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Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra dự án hệ thống 
thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn
Chiều 6/11/2020, đoàn công tác

của tỉnh do đồng chí Hồ Tiến
Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ,

Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn
kiểm tra tình hình thực hiện dự án hệ
thống thoát nước và xử lý nước thải
thành phố Lạng Sơn. 

Dự án hệ thống thoát nước và xử
lý nước thải thành phố Lạng Sơn giai
đoạn 1 thuộc Chương trình “Nâng cấp
hệ thống quản lý nước thải và chất rắn
tại các tỉnh lỵ - Chương trình miền
Bắc II” có tổng mức đầu tư 701,349 tỷ
đồng. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước Lạng Sơn.  

Đến nay, toàn bộ mặt bằng xây
dựng các công trình của dự án đã
hoàn thành. Tính đến ngày 5/11/2020, Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai từ trái qua) cùng đoàn

công tác kiểm tra việc triển khai xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và trạm bơm
tại thành phố Lạng SơnXem tiếp trang 2

Sáng 7/11/2020, đồng chí Dương
Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND

tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở,
ban, ngành của tỉnh tiếp xã giao và làm
việc với đoàn công tác Đại sứ các nước:
Armenia, Belarus và Kazakhstan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ
tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng khi
được tiếp đón Đại sứ các nước và phu
nhân đến thăm và làm việc tại tỉnh. 

Đồng chí giới thiệu một số nét nổi
bật về tình hình phát triển kinh tế - xã
hội của Lạng Sơn trong thời gian qua.
Đồng chí mong muốn chuyến thăm
này sẽ mở ra cơ hội hợp tác giữa tỉnh
với các doanh nghiệp, địa phương

Xem tiếp trang 2

Lãnh đạo UBND tỉnh
tiếp và làm việc với
đoàn công tác Đại sứ
các nước: Armenia, 
Belarus và Kazakhstan

Công bố quy hoạch chung
xây dựng Khu du lịch quốc
gia Mẫu Sơn đến năm 2040

Tọa đàm hưởng ứng
ngày Pháp luật Việt Nam

Chiều 6/11/2020, Hội đồng Phối hợp
phổ biến, giáo dục pháp luật (PH-

PBGDPL) tỉnh tổ chức tọa đàm hưởng
ứng ngày Pháp luật Nước cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề:
“Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng
và thi hành pháp luật, đồng hành cùng
người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại
dịch Covid-19 và phát triển kinh tế – xã
hội”.

Dự buổi tọa đàm có đồng chí
Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL
tỉnh.

Xem tiếp trang 2

Xem tiếp trang 2

Sức lan tỏa của 
ngày Pháp luật Việt Nam

Học sinh Trường THPT Bình Gia, huyện Bình Gia biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ vào ngày Pháp luật năm 2019

Xem trang 4

Xem trang 4

Tuyên truyền, vận động 
sinh viên thực hiện “Đã uống 
rượu bia - Không lái xe” Xem trang 5

Chăm sóC nạn nhân 
Chất độC da Cam:

Những hy sinh thầm lặng
Xem trang 6

Sáng 6/11/2020, tại huyện Lộc Bình,
UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố

Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch
quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040, theo
Quyết định phê duyệt số 1590, ngày
16/10/2020 của ủ tướng Chính phủ. 

Dự hội nghị có đồng chí Lương
Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực
lượng vũ trang của tỉnh; đại diện Bộ Xây
dựng; Viện Quy hoạch Đô thị và Nông
thôn quốc gia, Tập đoàn SunGroup; lãnh
đạo Huyện ủy, UBND huyện Lộc Bình,



của các nước; mong muốn mời
các nhà đầu tư của 3 nước: Ar-
menia, Belarus, Kazakhstan đến
thăm, khảo sát, đầu tư, kinh
doanh trên địa bàn tỉnh; mong
muốn hợp tác xuất khẩu một số
sản phẩm nông, lâm nghiệp có

thế mạnh của tỉnh như: tinh dầu
hồi, quế, nhựa thông, thạch đen,
chè... sang thị trường các nước. 

Phát biểu tại buổi làm việc,
các Đại sứ cảm ơn lãnh đạo
UBND tỉnh đã đón tiếp nồng
ấm, thân thiện và coi đây là cơ
hội để tìm hiểu về thiên nhiên,
lịch sử, văn hóa Lạng Sơn. 

Các Đại sứ mong muốn mối
quan hệ hợp tác với Lạng Sơn

không dừng lại ở xuất nhập khẩu
mà còn hợp tác liên doanh để sản
xuất các sản phẩm đạt chất lượng
tốt; đồng thời gửi lời mời các
doanh nghiệp của Lạng Sơn
tham gia chuỗi cung ứng của liên
minh kinh tế 4 nước: Belarus,
Kazakhstan, Armenia và Nga; đề
xuất thiết lập quan hệ hợp tác 4
bên giữa tỉnh Lạng Sơn với 3
thành phố của 3 quốc gia.

Đồng tình với đề xuất của các
đại sứ, đồng chí Phó Chủ tịch
UBND tỉnh giao các cơ quan
chức năng của tỉnh phối hợp với
Hội hữu nghị Việt – Nga để
chuẩn bị cho sự hợp tác cấp địa
phương giữa Lạng Sơn và địa
phương các nước: Belarus, Kaza-
khstan, Armenia trong thời gian
tới.

HOÀNG CƯờNG

2 THỜI SỰ - CHÍNH TRỊThứ Hai, ngày 9/11/2020

Lãnh đạo... 
Tiếp theo trang 1

Hơn 20 người được
huấn luyện khởi nghiệp
Trong 2 ngày: 7 – 8/11/2020, Sở

Khoa học và Công nghệ Lạng
Sơn phối hợp với Hội đồng Cố vấn
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc
gia tổ chức đào tạo, huấn luyện
nâng cao năng lực hệ sinh thái
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Tham gia khóa đào tạo có hơn 20
học viên là thành viên hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của
tỉnh, tác giả, nhóm tác gia tham gia
Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019, 2020. 

Tham gia đào tạo, huấn luyện,
học viên được trang bị kiến thức,
kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo; phát triển doanh nghiệp;
xây dựng chiến lược kinh doanh;
định hướng phát triển dự án, ý
tưởng khởi nghiệp. Đặc biệt, thành
viên Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo quốc gia đánh giá
ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp của
tác giả, nhóm tác giả. Từ đó, tư vấn,
hướng dẫn tác giả, nhóm tác giả
thực hiện và phát triển ý tưởng
khởi nghiệp đạt hiệu quả cao. 

HOÀNG VƯƠNG

76 giáo viên tham gia
hội thi giáo viên dạy
giỏi tiểu học cấp tỉnh

Hưởng ứng Tháng hành động vì
bình đẳng giới, trong hai ngày 6

và 7/11/2020, Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH)
phối hợp với Vụ Bình đẳng giới, Bộ
LĐTB&XH tổ chức chương trình tập
huấn kiến thức về bình đẳng giới và
hôn nhân - gia đình có yếu tố nước
ngoài cho hơn 70 người là cán bộ
các sở, ban, ngành của tỉnh, phòng
LĐTB&XH - dân tộc, hội phụ nữ các
huyện triển khai mô hình câu lạc bộ
(CLB) hỗ trợ phụ nữ bị ép kết hôn
với người nước ngoài. 

Tại chương trình, các đại biểu
được nghe những nội dung về: đề
án phòng ngừa và ứng phó bạo lực
trên cơ sở giới, đề án phòng chống
bạo lực trên cơ sở giới, định hướng
triển khai mô hình CLB, giới thiệu
các khái niệm liên quan về giới,
bình đẳng giới, hướng dẫn kĩ năng
sinh hoạt CLB.

Chương trình tập huấn giúp đại
biểu thực hiện công tác bình đẳng
giới tại các đơn vị hiệu quả hơn,
giảm thiểu phụ nữ có nguy cơ bị ép
kết hôn với người nước ngoài, góp
phần ổn định và phát triển kinh tế -
xã hội ở địa phương.

THU DIỄM

tại gói thầu xây lắp số 1, xây
dựng nhà máy xử lý nước thải và
trạm bơm đã có 36/43 hạng mục
được triển khai thi công, trong
đó, một số hạng mục cơ bản đã
hoàn thành, luỹ kế khối lượng
thực hiện đạt 60,7 tỷ đồng, bằng
40,67% giá trị hợp đồng. eo
đánh giá, tiến độ thi công vẫn
chậm, chưa đáp ứng được yêu
cầu cho việc triển khai lắp đặt
các thiết bị cơ khí. Các gói thầu

xây dựng hệ thống cống thoát
nước cấp một, cấp hai và cấp ba
đã hoàn thành và bàn giao đưa
vào sử dụng trong tháng
11/2019.

Tại buổi kiểm tra, đại diện
một số sở, ngành, đại diện chủ
đầu tư, nhà thầu đã thảo luận,
đánh giá kết quả đạt được trong
triển khai dự án thời gian qua,
đồng thời đưa ra những đề xuất,
giải pháp để đẩy nhanh tiến độ
thực hiện dự án trong thời gian
tới.

Phát biểu kết luận buổi kiểm
tra, đồng chí Chủ tịch UBND
tỉnh yêu cầu: ời gian tới, chủ
đầu tư khẩn trương hoàn thiện
các thủ tục để điều chỉnh 3 hạng
mục trong gói thầu xây lắp số 1;
đẩy nhanh tiến độ xây lắp tại các
gói thầu khác để đồng bộ với gói
thầu số 1; kiểm tra, đôn đốc các
nhà thầu hoàn trả mặt bằng sau
thi công; đẩy mạnh giải ngân
cho khối lượng đã hoàn thành,
không để tồn vốn; thường xuyên
kiểm tra, chỉ đạo đơn vị tư vấn

thiết kế, giám sát tăng cường
giám sát tại hiện trường; khẩn
trương làm thủ tục giao đất theo
quy định; tăng thêm nhân sự
lãnh đạo tại hiện trường. Cùng
với đó, các nhà thầu xây lắp cần
tập trung nguồn nhân lực, trang
thiết bị, máy móc để thi công các
hạng mục, phấn đấu đến ngày
31/12/2020 cơ bản xong toàn bộ
các hạng mục; làm tốt công tác
an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh
môi trường….

TÂN AN

Tiếp theo trang 1

UBND các xã và đại diện Nhân
dân trên địa bàn thuộc phạm vi
quy hoạch. 

eo quy hoạch chung, Khu
du lịch quốc gia Mẫu Sơn bao
gồm toàn bộ địa giới hành chính
xã Công Sơn và xã Mẫu Sơn
(huyện Cao Lộc), xã Mẫu Sơn
(huyện Lộc Bình) và một phần
địa giới hành chính các xã:
Khánh Xuân, Đồng Bục, Hữu
Khánh và Yên Khoái (huyện Lộc
Bình). Quy mô diện tích quy
hoạch trên 14.960 ha, chia thành
7 phân khu với tính chất và mục
đích sử dụng khác nhau. Dự báo
dân số thường trú trong khu vực

đến năm 2030 là 12.000 người,
đến năm 2040 là 18.000 người. 

Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn
sẽ là khu du lịch được xây dựng
đồng bộ với các tổ hợp khu vui
chơi giải trí tổng hợp, tôn giáo tín
ngưỡng, văn hóa thể thao, dịch vụ
du lịch, lưu trú, nghỉ dưỡng cao
cấp, nghiên cứu khoa học về
thiên nhiên, môi trường sinh
thái… phù hợp yêu cầu phát
triển, thu hút đầu tư và thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Lạng Sơn.

Về phương tiện giao thông
công cộng trong khu vực, sẽ sử
dụng xe điện và cáp treo. Đặc
biệt, tuyến cáp treo dài khoảng
5,8 km qua nhiều tán rừng, địa
hình đồi núi sẽ cho khách du lịch

được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của
Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn…
Dự báo, đến năm 2030, khu du
lịch sẽ đón khoảng 1 triệu lượt
khách, đến năm 2040 là khoảng
1,5 triệu lượt khách. 

Tại hội nghị, đại diện Bộ Xây
dựng đã bàn giao hồ sơ tài liệu về
Quy hoạch chung xây dựng Khu
du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến
năm 2040 cho đại diện lãnh đạo
UBND tỉnh. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh
nhấn mạnh: Đồ án Quy hoạch
chung xây dựng Khu du lịch quốc
gia Mẫu Sơn đến năm 2040 được
ủ tướng Chính phủ phê duyệt
có ý nghĩa rất quan trọng trong
chiến lược xây dựng và phát triển

tỉnh Lạng Sơn nói chung.
Nhằm thực hiện hiệu quả các

mục tiêu đồ án quy hoạch đã đề
ra, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng
triển khai lập các quy hoạch phân
khu, quy hoạch chi tiết để tham
mưu UBND tỉnh chỉ đạo, bảo
đảm phù hợp, thống nhất, đồng
bộ với quy hoạch; nghiên cứu xây
dựng, đề xuất danh mục và quy
trình thực hiện các dự án ưu tiên
đầu tư… Sở Tài nguyên và Môi
trường rà soát tổng thể giá đất để
điều chỉnh, bổ sung các vị trí, xây
dựng giá đất vào bảng giá đất của
huyện Lộc Bình và huyện Cao
Lộc, đảm bảo phù hợp với quy
hoạch, sát thực tiễn, đúng quy
định của pháp luật… 

HOÀNG HUẤN

Tiếp theo trang 1

Công bố...

Tại buổi tọa đàm, đại diện
lãnh đạo một số sở, ban, ngành
của tỉnh, phòng tư pháp các
huyện đã tham luận, trao đổi các
nội dung như: giải pháp nâng cao
hiệu quả công tác xây dựng và thi
hành pháp luật; tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật cho
cán bộ, Nhân dân khu vực biên
giới; công tác tuyên giáo gắn với
xây dựng chính sách, pháp luật,
phát triển kinh tế – xã hội; truyền
thông về trợ giúp pháp lý tại các
xã có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại buổi toạ đàm,
đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh lưu ý: ời gian tới, các

thành viên Hội đồng PBGDPL
tỉnh, cơ quan, đơn vị tiếp tục
thực hiện tốt Luật PBGDPL, Luật
Hòa giải ở cơ sở, các chương
trình, đề án về công tác

PBGDPL; triển khai thi hành đầy
đủ luật, nghị quyết được Quốc
hội thông qua. Các cơ quan
truyền thông tăng thời lượng
phát sóng, xây dựng chuyên

trang, chuyên mục tuyên truyền
về Ngày Pháp luật, công tác
PBGDPL; Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn
thể chính trị – xã hội tăng cường
phối hợp, nâng cao chất lượng
công tác PBGDPL cho đoàn viên,
hội viên và Nhân dân…

Nhân dịp này, Giám đốc Sở
Tư pháp tặng giấy khen cho 6
học sinh Trường THPT Lộc
Bình, huyện Lộc Bình vì có
thành tích xuất sắc tại vòng
chung kết cuộc thi trực tuyến
“Pháp luật học đường” do Bộ Tư
pháp tổ chức.

Trong khuôn khổ chương
trình, Hội đồng PHPBGDPL
tỉnh đã công bố trang thông tin
PBGDPL thuộc cổng thông tin
điện tử của tỉnh.

MINH KHANG

Tiếp theo trang 1

Ngày 8/11/2020, Sở Giáo dục và
Đào tạo tổ chức khai mạc hội thi

giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh
năm học 2020 – 2021. Tham gia hội
thi có 76 giáo viên, đến từ các trường
tiểu học thuộc 11 phòng giáo dục và
đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

Hội thi diễn ra từ ngày 8 đến ngày
12/11/2020. Các thí sinh trải qua 2
phần thi: thuyết trình biện pháp nâng
cao chất lượng giảng dạy và thi thực
hành dạy một tiết thuộc các môn
Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Lịch sử, Địa
lý, Tự nhiên và Xã hội (hoặc Khoa học)
thuộc khối lớp 2, 3, 4, 5 theo chương
trình giảng dạy.

Hội thi lần đầu tiên được tổ chức
theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi
cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên
dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi
cơ sở giáo dục phổ thông, dựa trên sự
tự nguyện và không tạo áp lực cho
giáo viên tham gia. 

HOÀNG TÙNG

Tập huấn kiến thức
bình đẳng giới và hôn
nhân - gia đình 
có yếu tố nước ngoài

Tọa đàm... 

Các đại biểu nhấn nút công bố Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật

Hội thảo phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn

Sáng 7/11/2020, Hội Di sản
Văn hóa tỉnh tổ chức hội

thảo khoa học “Phát huy giá trị
di tích và lễ hội các di tích cấp
quốc gia đền Cửa Đông, Cửa
Tây, Cửa Nam, Cửa Bắc và Tứ
trấn ành Lạng Sơn, thành
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn”.

am dự hội thảo có các
chuyên gia, nhà khoa học, nhà
quản lý về lĩnh vực văn hóa, di
sản của Trung ương và địa
phương; đại diện các sở, ban,

ngành của tỉnh; đại diện lãnh
đạo UBND thành phố Lạng
Sơn, đại diện phòng văn hóa –
thông tin 11 huyện, thành phố;
ban quản lý di tích thuộc các
phường, xã trên địa bàn thành
phố Lạng Sơn.

Tại hội thảo, các báo cáo
tham luận đã khẳng định giá trị
lịch sử, văn hóa, nghệ thuật
quân sự của di tích Đoàn ành
và cụm di tích Tứ trấn ành
Lạng Sơn (đền Cửa Đông, Cửa

Tây, Cửa Nam, Cửa Bắc), đặc
biệt là việc khôi phục lễ hội các
di tích cấp quốc gia đền Cửa
Đông, Cửa Tây, Cửa Nam, Cửa
Bắc (lễ hội Tứ trấn ành)
nhằm quảng bá, phát triển du
lịch, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu
nguyện vọng của Nhân dân.
Đồng thời các đại biểu tập trung
thảo luận và làm rõ 3 chủ đề
chính: vùng đất Lạng Sơn trong
lịch sử và các lễ hội di tích cấp
quốc gia đền Cửa Đông, Cửa

Tây, Cửa Nam, Cửa Bắc và di
tích Tứ trấn ành Lạng Sơn,
thành phố Lạng Sơn; thực trạng
và công tác bảo tồn, tôn tạo các
di tích; phát huy giá trị các di
tích và đề xuất những kiến nghị,
giải pháp phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh Lạng Sơn nhằm
quảng bá và phát triển du lịch,
góp phần thúc đẩy kinh tế, văn
hóa - xã hội của tỉnh Lạng Sơn
trong giai đoạn hiện nay...

TUYẾT MAI

Chủ tịch...



Với mong muốn phát triển
mạnh mẽ điện mặt trời mái
nhà (ĐMTMN), thời gian qua,
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) đã xây dựng và triển
khai nhiều giải pháp thiết
thực.

Khuyến khích nội bộ
Mới đây, Công đoàn EVN phối

hợp với Công ty Cổ phần (CP) Đầu
tư và Phát triển Năng lượng mặt
trời Bách Khoa (SolarBK) xây dựng
chương trình hỗ trợ cán bộ, công
nhân viên (CBCNV) lắp đặt
ĐMTMN. Theo đó, mỗi người lao
động trong EVN lắp đặt ĐMTMN
được giảm trực tiếp 25% giá trị
đầu tư; hoặc được đầu tư theo
hình thức "Micro-ESCO" sẽ được
trả dần trong 3 năm và nhân đôi
khung giá cố định hiện hành.
Chương trình hướng tới mục tiêu

trước mắt, đạt 3.000 hộ gia đình
lắp đặt và nhân rộng khắp cả tập
đoàn cũng như lan tỏa tới các hộ
dân trên cả nước.

Đại diện EVN cho biết, nếu
triển khai rộng khắp, chương trình
ĐMTMN sẽ góp phần giảm bớt áp
lực đầu tư cho ngành điện, giúp
tiết kiệm điện, đảm bảo an ninh
năng lượng quốc gia và hướng tới
sự phát triển bền vững; đồng thời,
mang lại nguồn lợi cho chính các
hộ gia đình. Các chương trình EVN
nhằm mục tiêu tiên phong trong
thực hiện chủ trương của Chính
phủ về phát triển nguồn năng
lượng tái tạo; thúc đẩy phát triển
ĐMTMN với quy mô lớn, tốc độ
nhanh và nguồn vốn được xã hội
hóa, góp phần tăng nguồn cung
ứng điện, tạo ra nhiều việc làm
cho xã hội. Đồng thời, tạo dựng thị

trường ĐMTMN với tiêu chuẩn
chất lượng cao, mang lại lợi ích
cho cả khách hàng và hệ thống
điện...

Trên thực tế, thực hiện chủ
trương phát triển ĐMTMN và mục
tiêu tiết kiệm điện, những năm
qua, EVN đã xây dựng chính sách,
khuyến khích, hỗ trợ các tổng
công ty/công ty/đơn vị trực thuộc
lắp đặt trên cơ sở tận dụng các
mái nhà công sở của mình, phục
vụ nhu cầu điện tự dùng, tiết kiệm
điện.

Hỗ trợ khách hàng
Bên cạnh chương trình nội bộ,

EVN cũng đẩy mạnh hỗ trợ khách
hàng là doanh nghiệp, người dân
có nhu cầu đầu tư, lắp đặt
ĐMTMN. Bên cạnh đó, tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp sản

xuất, kinh doanh dịch vụ ĐMTMN
tham gia thị trường, góp phần
hình thành thị trường điện mặt
trời minh bạch, bền vững.

Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng
giám đốc EVN, cho biết: Việt Nam
có tiềm năng điện mặt trời lớn.
Trong bối cảnh phát triển các
nguồn điện tập trung gặp nhiều
khó khăn, chi phí lắp đặt ĐMTMN
ngày càng giảm, ĐMTMN đã trở
thành xu thế tất yếu. Nhìn nhận
những lợi ích to lớn từ nguồn
năng lượng này đối với mỗi hộ
dân, cũng như góp phần tăng
nguồn cung ứng điện quốc gia,
EVN đã phát triển nền tảng EVN-
SOLAR nhằm thúc đẩy phát triển
ĐMTMN với quy mô lớn, tốc độ
nhanh và nguồn vốn được xã hội
hóa, góp phần tăng nguồn cung
ứng điện, tạo ra nhiều việc làm
cho xã hội. Đồng thời, tạo dựng thị
trường ĐMTMN với tiêu chuẩn
chất lượng cao, mang lại lợi ích
cho cả khách hàng và hệ thống
điện.

Cụ thể, EVN đã nghiên cứu và
đưa vào vận hành nền tảng. Đây là

ứng dụng kinh tế nền tảng, kinh tế
chia sẻ được trang bị công cụ tiện
ích, công nghệ, cùng đầy đủ các
quy định, chính sách giúp kết nối,
tương tác giữa những người sử
dụng quan tâm đến ĐMTMN, tạo
ra giá trị cho tất cả các bên liên
quan. Khách hàng có thể tìm kiếm
thông tin về tấm quang điện, bộ
chuyển đổi, công nghệ, nguồn
gốc, chất lượng, giá, nhà cung cấp
lắp đặt, các dịch vụ ngân hàng,
bảo hiểm… và giao dịch thuận
tiện, dễ dàng trên nền tảng này.

Thời gian tới, EVN tiếp tục yêu
cầu các đơn vị điện lực trực thuộc
tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ
trợ, khuyến khích khách hàng
tham gia lắp đặt ĐMTMN. Tăng
cường liên kết giữa khách hàng và
các doanh nghiệp cung cấp giải
pháp năng lượng mặt trời có uy tín
tại địa phương; hướng dẫn khách
hàng điều kiện nghiệm thu, ký hợp
đồng mua bán, thông báo chỉ số
ghi nhận qua Zalo, App CSKH hàng
tháng, nhanh chóng thanh toán
tiền điện cho khách hàng.

TS
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Tập trung phát triển điện mặt trời mái nhà

Giai đoạn đầu triển khai xây
dựng NTM (2010 - 2015),
xã Bình Định không

thuộc 8 xã được tỉnh Thái Bình
lựa chọn để chỉ đạo điểm phấn
đấu đạt chuẩn NTM. Nguyên
nhân là do Bình Định  điều kiện
cơ sở hạ tầng tương đối thấp kém;
điều kiện phát triển kinh tế, vệ
sinh môi trường còn hạn chế. Ông
Bùi Ngọc Trìu, Chủ tịch UBND xã
chia sẻ: Bắt tay vào xây dựng NTM
năm 2010, xã mới đạt 11/19 tiêu
chí, trong đó, những tiêu chí chưa
đạt đòi hỏi nguồn lực lớn và thời
gian thực hiện kéo dài. Tuy vậy,
cấp ủy, chính quyền xã không
trông chờ  ỷ lại vào Nhà nước mà
chủ động rà soát và tìm các giải
pháp cụ thể để triển khai xây dựng
NTM. Việc khơi dậy sức dân được
cấp ủy, chính quyền xã coi trọng. 

Hệ thống chính trị ở xã đã vào
cuộc tuyên truyền, vận động
người dân tham gia xây dựng
NTM bằng nhiều hình thức.
Trong đó, tuyên truyền trực quan
như: gắn pa nô, biểu ngữ khắp nơi
trong xã, xã phối hợp với các cơ
quan liên quan tổ chức hàng trăm
cuộc tuyên truyền, tập huấn cho
cán bộ cũng như đông đảo người
dân. ực hiện phương châm
“Cán bộ, đảng viên đi trước, làng
nước theo sau”, cán bộ, đảng viên
ở xã là những người tiên phong
tham gia xây dựng NTM. Chủ tịch
UBND xã Bình Định nhớ lại: “Từ
năm 2010 đến năm 2013, khi còn
làm Phó Chủ tịch UBND xã, cứ
vào ngày nghỉ hoặc lúc hết giờ làm
việc, tôi lại cùng bà con trong thôn
đội đá, vác xi măng, trộn vữa để đổ
bê tông từng mét đường”. Cùng
đó, UBND xã đã gửi thư ngỏ đến
bà con xa quê vận động xây dựng
NTM. Với hơn 1.000 thư ngỏ

được gửi đi, từ năm 2010 đến năm
2013, những người con xa quê của
xã đã đóng góp hàng tỷ đồng xây
dựng NTM…

Với những cách tuyên truyền
cụ thể như vậy, việc huy động
nguồn lực trong xây dựng NTM ở
xã Bình Định đạt được những kết
quả rõ nét. Từ năm 2010 đến năm
2020, toàn xã huy động được gần
40 tỷ xây dựng NTM Riêng giai
đoạn 2010 – 2013, Nhân dân trên
địa bàn xã đóng góp được 31 tỷ
đồng (chiếm 41,5% tổng nguồn
lực huy động xây dựng cơ sở hạ
tầng của xã) cùng hàng vạn ngày
công lao động tham gia xây dựng

NTM. Anh Trần Văn Doanh,
thôn Hưng Đạo, xã Bình Định
cho biết: Gia đình tôi và các hộ
trong thôn tích cực tham gia xây
dựng NTM và xây dựng NTM
nâng cao. Trung bình mỗi hộ dân
đã đóng góp khoảng 3 đến 4 triệu
đồng để xã, thôn thi công các công
trình xây dựng.

Mặc dù không phải là xã điểm
nhưng đến hết năm 2013, xã Bình
Định đã xuất sắc hoàn thành
19/19 tiêu chí NTM, là một trong
những xã đầu tiên đạt chuẩn
NTM ở tỉnh ái Bình. Ông Trần
Tuấn Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Bình
Định cho biết: Đổi thay lớn nhất ở

xã phải kể đến hạ tầng giao thông.
Không chỉ làm để đạt chuẩn, hết
năm 2013, trên 72 km đường giao
thông nông thôn được bê tông
hóa có chiều rộng hơn 4 m. Xã
cũng đã xây dựng mới 30 phòng
học, 5 nhà văn hóa thôn, cứng hóa
gần 20 km kênh mương và xây
mới 2 trạm bơm cùng một số
công trình hạ tầng phục vụ sản
xuất, sinh hoạt của bà con.

Không chỉ đổi thay về hạ tầng,
để xây dựng NTM và NTM nâng
cao thành công, cấp ủy, chính
quyền, đoàn thể xã còn tuyên
truyền, vận động bà con đổi mới
sản xuất, tăng cường liên doanh,
liên kết để nâng cao hiệu quả sản
xuất. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của
xã chỉ còn dưới 1%; thu nhập bình
quân đầu người đạt 54,62 triệu
đồng/người/năm. Đạt chuẩn
không có nghĩa là dừng lại, ngay
sau khi được công nhận xã NTM,
Bình Định tiếp tục bắt tay vào xây
dựng xã NTM nâng cao và đến hết
năm 2020, xã đã hoàn thành tất cả
các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Huy động sự vào cuộc của cả
hệ thống chính trị; không trông
chờ, ỷ lại và đặc biệt là việc sáng
tạo trong khơi dậy sức dân, phát
huy quyền làm chủ của Nhân
dân… là những yếu tố tiên quyết
để đưa xã Bình Định trở thành
điểm sáng trong xây dựng NTM
của tỉnh ái Bình. ành công
trong xây dựng NTM ở xã Bình
Định xứng đáng mô hình tiêu
biểu để các xã khác, trong đó có
các xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
học tập, áp dụngn

Phát huy sứC dân trong xây dựng nông thôn mới:

Cách làm ở xã Bình Định

Mô hình trồng nấm cho hiệu quả kinh tế cao, ổn định, góp phần giữ gìn vệ sinh
môi trường tại xã Bình Định

Hết năm 2019, 100% số xã tại tỉnh Thái Bình được công nhận đạt chuẩn nông
thôn mới (NTM). Có được kết quả đó, cùng với nguồn lực của Nhà nước thì
việc huy động nguồn lực của Nhân dân đóng vai trò quan trọng. Xã Bình
Định, huyện Kiến Xương là một điển hình với nhiều cách làm hay.

TÂN AN

Hội thảo vận động
đưa Amiăng trắng
vào danh sách chất
thải độc hại

Sáng 6/11/2020, Viện Tài
nguyên Môi trường và phát

triển cộng đồng (Liên hiệp các
hội khoa học và kỹ thuật Việt
Nam) phối hợp với Ban Dân tộc
tỉnh Lạng Sơn cùng một số cơ
quan liên quan tổ chức hội
thảo “Vận động đưa Amiăng
trắng vào danh sách chất thải
độc hại và yêu cầu dán nhãn
các vật liệu có chứa Amiăng
trắng tại Việt Nam”.

Dự hội thảo có các nhà
khoa học của Viện Tài nguyên
Môi trường và phát triển cộng
đồng cùng đại diện một số bí
thư chi bộ, trưởng thôn, người
có uy tín trong cộng đồng dân
cư của thành phố Lạng Sơn và
huyện Cao Lộc.

Amiăng trắng là loại
khoáng chất silicat dạng sợi, có
độ bền cơ học, độ bền hoá
chất, chịu nhiệt, chịu ma sát,
cách điện, cách âm tốt nên đã
được sử dụng nhiều trong sản
xuất các sản phẩm công
nghiệp, vật liệu xây dựng,
thông dụng nhất là sản phẩm
tấm lợp Fibro xi măng. Tuy
nhiên, hiện nay, nhiều nước
trên thế giới đã cấm sử dụng
loại vật liệu này. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã
được nghe chuyên gia phân
tích về Amiăng trắng và tác hại
của nó đối với sức khoẻ con
người như: gây bệnh bụi phổi,
ung thư phổi, ung thư trung
biểu mô ác tính (màng phổi,
màng bụng, màng tim), ung
thư thực quản, buồng trứng… 

Thông qua hội thảo giúp
các đại biểu, đặc biệt là các đại
biểu đến từ các thôn, bản hiểu
rõ hơn về tác hại của chất
Amiăng trắng trong tấm lợp
Fibro xi măng. Từ đó tuyên
truyền, khuyến cáo bà con
không sử dụng tấm lợp loại này
mà thay bằng vật liệu khác.  

TÂN AN

Xã Bình Định hiện có gần 10.000 nhân khẩu, sinh sống ở 8 thôn. Với những
kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM cũng như các mặt công tác khác,
từ năm 2013 đến nay, xã Bình Định vinh dự được trao tặng các danh hiệu
cao quý gồm: Huân chương Lao động hạng Nhất, cờ thi đua của Chính
phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Theo số liệu thống kê của EVN, đến ngày 23/9/2020, tại Việt Nam, đã có
hơn 50.000 dự án ĐMTMN với tổng công suất lắp đặt hơn 1.300 MWp.
Riêng tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hiện có 123 công trình điện mặt trời mái
nhà được hòa vào lưới điện quốc gia, đạt công suất hơn 2.400 Kwp, cho
sản lượng khoảng 600.000 Kwh.
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Trong những năm qua, ngày
Pháp luật (NPL) Việt Nam (9/11)
đã được đông đảo các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn tỉnh hưởng
ứng bằng nội dung, hình thức
đa dạng. Từ đó, tạo sức lan tỏa
mạnh mẽ, trở thành ngày hội
của toàn dân, đóng góp tích cực
vào việc nâng cao ý thức
thượng tôn pháp luật của toàn
xã hội. 

Chị Hoàng Thị Quyên, Chủ
tịch Công đoàn cơ sở
Trường THPT Bình Gia,

huyện Bình Gia đơn vị tiêu biểu
thường xuyên tổ chức NPL cho
biết: Bằng việc thường xuyên đổi
mới nội dung, hình thức tổ chức,
NPL đã thu hút gần 100% giáo
viên, học sinh tham gia với
những nội dung liên quan đến
giáo viên, học sinh nhà trường
như: Luật Hôn nhân và Gia đình,
Luật An ninh mạng, Luật Trẻ
em… Từ đó, góp phần bồi dưỡng
kiến thức pháp luật cho giáo viên,
học sinh nâng cao chất lượng
giáo dục. Hằng năm, tỷ lệ học
sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt đạt
trên 95%;  học lực khá, giỏi đạt
gần 50%.  

Cùng với Trường THPT Bình
Gia, UBND phường Vĩnh Trại,
thành phố Lạng Sơn cũng là đơn
vị tích cực hưởng ứng NPL. Tiêu
biểu ngày 4/11/2020, UBND
phường đã tổ chức hội nghị tuyên
truyền pháp luật cho trên 70 cán
bộ và Nhân dân của 10/10 khối
phố. Ông Hoàng Minh Đức, khối
11, phường Vĩnh Trại cho biết:
Chúng tôi thường xuyên được
cán bộ phường, khối phố tuyên
truyền pháp luật, đặc biệt hưởng

ứng NPL năm 2020, phường đã
tổ chức tuyên truyền về Luật
Phòng chống ma túy và Luật
Nghĩa vụ quân sự. Qua nghe
tuyên truyền, tôi nắm bắt rõ hơn
các quy định pháp luật, từ đó vận
động người thân, hàng xóm cùng
thực hiện.  

Đây chỉ là hai đơn vị tiêu biểu
hưởng ứng NPL trên địa bàn
tỉnh. Hằng năm, dựa trên hướng
dẫn của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh
đã ban hành kế hoạch tổ chức
NPL, trong đó hướng dẫn các cơ
quan, đơn vị nội dung, khẩu hiệu
tuyên truyền theo chủ đề của
từng năm. Đồng thời chỉ đạo các
sở, ban, ngành; UBND các huyện,
thành phố xây dựng kế hoạch tổ
chức triển khai thực hiện tại cơ
quan, đơn vị, địa phương.

Tùy theo đặc điểm đối tượng,
tình hình điều kiện thực tế, các cơ
quan, đơn vị từ tỉnh tới cơ sở tổ
chức hưởng ứng NPL bằng các
hình thức phù hợp, cao điểm từ
tháng 10 đến tháng 11, từ lồng
ghép vào sinh hoạt chuyên môn
định kỳ hằng tuần, hằng tháng
đến hội nghị tuyên truyền, tọa
đàm, diễn đàn, hội thi, phiên tòa
giả định… Với nội dung tuyên
truyền về ý nghĩa của NPL, phổ
biến các văn bản luật mới thuộc
ngành, lĩnh vực quản lý, hoặc liên
quan trực tiếp đến đời sống của

Nhân dân, được dư luận xã hội
quan tâm như: cải cách hành
chính, lao động, đầu tư; khiếu nại,
tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai;
an toàn thực phẩm; phòng, chống
dịch bệnh, cháy nổ, phòng, chống
tác hại của rượu bia, thuốc lá; giao
thông đường bộ; biên giới; xử lý vi
phạm hành chính; phòng, chống
xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực
học đường, gia đình. 

Năm 2020, NPL có chủ đề là:
“Nỗ lực nâng cao hiệu quả công
tác xây dựng và thi hành pháp
luật, đồng hành cùng người dân,
doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch
Covid-19 và phát triển kinh tế - xã
hội, thiết thực chào mừng Đại hội
lần thứ XIII của Đảng”. Dựa theo
kế hoạch của UBND tỉnh, đến
nay, hầu hết các sở, ban, ngành,
đoàn thể tỉnh, 11/11 huyện, thành
phố đã ban hành văn bản chỉ đạo
thực hiện NPL. Nhiều cơ quan,
đơn vị, phòng văn hóa – thông tin
các huyện, thành phố, UBND xã,
phường, thị trấn và các trường
học đã treo hàng nghìn băng rôn
khẩu hiệu tuyên truyền về NPL tại
trục đường chính, trụ sở cơ quan
như: “Sống và làm việc theo Hiến
pháp và pháp luật”, “Tìm hiểu, học
tập và chấp hành pháp luật là
trách nhiệm của mọi công dân”,
“ượng tôn pháp luật góp phần
xây dựng nhà nước liêm chính,

hành động, kỷ cương, sáng tạo,
hiệu quả”…

Có thể nói, thông qua các hoạt
động hưởng ứng NPL, đã tạo sức
lan tỏa lớn, góp phần nâng cao
hiệu quả công tác phổ biến giáo
dục pháp luật. Đây là hình thức
tuyên truyền pháp luật hiệu quả,
phù hợp với nhiều đối tượng.
ông qua hưởng ứng NPL đã
góp phần hình thành thói quen
học tập, nghiên cứu, tìm hiểu
pháp luật trong mỗi cơ quan, đơn
vị, cán bộ, công chức, viên chức,
lực lượng vũ trang, người lao
động và Nhân dân trên địa bàn
tỉnh, góp phần giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn.

Bà Hoàng úy Duyên, Giám
đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội
đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh nhận
định: Trên địa bàn tỉnh, các hoạt
động hưởng ứng NPL đã được các
cấp, ngành, đơn vị đã và đang quan
tâm triển khai thiết thực, hiệu quả.
PBGDPL là việc làm thường
xuyên, liên tục, do đó, thời gian tới,
chúng tôi tiếp tục đổi mới, nâng cao
chất lượng công tác tuyên truyền
pháp luật. Qua đó, giúp cán bộ,
công chức, viên chức và Nhân dân
hiểu và nắm vững hơn những quy
định của pháp luật, các chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước,
góp phần giữ vững ổn định an ninh
chính trị, thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội. 

DƯƠNG DUYÊN

Sức lan tỏa của ngày Pháp luật Việt Nam

Nhằm nâng cao hiệu quả
công tác dân vận, ngay
từ đầu năm 2020, Đảng

ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã
lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên
phòng nắm chắc tình hình địa
bàn. Tổ chức phân công 105 đảng
viên tham gia sinh hoạt tại 85 chi
bộ thôn, bản. Đảng viên được
giao nhiệm vụ luôn chủ động
chuẩn bị nội dung tham gia sinh
hoạt chi bộ, thông tin về thời sự,
chính trị, tình hình trong nước
và thế giới, chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về xây dựng, quản
lý, bảo vệ biên giới, củng cố quốc
phòng và an ninh… 

Trung tá Hoàng Trung Hiếu,
Chính trị viên Đồn Biên phòng
Ba Sơn cho biết: Đảng ủy đồn
quán triệt đảng viên được phân
công tham gia sinh hoạt tại chi
bộ tích cực tham mưu, giúp đỡ
cấp ủy, chi bộ xây dựng nghị
quyết lãnh đạo sát tình hình,
nhiệm vụ ở cơ sở; hỗ trợ điều
hành sinh hoạt chi bộ, nhất là
việc gợi mở những vấn đề thảo
luận, thống nhất biểu quyết và
kết luận; chủ động gặp gỡ, trao

đổi với đảng viên trong thôn, làm
rõ vai trò, trách nhiệm gương
mẫu, tham gia sinh hoạt đầy đủ,
nghiêm túc, có sổ sách ghi chép
nội dung sinh hoạt, nhất là việc
chuẩn bị ý kiến phát biểu. 

Điểm nổi bật là các đồn biên
phòng đã tham mưu cho cấp ủy
21/21 xã, thị trấn biên giới tổ
chức thành công đại hội đảng bộ,
nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu

củng cố 75 chi bộ, 12 tổ chức,
đoàn thể, thành lập mới 5 chi bộ,
kết nạp được 41 đảng viên mới;
tham mưu triển khai việc sáp
nhập các thôn theo chủ trương
của UBND tỉnh và bầu trưởng
thôn mới; tuyên truyền, phổ biến

các nội dung nghị quyết đại hội
đảng các cấp, các điều luật liên
quan trực tiếp về những vấn đề
đặt ra với địa bàn biên giới.

Cùng với đó, BĐBP tỉnh đã
phân công 183 đảng viên tại các
đồn phụ trách hỗ trợ 709 hộ gia

đình ở khu vực biên giới. Đảng
viên được phân công thường
xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng, hoàn cảnh kinh tế,
giải đáp kịp thời những băn
khoăn, vướng mắc trong gia đình
với hàng xóm. Từ đó, tư vấn cho
các gia đình phát triển kinh tế, ổn
định đời sống, xây dựng gia đình
văn hóa, chăm lo, động viên con,
cháu học tập, có lối sống lành
mạnh. Ông Hoàng Văn Pháy ở
xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc chia
sẻ: “BĐBP không chỉ quan tâm
đến đời sống tinh thần của bà
con mà còn giúp đỡ cả về vật
chất; riêng gia đình tôi đã được
cán bộ, đảng viên Đồn Biên
phòng Bảo Lâm ủng hộ kinh phí
làm nhà trị giá 11 triệu đồng và
hỗ trợ kinh phí đưa con tôi đi
khám bệnh ở Hà Nội. BDDBP
bám dân, bám bản, chia sẻ khó
khăn, vui, buồn, lời nói đi đôi với
việc làm nên bà con đặt trọn
niềm tin vào BĐBP như những
anh em ruột thịt trong nhà”.

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí
thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ
huy BĐBP tỉnh khẳng định:
ời gian tới, Đảng ủy BĐBP
tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ
với huyện ủy 5 huyện biên giới
lãnh đạo, chỉ đạo phân công
đảng viên tham gia sinh hoạt tại
100% chi bộ thôn, với phương
pháp luân phiên, có trọng tâm,
trọng điểm và trong từng thời
gian nhất định. Cùng với đó,
định kỳ đánh giá, rút kinh
nghiệm, phổ biến cách làm hay,
hiệu quả, tổ chức bình xét, biểu
dương, khen thưởng kịp thời
những tập thể, cá nhân tích cực,
có thành tích tốt, góp phần xây
dựng khu vực biên giới vững
mạnh toàn diệnn

Hiệu quả “dân vận khéo” 
của Bộ đội Biên phòng tỉnh
Khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn có 20 xã, 1 thị trấn. Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, cán
bộ, chiến sĩ  bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh tích cực làm tốt công tác vận động quần chúng (VĐQC).
Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết gắn bó quân dân, phát huy sức mạnh toàn dân gìn giữ
an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

NÔNG ĐÌNH QUANG

Bộ đội biên phòng tỉnh tham gia làm đường giao thông nông thôn ở xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc

Thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng”, từ đầu năm 2020 đến nay, các đồn
biên phòng đã cử 823 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động giúp dân và trường
học làm được trên 6 km đường bê tông; tu sửa đường giao thông liên thôn được
4,5 km; đổ 720 m2 sân bê tông; sửa nhà ở cho 18 hộ nghèo;... 

Từ năm 2018 đến nay, vào dịp hưởng ứng NPL, các cơ quan, đơn vị trên
địa bàn tỉnh tổ chức được trên 1.260 hội nghị, tọa đàm, cuộc thi, thu hút
trên 55.200 lượt người tham dự.  

Ký kết quy chế phối
hợp thực hiện chính
sách, pháp luật 
về bảo hiểm y tế

Ngày 6/11/2020, Sở Y tế và Bảo
hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức

lễ ký kết quy chế phối hợp thực hiện
chính sách, pháp luật về bảo hiểm y
tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.

Theo quy chế, hai bên phối hợp
chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện
chế độ BHYT, giải quyết kịp thời
những khó khăn, vướng mắc, bất
cập phát sinh trong tổ chức triển
khai thực hiện chế độ BHYT. Cùng
đó, phối hợp tuyên truyền, phổ biến
chính sách, pháp luật về BHYT; tổ
chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi
phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo
về BHYT. Sở Y tế và BHXH tỉnh phối
hợp chỉ đạo thực hiện trích chuyển
dữ liệu điện tử trong quản lý và
thanh toán chi phí khám chữa bệnh
theo đúng các quy định hiện hành.
Đồng thời, thông báo khi có thay
đổi các cơ sở khám chữa bệnh
BHYT.

Hai bên thống nhất: Định kỳ 6
tháng, lãnh đạo Sở Y tế và BHXH
tỉnh họp giao ban đánh giá các hoạt
động trong kỳ, thống nhất chỉ đạo;
thường xuyên cung cấp, trao đổi
thông tin về công tác tổ chức thực
hiện chính sách, pháp luật về BHYT
và định hướng giải pháp thực hiện
các nhiệm vụ chung của hai bên
trong thời gian tiếp theo. Qua đó,
đảm bảo các hoạt động phối hợp
được thực hiện kịp thời, đồng bộ.

THẢO NGUYÊN
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Những năm qua, công tác cải
cách thủ tục hành chính (TTHC)
tại xã Đại Đồng, huyện Tràng
Định đã đạt được kết quả tích
cực, góp phần tạo thuận lợi
cho người dân. Xã được lãnh
đạo UBND huyện đánh giá, ghi
nhận là đơn vị dẫn đầu trong
thực hiện kiểm soát, cải cách
TTHC của huyện.

Cuối tháng 10/2020, chúng
tôi có mặt tại trụ sở
UBND xã Đại Đồng,

huyện Tràng Định. Ấn tượng
đầu tiên đối với chúng tôi đó là
bảng niêm yết TTHC của xã
được bố trí chỉn chu, dễ nhìn,
thuận tiện cho công dân đến làm
thủ tục tra cứu. 

Ông Dương Công Lương,
thôn Nà Phục, xã Đại Đồng vui
vẻ cho biết: Tôi đến chứng thực
bản sao chứng minh Nhân dân.
Được sự hướng dẫn tận tình, chu
đáo của cán bộ Bộ phận “Một
cửa” của xã, tôi nhanh chóng làm
xong. Tôi thấy quy trình giải
quyết các thủ tục rất nhanh gọn,
tôi không phải đi lại nhiều, đỡ
mất công mất việc.

Những năm qua, xác định cải
cách TTHC là nhiệm vụ trọng
tâm, UBND xã Đại Đồng luôn
chú trọng đẩy mạnh công tác này.
Ông Lương Văn Huân, Chủ tịch

UBND xã Đại Đồng cho biết:
Được sự quan tâm chỉ đạo của
UBND huyện, hằng năm, UBND
xã đều ban hành kế hoạch về
kiểm soát TTHC. eo đó,
UBND xã bố trí 1 công chức Văn
phòng thống kê thực hiện công
tác kiểm soát TTHC, thường
xuyên kiểm tra, đôn đốc các công
chức chuyên môn rà soát, thống
kê, kiểm tra các TTHC đang
được niêm yết theo từng lĩnh
vực, kịp thời cập nhật, bổ sung
các TTHC đã bãi bỏ, sửa đổi,
công bố mới để niêm yết công
khai theo đúng quy định. 

Hiện nay, tại UBND xã niêm
yết, công khai 102 TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết của
UBND xã, trong đó có 96 TTHC
thực hiện theo cơ chế một cửa,
một cửa liên thông. Ngoài ra, có
62/102 TTHC thực hiện qua
dịch vụ bưu chính công ích; có

51/102 TTHC thực hiện qua
dịch vụ công trực tuyến (39
TTHC mức độ 3, 12 TTHC mức
độ 4). 

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án
cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2017 - 2019, năm 2019,
UBND xã đã tiến hành rà soát 95

TTHC và đề xuất giữ nguyên
không cắt giảm. Năm 2020, tiến
hành rà soát 102 TTHC, trong
đó, đã được phê duyệt đơn giản
hóa 29 TTHC, đạt tỷ lệ cắt giảm
31,68%, vượt kế hoạch đặt ra của
tỉnh 1,68%. Ngoài ra, UBND xã
đã tăng cường truyền thông về
kiểm soát TTHC với nhiều hình
thức như: lồng ghép với các cuộc
họp giao ban, tuyên truyền trên
loa truyền thanh của xã.

Anh Nguyễn Minh Hiếu,
Công chức Văn phòng ống kê,
cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC
xã cho biết: Để tạo điều kiện
thuận lợi cho người dân đến thực
hiện TTHC, chúng tôi đã bố trí
cơ sở vật chất, trụ sở làm việc,
gắn biển chỉ dẫn các lĩnh vực giải
quyết tại bộ phận một cửa của xã.
Bên cạnh đó, trong quá trình giải
quyết công việc, chúng tôi luôn
tận tình hướng dẫn người dân,
không nhũng nhiễu, gây phiền
hà, yêu cầu người dân nộp các
loại phí, giấy tờ ngoài quy định. 

Ông Lương Văn Huân, Chủ
tịch UBND xã Đại Đồng cho biết
thêm: Trong thời gian tới, chúng
tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt công
tác công khai, niêm yết TTHC
thuộc thẩm quyền giải quyết
theo đúng quy định. Đồng thời
tăng cường tuyên truyền, đăng
tải các thông tin về kiểm soát
TTHC lên trang thông tin điện
tử của xã; tăng cường tổ chức tập
huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC
cho các công chức đầu mối, bộ
phận chuyên môn.

HOÀNG HIẾU

Đoàn kiểm tra, kiểm soát TTHC của tỉnh kiểm tra công tác niêm yết TTHC tại UBND xã Đại Đồng

Đại Đồng nỗ lực cải cách thủ tục 
hành chính, tạo thuận lợi cho dân

Dự buổi lễ có lãnh đạo
Bộ Giao thông Vận tải
(GTVT);  Văn phòng

Chính phủ; Bộ Tư pháp; đại
diện lãnh đạo Công ty Honda
Việt Nam; Hiệp hội các nhà sản
xuất xe máy Việt Nam;  cùng
hơn 2.000 sinh viên, thanh niên
của Trường Đại học Bách khoa
Hà Nội và Trường Đại học Luật
Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ
trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn
ể cho biết: Những năm qua,
Đảng và Nhà nước đặc biệt
quan tâm đến lĩnh vực trật tự
ATGT. Điều đó được thể hiện
bằng sự ra đời của Luật Giao
thông đường bộ (GTĐB) năm
2001, sửa đổi, bổ sung năm
2008 và đang được Bộ GTVT
tiếp tục trình Quốc hội Luật
GTĐB sửa đổi, bổ sung. Sự
quyết tâm cũng thể hiện qua
chỉ đạo hàng năm phải kéo
giảm tai nạn giao thông
(TNGT) trên cả 3 tiêu chí (số
vụ, số người chết, số người bị
thương) ở mức giảm 5%/năm.
Đặc biệt, nhằm đảm bảo an
toàn sinh mạng cho người dân,
giúp các gia đình tránh được sự
đau thương, Ủy ban ATGT

Quốc gia đã được thành lập
nhằm kết nối cơ quan liên quan
các địa phương tập trung nâng
cao hiệu quả đảm bảo trật tự
ATGT.

Bộ trưởng Nguyễn Văn ể
đề nghị người dân, đặc biệt là
học sinh, sinh viên tiếp tục
hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu
gọi “Đã uống rượu bia - không
lái xe” và chấp hành tốt “4
không”: không lái xe khi đã
uống rượu, bia; không uống
rượu, bia nếu phải lái xe sau
bữa ăn; Không mời, ép người
khác uống rượu, bia nếu biết họ
phải lái xe sau khi uống; Không
ngồi lên xe ô tô, mô tô mà
người lái vừa uống rượu, bia.

Bộ trưởng cũng đề nghị các
bộ, ngành Trung ương thực
hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng,
Chính phủ, Ủy ban ATGT
Quốc gia về việc đẩy mạnh
tuyên truyền, phổ biển pháp
luật ATGT để người thân, bạn
bè chấp hành tốt Luật GTĐB;
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - lực
lượng luôn được coi là “cánh
tay phải của Đảng” cần xung
phong tăng cường tuyên tuyền
lời kêu gọi “4 không”, hình
thành các phong trào thi đua

giữa các chi đoàn để nâng cao
sự tự giác chấp hành pháp luật
ATGT của đoàn viên, giúp
đoàn viên hiểu rõ hậu quả của
việc coi thường pháp luật và tác
hại của việc điều khiển phương
tiện sau khi uống rượu, bia.

Bộ trưởng đề nghị Bộ Giáo
dục và Đào tạo  có những
chương trình tuyên truyền sâu
rộng kiến thức ATGT trong đội
ngũ sinh viên, học sinh. Trong
đó, cần nghiên cứu đưa việc
phổ biến pháp luật về ATGT
vào giáo trình các tiết học ngoại
khóa để nâng cao nhận thức
pháp luật của học sinh, sinh
viên.

eo bà Đặng Hoàng Oanh,
ứ trưởng Bộ Tư pháp, trong
công cuộc đổi mới đất nước
hiện nay, yêu cầu tăng cường
quản lý nhà nước bằng pháp
luật là một tất yếu khách quan
và buổi lễ mít tinh hưởng ứng
ngày Pháp luật gắn với sự kiện
tổ chức chương trình tuyên
truyền, vận động sinh viên thực
hiện “Đã uống rượu bia -
Không lái xe” là một trong
những điểm nhấn quan trọng
trong tổng thể các hoạt động
hưởng ứng ngày Pháp luật năm

2020. Đây cũng là hoạt động
thiết thực cụ thể hóa chủ đề
Năm ATGT năm 2020.

Trong khuôn khổ buổi lễ,
Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT

Quốc gia Khuất Việt Hùng đã
chủ trì tọa đàm, giải đáp thắc
mắc của hơn 2.000 sinh viên về
pháp luật ATGT.

Theo MT.GOV.VN

Tuyên truyền, vận động sinh viên 
thực hiện “Đã uống rượu bia - Không lái xe”

Tối 6/112020, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối
hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức mít tinh hưởng ứng
ngày pháp luật Việt Nam 9/11 và  tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện
“Đã uống rượu bia - Không lái xe”.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì tọa đàm,
giải đáp thắc mắc của sinh viên về pháp luật ATGT

“Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng
ứng, chấp hành của toàn xã hội nói chung, của học
sinh, sinh viên nói riêng, hơn 10 năm qua, TNGT đã

liên tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người
chết, số người bị thương. Nếu năm 2010, số người chết
do TNGT lên tới 12.000 người thì năm 2019, con số này
đã được kéo giảm chỉ còn khoảng 7.600 người. Đây là
thành tựu to lớn trong bối cảnh hạ tầng giao thông ngày
càng mở rộng, số lượng phương tiện ngày càng gia tăng
chóng mặt”.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn ể 

Từ đầu năm 2019 đến hết tháng 9/2020, UBND xã Đại Đồng tiếp nhận
13.215 hồ sơ TTHC, có 12.966 hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa, 249 hồ sơ
thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, đã trả kết quả đúng hạn 13.215 hồ
sơ, đạt tỷ lệ 100%, không có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy
định hành chính. So với năm 2018 trở về trước, công tác cải cách TTHC của
xã đã có sự thay đổi tích cực, quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ thuộc thẩm
quyền đã đượt rút ngắn, góp phần tạo thuận lợi cho người dân.
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Bà Trần Thị Hòa (sinh năm
1962), khối 12, đường Bà
Triệu, phường Hoàng Văn

Thụ, thành phố Lạng Sơn có
chồng tham gia quân đội và bị
nhiễm CĐDC từ thời chiến tranh
chống Mỹ. Trong 2 người con của
ông bà thì người con trai thứ hai
bị di chứng của CĐDC nên trí tuệ
phát triển không bình thường, chỉ
nằm một chỗ. Chồng bà là thương
binh, NNCĐDC nên sức khỏe
yếu. Hằng ngày, bà Hòa phải tảo
tần sớm hôm để chăm lo cho gia
đình. Bà Hòa cho biết: Thu nhập
hằng ngày của gia đình tôi chủ yếu
trông chờ vào một quán nước nhỏ
và hàng tạp hóa. Ngoài chăm sóc
con trai bị di chứng CĐDC, tôi
còn chăm sóc mẹ già  đã ngoài 90
tuổi nằm liệt một chỗ. Mặc dù vất
vả nhưng tôi luôn cố gắng vượt
qua và sẽ không đầu hàng, khuất
phục trước bi kịch của cuộc đời.

Bà Lê ị Nhã (sinh năm
1953), khối Trần Quang Khải 1,
phường Chi Lăng, thành phố
Lạng Sơn cũng sớm hôm vất vả,
hy sinh thầm lặng để chăm sóc
người con bị ảnh hưởng bởi
CĐDC. Trước đây,  vợ chồng bà
đều tham gia kháng chiến ở vùng
quân đội Mỹ rải chất độc hóa học.
Vợ chồng bà sinh được 2 người
con (1 trai, 1 gái) thì cả 2 đều bị di
chứng của CĐDC. Người con gái
đầu lòng từ lúc sinh ra đầu óc
không minh mẫn và đã bỏ nhà đi
biệt tích hơn 15 năm nay. Người
con trai (sinh năm 1987) không
điều khiển được hành vi của mình
nên mọi sinh hoạt cá nhân đều do
bà Nhã chăm sóc. Chồng bà đã
qua đời từ nhiều năm nay. Ngót
nghét tuổi 70, lẽ ra phải được
hưởng sự an nhàn bên con, cháu
nhưng gần 40 năm qua, chưa ngày
nào bà Nhã được sống vui vẻ,
nhàn hạ.

Ngoài bà Hòa, bà Nhã còn rất
nhiều trường hợp khác là người
lành lặn, NNCĐDC đang ngày

ngày trực tiếp nuôi dưỡng, chăm
sóc người thân bị nhiễm CĐDC.
Những việc làm tưởng chừng đơn
giản như: lo miếng ăn, giấc ngủ, vệ
sinh… cho NNCĐDC nhưng nếu
không có tình thương, trách
nhiệm, không có lòng bao dung,
sẵn sàng hy sinh thì không dễ gì
làm được.

Ông Hà Văn anh, Chủ tịch
Hội NNCĐDC tỉnh cho biết: Lạng
Sơn hiện có hơn 700 NNCĐDC,
trong đó, có trên 100 gia đình có 2
hoặc 3 NNCĐDC cần có người
chăm sóc, phục vụ sinh hoạt hằng
ngày. Kinh tế của mỗi gia đình
NNCĐDC cũng gặp nhiều khó
khăn, nạn nhân và người bị ảnh
hưởng của CĐDC thường xuyên
ốm đau, bệnh tật... Do đó, những
gia đình, cá nhân này rất cần sự
quan tâm, sẻ chia của các cấp,
ngành, đoàn thể cũng như sự ủng
hộ, giúp đỡ của các tổ chức thiện
nguyện, nhà hảo tâm ở trong và
ngoài tỉnh.

Câu chuyện về nỗi đau CĐDC
luôn ẩn chứa những phận người
bi thương, nỗi đau khốn cùng. Tuy
nhiên, ở đó dấy lên những tấm
gương sáng về đức hy sinh thầm
lặng của những người mẹ, người
cha, người vợ đã dành hết sức lực,
tình thương để chăm sóc chồng
con. Với họ, sự cảm thông, sẻ chia
của cộng đồng là động lực để giúp
họ vững tin hơn trên chặng đường
phía trướcn

Chăm sóC nạn nhân Chất độC da Cam:

Những hy sinh thầm lặng
Trong nhiều năm qua, vượt lên nỗi đau khi chứng kiến người thân của mình
là nạn nhân chất độc da cam  (NNCĐDC) hoặc bị di chứng của CĐDC, nhiều cá
nhân, nhất là phụ nữ của tỉnh đã lặng thầm, miệt mài chăm sóc chồng, con,
cháu và trở thành điểm tựa cho các nạn nhân.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân trực tiếp
chăm sóc và nuôi dưỡng các NNCĐDC trên địa bàn tỉnh

Những năm qua, Hội Nông dân
(HND) huyện Bình Gia đã làm tốt
công tác tuyên truyền, vận
động, hỗ trợ hội viên nông dân
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
nuôi… Nhờ đó, góp phần nâng
cao đời sống cho hội viên, nông
dân.

Trước đây, thu nhập của gia
đình anh Triệu Văn Cao,
thôn Kéo Coong, xã Tân

Văn chủ yếu dựa vào việc trồng
ngô, hiệu quả kinh tế thấp, đời
sống còn gặp nhiều khó khăn. Anh
Cao cho biết: Được tuyên truyền
về chủ trương chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, năm 2016, gia đình tôi
mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện
tích đất trồng ngô sang trồng chè.
Do áp dụng đúng quy trình kỹ
thuật nên cây chè phát triển rất tốt,
trung bình mỗi năm cho gia đình
thu nhập hơn 100 triệu đồng, gấp
nhiều lần so với trồng ngô. Nhờ
đó, đời sống gia đình tôi ổn định
hơn.

Cũng như anh Cao, ông Nông
Văn ắng, thôn Khuổi Kiếc, xã
iện Long đã quyết định trồng
khoai môn xen canh trên diện tích
1,5 ha quế. Ông ắng cho biết:
Được HND xã tuyên truyền, vận
động và nhận thấy hiệu quả kinh

tế từ trồng khoai môn ở các hộ đã
trồng trước nên tôi đã trồng xen
giống cây này từ đầu năm 2019.
Mô hình khá hiệu quả, đem lại thu
nhập khoảng 120 triệu đồng/năm. 

Đây chỉ là 2 trong nhiều hộ hội
viên, nông dân ở huyện Bình Gia
đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, vật nuôi sau khi được
các cấp HND tuyên truyền, vận
động. eo HND huyện, trên địa

bàn đã có nhiều mô hình chuyển
đổi cơ cấu kinh tế tiêu biểu của
nông dân như: trồng cây ăn quả có
múi (bưởi, cam, quýt), trồng rau
bò khai tại xã Tân Văn; chăn nuôi
bò nhốt chuồng tại xã Hồng ái,
Tân Văn; nuôi ốc ruộng, ốc nhồi,
nuôi bò 3B tại xã iện Long... Bà
Hoàng ị Anh, Chủ tịch HND
huyện Bình Gia cho biết: Xác định
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng

cao thu nhập cho hội viên, nông
dân là một trong những yêu cầu,
nhiệm vụ trọng tâm nên những
năm qua, các cấp HND của huyện
đã tích cực tuyên truyền, vận động
hội viên nông dân tích cực chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi dựa
trên điều kiện  thực tế và tận dụng
tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Từ việc thực hiện hiệu quả các mô
hình kinh tế, đời sống của hội viên,
nông dân ngày càng ổn định. Hết
năm 2019, toàn huyện có 820 hộ
đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh
giỏi các cấp. Tỷ lệ hộ nghèo toàn
huyện hiện còn 7,03%  (giảm
4,12% so với năm 2015).

Nhằm giúp hội viên, nông dân
được tiếp cận và ứng dụng khoa
học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn
nuôi, các cấp HND trên địa bàn đã
chủ động phối hợp với đơn vị liên
quan đẩy mạnh tập huấn, hướng
dẫn khoa học, kỹ thuật đến hội
viên. Riêng 10 tháng năm 2020, các
cấp HND trong huyện đã phối hợp
tổ chức gần 70 cuộc tập huấn,
hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng;
chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh
cho vật nuôi; cách sử dụng phân
bón theo phương pháp mới… cho
gần 4.000 lượt hội viên, nông dân.
Một số cơ sở hội còn cử hội viên,

nông dân tham gia học tập kinh
nghiệm sản xuất từ các mô hình
sản xuất hiệu quả trong thực tế.
Đơn cử từ đầu năm 2020 đến nay,
HND xã iện Long đã tổ chức
cho 17 hội viên học tập kinh
nghiệm chăn nuôi bò 3B tại các
tỉnh: Bắc Giang, ái Nguyên. Qua
học tập kinh nghiệm, ở xã đã có 5
hội viên mạnh dạn đầu tư 26 con
bò 3B trị giá gần 800 triệu đồng
vào phát triển sản xuất. Từ nguồn
vốn hỗ trợ phát triển sản xuất,
UBND xã iện Long cũng hỗ trợ
các hộ nông dân đầu tư chăn nuôi
14 con bò 3B; hỗ trợ xây dựng Hợp
tác xã nuôi bò lai 3B trên địa bàn…

Với sự tích cực tuyên truyền
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
nuôi trong thời gian qua, đời sống
của hội viên, nông dân ở Bình Gia
đã có nhiều thay đổi, đồng thời vai
trò của các cấp HND trên địa bàn
huyện cũng được phát huy. So với
các huyện, thành phố trong tỉnh
thì với điều kiện kinh tế - xã hội
còn nhiều khó khăn (huyện nghèo
30a), địa bàn ở vùng sâu, vùng xa
thì kết quả này là một thành công
bước đầu, đáng được ghi nhận
trong chuyển đổi mô hình sản xuất
ở huyện Bình Gia.

LƯƠNG THẢO
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HộI NôNg DâN HUyệN BìNH gIA

Giúp hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Hội viên, nông dân xã Hồng Thái, huyện Bình Gia phát triển kinh tế 
từ mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo 

Thời gian qua, các cấp HND trong huyện còn tạo điều kiện hỗ trợ hội viên,
nông dân tiếp cận với các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, nâng cao
thu nhập cho người dân. Cụ thể, hiện nay, HND huyện đang quản lý 4 dự án
từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh với tổng số tiền gần 1,8 tỷ, đồng hỗ trợ
43 hộ thực hiện; 2 dự án chăn nuôi từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung
ương với tổng số tiền gần 600 triệu đồng, hỗ trợ 19 hộ thực hiện…

ĐĂNG THÙY

Từ năm 2019 đến hết tháng 10/2020, các cấp hội NNCĐDC trong tỉnh đã hỗ
trợ xây mới, sửa chữa được 25 nhà ở cho NNCĐDC với tổng trị giá trên 1,2 tỷ
đồng; thăm hỏi và tặng trên 2.000 suất quà cho các NNCĐDC vào các dịp lễ,
tết…  Trong những năm qua, các cấp, ngành, đoàn thể  của tỉnh đã quan
tâm tôn vinh, vinh danh các tấm guơng tiêu biểu trực chăm sóc, nuôi duỡng
NNCĐDC. Đơn cử như năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tôn vinh 21 cá
nhân và từ năm 2019 đến nay, Hội NNCĐDC thành phố Lạng Sơn cũng đã
tôn vinh 21 nguời thân là mẹ, vợ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng NNCĐDC...

Tiết mục dự thi của đoàn NCT
huyện Bình Gia

32 tiết mục tham gia
Liên hoan nghệ
thuật quần chúng
người cao tuổi tỉnh
Lạng Sơn lần thứ IX

Trong 2 ngày 5 và 6/11/2020,
tại Trung tâm Văn hoá - Nghệ

thuật tỉnh, Ban Đại diện Hội
Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối
hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch tổ chức Liên hoan nghệ
thuật quần chúng NCT tỉnh lần
thứ IX. 

Tham dự liên hoan có 160
nghệ nhân, diễn viên không
chuyên, là nòng cốt trong phong
trào văn hóa văn nghệ NCT của 8
huyện, thành phố trên địa bàn. 

Các đoàn đã đem đến liên
hoan 32 tiết mục văn nghệ đặc
sắc với thể loại, nội dung đa
dạng, phong phú, ý nghĩa như: ca
ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ
đại, ca ngợi sự nghiệp đổi mới
của đất nước, quê hương Xứ
Lạng; phong tục, tập quán và
truyền thống tốt đẹp của dân
tộc… 

Kết thúc liên hoan, Ban Tổ
chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3
giải ba và 2 giải khuyến khích
toàn đoàn. Trong đó, giải nhất
toàn đoàn thuộc về đoàn thành
phố Lạng Sơn. Ngoài ra, Ban Tổ
chức còn trao các giải tiết mục và
5 giải chuyên đề.

HOÀNG HUẤN
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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: 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

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:
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (phố
Nguyễn Chí anh, khu tái định cư
và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn,
xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử
dụng đất tại khu 3, thị trấn Đình
Lập, huyện Đình Lập, thuộc các thửa
đất số 255, số 256, số 134, số 135, số
136, số 137, số 138, số 139, số 140, tờ
bản đồ địa chính thị trấn Đình Lập
số 27d và số 33b. Vị trí, ranh giới,
diện tích khu đất bán đấu giá được
xác định theo mảnh Trích đo địa
chính số 23-2020 do Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai huyện Đình
Lập lập ngày 5/7/2020, được UBND
thị trấn Đình Lập và Sở Tài nguyên
và Môi trường xác nhận. Diện tích
khu đất đấu giá: 962,5 m2, gồm 09 ô
đất, bán đấu giá từng ô đất.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu
giá: Từ 560.700.000 đồng đến
1.031.000.000 đồng. Giá khởi điểm
trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài
chính về đất. Nghĩa vụ nộp các loại
phí, lệ phí trước bạ do người mua
được tài sản đấu giá thực hiện theo
quy định của pháp luật.

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

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu
giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ 

b. Tiền đặt trước: Từ
110.000.000 đồng đến 200.000.000
đồng

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; thời gian, địa điểm
tổ chức cuộc đấu 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 9/11/2020 đến ngày
30/11/2020 tại nơi tiếp nhận và đăng
ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung
tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm xem tài sản
(trong giờ hành chính): Từ ngày
9/11/2020 đến ngày 27/11/2020 tại
khu đất đấu giá.

ời gian, địa điểm nộp tiền
đặt trước (trong giờ hành chính):
Từ ngày 30/11/2020 đến ngày
2/12/2020, người đăng ký tham gia
đấu giá nộp khoản tiền đặt trư ớc
vào một trong các tài khoản của t
rung tâm tại Ngân hàng Vietinbank
hoặc BIDV – Chi nhánh Lạng Sơn.

ời gian, địa điểm tổ chức
cuộc đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày
3/12/2020 tại Hội trường UBND
huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
(thị trấn Đình Lập, huyện Đình
Lập, tỉnh Lạng Sơn).

Nếu đến hết 17 giờ 00 phút
ngày 3/12/2020 chưa bán hết 09 lô
đất trên, trung tâm sẽ tổ chức tiếp
buổi đấu giá vào hồi 08 giờ 00 phút
ngày 4/12/2020 tại hội trường
UBND huyện Đình Lập tỉnh Lạng
Sơn. 

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

a. Điều kiện: Người đăng ký
tham gia đấu giá thuộc đối tượng là
hộ gia đình, cá nhân được giao đất
ở theo quy định tại khoản 1 Điều
55, Luật Đất đai năm 2013, có đủ
năng lực hành vi dân sự. Mỗi hộ gia
đình chỉ được một cá nhân tham
gia 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 và
phương thức đấu giá

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá
bằng bỏ phiếu trực tiếp, nhiều
vòng, công khai giá khởi điểm tài
sản. 

b. Phương thức đấu giá:
Phương thức trả giá 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 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.  

THôNg BÁO ĐẤU gIÁ TÀI SẢN

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết tại các khu dân cư

Đồng chí Dương Xuân Huyên,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự

ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
tại thôn Quyết Tiến, xã iện Tân,
huyện Hữu Lũng. 

ôn Quyết Tiến có 125 hộ
với 578 nhân khẩu. Hiện nay, đời
sống Nhân dân tại khu dân cư đã
được nâng cao, thu nhập bình
quân đầu người ước đạt 27 triệu
đồng/người/năm, số hộ khá
chiếm 72%. Năm 2020, thôn
Quyết Tiến có 102/125 hộ đạt
danh hiệu gia đình văn hóa, khu
dân cư đạt khu dân cư văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, đồng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi
nhận những kết quả nổi bật mà
khu dân cư đã đạt được trong thời
gian qua. Đồng chí mong muốn
trong thời gian tới, người dân khu
dân cư thôn Quyết Tiến tiếp tục
phát huy sức mạnh khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, thực hiện tốt
đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, đoàn kết,
giúp nhau phát triển kinh tế – xã
hội.

Đồng chí Đoàn u Hà, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh dự

ngày hội đại đoàn kết tại thôn Kéo
Mật, xã Khánh Xuân, huyện Lộc
Bình.

ôn Kéo Mật có 72 hộ với
340 nhân khẩu. Năm 2020, thôn
không còn hộ nghèo, tỷ lệ gia
đình văn hoá đạt 100%.

Phát biểu tại ngày hội, đồng
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu
ý thời gian tới, các cấp, ngành trên
địa bàn huyện Lộc Bình tiếp tục
thực hiện các chính sách an sinh
xã hội, dành sự quan tâm và tạo
điều kiện để các khu dân cư, trong
đó có thôn Kéo Mật phát triển
mọi mặt. Đồng chí mong muốn
người dân trong thôn tiếp tục
đoàn kết, phát huy thành tích đã
đạt được, góp phần hoàn thành
chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội của xã, huyện và của
tỉnh trong năm 2021 và những

năm tiếp theo.

Đồng chí Lương Trọng
Quỳnh, Phó Chủ tịch

UBND tỉnh dự ngày hội đại đoàn
kết toàn dân tộc tại thôn Nà Lù, xã
iện Long, huyện Bình Gia.

ôn Nà Lù có 158 hộ dân với
708 nhân khẩu. Năm 2019, tỷ lệ
hộ nghèo, cận nghèo của thôn là
30,38%, dự kiến năm 2020 giảm
còn 20,25%; có 143/158 hộ đạt
danh hiệu gia đình văn hóa
(chiếm 90,5%).

Phát biểu tại ngày hội, đồng
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề
nghị: ời gian tới, Ủy ban
MTTQ các cấp cần tiếp tục tuyên
truyền, vận động Nhân dân thực
hiện tốt chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước; tăng cường, tập hợp, đoàn
kết các tầng lớp Nhân dân, phát
huy sức mạnh khối đại đoàn kết
các dân tộc; vận động Nhân dân
tích cực thực hiện hương ước, quy
ước, phòng chống tội phạm, tệ
nạn xã hội. Đồng chí mong muốn
người dân thôn Nà Lù tiếp tục
đoàn kết, chung sức xây dựng
thôn ngày càng phát triển.

Đồng chí Dương Xuân Hòa,
Phó Trưởng đoàn phụ trách

Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng
đoàn dự ngày hội đại đoàn kết
toàn dân tộc tại thôn Giáp
ượng 2, xã Y Tịch, huyện Chi
Lăng. 

Khu dân cư thôn Giáp
ượng 2 có 135 gia đình với 621
nhân khẩu. Đến nay, thu nhập
bình quân của khu dân cư đạt 43
triệu đồng/người/năm; số hộ giàu
ở thôn là 23 hộ, chiếm 17%, số hộ
khá là 52 hộ, chiếm 38,5%. Năm
2020, thôn đạt danh hiệu khu dân
cư văn hóa, có 128/135 hộ đạt gia
đình văn hóa, chiếm 94,8%, tăng
20,2% so với năm 2019.

Phát biểu tại ngày hội, đồng
chí Phó Trưởng đoàn phụ trách
Đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn:
Cấp ủy, chính quyền xã, thôn cần

sâu sát với cơ sở, nắm chắc tình
hình đời sống Nhân dân để chỉ
đạo, tuyên truyền, định hướng,
tháo gỡ những khó khăn, vướng
mắc. Đặc biệt, quan tâm thực hiện
các giải pháp nhằm giảm nghèo
bền vững, nâng cao đời sống
Nhân dân…

Đồng chí Giáp ị Bắc,
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh

ủy dự ngày hội đại đoàn kết toàn
dân tộc tại thôn Còn Quyền, xã
Hồng Phong, huyện Cao Lộc. 

ôn Còn Quyền có 87 hộ
dân. Đến năm 2020, thôn còn 2
hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo,
không còn hộ ở nhà dột nát. Qua
bình xét, hằng năm có 92% số hộ
trong thôn đạt danh hiệu gia đình
văn hóa và thôn đạt khu dân cư
văn hóa từ năm 2016 đến nay. 

Phát biểu tại ngày hội, đồng
chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
mong muốn Nhân dân trong
thôn tiếp tục chung sức, đồng
lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết,
tương trợ lẫn nhau trong cuộc
sống, động viên, giúp đỡ các hộ
còn khó khăn cùng vươn lên.

Đồng chí Phùng Quang Hội,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh

uỷ dự ngày hội đại đoàn kết toàn
dân tộc tại thôn Nà Pua, xã Liên
Hội, huyện Văn Quan. 

ôn Nà Pua có 54 hộ dân với
240 nhân khẩu. Đến nay, toàn
thôn có 98% số hộ đạt danh hiệu
gia đình văn hoá , 80% số hộ đạt
danh hiệu gia đình văn hoá 3 năm
liên tục, khu dân cư thôn Nà Pua
đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá
10 năm liên tục.

Phát biểu tại ngày hội, đồng
chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy mong muốn người dân trong
thôn tiếp tục nêu cao tinh thần
đoàn kết, giúp đỡ những hộ có
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn,
đồng thời thực hiện tốt chủ
trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước.

NHóM PV

Lãnh đạo UBND tỉnh  kiểm tra tình hình 
thực hiện nhiệm vụ tại Sở Công thương
Ngày 6/11/2020, đoàn công tác

của UBND tỉnh do đồng chí
Đoàn u Hà, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh làm trưởng đoàn
kiểm tra tình hình thực hiện
nhiệm vụ 10 tháng năm 2020,
phương hướng nhiệm vụ 2 tháng
cuối năm tại Sở Công thương.

Triển khai các nhiệm vụ được
giao, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Sở
Công thương đã tập trung chỉ đạo
các phòng chuyên môn, đơn vị
trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ
chức thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ kế hoạch, chương trình
công tác trọng tâm và đạt được
những kết quả tích cực. Dự kiến
hết năm 2020, sở hoàn thành tốt
7/7 nhiệm vụ trọng tâm được Chủ
tịch UBND tỉnh phê duyệt; thực
hiện tốt công tác quản lý Nhà
nước đối với các lĩnh vực được
giao. Ngoài ra, đơn vị đã xây dựng
kế hoạch triển khai các nhiệm vụ,
giải pháp cấp bách tháo gỡ cho sản
xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh
xã hội, ứng phó với dịch Covid-19.

Trong 10 tháng năm 2020,
hoạt động sản xuất công nghiệp
trên địa bàn cơ bản ổn định. Sản
lượng một số sản phẩm công
nghiệp chủ yếu như: điện, clinker,
gạch… tăng nhẹ so với cùng kỳ
năm 2019. Trong hoạt động
thương mại, do ảnh hưởng của

dịch Covid-19 nên kim ngạch
xuất, nhập khẩu giảm so với cùng
kỳ năm 2019 (tổng kim ngạch
xuất, nhập khẩu đạt 2.310 triệu
USD, giảm 40,6%). Tuy nhiên,
hoạt động thương mại nội địa tiếp
tục được duy trì ổn định, không
xảy ra tình trạng khan hiếm hàng
hóa và tăng giá đột biến.

Phát biểu tại buổi kiểm tra,
đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh chỉ đạo: Trong 2 tháng cuối
năm, Sở Công thương cần tập
trung thực hiện các nhiệm vụ
được giao và hoàn thành ở mức
cao nhất; tăng cường phối hợp với
các sở, ngành, các huyện, thành
phố để chủ động triển khai các giải
pháp, phương án nâng cao năng
lực thông quan, thúc đẩy hoạt
động xuất nhập khẩu hàng hóa
qua địa bàn; nắm bắt thông tin kịp
thời để xử lý tình trạng ùn ứ hàng
hóa ở khu vực cửa khẩu.  Cùng đó,
sở cần chủ động tham mưu cho
UBND tỉnh kế hoạch đảm bảo dự
trữ hàng hóa, hàng tiêu dùng thiết
yếu những tháng cuối năm; phối
hợp với các cơ quan liên quan tiếp
tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp; tập trung thực hiện
tốt các hoạt động xúc tiến thương
mại… 

CẨM HÀ

Trong 3 ngày từ ngày 6 đến ngày 8/11/2020, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn
thể của tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trên địa bàn các huyện: Hữu Lũng, Lộc
Bình, Bình Gia, Chi Lăng, Cao Lộc và Văn Quan.

Hội thảo vai trò của văn học nghệ thuật 
trong phát triển du lịch khu vực Việt Bắc
Sáng 6/11/2020, Hội Văn học

Nghệ thuật (VHNT) tỉnh  tổ
chức hội thảo vai trò của VHNT
trong phát triển du lịch khu vực
Việt Bắc.

Dự hội thảo có lãnh đạo Hội
đồng lý luận phê bình VHNT;
lãnh đạo các sở, ban, ngành trên
địa bàn tỉnh, đại diện các Hội
VHNT trong khối liên kết xây
dựng và phát triển VHNT khu
vực Việt Bắc (viết tắt là VB7 +)
của 9 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn,
Hà Giang, ái Nguyên, Tuyên
Quang, Lạng Sơn, Bắc Giang,

Quảng Ninh, Bắc Ninh.
Tại hội thảo, đại diện các hội

VHNT VB7 + trình bày tham
luận với một số nội dung như:
Xây dựng du lịch mang bản sắc,
thương hiệu miền núi thông
qua các hoạt động VHNT; cần
khai thác tốt tiềm năng văn
nghệ sĩ; phát triển VHNT góp
phần quảng bá du lịch, xây
dựng sản phẩm du lịch; VHNT
Lạng Sơn góp phần phát triển
du lịch của tỉnh và vùng Việt
Bắc; …

TIỂU YẾN
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ông Joe Biden đắc cử  Tổng thống
Mỹ

Tuần qua ( từ ngày 2 đến ngày 8/11/2020), thế
giới trải qua những ngày hồi hộp, căng thẳng
theo diễn biến sít sao của cuộc bầu cử Tổng thống
Mỹ lần thứ 46, 

Chiều 4/11, tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn
nước Mỹ đã chính thức đóng cửa để lựa chọn vị
Tổng thống thứ 46. Đêm 7/11 (giờ Việt Nam), CNN
chính thức thông báo ông Joe Biden đắc cử Tổng
thống Mỹ thứ 46 với tỉ lệ phiếu đại cử tri là 273 -
213, bất chấp nhiều khiếu nại về gian lận phiếu
bầu và cuộc chiến pháp lý mà nhóm tranh cử của
ông Trump đưa ra. Ngay lúc đó, nhiều hãng tin lớn
cũng đồng loạt thông tin ông Joe Biden đã được
bầu làm tổng thống mới của Mỹ. 

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam
– Lào đã tăng trở lại

Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt
Nam và Lào đã tăng trở lại sau hơn nửa năm bị suy
giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể:
kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và
Lào từ đầu năm 2020 đến nay tuy có giảm so với
cùng kỳ năm ngoái nhưng tốc độ đã chậm lại và
có xu hướng tăng dần về cuối năm. Nếu như đến
hết tháng 7, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2
nước giảm 14% so với cùng kỳ năm 2019 thì nay
chỉ còn giảm 10,8%. Trong đó, kim ngạch xuất
khẩu từ Việt Nam sang Lào gần 423 triệu USD,
nhập khẩu từ Lào hơn 316 triệu USD.

Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu vượt
50 triệu 

Theo trang thống kê worldometers.info, tính
đến 9 giờ sáng 8/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới
ghi nhận hơn 50.254.287 ca nhiễm Covid-19,
trong đó có 1.255.628 ca tử vong. Mỹ vẫn là quốc
gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với
10.182.818 ca nhiễm và 243.257 ca tử vong. Tiếp
đến là Ấn Độ với 8.507.203 ca nhiễm và 126.162
ca tử vong. Brazil đứng thứ ba với 5.653.561 ca
nhiễm và 162.286 ca tử vong.

Dịch Covid-19 lại tăng ở Hàn Quốc,
Bồ Đào Nha áp đặt lệnh khẩn cấp

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch
bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này có thêm 143 ca
nhiễm mới (tăng 54 ca so với ngày 7/11), trong đó
có 118 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca
mắc Covid-19 lên 27.427 ca. Hiện giới chức y tế
Hàn Quốc vẫn cảnh giác về tình trạng bùng phát
các ổ nhiễm lẻ tẻ tại các bệnh viện, nhà dưỡng lão
và những cơ sở có xu hướng dễ lây nhiễm khác.

Cùng ngày, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio
Costa thông báo nước này sẽ ban hành lệnh giới
nghiêm tại nhiều địa phương từ ngày 9/11 nhằm
kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19. Lệnh giới
nghiêm sẽ được áp đặt từ 23 giờ hôm trước đến 6
giờ hôm sau và có hiệu lực trên 121 trong tổng số
308 tỉnh của nước này, trong đó có thủ đô Lisbon
và thành phố Porto.

TS (TỔNG HỢP)

Tiết kiệm 14.900 tỷ đồng
từ cải cách thủ tục hành
chính, xây dựng Chính
phủ điện tử

Sau 11 tháng vận hành (từ
tháng 12/2019), Cổng Dịch vụ công
quốc gia đã có hơn 85 triệu lượt
truy cập, 25 triệu hồ sơ đồng bộ
trạng thái; đã cung cấp 2.200/6.790
dịch vụ công trực tuyến và phấn
đấu từ nay đến cuối năm cung cấp
khoảng 2.500 thủ tục hành chính
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Qua đó, Văn phòng Chính phủ dự
tính mỗi năm tiết kiệm trên trên hệ
thống khoảng 6.300 tỷ đồng. Tính
theo bảng hướng dẫn của Ngân
hàng Thế giới, tổng cộng, từ cải
cách thủ tục hành chính và xây
dựng Chính phủ điện tử, hệ thống

đã tiết kiệm khoảng 14.900 tỷ
đồng/năm. 

Đà Nẵng tung hàng loạt
gói kích cầu du lịch cuối
năm

Nhằm khôi phục các hoạt
động du lịch trong thời gian đến,
Sở Du lịch Đà Nẵng đã liên kết với
các địa phương để hoàn thiện các
sản phẩm kích cầu cuối năm. Theo
đó, có rất nhiều sản phẩm kích
cầu du lịch cuối năm, trong đó
chú trọng đến sản phẩm như:
“Chương trình kích cầu cho người
Đà Nẵng” gồm các gói nghỉ dưỡng
giá giảm từ 20% đến 50% tại
khách sạn, resort 4 - 5 sao; giảm
giá tại các khu điểm tham quan
cho người dân, học sinh, sinh viên;
chương trình kích cầu “Chào năm

mới 2021”... Nội dung kích cầu dự
kiến sẽ được giới thiệu tại Hội chợ
VITM Hà Nội diễn ra từ ngày 18
đến 21/11/2020. 

Thịt lợn có xu hướng
tăng giá dần từ nay đến
cuối năm

Sau những ngày giá lơn hơi
giảm do lo ngại dịch tả lợn châu Phi
tái phát, hiện tại, giá lợn hơi tăng
trở lại. Cụ thể giá thịt lợn hơi tại các
miền dao động từ 66.000 đến
77.000 đồng/kg. Miền Nam vẫn là
khu vực có giá thịt lợn cao nhất cả
nước. Theo dự báo của các chuyên
gia, nhu cầu thịt lợn tiếp tục tăng
vào cuối năm và Tết Nguyên đán.
Thịt lợn nhập khẩu vẫn chưa thay
thế được thịt lợn trong nước, do đó

thịt lợn có xu hướng tăng giá dần
từ nay đến cuối năm. 

Điện Biên: Bắt đối tượng
nữ vận chuyển, tàng trữ
50.000 viên ma túy

Rạng sáng ngày 8/11/2020, tại
Điện Biên, đối tượng Lò Thị Lướn trú
tại đội 9, xã Thanh Hưng (huyện
Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vận
chuyển, tàng trữ ma túy tổng hợp
với số lượng lớn cùng 1 bánh heroin
đã bị lực lượng công an, bộ đội biên
phòng Điện Biên bắt giữ xã Thanh
Hưng, huyện Điện Biên. Tang vật
thu giữ  gồm 48.000 viên ma túy
tổng hợp và 1 bánh heroin và 2.000
viên ma tuý tổng hợp tại nhà. Đối
tượng khai nhận vận chuyển số ma
túy trên cho một đối tượng người
Lào để giao cho một đối tượng

khác với tiền công 5 triệu đồng. 

Vụ vận chuyển 51 kg
vàng qua biên giới: Truy
nã đặc biệt 1 đối tượng

Liên quan đến vụ vận chuyển
trái phép 51 kg vàng 9999 qua
biên giới tỉnh An Giang, cơ quan
chức  năng xác định, hiện nay các
đối tượng liên quan không có mặt
tại địa phương. Để phục vụ cho
công tác điều tra, sáng 8/11/2020,
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công
an tỉnh An Giang đã quyết định
truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với
Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh), sinh
năm 1971, trú tại ấp Phước Thọ, xã
Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An
Giang; đồng thời ra thông báo
truy tìm 7 đối tượng liên quan.  

TS (TỔNG HỢP)

Dự thảo Báo cáo Chính
trị của Ban chấp hành
Trung ương Đảng

khóa XII dự kiến trình Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng đã thẳng thắn
nêu: Công tác xây dựng, chỉnh
đốn Đảng còn một số hạn chế.
Đáng chú ý, thực hiện các
nguyên tắc xây dựng Đảng,
nhất là nguyên tắc tập trung
dân chủ ở một số tổ chức đảng
còn chưa nghiêm, thậm chí vi
phạm. Cơ chế kiểm soát
quyền lực trong Đảng và Nhà
nước chưa đầy đủ, đồng bộ,
hiệu lực, hiệu quả chưa cao...
Nhiều ý kiến tâm huyết của
đảng viên, Nhân dân đã góp ý
vào nội dung này và cho rằng:
nội hàm của xây dựng hệ
thống chính trị là việc chỉnh
đốn Đảng trong sạch, vững
mạnh; phải kiểm soát chặt chẽ
tài sản, thu nhập của cán bộ,
đảng viên và công khai cho
Nhân dân giám sát, tránh
bệnh hình thức.

Ông Trần Hoàng ám,
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cho rằng: Tập
trung dân chủ là nguyên tắc tổ
chức cơ bản, là cơ sở bảo đảm
hàng đầu để giữ vững bản chất
cách mạng và vai trò lãnh đạo
của Đảng. Việc xem nhẹ hay
hạ thấp, cũng như nhận thức
không thấu đáo, thực hiện
không đến nơi đến chốn
nguyên tắc này không chỉ làm
tổn hại đến vị thế, sức mạnh
của Đảng, mà còn là một
trong những căn nguyên dẫn
đến sự thoái hóa, biến chất
của một bộ phận cán bộ, đảng
viên. Nhìn nhận thực tế trong
nhiệm kỳ vừa qua, gần 100
cán bộ cao cấp mắc sai lầm,

khuyết điểm đều có một
nguyên nhân chung là vi
phạm nguyên tắc tập trung
dân chủ.

Ông Trần Hoàng ám
cho rằng: “Có một sự thật là
đảng viên bình thường cho tới
đảng viên cấp cao mắc sai lầm
khuyết điểm không do chi bộ
phát hiện mà do báo chí, do
Nhân dân, do những vụ án
liên quan khác. Do đó, thực
hiện dân chủ, nguyên tắc tập
trung dân chủ, phải nghiên
cứu. Đa số cán bộ đảng viên vi
phạm, kết luận của Ủy ban
Kiểm tra là vi phạm nguyên
tắc tập trung dân chủ như một
nguyên nhân dẫn tới sai lầm
và khuyết điểm.”

Hệ thống chính trị do
Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn
diện. Phần lớn những vị trí
chủ chốt trong tổ chức hệ
thống chính trị đều do đảng
viên của Đảng nắm giữ. Giáo
sư, Tiến sỹ Khoa học Phan
Xuân Sơn, Giảng viên Cao cấp
Học viện Chính trị Quốc gia
Hồ Chí Minh cho rằng: Nội
hàm của xây dựng hệ thống
chính trị trong sạch vững
mạnh là việc chỉnh đốn Đảng
trong sạch, vững mạnh.

Giáo sư, Tiến sỹ Phan
Xuân Sơn nhấn mạnh: “Phải
thực hiện các Nghị quyết như:
Nghị quyết Trung ương 4
(khóa 11), Trung ương 4
(khóa 12), chống tự chuyển
biến tự chuyển hóa; thực hiện
đạo đức công vụ cần kiệm
liêm chính chí công vô tư;
thực hiện sự kiểm soát quyền
lực; thực hiện sự giám sát của
xã hội và nhân dân đối với các
tổ chức Nhà nước, công chức,
viên chức Nhà nước; phải
thực hiện sự minh bạch hay

trách nhiệm giải trình của cơ
quan Nhà nước, công chức
Nhà nước.”

Ông Hồ Tế, nguyên Bộ
trưởng Bộ Tài chính đặt vấn
đề: am nhũng, quan liêu là
tệ hại nhất cần phải được khắc
phục. am nhũng làm suy
giảm lòng tin của người dân,
bệnh quan liêu khiến nhân
dân bất bình... Phân tích sâu
hơn, ông Hồ Tế nhận định:
tham nhũng sinh ra có nhiều
nguyên nhân, chủ yếu là thiếu
cơ chế kiểm soát quyền lực.
Chính bởi vậy, thực hiện
nghiêm quy tắc ứng xử của
người có chức vụ, quyền hạn
trong các cơ quan, tổ chức,
đơn vị; phải lấy lại gương mặt
tự trọng, liêm chính, kỷ luật
cho cán bộ, đảng viên. Mặt
khác, phải kiểm soát chặt chẽ
tài sản, thu nhập của họ và
công khai cho Nhân dân giám
sát, tránh bệnh hình thức. Đây
cũng là giải pháp quan trọng
xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Góp ý vào dự thảo các văn
kiện, nhiều ý kiến đề nghị
phải kiên quyết chống được
tham nhũng vặt; bởi dù là
tham nhũng vặt, nhưng ảnh
hưởng nhức nhối đối với cuộc
sống hằng ngày của người dân
và lòng tin của họ. Điều đó là
không hề nhỏ, nếu để tích tụ

lâu ngày thì hậu quả sẽ rất lớn.
Giải quyết điều này sẽ góp
phần tích cực cho công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng. Ông
Phạm Xuân Sơn cho biết: “Tôi
thấy trong phần Dự thảo Báo
cáo Chính trị đưa chống tham
nhũng vào một mục trong
công tác xây dựng Đảng
nhưng rất mờ nhạt. eo dư
luận, điều người dân hân
hoan nhất chính là chống
tham nhũng. Đa số mọi người
đều mong muốn công tác
chống tham nhũng được tiếp
tục triển khai triệt để hơn
trong thời gian tới, mong
muốn những người có bản
lĩnh trí tuệ, có đạo đức liêm
khiết, kiên quyết kiên trì
chống tham nhũng nên tiếp
tục sự nghiệp này”.

Nhân tố có ý nghĩa quyết
định thành công của sự
nghiệp xây dựng, phát triển
đất nước, bảo vệ Tổ quốc
chính là tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, nâng cao
năng lực lãnh đạo, năng lực
cầm quyền và sức chiến đấu
của Đảng. Đây là mong muốn
và niềm tin của cán bộ, đảng
viên và nhân dân trong quá
trình góp ý xây dựng Văn kiện
Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XIII.

Theo VOV.VN 

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
là nhân tố quyết định thành công

(MINH HọA)

Nội hàm của xây dựng hệ thống chính trị là
việc chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh;
phải kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập của
cán bộ, đảng viên và công khai cho nhân dân
giám sát.


