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HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Hội thảo trực tuyến
góp ý dự thảo Văn
kiện Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác quản lý
cách ly y tế tại khách sạn

C

hiều 2/11/2020, đoàn công tác
của UBND tỉnh do đồng chí
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn
kiểm tra công tác quản lý cách ly y tế
tại các khách sạn trên địa bàn thành
phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc trong
việc thực hiện cách ly tập trung do
người được cách ly tự nguyện chi trả.
Đoàn công tác đã kiểm tra công tác
quản lý cách ly y tế tại 5 khách sạn:
khách sạn Ba La (huyện Cao Lộc),
khách sạn Phú Quý, khách sạn Vạn
Xuân, khách sạn Vi’s Boutique và
khách sạn White Hotel (thành phố
Lạng Sơn).
Xem tiếp trang 2

C

hiều 2/11/2020, tại Hà Nội, Hội
Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt
Nam tổ chức hội thảo trực tuyến góp
ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII với chủ đề “Nâng cao
năng lực đại diện bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Những nội dung liên quan trong dự
thảo Văn kiện Đại hội Đảng”.
Hội thảo trực tuyến với 378 điểm
cầu trên cả nước và hơn 6.900 cán bộ
Xem tiếp trang 2
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo sau khi kiểm tra
thực tế công tác quản lý cách ly y tế tại các khách sạn

Chỉ đạo tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg
ngày 22/4/2019 của
Thủ tướng Chính phủ

nghiên cứu, biên soạn lịch sử:

Triển khai đồng bộ,
hiệu quả thiết thực

N

Xem trang 4

gày 31/10/2020, UBND tỉnh có
công văn số 1387/UBND-THNC
về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CTTTg ngày 22/4/2019 của ủ tướng
Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn
chặn có hiệu quả tình trạng nhũng
nhiễu, gây phiền hà cho người dân,
doanh nghiệp trong giải quyết công
việc.
Xem tiếp trang 2

Thành ủy Lạng Sơn tổ chức
chào cờ định kỳ vào thứ hai
đầu tháng

S

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống năm 2020

PHụ Nữ Xứ LạNg:

Xây dựng các mô hình:

Lan tỏa những mô hình học
và làm theo Bác Xem trang 4

Nâng cao hiệu quả công tác
đoàn tại trường học Xem trang 6

Báo Lạng Sơn phát hành từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần

áng 2/11/2020, ành ủy Lạng Sơn tổ
chức lễ chào cờ đầu tháng 11/2020.
Trong không khí trang nghiêm, dưới
cờ Tổ quốc, toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động, chiến sỹ lực
lượng vũ trang trên địa bàn thành phố
Lạng Sơn đã thực hiện nghi lễ chào cờ và
hát Quốc ca.
Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư ành ủy
khẳng định: Việc chào cờ vào ngày thứ hai
đầu tháng được ành ủy tổ chức nhằm
nâng cao ý thức và trách nhiệm của đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa
bàn thành phố. Lễ chào cờ diễn ra nghiêm
túc, trọng thể, tạo không khí phấn khởi
để cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục
thực hiện tốt công việc chuyên môn, đồng
thời xây dựng nếp sống văn hóa ở công
sở, nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ,
công chức, viên chức trong thực thi
nhiệm vụ.
Xem tiếp trang 2

Cần tăng cường kiểm định
chất lượng nước sinh hoạt
Xem trang 7
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THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

Lãnh đạo...

BắC SơN:

Tiếp theo trang 1
Qua kiểm tra cho thấy: các
khách sạn đã cơ bản đáp ứng
đầy đủ yêu cầu trong công tác
cách ly phòng chống dịch
Covid-19. Tất cả cán bộ, nhân
viên tham gia công tác phục vụ
tại khu vực cách ly đều được
tập huấn công tác phòng, chống
dịch và trang bị đầy đủ thiết bị
bảo hộ cần thiết. Công tác an
ninh trật tự, an toàn vệ sinh
thực phẩm được đảm bảo. Rác
thải tại các đơn vị được phân
loại, vận chuyển đảm bảo đúng
quy định trong phòng, chống

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ ngày 12/6/2020 đến ngày 1/11/2020, các
khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cách ly y tế cho hơn
6.000 trường hợp. Trong đó, 5.300 trường hợp đã hoàn thành cách ly qua
14 ngày trở về đơn vị, doanh nghiệp công tác, hơn 700 trường hợp đang
tiếp tục thực hiện cách ly.

dịch Covid-19.
Phát biểu tại buổi kiểm tra,
đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh yêu cầu các khách sạn tiếp
tục thực hiện nghiêm túc chỉ
đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch Covid-19,
của Bộ Y tế và các ban, ngành
liên quan về phòng, chống dịch
Covid-19, không để dịch bệnh

có nguy cơ lây nhiễm, bùng
phát tại đơn vị. Các khách sạn
cần nâng cao chất lượng, thái
độ phục vụ, chú ý thường
xuyên vệ sinh, khử khuẩn môi
trường, bố trí các điểm sát
khuẩn tay, điểm rửa tay hợp lý,
phù hợp; chú ý khử khuẩn khu
vực thang máy, siết chặt bảo
đảm an toàn vệ sinh thực

phẩm, an toàn phòng chống
cháy nổ.
Đối với các ban, ngành,
đoàn thể, đồng chí Phó Chủ
tịch UBND tỉnh yêu cầu các
đơn vị thường xuyên kiểm tra,
giám sát công tác phòng chống
dịch tại các khách sạn; bố trí lực
lượng, phương tiện kiểm soát
chặt chẽ lối ra, vào khu vực
khách sạn. Đồng thời, tiếp tục
tăng cường phối hợp giữa các
lực lượng để đảm bảo an toàn
tuyệt đối cho khách nước ngoài
lưu trú tại đơn vị.

hội phụ nữ các cấp, nữ trí thức,
doanh nhân tiêu biểu tham gia.
Dự hội thảo tại điểm cầu
tỉnh Lạng Sơn có Ban ường
vụ, cán bộ các ban chuyên môn
của Hội LHPN tỉnh, đại diện
Ban Nữ công, Liên đoàn Lao
động tỉnh, đại diện nữ trí thức
Sở Giáo dục và Đào tạo, nữ
doanh nhân.
Tại hội thảo, đại diện hội
LHPN các tỉnh, thành phố trên

trị sâu rộng trong các cấp hội
phụ nữ, từ đó giúp phụ nữ nhận
thức rõ vị thế, vai trò, đóng góp
tích cực vào xây dựng Đảng,
chính quyền, đường lối phát
triển kinh tế - xã hội của đất
nước.
DƯƠNG DUYÊN

Lộc HUỆ

TRIỆU THÀNH

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, từ ngày 20/10/2020 đến nay, toàn tỉnh đã có 12.493 ý kiến của cán bộ, hội viên phụ
nữ tham gia góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo,
một số ý kiến góp ý cụ thể thay đổi từ ngữ, trau chuốt văn phong, bổ sung số liệu cụ thể để chứng minh kết quả đạt
được, làm rõ nguyên nhân của hạn chế, dự báo tình hình thời gian tới.

cả nước đã tham luận về các nội
dung như: vai trò nòng cốt
chính trị của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức chính
trị - xã hội trong phát huy sức
mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân
chủ xã hội chủ nghĩa và quyền
làm chủ của Nhân dân; vai trò

của tổ chức hội trong tình hình
mới. Đồng thời đề xuất chủ
trương, chính sách về công tác
chăm lo, phát huy vai trò của
phụ nữ; giải pháp nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, tổ chức
hội.
Đây là đợt sinh hoạt chính

Bắc Sơn

Chỉ đạo...
thường xuyên kiểm tra, rà soát,
phòng ngừa, chủ động phát
hiện, ngăn chặn và xử lý
nghiêm minh, đúng pháp luật
các hành vi tham nhũng; thực
hiện tốt công tác cải cách hành
chính, công khai, minh bạch
trong hoạt động của cơ quan,
đơn vị; xử lý kịp thời thông tin
phản ánh, kiến nghị, tố cáo qua
đường dây nóng, hộp thư điện
tử về tình trạng nhũng nhiễu,
gây phiền hà cho người dân,
doanh nghiệp; đẩy mạnh áp
dụng ứng dụng công nghệ

eo đó, UBND tỉnh yêu
cầu: các sở, ban, ngành, UBND
các huyện, thành phố tiếp tục
quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực
hiện nghiêm túc Chỉ thị số
10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của
ủ tướng Chính phủ; Công
điện số 724/CĐ-TTg ngày
17/6/2019 của ủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường
các biện pháp phòng ngừa tiêu
cực, tham nhũng trong hoạt
động công vụ và Kế hoạch số

138/KH-UBND ngày 8/8/2019
của UBND tỉnh về việc thực
hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg
ngày 22/4/2019 của ủ tướng
Chính phủ; kịp thời rà soát, bổ
sung kế hoạch của cơ quan, đơn
vị thực hiện Chỉ thị số 10/CTTTg ngày 22/4/2019 của ủ
tướng Chính phủ.
Tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện đồng bộ các giải pháp
phòng ngừa theo quy định của
Luật Phòng, chống tham nhũng
năm 2018; đề cao tính gương
mẫu của người đứng đầu;

Thành ủy...

Sở Y tế tiếp nhận 2 máy test nhanh Covid-19

Tiếp theo trang 1
Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo
ành ủy đã thông tin về một số
kết quả nổi bật của thành phố
trong tháng 10/2020 đã đạt được
như: tổ chức thành công lễ kỷ niệm
70 năm giải phóng thành phố Lạng
Sơn và đón nhận Huân chương
Độc lập hạng Nhất; khai trương
tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa; giải phóng
mặt bằng khu tam giác đầu cầu Kỳ
Cùng… Đồng thời nêu một số
nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai
thực hiện trong tháng 11/2020.
Đây là lần thứ hai ành ủy
Lạng Sơn tổ chức lễ chào cờ đầu
tháng và hoạt động này sẽ được
diễn ra định kỳ hằng tháng.

N

Tiếp theo trang 1

TRÍ DŨNG

gày 2/11/2020, Sở Y tế tiếp
nhận trang thiết bị phòng
chống dịch Covid-19 do Tỉnh
đoàn – Hội Liên hiệp Thanh
niên (LHTN) tỉnh trao tặng.
Cụ thể, Tỉnh đoàn – Hội
LHTN tỉnh ủng hộ 2 máy test
nhanh Covid-19 trị giá hơn
400 triệu đồng. Đây là nguồn
điều phối của Trung ương Hội
LHTN Việt Nam cho Tỉnh
đoàn – Hội LHTN tỉnh Lạng
Sơn để hỗ trợ các lực lượng
trên tuyến đầu phòng, chống
dịch.
Việc hỗ trợ 2 máy test
nhanh Covid-19 sẽ góp phần
nâng cao năng lực, khả năng

thông tin, dịch vụ công trực
tuyến trong giải quyết công việc
với người dân, doanh nghiệp.
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh và các đoàn thể
của tỉnh tiếp tục tăng cường
giám sát việc thực hiện Chỉ thị
số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019
của ủ tướng Chính phủ, nhất
là giám sát việc thực hiện công
khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ
cương trong hoạt động của các
cơ quan thuộc hệ thống hành
chính Nhà nước của tỉnh.
TS

ừ đầu tháng 10 năm 2020
đến nay, Chủ tịch UBND
tỉnh đã ký Quyết định phê duyệt
629 quy trình nội bộ trong giải
quyết thủ tục hành chính
(TTHC) theo cơ chế một cửa,
một cửa liên thông thuộc thẩm
quyền giải quyết của các sở,
UBND cấp huyện, xã. Năm

2020, việc phê duyệt và công bố
lại quy trình nội bộ chỉ thực
hiện đối với 13 sở, ngành thực
hiện rà soát, cắt giảm thời hạn
giải quyết TTHC.
Cụ thể, có 513 quy trình nội
bộ trong giải quyết TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết của 7/13
sở; 99 quy trình nội bộ trong giải

Huy động tiết kiệm
hộ nghèo tăng trên
11 tỷ đồng

T

hực hiện công tác huy động
tiết kiệm hộ nghèo thông
qua tổ tiết kiệm và vay vốn, tính
đến cuối tháng 10/2020, Chi
nhánh Ngân hàng Chính sách
xã hội tỉnh đã huy động được
gần 94 tỷ đồng, tăng 11,4 tỷ
đồng so với thời điểm
31/12/2019, hoàn thành 60,3%
kế hoạch.
Trong đó, một số đơn vị
thực hiện tốt như: thành phố
Lạng Sơn tăng 981 triệu đồng;
các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình
tăng 1,5 tỷ đồng, Văn Quan
tăng 1,4 tỷ đồng… Qua đó
không chỉ giúp người nghèo có
ý thức tiết kiệm mà còn tạo
nguồn vốn bổ sung, hỗ trợ các
đối tượng thụ hưởng chính
sách có thêm cơ hội vay vốn
phát triển sản xuất.
KIM HUYÊN

Số hợp tác xã thành
lập mới tăng gần
gấp đôi cùng kỳ
năm 2019
Đại diện lãnh đạo Sở Y tế (bên trái) tiếp nhận trang thiết bị phòng, chống dịch
Covid-19 do Tỉnh đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trao tặng

xét nghiệm Covid-19 trên địa
bàn. Sau khi tiếp nhận, Sở Y tế
sẽ lên kế hoạch phân bổ cho

đơn vị sử dụng trong công tác
xét nghiệm Covid-19.
TRIỆU THÀNH

Phê duyệt hơn 600 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa,
một cửa liên thông

T

N

gày 20/10/2020, Mặt trân
Tổ quốc Việt Nam huyện
Bắc Sơn phát đi lời kêu gọi
“Toàn dân tham gia ủng hộ các
tỉnh miền trung bị thiệt hại do
mưa lũ”. Sau hơn 10 ngày, đến
nay đã có 15 cơ quan, đơn vị
ủng hộ với số tiền gần 25 triệu
đồng. Huyện Bắc Sơn đã có
đoàn thiện nguyện trực tiếp vào
thực hiện công tác nhân đạo từ
thiện tại xã Tân Trạch và xã
Thượng Trạch, huyện Bố Trạch,
tỉnh Quảng Bình. Đoàn gồm 9
thành viên, sử dụng 3 xe tải vận
chuyển 5 tấn gạo, 200 thùng mì
tôm, 50 thùng nước uống đóng
chai và một số nhu yếu phẩm
khác.
Hiện nay, nhiều tổ chức, cá
nhân tại huyện Bắc Sơn đang
tiếp tục thực hiện các hoạt
động thiện nguyện hướng về
miền Trung, Ủy ban MTTQ
huyện Bắc Sơn tiếp tục kêu gọi
toàn dân ủng hộ các tỉnh miền
Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Hội thảo...
Tiếp theo trang 1

Quyên góp gần 25
triệu đồng và nhiều
nhu yếu phẩm ủng
hộ đồng bào miền
Trung

quyết TTHC thuộc thẩm quyền
giải quyết của UBND cấp huyện;
17 quy trình nội bộ trong giải
quyết TTHC thuộc thẩm quyền
giải quyết của UBND cấp xã.
Việc công bố quy trình nội
bộ nhằm minh bạch, cụ thể hóa
các bước giải quyết TTHC, giúp
các cơ quan, đơn vị và cá nhân

tham gia giải quyết TTHC thuận
lợi hơn trong quy trình xử lý
công việc. Trong thời gian tới,
Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục
đôn đốc, nhắc nhở 6 sở còn lại
hoàn thiện quy trình nội bộ để
trình Chủ tịch UBND phê
duyệt.
HOÀNG HIẾU

T

rong 10 tháng năm 2020,
toàn tỉnh thành lập mới 64
hợp tác xã, tăng gần gấp đôi so
với cùng kỳ năm 2019.
Cũng trong 10 tháng qua,
trên địa bàn tỉnh có 6 hợp tác xã
ngừng hoạt động và đã tổ chức
giải thể, giảm 25% so với cùng
kỳ năm 2019. Tính đến nay, toàn
tỉnh có 287 hợp tác xã đang
hoạt động.
Số hợp tác giải thể ít hơn so
với cùng kỳ năm 2019, đồng
thời số hợp tác xã mới thành lập
tăng mạnh. Đây là động lực
quan trọng để lĩnh vực kinh tế
tập thể mà nòng cốt là các hợp
tác xã có bước phát triển tích
cực trong thời gian tới.
TÂN AN

KINH TẾ

Đội cấn

Phát triển kinh tế rừng
NGUYỄN PHƯƠNG

Tận dụng lợi thế đất lâm nghiệp lớn, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã
Đội Cấn, huyện Tràng Định đã tích cực vận động Nhân dân phát triển kinh tế
rừng. Nhờ rừng, đời sống của người dân từng bước được cải thiện theo
hướng ổn định, bền vững.

Người dân thôn Nà Khau, xã Đội Cấn chăm sóc rừng

Ô

ng Vi Trường Khiêm,
thôn Bản Trang là hộ đầu
tiên phát triển trồng rừng
của xã. Ông Khiêm chia sẻ: Năm
2009, tôi trồng 5 ha bạch đàn, sau
4 năm được thu, tôi bán được 120
triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả,
tháng 6/2014, tôi tiếp tục đầu tư
trồng thêm 14 ha bạch đàn. Đến
năm 2017, sau khi thu hoạch
rừng, trừ chi phí, tôi thu lãi 1,1 tỷ
đồng. Nhờ rừng, tôi đã xây dựng
được căn nhà 3 tầng khang trang

và có vốn để mở cửa hàng kinh
doanh tạp hóa. Hiện nay, tôi duy
trì trồng hơn 10 ha rừng keo, bạch
đàn.
Cũng như gia đình ông
Khiêm, gia đình bà Hoàng ị
Máy, thôn Nà Khau là một trong
những hộ “giàu” lên từ rừng. Bà
Máy phấn khởi cho biết: Năm
2014, thấy hiệu quả từ rừng, tôi
đầu tư trồng 6 ha bạch đàn. Sau 4
năm thu về gần 800 triệu đồng.
Tiếp đó, tôi trồng thêm 8 ha rừng,

thu về hơn 1 tỷ đồng (năm 2017).
Hiện nay, thu hoạch đến đâu, tôi
trồng tiếp đến đó, nâng diện tích
rừng trồng của gia đình lên gần 30
ha.
Tìm hiểu được biết, tại xã Đội
Cấn, trước đây, bà con chủ yếu
làm nông nghiệp. Năm 2008, thực
hiện Dự án trồng rừng 661, bà
con trong xã trồng được gần 300
ha thông. Tuy nhiên, phải đến
năm 2014, khi thấy một số hộ
được thu từ rừng (bạch đàn),
phong trào trồng rừng trong xã
mới bắt đầu phát triển mạnh mẽ.
Từ đó đến nay, trung bình mỗi
năm, bà con trồng mới từ 30 đến
50 ha rừng, nâng tổng diện tích
rừng trồng của toàn xã lên hơn
1.000 ha, chủ yếu là bạch đàn,
thông, keo.
Ông Vi Văn Nghiệp, Chủ tịch
UBND xã Đội Cấn cho biết: Xác
định phát triển kinh tế đồi rừng là
mũi nhọn, những năm qua, cấp
ủy, chính quyền xã đã chú trọng
tuyên truyền, vận động, nâng cao
nhận thức cho người dân về trồng
rừng; đẩy mạnh phủ xanh đất
trống đồi núi trọc; ưu tiên phát
triển trồng keo, quế, mỡ… để giữ
độ màu cho đất. Bên cạnh đó,
hằng năm, xã phối hợp với các cơ
quan chuyên môn của huyện tổ
chức từ 1 - 2 lớp tập huấn, hướng
dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc
rừng cho bà con. Từ đó, nhiều
diện tích rừng trước đây bỏ không
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nay đã được bà con cải tạo, tận
dụng trồng rừng.
Không chỉ định hướng trồng
rừng, cấp ủy, chính quyền xã còn
tích cực tuyên truyền, vận động
bà con chú trọng khâu chăm sóc,
quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy
chữa cháy rừng. Tại xã hiện nay,
rừng được phát triển trồng ở 5
thôn: Nà Khau, Nặm Khoang, Nà
Đon, Kim Lỵ, Bản Trang…Toàn
xã có gần 200 hộ thì có đến hơn
100 hộ trồng rừng. Trong đó,
trung bình các hộ trồng từ 2 đến
3 ha/hộ; hộ trồng nhiều lên đến
20 đến 30 ha/hộ.
eo các hộ trồng rừng trong
xã trung bình sau 4 đến 5 năm
trồng, bạch đàn, keo sẽ cho thu
hoạch. Với riêng cây bạch đàn, sau
khi thu lứa đầu (giữ gốc), nếu
chăm sóc tốt, bà con sẽ được thu
thêm từ 1 hoặc 2 lứa chồi tiếp
theo. Cùng với đó, đầu ra hiện nay
rất ổn định vì có thương lái ở Hữu
Lũng, ái Nguyên… đến thu
mua nên bà con rất yên tâm phát
triển trồng rừng.
ời điểm hiện nay, diện tích
thông trồng theo dự án 661 của xã
đã cho khai thác nhựa. Cùng với
đó, diện tích rừng trồng của bà
con trong xã đã bước đầu cho thu
hoạch ổn định. Trung bình mỗi
hộ được thu từ rừng có thu nhập
từ 50 đến 100 triệu đồng/năm.
Các hộ có thu nhập cao từ 300
đến 400 triệu đồng/hộ/năm như:
hộ ông Âu Văn Chương; hộ ông
Hoàng Văn Hiệp, thôn Nà
Khau… Đặc biệt, có những hộ
được thu hàng tỷ đồng từ rừng
như hộ ông Hoàng Văn Hậu, thôn
Nà Khau…
Nhờ phát triển kinh tế rừng,
đời sống người dân ngày càng
được nâng cao. Hiện thu nhập
bình quân đầu người của xã là
36,12 triệu đồng/người/năm, tăng
21 triệu đồng/người/năm so với
năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo của xã
còn 10%, giảm 30% so với năm
2015n

THàNH PHố LạNg SơN

Thu ngân sách đạt
trên 86% dự toán

T

rong tháng 10/2020, thành
phố Lạng Sơn thu ngân sách
đạt hơn 80 tỷ đồng, tăng gần 14
tỷ đồng so với tháng 9/2020.
Đây là tháng số thu thuế nội địa
đạt cao nhất so với 9 tháng đầu
năm 2020. Lũy kế, tổng số thu
10 tháng năm 2020 của thành
phố là hơn 350 tỷ đồng, đạt trên
86% dự toán tỉnh giao.
Trong 2 tháng cuối năm
2020, thành phố phấn đấu mỗi
tháng thu đạt từ 50 tỷ đồng trở
lên, qua đó phấn đấu thu đạt và
vượt 440 tỷ đồng. Để đạt được
con số này, cơ quan thuế và các
cơ quan chức năng trên địa bàn
thành phố tiếp tục triển khai
đồng bộ các giải pháp thu;
trong đó, chú trọng khai thác
nguồn thu mới, đôn đốc thu hồi
nợ đọng…
TRÍ DŨNG

Cao LộC

Thu ngân sách
giảm 11,6%

T

rong 10 tháng năm 2020,
huyện Cao Lộc thu ngân
sách được trên 390 tỷ đồng, đạt
trên 88% dự toán tỉnh giao,
giảm 11,6% so với cùng kỳ năm
2019.
Số thu ngân sách trên địa
bàn huyện Cao Lộc đạt thấp so
với dự toán tỉnh giao và so với
cùng kỳ. Nguyên nhân là do
ảnh hưởng của dịch Covid-19
dẫn đến số thu phí 01 (phí dịch
vụ hạ tầng khu vực cửa khẩu)
hụt 39 tỷ đồng, thu lệ phí trước
bạ hụt 6 tỷ đồng so với cùng kỳ
năm ngoái. Còn lại các khoản
thu, sắc thuế khác trên địa bàn
cơ bản đạt và vượt dự toán.
TÂN AN

Hội viên, nông dân xã Xuất Lễ tích cực
tham gia xây dựng nông thôn mới
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), những năm qua, cùng với sự vào cuộc
của cả hệ thống chính trị, Hội Nông dân (HND) xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc đã tích cực tuyên truyền,
vận động cán bộ, hội viên nông dân chung tay, góp sức, phát huy nội lực tham gia thực hiện các
tiêu chí XDNTM.

Ô

ng Mã Văn Sỉnh, Chủ
tịch HND xã Xuất Lễ cho
biết: Để hội viên, nông
dân tham gia XDNTM đạt hiệu
quả và hoàn thành tốt các tiêu chí
mà hội đảm nhận (tiêu chí số 13:
tổ chức sản xuất và tiêu chí số
17.7: số hộ chăn nuôi có chuồng
trại đảm bảo vệ sinh môi trường),
thời gian qua, HND xã đã xây
dựng kế hoạch cụ thể gắn với các
phong trào thi đua của hội và
triển khai rộng rãi trong hội viên,
nông dân. Với hình thức tuyên
truyền phong phú như: thông qua
các buổi sinh hoạt chi hội, họp
thôn, bản, hội nghị của xã…,
phong trào đã thu hút đông đảo
hội viên, nông dân tham gia và
thay đổi nhận thức, suy nghĩ của
nông dân về XDNTM.
Trước đây, xã chỉ có khoảng 50
hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm
bảo hợp vệ sinh. Năm 2018, đảm
nhận tiêu chí 17.7, HND xã đã
tiến hành khảo sát thực tế, hỗ trợ

1 triệu đồng/hộ và giúp đỡ ngày
công để chỉnh trang, xây dựng lại
chuồng trại với các hộ chưa đủ
tiêu chuẩn. Đồng thời, huy động
người dân vệ sinh đường làng,
ngõ xóm định kỳ mỗi tuần,
hướng dẫn hội viên, nông dân sử
dụng chế phẩm sinh học trong
chăn nuôi, trồng trọt để giảm
thiểu ô nhiễm môi trường. Đặc
biệt, để tránh tình trạng vứt rác
bừa bãi, HND xã tuyên truyền về
mô hình xây dựng lò đốt rác đến
các chi hội và hỗ trợ 600 nghìn
đồng/hộ để xây mô hình. Đến
nay, 129/155 hộ có chuồng trại
hợp vệ sinh (đạt 81,3%). Toàn xã
xây dựng được 8 hố đốt rác tập
trung, gần 200 hố rác gia đình.
Với tiêu chí tổ chức sản xuất,
HND xã đẩy mạnh tuyên truyền
đến hội viên, nông dân về khai
thác tiềm năng, thế mạnh của địa
phương từ kinh tế tổng hợp, đặc
biệt là từ đồi rừng. Hiện nay, toàn
xã có hơn 3.000 ha thông, gần

1.100 ha hồi, khoảng 160 ha sở…
ước tính mỗi năm cho thu hoạch
hơn 650 tấn hồi tươi và gần 700
tấn nhựa thông, đem lại thu nhập
ổn định cho người dân. Không
chỉ vậy, HND xã còn chú trọng
xây dựng kinh tế tập thể và tích
cực vận động hội viên, nông dân
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật
nuôi. Xã có 2 hợp tác xã (HTX) là:
HTX Sản xuất, kinh doanh dịch
vụ nông nghiệp xã Xuất Lễ (thành
lập năm 2020, gồm 7 thành viên),
HTX Vận tải Ba Sơn (thành lập
năm 2018, gồm 11 thành viên),
hiện nay, các HTX duy trì hoạt
động ổn định. ông qua HND
xã, đầu năm 2020, đã có nhiều hộ
được tham gia mô hình liên kết
sản xuất gắn với tiêu thụ sản
phẩm: mô hình liên kết sản xuất
gắn với tiêu thụ gà (40 hộ), mô
hình liên kết sản xuất gắn với tiêu
thụ vịt (60 hộ) và mô hình liên kết
sản xuất gắn với tiêu thụ khoai tây
(42 hộ). am gia mô hình, các

Hội viên, nông dân tham gia làm đường giao thông tại thôn Nà Xia, xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc

hộ được hỗ trợ về giống, thức ăn,
thuốc phòng bệnh… và được hỗ
trợ bao tiêu sản phẩm.
Từ năm 2015 đến nay, toàn xã
có 286 lượt hội viên đạt danh hiệu
sản xuất, kinh doanh giỏi. Tỷ lệ hộ
nghèo tại xã hiện còn 151 hộ,
chiếm 12,46% (giảm 491 hộ so với
năm 2015). Bà Lương ị Giai,
thôn Bản Lề – Bản Ngõa, xã Xuất
Lễ cho biết: Đầu năm 2020, thông
qua HND xã, tôi đã tham gia mô
hình liên kết sản xuất gắn với tiêu
thụ vịt do một công ty ở Bắc Ninh
cung cấp giống và bao tiêu sản
phẩm. Sau 70 ngày chăn nuôi, tôi
thu về hơn 50 triệu đồng từ mô
hình này. Kết hợp từ khai thác
nhựa thông, mỗi năm, gia đình tôi
thu nhập khoảng 150 triệu đồng.

Tôi thấy đây là mô hình hiệu quả
nên mong muốn sẽ tiếp tục được
tạo điều kiện tham gia để kinh tế
gia đình ngày càng phát triển hơn.
Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của
cấp ủy, chính quyền nói chung và
HND xã nói riêng, đến nay, toàn
xã đã đạt 13/19 tiêu chí về xây
dựng nông thôn mới. Trong đó,
HND xã đã hoàn thành tốt 2 tiêu
chí mà hội đảm nhận, góp phần
đưa xã tiến tới đạt chuẩn nông
thôn mới vào năm 2021. Với
những nỗ lực trên, tháng 10/2020,
HND xã Xuất Lễ được Chủ tịch
UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã
có thành tích xuất sắc trong phong
trào thi đua chào mừng kỷ niệm
90 năm thành lập HND Việt Nam.
LƯƠNG THẢO
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XÂY DỰNG ĐẢNG

nghiên cứu, biên soạn lịch sử:

Triển khai đồng bộ, hiệu quả thiết thực
PHƯƠNG DUNG

Trong giai đoạn 2017 – 2020, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống ngành
trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giáo dục truyền thống, rút ra bài học kinh nghiệm
thực tiễn đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

C

ầm trên tay cuốn Lịch sử
Đảng bộ xã giai đoạn 1940
- 2015, ông Triệu Văn
Thọ, Bí thư Đảng uỷ xã Quyết
Thắng, huyện Hữu Lũng chia sẻ:
Trong quá trình biên soạn, chúng
tôi phải sưu tầm, thu thập tài liệu
gần 2 năm, quá trình này gặp
nhiều khó khăn do tài liệu cũ, chữ
viết đã nhoè mực, những nhân
chứng lịch sử quan trọng đã
không còn hoặc đã tuổi cao sức
yếu… Tuy nhiên, với sự chỉ đạo
của cấp trên và sự quyết tâm của
tập thể, năm 2019, xã hoàn thành
và xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ
xã.
Năm 2019, Hữu Lũng là
huyện đầu tiên hoàn thành việc
nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng
bộ cấp xã, đồng thời là một trong
số những đơn vị đầu tiên biên
soạn Lịch sử Đảng bộ huyện giai
đoạn 1986 - 2015 (đến tháng
7/2020 đã hoàn thành và xuất
bản).
Ông Phạm Công Minh,
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện
uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi
dưỡng chính trị huyện cho biết:
Ban ường vụ Huyện uỷ đã
quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết
liệt đối với công tác nghiên cứu,
biên soạn lịch sử. Ban Tuyên giáo
đã phân công cán bộ phụ trách
theo dõi lĩnh vực này. Trong đó,
quan tâm bồi dưỡng, trang bị kỹ
năng cho cán bộ trực tiếp biên
soạn. Nhờ đó, đảm bảo tiến độ và
tiết kiệm chi phí hơn.

Giảng viên Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) truyền đạt kiến thức về quy trình thẩm định
công trình lịch sử địa phương, lịch sử truyền thống
Để nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, biên soạn lịch sử
đảng bộ, lịch sử truyền thống, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành kế
hoạch, quyết định hỗ trợ kinh phí cho các huyện, thành phố trong giai đoạn
2017 - 2020. Theo đó, UBND tỉnh đã hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng và được các cơ
quan, đơn vị đều sử dụng đúng mục đích và đảm bảo thực hiện theo đúng kế
hoạch, lộ trình đã đề ra.

Tại huyện Cao Lộc, trong giai
đoạn 2017 - 2020, công tác nghiên
cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ,
lịch sử truyền thống ngành được
triển khai hiệu quả. Ngoài việc bố
trí cán bộ trực tiếp theo dõi, Ban
Tuyên giáo Huyện uỷ đã thực
hiện tốt khâu thẩm định nội
dung. Trong đó, tổ chức các hội
thảo đảm bảo thiết thực, trọng
tâm. Từ 3 cuốn lịch sử đảng bộ

cấp xã đầu tiên được xuất bản
năm 2017, đến nay, toàn huyện đã
xuất bản được 18 cuốn, đang tiếp
tục hoàn thiện 5 cuốn. Dự kiến
trong quý I năm 2021 sẽ hoàn
thành 100% cuốn lịch sử đảng bộ
cấp xã và lịch sử Đảng bộ huyện
giai đoạn 1986 - 2015.
Ngoài hai đơn vị trên, trong
những năm qua, công tác nghiên
cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ,

lịch sử truyền thống toàn tỉnh đã
đạt nhiều kết quả tích cực. Về lịch
sử Đảng bộ tỉnh, đã hoàn thành
và xuất bản 1.000 cuốn giai đoạn
1930 - 1985 (trên cơ sở bổ sung,
tái bản 2 cuốn lịch sử Đảng bộ
tỉnh giai đoạn 1930 – 1954 và
1955 - 1985). Đây là công trình ý
nghĩa chào mừng đại hội đảng bộ
các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XVII. Cùng với đó, các
đơn vị đã xuất bản 57 cuốn lịch sử
đảng bộ cấp huyện và lịch sử
truyền thống ngành; 158 cuốn
lịch sử đảng bộ cấp xã. Dự kiến
đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành
thêm 49 cuốn lịch sử đảng bộ cấp
huyện, các ngành và 42 cuốn lịch

sử đảng bộ cấp xã.
Để có được những kết quả
trên, Ban ường vụ Tỉnh uỷ đã
chỉ đạo các cấp uỷ trên địa bàn tổ
chức triển khai, thực hiện tốt Chỉ
thị số 15 ngày 28/8/2002 của Ban
Bí thư khóa IX về “Tăng cường và
nâng cao chất lượng nghiên cứu,
biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam”; Chỉ thị số 20 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp
tục tăng cường, nâng cao chất
lượng nghiên cứu, biên soạn,
tuyên truyền, giáo dục lịch sử
Đảng”. Đồng thời, chỉ đạo Ban
Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn
quy trình nghiên cứu, biên soạn
lịch sử đảng bộ cho các đơn vị, cơ
sở trên địa bàn tỉnh. Trong 3 năm
qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ
chức được 3 lớp tập huấn nghiệp
vụ cho đội ngũ làm công tác lịch
sử toàn tỉnh.
Ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
cho biết: Những năm qua, đặc biệt
trong giai đoạn 2017 - 2020, công
tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử
đảng bộ và lịch sử truyền thống
được các cấp uỷ đảng, các cơ quan
triển khai đồng bộ, nghiêm túc,
hiệu quả. Qua theo dõi, kiểm tra
cho thấy: nhiều đơn vị đã thực
hiện tốt như: Hữu Lũng, Cao Lộc,
Văn Lãng, Lộc Bình. Phát huy kết
quả đã đạt được, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy sẽ tiếp tục làm tốt công
tác tham mưu để nâng cao chất
lượng nghiên cứu, biên soạn đồng
thời chú trọng đổi mới công tác
tuyên truyền, giáo dục để khơi
dậy niềm tự hào trong thế hệ trẻ,
chung sức xây dựng Lạng Sơn
ngày một mạnh, giàun

PHụ Nữ Xứ LạNg:

Lan tỏa những mô hình học và làm theo Bác
Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi
cán bộ, hội viên phụ nữ đều có cách làm linh hoạt, xây dựng các mô hình thiết thực, phù hợp với địa
bàn.
háng 7/2020, không đủ phát động phong trào nuôi lợn khéo” đang duy trì gắn với các
tiền đóng học cho con vào tiết kiệm. Bà Trần ị Kim oa, phong trào, cuộc vận động của
năm học mới, chị Y Lười, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ hội như : Phụ nữ giúp nhau giảm
hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Khe khối 9 cho biết: Chi hội có hơn nghèo có địa chỉ; xây dựng nông
Bó, xã Cường Lợi, huyện Đình 100 hội viên, với 7 tổ tiết kiệm. thôn mới (NTM) ; xây dựng gia
Lập đã được vay 2 triệu đồng từ Chúng tôi vận động hội viên tiết đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn…
mô hình tiết kiệm theo gương Bác kiệm chi tiêu trong gia đình theo Nổi bật là việc vận động hội viên
của chi hội. Chị Lười cho biết: Tôi từng năm. Vào ngày 20/10/2020 tham gia xây dựng NTM, hằng
là người dân tộc Tà Rẻ, quê ở tỉnh vừa qua, số tiền cả chi hội tiết năm, 100% cơ sở hội đăng ký các
phần việc cụ thể, thiết thực. Từ
Kon Tum, lấy chồng và sinh sống kiệm được trên 150 triệu đồng.
Trên đây chỉ là 2 mô hình tiêu năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có
tại Lạng Sơn từ năm 2010. Năm
2012, tôi tham gia sinh hoạt hội biểu trong hơn 1.900 chi hội, tổ trên 1 nghìn công trình, phần việc
phụ nữ. Hằng tháng, tôi và các chị phụ nữ có mô hình tiết kiệm theo do các cấp hội phụ nữ thực hiện
em đóng 5 nghìn đồng vào quỹ gương Bác trên toàn tỉnh. Từ năm trong xây dựng NTM; thành lập
tiết kiệm, ai khó khăn thì được 2015 đến nay, các cấp hội phụ nữ 118 mô hình thôn xanh – sạch –
vay với lãi suất 0,55%/năm. Tôi tiết kiệm được trên 16 tỷ đồng. Ở đẹp, tuyến phố văn minh; trồng
thấy mô hình rất hiệu quả, ý thành thị hay nông thôn, số tiền trên 80 km đường hoa, cây xanh;
nghĩa, giúp chúng tôi san sẻ gánh nhỏ hay lớn, chị em đều học Bác xây dựng gần 6 nghìn hố xử lý rác
nặng, khó khăn trong cuộc sống. đức tính tiết kiệm. Từ số tiền tiết thải… Qua đó đã làm đẹp diện
Với suy nghĩ “tích tiểu thành kiệm đã tạo điều kiện cho phụ nữ mạo nông thôn, đóng góp tích
đại”, từ năm 2012 đến nay, 5/5 chi khó khăn, vươn lên phát triển cực vào phong trào xây dựng
hội phụ nữ của xã Cường Lợi đã kinh tế, ổn định cuộc sống. Hằng NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn
tiết kiệm được trên 110 triệu đồng năm, các cấp hội đã giúp đỡ hơn NTM toàn tỉnh hiện nay lên 51
cho 48 chị em vay khi ốm đau, 200 phụ nữ làm chủ hộ thoát xã, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng
cao.
nghèo.
mua phân bón, con giống...
Bà Trương ị Hảo, Phó Chủ
Không chỉ tiết kiệm, các cấp
Hay như mỗi dịp 20/10, Chi
hội Phụ nữ khối 9, phường Hoàng hội còn học Bác về dân vận khéo, tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Văn ụ, thành phố Lạng Sơn lại với trên 600 mô hình “Dân vận cho biết: Để việc học tập và làm
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Mô hình dân vận khéo xây dựng thôn xanh – sạch – đẹp của Chi hội phụ nữ
thôn Nà Pe, xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng

Nhằm đưa các mô hình học và làm theo Bác tiếp tục lan tỏa, phát triển rộng
rãi trong hệ thống hội, các cấp hội phụ nữ đã chú trọng giới thiệu điển hình
tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời để chia sẻ cách làm, hiệu quả của
mô hình. Từ năm 2015 đến nay, các cấp hội đã giới thiệu 2.255 điển hình tiên
tiến trên các lĩnh vực, khen thưởng 1.504 tập thể, 1.453 cá nhân. Trong đó có
hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp khen về thực hiện tốt Chỉ thị 05.

theo Bác đi vào chiều sâu, chúng
tôi đã chỉ đạo các cấp hội đẩy
mạnh tuyên truyền đến cán bộ,
hội viên nội dung Chỉ thị 05 theo
chuyên đề hằng năm, bằng hình
thức đa dạng. Từ đó cụ thể hóa
bằng những mô hình, việc làm
thiết thực, trở thành nếp nghĩ,
việc làm thường xuyên, liên tục
trong các cấp hội. Qua đó tổ chức
hội ngày càng nâng cao uy tín và
trở thành chỗ dựa tin cậy, thu hút
chị em tham gia sinh hoạt.

Có thể nói: những mô hình
học và làm theo Bác đã khơi dậy
ý thức thi đua học tập, lao động
sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ
nữ. Đồng thời, tạo sự chuyển biến
của cá nhân trong tu dưỡng, rèn
luyện đạo đức theo các chuẩn
mực “Tự tin, tự trọng, trung hậu,
đảm đang”, góp phần thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương, xây dựng tổ
chức hội vững mạnh.
DƯƠNG DUYÊN

AN NINH TRẬT TỰ

Thứ Ba, ngày 3/11/2020

công an Xã hoàng Văn Thụ

5

giữ vững an ninh trật tự địa bàn
NGUYỆT MY

“Tự hào là lực lượng Công an xã nơi quê hương của đồng chí Hoàng Văn Thụ, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, chúng tôi luôn
cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, gần dân, sát dân, xứng đáng với sự tin yêu, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp
ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân” - Thượng úy Ngô Văn Cường, Trưởng Công an xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
tranh thủ chia sẻ với chúng tôi trong lúc đang khẩn trương xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ công tác chuẩn
bị kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ.
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ác định rõ vai trò là lực
lượng nòng cốt trong
công tác đảm bảo an ninh
trật tự tại cơ sở nên từ khi được
điều động về Công an xã Hoàng
Văn Thụ tháng 3/2020, Thượng
úy Cường và các chiến sỹ công an
chính quy đã chủ động nắm chắc
tình hình địa bàn, rà soát, xác
định những vấn đề trọng điểm
cần tập trung giải quyết. Trên cơ
sở đó, tham mưu cấp ủy, chính
quyền cơ sở triển khai các biện
pháp giữ gìn an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội.
Trung úy Hoàng Văn Huyên,
Phó Trưởng Công an xã Hoàng
Văn ụ cho biết: Xã có 11 thôn,
bản với hơn 3.000 nhân khẩu.
Những năm qua, do có sự quan
tâm đầu tư của Nhà nước cùng
với sự nỗ lực của người dân, đời
sống kinh tế, văn hóa xã hội của
xã ngày càng phát triển. Tuy
nhiên, trong năm 2020, tình hình
vi phạm pháp luật trên địa bàn xã
có dấu hiệu gia tăng. Nguyên
nhân là do ảnh hưởng của dịch
Covid-19, cửa khẩu ngừng thông
quan dẫn đến một số người dân
thiếu việc làm, mặt khác, số
người nghiện thực hiện hành vi
vi phạm pháp luật trên địa bàn
còn cao.
Nhằm phòng ngừa, đấu tranh
hiệu quả với các loại tội phạm,
Công an xã đã chủ động tham
mưu với cấp ủy, chính quyền cơ

Sau khi được điều động về đảm
nhận chức danh Trưởng Công
an xã Thạch Đạn, huyện Cao
Lộc, Đại úy Bế Đức Thiệu nhanh
chóng tiếp cận công việc, tham
gia ổn định tổ chức, cùng tập
thể công an xã hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ, được cấp trên
đánh giá cao.
ại úy Bế Đức Thiệu sinh
năm 1984, trước đây là
cán bộ trinh sát Đội
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma
túy, Công an huyện Cao Lộc.
Tháng 4/2020, theo chủ trương
bố trí công an chính quy đảm
nhiệm các chức danh công an xã,
anh được cấp trên điều động đảm
nhận Trưởng Công an xã Thạch
Đạn, huyện Cao Lộc.
Đại úy iệu cho biết: Sau khi
về nhận nhiệm vụ tại xã, với vai
trò là Trưởng Công an, tôi chỉ đạo
và trực tiếp cùng đồng đội nhanh
chóng bắt tay vào nắm bắt tình
hình địa bàn, dân cư, tình hình
tội phạm. Từ đó đề ra các giải
pháp nhằm đảm bảo an ninh trật
tự (ANTT), ổn định tình hình.
Chi bộ Công an xã cũng đã được
thành lập với 5 đảng viên, tôi là Bí
thư Chi bộ.
ạch Đạn là xã vùng III, hiện
có trên 690 hộ, với hơn 3.080
nhân khẩu, sinh sống tại 7 thôn

sở triển khai sâu rộng phong trào
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc”, huy động sự vào cuộc của
cả hệ thống chính trị trong đấu
tranh phòng, chống tội phạm.
am mưu xây dựng mô hình
“Tự phòng, tự quản về an ninh
trật tự chợ Hoàng Văn ụ”. Đẩy
mạnh tuyên truyền pháp luật;
vận động Nhân dân tích cực
tham gia phòng, chống tội phạm,
phòng chống ma túy, phòng
chống mua bán người; hưởng
ứng các đợt cao điểm tấn công,
trấn áp tội phạm. Tổ chức tuyên
truyền Luật Giao thông đường
bộ và phòng, chống tệ nạn xã hội
cho cán bộ, giáo viên và học sinh
Trường THCS xã Hoàng Văn
ụ. Qua đó đã góp phần nâng
cao ý thức đấu tranh phòng
chống tội phạm trong Nhân dân.
Trong năm 2020, xác định
nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ an
toàn tuyệt đối đại hội đảng các
cấp, công an xã đã xây dựng kế
hoạch tăng cường các biện pháp
công tác nghiệp vụ, chủ động
nắm tình hình nhằm phát hiện,
ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu
hoạt động chống phá đại hội
đảng các cấp. Bên cạnh đó, tích
cực phối hợp, triển khai các biện
pháp phòng chống dịch bệnh
Covid-19.
Lực lượng công an xã phân
công cán bộ tổ chức trực ban
24/24 giờ tại trụ sở, tăng cường

Công an xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng phối hợp tuyên truyền Luật ATGT và tặng mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn cho
các em học sinh

tuần tra, kiểm soát đảm bảo an
ninh trật tự, nhất là vào ban đêm
ở các địa bàn trọng điểm. Từ
tháng 3/2020 đến nay, công an xã
đã giải quyết 4 vụ trộm cắp tài
sản, 5 vụ hủy hoại tài sản, 1 vụ cố
ý gây thương tích, hòa giải thành
công trên 20 vụ việc mâu thuẫn
trong Nhân dân. Làm tốt công
tác đảm bảo an ninh nội bộ, an
ninh tôn giáo, dân tộc, không có
vụ việc, đối tượng chống phá
Đảng và Nhà nước. Công tác
quản lý, giáo dục tại cơ sở được
đẩy mạnh. ường xuyên gọi
hỏi, răn đe, quản lý giáo dục các
loại đối tượng, số thanh thiếu

niên hư có nguy cơ vi phạm pháp
luật; tổ chức phối hợp thực hiện
cai nghiện đối với số người
nghiện và mắc tệ nạn xã hội.
Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ
tục hành chính, phục vụ người
dân.
Ông Nông Văn Nguyễn, Chủ
tịch UBND xã Hoàng Văn ụ
đánh giá: “Lực lượng công an
chính quy về đảm nhiệm các
chức danh công an xã đã thực
hiện tốt công tác tham mưu các
giải pháp đảm bảo an ninh trật
tự, chủ động giải quyết các yêu
cầu, nhiệm vụ của lực lượng
công an, có nhiều sáng kiến đưa

phong trào “Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc” ở xã ngày càng đi
vào chiều sâu. Từ đó, tình hình
an ninh trên địa bàn ổn định,
chính quyền và Nhân dân tin
tưởng vào lực lượng công an
cùng phối hợp xây dựng xã
Hoàng Văn ụ thành điển
hình trong phong trào “Toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”,
xứng đáng với vùng quê mang
tên anh Hoàng Văn ụ, người
chiến sĩ cộng sản kiên trung, vị
lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của
Ðảng và cách mạng Việt Nam,
người con ưu tú của quê hương
Xứ Lạng”n

Trưởng công an xã tiêu biểu

túy, bị truy nã về tội trộm cắp tài
sản, gây án hồi tháng 4/2020, có
tiền án về tội danh tương tự, gây
bức xúc trong quần chúng Nhân
dân.
Ngoài vụ việc trên, từ tháng
4/2020 (thời điểm được điều
động về xã) đến nay, Đại úy iệu
và Công an xã ạch Đạn đã
tham gia hòa giải thành 9 vụ mâu
thuẫn giữa các hộ dân trên địa
bàn. Anh còn cùng tập thể đơn vị
vận động Nhân dân giao nộp 1
khẩu súng tự chế và 1 bộ kích
điện; bắt 1 đối tượng về hành vi
hành hạ cha mẹ; lập hồ sơ đưa 2
đối tượng vào diện quản lý, giáo
dục tại cơ sở…
Ông Lăng Văn Khá, Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
ạch Đạn cho biết: Sau khi đảm
nhận Trưởng Công an xã, đồng
chí iệu đã nhanh chóng tiếp
cận địa bàn, công việc, chủ động
tham mưu triển khai nhiều biện
pháp, góp phần giữ ổn định tình
hình ANTT, bảo vệ cuộc sống
bình yên cho Nhân dân...
Với thành tích đạt được, tháng
7/2020, Đại úy Bế Đức iệu
được Bộ trưởng Bộ Công an tặng
bằng khen vì có thành tích xuất
sắc trong sự nghiệp bảo đảm
ANTT tại cơ sở.

Công an tỉnh phối hợp
tổ chức nhiều hoạt
động xã hội tại Hữu
Lũng

Đ

Đại úy Bế Đức Thiệu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

bản. Trước đây, địa bàn có những
vấn đề phức tạp về ANTT như:
tranh chấp đất đai, mâu thuẫn
trong nội bộ Nhân dân; trộm cắp
tài sản, cố ý gây thương tích, tệ
nạn ma túy…
Anh iệu chia sẻ: Với trách
nhiệm là Bí thư Chi bộ, Trưởng
Công an xã, tôi chủ động tham
mưu cho Đảng ủy, UBND xã về
các chủ trương, kế hoạch, biện
pháp đảm bảo ANTT. Đồng thời,
phối hợp với các đội nghiệp vụ
Công an huyện Cao Lộc thực

hiện đúng quy trình, thủ tục về
quản lý lưu trú, tạm trú, xử lý vi
phạm hành chính; đấu tranh với
các loại tội phạm và tệ nạn xã
hội…
Điển hình, cuối tháng 5/2020,
bằng các biện pháp nghiệp vụ,
Công an xã ạch Đạn, trong đó
trực tiếp có Đại úy Bế Đức iệu
đã thuyết phục, vận động Nông
Văn Trăng, sinh năm 1993, trú tại
thôn Nà Mon ra đầu thú, khi đối
tượng cầm dao nhọn cố thủ trong
nhà. Đây là đối tượng nghiện ma

ĐINH HƯƠNG

N

gày 1/11/2020, Công an tỉnh
phối hợp với UBND huyện Hữu
Lũng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
cùng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà
hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động xã
hội tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng.
Các đơn vị đã tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật như tuyên
truyền các thủ đoạn hoạt động của
tội phạm, an toàn giao thông. Các y,
bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiến
hành tuyên truyền về sức khoẻ y tế
cộng đồng; khám, chữa bệnh, cấp
phát thuốc miễn phí cho khoảng 300
người dân. Các đơn vị cũng ra mắt
mô hình tự quản về an ninh trật tự;
giao lưu văn nghệ và trao tặng 50
suất quà, 50 chiếc mũ bảo hiểm cho
học sinh nghèo vượt khó, gia đình
chính sách, có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn. Cùng ngày, Công an
tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao
trụ sở làm việc Công an xã Đồng Tân,
khánh thành và bàn giao nhà tình
nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị
Xuyến (vợ liệt sĩ quân đội Nhân dân).
ANH KHOA - HOÀNG THƠ

Công an tỉnh
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Xây dựng các mô hình:

Nâng cao hiệu quả công tác đoàn
tại trường học
HOÀNG VƯƠNG

Từng bước đưa hoạt động công tác đoàn đi vào chiều sâu, các đoàn trường học đã và đang xây dựng mô
hình hoạt động sáng tạo góp phần tạo môi trường học tập, vui chơi, sinh hoạt lành mạnh, bổ ích và
hướng đến giáo dục các kỹ năng, bồi đắp lý tưởng cách mạng hỗ trợ đoàn viên thanh niên khối trường
học rèn luyện và trưởng thành.

Đ

ến
Trường
THPT
Chuyên Chu Văn An,
nhiều người bất ngờ bởi
những bức tranh tường nhiều
màu sắc như hoa hướng dương,
cây xanh, hoa phượng... Nhờ
hình ảnh sinh động mà những
khoảng tường đơn điệu ở nhà để
xe, nhà đa năng hay ghế đá trong
khuôn viên trở nên sặc sỡ, tạo
nên bức tranh đầy màu sắc và tạo
nên nét riêng biệt của trường. Em
Hoàng Trung Thành, lớp 12B,
Trường THPT Chuyên Chu Văn
An cho biết: Những góc sân đẹp
đã trở thành nơi thư giãn, vui
chơi bổ ích, lý thú của chúng em
sau mỗi giờ học, giúp chúng em
có thêm cảm hứng trong học tập,
vui chơi.
Chị Nguyễn u Hằng, Bí thư
đoàn Trường THPT Chuyên Chu
Văn An cho biết: Để thực hiện
được những tác phẩm trên, đoàn
trường đã thông báo đến các chi
đoàn khối 10, 11 về nội dung, ý
nghĩa, mục đích của việc thực
hiện mô hình trang trí khuôn
viên trường. Đồng thời tập hợp
32 đoàn viên có năng khiếu tham
gia Câu lạc bộ vẽ tranh. Đến nay,
các thành viên câu lạc bộ đã hoàn
thành vẽ 2 bức tranh tường và 5
chiếc ghế đá. Năm học này, chúng
tôi tiếp tục duy trì mô hình trang
trí khuôn viên và triển khai thêm
2 mô hình mới là giáo dục chính

Việc xây dựng quy chế tự quản
và thành lập các ban trong
dòng họ trên địa bàn xã Quang
Trung, huyện Bình Gia đã góp
phần tích cực trong giải quyết
mâu thuẫn nảy sinh trong
cộng đồng. Từ đó giúp cho
việc triển khai các chính sách
của Nhà nước thuận lợi hơn,
góp phần thúc đẩy sự phát
triển kinh tế - xã hội trên địa
bàn xã.
uang Trung là xã vùng
III, là một trong những
xã đặc biệt khó khăn của
huyện Bình Gia. Toàn xã có trên
3.300 nhân khẩu với 714 hộ
thuộc 17 dòng họ sinh sống tại
11 thôn.
Trước đây, trên địa bàn xã
Quang Trung xảy ra một số vụ
việc tranh chấp, mâu thuẫn giữa
một số dòng họ với nhau và mâu
thuẫn nội bộ dòng họ khiến việc
huy động sự hưởng ứng của
người dân vào thực hiện một số
nhiệm vụ như: xây dựng nông
thôn mới, giải phóng mặt bằng,
làm đường giao thông, kéo điện
lưới… không được sự đồng
thuận cao, từ đó ảnh hưởng đến
nhiệm vụ chính trị, phát triển
kinh tế - xã hội của xã. eo

Đoàn viên Trường THPT Chuyên Chu Văn An vẽ tranh trên ghế đá

Trên địa bàn tỉnh có 27 trường THPT, 2 trung tâm giáo dục thường xuyên, 9
trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, 4 trường cao
đẳng với hàng chục nghìn đoàn viên thanh niên. Hằng năm, Tỉnh đoàn và
Sở GD&ĐT tổ chức ký kết quy chế phối hợp, trong đó hướng đến thực hiện
có hiệu quả các phong trào“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”.

trị tư tưởng cho đoàn viên thanh
niên và hỗ trợ thanh niên sinh
hoạt hè tại nơi cư trú.
Tại Trường THPT Hòa Bình,
huyện Chi Lăng, mô hình ư
viện thân thiện được đặt trong

một khoảng sân đầy nắng với bức
tranh tường rực rỡ màu sắc đã
thu hút đông đảo đoàn viên
thanh niên đọc sách, học bài. Mô
hình này là ý tưởng của Đoàn
trường. Ngay sau khi được trình

bày, mô hình đã nhận được sự
tham gia của các em học sinh
trong việc bố trí sắp xếp khu vực
đọc sách, thư viện, vẽ tranh…
Ngoài 2 trường học trên, từ
năm học 2019 - 2020 đến nay, các
trường THPT, cao đẳng nghề
trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và
duy trì 10 mô hình, giải pháp.
Trong đó, tập trung vào các hoạt
động như: phòng, chống dịch
Covid-19; trang trí khuôn viên
trường học; sinh viên 5 tốt; xây

dựng thư viện thân thiện; giúp đỡ
học sinh có hoàn cảnh khó khăn;
sáng tạo đồ gia dụng, trang trí từ
nghệ thuật tết dây… Đây là
những mô hình do Tỉnh đoàn chỉ
đạo điểm tại các huyện, thành
phố. Tuy mới được triển khai
song các mô hình đã giải quyết
được tình trạng nhàm chán trong
hoạt động đoàn tại các trường,
nhận được sự quan tâm, tham gia
của các em học sinh.
Chị Lưu ị Tình, Trưởng
Ban anh thiếu nhi - Trường
học, Tỉnh đoàn cho biết: Để đưa
hoạt động công tác đoàn và
phong trào thanh niên ngày càng
đi vào chiều sâu, từ năm học 2019
– 2020, chúng tôi đã xây dựng kế
hoạch và hướng dẫn các đoàn
trường xây dựng mô hình, giải
pháp trong trường học. Tùy điều
kiện cụ thể của từng trường mà
xây dựng mô hình cho phù hợp,
thu hút đông đảo các em tham
gia. Mục tiêu của việc xây dựng
các mô hình hoạt động công tác
đoàn trong trường học là giáo
dục chính trị tư tưởng, đạo đức
lối sống, cho sinh viên, đoàn viên,
học sinh; thu hút các em tham gia
hoạt động, phong trào của đoàn,
hội. Các mô hình hoạt động công
tác đoàn trong trường học không
bó hẹp trong một khuôn mẫu
nhất định mà là khuyến khích
khai thác tiềm năng, thế mạnh
của đoàn viên thanh niên. Mô
hình có thể đa dạng, linh hoạt
liên quan đến lĩnh vực nghệ
thuật, thể thao, văn hóa, xã hội…
được đoàn viên thanh niên yêu
thích, hưởng ứng.
Tại hội nghị tổng kết công tác
Đoàn, Hội, Đội trường học và
công tác phối hợp giữaTỉnh đoàn
Lạng Sơn với Sở Giáo dục và Đào
tạo (tháng 9/2020), các mô hình,
giải pháp trong trường học được
đánh giá là hoạt động phong phú,
thiết thực của tổ chức Đoàn, góp
phần nâng cao chất lượng giáo
dục của các nhà trường. Đây
cũng trở thành nền tảng kiến
thức, kỹ năng giúp học sinh, sinh
viên chủ động, tự tin trong học
tập và cuộc sốngn

QUaNg TrUNg:

Hiệu quả từ việc xây dựng quy chế tự quản trong dòng họ

Q

Bà con dòng họ Hứa, họ Hoàng tham gia làm tuyến đường Quang Trung –
Hồng Phong
Ảnh: côNG QUÂN

thống kê của Công an xã Quang
Trung, chỉ tính riêng trong năm
2015 và 2016, đã có 31 vụ mâu
thuẫn nội bộ cũng như giữa các
dòng họ với nhau liên quan đến
lĩnh vực đất đai, phân chia tài
sản, hôn nhân - gia đình…
Xác định những “nút thắt”
của vấn đề, năm 2016, Ban Chấp

hành Đảng bộ xã đã bàn, thống
nhất ban hành Nghị quyết
chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo
việc phối hợp xây dựng tổ chức
thực hiện quy chế tự quản của
dòng họ. Để triển khai nghị
quyết chuyên đề này, Đảng ủy xã
đã chỉ đạo các đoàn thể chính trị
- xã hội phát huy vai trò trong

công tác tuyên truyền vận động
đến người có uy tín, trưởng các
dòng họ.
Với sự quyết tâm của Đảng
bộ xã, từ năm 2017 đến nay, 6/17
dòng họ đã thành lập được ban
tự quản, ban đại diện trong dòng
họ. Ông Lý Văn Trường, Phó Bí
thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
cho biết: Với việc xây dựng quy
chế, thành lập các ban trong
dòng họ, khi có việc thôn, việc
xã, đại diện các dòng họ đã bàn,
thống nhất cách làm, mức đóng
góp. Điển hình như năm 2017,
khi triển khai dự án xây dựng
tuyến đường Quang Trung –
Hồng Phong, đại diện các dòng
họ ở các thôn có tuyến đường đi
qua đã tổ chức họp, vận động gia
đình, bà con họ hàng hiến hơn
10 nghìn mét vuông đất, góp vận
liệu và góp ngày công lao động để
tổ chức làm đường. Từ đó đến
nay, dự án có chiều dài hơn 13
km đã cơ bản hoàn thành. Ngoài
dự án này, để đưa điện lưới quốc
gia đến các thôn, nhất là các thôn

đặc biệt khó khăn, một số dòng
họ đã vận động các hộ dân đóng
góp hơn 1 tỷ đồng mua dây, làm
cột để đưa điện về thôn Bản
Chang, Bản Quần…
Ông Hứa Quan Ba, trưởng
dòng họ Hứa, thôn Nà Cao, xã
Quang Trung cho biết: ông
qua sự suy tôn của các hộ trong
dòng họ, ban tự quản, ban đại
diện dòng họ được thành lập đã
đóng vai trò trọng tài, giải quyết,
hòa giải mẫu thuẫn nảy sinh, đặc
biệt là đóng vai trò “sứ giả” để
huy động, triển khai các việc
trong thôn, trong xã.
Quang Trung là xã còn nhiều
khó khăn, đặc biệt là trong công
tác xây dựng nông thôn mới, vì
vậy, trong thời gian tới, các dòng
họ còn lại sẽ tiếp tục xây dựng và
ban hành quy chế tự quản. Đồng
thời, tuyên truyền, vận động các
hộ dân trong thôn, trong dòng
họ tự nguyện hưởng ứng tham
gia chương trình xây dựng nông
thôn mới.
TRÍ DŨNG

Thứ Ba, ngày 3/11/2020

Cần tăng cường kiểm định
chất lượng nước sinh hoạt
TRIỆU THÀNH

Mặc dù trong thực tế chưa có vụ việc nào bị ảnh hưởng nghiêm trọng do
mất vệ sinh nguồn nước sinh hoạt gây ra nhưng thực tế công tác kiểm định
chất lượng vệ sinh nước sinh hoạt vẫn còn những bất cập nhất định, cần
được tăng cường các giải pháp để hiệu quả hơn.

T

rong tháng 9/2020, các
đơn vị chuyên môn trực
thuộc Sở Y tế đã kiểm tra,
giám sát công tác tác y tế và an
toàn vệ sinh thực phẩm tại các
đơn vị, doanh nghiệp, phục vụ các
sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn.
Qua kiểm tra, đã có 2 mẫu nước
tại huyện Bắc Sơn và thành phố
Lạng Sơn có hàm lượng vi khuẩn
vượt quá tiêu chuẩn quy định cho
phép. Sau kiểm tra, các đơn vị đều
đã xử lý, khắc phục để đảm bảo
phục vụ tốt cho các sự kiện được
tổ chức tại địa phương. Mặc dù số
vụ phát hiện nước sinh hoạt
không đảm bảo vệ sinh còn ít
song nếu không được kiểm tra,
khắc phục kịp thời thì lượng nước
này được sử dụng thường xuyên,
liên tục dẫn đến nguy cơ mất an
toàn vệ sinh, ảnh hưởng đến sức
khỏe người sử dụng.
Không chỉ có nguồn nước mất
vệ sinh, thời gian qua, công tác
kiểm định chất lượng nước còn
nhiều khó khăn, hạn chế. Cụ thể:
hiện nay, việc quy hoạch sử dụng
nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn để
phục vụ sinh hoạt cho người dân
chỉ tập trung ở khu vực thành
phố, thị trấn. Do đó, việc xét
nghiệm, kiểm tra vẫn chủ yếu là
các mẫu nước thuộc khu vực
thành phố, thị trấn. Trung bình
mỗi năm, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật (CDC) tỉnh tiếp nhận
800 đến 1.000 mẫu nước xét
nghiệm, chủ yếu là của các trường
học, Công ty Cổ phần Cấp thoát
nước Lạng Sơn và một số cơ
quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu
tại khu vực thành thị. Số mẫu
nước lấy từ khu vực nông thôn
gần như không có. Trong thực tế,
nhiều hộ dân sống tại vùng nông
thôn chưa biết đến dịch vụ kiểm
định chất lượng nước, hoặc biết
nhưng không quan tâm hoặc có
tâm lý chủ quan rằng nguồn nước
đang sử dụng (nước giếng, nước

Cán bộ Khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng,
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm nguồn nước

Nước sạch là một phần quan trọng trong cuộc sống. Cùng với ngành y tế, chính
quyền các cấp cần quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác kiểm định, xét nghiệm
chất lượng nước sinh hoạt, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền
để người dân biết và sử dụng nguồn nước đảm bảo. Người dân, nhất là người
dân ở vùng nông thôn cần quan tâm sử dụng nguồn nước sạch, gửi mẫu đến cơ
quan chức năng kiểm định chất lượng nguồn nước (giếng, nước tự chảy) đang
sử dụng, nếu không đảm bảo cần có biện pháp thay thế nguồn nước hợp vệ sinh
nhằm tránh những tác hại do nước ô nhiễm, không đảm bảo vệ sinh gây ra

tự chảy) đảm bảo vệ sinh. Ông
Chu Văn Héo, thôn Đồng ủy,
xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng cho
biết: Gia đình tôi sử dụng nước tự
chảy từ khe núi dẫn về. Nước
trong, sạch và mát. Mấy năm nay,
gia đình tôi sử dụng chưa xảy ra
vấn đề gì liên quan đến nguồn
nước nên khá yên tâm.
Kĩ sư Nguyễn Đức Tiến,
Trưởng Khoa xét nghiệm – Chẩn
đoán hình ảnh, thăm dò chức
năng, Trung tâm CDC cho biết:
Quy định việc các cơ sở được
phép chuẩn bị mẫu nước để
mang đi kiểm định tạo ra “lỗ
hổng”, khiến cơ quan chức năng
khó quản lý bởi các đơn vị có thể
chuẩn bị các mẫu nước sạch
không đúng với nguồn nước
đang sử dụng tại cơ sở.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được
biết, khi sử dụng các nguồn nước
không đảm bảo vệ sinh có thể
gây các bệnh nhiễm trùng đường
ruột như: tả, lỵ trực khuẩn,
thương hàn, tiêu chảy, giun sán

7

THÔNg Báo
Kết quả các tập thể, cá nhân ủng hộ các tỉnh Miền Trung
Những ngày vừa qua, ở một
số tỉnh miền Trung đã xảy ra lũ,
lụt nghiêm trọng. Ngày
19/10/2020, Uỷ ban MTTQ Việt
Nam tỉnh Lạng Sơn đã kêu gọi
toàn thể cán bộ, công chức, các
tầng lớp Nhân dân, các cơ quan,
đơn vị, tổ chức tôn giáo, các nhà
hảo tâm, các doanh nghiệp của
tỉnh và Trung ương đóng trên địa
bàn chung tay chia sẻ, ủng hộ
Nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do
mưa lũ gây ra.
Ngày 23/10/2020, Ban
ường trực ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh đã có thông báo số
61/TB-MTTQ-BTT, thông báo
số tiền ủng hộ của 34 cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân
hảo tâm với số tiền là
1.950.122.000 đồng. Trong đó:
678.122.000 đồng tiền mặt;
1.272.000.000 đồng hiện vật.
Từ ngày 24/10/2020 đến 16
giờ 00 phút ngày 30/10/2020,
Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh tiếp tục nhận
được sự ủng hộ của 22 đơn vị
ủng hộ với số tiền là: 932.326.000
đồng (chín trăm ba mươi hai
triệu, ba trăm hai mươi sáu nghìn

đồng).
Tính đến nay, số tiền ủng hộ
các tỉnh miền Trung là:
2.882.448.000 đồng (Trong đó:
1.610.448.000 tiền mặt và
1.272.000.000 là hiện vật). Ban
ường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh Lạng Sơn xin ghi nhận
và trân trọng cảm ơn tấm lòng
hảo tâm của quý cơ quan, doanh
nghiệp và các cá nhân đã tham
gia ủng hộ. Để tiếp tục có nguồn
hỗ trợ Nhân dân các tỉnh miền
Trung, kính mong các đơn vị, cá
Nhân tiếp tục quyên góp ủng hộ
đạt kết quả cao nhất. Mọi hình
thức ủng hộ xin chuyển về: Quỹ
Cứu trợ của Uỷ ban MTTQ Việt
Nam tỉnh.
Số
tài
khoản:
3761.0.1062792.91049 tại Kho
bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.
Tên tài khoản: Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng
Sơn.
Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Văn
phòng Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng
Sơn (địa chỉ: đường Hoàng Văn
ụ, phường Chi Lăng, thành
phố Lạng Sơn).
Xin chân thành cảm ơn !

Các tập thể ủng hộ các tỉnh miền Trung
(tính từ ngày 24/10 đến 16 giờ ngày 30/10/2020)

DaNH SáCH

và các bệnh ngoài da, bệnh về
mắt, ung thư… Vì vậy, công tác
kiểm định chất lượng nước sinh
hoạt là rất quan trọng và cấp
thiết. Các cấp, ngành liên quan
cần tăng cường hơn nữa trong
thực hiện công tác này. Ông Lý
Kim Soi, Phó Giám đốc Sở Y tế
cho biết: Để thực hiện tốt hơn
nữa công tác kiểm định nguồn
nước sinh hoạt, thời gian tới, Sở
Y tế sẽ chỉ đạo Trung tâm CDC
tăng cường lấy mẫu xét nghiệm
nguồn nước trên địa bàn, từ
thành thị đến nông thôn. Tổ
chức khảo sát, rà soát tình hình
sử dụng nước sinh hoạt trên địa
bàn, có thể xây dựng chuyên đề
kiểm tra nước sạch dùng cho ăn
uống, sinh hoạt. Bên cạnh đó,
tăng cường tuyên truyền để
người dân phân biệt được nguồn
nước sạch, nước hợp vệ sinh,
đồng thời hướng dẫn người dân
phương pháp căn bản trong xử lý
nước sinh hoạt trước khi ăn uống
tại cơ sởn

THÔNg Báo
Kết quả xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021
Căn cứ Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của
Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà
nước” về văn học, nghệ thuật; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP
ngày 01/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về
“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học,
nghệ thuật.
Căn cứ Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL ngày 8/10/2019
của Bộ Văn hóa, ể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch
xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét
tặng Giải thưởng “Hồ Chi Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn
học, nghệ thuật năm 2021;
Ngày 28 tháng 10 năm 2020, Hội đồng cấp cơ sở xét tặng “Giải
thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ
thuật năm 2021 tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp xét và tiến hành
bỏ phiếu theo đúng quy định, kết quả như sau:

1. Hồ sơ đủ số phiếu đề nghị trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng
Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021: 02 hồ sơ.

2. Hồ sơ không đủ số phiếu đề nghị trình Hội
đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng “Giải
thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021:
Không.
Kết quả này được thông báo trên cổng thông tin điện
tử của tỉnh; cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, ể thao

và Du lịch; Báo Lạng Sơn; trang thông tin điện tử của
Đài Phát thanh và Truyền tình hình tỉnh Lạng Sơn.
TM. HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL
Nguyễn Phúc Hà
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TRONG NƯỚC - THẾ GIỚI

Không chủ quan với bão số 10
Ngày 2/11/2020, Phó
Thủ tướng Trịnh Đình
Dũng, Trưởng Ban
Chỉ đạo Trung ương
về Phòng chống
thiên tai chủ trì cuộc
họp ứng phó với bão
Goni (bão số 10).

Nhật Bản bắt đầu hành trình rước
đuốc olympic và Paralympic
Ngày 2/11/2020, 2 ngọn đuốc sẽ được rước
trong Olympic và Paralympic diễn ra vào mùa
Hè tới đã bắt đầu hành trình 8 tháng tại thủ
đô Tokyo (Nhật Bản) để khuấy động không khí
hướng đến hai sự kiện thể thao quốc tế này.
Trong hành trình kéo dài đến ngày 3/7/2021, 2
ngọn đuốc sẽ được rước qua toàn bộ 62 thành
phố, thị trấn và làng mạc của Tokyo. Theo kế
hoạch, Olympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 23/7
đến ngày 8/8/2021, sau đó là Paralympic từ
ngày 24/8 đến ngày 5/9/2021.

T

heo đánh giá của
Trung tâm Dự báo Khí
tượng thủy văn Quốc
gia, hiện tại, bão số 10 (Goni)
đang có cường độ mạnh cấp 8;
trong ngày 3/11, với tác động
của cao nhật nhiệt đới kết hợp
với không khí lạnh tiếp tục gia
tăng nên bão có thể tăng
cường độ, đạt cấp 9. Ngày
4/11, khi vào trong với tác
động của nhiệt lực, bão có khả
năng giảm cấp. Đến ngày
5/11, bão ảnh hưởng trực tiếp
các khu vực nước ta với cường
độ cấp 8, có thể thấp hơn.
Lưu ý các tác động do bão
số 10, đại diện cơ quan khí
tượng thủy văn Quốc gia cho
hay, trên biển, cảnh báo gió
mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng
cao từ 5 đến 7 m. Chiều tối
ngày 4/11, nước ta bắt đầu bị
ảnh hưởng mưa do bão số 10.
Đặc biệt, lưu ý mưa hướng
vào khu vực vừa chịu thiệt hại
do bão số 9.
Ông Mai Văn Khiêm,
Giám đốc Trung tâm Dự báo
Khí tượng thủy văn Quốc gia
cho biết: “Do hoàn lưu bão số
10 kết hợp không khí lạnh
tăng cường nên sẽ gây đợt
mưa lớn diện rộng. Nhận
định xa cho thấy, ừa iên
- Huế, Phú Yên, Bắc Tây
Nguyên có lượng mưa trung
bình từ 100 đến 200 mm từ
chiều tối ngày 4 đến 6/11. Sau
đó, mưa dịch chuyển ra Nghệ
An, Quảng Trị với lượng mưa
từ 150 đến 300 mm từ ngày 5
đến 7/11”.
Phát biểu tại cuộc họp,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) Nguyễn Xuân
Cường cho biết, bão Goni là
siêu bão ở sườn đông Philip-

EU và anh tiếp tục đàm phán
nhằm đạt thỏa thuận thương mại

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu không được chủ quan với bão số 10 (Goni)

pines và đã giảm cấp khi vào
Biển Đông, song lại chịu tác
động của các hình thái khác
nên khó dự báo, đoán định.
Do vậy, phải liên tục dự báo,
cảnh báo sát diễn biến cơn
bão, đặc biệt là tình hình mưa.
“Hai vấn đề trọng tâm cần tập
trung với hoàn lưu bão số 10
là chú ý lũ ống, lũ quét, sạt lở;
đề phòng sự cố hồ nhỏ, hồ
xuống cấp”, Bộ trưởng đề nghị.
Nhấn mạnh đây là cơn bão
phức tạp, khi vào đất liền gây
mưa lớn, có nơi lên đến 400
mm ở Trung Trung Bộ và
Nam Trung Bộ, Phó ủ
tướng Trịnh Đình Dũng nhấn
mạnh: Bão số 10 dự kiến diễn
biến phức tạp, cùng với ảnh
hưởng của đợt gió mùa Đông
Bắc dự báo sẽ gây mưa lớn từ
Nghệ An trở vào. “Không vì
dự báo cơn bão không lớn mà
chủ quan. Cần tập trung rà
soát tàu thuyền trên biển ra
khỏi nơi nguy hiểm, đưa về
nơi tránh trú an toàn. Đồng
thời, sơ tán người dân khỏi
lồng bè, chòi canh, khu vực
nuôi trồng thuỷ sản ven biển”,
Phó ủ tướng yêu cầu.
Phó ủ tướng Trịnh
Đình Dũng lưu ý phải bảo
đảm an toàn cho các tàu đang

tìm kiểm cứu nạn ở khu vực 2
tàu bị đắm. Bên cạnh đó, chủ
động sơ tán người dân khỏi
khu vực nguy hiểm: Mưa lớn
gây ngập úng, khu vực dễ sạt
lở đất, lũ ống, lũ quét. Tiếp tục
khắc phục sự cố những công
trình bị thiệt hại do bão số 9,
song song với đó, cần ứng phó
bảo vệ các công trình. Tinh
thần là không được chủ quan,
các cơ quan chức năng theo
dõi chặt chẽ diễn biến của bão
số 10 để có kế hoạch ứng phó
kịp thời, phù hợp; rà soát tàu
thuyền trên biển ra khỏi khu
vực nguy hiểm, về tránh trú
bão an toàn, đồng thời bảo
đảm an toàn cho các tàu tìm
kiếm cứu nạn.
Phó ủ tướng cũng yêu
cầu khắc phục, gia cố, sửa
chữa ngay những công trình
hạ tầng đã bị thiệt hại trong
các cơn bão vừa qua, đồng
thời theo dõi chặt chẽ cơn
bão số 10 khi di chuyển vào
bờ để có phương án sơ tán
người dân về những cơ sở
tránh trú bão bảo đảm an
toàn, nhất là những khu vực
có nguy cơ về sạt lở đất.
“ực tiễn thời gian qua cho
thấy, bão vào gây thiệt hại
không lớn, nhưng hoàn lưu

bão gây mưa, lũ lụt, sạt lở đất
lại gây thiệt hại rất lớn” Phó
ủ tướng nêu rõ.
Tuy nhiên, Phó ủ
tướng nhấn mạnh: Đây là vấn
đề rất khó trong dự báo, cảnh
báo, ứng phó. Nhiều nơi,
người dân sinh sống ổn định
vài chục năm, địa chất được
đánh giá ổn định nhưng thời
gian qua lại xảy ra sạt lở đất.
Vấn đề này, nhiều nước có
điều kiện địa chất, địa hình
tương tự Việt Nam cũng gặp
phải nhiều sự cố, khó dự báo
dù áp dụng khoa học, công
nghệ, các công cụ cảnh báo.
Phó ủ tướng cũng yêu cầu
tập trung lực lượng sẵn sàng
với phương châm “4 tại chỗ”;
đây là yêu cầu quan trọng
nhất vì lực lượng tại chỗ có
vai trò rất quan trọng, phản
ứng kịp thời khi có sự cố.
Về lâu dài, Phó ủ tướng
nhấn mạnh: Phải tiếp tục
hoàn thiện bản đồ cảnh báo
nguy cơ lạt sở đất; các bộ,
ngành phải phối hợp với
nhau, cùng các nhà khoa học
vào cuộc, đồng thời nâng cao
công tác tuyên truyền cho
người dân về ứng phó với sạt
lở đất.

Đến trưa 2/11/2020, vẫn còn 14
người người mất tích trong vụ sạt
lở ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam
Trà My, tỉnh Quảng Nam. Thiếu
tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh
Quân khu 5 cho biết: Tại điểm khu
vực sạt lở Trà Leng hiện đã phát
hiện một khu vực mới được đánh
giá có khả năng vùi lấp 14 người
còn lại. Điểm này cách hiện trường
sạt lở khoảng 500 m, nằm dưới con
suối đang bao phủ một lớp đất đá,
bùn lầy dày khoảng 5 m. Lực lượng
cứu hộ trong vụ sạt lở ở Trà Leng
đang tập trung tìm kiếm tại khu
vực này.

Từ ngày 21/10/2020, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tổ
chức Phát động ủng hộ đồng bào
các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt
hại thiên tai, bão lũ. Tính đến ngày
2/11, tổng số tiền cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động, cán bộ
đoàn viên các đơn vị thuộc Bộ ủng
hộ miền Trung là 1 tỷ 567 triệu
đồng. Số tiền quyên góp được đã
được Bộ VHTT&DL trao cho Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam để ủng hộ đồng bào bị thiệt
hoại bởi lũ lụt.

Đà Nẵng: Trưng bày nhiều
hiện vật, tư liệu quý về

Siêu bão goni quần đảo
Philippines, ít nhất 10 người thiệt
mạng
Theo thông báo, có 9 người thiệt mạng tại
tỉnh Albay và 1 người thiệt mạng ở tỉnh đảo
Catanduanes, nơi siêu bão Goni đổ bộ vào
quần thảo Philippines. Văn phòng Bảo vệ dân
sự của Philippines (OCD) thông báo có ít nhất
10 người thiệt mạng và 3 người khác mất tích
khi siêu bão Goni đi qua khu vực phía Nam
của đảo Luzon. Thông báo của OCD cho biết:
Siêu bão Goni đã khiến 390.000 người phải đi
sơ tán, trong đó hơn 345.000 người tạm trú
trong các trung tâm sơ tán của chính phủ.
Hiện hàng nghìn binh sỹ và cảnh sát đang
được đặt trong trạng thái sẵn sàn để hỗ trợ
công tác sơ tán và các nỗ lực ứng cứu.

Triều Tiên cáo buộc Mỹ - Hàn âm
mưu triển khai thêm THaaD
Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam
tại Seoul, trang mạng tuyên truyền của Triều
Tiên Uriminzokkiri ngày 2/11/2020 cáo buộc
Hàn Quốc âm mưu cho Mỹ triển khai thêm
một khẩu đội trong hệ thống phòng thủ tên
lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), đồng thời
cảnh báo động thái này sẽ dẫn đến “sự tự hủy
diệt”. Nguồn tin trên cho biết tại các cuộc hội
đàm cấp Bộ trưởng Quốc phòng gần đây, Hàn
Quốc và Mỹ đã nhất trí đưa ra một kế hoạch
dài hạn cho việc bố trí ổn định hệ thống
THAAD, và kế hoạch này là nhằm mở đường
cho việc triển khai thêm THAAD.

Theo BAOcHINHPHU.VN

Bão lũ lịch sử trong tháng Phát hiện 1 địa điểm có Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch ủng hộ hơn 1,5 tỷ
10 và những con số đau
thể là nơi vùi lấp 14
lòng
người mất tích ở Trà Leng đồng cho miền Trung
Tháng 10/2020, tình hình mưa lũ
ở các tỉnh miền Trung diễn biến hết
sức phức tạp, gây thiệt hại lớn về
người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm
trọng tới đời sống của người dân. Cụ
thể trong tháng 10 đã xuất hiện 1
vùng áp thấp, 1 vùng áp thấp nhiệt
đới, 2 đợt mưa lũ lớn, 4 cơn bão, 60
điểm bị sạt lở, 62 cơn lũ. Thiệt hại do
thiên tai gây ra khiến 1.009 ngôi nhà
bị hư hại hoàn toàn; 130 người bị
mất tích; 1.418 ha lúa và 7.871 ha
hoa màu bị ngập, hư hại; 7.039 con
gia súc và gần 930.000 con gia cầm
bị chết, cuốn trôi; ước thiệt hại bằng
tiền gần 2.700 tỷ đồng.

Đàm phán thương mại 2/11/2020 và dự
kiến kéo dài đến giữa tuần, trong một nỗ lực
nhằm tránh nguy cơ rối loạn quan hệ thương
mại song phương trong tương lai, khi chỉ còn
chưa đầy 9 tuần nữa là Anh sẽ chính thức rời
khỏi EU. Diễn ra với cường độ cao và kín kẽ,
cuộc đàm phán lần này là nỗ lực cuối cùng để
hai bên đạt được một thỏa thuận đối tác mới
trước khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào
cuối năm nay.

Hoàng Sa, Trường Sa
Sáng 2/11/2020, Bộ Thông tin và
Truyền thông phối hợp với Trường Đại
học Đà Nẵng tổ chức Triển lãm bản đồ
và trưng bày tư liệu“Hoàng Sa, Trường
Sa của Việt Nam - Những bằng chứng
lịch sử và pháp lý”tại Trường Đại học
Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng. Triển lãm
giới thiệu đến công chúng các tư liệu,
văn bản, ấn phẩm và bản đồ được tập
hợp từ các nguồn tư liệu được công bố
từ trước đến nay của các nhà nghiên
cứu, học giả ở trong nước và quốc tế.
Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 4/11.

230 vận động viên tham dự
giải vô địch Cờ tướng trẻ
toàn quốc năm 2020
Ngày 2/11/2020, Giải vô địch Cờ

TS (TỔNG HỢP)

tướng trẻ toàn quốc năm 2020 với sự
tham dự của 230 vận động viên,
đã khai mạc tại thành phố Bắc
Giang. Các vận động viên đến từ
11 tỉnh, thành phố. Các vận động
viên thi đấu ở 4 nội dung gồm: cờ
nhanh, cờ chớp nhoáng, cờ tiêu
chuẩn và cờ truyền thống; tranh
tài cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng
đội nam, đồng đội nữ ở các nhóm
tuổi từ 7 đến 20 tuổi (gồm nhóm 7
tuổi, 9 tuổi, 11 tuổi, 13 tuổi, 15
tuổi, 18 tuổi và 20 tuổi); thi đấu
theo hệ Thụy Sĩ từ 7 đến 9 ván.
Giải do Tổng cục Thể dục Thể
thao, Liên đoàn Cờ tướng Việt
Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể dục và Thể thao tỉnh Bắc
Giang tổ chức. Dự kiến giải sẽ
diễn ra đến ngày 8/11.
TS (TỔNG HỢP)
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