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UBnD tỉnh họp xem xét các dự thảo đề án, 
phương án lĩnh vực văn hóa
Sáng 10/11/2020, UBND tỉnh tổ

chức họp chuyên đề xem xét các dự
thảo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du

lịch (VHTTDL) chủ trì xây dựng, gồm:
Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị múa sư
tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030; Phương
án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa,
thể thao cơ sở tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở VHTTDL
trình bày các Dự thảo Đề án và phương
án. eo đó, Dự thảo Đề án bảo tồn và

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họpXem tiếp trang 2

Sáng 10/11/2020, đoàn công tác của
UBND tỉnh do đồng chí Đoàn u

Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm
trưởng đoàn kiểm tra tình hình xuất,
nhập khẩu hàng hoá và thu phí tại các
cửa khẩu: Tân anh, Hữu Nghị. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, trước
diễn biến phức tạp của dịch Covid-19,
UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo và đưa
ra nhiều giải pháp để vừa đảm bảo công
tác phòng, chống dịch, vừa tạo thuận lợi
thông quan hàng hoá qua các cửa khẩu. 

eo báo cáo của Ban Quản lý khu
Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng
Sơn, tính đến ngày 5/11/2020, tổng kim
ngạch xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu Tân
anh đạt 296,7 triệu USD; tại Cửa khẩu
Quốc tế Hữu Nghị đạt 1.105,5 triệu
USD.

Xem tiếp trang 2

Lãnh đạo UBnD tỉnh
kiểm tra tại cửa khẩu 

Ký kết kế hoạch phối hợp
thực hiện “ngày hội Biên
phòng toàn dân”

Ban chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch
covid-19 kiểm tra 
tại tỉnh

Ngày 10/11/2020, Đoàn kiểm tra
số 1 của Ban Chỉ đạo (BCĐ)

Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
do đồng chí Đặng Quang Tấn, Cục
trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế làm
trưởng đoàn kiểm tra công tác quản lý
nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế
trong phòng, chống dịch trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn và làm việc với BCĐ
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác
nhập cảnh cho các chuyên gia, quy
trình kiểm tra thân nhiệt và khai báo

Xem tiếp trang 2

Xem tiếp trang 2

Phố đi bộ Kỳ Lừa: 

thành công bước đầu 
và những kỳ vọng

Phố đi bộ Kỳ Lừa thu hút rất đông người dân tham gia dịp cuối tuần

Xem trang 7

Xem trang 3

Lắng nghe dân, 
làm tốt nhiệm vụ

Xem trang 4

Mô hình cổng trường an toàn giao thông:

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật
an toàn giao thông Xem trang 5

Chiều 10/11/2020, Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội
nghị ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức
“Ngày hội Biên phòng toàn dân” ở địa
bàn khu vực biên giới của tỉnh.

eo kế hoạch, “Ngày hội Biên
phòng toàn dân” sẽ được tổ chức trên
phạm vi các xã biên giới trên địa bàn
tỉnh, trong khoảng thời gian từ ngày 1



phát huy giá trị di sản múa sư tử
của dân tộc Tày, Nùng trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
được xây dựng với bố cục gồm 5
phần. Trong đó nêu rõ sự cần
thiết, ý nghĩa của đề án; thực
trạng bảo tồn, phát huy giá trị
múa sư tử Tày, Nùng giai đoạn
2016 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ
và giải pháp; nhu cầu kinh phí,
dự án ưu tiên.

Dự thảo Phương án phát
triển hệ thống thiết chế văn hóa,
thể thao cơ sở tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2021 - 2025, định hướng
đến năm 2030 đã đánh giá thực
trạng hệ thống thiết chế văn hóa,

thể thao cơ sở của tỉnh và nêu
một số giải pháp như: quy hoạch,
bố trí quỹ đất dành cho các thiết
chế văn hóa, thể thao; đầu tư xây
dựng và hoàn thiện cơ sở vật
chất; hoàn thiện tổ chức bộ máy,
sắp xếp đội ngũ cán bộ và phát
triển nguồn nhân lực; nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động
của các thiết chế văn hóa, thể
thao… 

Tại cuộc họp, các đại biểu
thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ
một số nội dung trong các dự
thảo như: thực trạng cơ sở vật
chất văn hóa, thể thao; bổ sung
yếu tố tâm linh trong dự thảo
phát triển múa sư tử Tày, Nùng;

phương thức truyền dạy múa sư
tử trong cộng đồng, trường
học…

Phát biểu kết luận cuộc họp,
đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh yêu cầu Sở VHTTDL tiếp
thu đầy đủ ý kiến góp ý của các
đại biểu.

Đối với dự thảo Đề án “Bảo
tồn và phát huy giá trị múa sư tử
Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn giai đoạn 2020 - 2030”, cơ
quan soạn thảo cần chỉnh sửa tên
đề án; xác định rõ đối tượng của
đề án; bổ sung giải pháp phù hợp
với thực tiễn; nêu rõ nhiệm vụ
của từng cấp, ngành; xác định
nhu cầu kinh phí cụ thể để đề án

có tính khả thi.
Về dự thảo Phương án phát

triển hệ thống thiết chế văn hóa,
thể thao cơ sở, đồng chí đề nghị
chuyển từ “phương án” sang “đề
án”. Đề án cần nêu rõ sự cần thiết,
căn cứ pháp lý, đối tượng, phạm
vi, mục đích yêu cầu; thực trạng
thiết chế văn hóa, thể thao trên
địa bàn tỉnh, đánh giá thuận lợi,
khó khăn. Trong đó xác định rõ
nguyên nhân của những khó
khăn, từ đó phân công nhiệm vụ
cho từng cấp, ngành với những
biện pháp cụ thể, phù hợp với
điều kiện thực tiễn của địa
phương.

NGỌC HIẾU

Qua 10 tháng của năm 2020,
thu phí theo Nghị quyết 01 (phí
sử dụng công trình kết cấu hạ
tầng, công trình dịch vụ, tiện ích
công cộng trong khu vực cửa
khẩu) tại Cửa khẩu Tân anh
được 33.311 triệu đồng, giảm
51,2% so với cùng kỳ năm 2019;
tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị
đạt 323.115 triệu đồng, tăng 2,2%
so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt
được, tình hình xuất nhập khẩu
hàng hoá, thu phí tại 2 cửa khẩu

vẫn còn một số vướng mắc như:
tại Cửa khẩu Tân anh, lượng
xe chở hàng xuất khẩu tồn nhiều
tại bến bãi của Trung Quốc; việc
quản lý đội lái xe chuyên trách
cần thay đổi để phù hợp với công
tác phòng, chống dịch bệnh hiện
nay; tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu
Nghị chưa thực hiện được việc
đối chiếu số liệu theo quy trình
thu phí…

Tại buổi kiểm tra, đại diện
một số sở, ngành, UBND 2 huyện
Văn Lãng, Cao Lộc và các lực
lượng chức năng tại 2 cửa khẩu
đã tập trung thảo luận, đánh giá

kết quả đạt được trong xuất nhập
khẩu hàng hoá, thu phí qua hơn
10 tháng năm 2020. Đồng thời
đưa ra các đề xuất, giải pháp để
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi kiểm
tra, đồng chí Phó Chủ tịch
UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực,
cố gắng của sở, ban, ngành,
UBND 2 huyện Văn Lãng, Cao
Lộc và các lực lượng chức năng
tại 2 cửa khẩu. Đồng chí Phó Chủ
tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ban
Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu
Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì,

phối hợp với các cơ quan liên
quan tiếp tục trao đổi với lực
lượng chức năng của Trung Quốc
để đẩy nhanh thời gian thông
quan hàng hoá và trao đổi, thống
nhất phân luồng phương tiện khi
lượng xe tồn tăng cao; thống nhất
thời gian làm việc giữa các lực
lượng tại khu vực cửa khẩu…
Các ban, ngành, lực lượng chức
năng cần tăng cường phối hợp,
chủ động đề xuất giải pháp tháo
gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận
lợi nhất cho hoạt động xuất nhập
khẩu hàng hoá trên địa bàn. 

TâN AN

2 THỜI SỰ - CHÍNH TRỊThứ Tư, ngày 11/11/2020

UBnD tỉnh...
Tiếp theo trang 1

Phát động 50 ngày ra
quân tuyên truyền,
vận động người dân
tham gia bảo hiểm xã
hội tự nguyện, bảo
hiểm y tế hộ gia đình

đến hết ngày 3/3 hằng năm. Ngày
hội sẽ được diễn ra với 2 phần:
phần lễ và phần hội. 

Trong đó, phần lễ bao gồm:
báo cáo kết quả 1 năm thực hiện
“Ngày Biên phòng toàn dân” và
phong trào toàn dân tham gia
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an
ninh biên giới quốc gia trong

tình hình mới; khen thưởng các
tập thể, cá nhân, gia đình tiêu
biểu; tặng quà các gia đình chính
sách, “Con nuôi đồn biên phòng”,
các cháu được đỡ đầu trong
Chương trình “Nâng bước em tới
trường”;… Phần hội gồm: tổ
chức các hoạt động giao lưu văn
nghệ, thể thao; tổ chức trao đổi,
phát huy sáng kiến của Nhân dân

tham gia xây dựng, quản lý và
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an
ninh biên giới Quốc gia; tổng kết,
trao thưởng cho tập thể, cá nhân
tham dự.

ông qua việc tổ chức ngày
hội nhằm phát huy vai trò của
cấp ủy Đảng, chính quyền,
MTTQ, các cấp, ngành, lực lượng
vũ trang và mọi tầng lớp Nhân

dân hiện thực hóa Ngày hội Biên
phòng toàn dân 3/3 hằng năm
thành những hoạt động thiết
thực, cụ thể. Qua đó, tạo ra
phong trào rộng khắp về tham
gia xây dựng, quản lý và bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên
giới, xây dựng nền biên phòng
toàn dân vững chắc.

HOÀNG TÙNG

Tiếp theo trang 1

Tiếp theo trang 1

Lãnh đạo...

Ký kết...

Ban chỉ đạo...

tờ khai y tế tại Cửa khẩu Quốc
tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc và
kiểm tra công tác cách ly y tế tại
3 khách sạn trên địa bàn thành
phố Lạng Sơn gồm: Khách sạn
Hoa Sim, Khách sạn Mường
anh Luxury Lạng Sơn, Khách
sạn Phú Quý. 

Qua kiểm tra cho thấy, công
tác phòng, chống dịch Covid-19
tại Cửu khẩu Quốc tế Hữu Nghị
được thực hiện chặt chẽ, hiệu
quả, góp phần ngăn chặn dịch
bệnh không xâm nhập vào Việt

Nam. Việc đảm bảo an ninh, an
toàn trong phòng, chống dịch
được các khách sạn tuân thủ
theo đúng quy trình, hướng
dẫn của Bộ Y tế. 

Tại buổi làm việc, các thành
viên BCĐ tỉnh kiến nghị, đề
xuất một số nội dung như: đề
nghị BCĐ Quốc gia có văn bản
hướng dẫn thực hiện cách ly y
tế đối với người xuất nhập cảnh
trái phép; xem xét điều chỉnh
quy định đối với nhân viên y tế,
an ninh tham gia công tác cách
ly tại khách sạn bằng chế độ
làm việc ca, kíp như cơ sở y tế. 

Các thành viên BCĐ tỉnh
cũng đề nghị BCĐ Quốc gia,
Bộ Y tế và các bộ, ngành liên
quan có văn bản hướng dẫn cụ
thể việc mua sắm trang thiết bị
y tế, hóa chất, sinh phẩm phục
vụ phòng, chống dịch Covid-
19. 

Phát biểu tại buổi làm việc,
đồng chí trưởng đoàn công tác
đánh giá cao công tác phòng,
chống dịch Covid – 19 của
Lạng Sơn. Đồng chí đề nghị
tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm
tra công tác phòng, chống dịch
tại các khu vực cách ly, khu vực

biên giới, đa dạng hình thức
tuyên truyền phòng, chống dịch
để nâng cao nhận thức của
người dân. Đồng thời, BCĐ
tỉnh cần tiếp tục quan tâm đảm
bảo phòng, chống lây nhiễm
cho cán bộ tham gia công tác
phòng, chống dịch; tăng cường
khử khuẩn khu vực môi trường
có nguy cơ lây nhiễm cao, xử lý
triệt để rác thải y tế tại các khu
vực cách ly. 

Đoàn tiếp thu các đề xuất,
kiến nghị của tỉnh để báo cáo
BCĐ Quốc gia.

TRIỆU THÀNH

Lộc Bình:
Đón nhận bằng xếp
hạng di tích cấp tỉnh

Ngày 10/11/2020, UBND
huyện Lộc Bình phối hợp với

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tổ chức lễ đón nhận bằng xếp
hạng di tích cấp tỉnh Khu di tích
lưu niệm dòng họ Vi, xã Khuất Xá
và di tích điểm cao 424 xã Yên
Khoái. 

Khu di tích lưu niệm dòng vọ
Vi tại thôn Bản Chu, xã Khuất Xá
được xây dựng từ cuối thế kỷ 17,
vừa là nhà ở, vừa là thành trì, có
kiến trúc văn hóa cổ độc đáo,
hiện nay còn 3 cổng của dinh
còn sót lại được xây dựng bằng
gạch nung. 

Điểm cao 424 là di tích lịch
sử thuộc thôn Chi Ma, xã Yên
Khoái, trước đây được gọi là Đồn
Chi Ma, do thực dân Pháp xây
dựng trong khoảng những năm
1891-1948 nhằm kiểm soát khu
vực biên giới Việt – Trung với hệ
thống đồn bốt, hầm, hào kiên
cố. Đây là di tích có giá trị lịch sử
quan trọng trong công cuộc đấu
tranh chống thực dân Pháp xâm
lược và cuộc chiến đấu bảo vệ
biên giới của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch đã trao
bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh
Khu di tích lưu niệm dòng họ Vi
và di tích điểm cao 424 cho đảng
bộ, chính quyền và Nhân dân xã
Khuất Xá và Yên Khoái.

LâM ANH 
Lộc Bình

Tiếp theo trang 1

Xem xét, thống nhất tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
Sáng 10/11/2020, Sở Tài chính

tổ chức cuộc họp xem xét,
thống nhất tiêu chuẩn, định mức
sử dụng máy móc, thiết bị
chuyên dùng. am dự có đại
diện lãnh đạo một số cơ quan,
đơn vị liên quan.

ực hiện nhiệm vụ UBND
tỉnh giao, Sở Tài chính xây dựng
dự thảo Quyết định của UBND
tỉnh về ban hành tiêu chuẩn,

định mức sử dụng máy móc,
thiết bị chuyên dùng (thay thế
Quyết định số 66/2018/QĐ-
UBND ngày 28/12/2018 của
UBND tỉnh). eo đó, tiêu
chuẩn, định mức sửa đổi gồm:
sửa đổi tên một số thiết bị quay
phim, dựng hình, phát thanh;
tăng định mức số lượng đối với
thiết bị phân tích, đo đạc, thiết bị
loa chuyên dụng, máy định vị…

Bổ sung mới tiêu chuẩn, định
mức sử dụng máy móc, thiết bị
chuyên dùng đối với 16 cơ quan,
đơn vị. Một số máy móc, thiết bị
không phù hợp với hiện trạng
quản lý, sử dụng và yêu cầu trang
bị về công nghệ cũng như nhiệm
vụ của cơ quan, đơn vị trong thời
gian tới cần thiết phải hủy bỏ
danh mục…

Tại cuộc họp, đại diện lãnh

đạo các cơ quan, đơn vị cơ bản
nhất trí với các nội dung sửa đổi
của dự thảo. Đồng thời đóng góp
một số ý kiến như: chỉnh sửa, bổ
sung tên đơn vị, chủng loại, số
lượng máy móc, thiết bị… Trên
cơ sở đó, Sở Tài chính tiếp thu ý
kiến của các cơ quan, đơn vị để
chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo
quyết định trình UBND tỉnh.

KIM HUYÊN 

Sáng 10/11/2020, Bảo hiểm xã
hội (BHXH) tỉnh tổ chức phát

động 50 ngày ra quân tuyên
truyền, vận động người dân
tham gia BHXH tự nguyện, bảo
hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. 

Chương trình phát động có
mục tiêu phấn đấu trong 50
ngày cuối của năm 2020, toàn
tỉnh phát triển mới và duy trì ít
nhất 1.100 người tham gia
BHXH tự nguyện và 1.200 người
tham gia BHYT hộ gia đình.

Để đạt mục tiêu này, lãnh
đạo BHXH tỉnh đề nghị các cấp
uỷ, chính quyền địa phương tiếp
tục vào cuộc chỉ đạo công tác
phát triển BHXH, BHYT trên địa
bàn. Các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp chấp hành nghiêm
chính sách pháp luật về BHXH,
BHYT; các phòng, ban chuyên
môn phối hợp với BHXH tổ chức
thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, vận động người dân
tham gia BHXH, BHYT. 

Lãnh đạo BHXH tỉnh mong
muốn và đề nghị các đại lý thu
tiếp tục  nỗ lực cùng ngành
BHXH phấn đấu hoàn thành chỉ
tiêu được giao.

Tại lễ phát động, BHXH tỉnh
tặng 25 sổ BHXH tự nguyện với
tổng trị giá gần 21 triệu đồng
cho 25 cán bộ không chuyên
trách của xã Quảng Lạc, thành
phố Lạng Sơn.

THANH HUYỀN
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Năm 2015, toàn huyện
Chi Lăng mới có 1.172
ha na, đến năm 2020,

diện tích na của huyện đã lên đến
1.860 ha. Đặc biệt, nếu như trước
đây, bà con chủ yếu chỉ trồng na
trên các triền núi cao, thì từ năm
2003, nhận thấy hiệu quả kinh tế
từ cây na, người dân đã mạnh
dạn trồng na tại các chân ruộng
một vụ. 

Ông Mã Văn Lét, thôn Quán
anh, xã Chi Lăng cho biết:
Trước đây, gia đình trồng na trên
núi đá. Từ năm 2003, tôi trồng
thêm 800 gốc na tại chân ruộng
cao, không chủ động được nước.
Đồng thời, qua các lớp tập huấn
chuyển giao khoa học kỹ thuật,
từ năm 2015, tôi bắt đầu sản xuất
na theo tiêu chuẩn VietGAP,
năm 2017, tôi bắt đầu sản xuất na
trái vụ. Hiện nay, trung bình mỗi
năm, tôi thu hoạch 2 vụ na, mỗi
vụ từ 6 đến 7 tấn, trừ chi phí thu
nhập từ 300 đến 400 triệu
đồng/năm.

Không chỉ gia đình ông Lét,
mà hiện nay trên địa bàn huyện
Chi Lăng đã và đang có hàng
nghìn hộ có thu nhập cao từ cây
na. Ngoài cây na, từ năm 2015,
người dân tích cực trồng và mở
rộng diện tích cây ăn quả như:
táo, bưởi, nhãn, ổi… nâng tổng
diện tích cây ăn quả của toàn

huyện hiện nay lên 3.700 ha, tăng
840 ha so với năm 2015. 

Bên cạnh việc phát triển
trồng cây ăn quả, từ năm 2010,
bà con đã tận dụng các chân
ruộng trồng lúa kém hiệu quả để
chuyển sang các cây trồng giá trị
kinh tế cao hơn như: ớt, lạc, dưa
hấu, bí xanh, cà chua, khoai tây,
rau bò khai…. 

Nhanh tay buộc những thân
cây cà chua lên giàn, bà Vi ị
Lương, thôn an Muội, thị trấn
Đồng Mỏ cho biết: Gia đình tôi
có hơn 1 mẫu đất, trước đây chỉ
trồng lúa 1 vụ, còn lại đất bỏ
không. Cách đây 10 năm, tôi đã
luân canh, tăng vụ trồng thêm
rau màu, rau vụ đông. Hiện nay,
tôi trồng 3 đến 4 sào cà chua; 4
đến 6 sào ớt và 2 sào rau vụ đông
các loại/năm. Nhờ trồng rau
màu, gia đình tôi thu nhập bình
quân từ 100 đến 120 triệu
đồng/năm, cao hơn rất nhiều so
với trồng lúa, ngô. 

Để tạo điều kiện cho người
dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng
hiệu quả, hằng năm, Phòng
Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn phối hợp với Trung tâm
Dịch vụ Nông nghiệp, Trung tâm
Giáo dục nghề nghiệp – Giáo
dục thường xuyên huyện tổ chức
các lớp tập huấn chuyển giao
khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề
lao động nông thôn cho bà con.
Từ năm 2016 đến nay,  các cơ
quan, đơn vị ở huyện đã tổ chức
được 40 lớp dạy nghề và chuyển
giao khoa học kỹ thuật cho gần
1.400 lượt học viên tham gia. 

Cùng với đó, huyện chỉ đạo
các xã căn cứ vào đặc điểm tự
nhiên để tuyên truyền, định
hướng người dân phát triển cây
trồng phù hợp. Hiện nay, huyện
đã hình thành được một số vùng
sản xuất tập trung như: vùng lạc
tập trung ở các xã: Bằng Mạc,
Bằng Hữu, Vạn Linh; vùng trồng
ớt ở các xã: Mai Sao, Nhân Lý,

Bắc ủy, Quan Sơn, thị trấn
Đồng Mỏ; vùng trồng rau màu
tập trung ở các xã: Mai Sao,
Quan Sơn, thị trấn Đồng Mỏ;
vùng trồng cây ăn quả ở các xã:
Chi Lăng, Mai Sao, Y Tịch, thị
trấn Chi Lăng…

Ông Lương ành Chung,
Trưởng Phòng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn huyện Chi
Lăng cho biết: ực hiện tái cơ
cấu ngành nông nghiệp theo
hướng giá trị gia tăng và phát
triển bền vững, phòng đã phối
hợp với các đơn vị liên quan
tham mưu cho UBND huyện xây
dựng quy hoạch các vùng sản
xuất; đẩy mạnh tuyên truyền, vận
động bà con ứng dụng khoa học
kỹ thuật vào sản xuất; khuyến
khích, thu hút các doanh nghiệp
liên kết, đầu tư vào sản xuất nông
nghiệp. Đến nay, tại huyện đã
bước đầu hình thành một số mô
hình liên kết tiêu thụ sản phẩm
hiệu quả như: mô hình liên kết
trồng cây dong riềng tại xã Chiến
ắng; liên kết sản xuất và tiêu
thụ lạc hè thu tại xã Bằng Mạc;
liên kết sản xuất và tiêu thụ khoai
tây tại 8 xã, thị trấn…. 

Từ sự quan tâm, hỗ trợ của
Nhà nước kết hợp cùng sự chủ
động của người dân, thời gian
qua, người dân trên địa bàn
huyện Chi Lăng đã chuyển dịch
cơ cấu cây trồng hiệu quả. Giá trị
sản xuất đạt trên 200 triệu
đồng/ha, tăng trên 100 triệu
đồng/ha so với năm 2015. Đời
sống người dân không ngừng
được cải thiện, góp phần thiết
thực vào phát triển kinh tế - xã
hội của huyện.

TUỆ HƯƠNG

chi Lăng

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Người dân thôn Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ chăm sóc cà chua

Khoảng 23 giờ, ngày
23/10/2020, khi đang
thực hiện nhiệm vụ tại

Km80, quốc lộ 1A (thuộc địa
phận thôn Cóc Dĩ, xã Đồng Tân,
huyện Hữu Lũng), tổ công tác
Phòng Cảnh sát giao thông,
Công an tỉnh tiến hành kiểm tra
và phát hiện trên xe ô tô biển
kiểm soát 17B-012.56 có một đối
tượng mang theo hành lý bên
trong có chứa 15 giàn pháo loại
36 ống/giàn, 102 quả pháo hình
bóng điện tròn, tổng trọng lượng
25 kg.

Trước đó, vào ngày
10/10/2020, tại đường mòn trên
biên giới khu vực mốc 1111,
thuộc khu Kéo Kham, thị trấn
Đồng Đăng (huyện Cao Lộc),
cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng
Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã
phát hiện 2 đối tượng có hành vi
mang vác 2 bao tải hàng qua biên

giới, qua kiểm tra, toàn bộ hàng
trong bao tải là pháo nổ, tổng
trọng lượng hơn 60 kg. 

Trên đây là 2 vụ điển hình
trong công tác đấu tranh ngăn
chặn các hành vi buôn bán, vận
chuyển pháo nổ trái phép mà các
lực lượng chức năng của tỉnh
thực hiện từ đầu tháng 10/2020
đến nay. Trung tá Vũ Văn Cẩn,
Chính trị viên Đồn Biên phòng
Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho
biết: Lãnh đạo đồn đã chỉ đạo các
tổ, đội tăng cường tuần tra, kiểm
soát đường biên, thực hiện đồng
bộ các biện pháp nghiệp vụ với
quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn
các hành vi sai phạm về pháo
ngay tại biên giới. Kết quả, từ đầu
tháng 10/2020 đến hết ngày
5/11/2020, đơn vị đã phát hiện và
bắt giữ 4 vụ vận chuyển pháo nổ
trái phép trên địa bàn quản lý với
lượng pháo nổ thu giữ trên 360

kg. 
eo đánh giá của Ban Chỉ

đạo chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả tỉnh
(Ban Chỉ đạo 389 tỉnh), tình
hình buôn bán, vận chuyển pháo
nổ trái phép trong những tháng
gần đây đang diễn biến phức tạp
và có chiều hướng gia tăng với
những thủ đoạn tinh vi như: thuê
người dân mang vác pháo nổ trái
phép qua các tuyến đường mòn
khu vực biên giới; găm pháo nổ
vào thùng hoa quả nhập khẩu;
cài cắm vào nhiều loại hàng hoá;
ký gửi theo xe ô tô chở khách;…
nhằm vận chuyển pháo vào địa
bàn nội địa của Việt Nam. 

Trước thực trạng đó, thực
hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389
tỉnh, lực lượng bộ đội biên phòng
đã tăng cường hoạt động kiểm
soát toàn tuyến biên giới, lập 23
lán, chốt chặn 24/24 giờ tại các

đường mòn, lối tắt. Đồng thời,
phối hợp cùng lực lượng hải
quan rà soát, kiểm tra đột xuất
những xe chở hàng hoa quả nhập
khẩu; phối hợp với chính quyền
các huyện biên giới tuyên truyền
đến bà con cư dân biên giới, các
lái xe chở hàng hóa XNK…
không tham gia tiếp tay, vận
chuyển pháo nổ trái phép.

Trong nội địa, lực lượng công
an và quản lý thị trường tăng
cường kiểm tra trên khâu lưu
thông, nhất là các tuyến đường
dẫn vào các tỉnh nội địa; tăng
cường nắm bắt tình hình, gia
tăng hoạt động kiểm tra các kho
hàng tại các chợ trên địa bàn;
phối hợp cùng chính quyền cơ sở
thực hiện công tác tuyên truyền,
cảnh báo nguy cơ, tác hại của
việc buôn bán, sử dụng pháo nổ
tại các khu dân cư, trường học;… 

Với sự vào cuộc quyết liệt của

các lực lượng chức năng từ khu
vực biên giới đến nội địa, chỉ tính
từ đầu tháng 10/2020 đến nay,
các lực lượng chức năng của tỉnh
đã bắt giữ 12 vụ buôn bán, vận
chuyển pháo nổ trái phép, thu
giữ hơn 1 tấn pháo nổ các loại.
Kịp thời ngăn chặn lượng pháo
nổ lớn đang được vận chuyển
vào nội địa tiêu thụ.

Trao đổi về việc này, ông
Đặng Văn Ngọc, Cục trưởng Cục
Quản lý thị trường tỉnh –
ường trực Ban Chỉ đạo 389
tỉnh cho biết: Nhận định những
tháng cận cuối năm, nạn buôn
bán, vận chuyển pháo nổ có nguy
cơ phức tạp hơn, điều này yêu
cầu các cơ quan chức năng sẽ
phải tiếp tục dồn sức ngăn chặn.
eo đó, tùy vào từng vị trí và
chức năng của mình, các lực
lượng thành lập các tổ công tác
chống pháo để chỉ đạo, thực hiện
theo chuyên đề. 

Việc huy động sức mạnh tổng
hợp của các lực lượng chức năng,
đã và đang góp phần ngăn chặn
nạn buôn bán, vận chuyển pháo
nổ vào nội địan

Quyết liệt ngăn chặn hành vi buôn bán,
vận chuyển pháo nổ trái phép

TRÍ DŨNG

Thời điểm này, hoạt động vận chuyển pháo nổ qua địa bàn tỉnh đã và đang có những diễn biến phức
tạp. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp
nghiệp vụ để đấu tranh, ngăn chặn. 

Thời gian qua, người dân
huyện Chi Lăng đã chủ động
chuyển đổi diện tích đất trồng
lúa kém hiệu quả sang các cây
trồng có giá trị kinh tế cao hơn.
Hướng đi này góp phần gia
tăng giá trị canh tác, mang lại
hiệu quả kinh tế thiết thực cho
người dân. 

Văn QUan:
giá bán quả sở tươi 
và hạt sở giảm 
Hiện nay, huyện Văn Quan

đang vào mùa thu hoạch sở,
giá bán quả sở và hạt sở tại thời
điểm này giảm so với mùa sở năm
ngoái. Cụ thể, giá quả sở là 3.500
đồng/kg (thấp hơn 1.500 đồng/kg
so với năm 2019), giá hạt sở là
17.000 đồng/kg (thấp hơn 5.000
đồng/kg so với năm 2019). 

Thời gian qua, mặt hàng này
chủ yếu được tiêu thụ sang Trung
Quốc, tuy nhiên, năm nay, do ảnh
hưởng của dịch Covid - 19, Trung
Quốc ngừng thu mua nên đã tác
động đến giá sở. 

Tính đến nay, huyện Văn Quan
có khoảng 1.100 ha cây sở, trong
đó, có khoảng 400 ha đang cho
thu hoạch, đem lại thu nhập hơn
30 tỷ đồng/năm. Cây sở được
trồng tập trung tại các xã: Lương
Năng, Tú Xuyên, Hòa Bình, Đồng
Giáp...

CẨM HÀ

Tính đến đầu tháng 11/2020,
diện tích trồng rau màu của

huyện Cao Lộc đạt hơn 938 ha,
tăng hơn 30 ha so với cùng kỳ
năm 2019. Trong đó, chủ yếu tập
trung tại các xã: Tân Liên, Gia Cát,
Hợp Thành…

Theo đánh giá của Phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn huyện Cao Lộc, các loại rau
chủ lực trong năm 2020 là: cải
bắp, cải ngồng, cải làn, cà chua và
su hào. Bên cạnh đó, năm nay,
người dân trên địa bàn huyện
phát triển một số loại rau màu
mới như: măng tây, dưa chuột
baby, cà chua bi…

GIA KHÁNH

cao Lộc:
Diện tích rau màu
tăng 30 ha so với
cùng kỳ năm 2019
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Cuối tháng 10/2020, Công
an thị trấn Bình Gia,
huyện Bình Gia đã tham

mưu cho Ban Chỉ đạo phòng
chống tội phạm và tệ nạn xã hội
của thị trấn tổ chức diễn đàn
“Công an lắng nghe ý kiến Nhân
dân”. Tại đây, các ý kiến đánh giá
cao sự nỗ lực cố gắng và những kết
quả đạt được trong công tác đảm
bảo an ninh trật tự (ANTT) của
lực lượng chức năng, đặc biệt ghi
nhận hiệu quả từ Đề án đưa Công
an chính quy đảm nhiệm các chức
danh công an cấp xã. Nhân dân
kiến nghị cấp ủy, chính quyền và lực
lượng công an các cấp cần tăng
cường hơn nữa công tác lãnh đạo,
chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ trong
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo
ANTT tại cơ sở, huy động quần
chúng Nhân dân tham gia đấu
tranh phòng, chống tội phạm…
Ban tổ chức đã nghiêm túc tiếp thu
các ý kiến và mong muốn tiếp tục
nhận được nhiều ý kiến hơn nữa từ
người dân để lực lượng công an
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 4/11/2020, tại diễn đàn
“Công an lắng nghe ý kiến Nhân
dân” do Công an thành phố Lạng
Sơn phối hợp với Đảng ủy, UBND
xã Mai Pha tổ chức, người dân
trong xã cũng nêu nhiều ý kiến
thẳng thắn, cởi mở. Bà Hoàng Kim
Tuyến, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn
Phai Duốc trình bày: Giữa trưa
ngày 1/6/2020, cổng thôn bị 1 chiếc
ô tô tải húc đổ và lái xe điều khiển

phương tiện bỏ chạy, người dân
không kịp nhận ra biển số xe. Tôi đã
trực tiếp báo lãnh đạo UBND,
Trưởng Công an xã, qua đó nhanh
chóng xác định được xe, người điều
khiển và lập biên bản xử lý. Không
chỉ vụ việc này, tôi thấy lực lượng
công an xã chính quy làm việc rất
chuyên nghiệp, giải quyết nhanh
các vụ việc xảy ra… 

Không chỉ bà Tuyến, các ý kiến
khác của người dân xã Mai Pha
cũng đánh giá lực lượng công an xã
chính quy thời gian qua đã tiếp
nhận và xử lý các vụ việc rất kịp
thời, Nhân dân rất yên tâm. Bà con
cũng cung cấp nhiều thông tin
quan trọng liên quan đến ANTT,
trong đó có vụ việc chưa được giải
quyết dứt điểm. Các ý kiến đã được
Công an thành phố và Công an xã
Mai Pha giải đáp, tiếp thu.  

Bên cạnh góp ý về xây dựng lực
lượng nói chung, điểm mới tại các
diễn đàn vừa qua, các ý kiến tập
trung đánh giá những mặt được và
chưa được từ khi điều động công an
chính quy về đảm nhận các chức
danh công an xã, thị trấn. Với tinh
thần cầu thị, tiếp thu, các ý kiến đều
được đơn vị tổ chức diễn đàn giải
đáp, trả lời thoả đáng. Qua đó, góp
phần chấn chỉnh và nâng cao chất
lượng các mặt của lực lượng công
an. 

Trung tá Hứa Anh Tú, Đội
trưởng Đội Xây dựng phong trào
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
(TDBVANTQ) khối cơ quan,

doanh nghiệp, nhà trường, Phòng
Xây dựng phong trào TDB-
VANTQ, Công an tỉnh cho biết:
Diễn đàn là một trong những biện
pháp nhằm thực hiện tốt cuộc vận
động “Xây dựng phong cách người
công an Nhân dân bản lĩnh, nhân
văn, vì Nhân dân phục vụ”, đẩy
mạnh phong trào TDBVANTQ.
Đây còn là dịp để Nhân dân cung
cấp nhiều thông tin quan trọng về
tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi
phạm pháp luật, giúp lực lượng
chức năng nắm bắt và xử lý kịp thời,
giữ vững ANTT tại cơ sở. 

Tính riêng từ tháng 3/2020 đến
nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã

vận động Nhân dân giao nộp hơn
630 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ
trợ các loại; tiếp nhận, phối hợp giải
quyết khoảng 1.000 vụ, việc liên
quan đến ANTT, bắt hàng trăm đối
tượng phạm tội…

Có thể nói, diễn đàn “Công an
lắng nghe ý kiến Nhân dân” thời
gian qua đã trở thành cầu nối giữa
công an với Nhân dân. Đồng thời,
diễn đàn cũng là cơ hội để người
dân nâng cao hiểu biết và ý thức
chấp hành pháp luật, thấu hiểu và
chia sẻ với những khó khăn, vất vả
của lực lượng công an, từ đó
chung tay giữ gìn ANTT trên địa
bànn

Những năm qua, thực hiện
Nghị định 74/2015/NĐ-CP, ngày
9/9/2015 của Chính phủ về
công tác phòng không Nhân
dân (PKND) giai đoạn 2015 –
2020, Ban Chỉ đạo PKND các
cấp của tỉnh thường xuyên
quán triệt và tham mưu với cấp
ủy, chính quyền triển khai, thực
hiện nghiêm túc, hiệu quả. 

Tỉnh Lạng Sơn được Bộ Quốc
phòng xác định là địa bàn quan
trọng về phòng không. Địa hình

của tỉnh chủ yếu là đồi núi, nhiều điểm
cao có giá trị cho việc bố trí công sự,
trận địa và các vọng quan sát phòng
không. Trong tiến trình xây dựng nền
quốc phòng toàn dân, xây dựng khu
vực phòng thủ, tỉnh xác định PKND là
một nhiệm vụ quan trọng, thường
xuyên. Đại tá Nguyễn Văn Hương, Phó
Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Hằng
năm, cơ quan Thường trực Ban Chỉ
đạo PKND các cấp đã làm tốt công tác
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền
các cấp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo,
tổ chức tuyên truyền, vận động cán
bộ, đảng viên, công nhân viên chức,
lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp
Nhân dân nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa
công tác PKND. 

Trong 5 năm qua, các cơ quan,
đơn vị lực lượng vũ trang các cấp đã
tích cực nghiên cứu âm mưu, thủ
đoạn tác chiến đường không bằng
vũ khí công nghệ cao của địch; xây
dựng kế hoạch các biện pháp ngụy
trang, nghi binh, sơ tán, phòng
tránh, đánh trả phòng không. Đồng
thời, quan tâm xây dựng lực lượng,
huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối
hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn
vị phòng không đứng chân trên địa
bàn thực hiện phòng tránh, đánh trả

các hành động đột nhập, tiến công
đường không của địch nếu xảy ra. 

Điển hình, năm 2019, trong diễn
tập khu vực phòng thủ tỉnh, trước
tình huống đặt ra là địch tấn công
bằng hỏa lực đường không vào
thành phố Lạng Sơn, các phương án
phòng, tránh, đánh trả địch tiến công
hỏa lực, bảo vệ thành phố đã nhanh
chóng được thiết lập, các lực lượng
đã tiến hành thực binh đánh địch đổ
bộ đường không đúng chiến thuật
và mục đích, yêu cầu đề ra.

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh
đã tổ chức được 6 lớp tập huấn cho
các đối tượng là trung đội trưởng,
khẩu đội trưởng súng máy phòng
không; tổ chức huấn luyện đồng bộ,
chuyên sâu được 355 lớp, kết quả
kiểm tra, đánh giá :100% đạt yêu
cầu, 75% khá, giỏi; tổ chức hội thi,
hội thao ở các cấp, tham gia hội thi
do cấp trên tổ chức. Tiêu biểu, năm
2016, Đại đội pháo phòng không 37
mm của Tự vệ Than Na Dương tham
gia hội thi đạt giải nhì toàn quân;

năm 2018, Trung đội súng máy
phòng không 12,7 mm của Tiểu
đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 123 và
Khẩu đội súng máy phòng không
12,7 mm kiêm nhiệm của Đồn Biên
phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị
tham gia hội thi đạt giải ba toàn
quân. 

Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Giám
đốc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công
ty Than Na Dương cho biết: Hằng
năm, Ban CHQS công ty đã chủ động
xây dựng kế hoạch phát triển lực
lượng tự vệ một cách cụ thể, phù hợp
với đặc điểm tình hình, đảm bảo tất
cả các phân xưởng đều có chiến sĩ tự
vệ. Trong huấn luyện Đại đội tự vệ
pháo phòng không 37 mm, đơn vị
luôn xác định từng pháo thủ phải
thuần thục động tác cơ bản, phối
hợp hiệp đồng tốt, xây dựng ý thức
chủ động, tự giác rèn luyện, khắc
phục việc tập luyện hình thức, mỗi
pháo thủ phải giỏi việc mình, biết
việc đồng đội, hỗ trợ lẫn nhau. Đặc
biệt, năm 2019, lực lượng tự vệ pháo
phòng không 37 mm của đơn vị đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia
diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh,
thực binh đánh trả địch đổ bộ đường
không, bảo vệ thành phố Lạng Sơn.

Có thể nói, với sự quan tâm chỉ
đạo sâu sát, đầu tư có hiệu quả, công
tác PKND trên địa bàn tỉnh đã ngày
càng được nâng cao về chất lượng
và hiệu quả. Qua đó, đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ, xây dựng nền quốc
phòng toàn dân vững mạnh trong
tình hình mới.

NÔNG ĐÌNH QUANG

Lực lượng vũ trang tỉnh sử dụng súng máy phòng không trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019

Lắng nghe dân, làm tốt nhiệm vụ
Thời gian qua, lực lượng công an trong tỉnh đã tổ chức hiệu quả diễn đàn “Công an
lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Qua đó, tăng cường mối quan hệ giữa công an với Nhân
dân, góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ được giao. 

ĐINH HƯƠNG

Đảm bảo công tác phòng không Nhân dân

Theo Nghị định 74/2015/NĐ-CP, phòng không Nhân dân là một nội dung quan trọng của công tác quốc phòng,
quân sự; được xây dựng, hoạt động trong khu vực phòng thủ, là một bộ phận của thế trận quốc phòng toàn dân
trên mặt trận đối không nhằm thực hiện phòng, tránh, đánh trả và khắc phục hậu quả các hành động xâm nhập,
tiến công đường không của địch; bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân, góp phần xây
dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Người dân xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn nêu ý kiến 
tại diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”

Từ năm 2019 đến nay, công an các cấp đã chủ trì và phối hợp tổ chức được
trên 50 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Tại các diễn đàn đã
thu được gần 300 ý kiến của các tầng lớp Nhân dân về nhiều nội dung. Tính
riêng từ tháng 7/2020 đến nay, các đơn vị công an toàn tỉnh đã tổ chức được
trên 20 diễn đàn.

tuyên truyền phòng
cháy chữa cháy tại
trường Phổ thông
Dtnt tỉnh
Sáng 9/11, Đoàn Thanh niên, Hội

Phụ nữ Cụm thi đua an ninh,
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa
cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an
tỉnh tổ chức tuyên truyền, tặng quà
cho học sinh Trường Phổ thông
DTNT tỉnh.

Tại chương trình, gần 600 học
sinh đã được cán bộ Phòng Cảnh
sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu
nạn cứu hộ phổ biến, tuyên truyền
kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng
cháy chưa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cũng tại chương trình, đoàn đã
trao tặng 68 bộ ván ghép giường, 2
bộ sách viết về cuộc đời hoạt động
cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh cho học sinh nhà trường với
tổng trị giá hơn 21 triệu đồng. Toàn
bộ kinh phí do đoàn viên thanh
niên, hội viên phụ nữ Cụm thi đua
An ninh đóng góp và Công ty TTHH
Thương mại và sản xuất Hưng Long
Lạng Sơn tài trợ. 

HOÀNG THƠ 
Công an tỉnh

Quyên góp 30 triệu
đồng ủng hộ đồng bào
miền trung 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo
của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc
Công an tỉnh Lạng Sơn, sáng
10/11/2020, Công an huyện Tràng
Định tổ chức Lễ phát động quyên
góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền
Trung khắc phục hậu quả do bão lũ.

Ngay sau lễ phát động, các đồng
chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến
sĩ  Công an huyện Tràng Định đã
quyên góp ủng hộ với tổng số tiền 30
triệu đồng. 

QUỐC THĂNG – BÍCH LẠI
Tràng Định
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Ông Trần Văn Vẩn, Phó
Chủ tịch Hội CCB tỉnh
cho biết: Hội CCB tỉnh

hiện có 12 hội trực thuộc, 252 hội
cơ sở xã, phường, thị trấn, 1.831
chi hội thôn, khối phố với hơn
35.800 hội viên. Xác định ý nghĩa
của phong trào TDĐKXDĐSVH
trong việc nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần cho hội viên, 2
năm qua, Hội CCB tỉnh duy trì
phong trào thi đua “CCB gương
mẫu” gắn với thực hiện Phong
trào TDĐKXDĐSVH. Trong đó,
hội đã chỉ đạo các cấp hội tăng
cường  phối hợp, chủ động phát
huy vai trò của lực lượng CCB,
nghiên cứu kỹ 5 nội dung, 7
phong trào cụ thể và có biện
pháp triển khai thực hiện phù
hợp với điều kiện thực tế.

Để phong trào có sức lan tỏa
rộng rãi, các cấp hội CCB đã chú
trọng công tác tuyên truyền. Từ
năm 2019 đến nay, hội CCB các
cấp đã phối hợp tổ chức được
trên 2.140 buổi cho gần 10.200
lượt cán bộ, hội viên, Nhân dân
về chủ trương của Đảng, pháp
luật của Nhà nước và các phong
trào thi đua yêu nước, cuộc vận
động, trong đó có phong trào
TDĐKXDĐSVH. Các cấp hội
CCB đã tổ chức cho cán bộ, hội
viên thảo luận xây dựng chương

trình, kế hoạch công tác, tập
trung thực hiện có hiệu quả một
số nội dung, phong trào như:
Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo,
xây dựng khu dân cư văn hóa
(KDCVH), toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh…

Xác định “Đoàn kết giúp
nhau xóa đói giảm nghèo” là nội
dung quan trọng trong phong
trào TDĐKXDĐSVH, các cấp
hội đã triển khai nhiều biện pháp

hỗ trợ như: phối hợp mở các lớp
dạy nghề, chuyển giao khoa học
kỹ thuật; nhận ủy thác vốn vay
ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách
xã hội (với tổng dư nợ đến tháng
10/2020 đạt trên 500 tỷ đồng)
cho hội viên vay vốn; vận động
hội viên đóng góp tiền, hiện vật
giúp CCB nghèo… Qua đó, góp
phần giúp hội viên CCB phát
triển kinh tế, giảm nghèo, 2 năm
gần đây, tỷ lệ hộ nghèo do CCB
làm chủ giảm bình quân từ 2,5

đến 3%/năm. Ông Vi Văn Hiền,
Chủ tịch Hội CCB huyện Chi
Lăng cho biết: ực hiện nội
dung “Đoàn kết giúp nhau xóa
đói giảm nghèo”, chúng tôi
hướng dẫn cơ sở rà soát hộ
nghèo do hội viên CCB làm chủ.
Từ đó có biện pháp hỗ trợ tích
cực như: cho vay vốn không tính
lãi, hướng dẫn kỹ thuật, giúp đỡ
ngày công… Bình quân mỗi
năm, các cấp hội giúp đỡ 10 hộ
thoát nghèo, nâng cao đời sống

cho hội viên với tỷ lệ hộ nghèo
còn khoảng 8%. 

Cùng với đó, các cấp hội đã
triển khai phong trào xây dựng
KDCVH gắn với một số mô
hình như: “ôn, bản không có
ma túy”, “Khu dân cư bình yên”,
“Khu phố tự quản”… Từ những
mô hình này, cán bộ, hội viên
CCB đã từng bước khẳng định
vai trò gương mẫu của “Bộ đội
Cụ Hồ” trong gìn giữ an ninh trật
tự địa phương, xây dựng
KDCVH với tỷ lệ gia đình CCB
đạt chuẩn văn hóa hằng năm đạt
trên 90%. Ông Hoàng Cao Vinh,
hội viên Chi hội CCB thôn Hồng
Phong 1, xã Chiến ắng, huyện
Bắc Sơn cho biết: Phát huy
truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tôi
luôn gương mẫu tham gia các
phong trào, hoạt động của thôn.
Đặc biệt trong năm 2017, thực
hiện mô hình “Đoạn đường CCB
tự quản”, “Ánh sáng đèn đường”,
tôi đã tham gia tuyên truyền, vận
động bà con đóng góp được hơn
10 triệu đồng, 40 công, lắp đặt 42
bóng đèn đường. 

Những kết quả trên đây đã
góp phần vào thành công chung
của cả đội ngũ cán bộ, hội viên
CCB Lạng Sơn trong thực hiện
phong trào TDĐKXDĐSVH
trong nhiều năm qua. Ghi nhận
thành tích này, tháng 10/2020,
UBND tỉnh đã tặng bằng khen
cho Hội CCB tỉnh về thành tích
xuất sắc trong thực hiện phong
trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn
2000 - 2020 n

hội Cựu Chiến binh 

tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa
NGỌC HIẾU

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) tỉnh luôn gương mẫu, đi đầu và thực hiện
hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), qua đó góp
phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên và Nhân dân.

Cán bộ, hội viên CCB phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn nghiên cứu báo Đảng, cập nhật thông tin thời sự, pháp
luật mới

Qua một thời gian thực hiện tại
các trường học trên địa bàn tỉnh,
mô hình “Cổng trường an toàn
giao thông” đã tạo sự lan tỏa rõ
rệt, vừa góp phần đảm bảo an
toàn khu vực cổng trường học,
vừa giáo dục ý thức chấp hành
pháp luật về an toàn giao thông
(ATGT) cho học sinh… 

Chị Lưu Thị Tình, Trưởng
Ban Thanh thiếu nhi -
trường học, Tỉnh đoàn

cho biết: Mô hình cổng trường
ATGT do Trung ương Đoàn phát
động từ năm 2012. Ngay trong
năm đầu tiên thực hiện, Tỉnh đoàn
đã chỉ đạo mỗi huyện đoàn, thành
đoàn triển khai thành lập điểm 5
mô hình gắn biển “cổng trường
ATGT”, ưu tiên các trường gần
quốc lộ, khu đông dân cư, các
trường THPT, THCS. Qua phát
động có hơn 50 trường thực hiện
mô hình này. Cùng với gắn biển
mô hình, đoàn thanh niên các cấp
còn phối hợp với các nhà trường
tổ chức truyền thông về ATGT, kỹ
năng giúp học sinh tham gia giao
thông an toàn; vận động học sinh
không vi phạm pháp luật về
ATGT; vận động người dân khu
vực cổng trường không vi phạm
hành lang ATGT.

Cùng đó, các trường có mô
hình này đã thành lập đội xung
kích ATGT với nòng cốt là đoàn

trường, cán bộ, giáo viên và học
sinh thực hiện giám sát, nhắc nhở,
hướng dẫn các em học sinh tham
gia giao thông an toàn; tham gia
điều tiết, hướng dẫn học sinh di
chuyển theo hàng lối, không tụ tập,
đùa nghịch nơi cổng
trường,... Nhờ đó, ở những trường
triển khai mô hình, tình hình  trật
tự ATGT tại khu vực cổng trường
đã có chuyển biến tích cực, học
sinh có ý thức hơn trong thực hiện
văn hóa giao thông. 

Tiêu biểu như Trường THPT
Tràng Định, huyện Tràng Định, là
một trường ở thị trấn, nằm cạnh
tuyến quốc lộ 4A với lưu lượng xe
qua lại đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ
mất ATGT, nhất là khi tan trường.
Bởi thế, ngay từ năm 2012, sau khi
được Huyện đoàn phát động xây
dựng mô hình cổng trường ATGT,
nhà trường đã đăng ký triển khai.
ầy Hoàng Quốc Bình, Hiệu
trưởng nhà trường cho biết: Trước
đây, mỗi khi học sinh tan học, có
nhiều em nhà ở xa muốn về sớm
nên thường chạy ùa ra lấy xe, đi
nhanh ra cổng để về mà không để
ý phương tiện khác đang di

chuyển; một số em thì đi ra cổng
trường tụ tập chờ nhau, lấn hết ra
đường, rất nguy hiểm. Nhưng từ
khi triển khai mô hình này, có lực
lượng xung kích đoàn trường
nhắc nhở, hướng dẫn giao thông,
các em đã ý thức hơn, không còn
đỗ xe lộn xộn ở cổng trường. 

Để mô hình “Cổng trường
ATGT” phát huy hiệu quả, có sức
lan tỏa, các trường học còn tích
cực phối hợp với lực lượng công
an tổ chức các hoạt động tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về
ATGT cho học sinh và phụ
huynh. Tiêu biểu, trong tháng
9/2020 vừa qua, khi Công an tỉnh
Lạng Sơn triển khai “áng cao
điểm ATGT cho học sinh đến
trường”, các nhà trường đã phối
hợp với lực lượng công an tổ chức
nhiều chương trình tuyên truyền
về Luật Giao thông đường bộ và
các quy định khi tham gia giao
thông cho học sinh. ống kê
trong tháng cao điểm, Công an
tỉnh đã phối hợp tổ chức được 62
buổi tuyên truyền, tổ chức cho
25.912 lượt cán bộ, giáo viên, phụ
huynh, học sinh, sinh viên ký cam

kết đảm bảo trật tự ATGT tại
trường học triển khai mô hình
“Cổng trường ATGT”. 

ông qua tuyên truyền
không chỉ học sinh mà các phụ
huynh đã ý thức hơn trong thực
hiện các quy định về ATGT khi
đưa, đón con đến trường. Chị Vũ
Tố Nga, phụ huynh học sinh
Trường Tiểu học Chi Lăng, thành
phố Lạng Sơn cho biết: Trước đây,
đoạn đường qua cổng trường
thường xuyên bị ùn tắc do hàng
quán bày bán và người dân chen
lấn để tìm đón con em mình. Từ
ngày nhà trường thực hiện Cổng
trường ATGT, các cháu học sinh
đội cờ đỏ của trường luôn có mặt
từ sớm để nhắc nhở nên các phụ
huynh đến đón con đã ý thức hơn
trong việc dừng đỗ phương tiện để
chờ đón con, em mình.

Qua đó có thể thấy, mô hình
“Cổng trường ATGT” không chỉ
góp phần nâng cao ý thức chấp
hành Luật Giao thông đường bộ,
đảm bảo an toàn cho học sinh mà
còn đạt được mục tiêu chính là lấy
học sinh làm trung tâm tuyên
truyền kiến thức ATGT, nâng cao
nhận thức chấp hành pháp luật
ATGT cho mọi người xung quanh.
Nhờ đó, tình hình ùn tắc cục bộ ở
các cổng trường trong giờ cao
điểm đã được cải thiện đáng kể.

THẢO NGUYÊN

Mô hình cổng trường an toàn giao thông:

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông
Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh có khoảng 300 trường học triển khai
thực hiện mô hình cổng trường ATGT. Trong đó, khối THPT và cao đẳng có
40 cổng trường ATGT; khối tiểu học có 135 cổng trường ATGT; khối THCS có
118 cổng trường ATGT; các trường TH&THCS có 7 cổng trường ATGT. 

chi Lăng:
tập huấn về phòng
chống tác hại  của
thuốc lá
Ngày 10/11/2020, Phòng Giáo

dục và Đào tạo huyện Chi
Lăng phối hợp tổ chức hội nghị tập
huấn về công tác phòng, chống tác
hại của thuốc lá cho 45 cán bộ
quản lý, giáo viên các trường tiểu
học, THCS và THPT trên địa bàn
huyện.

Tham gia lớp tập huấn, học
viên được truyền đạt kiến thức về
phòng, chống tác hại của thuốc lá
như: các thành phần độc hại trong
khói thuốc lá; tác hại của thuốc lá
đối với sức khỏe; những thiệt hại
về kinh tế, môi trường do việc sử
dụng thuốc lá gây nên; các nội
dung cơ bản của Luật Phòng,
chống tác hại của thuốc lá và lợi ích
của việc xây dựng môi trường
trường học không khói thuốc lá...

Trên cơ sở nội dung tập huấn
và các văn bản hướng dẫn, các
trường sẽ chủ động tuyên truyền,
phổ biến đến cán bộ, giáo viên,
học sinh để thực hiện tốt Luật
Phòng, chống tác hại của thuốc lá,
không sử dụng thuốc lá và tích cực
triển khai, kiểm tra, giám sát việc
thực hiện môi trường trường học
không khói thuốc lá. Qua đó, nâng
cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho học
sinh và cán bộ, giáo viên của nhà
trường, góp phần xây dựng trường
học không khói thuốc lá.

THANH HÀ

Chi Lăng
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Trong “Thư gửi đồng bào và
bộ đội (Vệ Quốc quân và
dân quân du kích Tả Ngạn,

Liên khu 3”, ngày 10 tháng 11 năm
1951, đăng trên Báo Quân đội
Nhân dân, số 34, ra ngày 01 tháng
12 năm 1951, Bác căn dặn:  “...Cán
bộ và bộ đội nhất định phải đi sát
với Nhân dân vì lực lượng của
Nhân dân là vô cùng mạnh mẽ”.

Với tư duy chiến lược và tầm
nhìn xa trông rộng, Bác đã chỉ ra
cội nguồn sức mạnh, sự trưởng
thành và chiến thắng của quân đội
đều bắt nguồn từ sức mạnh của
Nhân dân; từ cơm ăn, áo mặc, xe
cộ đi lại đến vũ khí đánh giặc đều
do mồ hôi công sức nhân dân mà
có. Người khẳng định: “Không có
dân thì không có bộ đội”, “Nhân
dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ
đội”.

eo Bác, chỉ có đoàn kết chặt
chẽ với Nhân dân, dựa vào dân,
được nhân dân tin yêu như con
em ruột thịt thì quân đội mới có
được những thuận lợi trong chiến
đấu, công tác, sản xuất cũng như
trong mọi sinh hoạt của cuộc sống.
Cách xa dân, không gắn bó với
Nhân dân, không liên hệ mật thiết
với Nhân dân, không dựa vào dân
thì quân đội không thể có sức
mạnh, không thể hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ được giao.

ực tiễn gần 76 năm xây
dựng, trưởng thành, chiến đấu và
chiến thắng của quân đội đã cho
thấy, nguồn gốc sức mạnh của
quân đội không chỉ bắt nguồn từ
sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý
của Nhà nước, sự quan tâm của
các tổ chức chính trị xã hội, từ sức
mạnh bên trong của quân đội, mà
còn bắt nguồn từ sự đoàn kết giữa
quân đội với Nhân dân, sự yêu
thương, đùm bọc, giúp đỡ của
Nhân dân.

ực hiện lời dạy của Người,
cán bộ, chiến sĩ trong quân đội
luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp
của “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng, phát
triển mối quan hệ đoàn kết, gắn bó
máu thịt với Nhân dân; tôn trọng,
giúp đỡ, tuyên truyền, vận động
Nhân dân thực hiện đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách và
pháp luật của Nhà nước; một lòng,
một dạ chiến đấu bảo vệ Nhân

dân, luôn luôn giữ nghiêm kỷ luật
quan hệ quân - dân, không phụ
lòng tin yêu của Nhân dân; tích
cực giúp đỡ Nhân dân phát triển
kinh tế - xã hội, “xóa đói giảm
nghèo”, xây dựng nông thôn mới,
phòng, chống, khắc phục hậu quả
thiên tai, thảm họa; giữ gìn bản sắc
văn hóa dân tộc, củng cố khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, tham gia
phong trào “Đền ơn đáp
nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

Đợt bão lũ miền Trung thời
gian vừa qua đã chứng kiến sự hi
sinh quên mình của cán bộ, chiến
sĩ quân đội nói riêng, lực lượng vũ
trang nói chung. Các đơn vị quân
đội đóng quân trên địa bàn đã
tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp
dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Hành động tiến nhanh về những
nơi hiểm nguy, những nơi người
dân đang đói khát, tuyệt vọng,
thậm chí đang cận kề cái chết...
luôn là mệnh lệnh không lời,
mệnh lệnh từ trái tim mỗi người
lính Cụ Hồ.

Liên tục trong các ngày cao
điểm mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ quân
đội cùng với lực lượng công an ở
các nơi bị ảnh hưởng nghiêm
trọng bởi bão, lũ luôn có mặt tại
các điểm nóng, dầm mình trong
mưa lũ để kịp thời sơ tán người
dân, nhất là người già, trẻ em ra
khỏi vùng ngập sâu, có nguy cơ xảy

ra lũ quét, sạt lở đất; giúp người
dân di chuyển tài sản lên cao, giảm
thiểu tổn thất; đồng thời, tổ chức
canh gác tại các tuyến giao thông
bị sạt lở hay ngập lụt, hướng dẫn
người dân qua lại… Hơn ba mươi
cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 đã hy
sinh anh dũng trong thực hiện
nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại
Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

Điếu văn của đồng chí Tư lệnh
Quân khu 4 trong lễ truy điệu 13
liệt sĩ ngày 18/10 có đoạn viết:
“Chúng ta đã, đang thực sự sống
trong cuộc chiến đấu giữa thời
bình, hành động “phía trước là
Nhân dân” với mệnh lệnh từ trái
tim, luôn sẵn sàng có mặt ở nơi
hiểm nguy để cứu giúp nhân dân
là hành động cao đẹp, thể hiện sâu
sắc phẩm chất sáng ngời và bản
lĩnh của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Phó ủ tướng Chính phủ
Trịnh Đình Dũng xúc động ghi
trong sổ tang: “…Sự hy sinh của
các đồng chí là biểu tượng cao đẹp
của truyền thống dân tộc, biểu
tượng của tinh thần dũng cảm,
trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ vì
nước, vì dân. Những hành động
quên mình cứu dân của các đồng
chí là tấm gương sáng ngời và còn
mãi với người dân và các thế hệ
mai sau…”.

Trong thư gửi toàn thể cán bộ,

chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt
Nam ngày 22/10, ủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
viết: “Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và
đồng bào cả nước vô cùng tiếc
thương trước sự hy sinh anh dũng
của các cán bộ, chiến sĩ trong
những ngày vừa qua, nhưng cũng
rất tự hào về Quân đội nhân dân
Việt Nam anh hùng của chúng ta,
một đội quân từ Nhân dân mà ra,
vì Nhân dân mà chiến đấu, gắn bó
máu thịt với Nhân dân; một đội
quân tuyệt đối trung thành, tin cậy,
sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng,
Nhà nước và Nhân dân”.

Đó cũng là điều mà đồng chí
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng nhiều lần phát
biểu: Trong những diễn biến phức
tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ
toàn quân đã thực sự là chỗ dựa
vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà
nước và Nhân dân, xứng đáng là
quân đội của Nhân dân, quân đội
trong lòng dân. Quân đội luôn là
lực lượng nòng cốt, xung kích đi
đầu trong phòng, chống thiên tai,
dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc
phục sự cố môi trường...

Học tập tấm gương hy sinh của
các liệt sỹ khi tham gia cứu nạn tại
tỉnh ừa iên Huế, Quảng Trị
và tinh thần tương thân tương ái
giúp đỡ bà con nhân dân bị thiệt
hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh

miền Trung, nhiều cơ quan, đơn vị
trong lực lượng vũ trang đã tổ chức
phát động phong trào thi
đua “Học tập tấm gương các liệt
sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu
hộ, cứu nạn” và quyên góp, ủng hộ
Nhân dân các địa phương bị ảnh
hưởng bởi mưa lũ.

ông qua tổ chức phong trào
thi đua, giáo dục cho cán bộ, chiến
sĩ các cơ quan, đơn vị trong lực
lượng vũ trang về tấm gương anh
dũng, không ngại hiểm nguy, hy
sinh, quyết tâm bảo vệ tính mạng,
tài sản của Nhân dân, góp phần tô
thắm thêm truyền thống anh hùng
của quân đội. Tiếp tục xây dựng
bản lĩnh, niềm tin cách mạng cho
cán bộ, chiến sĩ trong tu dưỡng
phẩm chất đạo đức, năng lực công
tác, luôn xác định tốt trách nhiệm,
không quản ngại khó khăn, gian
khổ, hy sinh, phấn đấu hoàn thành
xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Giờ đây, tuy nước lũ đã rút, cán
bộ, chiến sĩ của các đơn vị quân đội
trên địa bàn các tỉnh miền Trung
vẫn tiếp tục giúp dân khắc phục
hậu quả mưa lũ. Với phương châm
nước rút đến đâu giúp dân tới đó,
lực lượng quân đội ở các tỉnh miền
Trung đang tập trung mọi nguồn
lực giúp người dân sớm ổn định
cuộc sống. Cùng bà con dựng lại
nhà cửa, sửa chữa các hư hỏng,
mất mát, hay cùng bà con đẩy bùn
đất ra khỏi nhà, tổng vệ sinh nhà
cửa, nhất là gia đình neo đơn, gia
đình chính sách. Để kịp thời giúp
các hộ gia đình giảm bớt khó khăn
do mưa lũ, phòng tránh dịch bệnh,
các đơn vị quân đội đã cử đội y, bác
sĩ đến các vùng ngập sâu, thiệt hại
nặng để khám và cấp thuốc miễn
phí cho bà con; tiến hành vệ sinh
môi trường, dịch bệnh sau lũ; xử lý
nước sạch...

Có thể nói trong thiên tai, bão
lũ, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân
đội luôn xung kích, đi đầu, kịp thời
có mặt tại những nơi gian khó để
giúp đỡ, bảo đảm an toàn tính
mạng, tài sản cho Nhân dân đã tô
thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ
đội Cụ Hồ”, để lại tình cảm tốt đẹp
trong nhân dân. Đó cũng là động
lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ quân
đội tiếp tục vượt qua mọi gian khổ,
hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ
Nhân dân. Để người dân được
sống trong hòa bình, an toàn, ấm
no và hạnh phúcn

Theo HOCHIMINH.VN

Thấm nhuần Lời báC dạy: 

Bộ đội sát cánh cùng nhân dân trong bão lũ
Sẵn sàng cứu giúp nhân dân trong thiên tai hoạn nạn, thậm chí hi sinh cả tính mạng luôn là mệnh lệnh
không lời, mệnh lệnh từ trái tim mỗi người lính Cụ Hồ, là sự thấm nhuần lời dạy của Bác:  “...Cán bộ và
bộ đội nhất định phải đi sát với nhân dân vì lực lượng của nhân dân là vô cùng mạnh mẽ”.

Nhờ sự chủ động kế hoạch và phối hợp các lực lượng, công tác khắc phục hậu quả và dọn dẹp sau lũ ở thị xã Hương Trà,
tỉnh Thừa Thiên – Huế diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Ảnh: qdnd.vn

Đình LậP: 
Khai giảng lớp bồi dưỡng
chuyên đề lý luận chính
trị 

Ngày 10/11/2020, Ban Tuyên
giáo - Trung tâm chính trị

huyện Đình Lập tổ chức khai giảng
lớp bồi dưỡng chuyên đề lý luận
chính trị (LLCT) dành cho cán bộ,
đảng viên và Nhân dân năm 2020. 

Lớp bồi dưỡng có 71 học viên
đến từ đảng bộ các xã, thị trấn trực
thuộc Huyện ủy Đình Lập. Trong 4
ngày, từ ngày 10-13/11/2020, học
viên được học tập, quán triệt  6
chuyên đề gồm: Chủ nghĩa yêu
nước Việt Nam; Giáo dục đạo đức
cách mạng trong thời kỳ mới; Hội

nhập quốc tế; Vấn đề tôn giáo và
chính sách tôn giáo; “Vấn đề dân
tộc và chính sách dân tộc; Tư
tưởng Hồ Chí Minh. 

thành Phố Lạng Sơn:
120 cán bộ tham gia tập
huấn nghiệp vụ công
đoàn

Trong 2 ngày 10 và 11/11/2020,
Liên đoàn Lao động (LĐLĐ)

thành phố Lạng Sơn tổ chức tập
huấn nghiệp vụ công tác công
đoàn cho 120 cán bộ là ủy viên
Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra
LĐLĐ thành phố, chủ tịch, phó
chủ tịch các công đoàn cơ sở trực
thuộc.

Học viên được truyền đạt kiến
thức, kỹ năng cơ bản trong hoạt
động công đoàn ở cơ sở như:
Điều lệ Công đoàn Việt Nam và
các hướng dẫn thi hành; công tác
nữ công; công đoàn tham gia
thực hiện quy chế dân chủ cơ
sở;… Trong chương trình, học
viên còn được nghe thông báo
nhanh về kết quả và những nội
dung cơ bản của Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn
khóa XXIII và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025; Luật Giao
thông đường bộ.

Qua tập huấn nhằm bồi
dưỡng, trang bị kỹ năng hoạt
động cho cán bộ công đoàn cơ

sở, góp phần nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động của
công đoàn cơ sở, phát huy vai trò
của tổ chức công đoàn trong
chăm lo đời sống người lao động.

trên 400 người tham gia
tập huấn điều tra rà soát
hộ nghèo, hộ cận nghèo

Trong hai ngày 10 và
11/11/2020, Sở Lao động –

Thương binh và Xã hội tổ chức
tập huấn công tác điều tra, rà soát
hộ nghèo, hộ cận nghèo và nâng
cao năng lực cho cán bộ làm
công tác giảm nghèo. 

Tham dự có hơn 400 người
gồm: chuyên viên cơ quan thành
viên Ban chỉ đạo rà soát hộ

nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo UBND,
phòng lao động – thương binh và
xã hội – dân tộc các huyện, thành
phố; cán bộ làm công tác giảm
nghèo, công chức văn hoá xã hội
các xã, phường, thị trấn trên địa
bàn tỉnh.

Tham gia tập huấn, học viên
được thông tin và truyền đạt kiến
thức về công tác rà soát hộ
nghèo, cận nghèo; kế hoạch rà
soát hộ nghèo, cận nghèo năm
2020 trên địa bàn tỉnh; triển khai
thực hiện dự án 5 về nâng cao
năng lực và giám sát, đánh giá
Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững năm 2020
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
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thành Phố Lạng Sơn

Sơ kết 2 năm thực
hiện Quy chế phối
hợp giữa UBnD và
tanD trong công tác
giải quyết các vụ án
hành chính, dân sự

Ngày 10/11/2020, UBND huyện
Bắc Sơn tổ chức hội nghị tổng

kết 20 năm thực hiện phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020
và Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị
09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” giai đoạn 2016 - 2020”.

Thực hiện phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa”, trong 20 năm qua, có gần 2.000
hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ
xây mới 52 nhà tình nghĩa, sửa chữa
280 nhà với tổng số tiền trên 6,5 tỷ
đồng. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu
gia đình văn hóa tăng từ trên 43%
lên trên 78% năm 2020; tỷ lệ khu dân
cư văn hóa tăng từ 9,2% lên 74%; cơ
quan, đơn vị văn hóa tăng từ 56,6%
lên 96,8%. Qua 5 năm thực hiện Chỉ
thị 09 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về
tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa giai đoạn 2016 - 2020”, đời sống
vật chất, tinh thần của Nhân dân
được nâng lên, an ninh trật tự được
đảm bảo, các giá trị văn hóa truyền
thống được bảo tồn và phát huy.

Nhân dịp này đã có 14 tập thể,
16 cá nhân trên địa bàn huyện được
Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn tặng
giấy khen vì có nhiều thành tích
trong thực hiện phong trào “Toàn
dân dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa.     

LộC HUỆ
Bắc Sơn

Chiều 10/11/2020, UBND và Tòa án
Nhân dân (TAND) thành phố

Lạng Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 2
năm thực hiện Quy chế phối hợp số
01, ngày 15/9/2018 giữa UBND và
TAND trong công tác giải quyết các
vụ án hành chính, dân sự trên địa
bàn. 

Qua 2 năm thực hiện quy chế,
UBND thành phố và các phòng ban
chuyên môn trực thuộc đã thực hiện
226 lượt cung cấp tài liệu, chứng cứ
cho TAND thành phố, đảm bảo về
mặt thời gian cũng như nội dung vụ
việc. UBND các xã, phường đã tống
đạt 205 lượt văn bản tố tụng, phối
hợp xác minh 112 lượt thông tin theo
yêu cầu của tòa án.

TAND thành phố đã tiếp nhận
125 đơn trình bày, đơn khiếu nại…
thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND thành phố và gửi đến cơ quan
hành chính xem xét, giải quyết theo
thẩm quyền; thụ lý, giải quyết 2/2 vụ
khởi kiện quyết định hành chính; đã
thụ lý, giải quyết 850/854 vụ, việc dân
sự, đạt 99,5%.   

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao
đổi, thảo luận nhiều nội dung nhằm
thực hiện tốt hơn quy chế phối hợp
trong thời gian tới. Trong đó tập
trung vào các vấn đề: việc cung cấp
tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của
tòa án; việc cử cán bộ tham gia các
biện pháp thu thập chứng cứ như :
xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá
tài sản, giám định... 

HOÀNG HUẤN

Có dịp đến thành phố
Lạng Sơn tham quan, du
lịch vào dịp cuối tuần

đầu tháng 11/2020, ông Nguyễn
Ngọc Sẫm, khách du lịch đến từ
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải
Dương chia sẻ: Tôi rất ấn tượng
bởi không khí đông vui, nhộn
nhịp tại Phố đi bộ Kỳ Lừa. Tại
đây, có rất nhiều hoạt động
nghệ thuật truyền thống kết
hợp với hiện đại. Bên cạnh đó,
nhiều gian hàng ẩm thực được
bố trí gọn gàng với nhiều đặc
sản của địa phương. Tôi đã ghi
lại nhiều hình ảnh đẹp để có thể
quảng bá hình ảnh Phố đi bộ Kỳ
Lừa cho bạn bè và mọi người
đến khám phá và du lịch.

Không chỉ du khách đến từ
các tỉnh, thành phố, rất nhiều
người dân đến từ các huyện,
thành phố trên địa bàn tỉnh
cũng đến để hòa mình vào
không khí rộn ràng của Phố đi
bộ Kỳ Lừa. Anh Vy Văn Sỹ, xã
Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng chia
sẻ: Nghe thông tin phố đi bộ đi
vào hoạt động, tôi đưa gia đình
và người thân đến vui chơi, mua
sắm. Tôi rất vui vì Lạng Sơn có

một điểm thu hút du lịch về
đêm vào dịp cuối tuần như thế
này.

Trong 4 tuần qua (từ ngày
16/10 đến nay), tại Phố đi bộ Kỳ
Lừa, từ 18 giờ đến 24 giờ các
ngày thứ sáu và thứ bảy, người
dân và du khách được chứng
kiến, hòa chung cùng không khí
náo nhiệt và những hoạt động
đặc sắc của nơi đây. Có thể kể
đến các trò chơi dân gian như:
kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, chơi
ô ăn quan, múa sạp, múa sư tử
… sôi động; các tiết mục văn
hóa – văn nghệ đậm đà bản sắc;
những món ẩm thực, giải khát
và nhiều mặt hàng tiêu dùng,
quà lưu niệm đặc trưng của Xứ
Lạng …

Đi đôi với việc thu hút lượng
lớn du khách, các hoạt động
kinh doanh trong khu vực cũng
được đẩy mạnh, mang lại hiệu
quả kinh tế lớn. Chị Nguyễn ị
úy An, chủ gian hàng ẩm thực
tại phố đi bộ cho biết: Đã 4 tuần

nay, cứ cuối tuần, cả nhà tôi lại
quây quần ăn cơm sớm hơn mọi
ngày để chuẩn bị cho một buổi
tối náo nhiệt và tất bật. Phố đi
bộ không chỉ khiến buổi tối cuối
tuần thêm nhộn nhịp mà còn
giúp chúng tôi có thêm cơ hội
kinh doanh. Sắp tới, tôi sẽ đăng
ký mở thêm 1 gian hàng bán đồ
lưu niệm để phục vụ du khách.

eo dự kiến, trong thời gian
đầu Phố đi bộ Kỳ Lừa thu hút
khoảng 2.000 lượt khách mỗi
đêm. Song thực tế lượng khách
trung bình đã cao gấp 3 lần dự
kiến, điều đó đã đặt ra bài toán
cho đơn vị quản lý thời gian tới
phải xây dựng Phố đi bộ Kỳ Lừa
hoạt động một cách đồng bộ, để
thu hút khách du lịch đến với
thành phố Lạng Sơn nói riêng và
Lạng Sơn nói chung. 

Bà Nông Bích Diệp, Phó Chủ
tịch UBND thành phố Lạng
Sơn, Trưởng Ban Quản lý Phố đi
bộ Kỳ Lừa cho biết : Trong thời
gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng

phương án đảm bảo bến, bãi đỗ
xe nếu lượng khách tiếp tục
tăng. Bên cạnh đó, các hoạt
động biểu diễn văn hóa, nghệ
thuật, trò chơi dân gian trong
phố đi bộ sẽ được thiết kế theo
chủ điểm, chủ đề, bám sát
những sự kiện chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội của địa phương
và cả nước, trên tinh thần phát
huy bản sắc văn hóa, truyền
thống của Lạng Sơn để tạo điểm
nhấn cho khu phố.

Với những thành công bước
đầu, Phố đi bộ Kỳ Lừa là minh
chứng cho sự chỉ đạo đúng
hướng của cấp ủy, chính quyền
và sự đoàn kết của người dân
thành phố. Tin rằng thời gian
tới, khu phố tiếp tục xây dựng
được những hình ảnh đẹp, tạo
bản sắc riêng trong lòng du
khách, trở thành điểm nhấn
của thành phố, góp phần phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội,
đặc biệt là kinh tế đêm trên địa
bànn

TRIỆU THÀNH – ĐẶNG DŨNG

Phố đi bộ Kỳ Lừa: 

thành công bước đầu và những kỳ vọng
Sau gần 1 tháng, việc đưa vào hoạt động Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn đã gặt hái được những
thành công bước đầu, tạo nên kỳ vọng lớn và khí thế mới trong phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của
thành phố nói riêng, tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Để nâng cao nhận thức và
tạo sức lan toả cho
phong trào phòng,

chống rác thải nhựa, ngày
23/9/2019, UBND huyện Hữu
Lũng ban hành Văn bản số
942/UBND-TNMT về việc đẩy
mạnh hưởng ứng phong trào
Chống rác thải nhựa trên địa
bàn huyện. Theo đó, UBND
huyện kêu gọi và đề nghị từng cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp,
người dân chung tay hành động
cùng giải quyết vấn đề rác thải
nhựa bằng những việc làm cụ
thể, thiết thực. 

eo đó, ngay từ đầu năm
2020, UBND huyện Hữu Lũng
đã tiên phong sử dụng chai, cốc
thuỷ tinh thay thế chai nước
nhựa tại các cuộc họp. Khi tổ
chức, nhân viên Văn phòng
UBND huyện sẽ chiết nước ra
chai thuỷ tinh hoặc cốc thuỷ tinh
phục vụ các đại biểu. Qua đây,
vừa tiết kiệm chi phí, vừa góp
phần hạn chế thải một lượng lớn
chai nhựa ra môi trường.

Phong trào nhanh chóng lan
tỏa đến các cơ quan, đơn vị khác
như: Huyện uỷ, Trung tâm Y tế
huyện, một số trường học trên
địa bàn đã chuyển sang sử dụng
những bình nước lớn, đồ thuỷ

tinh, đồ sứ trong các hội nghị,
hội thảo. Từ đó, việc phòng
chống rác thải nhựa đã từng
bước đi vào thực tế qua các hoạt
động của các tổ chức, đoàn thể
trên địa bàn.

Điển hình như Hội Liên
Hiệp Phụ nữ huyện,  một trong
những đơn vị triển khai nhiều
mô hình hay trong việc thu gom,
tái chế rác thải nhựa tạo được
sức lan toả trong cộng đồng.
Điển hình như các mô hình:
“Trồng cây lấy lá sử dụng thay túi
nilon”, “êm một chậu hoa, bớt
một túi rác”, “Tổ phụ nữ xách làn

đi chợ”, “Bếp đun cải tiến”… Một
trong những mô hình sáng tạo
của hội là triển khai thí điểm
“Con đường bảo vệ môi trường
phòng chống rác thải nhựa” tại
thôn Tân Na, xã Nhật Tiến. 

Bà Nông ị Cúc, hội viên
Chi hội Phụ nữ thôn Tân Na cho
biết: Được tuyên truyền về tác
hại của rác thải nhựa, chúng tôi
đã và đang hạn chế sử dụng túi
nilon trong đời sống hằng ngày.
Với những túi đã qua sử dụng,
chúng tôi gom lại làm gạch sinh
thái để xây kè và làm bồn trồng
hoa. Hiện nay, phụ nữ trong

thôn đã làm bồn trồng hoa trên
tuyến đường dài hơn 400 m.

Cùng với Hội Liên hiệp Phụ
nữ huyện, các đoàn thể khác trên
địa bàn huyện Hữu Lũng cũng
tích cực triển khai các mô hình
bảo vệ môi trường, chống rác
thải nhựa. Cụ thể như huyện
đoàn đã triển khai đến hơn 70
liên đội và xã, thị trấn phong
trào xây dựng công trình măng
non từ gạch sinh thái Ecobrick
(làm từ chai nhựa chứa túi nilon
đã qua sử dụng), mô hình “Ngày
chủ nhật xanh”. Mặt trận Tổ quốc
các cấp lập tổ tự quản giữ gìn vệ
sinh môi trường…

Ông Cao Văn Hoà, Phó
trưởng Phòng Tài nguyên và
Môi trường huyện Hữu Lũng
cho biết: Những năm qua, với sự
vào cuộc của các cấp, ngành,
phong trào chống rác thải nhựa
trên địa bàn đã có những kết quả
tích cực. Mới đây nhất, phòng đã
phối hợp với Uỷ ban MTTQ
huyện triển khai xây dựng mô
hình điểm “Khu dân cư hạn chế
sử dụng, tiến tới nói không với
bao bì nilon và sản phẩm nhựa
sử dụng một lần” tại thôn Bắc Lệ,
xã Tân ành. Qua đó, đã tổ
chức cho các hộ dân sinh sống
trên địa bàn ký cam kết về việc
hạn chế, giảm thiểu sử dụng rác
thải nhựa. ời gian tới, phòng
tiếp tục tăng cường phối hợp với
các cơ quan, đoàn thể để phong
trào chống rác thải nhựa  lan toả
sâu rộng trong cộng đồng.

PHƯƠNG DUNG

Những năm qua, các cấp,
ngành trên địa bàn huyện Hữu
Lũng đã tích cực tuyên truyền,
nâng cao nhận thức của cán
bộ, đảng viên và Nhân dân về
chống rác thải nhựa. Qua đó,
đã có những mô hình tạo sức
lan toả trong cộng đồng, góp
phần thiết thực vào bảo vệ môi
trường.

Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Hữu Lũng sử dụng làn đi chợ, góp phần
giảm thiểu túi nilon, bảo vệ môi trường

Theo thống kê của Ban Quản lý Phố đi bộ, sau 4 tuần đi vào hoạt động, trung bình mỗi tuần (2 đêm thứ 6 và thứ 7 hàng
tuần), phố đi bộ thu hút khoảng 10.000 đến 12.000 lượt khách tham dự; riêng trong tối khai trương (16/10) có 10.000
lượt khách tham quan và trải nghiệm các hoạt động tại đây. 

Theo thống kê, từ năm 2019 đến nay, các cấp, ngành trên địa bàn huyện
Hữu Lũng đã tổ chức được 200 hội nghị, tập huấn cho hơn 70 nghìn lượt
người tham gia, treo hơn 300 băng rôn, khẩu hiệu với chủ đề bảo vệ tài
nguyên thiên nhiên và môi trường. 

Phong trào chống rác thải nhựa ở hữU Lũng:

Mô hình nhỏ, hiệu quả thiết thực
Bắc Sơn 

tổng kết 20 năm thực
hiện phong trào
“toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống
văn hóa”
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EU áp 4 tỷ USD thuế để trả đũa Mỹ
Liên minh châu Âu (EU) vừa thông báo: Kể từ ngày

10/11/2020, khối này sẽ tung ra các biện pháp đánh thuế
mới trị giá 4 tỷ USD nhằm vào hàng hóa Mỹ. Việc đưa ra
quyết định đáng tiếc này là do phía Mỹ không có dấu
hiệu nhượng bộ và ngừng việc đánh thuế vào các mặt
hàng xuất khẩu của EU.

Cuộc chiến thuế quan giữa EU và Mỹ bắt nguồn từ vụ
kiện từ năm 2004 liên quan đến các tập đoàn hàng
không Boeing của Mỹ và Airbus của châu Âu, khi cả Mỹ
và EU đều cho rằng đối thủ cạnh tranh không công bằng
dưới hình thức nhận nhiều trợ cấp Nhà nước. Để trừng
phạt EU, từ năm 2019 Mỹ đã ra lệnh áp mức thuế 25%
vào một số mặt hàng của châu Âu như rượu vang, dầu ô-
liu... Các biện pháp này khiến EU thiệt hại khoảng 7,5 tỷ
USD.

iran tuyên bố không chịu khuất phục
trước các lệnh trừng phạt của Mỹ

Hãng tin SHANA dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan
Zanganeh tuyên bố lĩnh vực dầu mỏ của nước này sẽ
không chịu khuất phục trước các lệnh trừng phạt của
Mỹ.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng sau khi Tổng
thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt
nhân ký giữa Iran và các cường quốc, đồng thời đơn
phương tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran. Đáp lại,
Tehran đã giảm dần những cam kết của mình đối với
thỏa thuận. Tháng trước, chính quyền Washinton áp đặt
trừng phạt Bộ Dầu mỏ và một số thực thể khác của Iran. 

5 triệu dân australia sẽ được tiêm vaccine
covid-19 của Pfizer vào năm tới

Khoảng 5 triệu người dân Australia sẽ được tiêm
vaccine Covid-19 của hãng dược phẩm Mỹ vào đầu năm
tới sau khi Pfizer thông báo vaccine thử nghiệm của
hãng này đạt hiệu quả bảo vệ trên 90%.

Hiện vaccine này được thử nghiệm tại 6 quốc gia trên
thế giới với dự tham gia của gần 43.600 người tình
nguyện. Sau khi tiêm vaccine, một số người tình nguyện
đã có các triệu chứng như sốt và đau nhức trong vài ngày
nhưng không ghi nhận các tác dụng phụ nghiêm trọng.
Hãng dược phẩm Pfizer cho biết hãng này sẽ cung cấp ra
thị trường 50 triệu liều vaccine trong năm nay và khoảng
1,3 tỷ liều khác trong năm 2021. Tuần trước, chính phủ
Australia đã ký thỏa thuận đặt mua 10 triệu liều vaccine
ngừa Covid-19 do hãng Pfizer hợp tác phát triển với đối
tác BioNTech và 40 triệu liều vaccine khác từ Công ty
công nghệ sinh học Novavax của Mỹ. 

new Zealand cứu trợ khẩn cấp cho miền
trung Việt nam 17.000 đôla

Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam công bố
khoản cứu trợ khẩn cấp trị giá 170.000 đôla New Zealand
cho cộng đồng các tỉnh miền Trung Việt Nam chịu ảnh
hưởng bởi mưa lũ và sạt lở đất vào tháng 10 vừa qua.
Khoản cứu trợ khẩn cấp bao gồm 50.000 đôla New
Zealand thông qua UNICEF và 20.000 đôla New Zealand
cho quỹ ứng phó thiên tai khẩn cấp của tổ chức Tầm nhìn
Thế giới (World Vision). Khoản cứu trợ sẽ cung cấp các
nhu yếu phẩm cần thiết và giúp các gia đình tái xây dựng
cuộc sống. 

TS (TỔNG HỢP)

thủ tướng nguyễn Xuân
Phúc sẽ chủ trì hội nghị
cấp cao aSEan 37

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần
thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên
quan sẽ diễn ra từ ngày 12 đến
15/11/2020 theo hình thức trực
tuyến.

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN
2020, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội
nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và
các hội nghị Cấp cao ASEAN với các
nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Ấn Độ, Liên hợp quốc, Hoa
Kỳ, Australia, New Zealand và Hội
nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 23,
Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ

15, Hội nghị Cấp cao các nước
tham gia đàm phán Hiệp định Đối
tác Kinh tế toàn diện khu vực
(RCEP) và Hội nghị Thượng đỉnh các
nhà lãnh đạo nữ ASEAN. Nhân dịp
này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc cũng sẽ chủ trì các Hội
nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản
lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao
Mekong - Hàn Quốc lần thứ 2.

hà nội di dời các hộ dân
ra khỏi các nhà chung cư
cũ nguy hiểm

Nhằm bảo đảm an toàn cho
người, tài sản tại các nhà chung cư
cũ nguy hiểm cấp độ D trước mùa
mưa bão, Sở Xây dựng Hà Nội đã
đề nghị UBND các quận, huyện, thị

xã tăng cường kiểm tra, rà soát,
phân loại và lập danh mục những
công trình chung cư cũ trên địa
bàn. 

Theo thống kê, toàn thành phố
hiện có gần 1.580 chung cư cũ;
trong đó, phần lớn xuống cấp, hư
hỏng, thậm chí có một số khu nhà
thuộc diện chỉ đạo phải di dời khẩn
cấp vì có thể sụp đổ bất cứ lúc nào
gây nguy hiểm đến tính mạng con
người và tài sản của người dân.

Du lịch Việt nam thất thu
23 tỷ USD trong năm
2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19,
năm 2020, du lịch Việt Nam giảm
80% khách quốc tế, du lịch nội địa

giảm 50%, thất thu 23 tỷ USD. 
Về giải pháp phát triển du lịch

thành ngành kinh tế mũi nhọn,
ngành du lịch đề nghị các cấp,
ngành cần nâng cao nhận thức;
nâng cao năng lực cạnh tranh; tập
trung phát triển nguồn nhân lực;
phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ
tầng hàng không, hạ tầng du lịch;
tăng cường quảng bá xúc tiến, đổi
mới chính sách visa; chiến lược sản
phẩm; tái cơ cấu ngành du lịch bảo
đảm chuyên nghiệp và bền
vững…

Bão 12 đi vào đất liền,
khu vực Quảng trị đến
Khánh hòa mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí

tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh
hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết
hợp với không khí lạnh, từ ngày
10 đến  ngày 12/11/2020, các tỉnh,
thành phố từ Quảng Trị đến phía
Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất
to với lượng mưa phổ biến từ 200
đến 400 mm/đợt, có nơi trên 450
mm; Quảng Bình, phía Nam
Khánh Hòa và khu vực Tây
Nguyên có lượng mưa phổ biến từ
100 đến 200 mm/đợt. Cảnh báo
cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp
3. Các tỉnh, thành phố chịu ảnh
hưởng của bão cần triển khai các
biện pháp đảm bảo an toàn, sẵn
sàng lực lượng, vật tư để cứu hộ,
ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự
cố. 

TS (TỔNG HỢP)

Chính phủ quyết tâm cải thiện tình
trạng quá tải bệnh viện

Cũng theo ủ tướng, đến nay, sau
nhiều nỗ lực, chúng ta đã bao phủ
được mạng lưới bảo hiểm y tế toàn dân
lên gần 91% so với 75% cách đây hơn
4 năm, bảo hiểm xã hội cũng được mở
rộng chiếm 30% lực lượng lao động,
tăng gấp 1,3 lần so với năm 2015.
Chúng ta đã kiểm soát được sự lây lan
và giảm thiểu tác hại của Covid-19,
thành quả chống dịch Covid-19 đã cho
thấy tính ưu việt của hệ thống y tế công
lập nước ta.

Tuy nhiên, chắc chắn ngành y tế
của chúng ta vẫn còn nhiều việc phải
làm, nhiều hạn chế, bất cập; chúng ta
cần kiểm soát tình trạng thương mại
hóa quá mức, “tiền nào của nấy” về
chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe
y tế cho Nhân dân. Chính phủ sẽ nỗ
lực tăng cường khả năng đáp ứng của
hệ thống y tế dự phòng, đưa y tế đến
người dân ở khắp mọi miền đất nước
nhưng với một chi phí thấp hơn, thúc
đẩy hệ thống y tế từ xa.

Như nhiều vị đại biểu Quốc hội đã
có ý kiến, chúng ta sẽ từng bước mở
rộng độ bao phủ của bảo hiểm y tế
toàn dân, đồng thời mở rộng phạm vi
thanh toán bảo hiểm y tế, nhất là đối
tượng trẻ em, người già, người có hoàn
cảnh khó khăn. Người già phải được
chăm sóc y tế tốt hơn; trẻ em, đặc biệt
là trẻ em từ 6 đến 11 tuổi, tiếp đến là
trẻ em dưới 16 tuổi theo quy định của
Luật Trẻ em sẽ cần được nhà nước chi
trả bảo hiểm y tế hoàn toàn.

Cùng với giáo dục và y tế, chúng ta
cũng đang xây dựng mạng lưới an sinh
xã hội rộng lớn. Chúng ta phải có trách
nhiệm hơn nữa chăm lo cho những
người có công với đất nước; người
nghèo, người tàn tật, người già trước
xu hướng già hóa dân số; bảo vệ phụ
nữ và trẻ em, nhất là trẻ em gái trước
vấn nạn xâm hại và tăng cường các giải
pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em
và bảo vệ trẻ em. Chúng ta cần phải
chung tay hành động một cách đầy
trách nhiệm hơn nữa để phát triển trẻ
thơ toàn diện, được an toàn, khỏe
mạnh, được học tập và phát huy tối đa
tiềm năng.
Không bỏ sót những dự án nhỏ

ủ tướng nêu rõ: Chúng ta cần
trao cơ hội cho tư nhân tham gia nhiều
hơn nữa vào hệ thống giáo dục, nhất
là giáo dục chất lượng cao hướng đến
chuẩn mực quốc tế. Trẻ em khó khăn
phải được sự trợ giúp của Nhà nước
để việc học tập, phát triển bản thân
không bị gián đoạn. Trước mắt, chúng
ta phải tập trung chăm lo cho trẻ em,
học sinh khu vực miền Trung - nơi
vừa chịu tác động nặng nề của bão lũ.
Các em, các cháu ở đó đã không được
đến trường trong nhiều tuần. Chúng
ta phải đảm bảo môi trường học tập
an toàn, nơi không có bạo lực, khói
thuốc và chất kích thích, nhất là tệ nạn
ma túy, bạo lực trong trường học và
trong một bộ phận giới trẻ.

Trong khi theo đuổi các dự án lớn
của quốc gia, chúng ta cũng không bỏ
sót những dự án nhỏ, những con
đường, chiếc cầu ở nông thôn – nơi
tạo ra việc làm và thu nhập trực tiếp
cho bà con. Chúng ta không khỏi xót
xa khi nhìn thấy trẻ em đến trường
phải đu dây qua những dòng sông dữ
ở nhiều tỉnh miền núi hay phải chèo
xuồng đến trường ở nhiều tỉnh đồng

bằng sông Cửu Long. Do vậy, Chính
phủ đã chỉ đạo quyết liệt và ban hành
Nghị quyết số 12 để thực hiện Nghị
quyết số 88 của Quốc hội về phê duyệt
Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi giai đoạn 2021 - 2020. Đây là
một chương trình mục tiêu quốc gia
thứ 3 Chính phủ trình Quốc hội thông
qua.

“Chúng ta hãy cùng nhau hướng
đến xây dựng một nền kinh tế đa dạng,
phát triển bền vững, hài hòa các mục
tiêu kinh tế - xã hội - môi trường, ở đó
mọi người dân đều có cơ hội chung tay
đóng góp vào sự phồn vinh của đất
nước, tất cả trẻ em Việt Nam đều được
giáo dục tốt và đạt được giấc mơ Việt
Nam; người già ai ai cũng được chăm
sóc sức khỏe, sống trường thọ hơn và
hạnh phúc bên con cháu; thanh niên ai
cũng có việc làm, thu nhập cao và luôn
thăng tiến trong sự nghiệp. Để đạt
được điều này, Chính phủ và toàn hệ
thống chính trị chúng ta sẽ phải nỗ lực
rất nhiều bằng cả trái tim và khối óc” -
ủ tướng nhấn mạnh.

Theo BAOCHINHPHU.VN

Để không ai bị bỏ rơi, không còn trẻ em 
phải đu dây qua sông dữ

Thủ tướng tặng sách cho con công nhân Công ty Cổ phần Taekwang Vina, tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định:  Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng,
bằng cả trái tim và khối óc, để giải quyết các vấn đề xã hội để trẻ em không còn phải
đu dây qua những dòng sông dữ hay phải chèo xuồng đến trường, không ai bị bỏ rơi
do chi phí vaccine cao vượt khả năng chi trả…


