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HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm việc và dự ngày hội
đại đoàn kết tại Đình Lập

Chỉ thị về việc tổ chức
học tập, quán triệt,
tuyên truyền và
triển khai thực hiện
nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh
lần thứ XVII

S

áng 12/11/2020, Đoàn
công tác của Thường trực
Tỉnh ủy do đồng chí Lâm
Thị Phương Thanh, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy làm trưởng đoàn làm việc với
Huyện ủy Đình Lập về tình hình
triển khai thực hiện nghị quyết
đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm
kỳ 2020 -2025, kết quả thực hiện
nhiệm vụ công tác năm 2020.
am gia đoàn công tác có
đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo
một số sở, ban, ngành.
Báo cáo tại buổi làm việc,
ường trực Huyện ủy Đình Lập
Xem tiếp trang 2

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

trườNg thPt bắc sơN:

60 năm xây dựng và trưởng thành
Xem trang 5

LTS: Từ ngày 25 đến ngày
27/9/2020, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
đã tổ chức thành công Đại hội đại
biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 2025. Đại hội đã thông qua các văn
kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XVI trình Đại hội; thông
qua Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Để nghị
quyết được tổ chức thực hiện có
hiệu quả, ngày 11/11/2020, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị
số 01-CT/TU về việc tổ chức học
tập, quán triệt, tuyên truyền và
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo
Lạng Sơn trân trọng giới thiệu nội
dung Chỉ thị.
Xem tiếp trang 7

Phát động Tháng hành
động vì bình đẳng giới
và phòng, chống bạo lực
trên cơ sở giới

S

Giáo viên Trường THPT Bắc Sơn chia sẻ kỹ năng học và làm bài tập với học sinh

Ảnh: HOÀNG TÙNG

áng 12/11/2020, Ban Vì sự tiến bộ
của phụ nữ (VSTBCPN) tỉnh tổ chức
lễ phát động áng hành động vì bình
đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên
cơ sở giới năm 2020 với chủ đề “Chấm
dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.
Dự lễ phát động có đồng chí Dương
Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban VSTBCPN tỉnh; lãnh đạo
các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh
đạo UBND, ban VSTBCPN các huyện,
thành phố và đông đảo thanh niên trên
địa bàn thành phố Lạng Sơn.
Trong những năm qua, Ban VSTBCPN tỉnh đã tích cực, chủ động phối
hợp với các cấp, ngành, Ban VSTBCPN
các huyện, thành phố trong tỉnh thực
hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ
thể nhằm từng bước đạt được các mục
tiêu quan trọng trong Chiến lược quốc
gia Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020,
góp phần đưa Luật Bình đẳng giới dần
Xem tiếp trang 2

NghiêN cứu sảN xuất gạch
Tập trung nâng tỷ lệ sử dụng Hữu LũnG:
bê tôNg từ tro, xỉ
Hiệu
quả
từ
tuyên
truyền
pháp
phân hữu cơ trong sản xuất luật về bảo vệ và phát triển rừng Góp phần xử lý hiệu quả
nông nghiệp
chất thải rắn
Xem trang 6
Xem trang 4
Xem trang 3
trong nhà trường
Báo Lạng Sơn phát hành từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần
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THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

Đồng chí ...
Tiếp theo trang 1
khẳng định, công tác tuyên
truyền, quán triệt nghị quyết đại
hội đảng bộ các cấp đã được
triển khai nghiêm túc. Chương
trình hành động thực hiện nghị
quyết, việc bố trí, phân công cấp
ủy viên cũng như việc ban hành
Quy chế làm việc toàn khóa của
cấp ủy bảo đảm đúng nguyên
tắc, quy định và sát với tình hình
thực tế ở địa phương.
Về tình hình kinh tế - xã hội
năm 2020, chương trình tái cơ
cấu ngành nông nghiệp gắn với
xây dựng nông thôn mới (NTM)
tiếp tục được thực hiện hiệu
quả, tập trung phát triển thế
mạnh về nông lâm nghiệp, xây
dựng các sản phẩm theo chuỗi
giá trị. Đến nay, tổng thu ngân
sách của huyện ước đạt 28 tỷ
đồng, đạt 139% dự toán tỉnh
giao, tăng 6,8% so với cùng kỳ
năm 2019; đời sống vật chất,
tinh thần của người dân từng
bước được nâng lên. Đặc biệt,
Đình Lập đã khống chế thành
công dịch Covid-19…
Phát biểu tại buổi làm việc,
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh
giá cao nỗ lực của tập thể Ban
Chấp hành, Ban ường vụ
Huyện ủy Đình Lập trong công
tác tuyên truyền, quán triệt,
triển khai nghị quyết đại hội
đảng bộ các cấp và những kết
quả tích cực trong thực hiện các

THànH PHố LạnG Sơn
nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu
cầu: Huyện ủy Đình Lập tiếp tục
làm tốt công tác tuyên truyền,
quán triệt nội dung, tổ chức
triển khai hiệu quả nghị quyết
đại hội đảng bộ các cấp; phát
huy thế mạnh về nông - lâm
nghiệp, chú trọng thu hút đầu
tư, ứng dụng khoa học - công
nghệ để nâng cao giá trị sản
phẩm, xây dựng và nhân rộng
các mô hình sản xuất điển hình.
Trước mắt, huyện cần đẩy
nhanh tiến độ các dự án đầu tư
trong lĩnh vực nông lâm nghiệp,
đồng thời tăng cường xã hội hóa
đầu tư cho cơ sở hạ tầng, nhất là
giao thông. Trong xây dựng
NTM, huyện cần quan tâm
tuyên truyền thay đổi tư duy sản
xuất để người dân phát triển
kinh tế, thoát nghèo bền vững,
phấn đấu thực hiện thắng lợi các
mục tiêu xây dựng NTM.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu
ý: Huyện cần quan tâm bảo tồn
và phát huy các giá trị về địa lý
tự nhiên, bản sắc văn hóa làm
phong phú thêm đời sống tinh
thần cũng như phục vụ phát
triển du lịch hiệu quả. Với đặc
điểm là huyện biên giới, huyện
tích cực chỉ đạo lực lượng chức
năng tăng cường phối hợp trong
tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững
chắc đường biên, mốc giới, bảo
đảm an ninh trật tự, chống buôn
lậu, gian lận thương mại. Cùng

với đó, quan tâm giáo dục chính
trị tư tưởng, nâng cao chất
lượng tổ chức cơ sở đảng và
đảng viên, nhất là các cơ sở đảng
vùng sâu, vùng xa, biên giới;
nâng cao chất lượng quản lý nhà
nước trên các lĩnh vực, phấn đấu
hoàn thành cao nhất mục tiêu,
nhiệm vụ năm 2020.
hiều cùng ngày, đồng chí
Lâm ị Phương anh, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy dự ngày hội Đại đoàn
kết toàn dân tộc khu dân cư Khe
Bó, xã Cường Lợi, huyện Đình
Lập. Cùng dự có lãnh đạo Uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội
Cựu chiến binh tỉnh.
ôn Khe Bó, xã Cường Lợi
có 112 hộ với 456 nhân khẩu,
gồm các dân tộc: Tày, Nùng,
Kinh, Tà Dẻ, Sán Chỉ, Dao. Năm
2020, thôn còn 7 hộ nghèo; 86
hộ có kinh tế khá (tăng 11 hộ so
với năm 2019); thu nhập bình
quân đạt trên 43 triệu
đồng/người.
Năm qua, Ban công tác mặt
trận khu dân cư đã thường
xuyên tuyên truyền về xây dựng
nông thôn mới và tổ chức tốt
việc đăng ký xây dựng gia đình
văn hóa, khu dân cư văn hóa.
ôn đã bê tông hóa đường ngõ
xóm được 943 m (trong đó, bà
con trong thôn đóng góp trên 28
triệu đồng mua cát, sỏi); có 99 hộ
đạt gia đình văn hóa, chiếm
88,4%...

C

Phát biểu tại ngày hội, đồng
chí Bí thư Tỉnh ủy phấn khởi
trước đời sống vật chất, văn hóa
tinh thần của Nhân dân thôn
Khe Bó nói riêng và các dân tộc
huyện Đình Lập nói chung từng
bước được nâng lên. Đồng chí
khẳng định: Điều đó cho thấy
Nhân dân các dân tộc đã đoàn
kết, gắn bó giúp đỡ nhau trong
thực hiện các phong trào thi đua
yêu nước và các cuộc vận động.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề
nghị: Mặt trận Tổ quốc các cấp,
nhất là Ban công tác mặt trận
phải thật sự trở thành trung tâm
tập hợp và phát huy sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong thực hiện chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, thực
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ
sở.
Đồng chí mong muốn cấp uỷ
đảng, chính quyền và Nhân dân
các dân tộc huyện Đình Lập nói
chung, bà con Nhân dân thôn
Khe Bó nói riêng tiếp tục phát
huy những kết quả đạt được, nêu
cao tinh thần đoàn kết trong
thực hiện các phong trào thi đua
yêu nước, các cuộc vận động,
thực hiện tốt quy ước, hương
ước, giữ vững các tiêu chí, danh
hiệu khu dân cư văn hóa, gia
đình văn hóa, chung tay xây
dựng xã nông thôn mới và nông
thôn mới nâng cao.
NÔNG ĐÌNH QUANG

Phát động...
Tiếp theo trang 1
đi vào thực tiễn cuộc sống. Công
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật về bình đẳng giới,
VSTBCPN được tăng cường, góp
phần nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của các tổ chức, cá nhân,
gia đình trong thực hiện mục
tiêu xóa bỏ phân biệt đối xử về
giới, định kiến giới, hướng tới
bình đẳng giới thực chất.
Trên tất cả các lĩnh vực: chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đã có
sự tham gia của cả phụ nữ và
nam giới. Cán bộ nữ giữ các chức
danh chủ chốt các cấp được tăng
cường; tỷ lệ lao động nữ tham gia
vào thị trường lao động ngày
càng tăng; các tầng lớp phụ nữ
ngày càng khẳng định được vai
trò, vị thế của mình trong gia
đình và ngoài xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những
kết quả đạt được vẫn còn những
hạn chế nhất định như: tỷ lệ mất
cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở
mức cao; tình trạng bất bình
đẳng giới, đặc biệt là vấn đề bạo
lực gia đình, phân biệt đối xử với
phụ nữ và trẻ em gái vẫn đang
diễn ra dưới các hình thức và

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh
tặng quà cho 5 đại biểu phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

mức độ khác nhau trong một số
nhóm đối tượng tại một số khu
vực, địa phương; tình trạng xâm
hại đối với trẻ em vẫn còn xảy
ra...
Phát biểu tại lễ phát động,
đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành,
các tổ chức chính trị - xã hội,
UBND các huyện, thành phố tổ
chức triển khai thực hiện đồng
bộ công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về bình
đẳng giới và phòng, chống bạo
lực trên cơ sở giới dưới nhiều
hình thức với các chuỗi hoạt

động cao điểm để hưởng ứng
áng hành động; xây dựng và
phổ biến các tài liệu/sản phẩm
truyền thông về thông điệp của
áng hành động. Đồng thời,
triển khai thực hiện có hiệu quả
Đề án “Phòng ngừa và ứng phó
với bạo lực trên cơ sở giới giai
đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn
đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn”. Trong đó, mỗi huyện,
thành phố xây dựng ít nhất một
mô hình “Địa chỉ tin cậy - Nhà
tạm lánh tại cộng đồng” nhằm
“ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại
của bạo lực trên cơ sở giới” để hỗ

trợ những người có nguy cơ cao
bị bạo lực giới.
áng hành động được thực
hiện từ ngày 15/11 đến ngày
15/12/2020.
Nhân dịp này, Ban VSTBCPN tỉnh tặng quà cho 5 đại
biểu phụ nữ có hoàn cảnh khó
khăn vươn lên trong cuộc sống
trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.
Sau lễ phát động, 60 đoàn viên
thanh niên của thành phố đã ra
quân diễu hành tuyên truyền
trên một số trục đường chính
của thành phố Lạng Sơn.
THANH HUYỀN

Khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy

N

gày 12/11/2020, Cơ quan
Cảnh sát điều tra, Công an
huyện Tràng Định đã ra quyết
định khởi tố vụ án hình sự, khởi
tố bị can, ra lệnh tạm giam Đinh
Quang Huy, sinh năm 1984 và
Nguyễn Ngọc Lân, sinh năm
1980, cùng trú tại thôn Thống
Nhất, xã Quốc Khánh, huyện
Tràng Định về hành vi mua bán
trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an huyện
Tràng Định phát hiện Đinh Quang
Huy cùng một số đối tượng trên
địa bàn và ở tỉnh Cao Bằng thực
hiện hành vi mua bán trái phép
chất ma túy, với số lượng lớn từ
Sơn La về Lạng Sơn và tỉnh Cao
Bằng để đưa sang Trung Quốc
tiêu thụ. Công an huyện đã báo
cáo lãnh đạo Công an tỉnh, phối
hợp với các phòng nghiệp vụ xác

lập chuyên án mang bí số 184-M
để đấu tranh, triệt phá đường dây.
Kết quả, khoảng 8 giờ ngày
9/11/2020, xác định cơ hội phá án
đã đến, Ban Chuyên án quyết
định bất ngờ khống chế bắt giữ
Huy khi đối tượng vào nhà Lân
lấy ma túy, mục đích đem sang
Trung Quốc bán. Tang vật thu giữ
gồm: 2 bánh ma túy heroin, 1
khẩu súng ngắn, 3 viên đạn, cùng

nhiều tang vật liên quan.
Trong quá trình phá chuyên
án 184-M, Công an huyện Tràng
Định còn phối hợp bắt giữ một số
đối tượng cùng đường dây trú tại
tỉnh Cao Bằng và thị trấn Thất
Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng
Sơn. Vụ án đang được đơn vị tiếp
tục mở rộng điều tra, xử lý theo
quy định của pháp luật.
HOÀNG HUẤN

Kỷ niệm 90 năm ngày
thành lập Mặt trận
Dân tộc thống nhất
Việt nam

N

gày 12/11/2020, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ)
thành phố Lạng Sơn tổ chức
chương trình kỷ niệm 90 năm ngày
thành lập Mặt trận Dân tộc thống
nhất Việt Nam (18/11/1930 –
18/11/2020).
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã
ôn lại truyền thống vẻ vang 90
năm của MTTQ Việt Nam. Qua đó
góp phần giáo dục truyền thống
yêu nước, chủ nghĩa anh hùng
cách mạng, ý chí tự lực, tự cường;
củng cố và tăng cường khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong
thời kỳ mới…
Nhân dịp này, Ban tổ chức đã
tặng quà cho nguyên lãnh đạo
MTTQ thành phố Lạng Sơn qua
các thời kỳ; trao kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”
cho 7 cá nhân tiêu biểu; 8 cá nhân
và 8 tập thể được tặng giấy khen
của UBND thành phố Lạng Sơn
trong đợt thi đua chào mừng kỷ
niệm 90 năm ngày thành lập Mặt
trận Dân tộc thống nhất Việt Nam
– ngày truyền thống của MTTQ
Việt Nam.
TIỂU YẾN

HộI ĐồnG GIáo DụC QuốC
PHònG – An nInH TỉnH

Kiểm tra tại huyện
Văn Quan

N

gày 12/11/2020, Đoàn kiểm tra
của Hội đồng Giáo dục Quốc
phòng – An ninh (GDQP-AN) tỉnh
kiểm tra công tác giáo dục quốc
phòng, an ninh tại huyện Văn
Quan.
Đoàn đã tập trung kiểm tra các
nội dung: Hệ thống văn bản, kế
hoạch, hướng dẫn về công tác
GDQP-AN của huyện Văn Quan và
xã Bình Phúc; nhận thức về công
tác GDQP-AN với đối tượng 3 tại
các ban, ngành của huyện và đối
tượng 4 tại địa bàn xã Bình Phúc;
công tác GDQP-AN cho học sinh tại
Trường THPT Lương Văn Tri.
Qua kiểm tra, Hội đồng GDQPAN tỉnh đánh giá huyện Văn Quan
đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác
GDQP-AN. Đồng thời, hội đồng chỉ
ra những hạn chế cần khắc phục và
yêu cầu trong thời gian tới, Hội
đồng GDQP-AN huyện đẩy mạnh
giáo dục, tuyên truyền về công tác
QP-AN; tiếp tục kiện toàn hội đồng
GDQP-AN các cấp; đa dạng hóa
hình thức tuyên truyền và nâng
cao chất lượng công tác GDQP-AN;
tập trung xây dựng nền quốc
phòng toàn dân ngày càng vững
chắc.
DƯƠNG NGUYÊN

Bộ CHQS tỉnh

HộI CHữ THậP Đỏ TỉnH

Giải ngân 100 triệu
đồng hỗ trợ người
nghèo vay vốn phát
triển kinh tế

C

hiều 12/11/2020, Hội Chữ thập
đỏ tỉnh giải ngân vốn dự án hỗ
trợ người nghèo vay vốn phát triển
kinh tế giai đoạn 2020-2023 tại xã
Hùng Việt, huyện Tràng Định.
Theo đó, Hội chữ thập đỏ tỉnh
giải ngân 100 triệu đồng cho 20 hộ
dân xã Hùng Việt, mỗi hộ 5 triệu
đồng, lãi suất 0,3%/năm trong thời
gian 36 tháng. Nguồn vốn thuộc
dự án hỗ trợ vốn giúp các hộ
nghèo phát triển kinh tế do Trung
ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tài
trợ. Qua đó tạo sinh kế, giúp hộ
nghèo vươn lên phát triển kinh tế
hộ.
NGỌC MAI

Thứ Sáu, ngày 13/11/2020

KINH TẾ

Tập trung nâng tỷ lệ sử dụng phân hữu cơ
trong sản xuất nông nghiệp
ĐẶNG DŨNG

Không chỉ giúp tăng năng suất cây trồng, phân bón hữu cơ (PBHC) còn góp phần cải tạo đất trồng, làm
giảm ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững.

N

ăm nay, sản lượng và chất
lượng lạc của gia đình bà
Trần Thị Thoa tại liên
thôn Trong Là - Tằm Nguyên, xã
Tân Liên, huyện Cao Lộc hơn
hẳn so với mọi năm, vì vậy, dù giá
lạc không tăng nhưng thu nhập
của nhà bà vẫn cao hơn gần 30%
so với năm ngoái. Bà Thoa cho
biết: “Lạc năm nay hạt chắc, đỏ,
mẩy và đẹp hơn. Củ ra 3 nhân
nhiều hơn, vỏ cũng nhẵn, đẹp,
màu sáng chứ không đen và sần
sùi, cây thì ít sâu bệnh hơn so với
mọi năm…”. Qua trao đổi, chúng
tôi được biết sự thay đổi trên là do
bà Thoa đã sử dụng PBHC vi
sinh, thay vì các loại phân vô cơ
như trước đây.
Qua nhiều nghiên cứu và
thực tế sản xuất, ngành nông
nghiệp đã nhận thấy việc sử dụng
PBHC có ích cho cây, lợi cho đất
góp phần bảo vệ môi trường, còn
với phân vô cơ thì ngược lại. Ông
Hoàng Văn Lợi, Phó Trưởng
phòng Bảo vệ thực vật, Chi cục
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
(TT&BVTV) tỉnh cho biết: Qua
theo dõi nhiều năm, cộng thêm
thử nghiệm, so sánh, đối chứng
trên các mô hình cho thấy, PBHC
góp phần cải tạo các tầng đất
canh tác, cho đất tơi xốp và màu
mỡ hơn. Đồng thời, so sánh về
năng suất, chất lượng nông sản
cũng cao hơn, ít sâu bệnh và cho
hiệu quả kinh tế tốt hơn. Ngoài
ra, PBHC cung cấp chất dinh
dưỡng cho cây một cách dần dần,
phù hợp với giai đoạn sinh

trưởng của cây, không gây hại cho
cây trồng.
Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ sử
dụng PBHC trong canh tác trên
địa bàn tỉnh chưa cao. eo
thống kê của Chi cục TT&BVTV,
tỷ lệ sử dụng PBHC trên toàn
tỉnh năm 2015 là 2.150/30.500
tấn (chiếm 7,01%), đến năm 2019
là 4.600/40.000 tấn (đạt 11,25%),
tuy có tăng nhưng chưa đáng kể.
Để nâng cao tỷ lệ sử dụng
PBHC trong sản xuất nông
nghiệp, thời gian qua, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) đã quan tâm chỉ
đạo, phối hợp với các công ty, đơn
vị trong và ngoài tỉnh tiến hành
thử nghiệm, đánh giá việc sử
dụng PBHC tại nhiều mô hình,
cây trồng trên địa bàn các huyện,
thành phố và đang xây dựng kế
hoạch để khuyến khích việc sản
xuất và sử dụng loại phân bón
này.
Bà Hoàng ị Ái, quyền Chi
cục trưởng Chi cục TT&BVTV
cho biết: ời gian tới, chi cục sẽ
tham mưu cho ngành nông
nghiệp tỉnh chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn, đơn vị trực thuộc
đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên
truyền, phổ biến các văn bản liên
quan đến việc sản xuất và sử
dụng phân bón tại các địa
phương; triển khai các đề tài, dự
án khoa học công nghệ, mô hình
sản xuất – sử dụng PBHC phù
hợp, hiệu quả; tiếp tục tuyên
truyền, hướng dẫn mở rộng sản
xuất nông nghiệp theo tiêu

Người dân xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng bón phân hữu cơ vi sinh
cho cây bưởi

PBHC là hợp chất hữu cơ dùng trong nông nghiệp, hình thành chủ yếu từ chất
thải động vật, lá và cành cây, than bùn… Để xây dựng một nền nông nghiệp
hữu cơ góp phần nâng cao chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường, Chính
phủ, Bộ NN&PTNT đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo ngành nông nghiệp
các địa phương tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân sử
dụng PBHC trong sản xuất nông nghiệp như: Nghị định số 109/2018/NĐ-CP
ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ; Chỉ thị số 117/CT-BNNBVTV ngày 7/1/2020 của Bộ NN&PTNT về tăng cường phát triển và sử dụng
phân bón hữu cơ…

chuẩn, chất lượng gắn với phát
triển liên kết theo chuỗi giá trị.
Đồng thời, tăng cường công tác
thanh tra, kiểm tra đối với hoạt
động sản xuất, kinh doanh, sử
dụng phân bón trên địa bàn
tỉnh…
Tăng năng suất, chất lượng
cây trồng là một trong những nội
dung của chương trình tái cơ cấu
ngành nông nghiệp gắn với xây

dựng nông thôn mới. Trong đó,
việc tuyên truyền, xây dựng các
mô hình đối chứng, nâng tỷ lệ sử
dụng PBHC trong sản xuất nông
nghiệp là một trong những giải
pháp quan trọng đã và đang được
ngành chuyên môn trên địa bàn
tỉnh tích cực triển khai, góp phần
từng bước hình thành nền sản
xuất nông nghiệp hữu cơ bền
vững n

Văn LãnG

Phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hướng hàng hóa
Trong những năm qua, cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện Văn Lãng đã chú trọng xây dựng
các mô hình, hướng dẫn, khuyến khích người dân chăn nuôi trâu, bò nhốt chuồng. Hướng đi này đã
mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi.

Ô

ng Đinh Long Xuyên,
Trưởng Phòng Nông
nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện cho biết: Xác
định phát triển chăn nuôi đại gia
súc là hướng đi mang lại hiệu quả
kinh tế cho bà con, phòng đã
hướng dẫn, hỗ trợ người dân xây
dựng các mô hình điểm về chăn
nuôi trâu, bò nhốt chuồng. Từ
đó, nhân rộng mô hình, khuyến
khích người dân chuyển từ chăn
thả tự nhiên sang hình thức nuôi
nhốt chuồng. Thực hiện dự án
hỗ trợ phát triển sản xuất chương
trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng nông thôn mới, từ năm
2019 đến nay, huyện đã hỗ trợ,
xây dựng được 18 mô hình chăn
nuôi bò nhốt chuồng cho 17 hộ
gia đình và 1 tổ hợp tác tại 9 xã
trên địa bàn.
Điển hình, năm 2019, huyện
Văn Lãng đã hỗ trợ gia đình ông
Đinh Xuân Bách, thôn Lũng
uông, xã Bắc Hùng 10 con bò
giống để xây dựng mô hình chăn

Theo thống kê, hiện toàn huyện Văn Lãng có hơn 5.600 con trâu, bò, tập
trung nhiều ở các xã: Hội Hoan, Gia Miễn, Nhạc Kỳ, Bắc Việt, Bắc Hùng,
Thanh Long… Để đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc, nhiều hộ chăn nuôi
đã chủ động trồng cỏ voi, nâng diện tích cỏ voi toàn huyện lên gần 30 ha,
tăng 10 ha so với năm 2015.

nuôi điểm. Ông Bách cho biết:
Ngoài con giống, gia đình tôi còn
được cán bộ chuyên môn của
huyện hướng dẫn cách chăm sóc,
tiêm phòng định kỳ, cách phân
chia khẩu phần ăn của từng giai
đoạn… Tôi chủ động trồng thêm
hơn 1 ha cỏ voi VA06 và cỏ sả để
có nguồn thức ăn cho đàn bò.
Nhờ đó, đàn bò sinh trưởng và
phát triển rất tốt.
Còn gia đình ông Lộc Quý
Dương, thôn Khau Slung - một
trong những hộ chăn nuôi trâu
“lâu năm” nhất của xã anh
Long lại chọn mô hình nuôi trâu
nhốt chuồng để phát triển kinh
tế gia đình. Ông Dương chia sẻ:
“Trước đây, gia đình chỉ nuôi
trâu để lấy sức kéo. Khoảng 5

năm trở lại đây, từ khi được tham
quan, học tập các mô hình nuôi
trâu nhốt chuồng hiệu quả và
được cơ quan chuyên môn của
huyện hướng dẫn kỹ thuật, tôi
bắt đầu mở rộng quy mô, chăn
nuôi theo hướng hàng hóa. Hiện
nay, gia đình tôi nuôi 13 con trâu.
Bình quân mỗi năm, tôi bán từ 2
đến 3 con, thu nhập từ 50 - 60
triệu đồng. Năm ngoái, tôi xuất
bán 7 con trâu, thu về 160 triệu
đồng. Để chăn nuôi hiệu quả, tôi
đầu tư xây dựng chuồng trại kiên
cố và trồng 1 sào cỏ voi nhằm
chủ động nguồn thức ăn.
Không chỉ có 2 hộ trên, hiện
nay, trên địa bàn huyện đã và
đang có hơn 1.700 hộ chăn nuôi
trâu, bò, tăng 10% so với thời

Người dân xã Nhạc Kỳ, huyện Văn
Lãng chăm sóc đàn bò

điểm năm 2018. Trong đó, gần
60% số hộ chăn nuôi theo hướng
hàng hoá (tăng 15% so với năm
2018). Đặc biệt, trong số đó có
rất nhiều hộ đã đầu tư xây dựng
chuồng trại kiên cố theo hình
thức chuồng 2 tầng (tầng 1 nuôi
trâu, bò, có máng ăn, uống tiện
lợi; tầng 2 tích trữ rơm, rạ thức
ăn khô dành cho đàn vật nuôi
mùa đông). Tỷ lệ kiên cố chuồng
trại của huyện hiện nay đạt
khoảng 70%.
Khi các mô hình chăn nuôi
phát triển, để phòng, chống dịch

3

Tổng kết dự án điểm hỗ
trợ xây dựng mô hình
nhà tiêu đảm bảo vệ sinh

N

gày 12/11/2020, Hội Nông
dân (HND) tỉnh tổ chức hội
nghị tổng kết dự án điểm hỗ trợ
xây dựng mô hình nhà tiêu đảm
bảo vệ sinh môi trường nông
thôn tại xã Tân Liên, huyện Cao
Lộc.
Dự án được HND tỉnh triển
khai tại 2 thôn đặc biệt khó khăn
của xã Tân Liên gồm: thôn Tằm
Nguyên - Trong Là và Tam Độ Bản Mới với 12 hộ dân tham gia
mô hình. Tổng kinh phí thực hiện
hơn 150 triệu đồng, trong đó:
kinh phí địa phương, người dân
đóng góp hơn 50 triệu đồng;
Trung ương HND Việt Nam hỗ trợ
100 triệu đồng.
Đến nay, sau 3 tháng triển
khai xây dựng, đã có 10/12 hộ
hoàn thành nhà tiêu hợp vệ sinh
và đưa vào sử dụng, còn 2 hộ
đang hoàn thiện. Việc xây dựng
nhà tiêu đảm bảo vệ sinh là giải
pháp quan trọng giúp các hộ thay
đổi tập quán sinh hoạt, cải thiện
tình trạng ô nhiễm môi trường.
LƯƠNG THẢO

Tổ hợp tác liên kết sản
xuất hồng không hạt Bảo
Lâm tổng kết năm 2020

S

áng 12/11/2020, Tổ hợp tác
liên kết sản xuất hồng không
hạt Bảo Lâm huyện Cao Lộc tổ
chức lễ tổng kết năm 2020.
Tổ Hợp tác liên kết sản xuất
hồng không hạt Bảo Lâm được
thành lập vào tháng 8/2020, gồm
23 thành viên, thuộc 8 xã của
huyện Cao Lộc và thành phố Lạng
Sơn. Hiện tại, tổ hợp tác có 6.500
cây hồng; trong đó, 3.400 cây đã
cho thu hoạch. Năm 2020, sản
lượng đạt 20 tấn quả.
Tại lễ tổng kết, các hội viên đã
thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm
trong chăm sóc và phát triển cây
hồng…
THU DIỄM

bệnh cho đàn gia súc, hằng năm,
các cơ quan chuyên môn triển
khai tiêm phòng 2 đợt/năm, bao
gồm cả tiêm phòng định kỳ và
tiêm phòng bổ sung. Từ đầu năm
2020 đến nay, huyện đã tiêm
phòng cho 7.950 lượt con trâu,
bò (tiêm lở mồm long móng, tụ
huyết trùng, tiên mao trùng).
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
huyện thực hiện vệ sinh, phun
thuốc tiêu độc, khử trùng 2
đợt/năm tại tất cả các xã nhằm
tiêu diệt mầm bệnh, ngăn chặn
sự phát sinh, lây lan dịch bệnh,
tạo thuận lợi để đàn vật nuôi phát
triển. Từ đầu năm 2020 đến nay,
huyện đã cấp phát gần 1.100 lít
thuốc tiêu độc khử trùng cho 17
xã, thị trấn, phun tiêu độc khử
trùng chuồng trại chăn nuôi cho
gần 2.100 lượt hộ.
Từ sự quan tâm, định hướng
của các cấp, các ngành trên địa
bàn huyện, sự chủ động, nỗ lực
của người dân, chăn nuôi gia súc
trên địa bàn huyện Văn Lãng
phát triển ổn định. Đặc biệt, việc
triển khai mô hình nuôi trâu, bò
nhốt chuồng đã góp phần nâng
cao nhận thức cho bà con, giảm
tình trạng chăn thả tự nhiên, góp
phần hình thành thói quen chăn
nuôi an toàn, hiệu quả.
NGUYỄN PHƯƠNG
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xã hoàNg VăN thụ

Điểm sáng xây dựng
đời sống văn hóa
NGọc Hiếu

Tháng 10/2020, xã Hoàng Văn Thụ (huyện Văn Lãng) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có
thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH).
Có được thành tích này, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp
để thực hiện hiệu quả phong trào.

Ô

ng Nông Văn Nguyễn,
Chủ tịch UBND, Trưởng
Ban chỉ đạo (BCĐ)
phong trào TDĐKXDĐSVH xã
Hoàng Văn Thụ cho biết: Xã hiện
có 697 hộ dân với hơn 3.000
người sinh sống ở 11 thôn. Để
thực hiện tốt phong trào
TDĐKXDĐSVH thì 2 nhiệm vụ
trong tâm được xã tập trung thực
hiện đó là đẩy mạnh công tác
tuyên truyền đến các tầng lớp
Nhân dân; tổ chức sôi nổi các
hoạt động văn hóa trên địa bàn.
eo đó, BCĐ xã đã chỉ đạo
đẩy mạnh tuyên truyền, vận
động người dân thực hiện nếp
sống văn hóa, văn minh. Từ năm
2019 đến nay, toàn xã đã tổ chức
tuyên truyền được 130 buổi với
600 lượt người tham gia. Qua
tuyên truyền, Nhân dân nhận
thức được ý nghĩa, tầm quan
trọng của phong trào, nghiêm
túc thực hiện các phong trào, mô
hình như: đoàn kết giúp nhau
xóa đói giảm nghèo; toàn dân rèn
luyện thể thao theo gương Bác
Hồ vĩ đại, tổ phụ nữ tự quản,

Nhân dân xã Hoàng Văn Thụ biểu diễn văn nghệ tại Hội thi Tiếng hát đồng quê năm 2020 do Hội Nông dân tỉnh tổ chức

ngày chủ nhật xanh…
Ông Hoàng Văn Đu, Bí thư
Chi bộ thôn Nhân Hòa cho biết:
ôn hiện có 80 hộ dân với hơn
330 nhân khẩu. ực hiện phong
trào TDĐKXDĐSVH, thôn đã
chú trọng tuyên truyền, phát huy
vai trò gương mẫu của đảng viên
trong phát triển kinh tế, xóa

nghèo bền vững, xây dựng gia
đình văn hóa, khu dân cư văn
hóa. Hiện tại, tỷ lệ GĐVH của
thôn đạt 97,5%, thôn chỉ còn 3
hộ nghèo (giảm 14 hộ so với
năm 2015). Từ năm 2013 đến
nay, thôn liên tục đạt chuẩn văn
hóa.
Về hoạt động văn hóa, hằng

Để nâng cao hiệu quả công tác Hữu LũnG:
quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng, các ngành trên địa bàn
huyện Hữu Lũng đã phối hợp
đẩy mạnh công tác tuyên
truyền. Trong đó, nổi bật là tổ
chức tuyên truyền quy định của
pháp luật vệ bảo về và phát
triển rừng cho học sinh. Qua
đó, hình thành ý thức bảo vệ
rừng cho các em ngay từ khi
còn ngồi trên ghế nhà trường.

năm, UBND xã thường tổ chức
các hoạt động lớn như: lễ hội
lồng tồng (mùng 6 tháng Giêng),
ngày hội đại đoàn kết toàn dân,
Đại hội ể dục thể thao cấp xã
và nhiều hoạt động khác nhân
dịp chào mừng các sự kiện, ngày
lễ lớn. Hiện xã có 11 đội, câu lạc
bộ thể dục thể thao, hằng ngày,

các thành viên các đội, câu lạc bộ
thường xuyên duy trì luyện tập
bóng đá, kéo co, múa sư tử...
Năm 2018, đoàn vận động viên
xã Hoàng Văn ụ đạt giải nhất
toàn đoàn môn kéo co, giải nhì
toàn đoàn môn bóng đá tại Đại
hội ể dục thể thao huyện; năm
2019, xã đoạt giải nhất toàn đoàn
Giải bóng đá mi ni huyện Văn
Lãng. Cùng với phong trào được
duy trì, phát triển thì cơ sở hạ
tầng, thiết chế văn hóa cũng
được đầu tư nâng cấp. Trên địa
bàn xã hiện có 3 sân thể thao và
11 nhà văn hóa thôn đạt tiêu
chuẩn nông thôn mới.
ực hiện phong trào
TDĐKXDĐSVH, ở các thôn bản
đã tích cực vận động người dân
chấp hành tốt quy ước, ương ước
trong việc cưới, việc tang và lễ
hội. Từ năm 2017 đến nay, 100%
đám cưới, đám tang diễn ra trên
địa bàn xã đều được tổ chức gọn
nhẹ, tiết kiệm.
Ông Hà Văn Quân, thôn
uận Lợi, xã Hoàng Văn ụ
cho biết: Mặc dù quy ước, hương
ước của thôn cho phép 1 đám
cưới mời không quá 600 khách
nhưng đầu tháng 11/2020, khi tổ
chức đám cưới cho con trai, gia
đình tôi chỉ mời dưới 300 người
(khách mời chủ yếu là họ hàng,
bà con hàng xóm) chứ không tổ
chức linh đình như cách đây vài
năm.
Nhờ sự quan tâm của cấp ủy,
chính quyền và sự hưởng ứng
tích cực của Nhân dân, phong
trào TDDKXDDSVH ở xã
Hoàng Văn ụ đã đạt được
nhiều kết quả đáng biểu dương,
theo kết quả bình xét mới, năm
2020 xã có 100% thôn đạt tiêu
chuẩn văn hóa và 93,5% gia đình
văn hóan

Hiệu quả từ tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và
phát triển rừng trong nhà trường
Việc chú trọng tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng trong nhà trường đã
góp phần nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng trong học sinh về tình yêu
đối với rừng, giúp các em có những hành động thiết thực tham gia bảo vệ
màu xanh quê hương. Các em đã trở thành những tuyên truyền viên tích
cực tuyên truyền tới gia đình và cộng đồng cùng có trách nhiệm trong việc
gìn giữ và bảo vệ rừng. Từ đó, góp phần giảm thiểu các vụ khai thác, chặt
phá rừng trên địa bàn nói chung. Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn
huyện không có hiện tượng chặt phá, xâm hại tài nguyên rừng; các vụ vận
chuyển lâm sản trái phép qua địa bàn giảm. Cụ thể: từ đầu năm 2020 đến
nay, trên địa bàn huyện xảy ra 14 vụ vi phạm về vận chuyển gỗ trái phép,
giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2019.

H

iện nay, trên địa bàn
huyện Hữu Lũng có hơn
40.000 ha đất có rừng,
trong đó, có hơn 8.000 ha rừng
đặc dụng, 20.000 ha rừng phòng
hộ, còn lại là rừng sản xuất.
Những năm trước đây, trên địa
bàn thường xuyên xảy ra tình
trạng phá rừng, buôn bán, vận
chuyển lâm sản trái phép. Để hạn
chế tình trạng đó, Hạt Kiểm lâm
huyện đã phối hợp với Ban Quản
lý rừng đặc dụng Hữu Liên,
Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện xây dựng kế hoạch tuyên
truyền pháp luật về bảo vệ và phát
triển rừng cho người dân, đặc
biệt là học sinh trên địa bàn.
Trường Tiểu học xã Hữu
Liên, huyện Hữu Lũng là một
trong những trường thực hiện tốt
công tác phối hợp tuyên truyền
pháp luật cho học sinh về bảo vệ
và phát triển rừng. ầy Hoàng
Văn Xường, Hiệu trưởng nhà
trường cho biết: Hằng năm, Ban
giám hiệu nhà trường đều phối

Học sinh Trường Tiểu học xã Hữu Liên chăm sóc cây hoàng đàn trong
trường học

hợp với Ban Quản lý rừng đặc
dụng Hữu Liên tổ chức từ 2 đến
3 cuộc tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng
trong toàn trường và tổ chức 1
đến 2 buổi dã ngoại tại khu bảo
tồn thiên nhiên Đồng Lâm;
trồng và chăm sóc 10 cây hoàng
đàn tại khuôn viên trường. Qua
đó, giúp các em hiểu về công tác
bảo tồn sinh học, yêu thiên nhiên
và nâng cao ý thức bảo vệ rừng.
Em Vi anh Hằng, lớp 4A1,
Trường Tiểu học xã Hữu Liên
cho biết: Qua các buổi tuyên
truyền đi thực tế và ngoại khóa
của trường, em và các bạn hiểu

hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng
của rừng và các việc làm để bảo
vệ rừng. Từ đó, em và các bạn
tiếp tục về tuyên truyền cho gia
đình, cộng đồng thực hiện. Đồng
thời, chúng em tích cực trồng
thêm nhiều cây xanh, chung sức
chăm sóc thật tốt cây cảnh quan
của nhà trường.
Hiện nay, không chỉ Trường
Tiểu học xã Hữu Liên mà tại
84/84 trường học trên địa bàn
huyện đều thực hiện công tác
tuyên truyền pháp luật về bảo vệ
rừng cho học sinh. Các nội dung
tuyên truyền chủ yếu là giáo dục
pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ

hệ sinh thái, phòng chống cháy
rừng được các trường học
thường xuyên lồng ghép trong
các buổi chào cờ đầu tuần và các
buổi ngoại khóa của trường. Bên
cạnh đó, tại 24 trường thuộc địa
bàn trọng điểm có diện tích rừng
cần bảo vệ, các trường học đã
chủ động phối hợp với ngành
chức năng thực hiện tuyên
truyền giáo dục pháp luật về bảo
vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên
nhiên cho các em học sinh. Điển
hình như: trường THCS và
trường tiểu học các xã: Hữu Liên,
Yên ịnh, Hòa Bình… đã phối
hợp với Ban Quản lý rừng đặc
dụng Hữu Liên cùng với UBND
các xã trực tiếp tuyên truyền các
chuyên đề liên quan đến quản lý,
bảo vệ rừng tới học sinh 2

lần/năm học. Riêng từ đầu năm
2020 đến nay, Ban Quản lý rừng
đặc dụng Hữu Liên đã phối hợp
các trường trên địa bàn xã Hữu
Liên tổ chức 12 tiết học với 2.048
lượt học sinh tham gia.
Ông Phạm Tuyến, Hạt trưởng
Hạt Kiểm lâm huyện cho biết:
Công tác phối hợp tuyên truyền
pháp luật về bảo vệ và phát triển
rừng cho người dân nói chung và
các em học sinh nói riêng đã có
hiệu quả thiết thực. ời gian tới,
đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với
Phòng Giáo dục và Đào tạo, đẩy
mạnh công tác tuyên truyền. Qua
đó, góp phần nâng cao ý thức và
trách nhiệm bảo vệ rừng của các
em học sinh, giúp công tác quản
lý, bảo vệ rừng hiệu quả hơn.
THÙY DUNG
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60 năm xây dựng và trưởng thành
PHONG LiNH

Trong những ngày tháng 11 này, hòa trong không khí cả nước đang hân hoan thi đua lập thành tích
chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy và trò Trường THPT Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn lại chào
đón niềm vui kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của
Chủ tịch nước và bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia của UBND tỉnh.

T

rường THPT Bắc Sơn tiền
thân là trường cấp II-III
Bắc Sơn được thành lập
vào ngày 1/12/1960, tại trung tâm
cánh đồng rộng nhất của huyện
Bắc Sơn. Ngôi trường là nơi tập
trung học tập, rèn luyện của con
em các dân tộc trên địa bàn huyện
Bắc Sơn và huyện Bình Gia, tỉnh
Lạng Sơn. Năm học đầu tiên
trường có 3 lớp 5, 1 lớp 6, 1 lớp 7
với tổng số khoảng 250 học sinh
khối cấp II; khối cấp III chỉ có 1
lớp đầu cấp (lớp 8) với 27 học
sinh; cán bộ, giáo viên, nhân viên
khoảng 25 người. Hiệu trưởng
đầu tiên của nhà trường là thầy
giáo Hoàng Văn Cản.
Năm 1965, do giặc Mỹ leo
thang bắn phá miền Bắc, trường
sơ tán về địa điểm làng Dục Giáo,
xã Bắc Sơn (nay là xã Bắc Quỳnh).
Năm 1970, trường chuyển về địa
điểm cũ để học tập và rèn luyện.
Năm học 1972 - 1973, giặc Mỹ
tiếp tục leo thang bắn phá miền
Bắc, trường sơ tán về địa điểm Nà
Lay, xã Hữu Vĩnh cũ (nay là thị
trấn Bắc Sơn) để tiếp tục duy trì
việc dạy và học. Năm 1973, đất
nước ta giành thắng lợi lớn trong
chiến dịch “Điện Biên Phủ trên
không”, giặc Mỹ ngừng ném bom
bắn phá miền Bắc, từ năm học
1973 - 1974, trường chuyển từ nơi
sơ tán về địa điểm hiện nay (khối
Trần Phú, thị trấn Bắc Sơn).
Từ ngày thành lập, nhà trường
luôn nhận được sự quan tâm của
các cấp ủy đảng, năm 1993 nhà
trường được Đảng và Nhà nước
đầu tư xây dựng lần thứ nhất với
khu nhà 3 tầng gồm 9 phòng học;
nhà hành chính, khu nội trú cho
giáo viên và học sinh rất kiên cố.
Đến năm 2003, nhà trường tiếp

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Quyền
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào
tạo: “Tự hào và mong nhà

trường sẽ phát huy truyền
thống dạy – học tốt”.

năm là một chặng đường dài.
Trên chặng đường đó, những
thế hệ học sinh chúng tôi là
minh chứng sống, được học tập,
chứng kiến sự thay đổi, phát triển
của mái trường. Với tôi, lại càng đặc
biệt, vì vừa là học trò cũ vừa là một
giáo viên, cán bộ quản lý nhiều năm
công tác tại trường. Trở về trường,

60

Giáo viên Trường THPT Bắc Sơn hướng dẫn học sinh thực hành thí nghiệm môn Vật lý

tục được đầu tư xây dựng thêm 2
khối nhà 3 tầng và hiện nay cơ sở
vật chất nhà trường có đủ các
phòng làm việc, phòng chức năng
và phòng học bộ môn, phòng thí
nghiệm, số phòng học đáp ứng đủ
để tổ chức dạy học 2 ca/ngày.
60 năm một chặng đường
phát triển, từ ngôi trường cấp II III Bắc Sơn năm xưa đến mái
trường THPT Bắc Sơn ngày nay,
có biết bao thế hệ thầy, cô đã miệt
mài với sự nghiệp trồng người.
Cùng với đó là hơn 60 ngàn học
sinh các thế hệ đã từng học tập,
rèn luyện và trưởng thành. Từ
mái trường này, không ít người đã
trở thành cán bộ cấp cao của
Đảng và Nhà nước, anh hùng lực
lượng vũ trang, giáo sư, phó giáo
sư, tiến sĩ, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật,
nhà quản lý,... trên nhiều lĩnh vực
của đời sống xã hội và đặc biệt là
các thế hệ học sinh của nhà
trường đã trở thành những công
dân tốt của quê hương, đất nước.

Trung tướng, Anh hùng lực
lượng vũ trang Dương Công Sửu
(thành phố Lạng Sơn) cho biết:
Tôi luôn tự hào vì đã được học tập
dưới mái trường này. Trong thời
kỳ chiến tranh, như nhiều thế hệ
học sinh của nhà trường nô nức
xung phong lên đường nhập ngũ,
tôi cũng đi bộ đội, trưởng thành
và công tác trong quân đội đến
khi nghỉ hưu. Trải qua 60 năm xây
dựng và phát triển, nhà trường đã
có bề dày thành tích và đang đón
nhận thêm nhiều kết quả được
Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh
ghi nhận, là một cựu học sinh tôi
thực sự rất vui và tự hào.
Phát huy truyền thống những
năm gần đây, nhà trường không
ngừng phấn đấu, đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo theo
tinh thần Nghị quyết số 29NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XI) về đổi mới căn bản toàn
diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng

Ảnh: HOÀNG TÙNG

yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại
hoá trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng XHXH và hội
nhập quốc tế. Cô giáo Dương ị
u, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
Trường THPT Bắc Sơn cho biết:
ời gian qua, thực hiện chỉ đạo
của ngành, các thầy, cô giáo của
trường đã tích cực đổi mới
phương pháp dạy học, đổi mới
kiểm tra đánh giá theo hướng
phát triển năng lực, phẩm chất
người học, phát huy tính tích cực,
chủ động, sáng tạo của học sinh.
Các hoạt động nghiên cứu khoa
học được đẩy mạnh, gắn lý thuyết
với thực tiễn cuộc sống; quan tâm
tới giáo dục đạo đức, lối sống,
pháp luật, kỹ năng sống, giáo dục
môi trường, an toàn giao thông.
Đồng thời tổ chức tốt các hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp,
giáo dục hướng nghiệp - dạy
nghề; phát huy vai trò của các tổ
chức, đoàn thể nhà trường trong
quản lý giáo dục học sinh.

Từ năm học 2015 - 2016 trở
lại đây, chất lượng hai mặt giáo
dục của nhà trường được nâng
lên qua từng năm học. Tỷ lệ học
sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt luôn
được duy trì trên 90%; học lực
khá, giỏi trên 60%; số lượng học
sinh nhà trường tham gia thi
chọn học sinh giỏi các môn văn
hóa cấp tỉnh đạt 287 giải; kết quả
tham gia các cuộc thi, kỳ thi, hội
thi khác cấp huyện, cấp tỉnh đạt
157 giải. Hằng năm, chi bộ nhà
trường đều được công nhận danh
hiệu “Chi bộ trong sạch vững
mạnh”; “Chi bộ hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ”; tập thể nhà trường
được cấp trên công nhận “Tập
thể Lao động xuất sắc”; nhà
trường vinh dự được nhận cờ thi
đua của Bộ Giáo dục năm học
2016 - 2017; nhận cờ thi đua
Chính phủ năm học 2017 - 2018;
nhận cờ thi đua của UBND tỉnh
năm học 2018 - 2019; nhận
nhiều bằng khen, giấy khen của
các cấp: công đoàn, đoàn thanh
niên liên tục được công nhận
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Hằng năm, 100% cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên nhà trường
hoàn nhiệm vụ, trên 98% đạt
danh hiệu Lao động tiên tiến,
15% đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ
sở, 4 giáo viên đạt chiến sỹ thi
đua cấp tỉnh; cán bộ quản lý và
nhiều giáo viên, nhân viên nhà
trường được nhận bằng khen,
giấy khen của các cấp.
Trên chặng đường 60 năm
xây dựng, phát triển, những
thành tích nhà trường đạt được
là công sức của biết bao thế hệ
thầy và trò. Những cống hiến của
các thế hệ cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên của nhà trường
mãi được các thế hệ biết đến như
những bài học quý giá về sự hy
sinh thầm lặng của sự nghiệp
trồng người, những thành tích
của các thế hệ học sinh của
trường sẽ mãi là tấm gương sáng
để lớp lớp học trò học tập, noi
theon

Tự hào dưới mái Trường THPT Bắc Sơn
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, dưới mái trường THPT Bắc Sơn, biết bao thế hệ học sinh đã
học tập, trưởng thành từ đây. Nhân ngày thành lập trường, các thế hệ học trò cùng nhau ôn lại kỷ
niệm trường xưa.
trường đã nuôi dưỡng ước mơ nghề
giáo của mình. Đến nay, sau 26 năm
công tác, tình yêu nghề vẫn luôn
cháy bỏng trong tôi. Và với niềm tự
hào đó, tôi càng ý thức được vai trò
trách nhiệm của bản thân và sẽ
luôn cố gắng phấn đấu không
ngừng, tiếp tục thực hiện tốt sự
nghiệp trồng người.

nhớ lại những tháng năm học trò,
cho đến khi đứng trên bục giảng
cũng chính tại ngôi trường này, với
tôi, những kỷ niệm đó không thể
nào quên.
Dù ở cương vị nào, tôi mong
nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu để
vươn lên, trở thành ngôi sao sáng
của ngành giáo dục huyện và của
ngành giáo dục tỉnh, là địa chỉ tin
cậy của các bậc phụ huynh và các
em học sinh; mong các thế hệ học
sinh đang theo học dưới mái trường
tiếp tục cố gắng học giỏi, đóng góp
nhiều hơn cho quê hương Bắc Sơn.

Cô giáo Dương ị Lưu, giáo viên
Ngữ Văn, Trường THPT Bắc Sơn:

“Vinh dự và tự hào khi được
học tập và làm việc tại
trường”.

L

à một giáo viên và cũng là một
học trò cũ của trường từ niên

Anh Dương Đình ông (Sinh
viên Học viện Khoa học Quân sự),
cựu học sinh Trường THPT Bắc
Sơn: “Vui và tự hào được trở

khóa 1985 - 1988, những năm
tháng học tập dưới mái trường đã
khiến tôi thấy yêu nghề giáo, từ đó
quyết tâm học tập để thực hiện ước
mơ này. Điều khiến tôi vui mừng là
khi học chuyên nghiệp ra trường lại
được về công tác tại chính ngôi

về với mái trường yêu
thương”.

C

ách đây 1 năm, tôi là học sinh
Trường THPT Bắc Sơn. Hoàn
cảnh gia đình tôi khó khăn, thời
gian học tập ở đây, các thầy, cô luôn
tạo mọi điều kiện tốt nhất, dành cho
tôi tình thương yêu, hỗ trợ để tôi

chuyên tâm học tập. Thế nên, trong
3 năm học, tôi đã đạt được nhiều
thành tích, nhiều giải học sinh giỏi
cấp tỉnh. Những thành tích này đã
phần nào đáp lại sự dưỡng dục của
nhà trường đối với tôi.
Nhân kỷ niệm 60 năm thành
lập trường, tôi muốn gửi lời tri ân
chân thành đến các thầy cô và
mong muốn các em học sinh khóa
sau sẽ tiếp tục phấn đấu học tập,
rèn luyện để xứng đáng với công lao
của thầy cô cũng như bề dày thành
tích của nhà trường.
THẢO NGUYÊN
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NghiêN cứu sảN xuất gạch bê tôNg từ tro, xỉ

Góp phần xử lý hiệu quả
chất thải rắn
M

ỗi năm, Nhà máy
Nhiệt điện Na Dương
thải ra môi trường
200.000 tấn tro, xỉ. Công ty
Nhiệt điện Na Dương đã phải bố
trí diện tích đất tương đối lớn để
tập kết tro, xỉ. Trước thực tế này,
từ tháng 12/2017, nhóm nghiên
cứu do Thạc sỹ Nguyễn Văn
Hoan, Viện Vật liệu xây dựng,
Bộ Xây dựng đã đăng ký và được
UBND tỉnh phê duyệt thực hiện
nhiệm vụ “Nghiên cứu, ứng
dụng sản xuất gạch không nung
sử dụng tro, xỉ Nhà máy nhiệt
điện Na Dương” với mong
muốn nghiên cứu tận dụng chất
thải của nhà máy để sản xuất
gạch không chỉ góp phần làm
giảm ô nhiễm môi trường mà
còn hạn chế được phần lớn diện
tích đất chứa chất thải.
Thạc sỹ Nguyễn Văn Hoan,
Chủ nhiệm nhóm nghiên cứu
thực hiện nhiệm vụ cho biết:
Gạch không nung gồm 2 nguyên
liệu chính là xi măng và đá mạt.
Mục tiêu của nhiệm vụ là nghiên
cứu tạo ra sản phẩm gạch thông
thường có chất lượng đạt tiêu
chuẩn TCVN 6477:2016 gạch bê
tông. Đặc biệt, nguyên liệu đá
mạt phải được giảm tối đa, thay
vào đó là tro, xỉ của Nhà máy
Nhiệt điện Na Dương.
Qua các nghiên cứu cho thấy,
thành phần khoáng, hóa, lý của
tro, xỉ Nhà máy nhiệt điện Na
Dương có các chỉ tiêu vượt quá

THỤc QuYÊN

Hiện nay, chất thải từ Nhà máy Nhiệt điện Na Dương hầu như chưa được tận dụng, phần lớn là chôn lấp.
Chính vì vậy, cần một diện tích lớn để làm bãi chứa, cùng đó nó cũng tác động không nhỏ đến môi
trường. Tận dụng làm vật liệu xây dựng là giải pháp xử lý hiệu quả lượng tro, xỉ được thải ra hằng ngày.

Sản xuất thử nghiệm gạch không nung sử dụng tro,
xỉ Nhà máy nhiệt điện Na Dương

Theo Thạc sỹ Nguyễn Văn Hoan, nhóm thực hiện nhiệm vụ đã hoàn thành
giai đoạn nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Nhóm đang tiếp tục đề
nghị nghiên cứu chuyên sâu về chất lượng công trình khi sử dụng sản
phẩm trong xây dựng. Để đưa sản phẩm vào thực tiễn đời sống cần tiếp
tục có sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền trong việc
nghiên cứu cũng như hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, sản xuất gạch không
nung từ tro, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương.

tiêu chuẩn cho phép để làm vật
liệu xây dựng. Nguyên nhân là
tro, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện
Na Dương chứa hàm lượng lớn
CaO tự do và CaSO4 khan. Nếu

không qua xử lý các thành phần
này sẽ thể hiện khả năng kết
dính và gây nở, làm ảnh hưởng
xấu đến chất lượng sản phẩm.
Khắc phục những nhược điểm

trên, nhóm nghiên cứu đã ủ ẩm
tro bay, xỉ đáy của nhà máy. Sau
khi ủ ẩm, tro xỉ của Nhà máy
Nhiệt điện Na Dương có thể sử
dụng làm gạch. Sau 25 lần thử
nghiệm kết quả cho thấy có thể
sử dụng hỗn hợp tro bay, xỉ đáy
để sản xuất gạch bê tông đáp ứng
yêu cầu tiêu chuẩn TCVN
6477:2016 với tỷ lệ 70% tro bay,
xỉ đáy.
Trong năm 2019, qua 4 lần
qua sản xuất thử nghiệm 10.000
viên gạch tại nhà máy sản xuất
gạch của Công ty TNHH Minh
Chí (xã Tú Đoạn, huyên Lộc
Bình), về cơ bản các mẫu gạch
đều đáp ứng yêu cầu chỉ tiêu cơ
lý trong tiêu chuẩn TCVN
5477:2016. Hạch toán kinh tế
cho thấy giá sản phẩm gạch bê
tông sử dụng tro, xỉ Nhà máy
Nhiệt điện Na Dương có giá
thành tương đương hoặc thấp
hơn từ 100 đến 300 đồng/viên so
với các sản phẩm cùng gạch bê
tông cốt liệu. Nghiên cứu cũng
cho thấy, nếu sử dụng tro, xỉ Nhà
máy Nhiệt điện Na dương với
công suất 2 triệu viên/năm thì có
thể tái sử dụng 32.000 tấn tro,
xỉ/năm. Từ đó, góp phần tiết
kiệm tối đa diện tích bãi chứa và

Khô mắt và cách khắc phục
Chứng khô mắt xảy ra là hậu quả do mất cân bằng giữa tiết nước mắt và thoát đi của nước
mắt. Khô mắt dễ xảy ra với người làm việc văn phòng thường xuyên.

Tại sao bị khô mắt?
Khô mắt là hậu quả do mất
cân bằng giữa tiết nước mắt và
thoát đi của nước mắt bao gồm:
Số lượng nước mắt tiết không
đủ: Tiết nước mắt sẽ giảm theo
tuổi, do các bệnh tại mắt và toàn
thân hoặc do tác dụng phụ của
dùng thuốc. Điều kiện khí hậu
như gió, thời tiết hanh khô cũng
làm giảm số lượng nước mắt vì
bốc hơi nước nhanh. Khi số lượng
nước mắt tiết ra không đủ hoặc
bốc hơi quá nhanh sẽ gây ra khô
mắt.
Chất lượng nước mắt không
tốt: Màng phim nước mắt của
chúng ta có 3 lớp: lớp mỡ, lớp
nước và lớp nhầy. Lớp mỡ phẳng
giúp hạn chế sự bốc hơi nước của
lớp nước, trong khi lớp nhầy có
chức năng dàn phẳng nước mắt
trên bề mặt giác mạc. Nếu nước
mắt bốc hơi quá nhanh hoặc dàn
không phẳng trên giác mạc sẽ
gây ra khô mắt.
Những người khô mắt có thể
có các triệu chứng như: cảm giác
khô rát, cộm như có cát trong
mắt, đỏ hoặc nóng ở mắt. Một số
người lại có cảm giác chảy nước
mắt và giảm thị lực. Khi khô mắt
nặng lên sẽ gây tổn thương bề
mặt nhãn cầu và giảm thị lực.

Ai dễ bị khô mắt?
Khô mắt hay gặp ở những đối

tượng như: Tuổi cao: Khô mắt là
một phần của quá trình lão hóa
tự nhiên, phần lớn người trên 65
tuổi sẽ có vài triệu chứng của khô
mắt; Giới tính: Nữ giới dễ bị khô
mắt hơn do thay đổi hormone
sau khi mang thai, sử dụng thuốc
tránh thai và thời kỳ mãn kinh;
Sử dụng các thuốc kháng histamine, thuốc chống viêm, thuốc
chống tăng huyết áp và thuốc
giảm đau có thể làm giảm số
lượng nước mắt tiết ra. Đặc biệt
là vấn đề dùng thuốc nhỏ mắt
không có chỉ định của bác sĩ
nhãn khoa; Do các bệnh lý toàn
thân hoặc tại mắt: Người bị viêm
khớp dạng thấp, đái tháo đường
và tổn thương tuyến giáp có thể
có hội chứng khô mắt. Viêm
nhiễm của mi mắt, bề mặt nhãn
cầu hoặc bất thường của mi mắt
(lật mi, hở mi) cũng là nguyên
nhân gây ra khô mắt; Tiếp xúc
với khói thuốc lá, nhiều gió hoặc
thời tiết hanh khô sẽ làm bốc hơi
của nước mắt nhanh. Khi làm
việc với máy tính trong thời gian
dài hoặc làm việc quá tập trung
không chớp mắt thường xuyên
được cũng góp phần gây khô
mắt; Sử dụng kính tiếp xúc kéo
dài là yếu tố thuận lợi gây khô
mắt. Các phẫu thuật trên bề mắt
kết mạc, giác mạc như phẫu
thuật Lasik, phẫu thuật Phaco ...

có thể là nguyên nhân làm khô
mắt tiến triển.

Điều trị khô mắt như thế
nào?
Các phương pháp để điều trị
khô mắt bao gồm:
Bổ sung nước mắt nhân tạo:
Các trường hợp khô mắt nhẹ có
thể điều trị bằng cách tra nước
mắt nhân tạo và có thể sử dụng
thường xuyên được. Tốt nhất nên
sử dụng các loại nước mắt nhân
tạo không có chất bảo quản vì
chất bảo quản sẽ gây độc cho
mắt khi sử dụng kéo dài. Tuy
nhiên, những trường hợp khô
mắt vừa và nặng việc sử dụng
nước mắt nhân tạo thay thế là
không đủ và cần có các phương
pháp khác bổ sung.
Duy trì phim nước mắt: Một
phương pháp để làm giảm các
triệu chứng khó chịu của khô
mắt là giữ nước mắt tự nhiên ở
lâu trong mắt. Vấn đề này có thể
thực hiện bằng cách ngăn không
cho nước mắt chảy qua đường lệ
bằng các cách như: Nút các điểm
lệ bằng nút Silicon; Phẫu thuật
đóng điểm lệ vĩnh viễn.
Làm tăng tiết nước mắt: Có
thể sử dụng các thuốc tra mắt để
tăng tiết nước mắt do bác sĩ
nhãn khoa kê đơn. Tốt nhất là sử
dụng omega- 3 tự nhiên.

Điều trị viêm của mi mắt và
bề mặt nhãn cầu: Cần sử dụng
các thuốc nước hoặc mỡ để tra
mắt theo đơn của bác sĩ nhãn
khoa. Các phương pháp như:
chườm ấm, massage mi mắt, rửa
sạch mi mắt sẽ giúp làm giảm
viêm nhiễm quanh mắt.

Khắc phục các triệu chứng
khô mắt
Thường xuyên nháy mắt khi
đọc sách hoặc sử dụng máy tính
trong thời gian dài; Làm tăng độ
ẩm không khí tại nhà và nơi làm
việc; Sử dụng kính bảo hộ khi đi
ra ngoài để làm giảm tác hại của
nắng và gió; Sử dụng các vitamin
tự nhiên có thể làm giảm các
triệu chứng khô mắt; uống nhiều
nước mỗi ngày (2 lít nước mỗi
ngày); Không thức khuya, ngủ đủ
7-8 tiếng mỗi ngày giúp mắt có
thời gian nghỉ ngơi tốt nhất;
Không hút thuốc hoặc hoặc
không để khói thuốc dính trực
tiếp vào mắt; Chế độ dinh dưỡng
hợp lý, thường xuyên bổ sung
thức ăn chứa omega-3 (có nhiều
trong cá) và beta-carotene (trong
các loại rau củ màu vàng, đỏ),
tăng cường chất chống oxy hóa
giúp tăng sức khỏe đôi mắt;
Thường xuyên đến các bệnh viện
mắt gần nhất để khám định kỳ.

Theo sUCkHOeDOIsONG.VN

chi phí chôn lấp tro, xỉ.
Qua gần 3 năm nghiên cứu,
nhóm thực hiện nhiệm vụ đã
xây dựng được quy trình xử lý
được tro bay, xỉ đáy của Nhà
máy nhiệt điện Na Dương thành
nguyên liệu sản xuất gạch không
nung. Cùng đó, nghiên cứu
thành công quy trình sản xuất
gạch không nung sử dụng tro, xỉ
Nhà máy Nhiệt điện Na Dương.
Nhiệm vụ đã được Hội đồng
khoa học tỉnh Lạng Sơn nghiệm
thu tháng 10/2020.
Ông Phạm Đức Tuyên, Phó
Giám đốc Công ty Nhiệt điện Na
Dương cho biết: Bãi tập kết tro,
xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na
Dương có diện tích hơn 2 ha.
Nếu không có hướng xử lý thì
thời gian tới, diện tích này sẽ tiếp
tục tăng lên. Thành công trong
nghiên cứu sử dụng tro, xỉ vào
làm gạch bê tông không nung sẽ
giúp công ty xử lý một lượng
đáng kể chất thải. Thời gian tới,
nếu có đơn vị, doanh nghiệp sản
xuất gạch không nung từ tro, xỉ
của nhà máy, chúng tôi sẽ có các
chính sách hỗ trợ như vận
chuyển nguyên liệu, sử dụng sản
phẩm gạch vào các công trình
xây dựng của công ty…n

Hội thảo truyền thông
về bệnh không lây
nhiễm, ăn giảm muối

N

gày 12/11/2020, tại Trường Cao
đẳng Y tế Lạng Sơn, Sở Y tế phối
hợp với Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức
hội thảo truyền thông về bệnh không
lây nhiễm, giảm ăn muối và chăm sóc
bệnh không lây nhiễm trong dịch Covid19. Tham dự hội thảo có gần 60 đại biểu
đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan
truyền thông và cán bộ y tế các bệnh
viện, trung tâm y tế huyện và một số
trạm y tế xã trên địa bàn.
Tại hội thảo, các chuyên gia đã giới
thiệu vai trò của muối và tác hại của việc
ăn thừa muối, hiệu quả của ăn giảm
muối. Đồng thời đưa ra các hướng dẫn,
lời khuyên về thực hành giảm muối
trong lựa chọn thực phẩm, chế biến và
nấu ăn tại gia đình; cung cấp những kiến
thức trong truyền thông về các bệnh
không lây nhiễm, cách chăm sóc bệnh
nhân mắc bệnh không lây nhiễm trong
giai đoạn Covid -19 đang diễn biến phức
tạp.
Các đại biểu đã thảo luận, đưa ra
nhiều giải pháp để tăng cường thực
hiện công tác truyền thông giáo dục sức
khỏe, phát hiện người mắc bệnh không
lây nhiễm sớm để quản lý điều trị, thực
hiện các biện pháp dự phòng và giảm
ăn muối, chăm sóc sức khỏe hiệu quả
cho các bệnh nhân mắc các bệnh không
lây nhiễm.
Hội thảo nhằm nâng cao năng lực
cho cán bộ phụ trách công tác truyền
thông của tỉnh về truyền thông giảm ăn
muối và phòng, chống bệnh không lây
nhiễm. Đồng thời, tăng cường nhận
thức và thực hành cho người dân về
giảm ăn muối, phòng, chống tăng huyết
áp, đột quỵ.
TRIỆU THÀNH

Thứ Sáu, ngày 13/11/2020
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Về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền
và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ

ại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh Lạng Sơn lần thứ
XVII, nhiệm kỳ 2020 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại
hội đã thông qua các văn kiện do
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XVI trình Đại hội; thông
qua Nghị quyết Đại hội với 20 chỉ
tiêu chủ yếu.
Học tập, quán triệt, tuyên
truyền, triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII là
đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc
biệt, nhằm nâng cao nhận thức,
tạo sự thống nhất cao trong cán
bộ, đảng viên, sự đồng thuận
trong Nhân dân; phát huy sức
mạnh đoàn kết của toàn Đảng
bộ, toàn quân, toàn dân thực
hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục
tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
đã đề ra, góp phần xây dựng
Đảng ngày càng trong sạch, vững
mạnh.
Để Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
được tổ chức thực hiện có hiệu
quả, Ban ường vụ Tỉnh uỷ yêu
cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc
và tổ chức chính trị - xã hội từ
tỉnh đến cơ sở triển khai thực
hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:
1. Tổ chức học tập, quán triệt
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVII đến toàn

thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là
cán bộ chủ chốt các cấp bảo đảm
hiệu quả, sâu rộng. Nội dung học
tập, quán triệt tập trung vào
những vấn đề cơ bản, cốt lõi
trong đánh giá kết quả và dự báo
tình hình; những điểm mới;
quan điểm, mục tiêu tổng quát,
các chỉ tiêu quan trọng, các
nhiệm vụ và giải pháp, đặc biệt là
5 nhiệm vụ trọng tâm nêu trong
Nghị quyết Đại hội. Kết hợp học
tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII với phổ biến, quán triệt,
tuyên truyền, triển khai thực
hiện nghị quyết đại hội đảng bộ
của cấp mình và cấp trên trực
tiếp (đối với cấp cơ sở). Cần quan
tâm đổi mới nội dung, hình thức,
phương pháp triển khai ngắn
gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với
từng cấp, từng đối tượng; kết hợp
tự nghiên cứu với nghe phổ biến;
giữa học tập, quán triệt với thảo
luận, đối thoại giữa báo cáo viên
và người nghe; viết bài thu
hoạch, đánh giá việc học tập,
quán triệt Nghị quyết Đại hội.
ời gian tổ chức học tập,
quán triệt hoàn thành trong
tháng 12 năm 2020.
2. Các huyện uỷ, thành uỷ,
đảng uỷ trực thuộc; các ban
đảng, đảng đoàn, ban cán sự
đảng tỉnh; các sở, ban, ngành,
Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính
trị - xã hội chủ động xây dựng
chương trình hành động, kế

hoạch thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII bảo đảm thiết thực, hiệu
quả, sáng tạo, phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ
thể của từng cấp, ngành, địa bàn,
cơ quan, đơn vị. Trong xây dựng
chương trình hành động, kế
hoạch thực hiện Nghị quyết, cần
bám sát chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; xác định rõ trọng
tâm, trọng điểm; làm rõ các mục
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong
từng thời gian; phân công, xác
định rõ thẩm quyền, trách nhiệm
cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân
chủ trì, chỉ đạo thực hiện các
chương trình, mục tiêu cụ thể.
Kết quả thực hiện chương
trình hành động là cơ sở quan
trọng để kiểm điểm tự phê bình
và phê bình, đánh giá tập thể cấp
ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị
và cá nhân người đứng đầu hằng
năm và cả nhiệm kỳ.
3. Bí thư cấp ủy, người đứng
đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp
truyền đạt Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII; trường hợp cần thiết thì đề
nghị báo cáo viên cấp tỉnh hỗ
trợ. Đội ngũ báo cáo viên phải là
những người nghiên cứu sâu,
nắm vững Nghị quyết, có tư duy,
quan điểm đúng đắn, có bản
lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm,
có kinh nghiệm, kỹ năng, bảo
đảm truyền đạt trung thực,

chính xác, sinh động nội dung
Nghị quyết, phù hợp với từng
đối tượng cụ thể.
4. Mặt trận Tổ quốc, các tổ
chức chính trị - xã hội xây dựng
kế hoạch tổ chức quán triệt, học
tập và tuyên truyền Nghị quyết
đến toàn thể đoàn viên, hội viên
của tổ chức mình và Nhân dân.
Công tác tuyên truyền về Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cần
sâu rộng, thường xuyên, với
nhiều hình thức phong phú, hấp
dẫn, phù hợp, tới đông đảo các
tầng lớp Nhân dân.
5. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
phối hợp với các ban xây dựng
Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy
xây dựng kế hoạch kiểm tra,
giám sát việc tổ chức học tập,
quán triệt, tuyên truyền và triển
khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII.
6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
định hướng công tác tuyên
truyền, tham mưu giúp Ban
ường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế
hoạch tổ chức học tập, quán
triệt, tuyên truyền và triển khai
thực hiện Nghị quyết; biên soạn
tài liệu phục vụ công tác tuyên
truyền, học tập, quán triệt Nghị
quyết theo từng đối tượng; chủ
động định hướng và theo dõi,
nắm bắt tình hình tư tưởng cán
bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng
cường đấu tranh chống các quan
điểm sai trái, nhận thức lệch lạc,

tạo sự thống nhất về ý chí và
hành động trong toàn Đảng bộ;
hướng dẫn các đảng bộ trực
thuộc tuyên truyền, phổ biến
rộng rãi trong các tầng lớp Nhân
dân về các nội dung cơ bản của
Nghị quyết; hướng dẫn viết thu
hoạch đối với từng đối tượng cụ
thể; phân công báo cáo viên cấp
tỉnh giúp các đảng bộ triển khai
học tập, quán triệt Nghị quyết
khi có yêu cầu.
Chỉ đạo Báo Lạng Sơn, Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh,
các tạp chí, bản tin của tỉnh chủ
động tuyên truyền, tăng thời
lượng tin, bài, mở các chuyên
trang, chuyên mục, như: Hỏi đáp, trao đổi, toạ đàm, đối
thoại... về nội dung Nghị quyết;
tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong tuyên truyền
thực hiện Nghị quyết.
Chủ trì, phối hợp với các ban
xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng
Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng
đoàn thường xuyên theo dõi, đôn
đốc việc học tập, quán triệt,
tuyên truyền và triển khai thực
hiện Nghị quyết và thực hiện Chỉ
thị này; tổng hợp tình hình, báo
cáo kịp thời phục vụ công tác
lãnh đạo, chỉ đạo của Ban
ường vụ Tỉnh uỷ.
Chỉ thị này được phổ biến
đến chi bộ.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Lâm Thị Phương Thanh

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt nam bàn giao nhà cho hộ nghèo
tại huyện Tràng Định

65 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng
kết nạp Đảng

S

C

áng 12/11/2020, Trung ương Hội
Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp
với UBND huyện Tràng Định tổ
chức khánh thành và bàn giao nhà
“Mái ấm nhân đạo cho người nghèo
vùng biên” cho hộ anh Đinh Văn
u, thôn Bản Đoỏng, xã Tri
Phương, huyện Tràng Định.
Gia đình anh Đinh Văn u
thuộc diện đặc biệt khó khăn, chưa
có nhà ở. Vợ mất sớm, một mình
anh nuôi con nhỏ 7 tuổi và mẹ già
hơn 70 tuổi. Ngôi nhà được khởi
công từ đầu tháng 10/2020, đến nay
đã hoàn thành với diện tích 50 m2,
tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng.
Trong đó: Trung ương Hội Chữ
thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 50 triệu
đồng, số còn lại do anh em, họ
hàng, cộng đồng hỗ trợ.
Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ
tỉnh tặng 21 suất quà cho 21 hộ có
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã
Tri Phương, mỗi suất trị giá 600.000
đồng.

hiều
12/11/2020,
Đảng ủy Khối các cơ
quan tỉnh tổ chức bế giảng
lớp bồi dưỡng lý luận
chính trị dành cho đối
tượng kết nạp đảng.
am gia khoá học có
65 quần chúng ưu tú của
19 chi, đảng bộ cơ sở. Các
học viên đã được học tập,
quán triệt 5 chuyên đề:
khái lược lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam;
Cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội; nội
dung cơ bản của Điều lệ
Đảng; học tập và làm theo

N

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn xã Tri Phương

Văn LãnG

Kiểm tra 20 cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập
ừ ngày 10 đến 12/11/2020,
Đoàn kiểm tra liên ngành
huyện Văn Lãng tổ chức kiểm tra,
giám sát 20 cơ sở hành nghề y, dược
ngoài công lập trên địa bàn huyện.
Đoàn đã tập trung kiểm tra điều
kiện hành nghề của các cơ sở như:
Cơ sở vật chất; Giấy phép kinh
doanh; Chứng chỉ hành nghề; Hóa
đơn, chứng từ xuất xứ của hàng hóa;

PHƯƠNG DUNG

Tập huấn nâng cao năng lực cho ban
quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ
nữ làm chủ

CẨM HÀ

T

tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh; phấn
đấu trở thành đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cuối khoá học, học viên
viết bài thu hoạch, đảm
bảo các yêu cầu đặt ra.
Căn cứ vào kết quả bài
thu hoạch và việc thực
hiện quy chế lớp học,
100% học viên đủ điều
kiện được cấp giấy chứng
nhận. Trong đó, có 61 học
viên xếp loại khá, giỏi
(chiếm 93,9%) và 4 học
viên xếp loại trung bình
(chiếm 6,1%).

Việc đăng ký, kê khai thực hiện niêm
yết giá và bán hàng theo giá niêm
yết. Qua kiểm tra, hầu hết các sơ sở
đều chấp hành tốt các quy định của
pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một
số cơ sở mắc các lỗi: không niêm yết
giá đầy đủ, còn bầy lẫn sản phẩm
khác cùng với thuốc. Đoàn đã nhắc
nhở và tiến hành xử phạt 6 cở sở vi
phạm với số tiền 4,5 triệu đồng.

Đợt kiểm tra nhằm phát hiện,
chấn chỉnh kịp thời những sai
phạm, đồng thời, tăng cường hiệu
lực công tác quản lý Nhà nước về
lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân,
góp phần tích cực vào công tác bảo
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe
Nhân dân.
PHÙNG LINH

Văn Lãng

gày 12/11/2020, Hội
Liên hiệp Phụ nữ
tỉnh tổ chức hội nghị tập
huấn nâng cao năng lực
cho 40 đại biểu là thành
viên ban quản lý hợp tác
xã (HTX), tổ hợp tác do
phụ nữ làm chủ trên địa
bàn tỉnh.
Dự tập huấn, đại biểu
được truyền đạt kiến thức
về kinh tế tập thể, nâng
cao năng lực điều hành,
các chính sách mới liên
quan đến hoạt động của
HTX, tổ hợp tác như:
Nghị
quyết
số

08/2019/NQ-HĐND của
HĐND
tỉnh
ngày
10/12/2019 về chính sách
đặc thù khuyến khích đầu
tư, phát triển hợp tác, liên
kết sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm nông nghiệp,
nông thôn trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
2020 – 2025; hướng dẫn
liên ngành về trình tự, thủ
tục, hồ sơ thực hiện chính
sách đặc thù… Đồng thời,
được giải đáp thắc mắc về
hoạt động của mô hình
kinh tế tập thể.
MINH kHANG
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nguyễn Phú Trọng:
Định vị chỗ đứng phù hợp cho ASEAn hậu Covid-19 là vấn đề lớn
Đầu tư của Trung Quốc vào
ASEAn tăng trưởng nhanh
bấp chấp dịch bệnh

Sáng 12/11/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu chào mừng
tại lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ
37 và các hội nghị cấp cao liên quan. Trân trọng
giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước.
ưa Quý vị Lãnh đạo các
nước thành viên ASEAN và các
Đối tác,
ưa Quý vị đại biểu và các
vị khách quý,
Hôm nay, tôi rất vui mừng
được phát biểu tại Lễ khai mạc
chuỗi Hội nghị quan trọng nhất
của ASEAN trong năm - Hội
nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37
và các Hội nghị Cấp cao giữa
ASEAN với các đối tác.
Mỗi lần tham dự hoạt động
của ASEAN đều để lại cho tôi
tình cảm ấm áp về tình đoàn
kết, gắn bó như những người
anh em trong một đại gia đình.
Năm qua, tình cảm ấy càng
được nhân lên khi các quốc gia
thành viên ASEAN cùng chung
tay gắn kết và chủ động thích
ứng trước những thử thách, khó
khăn mà khu vực Đông Nam Á
và thế giới phải đối mặt.
ưa Quý vị,
Đại dịch Covid-19 bùng
phát đã cướp đi sinh mạng của
hàng triệu người dân, làm đảo
lộn cuộc sống toàn cầu và tác
động nghiêm trọng đến thành
quả kinh tế - xã hội được tích
lũy hàng thập kỷ qua. Năm 2020
đang dần khép lại với những
biến chuyển sâu rộng, phức tạp
của tình hình thế giới. Hơn bao
giờ hết, các quốc gia, các dân tộc
trên thế giới cần hoà bình, ổn
định, hợp tác và phát triển;
người dân cần được quan tâm,
bảo vệ và sẻ chia để vượt qua
giai đoạn khó khăn này. Điều
này chỉ có thể có được nếu các
xung đột, cọ xát về lợi ích, khác
biệt trong tư duy và cách tiếp
cận được hoá giải bằng lòng tin,
tinh thần xây dựng và thái độ
thiện chí của các bên.
ưa Quý vị,
Trên nền bức tranh nhiều
gam màu của thế giới, những
điểm sáng về hợp tác trong việc
đối phó với các thách thức đang
được ghi nhận ở Châu Á - ái
Bình Dương, với vai trò tiên
phong, nòng cốt của ASEAN.
Trong năm 2020, các nước

nhiều nơi ở tỉnh Thừa
Thiên - Huế vẫn bị ngập
úng nặng do mưa bão
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão
số 12, tính đến ngày 12/11/2020,
nhiều địa phương của tỉnh Thừa
Thiên - Huế bị ngập úng nặng. Tại
thành phố Huế, hơn 30% tuyến
đường của 27 phường đã bị ngập từ
0,2 m đến 1 m. Hệ thống đường tỉnh
lộ và đường liên thôn tại nhiều
huyện Quảng Điền, Phú Vang và thị
xã Hương Trà bị ngập, có nơi ngập
hoàn toàn gây cô lập nhiều thôn, xã
và giao thông chia cắt. Đặc biệt,

ASEAN đều đã thể hiện bản
lĩnh và quyết tâm, nỗ lực vượt
qua nhiều khó khăn, thách thức.
Từ cam kết chính trị ở cấp cao
nhất đến các biện pháp triển
khai đồng bộ, nhịp nhàng của cả
bộ máy cũng như giữa các quốc
gia thành viên, chúng ta đã
chứng kiến tinh thần gắn kết và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chào mừng
chủ động thích ứng của ASEAN tại lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37
được thể hiện mạnh mẽ trong
phòng ngừa, kiểm soát Covid- bình, ổn định, đoàn kết và quốc tế của mình. ASEAN đã
19 cũng như khắc phục hậu quả thống nhất trên cơ sở luật pháp trở thành ngôi nhà chung; Cộng
dịch bệnh, hỗ trợ người dân và quốc tế, đã và cần tiếp tục trở đồng ASEAN là cơ sở quan
doanh nghiệp, đẩy mạnh phục thành giá trị cốt lõi của Đông trọng trong việc duy trì bản sắc
hồi kinh tế. Niềm tin của người Nam Á và Cộng đồng ASEAN. của Đông Nam Á.
Với vai trò là Chủ tịch
Trong bối cảnh mới, các
dân đối với khả năng ứng phó
ASEAN
năm 2020, trên tinh
nước
ASEAN
cần
thể
hiện
bản
dịch bệnh của các chính phủ
thần
“gắn
kết và chủ động thích
lĩnh,
tích
cực
phối
hợp
để
hiện
trong khu vực đều ở mức cao.
Trong khi một số thể chế đa thực hóa những sáng kiến và kế ứng”, Việt Nam trân trọng sự
phương đang gặp nhiều khó hoạch phục hồi, với những đoàn kết, ủng hộ, hỗ trợ quý báu
khăn, thách thức, ASEAN đã phương thức hoạt động và hợp từ các quốc gia thành viên, các
thành công trong việc duy trì ổn tác mới, thực chất và hiệu quả đối tác và bạn bè của ASEAN để
định các hoạt động, giữ vững vai hơn. Các khuôn khổ đối thoại Cộng đồng ASEAN vững vàng
trò, vị thế của mình trong năm và hợp tác ở khu vực với vượt qua các thách thức, giữ
qua. Các Đối tác tiếp tục coi ASEAN giữ vai trò trung tâm vững đà liên kết, xây dựng cộng
trọng và ủng hộ vai trò trung càng cần được phát huy đầy đủ đồng và củng cố vai trò trung
tâm của ASEAN. Xu hướng đối giá trị. ASEAN có thể đóng góp tâm của ASEAN, xây dựng khu
thoại, hợp tác và liên kết có cơ tích cực, hiệu quả hơn nữa vào vực Đông Nam Á hoà bình, hữu
sở ngày càng vững chắc trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác đa nghị, hợp tác, trung lập và ổn
bối cảnh khu vực và thế giới phương, đề cao luật pháp quốc định.
Chủ tịch Hồ Chí Minh của
tế và củng cố hệ thống đa
ngày nay.
Tuy vậy, con đường trước phương quốc tế với Liên hợp chúng tôi đã từng khẳng định
“Đoàn kết là sức mạnh”. Chỉ có
mắt còn không ít trở ngại. quốc là nòng cốt.
thông qua hợp tác, tin cậy và
ưa Quý vị,
Những tổn thất cả về người, về
Việt Nam luôn chủ trương chung sức, đồng lòng, ASEAN
của mà hàng chục triệu người
dân trong khu vực phải gánh giữ vững độc lập, tự chủ, đa và thế giới mới có thể cùng
chịu do thiên tai và dịch bệnh phương hoá, đa dạng hoá quan nhau vượt qua mọi khó khăn,
trong năm qua thật nặng nề. hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác thách thức, khôi phục tăng
Người dân ASEAN đang trông tin cậy và thành viên tích cực, có trưởng kinh tế, duy trì hoà bình,
đợi ở Quý vị Lãnh đạo các quốc trách nhiệm của cộng đồng ổn định và phát triền bền vững.
Với niềm tin tưởng vào tình
gia đề ra những biện pháp hợp quốc tế, phấn đấu vì hoà bình,
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Xin cảm ơn và chúc sức khoẻ
kỳ hậu Covid-19 là một vấn đề 25 năm qua chính là tiền đề để
tất
cả Quý vị.
Việt
Nam
triển
khai
hiệu
quả
lớn. Mong muốn và ý chí mạnh
eo BAOCHINHPHU.VN
chính
sách
đối
ngoại,
hội
nhập
mẽ giữ gìn một khu vực hòa
nhiều đoạn đường, taluy ở hai
huyện miền núi Nam Đông, A Lưới
bị sạt lở nặng.

trường lớp giúp các em học sinh đi
học lại sau lũ; khắc phục các đoạn
đường, mố cầu bị sạt lở, khơi thông
dòng chảy; hỗ trợ người dân sửa
chữa nhà cửa, chuyển vật dụng trở
lại để sớm ổn định cuộc sống.

Kuin, Krông Năng và thành phố
Buôn Ma Thuột.
Đắk Lắk là tỉnh có số lượng đàn
lợn lớn thứ 7 của cả nước với tổng
đàn hơn 840.000 con. Đầu năm đến
nay, dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt
hại lớn cho ngành chăn nuôi của
tỉnh, lũy kế đến nay là gần 1.300 con
lợn mắc bệnh phải tiêu huỷ, tổng
trọng lượng tiêu huỷ hơn 66.000 kg.

Tỉnh Đắk Lắk đến nay vẫn còn 18
xã, phường, thị trấn thuộc 9
huyện/thành phố có dịch bệnh tả
lợn châu Phi chưa qua 21 ngày gồm
huyện: Cư M’Gar, Ea Súp, Buôn Đôn,
Krông Ana, Krông Păk, Ea Kar, Cư

Trong hơn 1 tháng, 7
người ngộ độc rượu, 1
người tử vong

Bình Định: 1.200 đoàn
viên, thanh niên giúp dân
khắc phục hậu quả sau
Dịch tả lợn châu Phi tái
khi bão tan
phát và diễn biến phức
Ngày 11 và 12/11/2020,
tạp tại Đắk Lắk
1.200 đoàn viên thanh niên (ĐVTN)
tỉnh Bình Định và sinh viên các
trường đại học, cao đẳng ở thành
phố Quy Nhơn ra quân khắc phục
hậu quả sau khi cơn bão 12 tan. Các
ĐVTN đã ra quân dọn dẹp, vệ sinh

Từ tháng 10/2020 đến nay, 7
người đã bị ngộ độc rượu, trong

Bất chấp đại dịch Covid-19 đang
tàn phá nền kinh tế thế giới, Trung
Quốc và những thành viên của Hiệp
hội các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN) đã chứng kiến sự gia tăng
hoạt động trao đổi kinh tế, bao gồm
cả dòng chảy thương mại và đầu tư
tăng mạnh, duy trì đà tăng trưởng
mạnh mẽ hơn nhờ các mối quan hệ
kinh tế song phương ngày càng sâu
sắc. Theo phái đoàn Trung Quốc tại
ASEAN, đầu tư trực tiếp của Trung
Quốc vào ASEAN trong 3 quý đầu
năm đạt 10,72 tỷ USD, tăng 76,6% so
với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tư từ
ASEAN vào Trung Quốc tăng 6,6% so
với cùng kỳ năm ngoái, đứng đầu là
Singapore, Thái Lan và Malaysia.

Đức mua 38 máy bay tiêm
kích Eurofighter mới trị
giá 6,5 tỷ uSD
Tập đoàn Airbus vừa ký hợp
đồng cung cấp 38 máy bay tiêm
kích Eurofighter trị giá gần 5,5 tỷ
euro (khoảng 6,5 tỷ USD) cho lực
lượng không quân Đức. Airbus sẽ
bàn giao số máy bay tiêm kích mới
này cho quân đội Đức trong khoảng
thời gian từ năm 2025 đến năm
2030.
Trong kế hoạch dài hạn của Bộ
Quốc phòng Đức, nhằm cải thiện
năng lực không quân với các máy
bay tiêm kích Eurofighter và F-18,
Đức sẽ mua 93 máy bay tiêm kích
Eurofighter của Airbus và 45 máy
bay F-18 của Boeing.

Việt nam - Ba Lan tăng
cường chia sẻ kinh nghiệm
trong quản lý thuế
Ngày 12/11/2020, Bộ Tài chính
Việt Nam và Bộ Tài chính Ba Lan đã
ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác nhằm
chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực
quản lý thuế và tài chính công.
Bản ghi nhớ bao gồm: lĩnh vực
thuế tập trung vào các nội dung liên
quan đến BEPS (chống xói mòn cơ
sở tính thuế và chuyển lợi nhuận);
kinh nghiệm về quản lý thuế đối với
nền kinh tế kỹ thuật số; kinh nghiệm
về thanh tra, kiểm tra, quản lý thuế
doanh nghiệp lớn, giá chuyển
nhượng; kinh nghiệm về quản lý rủi
ro; lĩnh vực dự báo - phân tích tài
chính, kinh tế vĩ mô phục vụ việc
xây dựng và thực thi chính sách tài
khóa; lĩnh vực quản lý nợ công và
các lĩnh vực khác mà hai bên quan
tâm.
Ts (TỔNG HỢP)

đó, 1 người tử vong. Số liệu được
ghi nhận tại Trung tâm chống độc,
Bệnh viện Bạch Mai. Tất cả những
bệnh nhân này được xác định liên
quan tới sản phẩm rượu mang tên
“Rượu Nếp”, “Hầm Rượu Việt”.
Trung tâm chống độc cảnh báo:
người dân cần thận trọng khi sử
dụng rượu. Những người đã uống
loại rượu mang nhãn hiệu “Rượu
Nếp,” “Hầm Rượu Việt” này cần đến
ngay các khoa cấp cứu hồi sức của
các bệnh viện tỉnh hoặc các cơ sở
y tế có điều kiện xét nghiệm khí
máu động mạch để kiểm tra.
Ts (TỔNG HỢP)
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