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Khai mạc Hội khỏe
Phù Đổng tỉnh
Lạng Sơn lần thứ X,
năm 2020

Tuyên dương 52 thanh niên tiên tiến các tỉnh,
thành phố phía Bắc

S

áng 4/11/2020, tại Lạng
Sơn, đoàn khối các cơ quan
và doanh nghiệp các tỉnh,
thành phố phía Bắc tổ chức lễ
tuyên dương thanh niên tiên tiến
giai đoạn 2019 -2020.
Dự lễ tuyên dương có đồng
chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí
thư ường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; đồng
chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
cùng 350 đại biểu thanh niên tiên
tiến đến từ 26 tỉnh, thành phố
phía Bắc.
Xem tiếp trang 2

S

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn
và đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn trao bằng khen cho thanh niên tiên tiến

Chủ động triển khai phương pháp
giảng dạy chương trình mới lớp 1
Xem trang 5

áng 4/11/2020, tại Nhà thi đấu thể
dục thể thao tỉnh, Ban Tổ chức Hội
khỏe Phù Đổng tỉnh tổ chức lễ khai mạc
Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Lạng
Sơn lần thứ X, năm 2020.
Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Hồ
Tiến iệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch UBND tỉnh; Đoàn ị Hậu, Phó
Chủ tịch ường trực HĐND tỉnh;
Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo HKPĐ tỉnh
Lạng Sơn năm 2020; đại diện Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GD&ĐT), Ủy ban
MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn
thể của tỉnh.
Xem tiếp trang 2

Khánh thành gian
trưng bày hiện vật về
Chủ tịch Triều Tiên
Kim Châng Ưn

C

hiều 4/11/2020, tại Bảo tàng tỉnh,
UBND tỉnh phối hợp với Đại sứ
quán Triều Tiên tại Việt Nam tổ chức lễ
khánh thành gian trưng bày những
hình ảnh, hiện vật về chuyến thăm
chính thức Việt Nam của Chủ tịch
Triều Tiên Kim Châng Ưn.
Dự lễ khánh thành, về phía đoàn
Đại sứ quán Triều Tiên có đồng chí Ri
Ho Jun, Đại biện lâm thời Đại sứ quán
Triền Tiên tại Việt Nam.
Về phía Trung ương có lãnh đạo Bộ
Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Văn hóa,
Xem tiếp trang 2

Chỉ đạo phối hợp triển khai
chính sách cho vay trả
lương ngừng việc do ảnh
hưởng bởi đại dịch Covid-19

N

gày 4/11/2020, UBND tỉnh ban
hành Công văn số 1404 /UBNDKGVX về phối hợp triển khai chính
sách cho vay trả lương ngừng việc do
ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
eo đó, để hỗ trợ người sử dụng lao
động vay vốn trả lương ngừng việc cho
người lao động bảo đảm kịp thời, hiệu
quả, đúng quy định, công khai,
Giáo viên trường Tiểu học xã Long Đống, huyện Bắc Sơn hướng dẫn học sinh khối 1 tập đọc

Xem tiếp trang 2

Ứng dụng giáo dục tài chính

Trao cơ hội cho trẻ
Xây dựng đời sống văn hóa
Giúp người nghèo tiếp cận
công nhân, viên chức,
dịch vụ tài chính qua điện thoại khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh trong
lao động
khó
khăn
di động
Xem trang 6
Xem trang
3
Xem trang
3
Xem trang 5
Báo Lạng Sơn phát hành từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần
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Tuyên dương...
Tiếp theo trang 1
Đoàn khối các cơ quan và
doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc
có trên 1.000 cơ sở trực thuộc
với 71.600 đoàn viên. Trong giai
đoạn 2019 – 2020, tuổi trẻ đoàn
khối các cơ quan và doanh
nghiệp các tỉnh, thành phố đã
thực hiện nhiều công trình,
phần việc thanh niên ý nghĩa
phát huy vai trò xung kích, tình
nguyện của tuổi trẻ trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ quê
hương, đất nước, khẳng định

Khai mạc...
Tiếp theo trang 1
Trước lễ khai mạc, Ban Chỉ
đạo, Ban Tổ chức HKPĐ tỉnh đã
đến dâng hương Khuôn viên
tượng đài Chủ tịch Hồ Chí
Minh và thực hiện nghi lễ rước
đuốc.
HKPĐ tỉnh Lạng Sơn lần thứ
X có 1.034 vận động viên (VĐV)
xuất sắc được lựa chọn từ
HKPĐ cấp cơ sở, đại diện
cho 11 phòng GD&ĐT các
huyện, thành phố và 27 đơn vị
trực thuộc Sở GD&ĐT tham
gia. HKPĐ năm nay diễn ra với
11 môn thể thao gồm 2 giai

Khánh thành...
Tiếp theo trang 1
ể thao và Du lịch. Về phía tỉnh
Lạng Sơn có đồng chí Dương
Xuân Huyên, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh và lãnh đạo một số
sở, ngành, lực lượng vũ trang của
tỉnh.
Phát biểu tại lễ khánh thành,
đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh khẳng định: Chuyến thăm
hữu nghị chính thức Việt Nam
của Chủ tịch Kim Châng Ưn
(tháng 3/2019) là dấu mốc quan
trọng, củng cố và phát triển quan
hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt
Nam – Triều Tiên. Nhằm tuyên
truyền, giới thiệu về lịch sử quan
hệ ngoại giao 70 năm giữa Việt
Nam và Triều Tiên, ghi dấu sự
kiện đặc biệt đón, tiễn Chủ tịch
Kim Châng Ưn tại Ga liên vận
Quốc tế Đồng Đăng (thị trấn
Đồng Đăng, huyện Cao Lộc),
UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

dấu ấn tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh
vực.
Toàn đoàn đã tổ chức
gần 300 chương trình tình
nguyện khám bệnh, phát thuốc
miễn phí cho 60.000 người; tặng
hơn 8.500 suất quà; hiến được
gần 10.000 đơn vị máu; hỗ trợ
xây dựng 45 nhà nhân ái; thăm
hỏi; tặng quà chiến sỹ và Nhân
dân đang công tác, sinh sống ở
nơi biên giới, hải đảo… với tổng
kinh phí các hoạt động đạt 17
tỷ đồng.
Đồng hành phòng, chống
dịch Covid-19, đoàn viên tích
cực đăng ký và hướng dẫn Nhân

dân đăng ký khai báo y tế điện tử,
cài đặt ứng dụng Bluezone trên
điện thoại; nhắn tin ủng hộ công
tác phòng, chống dịch hơn 2 tỷ
đồng; ủng hộ gần 10 tỷ đồng tiền
mặt; tặng 130.000 khẩu trang y
tế, 60.000 chai nước rửa tay khô,
trao tặng 156.000 mũ chắn giọt
bắn cho các cơ quan, đơn vị
tuyến đầu phòng, chống dịch
Covid-19 và nhiều nhu yếu
phẩm cho Nhân dân.
Trong giai đoạn 2019 - 2020,
tuổi trẻ đoàn khối các cơ quan và
doanh nghiệp các tỉnh, thành
phố phía Bắc có hơn 380 đề tài
do đoàn viên, thanh niên được

lãnh đạo cơ quan giao đảm
nhận, 285 đề tài được nghiệm
thu; phát hiện, bồi dưỡng
hơn 3.000 quần chúng ưu tú giới
thiệu cho Đảng; trong đó,
trên 1.700 đồng chí được kết nạp
Đảng kết nạp.
Tại liên hoan, Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban
Tổ chức liên hoan trao 52 bằng
khen, giấy khen cho các cá nhân
điển hình tiên tiến giai đoạn
2019 – 2020. Nhân dịp này, các
đại biểu quyên góp hơn 25 triệu
đồng ủng hộ đồng bào miền
Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

đoạn thi đấu. Giai đoạn 1, thi
đấu từ tháng 12/2019 đến tháng
10/2020, với 7 môn thi gồm:
bóng chuyền, Vovinam, cờ vua,
bóng đá nam, cầu lông, bóng
bàn, bơi. Ban Tổ chức đã trao
618 huy chương Giai đoạn 2,
diễn ra sau lễ khai mạc với 4
môn thi đấu gồm: đá cầu, đẩy
gậy, kéo co, điền kinh. Các VĐV
thi đấu trong 6 ngày (từ ngày
4/11 đến ngày 9/11/2020).
Phát biểu tại lễ khai mạc,
đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Ban Chỉ đạo HKPĐ tỉnh năm
2020 khẳng định: HKPĐ lần

thứ X là hoạt động thiết thực
hưởng ứng cuộc vận động
“Toàn dân rèn luyện thân thể
theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đánh
giá kết quả công tác giáo dục thể
chất của các cơ sở giáo dục
trong tỉnh. Qua đây, tuyển chọn
những học sinh có năng khiếu
để đào tạo, bồi dưỡng phát
triển, trở thành những tài năng
thể thao của tỉnh và tham dự
HKPĐ cấp khu vực và toàn
quốc.
Đồng chí mong muốn các
VĐV đoàn kết, trung thực,
quyết tâm thi đấu đạt thành tích
cao nhất. Các trọng tài thực hiện

nhiệm vụ công tâm, chính xác,
khách quan, vô tư để lựa chọn
được những VĐV tiêu biểu nhất
ở các môn thi đấu. Ban Tổ chức
thực hiện nghiêm túc kế hoạch,
khoa học, kịp thời, bảo đảm chất
lượng; chủ động, linh hoạt trong
điều hành các hoạt động của
HKPĐ đạt được mục đích, yêu
cầu đề ra.
Ngay sau lễ khai mạc, các
VĐV bước vào tranh tài ở các
nội dung thi đấu tại 2 địa điểm
là Nhà thi đấu thể dục thể thao
tỉnh và Sân vận động Đông
Kinh.

quan chuyên môn tổ chức trưng
bày chuyên đề “Quan hệ Việt
Nam và Triều Tiên – Những mốc
son lịch sử”. Đây là hoạt động
thiết thực chào mừng kỷ niệm 70
năm quan hệ hợp tác hữu nghị
giữa hai Đảng, hai nước.
Đồng chí Phó Chủ tịch
UBND tỉnh chỉ đạo: Để phát huy
hơn nữa giá trị của điểm du lịch
Ga Đồng Đăng và gian trưng bày
chuyên đề tại Bảo tàng tỉnh, Sở
Văn hóa, ể thao và Du lịch
cùng các sở, ngành liên quan cần
tiếp tục quan tâm chỉ đạo sưu
tầm, bổ sung tài liệu, hình ảnh và
hiện vật về quan hệ ngoại giao
của hai nước Việt Nam - Triều
Tiên; thường xuyên chỉnh lý, làm
phong phú thêm nội dung, chủ
đề trưng bày. Đồng thời đẩy
mạnh tuyên truyền, giới thiệu tới
mọi tầng lớp Nhân dân, lực
lượng vũ trang, học sinh, sinh
viên trên địa bàn tỉnh và cả nước
đến tham quan, học tập.
Phát biểu tại lễ khánh thành,

HOÀNG VƯƠNG

HOÀNG TÙNG – KHÁNH LY

quyền quản lý cho Chi nhánh
NHCSXH tỉnh khi có đề nghị,
làm cơ sở cho việc rà soát, kiểm
tra, xác định đối tượng và thực
hiện quy trình, thủ tục cho vay để
bảo đảm triển khai cho vay kịp
thời đến các đối tượng thụ
hưởng theo quy định.
Chi nhánh NHCSXH tỉnh chỉ
đạo phòng giao dịch NHCSXH
cấp huyện phối hợp chặt chẽ với

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam
cắt băng khánh thành gian trưng bày

Đại biện lâm thời Đại sứ quán
Triền Tiên tại Việt Nam cảm ơn
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn đã
nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày
hiện vật chuyến thăm của Chủ
tịch Kim Châng Ưn tại Bảo tàng
tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí khẳng
định đây là dịp để Việt Nam và
Triều Tiên tiếp tục thắt chặt mối
quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa
hai Đảng, hai Nhà nước.
Gian trưng bày chuyên đề
“Quan hệ Việt Nam và Triều

Tiên – Những mốc son lịch sử”
có hơn 30 ảnh tư liệu, hiện vật
chia làm 2 phần: Lịch sử quan hệ
Việt Nam và Triều Tiên từ năm
1957 đến nay; Một số hình ảnh
lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt
Nam đón tiếp Chủ tịch Đảng Lao
động Triền Tiên Kim Châng Ưn
nhân Hội nghị thượng đỉnh Mỹ
- Triều Tiên tại Hà Nội và chuyến
thăm chính thức Việt Nam tháng
3/2019.

các cơ quan báo, đài, các tổ chức
chính trị - xã hội nhận ủy thác,
UBND các xã, phường, thị trấn
làm tốt công tác tuyên truyền;
thực hiện thủ tục cho vay đảm
bảo nhanh chóng, kịp thời; chủ
động phối hợp với cơ quan có
liên quan nắm bắt thông tin, chủ
động tiếp cận người sử dụng lao
động, xác định đúng đối tượng
đủ điều kiện để cho vay, xử lý kịp

thời những khó khăn, vướng mắc
phát sinh. UBND các huyện,
thành phố chỉ đạo các Phòng, ban
chuyên môn và UBND xã,
phường, thị trấn theo chức năng,
nhiệm vụ được giao, phối hợp
chặt chẽ với Phòng giao dịch
NHCSXH trong quá trình tổ
chức triển khai cho vay trên địa
bàn…

NGỌC HIẾU –TUYẾT MAI

ào khoảng 1 giờ 20 phút,
ngày 3/11/2020, tổ công tác
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công
an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ
tại khu vực ác Ném thuộc xã
Tân Mỹ, huyện Văn Lãng phát
hiện, thu giữ 1 lô hàng hóa nhập
lậu đang vận chuyển từ Trung

Quốc về Việt Nam gồm các mặt
hàng quần áo, loa bluetooth,
micro không dây không có hóa
đơn, chứng từ chứng minh
nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.
Chủ hàng là Đặng Đình Hiệp
(sinh năm 1989, trú tại thị trấn
Cao Lộc, huyện Cao Lộc).

gày 4/11, Ban Điều hành Quỹ
Hỗ trợ nông dân huyện Bình
Gia tổ chức giải ngân nguồn vốn
cho 11 hộ hội viên, nông dân tại
thị trấn Bình Gia để thực hiện dự
án “Chăn nuôi bò sinh sản” với
tổng số tiền 220 triệu đồng.
Theo đó, mỗi hộ tham gia mô
hình được vay 20 triệu đồng trong
vòng 36 tháng với lãi suất
0,65%/tháng. Các hộ vay vốn cam
kết sử dụng vốn đúng mục đích,
có hiệu quả và hoàn trả vốn đầy
đủ, đúng hạn.
Nguồn vốn nhằm hỗ trợ, giúp
đỡ hội viên, nông dân phát triển
sản xuất. Đồng thời nhân rộng
các mô hình kinh tế làm ăn có
hiệu quả, tăng thu nhập giúp hội
viên ổn định đời sống, góp phần
thiết thực vào việc giảm nghèo ở
địa phương.
LƯƠNG THẢO

Gần 90 cán bộ tham
gia tập huấn công tác
công đoàn

Hồi 3 giờ cùng ngày, tại khu
vực Đường Đài thuộc xã Tân
Mỹ, huyện Văn Lãng, đơn vị bắt
giữ 1 vụ vận chuyển vũ khí thô
sơ, công cụ hỗ trợ. Khi thấy lực
lượng chức năng, lợi dụng trời
tối, đối tượng đã bỏ lại tang vật

gày 4/11/2020, Công đoàn
ngành y tế tổ chức hội nghị
tập huấn công tác công đoàn cho
gần 90 học viên gồm: ủy viên ban
chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm
tra (UBKT) công đoàn ngành và
chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên
UBKT, trưởng ban nữ công của
các công đoàn cơ sở trực thuộc.
Tại lớp tập huấn, học viên
được truyền đạt, cập nhật những
kiến thức về một số quy định mới
của Điều lệ và hướng dẫn thi
hành Điều lệ Công đoàn Việt
Nam (Khóa XII), công tác đổi
mới nội dung, phương thức
hoạt động của tổ chức công
đoàn; hướng dẫn nghiệp vụ công
tác kiểm tra, giám sát của UBKT
công đoàn các cấp.
Lớp tập huấn giúp học viên
nắm vững kiến thức cơ bản về
hoạt động công đoàn để vận
dụng vào thực tiễn hoạt động của
công đoàn cơ sở.
TRIỆU THÀNH

Nhân dân hiến trên
75.600 m2 đất xây
dựng nông thôn mới

T

chạy vào khu vực đồi núi để tẩu
thoát. Tang vật thu giữ gồm 13
thanh kiếm các loại và 50 chiếc
dùi cui kim loại.
Hai vụ việc đang được lập hồ
sơ, xử lý theo quy định của pháp
luật.

hời gian qua, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã
tích cực phát huy vai trò trong
thực hiện phong trào thi đua
“Lạng Sơn cùng cả nước chung
sức xây dựng nông thôn mới”
(NTM). Trong đó, phối hợp với
chính quyền, các tổ chức thành
viên tuyên truyền, vận động đoàn
viên, hội viên và các tầng lớp
Nhân dân nêu cao tinh thần trách
nhiệm, tích cực tham gia thực
hiện các hoạt động như hiến đất,
góp công xây dựng NTM.
Kết quả, từ đầu năm 2020 đến
nay, Nhân dân trên địa bàn tỉnh
đã hiến trên 75.600 m2 đất để làm
đường giao thông, nhà văn hóa và
nhiều công trình công cộng khác.
Cùng với đó, Nhân dân đóng góp
được trên 77.900 ngày công, trị
giá trên 12 tỷ đồng để xây dựng
NTM.
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Liên tiếp thu giữ hàng hóa nhập lậu, công cụ hỗ trợ
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N

Chỉ đạo...
Tiếp theo trang 1
minh bạch, không để lợi dụng,
trục lợi chính sách; UBND tỉnh
yêu cầu: Sở Lao động - ương
binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội
tỉnh, Cục uế tỉnh theo chức
năng, nhiệm vụ được giao phối
hợp chặt chẽ với Chi nhánh
NHCSXH tỉnh trong quá trình tổ
chức thực hiện; cung cấp kịp thời
thông tin, dữ liệu thuộc thẩm

Giải ngân 220 triệu
đồng cho 11 hộ hội
viên, nông dân tham
gia dự án “Chăn nuôi
bò sinh sản”

KINH TẾ

Thứ Năm, ngày 5/11/2020

Ứng dụng giáo dục tài chính

Giúp người nghèo tiếp cận dịch vụ
tài chính qua điện thoại di động
HIỂU LAM

Từ tháng 9/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và tổ chức Oxfam tại Việt Nam (tổ chức phi
chính phủ quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm thiểu rủi ro và ứng phó với
biến đổi khí hậu và thảm họa…) triển khai ứng dụng giáo dục tài chính trên điện thoại di động. Qua
đó, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ của NHCSXH qua nền tảng kỹ thuật số.

H

55 doanh nghiệp
được phổ biến các quy
định của pháp luật về
biên giới cửa khẩu

Sáng 4/11/2020, Ban Quản lý Khu
Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng
Sơn tổ chức hội nghị phổ biến, hướng
dẫn các quy định của pháp luật về biên
giới cửa khẩu; quy định, quy trình thực
hiện nộp thuế, phí và thanh toán,
chuyển khoản không dùng tiền mặt
tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho 55
doanh nghiệp là các đơn vị xuất nhập
khẩu hàng hoá qua cửa khẩu.
Tại hội nghị, đại biểu được phổ
biến các quy định của pháp luật nói
chung về cửa khẩu, hoạt động trong
khu vực cửa khẩu và nội quy cửa khẩu;
quy trình kê khai thu, nộp phí hải quan;
quy trình thu nộp phí sử dụng công
trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch
vụ, tiện ích công cộng trong khu vực
cửa khẩu trên địa bàn tỉnh...
Cùng với đó, đại diện doanh
nghiệp được hướng dẫn, phổ biến về
điều kiện kinh doanh vận tải, vận tải
quốc tế, thủ tục đăng ký cấp giấy phép
vận tải quốc tế, hồ sơ cấp giấy phép
trên phần mềm dịch vụ công trực
tuyến lĩnh vực đường bộ tham gia cơ
chế một cửa quốc gia; giới thiệu đề án
nộp thuế hải quan điện tử và thông
quan 24/7...

oạt động triển khai ứng
dụng giáo dục tài chính
nằm trong khuôn khổ
sáng kiến “Nghiên cứu khả năng
tiếp cận giáo dục tài chính của hộ
nghèo và các đối tượng yếu thế
thông qua điện thoại di động” giữa
NHCSXH và tổ chức Oxfam tại
Việt Nam. Đây là một giải pháp
nhằm giúp người nghèo và các đối
tượng chính sách tiếp cận thông tin
về tài chính, sản phẩm dịch vụ của
ngân hàng thông qua ứng dụng
trên điện thoại.
Ông Phạm Mạnh Hà, Phó
Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết:
Để triển khai hiệu quả chương
trình, Chi nhánh NHCSXH tỉnh
đã tham mưu cho Ban đại diện Hội
đồng quản trị NHCSXH chỉ đạo
các tổ chức chính trị - xã hội và các
đơn vị liên quan làm tốt công tác
tuyên truyền. Cùng với đó, chi
nhánh chỉ đạo phòng giao dịch các
huyện, thành phố tích cực tuyên
truyền đến khách hàng về những
tiện ích của ứng dụng, đồng thời
hướng dẫn người dân cách sử dụng
phần mềm tại các buổi giao dịch
xã, phường, thị trấn…
ành phố Lạng Sơn là một
trong những đơn vị triển khai, thực
hiện tốt việc tuyên truyền, sử dụng
ứng dụng này. Đến nay, trên địa
bàn thành phố đã có gần 600 người
là thành viên Ban đại diện Hội
đồng quản trị NHCSXH, cán bộ
hội, đoàn thể, ban quản lý tổ tiết

kiệm và vay vốn, hộ vay cài đặt ứng
dụng.
Ông Nguyễn Dương ắng,
Phó Trưởng Phòng Kế hoạch –
Nghiệp vụ tín dụng NHCSXH
tỉnh, phụ trách triển khai công tác
tín dụng địa bàn thành phố cho
biết: Phần mềm giáo dục tài chính
có giao diện đơn giản, dễ sử dụng,
phù hợp với đối tượng là hộ nghèo
và đối tượng chính sách. Triển khai
chương trình, phòng phân công
cán bộ trực tiếp tuyên truyền,
hướng dẫn tổ chức hội, đoàn thể
cấp xã, ban quản lý tổ tiết kiệm và
vay vốn, từ đó, tổ chức hội và tổ vay
vốn hướng dẫn, tuyên truyền hội
viên, người vay thực hiện.
Bà Đinh ị Mây, Tổ trưởng Tổ
tiết kiệm và vay vốn thôn Chi Mạc,
xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng
Sơn cho biết: “Sau khi được cán bộ
ngân hàng hướng dẫn cài đặt ứng
dụng giáo dục tài chính trên điện
thoại, tôi đã triển khai đến các
thành viên trong tổ. Nhờ sử dụng
ứng dụng này, nhiều gia đình đã
biết cách tính toán, thu chi, tính lãi
suất tiền vay, lịch trả nợ, tiền gửi
tiết kiệm rất dễ dàng, thuận tiện.
Cùng với đó, chúng tôi còn được
tham khảo các mô hình làm ăn
hiệu quả trên cả nước từ nguồn
vốn vay, có thể nghiên cứu để học
hỏi, áp dụng vào thực tiễn sản xuất
của gia đình”.
Với sự tích cực, chủ động triển
khai, hiện nay, khách hàng tại

Những năm gần đây, nhiều
chính sách hỗ trợ của Nhà nước
đối với hợp tác xã (HTX) nông
nghiệp đã được triển khai có
hiệu quả. Từ đó giúp các HTX
nông nghiệp có thêm nguồn lực,
động lực, từng bước vượt khó
vươn lên.
ừ năm 2017 đến nay, trên
địa bàn tỉnh có 154 HTX
nông nghiệp được thành
lập mới, nâng tổng số HTX nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 216
HTX. Ông Vy Kim Truyền, Chủ
tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết:
Số HTX nông nghiệp thành lập
mới những năm gần đây tăng
mạnh, tuy nhiên, quy mô hoạt
động của các HTX trong lĩnh vực
này vẫn manh mún, nhỏ lẻ, vừa
thiếu kinh nghiệm, vừa yếu nguồn
lực phát triển. Nhiều HTX nông
nghiệp hoạt động trước đó gặp
khó khăn như: thiếu vốn, khả năng
mở rộng thị trường, xây dựng
phương án sản xuất kinh doanh
chưa phù hợp,…
Trước những khó khăn đó,
trong những năm qua, nhiều
chính sách hỗ trợ của Nhà nước
đối với lĩnh vực kinh tế tập thể nói
chung, trong đó có các HTX đã

Đồng bộ giải pháp hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp

T

Kiểm tra sinh trưởng đàn ong mật tại
HTX Nông nghiệp Quảng Hồng, xã
Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn

được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn tập trung chỉ
đạo triển khai thực hiện. Như để
tháo gỡ khó khăn về vốn, giúp các
HTX tiếp cận nguồn vốn vay ưu
đãi, cuối năm 2014, tỉnh đã thành
lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX ,với
vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng.
Qua mỗi năm, quỹ được tỉnh bổ
sung kinh phí và đến nay, tổng vốn
điều lệ được nâng lên 7,5 tỷ đồng.
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KIM HUYÊN

Cán bộ NHCSXH tỉnh hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng giáo dục tài
chính tại điểm giao dịch xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn

Ứng dụng giáo dục tài chính dành cho cả 2 hệ điều hành Android và iOS có tên
gọi “Ngân hàng Chính sách xã hội – Giáo dục tài chính” (viết tắt là NHCSXHGDTC). Đây là ứng dụng đầu tiên trong hệ thống ngân hàng liên quan đến giáo
dục tài chính cho người nghèo nhằm thông tin cho khách hàng về các chương
trình tín dụng chính sách, thủ tục vay vốn, các sản phẩm tiết kiệm, thanh toán
tại NHCSXH và giáo dục tài chính cho khách hàng như: kiến thức quản lý tài
chính cá nhân, hộ gia đình, hỗ trợ sản xuất kinh doanh…

100% xã, phường, thị trấn đều
được tuyên truyền, hướng dẫn về
ứng dụng giáo dục tài chính. Đến
nay, toàn tỉnh có trên 8.000 người
đã cài đặt, sử dụng ứng dụng, trong
đó có trên 5.600 người là hộ nghèo
và đối tượng chính sách đang vay
vốn NHCSXH, từ đó, góp phần
nâng cao hiểu biết về tài chính,
hiệu quả sử dụng vốn, gia tăng tiết
kiệm và quản lý chi tiêu gia đình.
Ông Phạm Mạnh Hà, Phó
Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết

Từ nguồn quỹ này, đã có 30 HTX
được vay vốn để mở rộng quy mô,
nâng cao hiệu quả sản xuất.
Ông Bế Văn Kiểu, Giám đốc
HTX Cường ịnh, xã Trấn Yên,
huyện Bắc Sơn cho biết: Trước đây,
hoạt động chính của HTX là nuôi
cá tại hồ Phai uống. Tuy nhiên,
lòng hồ rộng, việc khai thác “được
chăng hay chớ”, có năm thu không
đủ bù chi. Năm 2018, được vay
vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển
HTX của tỉnh, HTX đã đầu tư 11
lồng cá. Qua 2 năm triển khai mô
hình nuôi cá lồng, thu nhập của
HTX đã dần đi vào ổn định. Trừ
chi phí, mỗi lồng cá cho thu lãi từ
15 đến 25 triệu đồng/năm.
Cùng với nguồn vốn từ Quỹ
hỗ trợ phát triển HTX, một số
HTX trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận
nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng;
vốn lồng ghép từ các chương
trình, dự án phát triển sản xuất tại
các xã NTM để đầu tư hoạt động
sản xuất. Bên cạnh tháo gỡ khó
khăn về vốn, UBND tỉnh quan
tâm nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực cho các HTX. Cụ thể

thêm: “Để tất cả các khách hàng có
điện thoại thông minh đều được
tiếp cận phần mềm tài chính này,
trong thời gian tới, chúng tôi tiếp
tục chỉ đạo phòng giao dịch các
huyện phối hợp với tổ chức hội,
đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền,
triển khai rộng rãi đến các hộ vay
chưa cài đặt. Qua đó, cung cấp cho
khách hàng các dịch vụ của NHCSXH qua nền tảng kỹ thuật số, đặc
biệt là khách hàng vùng nông thôn,
vùng sâu, vùng xa”n

năm 2018, UBND tỉnh đã hỗ trợ
10 HTX đưa trí thức trẻ có trình
độ từ cao đẳng, đại học về làm việc
tại các HTX nông nghiệp. Hằng
năm, Liên minh HTX tỉnh phối
hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ
- Liên minh HTX Việt Nam tổ
chức tập huấn, bồi dưỡng nâng
cao năng lực quản trị, xây dựng
phương án sản xuất kinh doanh,
phát triển thị trường. Giai đoạn
2017 - 2020, đã tổ chức được 15
lớp cho trên 1.000 lượt cán bộ
quản lý và thành viên HTX. Qua
đó, nâng cao kiến thức, trình độ
quản lý, tổ chức sản xuất cho các
thành viên HTX.
Bên cạnh các giải pháp trên,
những năm gần đây, Liên minh
HTX tỉnh cùng một số cơ quan
chuyên môn tập trung hỗ trợ
HTX trong việc xúc tiến thương
mại, mở rộng thị trường; bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp của HTX
thành viên; hỗ trợ tạo điều kiện về
mặt bằng sản xuất cũng như tiếp
cận các chương trình dự án xây
dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản
xuất,…

Giá nhựa thông
tăng mạnh

T

ừ tháng 5 đến tháng 8/2020, giá
nhựa thông trên địa bàn tỉnh dao
động ở mức 17.000 - 23.000
đồng/kg. Tuy nhiên, từ giữa tháng 8,
giá nhựa thông có xu hướng tăng,
đặc biệt, tăng mạnh từ cuối tháng 9
đến đầu tháng 10. Tại các huyện có
diện tích trồng thông lớn như: Lộc
Bình, Đình Lập, Cao Lộc, giá nhựa
thông từ ngày 28/10 đến hết ngày
3/11/2020 tăng từ 34.000 đồng/kg
lên 42.000 đồng/kg.
Theo số liệu của Chi cục Kiểm
lâm, diện tích trồng thông trên địa
bàn toàn tỉnh là 127.588 ha, trong
đó, khoảng 70.000 ha đã cho thu
hoạch nhựa. Theo thống kê sơ bộ,
trong tháng 10/2020, sản lượng
nhựa thông đã thu hoạch trên địa
bàn toàn tỉnh đạt hơn 5.300 tấn.
GIA KHÁNH

Những giải pháp đồng bộ đã
và đang được triển khai hiệu quả
đã giúp HTX nông nghiệp từng
bước vượt khó, vươn lên. Đến nay
đã có 30 HTX hoạt động khá tốt,
tăng 10% so với năm 2017. Tiêu
biểu như HTX thủy sản Lê Hồng
Phong, huyện Bắc Sơn; HTX
Phượng Hoàng, huyện Chi Lăng;
HTX nông sản sạch Tràng Định;
HTX An Hồng, thành phố Lạng
Sơn… Doanh thu trung bình của
HTX nông nghiệp trên địa bàn
tỉnh hiện nay được 550 triệu
đồng/năm, tăng gần 100 triệu
đồng so với năm 2017; tạo việc
làm cho gần 5.000 lao động, tăng
1.560 lao động so với năm 2017.
Để tạo được sự chuyển biến
rõ nét trong hoạt động, thời gian
tới, bên cạnh sự nỗ lực, linh hoạt
của mình, HTX nông nghiệp trên
địa bàn tỉnh tiếp tục cần sự quan
tâm chỉ đạo, hỗ trợ sát sao của các
cấp, ngành. Từ đó, giúp các HTX
phát triển tương xứng với tiềm
năng, thế mạnh sẵn có của địa
phương.
TÂN AN
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Phòng Cảnh sát Giao
thông tổ chức diễn đàn
“Công an lắng nghe ý
kiến Nhân dân”

S

áng 4/11/2020, tại UBND xã
Thụy Hùng, huyện Cao Lộc,
Phòng Cảnh sát Giao thông, Công
an tỉnh tổ chức diễn đàn “Công an
lắng nghe ý kiến Nhân dân”.
Tại diễn đàn, sau khi nghe tóm
tắt tình hình trật tự an toàn giao
thông trên địa bàn tỉnh thời gian
qua, đại diện Nhân dân trên địa
bàn xã Thụy Hùng đã nêu 7 ý kiến
liên quan đến tác phong, lề lối làm
việc, công tác thông tin, tuyên
truyền của lực lượng cảnh sát giao
thông; biển báo giao thông trên
địa bàn xã; vấn đề xử phạt qua
hình ảnh đối với người điều khiển
phương tiện vi phạm... Lãnh đạo
Phòng Cảnh sát giao thông đã giải
đáp các ý kiến và tuyên truyền để
Nhân dân hiểu, từ đó nâng cao ý
thức chấp hành.
Trong chương trình, đơn vị đã
phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền
cho người dân; tặng UBND xã
Thụy Hùng 1 chiếc tủ lạnh; Công
ty TNHH một thành viên Quang
Hiếu, phường Vĩnh Trại, thành phố
Lạng Sơn tặng 40 chiếc mũ bảo
hiểm cho người dân trên địa bàn.

PHÁP LUẬT

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ
thông tin trong công tác lý lịch tư pháp
DƯƠNG DUYÊN

Hiện nay, lý lịch tư pháp (LLTP) có mặt trong hơn 80 thủ tục hành chính (TTHC) của cá nhân, tổ chức và
nhu cầu về cấp phiếu LLTP của người dân ngày càng cao. Do đó, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác LLTP nhằm đem đến sự hài lòng, phục vụ tốt hơn nhu cầu
của công dân.

HOÀNG HUẤN

40 cán bộ được huấn
luyện nghiệp vụ
phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ

T

ừ ngày 31/10 đến ngày
5/11/2020, Phòng Cảnh sát
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an tỉnh
tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ
PCCC – CNCH cho 40 cán bộ, đội
viên đội PCCC cơ sở của Văn phòng
HĐND, UBND, Nhà khách A1, Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Trong chương trình, các đội
viên đội PCCC được trang bị kiến
thức cơ bản về PCCC- CNCH như:
một số văn bản quy phạm pháp
luật về PCCC; phương pháp, biện
pháp PCCC cơ sở; quy trình tổ chức
chữa cháy khi có cháy xảy ra…
Đồng thời được hướng dẫn sử
dụng dụng cụ, phương tiện PCCCCNCH được trang bị để thực tập
phương án chữa cháy, xử lý sự cố,
tai nạn tại cơ sở.
Được biết từ đầu tháng
10/2020 đến nay, Phòng PCCCCNCH đã tổ chức 9 lớp huấn luyện
nghiệp vụ PCCC - CNCH với gần
400 người tham gia, được cấp
chứng nhận huấn luyện.
NGỌC HIẾU

Công dân đến làm thủ tục cấp phiếu LLTP tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

T

rước năm 2012, khi chưa
có phần mềm quản lý
LLTP, tất cả các thao tác
trong việc tiếp nhận, cập nhật,
xử lý, phân loại thông tin, lập
LLTP và cấp phiếu LLTP đều do
cán bộ tự sắp xếp, lưu trữ và bảo
vệ. Công tác này hết sức khó
khăn, mang tính thủ công, mất
thời gian, trong khi đó, lượng
thông tin mới càng nhiều, gây ra
việc tồn đọng số lượng lớn thông
tin, không xử lý kịp thời.
Từ tháng 3/2012 đến nay, Sở
Tư pháp triển khai sử dụng phần
mềm quản lý LLTP của Bộ Tư
pháp vào công tác quản lý và cấp
phiếu LLTP tại địa phương. Nhờ
đó, công tác quản lý LLTP thuận
tiện hơn. Chị Chu ị Hương,
chuyên viên Phòng Hành chính
tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư
pháp cho biết: Từ khi thực hiện

Việc tích cực đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác LLTP đã góp
phần đem lại tiện lợi cho cán bộ trong công tác, từng bước hiện đại hóa
công tác cải cách TTHC, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo
hướng nhanh gọn, chính xác và hiệu quả. Do đó, tỷ lệ trả phiếu LLTP tăng
dần qua các năm. Từ năm 2010 đến nay, Sở Tư pháp đã cấp được hơn 13,3
nghìn phiếu LLTP. Hiện nay, tỷ lệ trả đúng hẹn đạt 97,8%.

phần mềm quản lý LLTP, việc kết
nối, trao đổi, tra cứu thông tin
LLTP đảm bảo chính xác, nhanh
chóng hơn. Cụ thể như: phần
mềm đã cung cấp nhiều tiện ích
hỗ trợ việc tiếp nhận, thu thập,
xử lý thông tin LLTP, cấp phiếu
LLTP. Hiện tại, 100% thao tác
xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP
điện tử, cấp phiếu LLTP cho
công dân được thực hiện trên tất
cả các ứng dụng, chức năng của
phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu
LLTP.
Không chỉ ứng dụng phần

mềm quản lý LLTP, từ năm 2015,
Sở Tư pháp đã triển khai Đề án
thí điểm cấp phiếu LLTP qua
dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp
phiếu LLTP trực tuyến. Trong
đó, sở phối hợp với Bưu điện
tỉnh tiến hành kết nối kỹ thuật
để triển khai thực hiện cấp phiếu
LLTP trực tuyến, tích hợp với
dịch vụ nhận hồ sơ, trả kết quả
thông qua bưu chính trên địa
bàn tỉnh. Anh Nông Minh
ắng, khu 5, thị trấn Đình Lập,
huyện Đình Lập cho biết: Công
việc của tôi khá bận rộn, thường

xuyên đi xa nên tôi làm thủ tục
xin cấp phiếu LLTP tại bưu điện
huyện. ay vì trực tiếp lên
thành phố, tôi chỉ cần mang
chứng minh Nhân dân, sổ hộ
khẩu ra bưu điện là được hướng
dẫn làm thủ tục. Tôi thấy dịch
vụ này rất tiện lợi, tiết kiệm
được thời gian, chi phí đi lại, sau
12 ngày, tôi được nhận kết quả
tại nhà, giúp tôi kịp thời bổ sung
hồ sơ.
Đặc biệt, từ tháng 11/2018,
Sở Tư pháp đã triển khai giải
pháp “kiềng ba chân”, đó là việc
ứng dụng tin học hóa vào công
tác phối hợp giữa Sở Tư pháp,
Trung tâm LLTP quốc gia và
Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát Bộ Công an để tra cứu xác minh
thông tin về án tích, phục vụ
việc cấp phiếu LLTP. Từ khi
thực hiện giải pháp, thời gian
cấp phiếu LLTP được rút ngắn,
góp phần giảm số lượng hồ sơ
quá hạn, đáp ứng nhu cầu của
người dân trong cấp phiếu LLTP.
Ông Nguyễn Minh Chí,
Trưởng Phòng Hành chính tư
pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư
pháp cho biết: ời gian tới,
phòng sẽ tiếp tục tham mưu
lãnh đạo sở chỉ đạo đẩy mạnh
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về LLTP, từ đó nâng
cao ý thức chấp hành pháp luật
về LLTP. Đồng thời tăng cường
phối hợp với các đơn vị liên
quan thực hiện quy chế về trao
đổi, cung cấp, tiếp nhận, xử lý
thông tin LLTP trên địa bàn
tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin, tăng
cường công tác tập huấn, bồi
dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ
làm công tác LLTP... Qua đó đáp
ứng ngày một tốt hơn nhu cầu
cấp phiếu LLTP của người dân
trên địa bànn

Giao dịch dân sự, hậu quả pháp lý
của giao dịch dân sự vô hiệu
1. Giao dịch dân sự chỉ có
hiệu lực nếu đảm bảo các yêu
cầu sau đây:
- Chủ thể có năng lực pháp luật
dân sự, năng lực hành vi dân sự
phù hợp với giao dịch dân sự được
xác lập;
- Chủ thể tham gia giao dịch
dân sự hoàn toàn tự nguyện
- Mục đích và nội dung của giao
dịch dân sự không vi phạm điều
cấm của luật, không trái đạo đức
xã hội
- Giao dịch dân sự được thể
hiện bằng lời nói, bằng văn bản
hoặc bằng hành vi cụ thể
- Nếu các trường hợp giao dịch
dân sự luật quy định bắt buộc phải

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn được thực hiện toàn bộ hay một
phần thì các bên không được tiếp
phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.
tục thực hiện giao dịch và phải
có công chứng, chứng thực thì phải
lập thành văn bản và có công
chứng, chứng thực.
2. Các trường hợp giao dịch
dân sự vô hiệu:
- Giao dịch dân sự vô hiệu do vi
phạm điều cấm của luật, trái đạo
đức xã hội
- Giao dịch dân sự vô hiệu do
giả tạo
- Giao dịch dân sự vô hiệu do
người chưa thành niên, người mất
năng lực hành vi dân sự, người có
khó khăn trong nhận thức, làm chủ
hành vi, người bị hạn chế năng lực

hành vi dân sự xác lập, thực hiện
- Giao dịch dân sự vô hiệu do
người xác lập không nhận thức và
làm chủ được hành vi của mình
- Giao dịch dân sự vô hiệu do bị
nhầm lẫn
- Giao dịch dân sự vô hiệu do bị
lừa dối, đe dọa, cưỡng ép
- Giao dịch dân sự vô hiệu do
không tuân thủ quy định về hình
thức
Ngoài ra, giao dịch dân sự có
thể bị vô hiệu từng phần. Khi đó,
một phần của giao dịch dân sự bị
vô hiệu nhưng không ảnh hưởng

đến hiệu lực của những nội dung
khác trong giao dịch dân sự.
3. Hậu quả pháp lý của giao
dịch dân sự vô hiệu
Giao dịch dân sự vô hiệu là
giao dịch dân sự không có đủ điều
kiện có hiệu lực của giao dịch. Giao
dịch dân sự vô hiệu không làm
phát sinh quyền, nghĩa vụ của các
bên từ thời điểm xác lập. Các bên
phải khôi phục lại tình trạng ban
đầu như khi chưa xác lập giao
dịch, nếu giao dịch chưa được thực
hiện thì các bên không được thực
hiện giao dịch đó. Nếu giao dịch đã

hoàn trả cho nhau những lợi ích
vật chất đã nhận của nhau. Nếu
không hoàn trả được bằng hiện
vật thì trị giá thành tiền để hoàn
trả. Bên ngay tình trong việc thu
hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả
lại hoa lợi, lợi tức đó. Việc giải
quyết hậu quả của giao dịch dân
sự vô hiệu liên quan đến quyền
nhân thân do Bộ luật Dân sự hoặc
luật khác có liên quan quy định.
Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi
thường.
DƯƠNG CôNG LUYỆN

Sở Tư pháp (Giới thiệu)
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Chủ động triển khai phương pháp
giảng dạy chương trình mới lớp 1
THẢO NGUYÊN

Năm học 2020 – 2021, năm đầu tiên áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với học
sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh. Sau 2 tháng triển khai, chương trình thể hiện nhiều điểm mới về nội dung,
các nhà trường và thầy cô đã chủ động triển khai phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp.

C

hương trình giáo dục phổ
thông mới 2018 có nhiều
điểm mới về nội dung,
phương pháp giảng dạy. Trong đó,
hoạt động trải nghiệm trở thành
nội dung giáo dục bắt buộc với
mục đích giáo dục trẻ phát triển
toàn diện, biết đọc, viết nhanh
hơn; chương trình học nhanh và
linh hoạt, lượng kiến thức cũng
phong phú hơn, đòi hỏi giáo viên
phải vừa dạy kiến thức mới, vừa
rèn nền nếp cho học sinh.
Cô Hoàng ị Hậu, giáo viên
dạy khối 1, Trường Tiểu học Long
Đống, huyện Bắc Sơn cho hay:
Nếu trước đây, giáo dục chú trọng
truyền thụ kiến thức, thì hiện nay,
giáo dục được thay đổi theo
hướng phát triển phẩm chất, năng
lực cho học sinh. Đồng thời yêu
cầu tiếp cận kiến thức cao hơn,
học sinh vừa phải nhận biết đánh
vần chữ cái vừa thực hiện ghép từ,
nối từ. Để làm được điều đó thì
100% học sinh phải nhận biết
được hết mặt chữ. Đồng thời, đòi
hỏi giáo viên phải linh hoạt giảng
dạy và sắp xếp tiết học, thực hành
một cách hợp lý.

Giờ luyện đọc của học sinh lớp 1, Trường TH&THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lạng Sơn

Năm học này là năm đầu tiên
áp dụng chương trình giáo dục
phổ thông mới cho lớp 1 nên
những vướng mắc trong quá trình
thực hiện là điều khó tránh khỏi.
Do đó, thời gian qua, các nhà
trường và giáo viên đã chủ động
điều chỉnh kế hoạch, cách dạy.
Trọng tâm nhất là việc học chữ cái,
phát âm, đánh vần, đến kĩ năng
đọc đoạn. Đối với những học sinh
đọc chưa tốt, giáo viên yêu cầu các

em luyện đọc từ ngữ có chứa
âm/chữ/vần mới, tiến tới đọc câu
ngắn và có thể vừa đánh vần vừa
đọc. Với kỹ năng viết, giáo viên
chủ động dạy từ việc viết chữ ghi
âm mới.
Cô Vi ị Hòa, Phó Hiệu
trưởng Trường Tiểu học Hòa
Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc
Bình cho biết: Trường có 3 lớp 1
với 140 học sinh. ời gian qua, để
đảm bảo dạy học chương trình

mới đạt hiệu quả, nhà trường đã
bố trí giáo viên có kinh nghiệm, có
năng lực chuyên môn tốt để đứng
lớp. Trong quá trình dạy, các giáo
viên đã vận dụng linh hoạt, chủ
động lồng ghép bằng những trò
chơi, hình ảnh sinh động, giúp
học sinh lớp 1 tự tin tham gia mọi
hoạt động, tương tác tốt cùng giáo
viên trong giờ học với tâm lý thoải
mái, sôi nổi. Giáo viên cũng chủ
động điều chỉnh tiết học, với bài

Trao cơ hội cho trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn
Sau 4 năm thực hiện, chương
trình phẫu thuật miễn phí cho
trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó
khăn trên địa bàn tỉnh đã mang
đến cơ hội được phẫu thuật
miễn phí cùng niềm hạnh phúc
lớn lao tới trẻ khuyết tật, trẻ có
hoàn cảnh khó khăn, tạo điều
kiện cho các em hòa nhập cộng
đồng.
gày 1/11/2020, đứng
trước phòng phẫu thuật
tại bệnh viện Đa khoa
(BVĐK) tỉnh để chuẩn bị cho con
phẫu thuật, chị Chu Thị Âm, mẹ
cháu Phan Tiến Đạt, xã Hùng
Sơn, huyện Tràng Định cho biết:
Con tôi bị dị tật ở tay nên cháu
luôn sống khép kín, mặc cảm và
không dám vui chơi cùng bạn bè.
Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó
khăn nên việc đưa cháu đi phẫu
thuật là không thể. Hôm nay,
chúng tôi rất vui vì cháu được các
bác sĩ, chuyên gia của bệnh viện
tuyến Trung ương và BVĐK tỉnh
phẫu thuật miễn phí, hỗ trợ tiền
đi lại. Con tôi từ nay có thể tự tin
vui chơi với bạn bè.
Không chỉ có cháu Đạt,
những năm gần đây, nhiều trẻ
khuyết tật mắc các dị tật vùng mặt
sau khi được phẫu thuật miễn phí
đã có thể tự tin hòa nhập cộng
đồng. Anh Nguyễn Văn Chín, bố
cháu Nguyễn Vũ Hạo (12 tuổi),
thôn Suối Mạ B, xã Hữu Kiên,
huyện Chi Lăng cho biết: Con tôi
bị hở hàm ếch. Năm 2019, cháu
được tham gia chương trình phẫu
thuật miễn phí tại BVĐK tỉnh.

N

Cán bộ y tế các bệnh viện tuyến Trung ương và Bệnh viện Đa khoa tỉnh
phẫu thuật cho trẻ khuyết tật

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 45.000 trẻ em sống trong các hộ nghèo, cận
nghèo, hơn 1.800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong số đó, có
nhiều trẻ đang mắc nhiều dạng khuyết tật đã gây ra nhiều khó khăn trong
cuốc sống. Do vậy, các em rất cần sự chung tay giúp đỡ của xã hội để vơi đi
nỗi bất hạnh, thắp lên niềm tin, hy vọng vào tương lai và có cơ hội hòa
nhập cộng đồng.

Sau phẫu thuật, con tôi không còn
dị tật, cháu tự tin hơn trong học
tập, sinh hoạt và giao tiếp. Gia
đình rất hạnh phúc và cảm ơn
chương trình.
Cùng với việc mang lại hạnh
phúc cho trẻ khuyết tật, chương
trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ
khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện
cho cán bộ, bác sĩ tại BVĐK tỉnh
nâng cao khả năng chuyên môn,
nghiệp vụ, có thể thực hiện nhiều
kỹ thuật chuyên khoa phức tạp.

Bác sĩ Hoàng Mạnh Cương, Phó
Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết:
Sau 4 năm chương trình được
triển khai tại bệnh viện, đơn vị
được tham gia phẫu thuật theo
hình thức “cầm tay chỉ việc” từ
chuyên gia, bác sĩ tại các bệnh
viện tuyến Trung ương. Đây là
điều kiện để cán bộ, y, bác sỹ
BVĐK tỉnh nâng cao năng lực
chuyên môn, góp phần nâng cao
chất lượng khám, chữa bệnh tại
đơn vị.
eo báo cáo của Sở Lao động

– ương binh và Xã hội (LĐ –
TB&XH), sau 4 năm phối hợp với
BVĐK tỉnh và Trung tâm hỗ trợ
trực tiếp trẻ khuyết tật (Trung tâm
2 – Hà Nội) thực hiện chương
trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ
em có hoàn cảnh đặt biệt khó
khăn trên địa bàn tỉnh, đến nay,
Lạng Sơn đã có hơn 4.000 lượt trẻ
khuyết tật (dị tật: vùng mặt, hệ
vận động, đường tiết niệu) và hơn
500 trẻ có hoàn cảnh khó khăn
được can thiệp, phẫu thuật miễn
phí. Ngoài việc tài trợ hoàn toàn
chi phí phẫu thuật, chương trình
còn hỗ trợ một phần chi phí đi lại,
ăn ở của bệnh nhi trong thời gian
lưu viện.
Ông Đàm Văn Chính, Phó
Giám đốc Sở LĐTB&XH cho
biết: Đây là một phần hoạt động
trong Đề án trợ giúp người khuyết
tật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2012 – 2020. ành quả
đáng giá nhất của chương trình là
trẻ khuyết tật được chỉnh sửa
những khiếm khuyết, được sống
lạc quan, vui vẻ như bao bạn bè
cùng trang lứa. ời gian tới, Sở
LĐTB&XH tiếp phối hợp thực
hiện hiệu quả công tác khám sàng
lọc. Đồng thời, huy động sự ủng
hộ kinh phí của các mạnh thường
quân để chương trình tiếp tục
được thực hiện, góp phần giúp đỡ
nhiều hơn nữa trẻ khuyết tật, trẻ
em có hoàn cảnh khó khăn bị dị
tật để các em được phẫu thuật
miễn phí, tự tin hòa nhập với
cộng đồng.
TRIỆU THÀNH

5

âm khó, dài, có thể dạy sang 3 tiết,
đối với âm dễ có thể dạy 1đến 2
tiết nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu
kiến thức cho học sinh.
ực tế cho thấy: để đảm bảo
dạy học chương trình mới được
hiệu quả, trong quá trình dạy học,
các nhà trường xác định vừa dạy,
vừa rút kinh nghiệm. Trong đó,
tăng cường dự giờ, tổ chức các tiết
sinh hoạt, giao lưu chuyên môn để
định hướng về phương pháp, hình
thức tổ chức dạy học có hiệu quả
nhất.
Ông Hồ Công Liêm, Phó
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
cho biết: Cùng với sự chủ động
của nhà trường, sở đã tổ chức cho
tất cả giáo viên dạy lớp 1 của các
trường tham dự các tiết dạy minh
họa đối với tất cả các môn học và
hoạt động giáo dục trong chương
trình; tập huấn, bồi dưỡng công
tác triển khai dạy học chương
trình giáo dục phổ thông mới cho
100% giáo viên tiểu học theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
tổ chức hội thảo chuyên môn cấp
tiểu học để giáo viên chia sẻ kinh
nghiệm dạy học. Đồng thời, sở
tăng cường kiểm tra, nắm bắt
thông tin phản ánh từ giáo viên và
phụ huynh học sinh để trao đổi
thông tin và giải đáp kịp thời
những kiến nghị nếu có về dạy
học chương trình mới.
Tuy vẫn còn một số khó khăn
trong dạy học chương trình mới,
song với sự chủ động của ngành
giáo dục, nhà trường và giáo viên
trong phương pháp giảng dạy, đến
nay, việc triển khai chương trình
giáo dục phổ thông mới 2018, đối
với lớp 1, tại các trường tiểu học
trong toàn tỉnh đã diễn ra theo
đúng kế hoạchn

Hơn 800 cơ sở vi phạm
quy định về an toàn
vệ sinh thực phẩm

T

ừ đầu năm 2020 đến hết
tháng 10/2020, Chi cục An
toàn vệ sinh thực phẩm phối
hợp với các ngành chức năng
thực hiện thanh, kiểm tra về
công tác an toàn vệ sinh thực
phẩm đối với 6.240 cơ sở sản
xuất, kinh doanh, nhập khẩu,
quảng cáo thực phẩm trên địa
bàn toàn tỉnh. Nội dung kiểm
tra gồm: chất lượng thực phẩm;
các quy định về điều kiện đảm
bảo an toàn thực phẩm, các quy
định về tự công bố sản
phẩm/đăng ký bản công bố sản
phẩm; trình tự, phiếu kết quả
kiểm nghiệm và các hồ sơ, tài
liệu pháp lý; kiểm tra thực phẩm
nhập…
Qua thanh, kiểm tra, cơ
quan chức năng phát hiện 817
cơ sở vi phạm (chiếm 13,09%).
Các vi phạm chủ yếu gồm: vi
phạm quy định về thực hành an
toàn thực phẩm trong sản xuất,
kinh doanh thực phẩm; sản xuất
hàng hóa có chất lượng không
phù hợp với tiêu chuẩn đã công
bố hợp chuẩn; không niêm yết
giá; kinh doanh hàng hóa
không rõ nguồn gốc, xuất xứ;
kinh doanh hàng hóa quá hạn
sử dụng ghi trên nhãn hoặc bao
bì hàng hóa; nơi bảo quản thực
phẩm bị côn trùng, động vật
gây hại xâm nhập... Trong đó, xử
phạt vi phạm hành chính 395 cơ
sở với tổng số tiền gần 480 triệu
đồng.
THÙY DUNG
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hực hiện phong trào
TDĐKXDĐSVH, Liên
đoàn Lao động (LĐLĐ)
tỉnh đã chỉ đạo 100% LĐLĐ
huyện, thành phố, công đoàn
ngành và các công đoàn cơ sở
(CĐCS) trực thuộc tổ chức học
tập, quán triệt 5 nội dung, 7 phong
trào cụ thể đến toàn thể cán bộ,
ĐVNLĐ. Trong đó, chú trọng một
số phong trào cụ thể như: xây
dựng cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp đạt chuẩn văn hóa; học tập,
lao động sáng tạo… Hằng năm,
các cấp công đoàn đã tăng cường
tuyên truyền, vận động ĐVNLĐ
tích cực lao động sáng tạo, xây
dựng gia đình văn hóa, xây dựng
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt
chuẩn văn hóa.
Ông Hà Văn Huân, Chủ tịch
LĐLĐ huyện Cao Lộc cho biết:
ực
hiện
phong
trào
TDĐKXDĐSVH, LĐLĐ huyện
đã tích cực tuyên truyền, quán triệt
nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn
phong trào đến 138/138 CĐCS.
Đồng thời, hướng dẫn cán bộ
CĐCS phối hợp với người sử dụng
lao động triển khai thực hiện, cuối
năm làm hồ sơ, thủ tục gửi về Ban
Chỉ
đạo
phong
trào
TDĐKXDĐSVH huyện bình xét.
Nhờ đó, phong trào ngày càng
hiệu quả với tỷ lệ gia đình
CNVCLĐ đạt chuẩn văn hóa năm
2019 đạt 80,2% và 89% cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn
văn hóa.
Cùng với LĐLĐ huyện Cao
Lộc, phong trào TDĐKXDĐSVH
được LĐLĐ các huyện, thành phố,
công đoàn ngành và 100% CĐCS
nghiêm túc thực hiện. Ông Lý Đức
anh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho
biết: Để phong trào có sức lan tỏa

XÃ HỘI

Xây dựng đời sống văn hóa trong
công nhân, viên chức, lao động
NGỌC HIẾU

Những năm qua, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Qua đó, góp phần xây dựng môi trường
làm việc văn minh, lành mạnh động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ) hăng hái thi đua
lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
sâu rộng trong đoàn viên, công
nhân, viên chức, lao động
(CNVCLĐ), tháng 8/2017, LĐLĐ
tỉnh đã ban hành kế hoạch thực
hiện Đề án truyền thông về phát
triển phong trào TDĐKXDĐSVH
trong tổ chức công đoàn đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Đồng thời ký kết chương trình
phối hợp với Sở Văn hóa, ể thao
và Du lịch về xây dựng đời sống
văn hóa trong CNVCLĐ.
Hằng năm, các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp đã xây dựng kế
hoạch, có nội dung đăng ký thực
hiện phù hợp với tình hình cụ thể,
đặc trưng riêng ngành. Tiêu biểu
như: Công đoàn ngành giáo dục
với phong trào thi đua “Dạy tốt,
học tốt”, cuộc vận động “Mỗi thầy,
cô giáo là tấm gương đạo đức, tự
học và sáng tạo”; Công đoàn Viên
chức tỉnh thực hiện cuộc vận động
xây dựng người cán bộ, công chức
“trung thành, trách nhiệm, liêm
chính, sáng tạo”, “Xây dựng cơ
quan, công sở, môi trường làm
việc không khói thuốc”; các doanh
nghiệp đẩy mạnh phong trào thi
đua “Lao động giỏi, lao động sáng
tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm
an toàn vệ sinh lao động”...
Để thực hiện tiêu chí đạt chuẩn
văn hóa, các cơ quan, đơn vị,

doanh nghiệp đã gắn việc thực
hiện phong trào TDĐKXDĐSVH
với tuyên truyền, vận động
CNVCLĐ nâng cao ý thức tổ chức
kỷ luật, chấp hành nội quy, quy
chế, quy định của đơn vị nơi làm
việc. Những tiêu chí cụ thể như:
100% cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động đạt danh hiệu
Lao động tiên tiến trở lên; 90% trở
lên cán bộ, công chức, viên chức
không vi phạm các quy định về
thực hiện nếp sống văn minh, thực
hành tiết kiệm trong việc cưới, việc
tang và lễ hội; không có cán bộ,
công chức, viên chức và người lao
động mắc tệ nạn xã hội…. Mặt
khác, các CĐCS đã nghiêm túc
thực hiện đăng ký, chấm điểm,
đánh giá cơ quan đơn vị, doanh
nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy
định.
Ông Nguyễn Duy Phong, Chủ
tịch CĐCS Công ty TNHH
ương mại và Xây dựng iên
Phú (thành phố Lạng Sơn) cho
biết: Những năm qua, CĐCS công
ty đã triển khai phong trào
TDĐKXDĐSVH gắn với “Xây
dựng doanh nghiệp xanh, sạch,
đẹp, an toàn”. ĐVNLĐ luôn thực
hiện nghiêm các quy định về nếp
sống văn minh trong việc cưới,
việc tang và lễ hội; xây dựng nếp

Công nhân Công ty TNHH Bảo Long thực hiện quy trình tạo khuôn
sản phẩm gang

sống văn hóa nơi làm việc như:
không hút thuốc lá nơi làm việc,
không uống rượu, bia trong giờ
làm việc, trang phục gọn gàng, lịch
sự theo quy định. Nhờ đó, đơn vị
nhiều năm liên tục đạt chuẩn văn
hóa với tỷ lệ gia đình ĐVNLĐ đạt
chuẩn văn hóa đạt 100%.
ực tế trên cho thấy: phong
trào TDĐKXDĐSVH đã trở
thành phong trào sôi nổi, lan toả
sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Nhờ

TuyêN TruyềN CHíNH SáCH Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm y Tế:

Phối hợp đồng bộ, linh hoạt cách làm
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa
là kết thúc năm 2020. Đến thời
điểm này, nhiều chỉ tiêu phát
triển đối tượng tham gia bảo
hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm
y tế (BHYT) vẫn chưa “về đích”,
vì vậy, tăng cường tuyên
truyền chính sách BHXH, BHYT,
trong đó, chú trọng công tác
phối hợp, linh hoạt trong cách
làm đã và đang được BHXH các
cấp đẩy mạnh chỉ đạo, triển
khai thực hiện.
Trong thực hiện công tác truyền
thông, hiện nay, BHXH tỉnh đang phối
hợp với 2 đơn vị, gồm: Trung tâm
Công nghệ thông tin và truyền thông
(Sở Thông tin và Truyền thông) đăng
tải trên cổng thông tin điện tử của
tỉnh và Phòng Thông tin công tác
tuyên giáo (thuộc Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy). Từ đầu năm đến hết tháng
9/2020, hai đơn vị đã phối hợp thực
hiện được 130 tin bài, 106 văn bản, 9
số bản tin nội bộ với nội dung tuyên
truyền về chính sách BHXH, BHYT và
hoạt động của ngành BHXH.
Cùng với đó, thời gian qua, BHXH
tỉnh đã thực hiện phối hợp với các cơ
quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tuyên
truyền về hoạt động của ngành
BHXH; chính sách BHYT, BHXH tự

Cán bộ BHXH tỉnh ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Những nỗ lực trong công tác truyền thông, tuyên truyền đã góp phần phát
triển đối tượng tham gia BHXH. Tính đến hết tháng 9/2020, toàn tỉnh có
749.620 đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đạt 99,1% kế hoạch BHXH
Việt Nam giao. Trong đó, 63.808 người tham gia BHXH; 41.837 người tham gia
BHTN và hơn 737.820 người tham gia BHYT với tỷ lệ bao phủ BHYT là 93,2%.
nguyện; BHYT học sinh, sinh viên; việc
ứng dụng công nghệ thông tin của
ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho người tham gia BHXH, BHYT…
trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2020
đến tháng 10/2020, thông qua
chuyên mục “Bảo hiểm xã hội với
cuộc sống” trên sóng truyền hình,
sóng phát thanh và Báo Lạng Sơn đã
tuyên truyền được 122 tin, bài; tuyên

truyền trên cổng thông tin điện tử
BHXH tỉnh được 171 tin bài, 182 văn
bản, 25 video. Tổng số tin, bài được
đăng tải trên các báo trung ương, báo
địa phương, Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh, cổng thông tin điện tử
BHXH Lạng Sơn được 406 tin bài, 38
phóng sự phát thanh và truyền hình.
Không chỉ chú trọng hình thức
tuyên truyền qua các kênh truyền

thông, BHXH tỉnh, BHXH các huyện đã
đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, đối
thoại trực tiếp tại cơ sở, lồng ghép
tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT,
bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại các
buổi kiểm tra, làm việc trực tiếp tại
đơn vị; tuyên truyền tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh và 10
huyện.
Ông Đào Trọng Hiếu, Phó Trưởng
Phòng Truyền thông và Phát triển đối
tượng, BHXH tỉnh cho biết: Trong 9
tháng năm 2020, BHXH tỉnh phối hợp
với các đơn vị liên quan tổ chức được
145 hội nghị với 4.720 người dự, trong
đó có 1.325 người đăng ký tham gia
BHXH tự nguyện. Trong số này, chúng
tôi phối hợp với Bưu điện tổ chức
được 114 hội nghị với 3.199 người
tham dự, sau hội nghị có 1.113 người
đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.
Trong các giải pháp tuyên truyền,
thời gian qua, BHXH tỉnh, các huyện
đã đẩy mạnh tuyên truyền trực quan,
phát hành các ấn phẩm tuyên
truyền. Theo thống kê của BHXH tỉnh,
từ đầu năm đến tháng 10/2020,
BHXH tỉnh đã lắp đặt được 24 pano
tuyên truyền BHXH, BHYT; tuyên
truyền trên bảng chạy chữ điện tử và
qua màn hình tivi lắp đặt tại bộ phận
“một cửa” của BHXH các huyện. Cùng
với đó, BHXH từ tỉnh đến các huyện

vậy, qua bình xét, tỷ lệ cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn
văn hóa trong toàn tỉnh liên tục
tăng, năm 2019 đạt trên 96,8%,
tăng 26,8% so với năm 2001.
Với những kết quả đó, LĐLĐ
tỉnh vinh dự được nhận bằng khen
của Chủ tịch UBND tỉnh vì có
thành tích tiêu biểu xuất sắc trong
triển khai tổ chức thực hiện phong
trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn
2000 - 2020n
tiếp tục sử dụng có hiệu quả tờ rơi
tuyên truyền về lợi ích khi tham gia
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình;
USB tuyên truyền do BHXH Việt Nam
cấp; file kẹp tài liệu tuyên truyền
chính sách BHXH, BHYT do BHXH tỉnh
Lạng Sơn in ấn phục vụ tại các hội
nghị; cấp phát 16.000 tờ gấp “Những
điều cần biết về BHYT học sinh, sinh
viên” cho các cơ sở giáo dục trên địa
bàn tỉnh.
Chị Hoàng Thị Hà, xã Tân Thanh,
huyện Văn Lãng cho biết: Thông qua
tư vấn, tuyên truyền trực quan từ tờ
rơi được cấp phát và tư vấn trực tiếp
của nhân viên bưu điện, vợ chồng tôi
đã nghiên cứu chính sách BHXH tự
nguyện. Nhận thấy lợi ích thiết thực
về lâu dài, đảm bảo tương lai sau này
nên nhà tôi đã quyết định mua BHXH
tự nguyện cho hai vợ chồng với mức
đóng hơn 1 triệu đồng/người.
Để đạt các chỉ tiêu phát triển về
BHXH, BHYT, BHTN năm 2020, từ nay
đến hết năm, BHXH tỉnh tiếp tục chỉ
đạo, quán triệt thực hiện công tác
phối hợp hiệu quả, đồng bộ, linh
hoạt các giải pháp triển khai thực
hiện, trong đó đặc biệt chú trọng
tuyên truyền tư vấn trực tiếp và
thông qua các cơ quan thông tin đại
chúng. Đồng thời đôn đốc các đại lý
thu, nhân viên đại lý thu thực hiện
hiệu quả chỉ tiêu giao, qua đó góp
phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu
về phát triển BHXH, BHYT của tỉnh
trong năm 2020.
THANH HUYỀN

Thứ Năm, ngày 5/11/2020

Yên thịnh

Xây dựng hiệu quả mô hình
“Chính quyền thân thiện”
HOàNG HồNG - NGUYễN NHIÊN

Thực hiện Đề án số 01 ngày 24/4/2019 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lạng Sơn về xây dựng
mô hình điểm “Chính quyền thân thiện” cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh, Huyện ủy Hữu Lũng lựa chọn xã
Yên Thịnh là đơn vị điểm để triển khai thực hiện. Sau hơn 1 năm thực hiện, mô hình bước đầu đã có
hiệu quả, chính quyền đã phục vụ tốt tổ chức, cá nhân.

Ô

ng Hoàng Trung Tá, Chủ
tịch UBND xã Yên
Thịnh cho biết: Để mô
hình được triển khai hiệu quả,
Đảng ủy, UBND xã Yên Thịnh đã
xây dựng kế hoạch tổ chức thực
hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ
biến đến toàn thể cán bộ, đảng
viên và Nhân dân trên địa bàn về
ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của
việc xây dựng mô hình. UBND
xã đã xây dựng, lắp đặt bảng khẩu
hiệu “5 biết” (biết nghe dân nói,
biết nói dân hiểu, biết làm dân
tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn), 4
luôn (luôn mỉm cười, luôn nhẹ
nhàng, luôn thấu hiểu và luôn
giúp đỡ), 3 thể hiện (tôn trọng,
văn minh, gần gũi) tại bộ phận
một cửa xã. Cùng đó chuẩn bị sẵn
các mẫu: thư xin lỗi, thư cảm ơn
tổ chức và cá nhân; lắp đặt bảng
niêm yết các thủ tục hành chính
(TTHC) thuộc phạm vi giải
quyết; công khai số điện thoại của
đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch
UBND xã tại bộ phận tiếp công
dân, nhà văn hóa các thôn và bố
trí hòm thư góp ý tại trụ sở làm
việc để cá nhân, tổ chức kịp thời
phản ánh công việc…

Điểm nổi bật trong quá trình
hiện mô hình “Chính quyền thân
thiện” là UBND xã chỉ đạo thực
hiện tốt các quy định về văn
minh, văn hoá công sở, trang
phục làm việc, chú trọng nâng
cao tinh thần, thái độ làm việc
của cán bộ, công chức… Qua đó,
cán bộ, công chức gần gũi, nhẹ
nhàng, lịch sự khi tiếp xúc, giao
tiếp với Nhân dân. Trụ sở cơ
quan, các phòng làm việc đảm
bảo sạch sẽ. Để xây dựng và thực
hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở,
chính quyền xã luôn quan tâm
lắng nghe, chia sẻ các vấn đề bức
xúc, nguyện vọng và giải đáp kịp
thời những thắc mắc của tổ chức,
cá nhân. Tổ chức và cá nhân trên
địa bàn được tham gia vào quá
trình xây dựng chính quyền,
công sở như: phản ánh, góp ý, đề
nghị về cách thức, phong cách, lề
lối làm việc của đội ngũ cán bộ,
công chức…
Nhờ thực hiện tốt các nội
dung của mô hình mà chất lượng
giải quyết công việc của chính
quyền xã đạt kết quả tích cực.
Chỉ riêng 9 tháng năm 2020,
UBND xã đã tiếp nhận và giải

UBND xã Yên thịnh niêm yết các thủ tục hành chính tại trụ sở xã

quyết, trả kết quả đúng và sớm
hạn 100% (2.772/2.772) hồ sơ
TTHC; tiếp 18 lượt công dân,
tiếp nhận 6 đơn thư và các đơn
đều được giải quyết kịp thời.
Những việc làm, kết quả này đã

tạo ấn tượng tốt đối với mỗi tổ
chức, cá nhân khi đến liên hệ,
giao dịch. Bà Mè ị Kiến, thôn
Gò Mãm, xã Yên ịnh cho biết:
Tôi thường xuyên đến UBND xã
giải quyết công việc. ời gian
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gần đây, tôi thấy UBND xã đã
niêm yết TTHC rõ ràng, dễ hiểu
cho người dân; cán bộ xã làm
việc tận tình, thân thiện, tôi rất
phấn khởi.
Cuối năm 2019, UBND xã
Yên ịnh đã xây dựng phiếu
khảo sát, tổ chức lấy ý kiến đánh
giá mức độ hài lòng của người
dân đối với kết quả giải quyết
công việc, TTHC, phong cách
làm việc của đội ngũ cán bộ công
chức với 5 mức độ. Kết quả: đối
với 489 mẫu phiếu khảo sát đã
phát thì mức độ rất hài lòng đạt
5,8%; hài lòng đạt 72,2%; bình
thường đạt 20,5%, không hài
lòng chiếm 1,3%, rất không hài
lòng chiếm 0,08%.
Ông Trần Văn Ba, Phó
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
Hữu Lũng cho biết: Sau 1 năm
triển khai thực hiện mô hình
điểm “Chính quyền thân thiện”
tại xã Yên ịnh, bước đầu ghi
nhận đã có những chuyển biến
tích cực, từng bước nâng cao
được nhận thức và ý thức trách
nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính
quyền cơ sở. Đội ngũ cán bộ,
công chức của xã thực hiện tốt
nhiệm vụ cải cách TTHC, giải
quyết kịp thời các nhu cầu chính
đáng của Nhân dân, thực hiện tốt
quy chế dân chủ ở cơ sở và quan
tâm giải quyết kịp thời khiếu nại,
thắc mắc của Nhân dân.
Những kết quả bước đầu tại
xã Yên ịnh sẽ là tiền đề để
Huyện ủy Hữu Lũng tiếp tục
triển khai và nhân rộng mô hình
“Chính quyền thân thiện” trong
thời gian tới nhằm hướng đến
mục tiêu xây dựng một nền hành
chính phục vụ Nhân dân ngày
càng tốt hơnn

VăN LãNG:

Dinh dưỡng phòng bệnh không lây nhiễm
Theo số liệu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, uớc tính, trung bình mỗi năm, nước ta có khoảng 12,5
triệu người bị tăng huyết áp; 3,5 triệu người bị bệnh đái tháo đường, 2 triệu người mắc bệnh tim,
phổi tắc nghẽn mạn tính và gần 126.000 ca mắc mới ung thư. Mỗi năm, ở nước ta có khoảng
115.000 người chết vì ung thư (315 người/ngày). Bên cạnh đó, các bệnh không lây nhiễm còn gây
tàn phế nặng nề và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh nếu không
được phát hiện sớm và điều trị, theo dõi, chăm sóc lâu dài.
ệnh không lây nhiễm là lá. Việc đảm bảo chế độ dinh nuôi dưỡng tốt bào thai, bú sữa
các bệnh khởi đầu từ thời dưỡng lành mạnh, hợp lý và an mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu
kỳ trẻ tuổi, tích lũy, tiến toàn trong suốt chu kỳ vòng đời, và tiếp tục bú mẹ đến hai tuổi
triển kéo dài, đòi hỏi việc điều từ khi chuẩn bị mang thai, tới giai hoặc lâu hơn cùng với ăn bổ sung
trị có hệ thống và lâu dài, thậm đoạn phát triển bào thai trong tử hợp lý. Chăm sóc dinh dưỡng
chí cả cuộc đời. Các bệnh này cung, đến các giai đoạn tiếp theo toàn diện 1000 ngày đầu đời của
không phải do nguyên nhân của cuộc đời đều là quan trọng trẻ để phòng chống suy dinh
nhiễm khuẩn và không lây để dự phòng mắc các bệnh mạn dưỡng sớm làm thay đổi các quá
truyền giữa người với người mà tính không lây. Suy dinh dưỡng trình chuyển hóa và gia tăng
do các hành vi thói quen, lối sớm trong 1.000 ngày vàng đầu nguy cơ mắc bệnh mạn tính
sống không lành mạnh diễn ra đời cũng có thể làm tăng nguy cơ trong các giai đoạn sau của cuộc
trong khoảng thời gian dài gây mắc các bệnh mạn tính ở các giai đời. Chế độ ăn cần dựa trên các
ra. Bác sỹ Dương Thị Vinh, đoạn sau của cuộc đời thông qua thực phẩm tự nhiên, phối hợp đa
Trưởng Khoa Phòng, chống cơ chế tương tác gen và dinh dạng nhiều loại thực phẩm, cân
bệnh không lây nhiễm – Dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng đối các nhóm thực phẩm, hạn
dưỡng thuộc Trung tâm Kiểm không hợp lý liên quan tới bệnh chế thực phẩm chế biến sẵn và
soát bệnh tật tỉnh cho biết: Dinh mạn tính bao gồm : Ăn ít rau và đồ uống ngọt, rượu, bia. Tăng
dưỡng giữ vị trí hàng đầu như là quả, ăn nhiều thức ăn giàu năng cường ăn các loại ngũ cốc
một yếu tố quyết định chính có lượng, ăn thực phẩm có nhiều nguyên hạt, đậu đỗ, các loại hạt;
thể điều chỉnh được đối với các chất béo no (có nhiều trong mỡ Tăng cường ăn rau, quả: cần ăn ít
bệnh mạn tính không lây trong động vật) và chất béo chuyển hóa nhất 400 g rau, quả và ăn đa dạng
(Trans fatty acid – thường có các loại rau quả có nhiều màu sắc
suốt cuộc đời mỗi người.
eo Tổ chức Y tế ế giới, trong thực phẩm chế biến sẵn), khác nhau vì có chứa các loại
chất dinh dưỡng và dưỡng chất
80% bệnh tim mạch giai đoạn ăn nhiều muối.
Để phòng chống bệnh không thực vật khác nhau; ăn có mức
đầu, đột quỵ và đái tháo đường
týp 2 và trên 40% ung thư có thể lây nhiễm, cần thực hiện được độ các thực phẩm như trứng,
được phòng ngừa được thông các nội dung chăm sóc dinh sữa, ăn lượng nhỏ thịt đỏ và tăng
qua ăn uống hợp lý, hoạt động dưỡng sau : Bắt đầu sớm trong cường ăn cá và thịt gia cầm nạc;
thể lực đều đặn, không hút thuốc cuộc đời của mỗi người với việc ăn vừa đủ nhu cầu năng lượng,
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chất dinh dưỡng để tăng trưởng,
phát triển, đáp ứng nhu cầu cho
một cuộc sống năng động và
lành mạnh trong cả vòng đời,
không để bị thừa cân, béo phì
hay béo bụng; lựa chọn thực
phẩm có đậm độ năng lượng
thấp, chỉ số đường huyết thấp;
Hạn chế tổng lượng muối ăn vào
dưới 5 g/ngày bằng cách cho bớt
muối, chấm nhẹ tay và giảm ngay
đồ ăn mặn, nên sử dụng muối
Iốt; hạn chế đến mức thấp nhất
có thể các tác nhân gây bệnh, độc
tố hoặc các yếu tố khác có thể gây
bệnh từ thực phẩm (như độc tố
vi nấm aflatoxin có trong lạc
mốc, dư lượng kháng sinh có
trong rau, củ, quả hoặc các loại
thịt gia súc, gia cầm, hải sản…);
kiểm soát cân nặng để duy trì cân
nặng nên có ở mức tương đương
BMI =21 ở người dưới 50 tuổi và
BMI = 22 ở từ 55 tuổi trở lên và
không bị béo bụng (vòng eo < 90
cm ở nam và < 80 cm ở nữ); duy
trì lối sống tích cực, thường
xuyên hoạt động thể lực mức độ
vừa hoặc nặng ít nhất 30 phút
mỗi ngày; hạn chế rượu, bia,
không hút thuốc lá. Tiêm vắcxin
phòng bệnh lây nhiễm có nguy
cơ cao như: ung thư, viêm gan B,
C, Herpes...
MINH ANH

Trung tâm KSBT

Khai mạc phiên chợ
hàng Việt về miền núi
năm 2020

T

ối 3/11/2020, tại sân vận động
trung tâm huyện Văn Lãng,
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến
thương mại, Sở Công thương phối
hợp với UBND huyện Văn Lãng tổ
chức khai mạc phiên chợ hàng Việt
về miền núi thuộc chương trình xúc
tiến thương mại quốc gia năm 2020.
Phiên chợ có quy mô 30 gian
hàng tiêu chuẩn với nhiều sản
phẩm mới, có chất lượng, phong
phú về mẫu mã, chủng loại, phục
vụ nhu cầu trong sản xuất và tiêu
dùng của người dân. Phiên chợ
nhằm tạo cơ hội cho các doanh
nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp
Lạng Sơn quảng bá thương hiệu
sản phẩm, tìm kiếm đối tác, ký kết
hợp đồng kinh tế, tạo cơ hội giao
thương mở rộng thị trường. Đây là
dịp để người dân huyện Văn Lãng
được tiếp xúc, sử dụng hàng hóa
Việt Nam có chất lượng, giá cả hợp
lý. Đặc biệt, phiên chợ là điểm nhấn
để đẩy mạnh thực hiện cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”.
Phiên chợ hàng Việt về miền núi
tại huyện Văn Lãng diễn ra từ ngày
3/11 đến hết ngày 5/11/2020.
Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức tặng
10 phần quà cho 10 học sinh nghèo
hiếu học trên địa bàn huyện.
CẨM HÀ
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Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm
vấn đề sách giáo khoa
Tại phiên thảo luận
về kinh tế - xã hội của
Quốc hội vào sáng
4/11/2020, Phó Thủ
tướng Vũ Đức Đam
khẳng định: Chính
phủ, Thủ tướng
Chính phủ đặc biệt
quan tâm vấn đề
sách giáo khoa (SGK).

Khi các điểm bỏ phiếu tại Mỹ lần lượt đóng
cửa (đêm mùng 3, sáng mùng 4/11/2020 giờ
Việt Nam), hầu hết các hãng thông tấn lớn trên
thế giới chạy đua cập nhật kết quả cuộc bầu cử
Tổng thống. Các hãng truyền thông lớn như:
The Guardian, Nytimes, Fox News tường thuật
trực tiếp sự kiện trọng đại của nước Mỹ. Những
tờ báo tên tuổi như: NBC News hay Telegraph
cũng liên tục cập nhật nội dung về các điểm
bầu cử đã mở, thông tin về những buổi kêu gọi
bầu cử gần nhất của 2 ứng viên và không khí
trong ngày bầu cử tại Mỹ. Hiện, các hãng tin
cũng có những thăm dò sau vòng bỏ phiếu.

P

hó Thủ tướng Vũ Đức
Đam trân trọng cám
ơn ý kiến đóng góp về
SGK của các đại biểu Quốc
hội, và các nhà khoa học, nhà
văn, nhà thơ, nhà văn hóa,
giáo viên và rất nhiều người
dân bình thường với tư cách
là ông bà, cha mẹ của các
cháu học sinh lớp 1. Tất cả
các ý kiến đều rất tâm huyết,
trách nhiệm với mong muốn
góp ý cho Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT), ngành
giáo dục để có một bộ SGK
thật tốt, thực hiện yêu cầu đổi
mới giáo dục. Phó Thủ tướng
cho biết trong quá trình thực
hiện đổi mới giáo dục, gần
như kỳ họp Quốc hội nào
cũng có một chủ đề về giáo
dục được cử tri và các đại
biểu quan tâm.
Việc triển khai chương
trình, SGK mới được thực
hiện theo Nghị quyết số
88/2014/QH13 và Nghị quyết
số 51/2017/QH14 của Quốc
hội, được quy định rất kỹ
trong Luật Giáo dục mới sửa
đổi. Điều 32, khoản 3 của
Luật Giáo dục (sửa đổi) quy
định rất rõ Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT chịu trách nhiệm về
SGK từ việc hướng dẫn quy
trình biên soạn, thành lập hội
đồng và quy trình thẩm định,
phê duyệt. Mặc dù không
thuộc thẩm quyền trực tiếp,
tuy nhiên cũng giống như
những vấn đề giáo dục khác,
Chính phủ, ủ tướng Chính
phủ đặc biệt quan tâm đến
vấn đề SGK.

Báo chí quốc tế nóng lên từng giờ
cùng cuộc bầu cử Tổng thống mỹ

Đức phê duyệt dự án đường hầm
vượt biển dài nhất thế giới
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại kỳ họp

Trong các phiên họp gần
đây của Chính phủ đều có
thảo luận về vấn đề SGK. ủ
tướng đã nhắc nhiều lần. Phó
ủ tướng Vũ Đức Đam đã
trực tiếp họp 2 lần với Bộ
GD&ĐT, Ủy ban Văn hóa,
Giáo dục, anh niên, iếu
niên và Nhi đồng của Quốc
hội, các chuyên gia, kể cả
những người tham gia thẩm
định SGK. Cá nhân Phó ủ
tướng đã có nhiều cuộc gặp
riêng các chuyên gia và thầy
cô giáo.
“Và sơ bộ đúng như các
đại biểu Quốc hội nói, sai đến
đâu, đến mức nào thì phải có
cơ quan chuyên môn, vì các
đại biểu, kể cả Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT cũng không hề có
kiến thức, kinh nghiệm dạy
tiếng Việt lớp 1. Nhưng qua
những lần làm việc có thể
thấy sách Tiếng Việt lớp 1 của
bộ sách Cánh diều, đã được
Bộ GD&ĐT thẩm định, phê
duyệt, có sai sót” - Phó ủ
tướng nói và khẳng định
những sai sót này phải được
tiếp thu một cách rất cầu thị,
khoa học. Những việc liên
quan đến chuyên môn về dạy
ngôn ngữ cho trẻ mới đi học
người bình thường không
hiểu thì phải trao đi đổi lại
một cách cởi mở và cầu thị.
ủ tướng Chính phủ,

THACo hỗ trợ 5 tỷ đồng
xây dựng lại ngôi làng
cho đồng bào Trà Leng
Công ty Cổ phần Ô tô Trường
Hải (THACO) quyết định tiếp tục
hỗ trợ 8 tỷ đồng cho đồng bào
Quảng Nam, Quảng Ngãi khắc
phục hậu quả bão lũ. Đặc biệt,
THACO đã dành 5 tỷ đồng để xây
dựng lại ngôi làng cho đồng bào
xã Trà Leng, huyện Nam Trà My,
tỉnh Quảng Nam bị sập nhà do
sạt lở đất. THACO dự định xây
dựng khoảng 30 ngôi nhà cho
đồng bào. Sau khi tỉnh Quảng
Nam khảo sát và lựa chọn địa
điểm, tùy vào tình hình thực tế,
THACO sẽ tính toán thiết kế và
triển khai xây dựng, đảm bảo cho
bà con có được những ngôi nhà

Phó ủ tướng Vũ Đức Đam
đã yêu cầu Bộ GD&ĐT theo
đúng tinh thần như vậy. Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT đã nhìn
nhận rõ có sai sót và trách
nhiệm thuộc về Bộ, trong đó
theo luật là thuộc về Bộ
trưởng. Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT đã có những chỉ đạo
khá cương quyết như đã thay
Chủ tịch Hội đồng ẩm
định.
“Chính phủ đã chỉ đạo Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ
GD&ĐT phải hết sức lưu ý vì
những sai sót có thể tránh
được thì phải rút kinh
nghiệm nghiêm túc và
nghiêm khắc, để quy trình
biên soạn, thẩm định SGK
lớp 2 và lớp 6 năm nay và
những năm tiếp theo không
để xảy ra tình trạng như vậy”
Phó ủ tướng nhấn mạnh.
Nói về chủ trương thực
hiện một chương trình, nhiều
bộ SGK, Phó ủ tướng dùng
hình ảnh: Trước kia, chúng ta
dùng 1 chương trình, 1 bộ
SGK, không có sự phân biệt
và coi như bắt buộc giống
như quy định các cô giáo chỉ
dùng một bộ áo dài đồng
phục, một màu, một kiểu thì
bây giờ một chương trình,
nhiều bộ SGK để phát huy
sáng tạo, không độc quyền,
giống như quy định vẫn là áo
dài nhưng màu sắc, chất liệu,

kiên cố, an toàn khi có bão lũ, sạt
lở đất.

Ngành hải quan thu hồi
nợ thuế hơn 300 tỷ đồng
Theo thống kê sơ bộ, tính đến
hết ngày 31/10/2020, ngành hải
quan đã thu hồi và xử lý nợ thuế
đạt 302,6 tỷ đồng. Đánh giá từ Tổng
cục Hải quan cho thấy: trong 10
tháng đầu năm, công tác đôn đốc
thu hồi nợ thuế tại một số cục Hải
quan tỉnh, thành phố có kết quả tốt
như Cục Hải quan Hải Phòng, Bắc
Ninh, Khánh Hòa. Cũng theo số liệu
từ Tổng cục Hải quan, tổng số nợ
chuyên thu quá hạn tính đến 31/10
của toàn ngành trên 5.666 tỷ đồng,
tăng 88,69 tỷ đồng so với thời điểm
31/12/2019 (tương đương tăng
1,59%).

kiểu dáng khác nhau. “Nhiều
bộ hơn nhưng phải đúng là
áo dài. Chất liệu, đường kim
mũi chỉ phải đẹp hơn, tốt hơn
áo dài đồng phục trước đây”.
Vì vậy, dù có một bộ SGK
hay nhiều bộ SGK thì chất
lượng ít nhất bằng hoặc tốt
hơn ngày xưa. Đây là trách
nhiệm của Bộ GD&ĐT và Bộ
không thể hoàn thành được
nếu không có sự đóng góp ý
kiến của đội ngũ giáo viên,
các nhà khoa học giáo dục và
toàn thể Nhân dân. Bộ
GD&ĐT cần tận dụng công
nghệ thông tin công khai các
bản thảo SGK trước khi phê
duyệt, thậm chí trong quá
trình thẩm định, để mọi
người dân, trong đó có rất
nhiều giáo viên, người có
kinh nghiệm dạy trẻ, góp ý và
qua đó chắt lọc, tiếp thu
những ý kiến đúng, giải thích
lại những ý kiến chưa đúng
để toàn xã hội đồng thuận.
Tất cả chúng ta đều vì tương
lai của đất nước, đều vì con
cháu.
Trân trọng cảm ơn các ý
kiến đóng góp tâm huyết,
trách nhiệm cho ngành giáo
dục, Phó ủ tướng tin tưởng
cùng với việc kế thừa những
thành tựu đã đạt được, nhất
định chúng ta sẽ đổi mới giáo
dục thành công.
eo BAOCHINHPHU.VN

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Đức
đưa tin, Tòa án thành phố Leipzig thuộc bang
Sachsen của Đức đã phê duyệt dự án xây dựng
đường hầm vượt biển kết hợp đường sắt và
đường bộ dài nhất thế giới nối từ khu vực miền
Bắc nước này đến Đan Mạch. Đường hầm này
có tên chính thức là Fehmarnbelt Fixed Link
với chiều dài 18 km. Là một trong những dự án
cơ sở hạ tầng lớn nhất châu Âu, đường
hầm này sẽ băng qua Biển Baltic và kết nối khu
vực cảng Puttgarden trên đảo Fehmarn của
Đức với thị trấn Rodby trên đảo Lolland của
Đan Mạch. Dự kiến đường hầm sẽ hoàn thành
và đi vào hoạt động trong năm 2029.

iS lên tiếng thừa nhận gây ra vụ xả
súng đẫm máu ở Vienna
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS)
tự xưng đã lên tiếng thừa nhận trên ứng dụng
nhắn tin Telegram rằng đã tiến hành vụ xả
súng đẫm máu hôm 2/11/2020 tại thủ đô Vienna (Áo) khiến 4 người thiệt mạng và hàng
chục người bị thương. Liên quan tới vụ việc
này, Bộ Nội vụ Bắc Macedonia cho biết: 3 đối
tượng liên quan đến vụ xả súng ở Áo đều có 2
quốc tịch Áo và Bắc Macedonia và tất cả đều
được sinh ra ở Áo.

Vương quốc Anh viện trợ 500.000
bảng cho người dân miền Trung
Việt Nam
Theo thông tin từ Đại sứ quán Anh tại Việt
Nam, Vương quốc Anh đã công bố khoản viện
trợ 500.000 bảng Anh (tương đương 15 tỷ
đồng) để hỗ trợ người dân Việt Nam khắc phục
ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt thời gian gần đây.
Khoản viện trợ trên sẽ được chuyển đến Liên
đoàn Chữ thập đỏ Quốc tế thông qua Hiệp hội
Chữ thập đỏ Anh, giúp mở rộng việc thu xếp
nơi ở, cung cấp nước sạch, thực phẩm và hỗ trợ
sinh kế cho khoảng 160.000 người bị ảnh
hưởng bởi thiên tai tại Việt Nam.
TS (TỔNG HỢP)

khi mưa bão ập đến.
Công trình này được Ban quản lý
Vĩnh Long truy tố 3 cán bộ các
khu công nghiệp Vĩnh Long cấp
Tổng cục Thuế: Thu ngân
trong vụ sập tường làm 7 phép xây dựng.
người tử vong
Quảng Nam hoàn thành sách 10 tháng đạt
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh
di dời người dân đến nơi 979.724 tỷ đồng
Vĩnh Long đã hoàn tất hồ sơ đề
Thông tin từ Tổng cục Thuế cho
an toàn trước bão số 10
nghị truy tố 3 cán bộ gồm: ông Lê
biết: tổng thu ngân sách 10 tháng

Phước Thiện, Phó Trưởng Ban Quản
lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh
Long; ông Trương Văn Tuấn, Trưởng
Phòng và Nguyễn Trần Bảo Quốc,
chuyên viên Phòng Quản lý quy
hoạch xây dựng cơ bản và môi
trường về tội thiếu trách nhiệm gây
hậu quả nghiêm trọng trong vụ án
sập tường làm 7 người tử vong.
Trước đó, vào ngày 15/3/2019,
bức tường công trình nhà xưởng,
nhà ăn, nhà xe, nhà bảo vệ của
Công ty TNHH BoHsing (Vĩnh Long)
bất ngờ sập khiến 7 người tử vong.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Nam cho biết:
Đến trưa ngày 4/11/2020, việc sơ
tán người dân tại các huyện miền
núi của tỉnh, nơi có nguy cơ cao xảy
ra sạt lở đất đá đều đã hoàn thành;
toàn bộ tàu thuyền đánh cá đã vào
nơi trú tránh bão an toàn. Bão số 10
được dự báo sẽ có mưa to trên địa
bàn toàn tỉnh trong nhiều ngày tới,
khả năng sạt lở, lũ quét là rất cao.
Tất cả các phương án cụ thể để
đảm bảo an toàn cho người dân
đều được thực hiện quyết liệt trước

của năm 2020 đạt 979.724 tỷ đồng,
bằng 78,1% dự toán và bằng 93,9%
so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể,
thu từ dầu thô 29.484 tỷ đồng và
thu nội địa 950.240 tỷ đồng. Để
phấn đấu hoàn thành cao nhất
nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục
Thuế đang yêu cầu các cục thuế
khu vực rà soát lại từng khoản thu,
sắc thuế, ước tổng thu ngân sách
năm 2020 để có giải pháp chỉ đạo,
điều hành phù hợp.
TS (TỔNG HỢP)
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