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Hội thảo khoa học cấp quốc gia “90 năm phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”
Sáng 11/11/2020, tại Hà Nội,

Học viện Chính trị Quốc
gia Hồ Chí Minh chủ trì,

phối hợp với Ban Tuyên giáo
Trung ương và Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)
Việt Nam tổ chức hội thảo khoa
học trực tuyến cấp quốc gia với
chủ đề: “90 năm phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;
kỷ niệm 90 năm ngày thành lập
Mặt trận Dân tộc Thống nhất
Việt Nam - ngày truyền thống
MTTQ Việt Nam (18/11/1930 –
18/11/2020)”. 

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn Xem tiếp trang 2

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

tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp
UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 (kỳ 2). 

Tại cuộc họp, các đại biểu xem xét,
thảo luận và cho ý kiến đối với 20 nội
dung do 13 đơn vị trình. Trong đó, các
đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến
đối với dự thảo báo cáo của UBND tỉnh
về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm
2020; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm
2021. 

eo dự thảo báo cáo, năm 2020,
dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, điều
hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,
toàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả “mục
tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh,
vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh
xã hội.

UBnD tỉnh họp thường
kỳ tháng 11/2020 (kỳ 2)

Đoàn công tác của tỉnh dự
ngày hội đại đoàn kết toàn
dân tộc tại Văn Quan

Đoàn công tác của Ban
Chỉ đạo 389 Quốc gia
làm việc tại tỉnh

Sáng 11/11/2020, Đoàn công tác của
Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian

lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ
đạo 389) Quốc gia do thiếu tướng Đàm
anh ế, Chánh Văn phòng ường
trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn làm
việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công
tác chống buôn lậu, gian lận thương mại
và hàng giả 10 tháng của năm 2020;
phương hướng nhiệm vụ công tác
những tháng cuối năm 2020.

Xem tiếp trang 2

Xem tiếp trang 2

Xem tiếp trang 2CáC Cấp hội Chữ Thập Đỏ

Chung tay vận động 
ủng hộ miền trung 

Học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn ủng hộ gạo thông qua Hội CTĐ tỉnh để hỗ trợ đồng bào miền Trung

Xem trang 4

Xem trang 3

Hỗ trợ pHụ nữ kHởi ngHiệp:

Cần thêm sự đồng hành
Xem trang 4

Tràng Định 

Đẩy mạnh xã hội hóa 
hoạt động thể dục thể thao

Xem trang 6

Sáng 11/11/2020, đoàn công tác của
tỉnh do đồng chí Đoàn ị Loan, Ủy

viên Ban ường vụ Tỉnh ủy, Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự
ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại
thôn Khòn Ngòa, xã Tân Đoàn, huyện
Văn Quan.

Khu dân cư thôn Khòn Ngòa có 84
hộ dân với 400 nhân khẩu, gồm 2 dân
tộc chính là Tày và Nùng. Những năm
qua, người dân trong thôn đã tích cực
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi,



Chủ trì hội thảo có các
đồng chí: Trần Quốc Vượng,
Uỷ viên Bộ Chính trị, ường
trực Ban Bí thư Trung ương
Đảng; Võ Văn ưởng, Uỷ viên
Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên
giáo Trung ương; Nguyễn
Xuân ắng, Bí thư Trung
ương Đảng, Giám đốc Học

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý
luận Trung ương; Trần anh
Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương
MTTQ Việt Nam.

Dự hội thảo tại điểm cầu
tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí:
Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư
ường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch
HĐND tỉnh; Nguyễn Long Hải,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh
đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, các

ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. 
Tại hội thảo, các đại biểu đã

tập trung thảo luận những vấn
đề: khẳng định tư tưởng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ
trương đúng đắn, sáng tạo của
Đảng về đại đoàn kết dân tộc
và phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân là một bộ phận
hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt
trong đường lối chiến lược
cách mạng Việt Nam; khẳng
định vai trò, đóng góp to lớn

của Mặt trận Dân tộc ống
nhất trong việc khơi dậy, phát
huy truyền thống yêu nước;
đúc kết những bài học kinh
nghiệm trong phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc… 

Các đại biểu cũng đề xuất,
kiến nghị những giải pháp
nhằm xây dựng và phát huy vai
trò của MTTQ Việt Nam trong
bối cảnh hiện nay.

hOÀNG huẤN
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Hội thảo...
Tiếp theo trang 1

thăm, tặng quà Mẹ
Việt nam anh hùng,
lão thành cách mạng,
người có uy tín
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày

truyền thống Mặt trận Tổ quốc
(MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 –
18/11/2020), ngày 10/11/2020, đoàn
công tác của Uỷ ban MTTQ Việt Nam
tỉnh đến thăm, tặng quà bà Mông Thị
Điểm, lão thành cách mạng ở phường
Tam Thanh; Mẹ Việt Nam anh hùng
Nguyễn Thị Kim, ở phường Vĩnh Trại
và ông Vi Thạch Khoa, người có uy tín,
ở khối 7, phường Tam Thanh, thành
phố Lạng Sơn.

Tại các điểm đến, đoàn thăm hỏi
tình hình sức khỏe, đời sống  của gia
đình. Đồng thời bày tỏ sự tri ân những
cống hiến, hy sinh của Mẹ Việt Nam
anh hùng, lão thành cách mạng và
người có uy tín ở khu dân cư trong sự
nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân.

hOÀNG huẤN

ứng dụng khoa học kỹ thuật vào
sản xuất. Nhờ đó, nhiều hộ đã
vươn lên thoát nghèo và làm
giàu, hiện tỷ lệ hộ nghèo trong
thôn còn 10,4% (giảm 23,6% so
với năm 2015); trên địa bàn

thôn không còn nhà dột nát. 
Năm 2020, thôn có 69 hộ đạt

gia đình văn hóa, 21 hộ đạt gia
đình văn hóa 3 năm liền. Từ
năm 2019 đến nay, bà con trong
thôn đã hiến trên 2.000 m2 đất,
đóng góp ngày công và trên 120

triệu đồng làm đường giao
thông nông thôn...

Phát biểu tại ngày hội, đồng
chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
Tỉnh ủy biểu dương những kết
quả mà Nhân dân thôn Khòn
Ngòa đạt được trong thời gian

qua. Đồng chí mong muốn
trong thời gian tới, người dân
trong thôn tiếp tục phát huy sức
mạnh khối đại đoàn kết toàn
dân tộc, đoàn kết cùng nhau xây
dựng thôn ngày càng phát triển.

NGỌC MAI

Tiếp theo trang 1

Đoàn công tác của tỉnh...

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo...

Làm việc với đoàn công tác
có đồng chí Lương Trọng
Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389
tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo
389 tỉnh.

eo báo cáo của Ban Chỉ
đạo 389 tỉnh, từ tháng 2/2020
đến giữa tháng 6/2020, tình hình
buôn lậu trên các đường mòn
biên giới hầu như không có do
ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Tuy nhiên, từ tháng 6, bắt đầu
xuất hiện hành vi gian lận
thương mại về hóa đơn bán
hàng, dịch vụ chuyển phát
nhanh. Đến tháng 7/2020, các
đối tượng buôn lậu bắt đầu hoạt

động trở lại, chủ yếu là mang, vác
hàng nhỏ lẻ. 

Trong 10 tháng năm 2020, các
lực lượng chức năng đã xử lý
4.365 vụ buôn lậu, gian lận
thương mại (bằng 81,27% so với
cùng kỳ năm 2019); xử phạt vi
phạm hành chính 3.593 vụ (bằng
84,7% so với cùng kỳ). Tổng số
tiền xử phạt vi phạm hành chính
gần 66,4 tỷ đồng; trị giá hàng hóa
tịch thu hơn 27 tỷ đồng; đã khởi
tố 328 vụ với 482 bị can (bằng
96,98% so với cùng kỳ). 

Phát biểu tại buổi làm việc,
đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo 389
tỉnh đang tăng cường kiểm tra,
giám sát hoạt động buôn lậu, vận
chuyển hàng hóa trái phép qua

biên giới; chỉ đạo các lực lượng:
hải quan, bộ đội biên phòng tỉnh
tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt
khu vực biên giới, tăng cường
chốt chặn trên các đường mòn lối
mở trọng điểm. Đặc biệt, các lực
lượng chức năng đang tăng cường
ngăn chặn gia cầm nhập lậu qua
các đường mòn khu vực biên giới
trên địa bàn các huyện: Văn Lãng,
Cao Lộc, Lộc Bình; ngăn chặn và
xử lý vi phạm liên quan đến hoạt
động thương mại điện tử. 

Tại buổi làm việc, đồng chí
Trưởng đoàn công tác của Ban
Chỉ đạo 389 Quốc gia đánh giá
cao những kết quả của tỉnh
trong công tác chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả
trong thời gian qua. 

Đồng chí nêu rõ: ời gian
tới, nhất là những tháng cuối
năm, hoạt động buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả sẽ gia
tăng. Do vậy, các lực lượng chức
năng trên địa bàn tỉnh cần nắm
chắc tình hình, tăng cường kiểm
tra, rà soát các hoạt động kinh
doanh thương mại khu vực biên
giới, chợ cửa khẩu. Cùng với đó,
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các
lực lượng phối hợp thực hiện các
chuyên đề, đặc biệt là chuyên đề
về chống gian lận trong thương
mại điện tử; xử lý nghiêm các đối
tượng sử dụng bất hợp pháp hóa
đơn để hợp thức hóa hàng nhập
lậu, mua bán hóa đơn trái
phép…

TRÍ DŨNG

Tiếp theo trang 1

Ngày 11/11/2020, Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội

(LĐTB&XH) tổ chức tập huấn nâng
cao năng lực cho cán bộ làm công
tác bảo trợ xã hội. 

Tham dự có khoảng 400 học viên
gồm: chuyên viên phụ trách lĩnh vực
bảo trợ xã hội của phòng LĐTB&XH –
dân tộc các huyện, thành phố; lãnh
đạo UBND, 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 chính sách trợ giúp xã hội
của Nhà nước đối với đối tượng bảo
trợ xã hội (trợ giúp người khuyết tật).
Trong đó tập trung vào một số nội
dung: Thông tư 01/2019 của Bộ
LĐTB &XH về việc xác định mức độ
khuyết tật do Hội đồng xác định
mức độ khuyết tật thực hiện tại Lạng
Sơn; chính sách bảo trợ xã hội dành
cho người khuyết tật; chính sách lao
động, dạy nghề, việc làm tại Lạng
Sơn; Luật Người khuyết tật  và văn
bản hướng dẫn thi hành...

ThANh huYỀN

tập huấn nâng cao năng
lực cho cán bộ làm công
tác bảo trợ xã hội

Ban Dân tộc HĐnD tỉnh giám sát tình hình hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp

Ngày 11/11/2020, Đoàn
giám sát của Ban Dân tộc

HĐND tỉnh đã giám sát tình
hình, kết quả hoạt động của các
Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp
trên địa bàn thành phố Lạng
Sơn (TPLS) giai đoạn 2017 –
2020. 

Trong giai đoạn 2017 – 2020,
TPLS có 26 HTX hoạt động
trong lĩnh vực nông nghiệp

được cấp giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh với số vốn điều
lệ trên 14 tỷ đồng, doanh thu
trung bình khoảng 300 triệu
đồng/HTX/năm; một số HTX
bước đầu có hướng đi rõ ràng
về phương hướng sản xuất, xây
dựng thương hiệu và nâng cao
giá trị cho sản phẩm. Năm
2020, UBND TPLS đã và đang
xây dựng 1 sản phẩm OCOP

đạt tiêu chuẩn 4 sao và 2 sản
phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao; giai
đoạn 2021 – 2025, TPLS phấn
đấu xây dựng từ 5 sản phẩm
OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao và 3
sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao
trở lên.

Tại cuộc giám sát, đoàn
giám sát đề nghị: ời gian tới,
TPLS cần tập trung tuyên
truyền nâng cao nhận thức cán

bộ, lãnh đạo và Nhân dân, đặc
biệt là Nhân dân trong khu vực
có cơ hội thành lập HTX; tiếp
tục triển khai hiệu quả các
chính sách hỗ trợ đối với HTX;
tập trung giải quyết khó khăn,
đồng thời làm tốt công tác xúc
tiến quảng bá sản phẩm cho các
HTX trên địa bàn.

ThANh huệ

Đài PT-TH tỉnh

Cụ thể, trong lĩnh vực kinh
tế, tốc độ tăng trưởng sản phẩm
trên địa bàn (GRDP) ước đạt
1,20%; GRDP bình quân đầu
người đạt 42,5 triệu đồng; tổng
thu ngân sách nhà nước trên địa
bàn ước thực hiện được 6.202,5
tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán.
Các lĩnh vực kinh tế duy trì ổn
định và có tăng trưởng. Chương
trình tái cơ cấu ngành nông
nghiệp gắn với xây dựng nông
thôn mới tiếp tục được tập
trung chỉ đạo thực hiện, dự kiến
đến cuối năm 2020, toàn tỉnh sẽ
có thêm 16 xã đạt chuẩn nông
thôn mới.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội
được thực hiện tốt, đời sống
Nhân dân tiếp tục được cải
thiện, nâng cao; trật tự an toàn
xã hội được đảm bảo, chủ quyền

biên giới quốc gia được giữ
vững; công tác thanh tra, kiểm
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
phòng chống tham nhũng,
chống buôn lậu và gian lận
thương mại được quan tâm chỉ
đạo thực hiện tốt…

Về mục tiêu, nhiệm vụ kế
hoạch năm 2021, dự thảo báo
cáo đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể
như: tốc độ tăng trưởng kinh tế
từ 7 - 7,5%; GRDP bình quân
đầu người đạt 46 – 47 triệu
đồng; có thêm 10 xã đạt chuẩn
nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ
nghèo từ 3% trở lên; tổng thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn
đạt 5.835 tỷ đồng…

Sau khi nghe các đại biểu
thảo luận, đồng chí Chủ tịch
UBND tỉnh cơ bản nhất trí với
nội dung dự thảo. Đồng chí chỉ
đạo đơn vị soạn thảo bổ sung
vào dự thảo báo cáo một số nội

dung như: nêu rõ việc xây dựng
5 chuỗi giá trị trong sản xuất
nông nghiệp; kết quả thực hiện
dự án hồ chứa nước Bản Lải; kết
quả đấu tranh, ngăn chặn xuất
nhập cảnh trái phép. 

Về nhiệm vụ, giải pháp năm
2021, đồng chí Chủ tịch UBND
tỉnh đề nghị: Sở Kế hoạch và
Đầu tư cần nghiên cứu, đề xuất
chủ đề của năm 2021. Chủ đề
phải bao quát, xuyên suốt nhiệm
kỳ hoặc trong thời gian dài; tiếp
thu các ý kiến để bổ sung, hoàn
chỉnh dự thảo để trình Ban
ường vụ Tỉnh ủy trong kỳ
họp tới.

Tại phiên họp, các đại biểu
cũng tập trung thảo luận và thông
qua dự thảo báo cáo của UBND
tỉnh; dự thảo tờ trình của UBND
tỉnh và nghi quyết của HĐND
tỉnh về các vấn đề: kế hoạch tài
chính 5 năm giai đoạn 2021 –

2025; thông qua danh mục dự án
có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng
phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào
các mục đích khác năm 2021; quy
định chính sách hỗ trợ xây dựng
nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân
tập thể dục thể thao xã trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; đề
án phát triển giao thông nông
thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn
2021 – 2025; chủ trương đầu tư
dự án Công viên bờ sông Kỳ
Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh
đến đối diện khách sạn Đông
Kinh), thành phố Lạng Sơn; Đề
án xây dựng lực lượng dân quân
tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
2021 – 2025; tổng kết thực hiện
Nghị quyết 22 ngày 2/8/2016 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về
thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo giai đoạn
2016 – 2020…

TRÍ DŨNG

nghiệm thu đề án hỗ
trợ ứng dụng máy móc
thiết bị chế biến quả
chanh leo

Chiều 10/11/2020, Trung tâm Khuyến
công và Xúc tiến thương mại (Sở

Công thương) tổ chức nghiệm thu đề
án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị
chế biến quả chanh leo của Công ty
TNHH Sản xuất và thương mại Tuyến
Dũng, thôn Yên Thành, xã Yên Trạch,
huyện Cao Lộc. 

Đề án có tổng kinh phí trên 800
triệu đồng, trong đó, Trung tâm Khuyến
công và Xúc tiến thương mại hỗ trợ 200
triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến
công địa phương năm 2020. Đến thời
điểm này, công ty đã đầu tư máy móc
(máy phân loại quả) đúng như trong đề
án. Sau thời gian lắp đặt máy móc, chạy
thử, công ty đã bắt tay vào sản xuất và
có sản phẩm đạt chất lượng theo đề án.
Theo dự kiến, hằng năm, công ty sẽ
cung cấp 600 tấn chanh leo (đã qua chế
biến) ra thị trường, đạt doanh thu 18 tỷ
đồng/năm, tạo việc làm cho 30 lao
động.

Qua xem xét, đánh giá, hội đồng
nghiệm thu đã ghi nhận hiệu quả mà
đề án mang lại và đồng ý nghiệm thu.

NGỌC MAI

Tiếp theo trang 1

UBnD tỉnh...
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Với sự phát triển của khoa học
công nghệ, hình thức kinh
doanh qua mạng xã hội (MXH)
như: Facebook, Zalo... ngày
càng phổ biến. Mặc dù đem lại
sự tiện lợi trong hoạt động
mua, bán hàng hóa, nhưng rất
nhiều người kinh doanh online
chưa tuân thủ các quy định của
Nhà nước về nghĩa vụ thuế
trong hoạt động kinh doanh
này. 

Tìm hiểu về hoạt động kinh
doanh online, chúng tôi
gặp chị N.T.H, trú tại thị

trấn Cao Lộc. Chị H là chủ của
một tài khoản Facebook kinh
doanh online với số lượng hơn
1.000 người theo dõi. Theo chị H,
mỗi tháng, lợi nhuận từ hoạt
động kinh doanh online của chị
đạt khoảng 10 triệu đồng. Chị H
cho biết: Tôi kinh doanh gần 3
năm nay, chủ yếu là các mặt hàng
như thực phẩm, đồ gia dụng. Tôi
không biết là kinh doanh online
cần phải nộp thuế, và cũng không
nắm được các loại thuế phải nộp.
Hơn nữa từ khi bán hàng online
đến nay, tôi cũng chưa tìm hiểu
các quy định về vấn đề này.

Không chỉ riêng chị H, qua
khảo sát, chúng tôi nhận thấy
hầu hết những người kinh
doanh online với số lượng nhỏ lẻ
chưa nắm được hết các quy định
về nghĩa vụ thuế. Đây là một
trong những nguyên nhân dẫn
tới thất thu thuế. 

Một trong những nguyên
nhân khác là từ chính người tiêu
dùng khi mua hàng qua MXH.
Anh Nguyễn Quang Huy
(phường Đông Kinh, thành phố
Lạng Sơn) cho biết: Tôi thường
xuyên mua các mặt hàng như:
quần áo, giày, thông qua các
MXH. Khi mua hàng, tôi thường

thanh toán ngay và không có thói
quen lấy hóa đơn bởi như vậy khá
phiền phức và mất thời gian. 

ói quen này của người tiêu
dùng đã tạo cơ hội cho các chủ
kinh doanh gian lận trong kê khai
hóa đơn về giá trị hàng hóa, số
lượng sản phẩm... Điều này
không chỉ làm mất quyền lợi
chính đáng của khách hàng mà
còn vô tình tiếp tay cho chủ kinh
doanh trốn thuế.

eo thống kê của Cục uế
tỉnh, trong năm 2020, qua rà soát
117 tài khoản cá nhân tham gia
hoạt động kinh doanh online,
đơn vị đã mời 41 cá nhân đến làm

việc để kê khai và nộp thuế. Trên
thực tế, con số tài khoản kinh
doanh online còn lớn hơn rất
nhiều. Tuy nhiên, việc giám sát
doanh thu, xác định ngưỡng
doanh thu của các tài khoản còn
gặp rất nhiều khó khăn. Điều này
do nhiều nguyên nhân như: kinh
doanh online không cần đăng ký
kinh doanh; chủ kinh doanh sử
dụng tài khoản ảo; chủ kinh
doanh giao dịch với khách hàng
qua hình thức livestream (phát

video trực tiếp); nhiều tài khoản
kinh doanh online theo kiểu thời
vụ;...

Ông Nguyễn Chiến ắng,
Phó Cục trưởng Cục uế tỉnh
khẳng định: Để có thể từng bước
giải quyết bài toán chống thất thu
thuế từ hoạt động kinh doanh
online, thời gian tới, đơn vị sẽ
tăng cường phối hợp với các cơ
quan chức năng để thực hiện
công tác tuyên truyền quy định
của pháp luật về kinh doanh on-
line. Đồng thời, tổ chức rà soát kỹ
lưỡng các tài khoản kinh doanh
online trên địa bàn để đưa vào
quản lý thu thuế. Cùng đó, tích
cực vận động  cá nhân kinh
doanh tự giác chấp hành, khai
báo thuế theo quy định. Đơn vị
kiên quyết xử lý nghiêm các
trường hợp có hành vi trốn thuế,
gian lận thuế theo quy định của
pháp luật. 

Bên cạnh các giải pháp của
lực lượng chức năng, mỗi cá nhân
khi tham gia hoạt động kinh
doanh online cần tự tìm hiểu kỹ
và chấp hành tốt các quy định
trong lĩnh vực này.

GIA KhÁNh

QUản lý tHUế Đối Với Hoạt Động kinH DoanH online:

Còn nhiều bất cập

Chủ kinh doanh bán hàng qua MXH
bằng hình thức livestream 

Khoảng 10 ngày nữa mới
đến thời điểm thu hoạch
lúa mùa nhưng thời điểm

này, các thành viên Hợp tác xã
(HTX) Hồng Hạnh, thôn Liên
Hòa, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc
đã hoàn tất việc khơi rãnh thoát
nước mặt ruộng để ngay khi thu
hoạch lúa xong là có thể làm đất
trồng khoai tây vụ đông.

Ông Nguyễn Văn Huân,
Giám đốc HTX Hồng Hạnh cho
biết: Mọi năm, trên cánh đồng xã
Liên Hòa, người dân chỉ canh tác
vụ xuân và vụ mùa, bỏ trống vụ
đông. Năm nay, chúng tôi ký hợp
đồng liên kết với doanh nghiệp
sản xuất khoai tây theo phương
thức: doanh nghiệp cung ứng
giống, vật tư, chuyển giao kỹ
thuật và bao tiêu sản phẩm. Hiện
nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản
hoàn tất, ngay sau khi thu hoạch
xong lúa mùa, chúng tôi sẽ triển
khai trồng 10 ha khoai tây.

eo thống kê, vụ đông năm
trước, huyện Cao Lộc trồng trên
50 ha khoai tây, trong đó, diện
tích liên kết sản xuất với doanh
nghiệp khoảng 20 ha. Ông
Nguyễn Văn Hanh, Trưởng
Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện cho biết: Liên
kết sản xuất có ký kết hợp đồng,
doanh nghiệp cam kết thu mua
sản phẩm với giá bằng hoặc cao
hơn thị trường, tạo sự yên tâm
cho người sản xuất. Vụ khoai tây
đông sắp tới, Công ty Cổ phần
Đại Nguyễn (thành phố Lạng
Sơn) đã liên kết với các HTX trên
địa bàn huyện triển khai chương

trình liên kết sản xuất với người
dân. Dự kiến diện tích trồng
khoai tây năm nay trên địa bàn sẽ
tăng so với năm trước.

Những ngày này, ông Nguyễn
Ngọc Khương, Chủ tịch Hội
đồng quản trị, Công ty Cổ phần
Đại Nguyễn tất bật với việc triển
khai cung ứng giống khoai tây, tổ
chức tập huấn cho người dân các
xã về kỹ thuật trồng, chăm sóc và
ký kết hợp đồng bao tiêu sản
phẩm. Ông Khương cho biết: Vụ
khoai tây năm trước, công ty liên
kết sản xuất khoai tây trên địa
bàn 6 huyện của tỉnh với diện
tích 150 ha, giá thu mua bình
quân cả vụ khoảng 10.000
đồng/kg. Vụ đông năm nay, công
ty tiếp mở rộng diện tích liên kết
sản xuất, đến thời điểm này, đã
liên kết với người dân và HTX
trên địa bàn 7 huyện với diện tích
gần 200 ha.

Vụ đông năm trước, toàn
huyện Chi Lăng trồng khoảng
100 ha khoai tây, 1/3 trong số đó
có liên kết sản xuất với doanh
nghiệp. Ông Lương ành
Chung, Trưởng Phòng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn
huyện Chi Lăng cho biết: Vụ
đông 2017 – 2018, khoai tây Chi
Lăng được mùa nhưng lại rớt giá,
nhiều tổ chức, đoàn thể đã phải
vào cuộc “giải cứu” khoai tây để
hỗ trợ bà còn. Đó là bài học về
thiếu liên kết trong sản xuất. Vụ
đông năm ngoái, có doanh
nghiệp liên kết, giá thu mua cao
và ổn định khiến người dân yên
tâm hơn rất nhiều. Năm nay, dự

kiến toàn huyện trồng khoảng
150 ha, trong đó, Công ty Cổ
phần Đại Nguyễn đã liên kết sản
xuất đối với một số diện tích,
chúng tôi cũng đang kết nối để
mở rộng các mối liên kết này.

Bà Nguyễn ị Huế, Phụ
trách Phòng Trồng trọt, Chi cục
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho
biết: eo tổng hợp sơ bộ, hiện
nay, có 3 doanh nghiệp đang
triển khai liên kết sản xuất khoai
tây tại các huyện trên địa bàn
tỉnh với diện tích trên 200 ha,
chiếm gần 1/2 kế hoạch sản xuất
khoai tây vụ đông năm nay. Đây

là tiền đề để nhà nông yên tâm
sản xuất, mở rộng diện tích cây
khoai tây nói riêng và diện tích
vụ đông nói chung.

Khoai tây là một trong những
cây trồng chủ lực của vụ đông
trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để
có thể nâng cao giá trị, tạo sự bền
vững trong sản xuất, việc hình
thành các mối liên kết giữa
doanh nghiệp và nhà nông là rất
cần thiết. Chưa đến thời vụ sản
xuất nhưng những mối liên kết
sản xuất đã và đang hình thành
sẽ tạo động lực để nhà nông vững
tin bắt tay vào vụ sản xuất mớin

Sản xuấT khoai Tây vụ Đông:

tín hiệu vui trước thời vụ

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phẩn Đại Nguyễn kiểm tra khoai tây
giống tại kho bảo quản, chuẩn bị cung ứng cho người dân

VŨ NHƯ PHONG

Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa, nhà nông trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào sản xuất khoai tây vụ đông.
Đây là một trong những cây trồng chủ lực trong vụ đông và hiện nay đã hình thành một số vùng sản
xuất tập trung như: Lộc Bình, Cao Lộc, Chi Lăng, Tràng Định… Điểm đáng mừng trong vụ này là các
doanh nghiệp đã rất chủ động liên kết sản xuất với người dân. Mặc dù chưa sản xuất, nhưng thời điểm
này, các doanh nghiệp đã triển khai liên kết, bao tiêu sản phẩm với diện tích trên 200 ha.

“Chúng tôi cam kết bao tiêu sản phẩm với người dân có
bảo lãnh của ngân hàng. Có nghĩa là nếu công ty dự
kiến thu mua 1.000 tấn khoai tây với giá thấp nhất là

5.000 đồng/kg thì phải gửi vào ngân hàng số tiền tương
đương. Nếu chúng tôi không thực hiện cam kết, số tiền đó
vẫn là của những người sản xuất có liên kết với chúng tôi”.

Ông Nguyễn Ngọc Khương, Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Công ty Cổ phần Đại Nguyễn

Văn phòng UBND tỉnh vừa có
văn bản truyền đạt ý kiếu

của đồng chí Lương Trọng
Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
về việc thực hiện các giải pháp
bảo vệ nguồn nước cấp cho các
mục đích sinh hoạt, sản xuất,
kinh doanh nước sạch.

Theo đó, Sở Tài nguyên và
Môi trường chủ trì, phối hợp với
các cơ quan liên quan rà soát, đề
xuất triển khai các nội dung
theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên
và Môi trường tại Công văn số
6185/BTNMT-TNN. Trong đó, tổ
chức lập, công bố danh mục
nguồn nước phải lập hành lang
bảo vệ và thực hiện cắm mốc
hành lang bảo vệ nguồn nước
đối với sông, suối, kênh rạch, hồ
tự nhiên, hồ nhân tạo ở các đô
thị, khu dân cư tập trung và các
nguồn nước khác. Chỉ đạo, đôn
đốc các đơn vị quản lý, vận hành
các hồ chứa thủy điện, thủy lợi
trên địa bàn khẩn trương hoàn
thành việc cắm mốc hành lang
bảo vệ hồ chứa theo quy định.

Lập, phê duyệt, thông báo
vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy
nước sinh hoạt của công trình
khai thác nước trên địa bàn tỉnh,
thành phố theo quy định, đồng
thời, kiểm soát chặt chẽ việc xả
thải vào hệ thống sông, hồ,
nguồn nước để bảo đảm cấp
nước an toàn cho Nhân dân, đặc
biệt là các nguồn nước có sử
dụng cho mục đích sinh hoạt,
sản xuất nước sạch. Ban hành
danh mục nguồn nước nội tỉnh
theo quy định của Luật Tài
nguyên nước, quản lý, kiểm soát
các hoạt động khai thác, sử
dụng nước và hoạt động xả
nước thải vào nguồn nước
thông qua hoạt động cấp giấy
phép tài nguyên nước.

BT 

Về nghĩa vụ thuế của cá nhân kinh doanh online, tại Thông tư 92/2015/TT-
BTC, ban hành ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính quy định rõ: các cá nhân
kinh doanh online có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên đều phải nộp
thuế. Cụ thể, các cá nhân có thu nhập từ các trang MXH thuộc diện cá nhân
kinh doanh phải khai nộp thuế theo tỷ lệ 2% thuế thu nhập cá nhân và 5%
thuế giá trị gia tăng. Hành vi không kê khai và nộp thuế theo quy định
được coi là hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Các trường hợp này sẽ bị xử
phạt vi phạm hành chính theo quy định. 

thực hiện các giải
pháp bảo vệ nguồn
nước cấp cho các mục
đích sinh hoạt, sản
xuất, kinh doanh
nước sạch



Trong ngày 6 và 7/11 vừa
qua, Hội CTĐ tỉnh đã tổ
chức đoàn công tác đi

thăm hỏi, động viên, tặng quà,
hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng
do lụt bão tại 2 tỉnh: Quảng
Bình, Quảng Trị. Tổng trị giá
hàng hóa, tiền mặt cứu trợ người
dân miền Trung bị ảnh hưởng
lụt bão trên 600 triệu đồng. Bà
Nông Bích Thuận, Chủ tịch Hội
CTĐ tỉnh cho biết: Từ ngày
13/10/2020, Trung ương Hội
CTĐ Việt Nam ra lời kêu gọi
ủng hộ người dân các tỉnh miền
Trung khắc phục hậu quả do
mưa lũ gây ra, Tỉnh hội đã phát
động hưởng ứng lời kêu gọi và
nhận được sự ủng hộ bằng nhiều
hình thức của Nhân dân trong
tỉnh. Trong 15 ngày, các cấp hội
đã tiếp nhận được trên 600 triệu
đồng gồm: hàng hóa, nhu yếu
phẩm và tiền mặt. Hội CTĐ tỉnh
đã trực tiếp đến xã Hưng Trạch,
huyện Bố Trạch (Quảng Bình)
và thị xã Quảng Trị (Quảng Trị)
để trao tiền, hiện vật.

Được biết, trong số các hội
CTĐ cấp huyện quyên góp đợt
này thì Hội CTĐ Hữu Lũng là
đơn vị tiêu biểu nhất với số tiền
quyên góp được trên 266 triệu
đồng, trong đó, 147 triệu đồng

tiền mặt, 118 triệu đồng nguồn
hàng. Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá
nhân đã ủng hộ, giúp đỡ nguồn

hàng, tiền mặt thông qua các cấp
hội CTĐ tiêu biểu như: Câu lạc
bộ Chia sẻ yêu thương Lạng

Sơn; Câu lạc bộ ắp sáng niềm
tin, Hội các nhà thuốc, quầy
thuốc, trình dược viên trên địa

bàn tỉnh…
Bà Phạm Hoàng Yến, Chủ

nhiệm Câu lạc bộ ắp sáng
niềm tin, cho biết: Từ giữa tháng
10/2020, câu lạc bộ đã phát động
kêu gọi ủng hộ người dân miền
Trung bị ảnh hưởng do bão lũ
trên mạng xã hội Facebook và
đã nhận được sự ủng hộ của các
mạnh thường quân trong và
ngoài tỉnh. Từ số tiền quyên góp
được, các thành viên của hội đã
gói 6.000 bánh chưng, ủng hộ
hơn 4.000 cuốn vở viết và hơn
800 suất quà gồm các nhu yếu
phẩm như: gạo, dầu ăn, bột
canh, lương khô, mỳ tôm, chăn,
màn, chiếu và gần 100 bao quần
áo… Tổng trị giá tiền, quà tặng
trên 180 triệu đồng. Các thành
viên câu lạc bộ đã trực tiếp đến
huyện Hướng Hóa, Đakrông
(Quảng Trị) để trao tận tay quà
ủng hộ bà con…

Bà Nông Bích uận, Chủ
tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết
thêm: Hoạt động cứu trợ, giúp
đỡ thiết thực của các cấp hội
CTĐ, Nhân dân tỉnh Lạng Sơn
đã góp phần chung tay sẻ chia
khó khăn với người dân miền
Trung bị ảnh hưởng do bão lũ
gây ra. Tuy nhiên để sự hỗ trợ,
giúp đỡ được hiệu quả, thiết
thực, đúng và trúng đối tượng,
các tổ chức, nhóm thiện nguyện,
cá nhân cần ủng hộ thông qua
các tổ chức chính trị như: Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc, hội CTĐ
các cấp trong tỉnh. Các tổ chức
này là cầu nối với các tổ chức
chính trị, xã hội tại các tỉnh
miền Trung để có sự cứu trợ,
giúp đỡ thiết thực, hiệu quả
nhấtn

Lực lượng vũ trang hỗ trợ bốc xếp hàng hóa lên xe đi cứu trợ miền Trung

CáC Cấp hội Chữ Thập Đỏ

Chung tay vận động ủng hộ miền trung 
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Để người dân các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục kêu gọi và tiếp
nhận các nguồn cứu trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến hết tháng 12/2020 . Các cấp hội CTĐ mong
muốn các đoàn thể, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ những mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết thực nhất như: gạo, chăn, màn,
nước uống, tiền mặt để người dân miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ vượt qua khó khăn, có cuộc sống ổn định. 

đăNG tHuỳ

Sau hơn 3 năm thực hiện Đề án
939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
(PNKN) giai đoạn 2017 – 2025”
trên địa bàn tỉnh đã đạt được
nhiều kết quả tích cực. Tuy
nhiên, để phụ nữ tích cực phát
triển kinh tế, hiện thực hóa các ý
tưởng khởi nghiệp cần thêm sự
đồng hành, hỗ trợ của các cấp
chính quyền, ban ngành, doanh
nghiệp. 

Hiện nay, phụ nữ chiếm
khoảng 60% lực lượng lao
động, và làm chủ khoảng

30% doanh nghiệp, hợp tác xã trên
địa bàn tỉnh. Để thiết thực hỗ trợ
phụ nữ khởi nghiệp, thời gian qua,
các cấp hội phụ nữ trên địa bàn
tỉnh đã có nhiều hoạt động như:
tuyên truyền, vận động phụ nữ
phát triển kinh tế, khởi sự kinh
doanh, tập huấn chuyển giao khoa
học kỹ thuật, nhận ủy thác vốn vay
với ngân hàng chính sách xã hội,
hỗ trợ cây, con giống, giúp đỡ ngày
công lao động, hướng dẫn thành
lập các mô hình kinh tế tập thể…
Từ năm 2017 đến nay, trung bình
mỗi năm, các cấp hội giúp đỡ 150
phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh
doanh và phối hợp đào tạo nghề
cho hơn 1.200 lao động nông
thôn. Mặc dù, công tác này được
thực hiện tích cực nhưng thực tế,
phong trào phụ nữ khởi nghiệp
vẫn còn gặp những khó khăn nhất
định và chưa tạo được động lực
cho các tập thể, cá nhân hội viên,
phụ nữ tham gia Ngày phụ nữ
khởi nghiệp, các cuộc thi ý tưởng
khởi nghiệp. 

Qua tìm hiểu, chúng tôi được
biết: thiếu vốn đầu tư, thiếu sự kết
nối hỗ trợ chuyên môn, tìm kiếm

nhà đầu tư, hỗ trợ về chính sách
kinh doanh… là những rào cản,
gây khó trong việc thúc đẩy phong
trào phụ nữ khởi nghiệp. Để thực
hiện Đề án 939, từ năm 2017 đến
nay, trung bình mỗi năm, Hội
Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh
được cấp 200 triệu đồng để triển
khai. Kinh phí này chủ yếu được
sử dụng để tổ chức hoạt động tập
huấn khởi nghiệp, khởi sự kinh
doanh; tổ chức ngày phụ nữ khởi
nghiệp, cuộc thi ý tưởng khởi
nghiệp. Còn tại cấp huyện, trong
năm 2019 chỉ có 4/11 và năm 2020
chỉ có 6/11 hội LHPN cấp huyện
được UBND cấp huyện cấp kinh
phí thực hiện đề án với số tiền hạn
chế từ 10 đến 30 triệu đồng/1 đơn
vị. Các huyện không được cấp
kinh phí, chủ yếu phối hợp, lồng
ghép nội dung của đề án vào các

chương trình khác nên chưa có
nguồn kinh phí dồi dào để tổ chức
các hoạt động thu hút, tạo động lực
cho hội viên tham gia khởi nghiệp.  

Cùng với đó, hội viên phụ nữ
còn chưa mạnh dạn xây dựng,
phát triển mô hình kinh tế hoặc
phụ thuộc vào gia đình, thiếu kiến
thức, kỹ năng sản xuất, tổ chức
kinh doanh; chủ yếu tập trung mô
hình nhỏ lẻ, kinh tế hộ, manh
mún, chưa có hướng phát triển
mới; chưa đầu tư công nghệ, kỹ
thuật hiện đại vào sản xuất… Chị
Lèo ị im, Chi hội phụ nữ
thôn Làng Bên, xã Hữu Liên,
huyện Hữu Lũng cho biết: Hiện
nay, gia đình tôi có mô hình kinh
doanh dịch vụ “Homestay Rừng
xanh” với lợi nhuận khoảng 20
triệu đồng/tháng. Để thu hút
nhiều hơn nữa khách du lịch, tôi
có nhu cầu nâng cấp cơ sở vật chất,
chất lượng các dịch vụ. Tuy nhiên

do thiếu vốn đầu tư, không có sự
kết nối với các công ty du lịch nên
hiện tại tôi gặp nhiều khó khăn
trong việc phát triển mô hình. 

Bà Vũ ị Huyền Trang, Phó
Chủ tịch ường trực Hội LHPN
tỉnh cho biết: Để phong trào phụ
nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh
phát triển, rất cần sự chung tay,
quan tâm hỗ trợ của các cấp chính
quyền, doanh nghiệp. ời gian
tới, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh
tuyên truyền thực hiện hiệu quả
Đề án 939. Cùng đó là tăng cường
kết nối giữa nữ doanh nhân,
doanh nghiệp với phụ nữ có ý
tưởng khởi nghiệp; tăng cường
phối hợp, tìm kiếm nguồn lực để
hiện thực hóa các ý tưởng khởi
nghiệp của phụ nữ… nhằm giúp
hội viên vươn lên phát triển kinh
tế, khẳng định vị thế trong đời
sống xã hội. 

DƯƠNG DuYÊN  

Mô hình nuôi trâu sinh sản của hội
viên phụ nữ thôn Nà Yêu, xã Tân Lập,
huyện Bắc Sơn

Hỗ trợ pHụ nữ kHởi ngHiệp:

Cần thêm sự đồng hành
Trước những khó khăn trong triển khai đề án, các cấp hội phụ nữ đã tận
dụng triệt để các nguồn vốn vay cho phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp
như: nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ toàn
tỉnh hiện nay khoảng hơn 1.130 tỷ đồng cho hơn 25 nghìn hộ vay; Quỹ
quốc gia giải quyết việc làm (vốn 120) do Trung ương Hội LHPN Việt Nam
ủy quyền với tổng số vốn 850 triệu đồng; hỗ trợ các mô hình sinh kế, cây,
con giống thông qua chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”,
phong trào “Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo có địa chỉ”… Đồng thời đẩy
mạnh  tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế
tập thể tổ hợp tác, hợp tác xã.  Đến nay, toàn tỉnh có 65 tổ hợp tác, 11 hợp
tác xã do phụ nữ làm chủ. Nhờ đó mỗi năm, các cấp hội đã giúp đỡ được
200 đến 300 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, trong đó có một số phụ nữ đã
có ý tưởng, mô hình khởi nghiệp.   

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người dân các tỉnh miền Trung đang chịu nhiều ảnh hưởng do mưa lũ gây ra, Hội
CTĐ tỉnh đã kêu gọi các cấp hội trong tỉnh vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên
CTĐ tham gia ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ngày 11/11/2020, huyện Văn
Lãng tổ chức hội nghị bồi

dưỡng nghiệp vụ cải cách hành
chính và thi đua - khen thưởng.
Dự hội nghị có 96 đại biểu đại
diện các cơ quan, đơn vị trong
khối, cụm thi đua của huyện;
lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và
công chức cấp xã phụ trách cải
cách hành chính và thi đua khen
thưởng. 

Tại hội nghị, các đại biểu
được báo cáo viên Sở Nội vụ
truyền đạt các nội dung như: kết
quả thực hiện chương trình cải
cách hành chính; triển khai công
tác cải cách hành chính, hướng
dẫn xây dựng kế hoạch, xây dựng
báo cáo cải cách hành chính;
triển khai Thông tư số
12/2019/TT- BNV ngày 4/11/2019
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy
định chi tiết thi hành một số điều
của Nghị định 91/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Quyết định số 29/2020/QĐ-
UBND ngày 10/6/2020 của UBND
tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều
quy định về công tác thi đua -
khen thưởng trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn; hướng dẫn xây dựng
điển hình tiên tiến, xây dựng báo
cáo thành tích, xây dựng hướng
dẫn khen thưởng chuyên đề. 

ThANh Thế 
Văn Lãng

Văn lãng 

Bồi dưỡng nghiệp vụ
cải cách hành chính và
thi đua - khen thưởng 
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Chung sức chăm lo đời sống Nhân dân ở khu vực biên giới

Khu vực biên giới thường
có địa hình hiểm trở,
giao thông phức tạp, đời

sống Nhân dân còn nhiều khó
khăn, hạ tầng của các cơ sở
khám, chữa bệnh thiếu thốn, lạc
hậu, do vậy, việc đảm bảo y tế
của Nhân dân khu vực biên giới
còn nhiều bất cập. 

Trước tình hình trên, những
năm qua, các đơn vị trực thuộc
Bộ Y tế và y tế các tỉnh biên giới
đã phối hợp với quân y BĐBP
triển khai công tác kết hợp quân
dân y, đảm bảo y tế cho khu vực
vùng sâu, vùng xa, biên giới. Cụ
thể, Bộ Y tế đã phối hợp với
BĐBP triển khai 152 phòng
khám quân dân y tại các đồn
biên phòng dọc tuyến biên giới.
Các phòng khám quân dân y
thực sự là “cánh tay nối dài” của
các trạm y tế xã đến tận thôn,
buôn, bản của nhân dân ở khu
vực biên giới. Ngoài khám chữa
bệnh, quân y BĐBP và nhân viên
y tế còn phối hợp triển khai các
chương trình y tế quốc gia như:
tiêm chủng mở rộng, phòng
chống sốt rét,  phòng chống suy
dinh dưỡng trẻ em, sức khỏe
sinh sản...; tham gia vận động
Nhân dân xây dựng nếp sống
khoa học, bài trừ hủ tục lạc
hậu….

Bên cạnh đó, BĐBP còn phối

hợp với ngành y tế trong triển
khai mô hình kết hợp quân dân
y cai nghiện ma túy trên địa bàn
các xã biên giới tại 4 tỉnh: Điện
Biên, Lai Châu, Nghệ An, Hà
Tĩnh. Đồng thời, Cục Y tế dự
phòng, Bộ Y tế phối hợp với y tế
các địa phương, quân y BĐBP
thực hiện tốt công tác kiểm dịch,
phòng chống dịch bệnh truyền
nhiễm; tham gia khắc phục hậu
quả về y tế trong thiên tai ở khu
vực biên giới. 

Không chỉ vậy, BĐBP còn
tích cực phối hợp với Bộ Giáo
dục và Đào tạo trong nâng cao
trình độ dân trí cho đồng bào
nơi đây. Trên các tuyến biên giới,
các đơn vị BĐBP phối hợp với
ngành giáo dục và đào tạo tổ
chức các lớp học xóa mù chữ cho
học sinh là con em đồng bào dân
tộc thiểu số; các lớp học phổ cập
tiểu học... Các đơn vị BĐBP còn
phối hợp với các nhà trường và
chính quyền địa phương vùng
dân tộc thiểu số giúp đỡ học sinh
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
nơi biên giới thông qua Chương
trình “Nâng bước em tới
trường”, mô hình “Con nuôi đồn
Biên phòng”...; vận động các ban,
ngành, tổ chức, đoàn thể, cá
nhân đóng góp công sức để từng
bước xóa bỏ lớp học tranh tre
tạm bợ, kiên cố hóa trường lớp... 

Cùng với đó, công tác phát
triển kinh tế khu vực biên giới
cũng được BĐBP phối hợp chặt
chẽ với các bộ, ngành triển khai
thực hiện. Gần 30 năm qua, từ
năm 1991, BĐBP và Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có
nhiều chương trình, đề án hỗ trợ
phụ nữ khu vực biên giới phát
triển toàn diện. Trong đó,
Chương trình “Đồng hành cùng
phụ nữ biên cương” đã trở thành
điểm sáng. Được thực hiện từ
tháng 3-2018, chương trình này
đã tạo được hiệu ứng và sức lan
tỏa sâu rộng, thu hút sự chung
tay, góp sức của cả hệ thống
chính trị, các tổ chức, doanh
nghiệp và phụ nữ ở khắp các
tỉnh, thành phố trong cả nước.
Qua đó, đã có 110 xã khó khăn
thuộc 26 tỉnh biên giới, hải đảo
được đồng hành, hỗ trợ, góp
phần cải thiện chất lượng đời
sống, an sinh xã hội cho bà con.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ
các tỉnh, thành phố còn tổ chức
tuyên truyền, giáo dục, nâng cao
nhận thức chính trị cho cán bộ,
hội viên trong tham gia quản lý,
bảo vệ biên giới quốc gia. Từ
hiệu quả của công tác tuyên
truyền, giáo dục, các mô hình
“Điểm sáng biên giới”, “Phụ nữ vì
sự bình yên tuyến biển”, “Biệt đội
hoa hồng thép” đã trở thành

những nguồn cung cấp thông tin
kịp thời, giúp đỡ BĐBP và các lực
lượng chức năng phát hiện, xử lý
nhiều vụ việc, đấu tranh có hiệu
quả với các loại tội phạm. Sự phối
hợp giữa các cấp hội phụ nữ với
BĐBP còn được gắn kết với các
hoạt động phát triển kinh tế - xã
hội vùng biên, thông qua các mô
hình hướng dẫn sản xuất chăn
nuôi hỗ trợ sinh kế kết nối thị
trường... góp phần tăng thu nhập,
giảm hộ nghèo, ổn định cuộc
sống cho bà con.

Trong những năm qua, các
đơn vị BĐBP cũng đã chủ động
tham mưu cho các cấp ủy, chính
quyền địa phương và trực tiếp
thực hiện hàng trăm dự án vừa
và nhỏ, xây dựng cơ sở hạ tầng ở
khu vực biên giới; thực hiện các
chương trình, dự án phát triển
kinh tế - xã hội, như: Chương
trình 135, 134; Nghị quyết số 80
của Chính phủ; phong trào
“BĐBP chung sức xây dựng
nông thôn mới”; chương trình
“Bò giống giúp người nghèo biên
giới”... và các mô hình kinh tế ở
các địa phương khu vực biên
giới... Từ đó, đời sống của Nhân
dân vùng biên giới được cải
thiện đáng kể, góp phần xây
dựng biên cương giàu mạnh,
đồng thời, thắt chặt tình cảm
giữa quân và dân, tạo thế trận
lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ
quyền, an ninh biên giới quốc
gia.

Theo BIENPhONG.COM.VN

Thượng tá Hoàng Quốc
Hoàn, Chủ nhiệm Chính
trị Vùng 5 cho biết: “Đảng

ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng
thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo
cấp ủy, chỉ huy các cấp rà soát,
nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư,
nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ
để kịp thời đề xuất, tham mưu và
tổ chức thực hiện bằng nhiều việc
làm cụ thể, thiết thực. Chúng tôi
luôn động viên cán bộ, chiến sĩ
cùng chung tay, góp sức để giúp
đỡ đồng chí, đồng đội giảm bớt
khó khăn, an tâm công tác.”

Đại úy Đặng Ngọc Mạnh,
Nhân viên Trạm ra đa 610, Tiểu
đoàn ra đa 551, Vùng 5 đã hơn 12
năm công tác tại xã đảo ổ
Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh
Kiên Giang. Lấy vợ ở quê (xã
Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu,
tỉnh Nghệ An) rồi đưa vào đảo
ổ Châu sinh sống, anh Mạnh
gặp rất nhiều khó khăn. Vợ của
anh không có việc làm ổn định,
các con còn nhỏ và thường xuyên
đau ốm. Bố, mẹ hai bên gia đình
ở quê tuổi đã cao, mong manh
như ngọn đèn trước gió. Toàn bộ
gánh nặng “cơm áo, gạo tiền” dồn
lên đôi vai Đặng Ngọc Mạnh. Vì
vậy, xây nhà mới đối với vợ chồng
anh chỉ là niềm mơ ước.

Chia sẻ khó khăn với gia đình
anh Mạnh, Đảng ủy Vùng 5 đã đề

nghị cấp trên hỗ trợ xây dựng nhà
đồng đội. Sau gần 4 tháng thi
công, ngôi nhà có diện tích hơn
80m2 đã hoàn thành theo kế
hoạch, bảo đảm chất lượng. Kinh
phí xây dựng ngôi nhà gần 300
triệu đồng trong đó 80 triệu đồng
được trích từ quỹ “Vì người
nghèo” của Quân chủng Hải
quân. Số tiền còn lại do gia đình
anh Mạnh giúp đỡ và một số
đồng đội trong Trạm Ra đa 610
cho mượn. Đại úy Nguyễn Như
Quý, Chính trị viên Trạm ra đa
610 chia sẻ: “Trạm có quân số ít,

công việc đặc thù nên chúng tôi
luôn gần gũi, thân thiết như anh
em trong nhà. Điều kiện gia đình
đồng chí Mạnh rất khó khăn nên
chúng tôi sắp xếp công việc phù
hợp để anh em có thời gian đến
phụ giúp gia đình. Trong quá
trình xây dựng, cán bộ, chiến sĩ
đã giúp đỡ hơn 200 ngày công lao
động”.

Tại buổi lễ khánh thành và
bàn giao nhà đồng đội, đại diện
Vùng 5, Tiểu đoàn 551, cán bộ,
chiến sĩ Trạm Ra đa 610 và chính
quyền địa phương đã tặng gia

đình nhiều phần quà thiết yếu
trong sinh hoạt. Ngôi nhà không
chỉ ấm áp nghĩa tình đồng đội mà
còn giúp đồng chí Mạnh ổn định
gia đình, nhanh chóng vượt qua
khó khăn. Đại uý Đặng Ngọc
Mạnh cảm động: “Tôi cùng với
gia đình rất biết ơn thủ trưởng
các cấp và đồng chí, đồng đội đã
tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để
tôi xây dựng căn nhà, ổn định
cuộc sống, yên tâm công tác”.

Trong một lần kiểm tra sức
khỏe định kỳ, Đại úy Lường ị
Mai, Nhân viên hành chính,
Phòng am mưu, Vùng 5 phát
hiện mình bị mắc bệnh hội
chứng thực bào máu. Toàn bộ
tiền bạc của gia đình tích lũy bấy
lâu nay dồn cho chị chữa bệnh,
kinh tế vô cùng khó khăn. Trong
quá trình nằm viện xạ trị hóa
chất, lúc nào, chị Mai cũng mệt
mỏi, tinh thần suy sụp. Trong
những lúc đầy gian nan, thử
thách ấy, chị và gia đình đã nhận
được sự quan tâm, giúp đỡ của
đơn vị, đồng chí, đồng đội, trong
đó, có sự động viên chia sẻ kịp
thời của các chị em trong Hội
phụ nữ Vùng. Nhờ vậy, chị Mai
đã có thêm nghị lực để tiếp tục
chiến đấu với căn bệnh hiểm

nghèo. Chị Mai nghẹn ngào: “Em
không may bị bệnh, điều kiện
kinh tế đã khó khăn lại càng khó
khăn hơn. Gia đình em cảm ơn
các thủ trưởng, các đồng đội và
chị em trong Hội Phụ nữ Vùng 5
đã động viên, chia sẻ, hỗ trợ em
trong những lúc khó khăn thế
này”.

iếu tá Trần ị Lệ Giang,
Chủ tịch Hội Phụ nữ Vùng 5 cho
biết: ời gian vừa qua, hội luôn
quan tâm, giúp đỡ các hội viên có
hoàn cảnh khó khăn, nhất là đối
với những chị em mắc bệnh
hiểm nghèo. Những phần quà hỗ
trợ tuy không lớn nhưng rất ý
nghĩa, kịp thời chia sẻ khó khăn,
khích lệ, động viên chị em nỗ lực
phấn đấu, chiến thắng bệnh tật,
phát triển kinh tế, vươn lên xây
dựng gia đình ấm no, hạnh
phúc”.

Đoàn kết, tương thân tương
ái, giúp nhau trong lúc khó khăn
là nét đẹp truyền thống quý báu
của dân tộc, truyền thống đó đã
và đang được cán bộ, chiến sĩ
Vùng 5 phát huy. Trao đổi về hoạt
động này trong thời gian tới,
ượng tá Hoàng Quốc Hoàn
khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục
đẩy mạnh các hoạt động chính
sách, quan tâm, chăm lo đời sống
vật chất và tinh thần của bộ đội,
kịp thời thăm hỏi động viên các
đồng chí có hoàn cảnh khó khăn.
Những việc làm đó không chỉ
góp phần giáo dục truyền thống
tốt đẹp, tình đồng chí, đồng đội
mà còn tạo được không khí vui
tươi, phấn khởi trong đơn vị,
giúp bộ đội yên tâm thực hiện tốt
chức trách, nhiệm vụ được
giao”n

Ấm tình đồng đội
HOàNG MiNH

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân luôn quan tâm chăm lo
đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị, đặc
biệt là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là trách
nhiệm mà còn là sự thể hiện tình cảm gắn kết đồng chí, đồng đội.

Đại diện Vùng 5 Hải quân trao quyết định hỗ trợ tiền xây nhà đồng đội

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời nhằm
phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Để hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà
nước và thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng địa bàn vững mạnh, bộ đội biên phòng (BĐBP) đã tích cực
phối hợp với các cơ quan, ban, ngành ở khu vực biên giới chăm lo cho đời sống của bà con.

Chiều 11/11/2020, trong
khuôn khổ Kỳ họp thứ 10,

Quốc hội khóa XIV đã thông
qua Luật Biên phòng Việt Nam
(BPVN) với 456 đại biểu Quốc
hội tham gia biểu quyết tán
thành.

Luật BPVN bao gồm 6
chương, 36 điều quy định các
chính sách, nguyên tắc, nhiệm
vụ, hoạt động, lực lượng, bảo
đảm và trách nhiệm của cơ
quan tổ chức, cá nhân về biên
phòng.

Trước đó, qua các cuộc thảo
luận, xin ý kiến, đại đa số đại
biểu Quốc hội cũng như các
chuyên gia đều cho rằng: việc
ban hành Luật BPVN là cần thiết
để phát huy sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị, toàn
dân, toàn quân vào sự nghiệp
bảo vệ biên giới. Xây dựng lực
lượng BĐBP chính quy, tinh
nhuệ, từng bước hiện đại, đáp
ứng yêu cầu xây dựng, quản lý,
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an
ninh biên giới quốc gia. Tăng
cường công tác đối ngoại quốc
phòng, đối ngoại biên phòng,
đối ngoại nhân dân hai bên
biên giới, xây dựng biên giới
hòa bình, hữu nghị, hợp tác và
phát triển…

Luật BPVN được kỳ vọng sẽ
tháo gỡ các vướng mắc, bất cập
về mặt pháp lý, đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ, an ninh
biên giới quốc gia và xây dựng
lực lượng BĐBP trong tình hình
mới. 

TK 

thông qua luật 
Biên phòng Việt nam
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Ông Kiều Văn Hải (sinh năm
1959), Chủ tịch Liên đoàn Cầu
lông tỉnh Lạng Sơn đã gắn bó
với bộ môn cầu lông suốt 30
năm nay. Bằng niềm đam mê
và nhiệt huyết của mình, ông
đã đạt được nhiều thành tích
cao, đóng góp cho sự phát
triển thể thao của tỉnh nhà. 

Vốn đam mê thể thao từ khi
còn trẻ, ban đầu, ông Hải đến
với cầu lông chỉ để thư giãn,

nâng cao sức khỏe, nhưng dần dần,
ông thấy môn thể thao này rất cuốn
hút và đã đam mê. Chia sẻ kinh
nghiệm cá nhân của mình khi chơi
cầu lông, ông Hải cho biết: Với cầu
lông, sức bền và sự chăm chỉ tập
luyện là điều quan trọng nhất, sau
mới đến năng khiếu. Bởi vậy, bản
thân tôi luôn giữ cho mình một lối
sống lành mạnh và rèn luyện đều
đặn mỗi ngày, đặc biệt, khi có cơ hội
giao lưu, thi đấu tôi đều tham gia để
bản thân được cọ xát, nâng cao khả
năng, kỹ thuật cá nhân. 

Nhờ đó, tuy đã qua tuổi lục tuần
nhưng phong thái ông vẫn rất

nhanh nhẹn với những đường cầu
kỹ thuật cao, mạnh mẽ, linh hoạt.
Niềm đam mê cầu lông không
những giúp ông giữ sức khỏe tốt mà
còn đạt nhiều thành tích cao trong
các giải đấu cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Tiêu biểu như: Năm 2018, ông đạt
huy chương vàng giải cầu lông
trung, cao tuổi toàn quốc; năm
2019, đạt 3 huy chương vàng tại các
giải đấu: giải cầu lông Bắc Giang
mở rộng, giải cầu lông lãnh đạo Hà
Nội mở rộng, giải cầu lông các Câu
lạc bộ tỉnh Sơn La mở rộng,… 

Không chỉ vậy, ông còn là người
truyền lửa đam mê cầu lông đến
nhiều người khác. Chị Hoàng Thị
Huệ, khu Ga, thị trấn Đồng Đăng,
huyện Cao Lộc cho biết: Ông Hải là
người rất nhiệt huyết với phong trào
cầu lông và luôn cởi mở, gần gũi với
mọi người. Bản thân tôi thường
xuyên được ông chia sẻ những chiến
thuật, kỹ thuật cần thiết khi đánh
cầu. Nhờ đó, tôi đã tham gia chơi
cầu lông và đạt nhiều giải cao trong
các cuộc thi.

Từ năm 2017 đến nay, với cương
vị Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh
Lạng Sơn, ông Hải luôn là người
tiên phong, dẫn dắt phong trào cầu
lông của tỉnh đi lên. Trung bình mỗi

năm, ông huy động được gần 300
triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, đặc
biệt, bản thân ông cũng là một cá
nhân tiêu biểu trong việc tham gia
đóng góp xã hội hóa cho phong
trào cầu lông với số tiền 50 – 60
triệu/năm để tổ chức, tham gia các
giải đấu trên toàn quốc. 

Không dừng ở thành tích thi
đấu, bản thân ông luôn học hỏi
không ngừng với mong muốn cống
hiến cho môn cầu lông nước nhà
nói chung và cầu lông Lạng Sơn nói
riêng. Từ năm 2001 đến nay, ông đã
tham gia nhiều khóa học về tiếng
Anh theo chuẩn quốc tế và các
khóa học dành cho huấn luyện
viên, trọng tài… Ông đã nhiều lần
vinh dự được cử làm trọng tài trong
các giải đấu cấp tỉnh, cấp quốc tế
như: Trọng tài cầu lông SEA Games
22 tại Việt Nam; trọng tài cầu lông
tại Thái Lan năm 2007; tại Singa-
pore năm 2009…

Ông Dương Minh Tuệ, Phó
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch đánh giá: Ông Hải là một cá
nhân tiêu biểu của thể thao tỉnh
nhà, đặc biệt là với bộ môn cầu
lông. Trên cương vị là Chủ tịch Liên
đoàn Cầu lông tỉnh, ông luôn nhiệt
tình, tâm huyết để đưa phong trào
cầu lông trên địa bàn tỉnh ngày một
phát triển. Bên cạnh đó, ông là
người ham học hỏi, say mê, có trình
độ kỹ thuật tốt, đạt nhiều thành
tích cao. Mong rằng thời gian tới,
ông sẽ tiếp tục có nhiều cống hiến
hơn nữa cho bộ môn cầu lông nói
riêng và phong trào thể thao của
tỉnh nói chung. 

Với những đóng góp cho bộ
môn cầu lông, ông Hải đã được
nhận nhiều giấy khen, bằng khen
của các cấp, ngành như: Năm 2018,
ông được Liên đoàn Cầu lông Việt
Nam tặng bằng khen vì đã có
thành tích xuất sắc góp phần phát
triển, nâng cao thành tích môn cầu
lông trong nhiệm kỳ V (2011 -
2017); năm 2018, ông vinh dự nhận
bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
vì đạt huy chương vàng, nội dung
đôi nam 56 – 60 tuổi tại giải cầu
lông trung – cao tuổi toàn quốc;…

LƯƠNG ThẢO

trọn đam mê với cầu lông

Ông Kiều Văn Hải, Chủ tịch Liên
đoàn Cầu lông tỉnh 

Thị trấn Thất Khê là địa
bàn tiêu biểu của huyện
Tràng Định trong công tác

XHH hoạt động TDTT. Hiện
nay, thị trấn đã thành lập 6 câu
lạc bộ (CLB) TDTT. Được biết,
hiện toàn thị trấn có 1.146 hộ thì
có trên 700 hộ gia đình luyện tập
thể thao thường xuyên, chiếm
hơn 60%. Ông Vương Văn Công,
Chủ tịch UBND thị trấn cho biết:
Do nguồn ngân sách được cấp
cho các hoạt động TDTT rất hạn
chế (chỉ 8 triệu đồng/năm) nên
công tác XHH được thị trấn đẩy
mạnh thực hiện nhằm huy động
các nguồn lực đầu tư cho phong
trào TDTT. Hằng năm, chúng tôi
thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, vận động các doanh
nghiệp, cá nhân, các khu dân cư
trên địa bàn đóng góp kinh phí,
ước tính đạt trên 100 triệu
đồng/năm để sửa chữa cơ sở vật
chất và tổ chức các hoạt động
TDTT. Trong những năm gần
đây, các thành viên thuộc các
CLB TDTT của thị trấn đều
giành thứ hạng cao trong các giải
TDTT của huyện, tỉnh. Năm
2020, các vận động viên của thị
trấn đã đạt 5 giải nhất, 4 giải nhì,
2 giải ba tại các giải đấu thể thao
của huyện ở các môn: cầu lông,
bóng chuyền và 1 giải nhất tại
giải thi đấu cầu lông của tỉnh…

Để công tác XHH lĩnh vực
TDTT trên địa bàn huyện đạt
hiệu quả, thời gian qua, UBND
huyện, Phòng Văn hóa - ông
tin, Trung tâm Văn hóa, ể thao
và Truyền thông (VHTT-TT)
huyện cùng các xã, thị trấn đã
chú trọng tuyên truyền, vận động
nâng cao nhận thức cho các cá
nhân, tổ chức về chủ trương

XHH thể thao. Đồng thời kêu gọi
ủng hộ của các tổ chức, cá nhân
trong việc tổ chức các giải thi đấu
thể thao; tạo điều kiện, khuyến
khích các doanh nghiệp đầu tư
các công trình thể thao…

Ông Lương Mạnh Hoàn, Phó
Giám đốc Trung tâm VHTT-TT
huyện Tràng Định cho biết: Các
giải thể thao quần chúng từ cấp
huyện tới cấp xã đều huy động từ
các nguồn vốn XHH nhằm góp
phần giảm “gánh nặng” cho ngân
sách Nhà nước. Trên thực tế, các
cá nhân, tổ chức doanh nghiệp
đều rất ủng hộ phong trào TDTT
và các giải thi đấu thể thao dưới
nhiều hình thức. Tiêu biểu, từ

năm 2018 đến nay, huyện đã có 3
sân bóng đá cỏ nhân tạo và 3 bể
bơi được xây mới với tổng trị giá
gần 3 tỷ đồng từ nguồn XHH.
Năm 2020, toàn huyện đã huy
động trên 300 triệu đồng từ
nguồn vốn XHH để tổ chức 6
giải thể thao trên địa bàn. Ngoài
thị trấn ất Khê, phong trào
TDTT quần chúng ở hầu hết các
địa bàn của Tràng Định cũng
phát triển, cơ sở vật chất, thiết
chế TDTT không ngừng được
đầu tư nâng cấp. 

Hiện nay, huyện Tràng Định
có 19/22 xã, thị trấn có sân tập
TDTT, đạt 86,3%. Cấp huyện
hiện có 1 nhà thi đấu đa năng, 1

sân vận động, 1 sân tennis. Từ
nguồn vốn XHH, trung bình mỗi
thôn, khu dân cư trên địa bàn
huyện dành khoảng 3 đến 5 triệu
đồng/năm cho hoạt động TDTT,
nhờ đó đã tạo được sân chơi lành
mạnh, nâng cao thể chất cho
người dân, tạo sự gắn bó, đoàn
kết trong cộng đồng. 

Nhờ đó, những năm gần đây,
chất lượng hoạt động TDTT ở
các xã, thị trấn được nâng lên rõ
rệt và từng bước đi vào chiều sâu.
Toàn huyện hiện có 32 CLB thể
thao ở các môn: bóng đá, bóng
chuyền, cầu lông, bóng bàn, quần
vợt; số người tham gia luyện tập
TDTT trên địa bàn huyện ước
đạt khoảng đạt 24%, trên 90%
trường học có chương trình rèn
luyện TDTT, giáo dục thể chất;
các em học sinh bậc THPT được
học các môn thể thao cơ bản
như: bóng đá, cầu lông, đá cầu...
Đặc biệt, Tràng Định luôn là
huyện có số lượng vận động viên
tham gia đông đảo và giành
thành tích cao tại các giải TDTT
do tỉnh tổ chức. Từ đầu năm
2020 đến nay, vận động viên của
huyện đã giành 10 huy chương
vàng và 10 huy chương bạc tại
các giải đấu thể thao của tỉnh ở
các môn: bơi, điền kinh, cầu
lông, bóng bàn.  

ời gian tới, các cấp, ngành
trên địa bàn huyện Tràng Định
tiếp tục đẩy mạnh công tác XHH,
huy động các nguồn lực xã hội
thường xuyên tổ chức thi đấu các
môn thể thao trong các dịp lễ, tết;
khuyến khích các thành lập thêm
nhiều CLB, nhóm TDTT... góp
phần giúp người dân phát triển
toàn diện cả về thể chất và trí
tuện

tuYẾt MAi

Tràng Định 

Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao

Người dân thị trấn Thất Khê luyện tập môn bóng bàn 
tại nhà thi đấu đa năng của huyện 

Thời gian qua, công tác xã hội hóa (XHH) hoạt động thể dục, thể thao (TDTT) trên địa bàn huyện Tràng
Định đã đạt được những kết quả tích cực. Từ đó thu hút nhiều nguồn lực của các tổ chức, cá nhân tham
gia xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức các giải thi đấu TDTT, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT ngày
một phát triển.

“Tràng Định là một trong những đơn vị xây dựng tốt
phong trào TDTT quần chúng. Bên cạnh sự đầu tư của
Nhà nước, thời gian qua, việc huy động các nguồn lực

XHH trong hoạt động TDTT đã góp phần thúc đẩy phong
trào TDTT của huyện phát triển cả về số lượng và chất
lượng,  góp phần vào thành tích chung của TDTT tỉnh nhà”
Ông Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, ể thao và Du lịch

khai mạc giải bóng
chuyền hơi ngành
giáo dục 
Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo

Việt Nam 20/11 và hưởng ứng
phong trào tập luyện thể dục, thể
thao theo gương Bác Hồ vĩ đại,
ngày 11/11/2020, Sở Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổ
chức khai mạc giải bóng chuyền
hơi công chức, viên chức, người lao
động ngành GD&ĐT năm 2020.

Tham dự giải có gần 300 vận
động viên của 26 đoàn đến từ các
phòng GD&ĐT và đơn vị trực thuộc
sở. Trong đó, khối phòng GD&ĐT
có 21 đội (11 đội nam, 10 đội nữ),
khối đơn vị trực thuộc có 20 đội (10
đội nam và 10 đội nữ). Các đội thi
đấu trong 3 ngày, từ ngày 10 -
12/11/2020, theo thể thức loại trực
tiếp. 

hOÀNG TÙNG

Chuẩn bị tổ chức
chương trình “khởi
động cùng Sea games”
Chương trình “Khởi động cùng

SEA Games 31 và ASEAN Para
Games 11” được tổ chức vào 8 giờ
ngày 21/11/2020 tại khu vực Tượng
đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chương trình thuộc khuôn khổ
chiến dịch tuyên truyền, quảng bá
cho sự kiện thể thao lớn nhất khu
vực Đông Nam Á (SEA Games 31)
do Việt Nam đăng cai vào năm
2021 . Ban Tổ chức sẽ cho ra mắt
Website SEA Games 31; lễ đếm
ngược 1 năm tới khai mạc SEA
Games 31; phóng sự về công tác
chuẩn bị của Ban Tổ chức nước chủ
nhà và phóng sự về cuộc thi sáng
tác Logo (biểu trưng), Mascot (linh
vật-biểu tượng vui) của Đại hội.

Sự kiện đếm ngược 1 năm tới
khai mạc SEA Games 31-nghi thức
truyền thống được tổ chức tại quốc
gia đăng cai- là sự kiện chuyển tải
thông điệp về SEA Games nhằm
thu hút sự quan tâm của công
chúng.

Đại hội thể thao Đông Nam Á
lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra
từ ngày 21/11 đến ngày 2/12/2021,
tại Hà Nội và một số  tỉnh, thành
phố lân cận.

TS 
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13/20 đơn vị sở,
ngành có lượng hồ sơ
thủ tục hành chính
giải quyết đúng và
trước hạn
Theo báo cáo của Trung tâm

Phục vụ hành chính công
(PVHCC), trong 10 tháng của năm
2020, có 13/20 đơn vị sở, ngành
có số lượng hồ sơ thủ tục hành
chính (TTHC)  giải quyết và trả
kết quả đúng và trước hạn đạt
100%; còn 7 đơn vị có hồ sơ TTHC
chậm và quá hạn.

Cụ thể, từ tháng 1/2020 đến
hết tháng 10/2020, trung tâm đã
tiếp nhận 47.540 hồ sơ thủ tục
hành chính (TTHC) của 20 sở,
ngành, đã giải quyết 46.528 hồ
sơ, trong đó có 46.461 hồ sơ
TTHC giải quyết  và trả kết quả
trước và đúng hạn, chiếm99,86%,
tăng 29.105 hồ sơ so với cùng kỳ
năm 2019; có 67 hồ sơ  gải quyết
trễ hạn của 7 sở, ngành, chiếm
0,14%, giảm 105 hồ sơ so với
cùng kỳ năm 2019. Trong đó, Sở
Tư pháp có số lượng hồ sơ trễ
hạn nhiều nhất (47 hồ sơ). 

hOÀNG hIếu

* THÔNG TIN - QUẢNG CÁO *    * THÔNG TIN - QUẢNG CÁO * 

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.

ời 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 trung 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

Đại tá Ngô Tiến Dũng,
Trưởng CAH Cao Lộc
cho biết: Nhằm làm tốt

công tác TTPBGDPL, CAH
phối hợp với các ban, ngành,
đoàn thể, các xã, thị trấn xây
dựng kế hoạch TTPBGDPL
bằng những hình thức linh hoạt,
phù hợp với điều kiện, tình hình
thực tiễn ở cơ sở. Đồng thời, đơn
vị chủ động liên hệ với cơ quan
chức năng tiếp nhận kịp thời các
văn bản pháp luật, phục vụ cho
công tác tuyên truyền; tổ chức
bồi dưỡng kiến thức pháp luật
cho cán bộ, duy trì chế độ cập
nhật thông tin, khuyến khích
cán bộ tích cực nghiên cứu, nâng
cao trình độ nhận thức về pháp
luật.

Bằng các hình thức đổi mới
nội dung tuyên truyền như: tổ
chức hội nghị, lồng ghép, tọa
đàm, trao đổi đối thoại, sân khấu
hóa nội dung tuyên truyền… từ
năm 2017 đến nay, CAH đã phối
hợp với các ban, ngành, đoàn thể
tổ chức được trên 1.250 cuộc
TTPBGDPL cho hơn 63 nghìn
lượt người dân; hơn 8.850 lượt
giáo viên; trên 9.500 lượt học
sinh… Nội dung tuyên truyền
truyền tập trung vào các chủ
trương của Đảng, pháp luật của
Nhà nước liên quan đến công tác
bảo đảm ANTT, đấu tranh
phòng, chống tội phạm và các
hành vi vi phạm pháp luật. 

Ông Hà Văn Đương, xã ụy
Hùng, huyện Cao Lộc cho biết:
áng 7/2020, qua nghe CAH,

chính quyền, đoàn thể xã tuyên
truyền pháp luật về thu hồi vũ
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ,
tôi nhận thấy việc tàng trữ vũ khí
trong nhà là rất nguy hiểm, là vi
phạm pháp luật, dẫn tới mất an
toàn cho mọi người. Tôi đã tự
giác giao nộp cho CAH một
khẩu súng săn.

Với phương châm hướng về
cơ sở, CAH tăng cường phối hợp
với các xã, thị trấn TTPBGDPL
bảo đảm chất lượng, hiệu quả,
nhất là ở các xã biên giới, vùng
cao còn nhiều khó khăn. CAH
đã kết hợp các biện pháp vận
động, trực tiếp xuống thăm hỏi
gia đình khó khăn, tranh thủ sự

đồng tình, ủng hộ của người có
uy tín trong công tác bảo đảm
ANTT tại cơ sở. ông qua
tuyên truyền, vận động, Nhân
dân cởi mở chia sẻ tâm tư,
nguyện vọng, cung cấp cho lực
lượng chức năng nhiều thông tin
có giá trị trong đấu tranh phòng,
chống tội phạm.

Tiêu biểu, trong 3 năm (2017
– 2019), CAH đã phối hợp tổ
chức 3 hội nghị tuyên truyền
chuyên đề về phòng chống ma
túy, mua bán người, trật tự an
toàn giao thông (TTATGT) tại
Trường THPT Ba Sơn, xã anh
Lòa và xã Cao Lâu; tuyên tuyền
lưu động về TTATGT và trật tự

đô thịtại  thị trấn Đồng Đăng và
thị trấn Cao Lộc… Các buổi
tuyên truyền được thực hiện
trực quan, sinh động, trang bị
cho người dân, học sinh kiến
thức cần thiết về pháp luật, nâng
cao ý thức cảnh giác với các loại
tội phạm, tránh xa tệ nạn xã hội.

Một điểm nổi bật nữa, CAH
đã chủ động nắm bắt tình hình,
phối hợp chặt chẽ với các ban,
ngành, đoàn thể tổ chức tuyên
truyền, vận động Nhân dân
chấp hành các quy định của
pháp luật liên quan đến giải
phóng mặt bằng, ngăn chặn
không để các phần tử xấu lợi
dụng, kích động gây rối ANTT.
Từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã
phối hợp tuyên truyền, vận động
được 28 gia đình đồng ý nhận
tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn
giao mặt bằng cho ban quản lý
dự án, không phải thực hiện
cưỡng chế thu hồi đất; 6 gia đình
đồng ý kiểm đếm, không phải
thực hiện kiểm đếm bắt buộc.

Trung tá Vũ ảo Nguyên,
Đội trưởng Đội xây dựng phong
trào phụ trách xã về ANTT
CAH Cao Lộc cho biết: Dịp cuối
năm, chúng tôi sẽ tập trung phối
hợp, vận động Nhân dân ký cam
kết không vi phạm pháp luật,
nhất là chấp hành nghiêm túc
Nghị định 36 của Chính phủ về
quản lý, sử dụng pháo nổ; Luật
Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và
công cụ hỗ trợ…  nhằm góp
phần giữ gìn trật tự an toàn xã
hội trên địa bànn

Công an huyện Cao Lộc phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân

Công an huyện Cao LộC

tích cực tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức pháp luật cho người dân
Những năm qua, Công an huyện (CAH) Cao Lộc đã có nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) tới quần chúng Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận
thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong Nhân dân, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp
luật, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) địa bàn.

NôNG đìNH quANG

Bàn giao 438 mẫu
sinh phẩm để giám
định aDn xác định
danh tính liệt sĩ
Từ đầu năm 2020 đến tháng

11/2020, Sở Lao động, Thương
binh và Xã hội (LĐTB&XH) tiến
hành cất bốc 179 mộ liệt sĩ tại
nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng
Sơn và huyện Văn Lãng để lấy mẫu
sinh phẩm hài cốt giám định ADN.

Trong đó, 115 hài cốt lấy được
mẫu sinh phẩm tốt, còn lại không
lấy được mẫu sinh phẩm do phân
hủy hoặc không có mẫu. Các mẫu
sinh phẩm tốt được bàn giao cho
Bộ LĐTB&XH để thực hiện giám
định ADN, phục vụ công tác xác
định danh tính liệt sĩ.

Lũy kế từ năm 2016 đến nay,
Sở LĐTB&XH đã tiến hành cất bốc
716 mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh
phẩm. Qua đó, bàn giao 438 mẫu
sinh phẩm cho Bộ LĐTB&XH để
giám định ADN, xác định danh
tính liệt sĩ.

ĐẶNG DŨNG
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nhật Bản - Mỹ khởi động đàm phán
về chia sẻ chi phí quân sự

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 11/11/2020,
Chính phủ Nhật Bản cho biết: Nhật Bản và Mỹ vừa
kết thúc 2 ngày đàm phán tại Washington về thỏa
thuận chia sẻ chi phí cho việc đồn trú binh sỹ (ngày
9 và 10/11). Hai bên cho rằng chi phí do Tokyo
gánh vác trong thời gian tới “đóng một vai trò quan
trọng đảm bảo cho các hoạt động của lực lượng
Mỹ đồn trú tại Nhật Bản thuận lợi và hiệu quả”.
Nhật Bản sẽ dành khoản ngân sách gần 200 tỷ yen
(1,9 tỷ USD) mỗi năm để trang trải chi phí cho các
hoạt động của các căn cứ quân sự Mỹ tại nước này.

aSean 2020: nhật Bản sẵn sàng hỗ
trợ các nước aSean cắt giảm Co2

Ngày 11/11/2020, đài truyền hình NHK đưa tin
tại Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông
Nam Á (ASEAN) - Nhật Bản (trong khuôn khổ Hội
nghị Cấp cao ASEAN từ 12 đến 15/11/2020), Thủ
tướng Nhật Bản Yoshihide Suga dự kiến sẽ giải
thích về cam kết trung hòa lượng khí thải gây hiệu
ứng nhà kính vào năm 2050 của nước này và
chuyển tải thông điệp về việc Nhật Bản sẵn sàng
hỗ trợ các nước ASEAN cắt giảm khí thải CO2.

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp
bất thường của Quốc hội ngày 26/10/2020, Thủ
tướng Suga đã đưa ra mục tiêu cắt giảm lượng khí
thải gây hiệu ứng nhà kính ở Nhật Bản xuống mức
0% vào năm 2050.

Chính phủ indonesia tin tưởng rCep
được ký kết trong năm nay

Indonesia nhận định, Hiệp định Đối tác kinh tế
toàn diện (RCEP) sẽ được ký kết tại hội nghị thượng
đỉnh các quốc gia thành viên diễn ra trong khuôn
khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên
quan trong tuần này do Việt Nam chủ trì theo hình
thức trực tuyến. Bộ trưởng Thương mại
Indonesia Agus Suparmanto bày tỏ tin tưởng lãnh
đạo 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN) và các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Australia và New Zealand sẽ hoàn tất đàm
phán và ký kết RCEP tại hội nghị trực tuyến ngày
15/11/2020. Hiệp định “chiến lược” này sẽ đẩy
mạnh xuất khẩu của Indonesia sang các nước
thành viên khác tham gia RCEP.

nợ quốc gia của Hàn Quốc ở mức cao
kỷ lục  - hơn 710 tỷ USD

Báo cáo “Xu hướng tài chính tháng 11” do Bộ
Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc (MOEF) vừa công bố
cho thấy nợ quốc gia của Hàn Quốc cao kỷ lục với
gần 718 tỷ USD và nhiều hơn so với mức 626,6 tỷ
USD của năm ngoái. Trong năm 2020, Chính phủ
Hàn Quốc đã có 4 lần lập ngân sách bổ sung nên
tổng chi ngân sách Nhà nước đạt gần 390 tỷ USD,
tăng gần 44 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Như
vậy, mức chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi
ngân sách từ tháng 1 đến tháng 9/2020 của Hàn
Quốc ghi nhận mức thâm hụt lên tới hơn 72 tỷ
USD.

TS (TỔNG hỢP)

Xuất khẩu nông sản Việt
nam hướng tới mục tiêu
40 tỷ USD năm 2020

Từ đầu năm 2020 đến nay,
xuất khẩu nông sản của Việt
Nam đạt trên 13 tỷ USD. Trong
đó: rau quả đạt 2,72 tỷ; gạo đạt
2,61 tỷ; hạt điều đạt 2,61 tỷ; cà
phê đạt 2,32 tỷ; cao su đạt 1,69
tỷ; sắn và các sản phẩm từ sắn
đạt 0,76 tỷ; hạt tiêu đạt 0,54 tỷ;
chè đạt 0,18 tỷ. Ngành nông
nghiệp đặt mục tiêu trong quý
4/2020, xuất khẩu nông sản đạt
trên 10 tỷ USD, hướng tới hoàn
thành mục tiêu tổng kim ngạch
xuất khẩu năm 2020 đạt 40 tỷ
USD trở lên.

khai mạc Hội chợ nông
nghiệp quốc tế Việt nam
năm 2020

Sáng 11/11/2020, tại tỉnh Cần
Thơ đã diễn ra lễ khai mạc Hội
chợ Nông nghiệp quốc tế Việt
Nam năm 2020 do Trung tâm Xúc
tiến Đầu tư - Thương mại và Hội
chợ Triển lãm Cần Thơ tổ chức.
Hội chợ thu hút 250 gian hàng
của 100 đơn vị, doanh nghiệp
tham gia đến từ các tỉnh, thành
trong cả nước và các doanh
nghiệp liên doanh, quốc tế đến
từ các nước như Nhật Bản, Hàn
Quốc, Israel, Ấn Độ... 

Sản phẩm trưng bày tại hội
chợ bao gồm: máy móc, thiết bị

nông nghiệp, dây chuyền sản
xuất, chế biến và các loại sản
phẩm dùng trong nông nghiệp,
chế biến; vật tư nông nghiệp,
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,
công nghệ hỗ trợ phục vụ nông
nghiệp công nghệ cao... Hội chợ
diễn ra đến hết ngày 15/11/2020.

Hơn 160 xã bị gián đoạn
cấp điện do ảnh hưởng
của bão số 12

Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) cho biết cơn bão số 12 đã
gây ảnh hưởng, gián đoạn đến
việc cung cấp điện tại trên 160 xã
thuộc các tỉnh Bình Định, Phú Yên
và Khánh Hòa với công suất phụ
tải bị mất khoảng 190 MW, tỷ lệ

khách hàng bị gián đoạn cung
cấp điện ước tính trung bình ở 3
tỉnh này khoảng trên 20%. Ngay
sau bão, công tác khắc phục, xử lý
sự cố lưới điện tại các địa phương
này đang được tiến hành hết sức
khẩn trương. Với các khu vực giao
thông bị chia cắt, nhiều cây đổ,
các đơn vị điện lực sẽ tổ chức
khắc phục sự cố ngay khi tiếp cận
được và đảm bảo điều kiện an
toàn.

Mù Cang Chải vào top 50
điểm đến đẹp nhất thế
giới

Trang web về du lịch Big Seven
Travel vừa công bố 50 địa điểm du
lịch đẹp nhất thế giới năm 2020.

Trong đó, Mù Cang Chải của Yên
Bái (Việt Nam) xếp thứ 21. Mù
Cang Chải từng được hãng tin
CNBC đánh giá là một điểm đến du
lịch tuyệt vời cho các du khách
quốc tế tới Việt Nam trong năm
2020 này. CNBC đã miêu tả Mù
Cang Chải như một viên ngọc nằm
sâu trong các thung lũng được bồi
đắp bởi sông Hồng, với nhiều ngôi
làng trên núi hòa mình cùng
những cánh đồng ruộng bậc
thang. 

Được ví như vân tay của trời,
ruộng bậc thang Mù Cang Chải là
một công trình kiến trúc nghệ
thuật mang đầy tính sáng tạo từ
đôi bàn tay khéo léo của đồng bào
Mông sinh sống trên mảnh đất này.

TS (TỔNG hỢP)

Nghị quyết của Quốc
hội cũng giao chỉ
tiêu tỷ trọng đóng

góp của năng suất các nhân
tố tổng hợp (TFP) vào tăng
trưởng khoảng 45% đến 47%.
Tốc độ tăng năng suất lao
động xã hội khoảng 4,8%. Tỷ
lệ lao động qua đào tạo
khoảng 66%, trong đó tỷ lệ
lao động qua đào tạo có bằng
cấp, chứng chỉ khoảng 25,5%.
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế
khoảng 91%. Tỷ lệ hộ nghèo
(theo chuẩn nghèo đa chiều)
giảm 1 đến 1,5 điểm phần
trăm.

Đồng thời, Quốc hội cũng
đề ra một số chỉ tiêu về môi
trường như: tỷ lệ dân cư khu
vực thành thị được cung cấp
nước sạch qua hệ thống cấp
nước tập trung trên 90%; tỷ lệ
thu gom và xử lý chất thải rắn
sinh hoạt đô thị trên 87%; tỷ
lệ khu công nghiệp, khu chế
xuất đang hoạt động có hệ
thống xử lý nước thải tập
trung đạt tiêu chuẩn môi
trường khoảng 91%; tỷ lệ che
phủ rừng khoảng 42%.

Quốc hội cơ bản tán
thành các nhiệm vụ, giải
pháp do Chính phủ, Tòa án
Nhân dân tối cao, Viện kiểm
sát Nhân dân tối cao trình và
các cơ quan của Quốc hội
kiến nghị trong các báo cáo
thẩm tra, giám sát chuyên đề,
đồng thời đề nghị Chính phủ
và các cơ quan liên quan thực
hiện tốt, đồng bộ, hiệu quả
các chương trình đề ra, theo
dõi sát tình hình trong nước
và quốc tế để chủ động chuẩn
bị phương án, kịch bản, biện
pháp, đối sách ứng phó kịp
thời, hiệu quả.

Chính phủ theo dõi sát,
tập trung phân tích, đánh giá,
dự báo tình hình quốc tế,
trong nước để chủ động
chuẩn bị phương án, kịch

bản, biện pháp, đối sách ứng
phó kịp thời, hiệu quả với
những biến động lớn và vấn
đề mới phát sinh. Tiếp tục
thực hiện hiệu quả các biện
pháp phòng chống và giảm
thiểu thiệt hại từ đại dịch
Covid-19 và các dịch bệnh
khác. Tăng cường tuyên
truyền, nâng cao ý thức
phòng, chống dịch, tuyệt đối
không chủ quan, mất cảnh
giác trước dịch bệnh; tiếp tục
lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt
vừa phục hồi, phát triển kinh
tế - xã hội, vừa sẵn sàng
phòng, chống dịch trong tất
cả các ngành, lĩnh vực và tại
tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ
chức, doanh nghiệp và cộng
đồng. Kiểm soát người nhập
cảnh, ngăn chặn hiệu quả
nguồn bệnh xâm nhập từ bên
ngoài. Đẩy nhanh việc
nghiên cứu, hợp tác quốc tế
trong sản xuất vaccine và có
giải pháp để người dân tiếp
cận vaccine phòng dịch
Covid-19 sớm nhất.

Quốc hội đề nghị Chính
phủ thực hiện đồng bộ, hiệu
quả các giải pháp để vừa thúc
đẩy xuất khẩu, vừa phát triển
mạnh thị trường trong nước;
trong đó chú trọng kích cầu
tiêu dùng, phát triển hệ thống
phân phối trong nước và đẩy
mạnh xúc tiến thương mại.
Công khai, minh bạch trong
điều hành đối với giá điện,
xăng dầu cũng như các hàng
hóa, dịch vụ quan trọng, thiết
yếu khác có ảnh hưởng đến
sản xuất và tiêu dùng của
người dân. Tăng cường công
tác thanh tra, kiểm tra giá kết
hợp quản lý thuế để ngăn
chặn và kiên quyết xử lý các
hành vi tăng giá bất hợp lý,
nhất là đối với các nguyên vật
liệu quan trọng và các mặt
hàng tiêu dùng thiết yếu;
kiểm tra, kiểm soát, ngăn

chặn các hành vi gian lận
thương mại, gian lận xuất xứ,
đầu cơ găm hàng thao túng
thị trường.

Đồng thời, tiếp tục đẩy
mạnh xử lý nợ xấu, cơ cấu lại
các tổ chức tín dụng, nhất là
các ngân hàng thương mại
yếu kém, bảo đảm an toàn hệ
thống. Ứng dụng khoa học,
công nghệ, đặc biệt là công
nghệ số trong lĩnh vực ngân
hàng. Rà soát, hoàn thiện cơ
chế, chính sách thúc đẩy sắp
xếp, cổ phần hóa, thoái vốn
nhà nước tại doanh nghiệp
và cổ phần hóa các đơn vị sự
nghiệp công có đủ điều kiện.
Nâng cao hiệu quả phối hợp
giữa Ủy ban Quản lý vốn nhà
nước tại doanh nghiệp với
các bộ, ngành. Xây dựng và
áp dụng khung quản trị
doanh nghiệp phù hợp với
chuẩn mực quốc tế tại các tập
đoàn, tổng công ty, doanh
nghiệp nhà nước. Chấp hành
nghiêm kỷ luật, kỷ cương về
quản lý, sử dụng vốn, tài sản
nhà nước tại doanh nghiệp,
bảo đảm nguyên tắc công
khai, minh bạch theo cơ chế
thị trường. Tập trung xử lý
dứt điểm các dự án thua lỗ,

kém hiệu quả, nhất là các dự
án thuộc ngành công thương.

“Xây dựng cơ chế, chính
sách tạo đột phá trong thu
hút nguồn lực ngoài khu vực
nhà nước, triển khai có hiệu
quả đầu tư theo phương thức
đối tác công - tư, thúc đẩy
tiến trình công nghiệp hoá,
hiện đại hoá, cơ cấu lại các
ngành, lĩnh vực gắn với
chuyển đổi mô hình tăng
trưởng theo chiều sâu trên
nền tảng khoa học công
nghệ, đổi mới sáng tạo và
những thành tựu của Cách
mạng công nghiệp lần thứ
tư” - Nghị quyết nêu rõ.

Củng cố quốc phòng - an
ninh, giữ vững an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội,
nâng cao hiệu quả công tác
đối ngoại, hội nhập quốc tế,
giữ vững môi trường hòa
bình, ổn định và thuận lợi
cho phát triển đất nước. Tiếp
tục theo dõi, nắm chắc tình
hình, kiên quyết, kiên trì đấu
tranh bảo vệ chủ quyền quốc
gia, toàn vẹn lãnh thổ; xử lý
linh hoạt, hiệu quả các tình
huống phức tạp trên biển.
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Quốc hội thông qua mục tiêu 
tăng trưởng gDp 6% năm 2021

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kinh tế - xã hội
năm 2021

Sáng 11/11/2020, Quốc hội họp phiên toàn thể biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với 89,21% đại biểu tán thành. Theo đó, mục tiêu
năm 2021 tăng trưởng GDP là 6%, quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700
USD/người, chỉ số giá tiêu dùng bình quân đạt 4%...


