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Lãnh đạo Văn phòng
Trung ương Đảng và
lãnh đạo tỉnh dự ngày
hội đại đoàn kết toàn
dân tộc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự ngày hội
đại đoàn kết và làm việc với lãnh đạo tỉnh

S

áng 14/11/2020, đồng chí
Trương Hòa Bình, Ủy viên
Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng
Thường trực Chính phủ cùng
đoàn công tác của Chính phủ dự
ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
tại khu dân cư khối 11, phường
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn.
Cùng dự ngày hội có các đồng
chí: Lâm ị Phương anh, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy; Hồ Tiến iệu, Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;
lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
lãnh đạo các ban, sở, ngành của
tỉnh.
Xem tiếp trang 2

Trong 3 ngày (từ 13 đến 15/11/2020),
các đồng chí lãnh đạo Văn phòng
Trung ương Đảng và lãnh đạo tỉnh
Lạng Sơn đã dự ngày hội đại đoàn kết
các dân tộc tại một số khu dân cư trên
địa bàn các huyện: Hữu Lũng, Cao Lộc,
Tràng Định, Lộc Bình và Đình Lập.
ại huyện Hữu Lũng, đồng chí
Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung
ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng
Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn
Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lạng Sơn dự ngày hội đại đoàn kết
toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Bắc Lệ,

T

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh

Xem tiếp trang 7

mặT Trận Tổ quốc Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền:

Hiệu quả từ Quyết định số 218
của Bộ Chính trị
Xem trang 4

Chủ tịch UBND tỉnh
tiếp xúc cử tri
tại huyện Hữu Lũng

S

áng 13/11/2020, đồng chí Hồ Tiến
iệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch
UBND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh
tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 20
HĐND tỉnh tại xã Hoà ắng, huyện
Hữu Lũng.
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND
tỉnh đã thông báo đến cử tri xã Hoà
ắng về tình hình phát triển kinh tế –
xã hội, quốc phòng – an ninh từ đầu năm
2020 đến nay, những nhiệm vụ chủ yếu
năm 2021; dự kiến nội dung kỳ họp thứ
20 HĐND tỉnh.
Xem tiếp trang 2

Thẩm định tài liệu bồi
dưỡng tiếng dân tộc Tày

N

Đại biểu nêu ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tháng 10/2016

hữu Lũng

Thành phố Lạng Sơn

Ðảm bảo an toàn, giảm ùn tắc
Khơi dậy sức dân
xây dựng nông thôn mới giao thông khu vực cổng trường
mầm non, tiểu học
Xem trang 3
Xem trang 5
Báo Lạng Sơn phát hành từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần

gày 13/11/2020, UBND tỉnh tổ chức
họp thẩm định nội dung chương
trình, tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc
Tày. Dự cuộc họp có đồng chí Dương
Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng thẩm định tiếng dân
tộc Tày tỉnh; lãnh đạo Vụ Đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức – Bộ
Nội vụ.
Tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày
dành cho cán bộ, công chức, viên chức
công tác trên địa bàn tỉnh được Trường
Cao đẳng Sư phạm triển khai biên soạn
theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành. Tài liệu được chỉnh sửa,
Xem tiếp trang 2

Đình Lập

Chủ động phòng cháy
chữa cháy rừng Xem trang 6
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Phó Thủ tướng...
Tiếp theo trang 1
Khu dân cư khối 11, phường
Vĩnh Trại có 279 hộ gia đình với
1.125 nhân khẩu. ời gian qua,
khu dân cư luôn thực hiện tốt các
phong trào thi đua và giữ vững
danh hiệu “khu dân cư văn hóa”
trong nhiều năm. Đến nay, khối
11 không còn hộ nghèo.
Phát biểu tại ngày hội, Phó
ủ tướng ường trực Chính
phủ Trương Hòa Bình đánh giá
cao những kết quả đạt được của
khu dân cư khối 11 trong thời
gian qua.
Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm
vụ trọng yếu của các cấp chính
quyền trong tỉnh nói chung và
khu dân cư khối 11, phường Vĩnh
Trại nói riêng tiếp tục củng cố sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân, hoàn
thành tốt các nhiệm vụ; tổ chức
tốt các phong trào thi đua yêu
nước. Ngoài ra, người dân cần
tăng cường phòng, chống dịch
Covid-19, giữ gìn an ninh trật tự
và an toàn giao thông; xây dựng
các tổ chức chính trị – xã hội
trong sạch vững mạnh, xây dựng
đô thị văn minh, giúp nhau giảm
nghèo bền vững trên địa bàn;
cùng Nhân dân toàn tỉnh triển
khai, thực hiện tốt nghị quyết đại
hội đảng các cấp.
Nhân dịp này, Phó ủ tướng
ường trực Chính phủ Trương
Hòa Bình trao 800 triệu đồng hỗ
trợ tỉnh Lạng Sơn xây dựng 20
nhà “đại đoàn kết” từ nguồn Quỹ

Chủ tịch...
Tiếp theo trang 1
Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ
mong muốn các cấp, ngành tiếp
tục đầu tư, nâng cấp tuyến đường
245, đường giao thông nông thôn,
các tuyến kênh mương; tăng
cường cơ sở vật chất, trang thiết bị
cho trường học; xem xét di dời dự
án công viên hoả táng ra xa khu

Thẩm định...
Tiếp theo trang 1
bổ sung dựa trên những tài liệu về
tiếng Tày và biên soạn thêm một
số chủ đề bài học phù hợp với
phương ngữ, văn hóa, phong tục
tập quán của đồng bào Tày, phản
ánh sự phát triển kinh tế – xã hội
trên địa bàn tỉnh. Tài liệu gồm 10

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

“Vì người nghèo” trung ương;
tặng 200 triệu đồng cho Quỹ
Khuyến học thành phố Lạng Sơn
và trao nhiều phần quà cho các
gia đình chính sách, người dân
trong khu dân cư khối 11.
* Cùng ngày, Đoàn công tác
của Chính phủ do đồng chí
Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ
Chính trị, Phó ủ tướng ường
trực Chính phủ làm trưởng đoàn
làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng
Sơn về tình hình thực hiện các
chính sách dân tộc. Tiếp và làm
việc với đoàn có các đồng chí:
Lâm ị Phương anh, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;
Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư
ường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh; Hồ Tiến iệu, Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành
của tỉnh.
Trong những năm qua,
UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo
các cấp, các ngành trên địa bàn
triển khai có hiệu quả các chính
sách dân tộc. Qua đó, góp phần
nâng cao chất lượng cuộc sống
của người dân; tỷ lệ hộ nghèo
toàn tỉnh giảm bình quân trên
3,6%/năm.
Từ nguồn vốn của Chính phủ,
nguồn vốn của địa phương, trong
giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh đã tập
trung đầu tư thực hiện xây dựng
kết cấu hạ tầng thiết yếu. Đến thời
điểm này, toàn tỉnh có 190 xã,
phường, thị trấn có đường ô tô
đến trung tâm xã đi lại bốn mùa,
đạt 95%; xây dựng, nâng cấp, sửa
chữa 195 công trình về thủy lợi

với tổng mức đầu tư 1.126 tỷ
đồng… ực hiện chương trình
xây dựng nông thôn mới, trong
giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Lạng
Sơn đã thực hiện 261 dự án hỗ trợ
nhân rộng mô hình phát triển sản
xuất có hiệu quả. Dự kiến đến hết
năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 74 xã
đạt chuẩn nông thôn mới (65/181
xã sau sáp nhập), tăng 61 xã so với
năm 2015. Cũng trong giai đoạn
này, tỉnh đã thực hiện hiện quả
công tác nâng cao chất lượng giáo
dục, y tế, văn hóa ở các xã, thôn
đặc biệt khó khăn…
Để triển khai Nghị quyết
88/2019/QH14 của Quốc hội về
phê duyệt Đề án tổng thể phát
triển kinh tế – xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021 – 2030 và Nghị
quyết số 12/NQ-CP ngày
15/2/2020 của Chính phủ về việc
triển khai Nghị quyết 88 của
Quốc hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo
các sở, ngành liên quan tăng
cường tuyên truyền nội dung của
các nghị quyết đến các cơ quan, tổ
chức, cán bộ, công chức, viên
chức và Nhân dân, qua đó thực
hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ
chức, triển khai.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo
UBND tỉnh có một số đề xuất,
kiến nghị với đoàn công tác như:
sớm có văn bản hướng dẫn việc
thực hiện nghị quyết của Quốc
hội về việc sắp xếp các đơn vị
hành chính cấp xã thuộc tỉnh
Lạng Sơn; tiếp tục quan tâm bố trí
vốn thuộc chương trình mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế – xã

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi; nghiên cứu, ban
hành chính sách về ưu tiên bố trí
việc làm cho con em đồng bào
dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp
hệ cử tuyển…
Phát biểu tại buổi làm việc,
Phó ủ tướng ường trực
Chính phủ Trương Hòa Bình
đánh giá cao những kết quả trên
các lĩnh vực mà tỉnh Lạng Sơn đạt
được trong những năm qua.
Về nhiệm vụ trong thời gian
tới, đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh
Lạng Sơn cần tập trung, quán triệt
sâu sắc, cụ thể hóa bằng hành
động Kết luận số 65 ngày
30/10/2019 của Bộ Chính trị về
tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24
của Ban Chấp hành Trung ương
khóa IX về công tác dân tộc trong
tình hình mới. Qua đó, thực hiện
đồng bộ các giải pháp, từng bước
nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần cho Nhân dân vùng sâu,
vùng đặc biệt khó khăn; tiếp tục
củng cố khối đại đoàn kết toàn
dân; xây dựng vững chắc thế trận
quốc phòng toàn dân, an ninh
Nhân dân, chủ động nắm tình
hình, kiên quyết không để xảy ra
các điểm “nóng”; chủ động ngăn
chặn từ xa các hoạt động chống
phá khối đại đoàn kết dân tộc của
các thế lực thù địch…
Đối với những kiến nghị của
tỉnh, đồng chí giao Ủy ban Dân
tộc chủ trì, phối hợp với các bộ,
ban, ngành có liên quan nghiên
cứu, báo cáo Chính phủ để giải
quyết.

dân cư; giải quyết tốt chính sách
an sinh xã hội. Cử tri cũng nêu
những bất cập trong giải quyết chế
độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ
hoạt động không chuyên trách ở
thôn, công tác quản lý đất đai trên
địa bàn…
Sau khi nghe các ý kiến, kiến
nghị của cử tri, đại biểu HĐND đã
giải đáp một số ý kiến trong thẩm
quyền và tổng hợp các kiến nghị

để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp
sắp tới.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc,
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm
rõ thêm một số ý kiến, kiến nghị
của cử tri. Đồng chí lưu ý: Cấp uỷ,
chính quyền và Nhân dân xã Hoà
ắng cần tập trung phát triển thế
mạnh về rừng nhất là rừng gỗ lớn,
quan tâm đến chế biến lâm sản để
nâng cao giá trị sản phẩm từ gỗ.

Cùng với đó, nghiên cứu, thí điểm
mô hình trồng dược liệu dưới tán
rừng, phát triển chăn nuôi theo
quy mô trang trại, qua đó góp
phần phát triển kinh tế, nâng cao
đời sống của Nhân dân. ời gian
tới, Hoà ắng cần tập trung hoàn
thành từng tiêu chí nông thôn
mới, phấn đấu đạt chuẩn trước
năm 2025.

chủ đề chính. Mỗi chủ đề có các
đơn vị bài học phong phú với các
hoạt động đa dạng giúp người
học phát triển vốn từ, cấu trúc
ngữ pháp và kỹ năng giao tiếp.
Tại cuộc họp, các thành viên
hội đồng trao đổi, thảo luận về
nội dung, hình thức của bộ tài
liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày.
Tiếp đó, Hội đồng thẩm định

tiến hành bỏ phiếu thông qua Tài
liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày.
Kết quả 100% thành viên hội
đồng bỏ phiếu lựa chọn phương
án cần chỉnh sửa, bổ sung trước
khi ban hành tài liệu.
Kết luận cuộc họp, đồng chí
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề
nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu,
chỉnh sửa, bổ sung ý kiến của các

thành viên hội đồng như: thống
nhất cách viết từ, sửa lỗi câu từ,
hình ảnh minh họa, kết cấu
chương trình bồi dưỡng cần cụ
thể hơn, nêu rõ nội dung chương
trình thực tế… và yêu cầu trước
ngày 20/11/2020 hoàn chỉnh tài
liệu gửi Sở Nội vụ trình UBND
tỉnh.

tRÍ DŨng

PhƯƠng DUng

ngỌC hIẾU

Lãnh đạo UBND tỉnh dự kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Bắc Sơn

S

áng 15/11/2020, Trường
THPT Bắc Sơn tổ chức lễ kỷ
niệm 60 năm thành lập trường
THTPT Bắc Sơn (1960 – 2020) và
đón nhận Huân chương Lao động
hạng Nhì.
Dự lễ kỷ niệm có đồng chí
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh
đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh
đạo HĐND, UBND huyện Bắc
Sơn và các đơn vị giáo dục và đào
tạo trên địa bàn tỉnh cùng đông
đảo cán bộ, giáo viên, học sinh
nhà trường qua các thời kỳ.
Trường THPT Bắc Sơn, huyện
Bắc Sơn được thành lập từ năm
1960 với 5 giáo viên và 27 học
sinh khối THPT. Trải qua 60 năm
xây dựng và phát triển, nhà

trường đã gặt hái được nhiều
thành công, tạo nên những bước
chuyển biến tích cực, góp phần
nâng cao dân trí, đào tạo nguồn
nhân lực cho địa phương.
Với những thành tích xuất sắc
trong công tác giáo dục, trường
vinh dự được nhận cờ thi đua của
Bộ Giáo dục và Đào tạo 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. Năm học
2020 – 2021, nhà trường có 30 lớp
học, 1.119 học sinh và hơn 80 cán
bộ, giáo viên, nhân viên. Hiện,
100% cán bộ, giáo viên đạt trình
độ chuẩn trở lên.
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm,
đồng chí Phó Chủ tịch UBND

tỉnh biểu dương, chúc mừng tập
thể cán bộ, giáo viên, học sinh
Trường THPT Bắc Sơn về những
thành tích đã đạt được trong 60
năm qua.
Đồng chí mong muốn trong
thời gian tới, tập thể nhà trường
tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực
hiện nghiêm túc các chủ trương,
chính sách của Trung ương, của
tỉnh về giáo dục và đào tạo; quan
tâm làm tốt công tác xây dựng
Đảng, đoàn thể quần chúng đảm
bảo trong sạch, vững mạnh toàn
diện, góp phần đào tạo những
công dân có đạo đức tốt, có lối
sống văn minh và khát vọng cống
hiến; quan tâm giáo dục kiến thức
quốc phòng – an ninh, khơi dậy
và phát huy tình yêu quê hương

đất nước cho học sinh. Đồng thời
tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tổ chức tốt các
phong trào thi đua, nhân rộng các
điển hình tiên tiến. ..
Nhân dịp này, Trường THPT
Bắc Sơn vinh dự được nhận Huân
chương Lao động hạng Nhì của
Chủ tịch nước; 1 học sinh được
tặng bằng khen của ủ tướng
Chính phủ về thành tích vượt khó
học giỏi; 7 giáo viên nhà trường
được tặng bằng khen của Chủ
tịch UBND tỉnh về thành tích
xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
giáo dục giai đoạn 2015 – 2020.
Nhà trường được UBND tỉnh
công nhận trường chuẩn quốc
gia.
hoàng tùng

Tập huấn xây dựng, triển
khai ý tưởng sản phẩm
về chương trình OCOP

S

áng 13/11/2020, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng
kiến thức về chương trình mỗi xã
một sản phẩm (OCOP) cho gần 100
học viên là đại diện các doanh
nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn
tỉnh.
Tại lớp tập huấn, học viên được
truyền đạt các chuyên đề: sự cần
thiết của việc triển khai và những
lợi ích của chương trình OCOP; đối
tượng, mục tiêu và nguyên tắc của
chương trình OCOP; tiêu chuẩn sản
phẩm OCOP; bộ tiêu chí đánh giá
sản phẩm OCOP; quy trình đánh
giá, phân hạng sản phẩm; hướng
dẫn chủ thể xây dựng tham gia
chương trình; hướng dẫn chủ thể
đăng ký ý tưởng, lập kế hoạch kinh
doanh và phương pháp marketing;
nguyên tắc, chu trình triển khai
chương trình OCOP.
Tiếp đó, học viên đã trao đổi,
thảo luận, đóng góp ý kiến tập
trung vào các vấn đề: xác định các
nhóm, ngành sản phẩm có tiềm
năng xây dựng sản phẩm OCOP;
xây dựng chuỗi giá trị và cách phát
triển thương hiệu sản phẩm OCOP
hiệu quả.
gIA KhÁnh

Agribank Lạng Sơn
trao tặng thiết bị, đồ
dùng học tập cho
Trường Tiểu học xã
Quyết Thắng

C

hiều 13/11/2020, Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn chi nhánh Lạng Sơn
(Agribank Lạng Sơn) tổ chức trao
tặng thiết bị, đồ dùng học tập tại
Trường Tiểu học xã Quyết Thắng,
huyện Hữu Lũng.
Tại đây, đại diện Agribank Lạng
Sơn đã trao tặng nhà trường 5 bộ
máy vi tính, 30 bộ bàn ghế học
sinh, 10 tủ đựng sách, 1 máy in, 1
máy chiếu, sách vở phục vụ cho
công tác dạy và học với tổng trị giá
150 triệu đồng.
Chương trình trao tặng tủ sách,
thiết bị học tập của Agribank Lạng
Sơn với chủ đề “Thêm con chữ, bớt
đói nghèo” tại Trường Tiểu học xã
Quyết Thắng nhằm góp phần tăng
cường cơ sở vật chất, thiết bị học
tập phục vụ công tác dạy và học
của nhà trường.
Văn PhúC

Hơn 150 vận động viên
tham gia giải Vovinam
học sinh, sinh viên lần
thứ II

S

áng 15/11/2020, tại Nhà thi đấu
tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và
Du lịch tổ chức bế mạc giải Vovinam học sinh, sinh viên tỉnh Lạng
Sơn lần thứ II năm 2020.
Giải thu hút hơn 150 vận động
viên đến từ 10 câu lạc bộ võ Vovinam của các huyện, trường học
trên địa bàn tỉnh. Vận động viên
tham gia tranh tài ở các nội dung:
thi quyền và đối kháng nam, nữ với
các hạng cân, lứa tuổi khác nhau,
theo hình thức đấu loại trực tiếp.
Sau 2 ngày tranh tài quyết liệt
(14, 15/11/2020), kết thúc giải, ban
tổ chức đã trao 34 bộ huy chương
cho các học sinh, sinh viên đạt
thành tích xuất sắc.
tIỂU YẾn

Thứ Hai, ngày 16/11/2020

KINH TẾ

3

hữu Lũng

Khơi dậy sức dân xây dựng
nông thôn mới
N

gay từ khi bắt tay vào
xây dựng NTM, công
tác tuyên truyền, vận
động được các cấp trên địa bàn
huyện Hữu Lũng quan tâm chỉ
đạo, triển khai đến từng thôn,
bản. Cụ thể, giai đoạn 2011 2020, trên địa bàn huyện đã tổ
chức lồng ghép được hơn 2.300
cuộc với 190.000 lượt người
tham dự. Công tác tuyên truyền
được triển khai thông qua các
hội nghị từ huyện đến xã, các
cuộc họp, sinh hoạt tại thôn,
bản. Bên cạnh đó, đối với các xã
điểm phấn đấu xây dựng NTM,
các phòng, ban chuyên môn của
huyện phối hợp với UBND các
xã xuống từng hộ để tuyên
truyền, vận động.
Bên cạnh đó, Trung tâm Văn
hóa - ể thao và Truyền thông
huyện thực hiện phát thanh 2
lần/tuần tuyên truyền về xây
dựng NTM; tổ chức tuyên
truyền cổ động trực quan; phát
tờ rơi; tuyên truyền thông qua
các chương trình văn nghệ, ngày
lễ, kỷ niệm…
Nhờ tuyên truyền, vận động,
người dân hiểu và tích cực chung
tay, góp sức để thực hiện các tiêu
chí NTM. Ông Nguyễn Văn
Chu, thôn Đoàn Kết, xã Nhật
Tiến cho biết: Năm 2017, khi
Nhà nước có chủ trương thu hồi
đất để quy hoạch làm nghĩa
trang, gia đình tôi đã hiến 5.000
m2 đất đồi. Trên diện tích đất
này, trước đây, gia đình vẫn
trồng rừng sản xuất. Tuy nhiên,

TÂN AN

Trong những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã đạt
được nhiều kết quả quan trọng. Tiền đề cho kết quả ấy là sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của người
dân – chủ thể của NTM.

Người dân xã Hòa Lạc và lực lượng chức năng chung sức bê tông hóa đường giao thông nông thôn

khi được tuyên truyền, vận động
cũng như nhận thấy những hạn
chế khi thôn không có nghĩa
trang tập trung, gia đình tôi đã
tự nguyện hiến đất vì lợi ích
chung của cộng đồng.
Năm 2020, gia đình ông Chu
cùng các hộ dân khác trong thôn
tiếp tục đóng góp 1,5 triệu
đồng/hộ để mua vật liệu, thuê
máy làm đường giao thông liên
thôn. Những đóng góp thiết
thực của gia đình ông Chu và các

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Hữu Lũng phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn
NTM, bình quân mỗi xã đạt 16 tiêu chí. Để thực hiện mục tiêu đề ra, bên cạnh
nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, dự kiến nguồn lực huy động từ cộng đồng dân
cư khoảng 50 tỷ đồng. Để huy động sức dân, UBND huyện, các xã trên địa bàn
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, từ đó huy động tốt nguồn
lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch xây dựng NTM đề ra

hộ dân khác đã góp phần giúp xã
Nhật Tiến hoàn thành 19/19 tiêu
chí NTM năm 2020.
Tương tự Nhật Tiến, người
dân xã Hòa Lạc cũng tích cực

Những năm gần đây, các ngân
PHáT TrIểN DịCH Vụ NgâN HàNg BáN Lẻ:
hàng thương mại trên địa bàn
tỉnh đã và đang tập trung mở
rộng mạng lưới hoạt động,
triển khai nhiều giải pháp phát
triển dịch vụ bán lẻ. Với loại
hình dịch vụ này, gói sản phẩm
sử dụng được trao tận tay đến
khách hàng. Đây là chiến lược
phát triển của nhiều ngân hàng
nhằm đa dạng nguồn thu, giảm
thiểu rủi ro và mang lại hiệu
quả kinh doanh.
gân hàng Thương mại
Cổ phần Đầu tư và Phát
triển Việt Nam (BIDV) là
một trong những ngân hàng uy
tín với 5 năm liên tiếp giành giải
thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt
nhất Việt Nam”. Theo đó, BIDV
Lạng Sơn luôn chú trọng phát
triển các dịch vụ bán lẻ, có mạng Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển
lưới 9 phòng giao dịch trực thuộc Việt Nam Chi nhánh Lạng Sơn
tại trung tâm thành phố Lạng Sơn kinh doanh, mua nhà, mua ô tô, và Phát triển nông thôn Chi
và các huyện.
nhánh Lạng Sơn (Agribank Lạng
tiêu dùng…
Ông Trần Lệnh Hưng, Trưởng
Đến nay, BIDV Lạng Sơn có Sơn), để phát triển dịch vụ bán lẻ,
phòng Khách hàng cá nhân, gần 40.000 khách hàng mở tài chi nhánh đã triển khai nhiều giải
BIDV Lạng Sơn cho biết: hiện khoản ATM; trên 3.300 khách pháp khai thác và cải tiến sản
BIDV đang cung ứng các sản hàng vay với tổng dư nợ trên phẩm. Trong đó, chú trọng phát
phẩm, dịch vụ dành cho khách 3.800 tỷ đồng. Đặc biệt, chi nhánh triển cung ứng dịch vụ thẻ đến
hàng cá nhân theo các nhóm đang đẩy mạnh phát triển sản mọi đối tượng khách hàng. Đặc
chính: tín dụng, huy động vốn, phẩm thấu chi tiêu dùng tín chấp biệt, từ năm 2019, chi nhánh triển
thanh toán, bảo hiểm, bảo lãnh, và thế chấp bằng tài sản, số lượng khai “Đề án phát triển dịch vụ thẻ
ngân quỹ với nhiều sản phẩm thẻ đã phát hành từ đầu năm 2020 tại thị trường nông nghiệp nông
bán lẻ như: chi trả lương qua tài đến nay là 640 thẻ, tăng 5% so với thôn”, hướng đến khách hàng là
khoản; gói tín dụng hỗ trợ cho vay năm 2019.
nông dân.
với lãi suất ưu đãi trong hoạt động
Tại Ngân hàng Nông nghiệp
Bà Đinh Thị Hồng Giang,

chung tay, góp sức để thực hiện
các tiêu chí. Bà Linh ị Lợi, Phó
Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc cho
biết: Trong giai đoạn 2015 2020, Nhân dân trên địa bàn xã

Tiện cho người dân, lợi cho ngân hàng

N

Trưởng Phòng Dịch vụ và Marketting, Agribank Lạng Sơn cho
biết: Để phát hành thẻ thấu chi đạt
hiệu quả, đơn vị đã thành lập Ban
Chỉ đạo và triển khai đề án kịp thời
đến tất cả các chi nhánh, phòng
giao dịch trực thuộc, chủ động báo
cáo, phối hợp với cấp ủy, chính
quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã để
tuyên truyền, quảng bá dịch vụ.
Đến nay, qua 1 năm thực hiện, chi
nhánh đã phát hành được 7.332 thẻ
thấu chi nông nghiệp, nông thôn.
Hiện nay, toàn tỉnh có 15 ngân
hàng thương mại, hầu hết đang
ưu tiên phát triển dịch vụ bán lẻ.
Các ngân hàng hướng đến nhóm
khách hàng cá nhân, gia đình làm
“trung tâm” để tiếp cận giới thiệu
sản phẩm, dịch vụ phù hợp với
nhu cầu. Ngoài hai hoạt động cốt
lõi là tiền gửi và tín dụng, các sản
phẩm thẻ, chuyển tiền, ngân hàng
điện tử, thanh toán hóa đơn, bảo
hiểm cũng được các ngân hàng
nghiên cứu và đưa ra nhiều
chương trình, chính sách và
khuyến mại để thu hút khách
hàng. Đồng thời, các ngân hàng
đều đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin, gia tăng tiện ích
cho khách hàng khi giao dịch.

đã hiến 2.581 m2 đất, đóng góp
tiền, ngày công trị giá gần 2 tỷ
đồng để làm đường giao thông,
thủy lợi, trường học, nhà văn
hóa thôn…Với sự chung sức của
Nhân dân và sự đầu tư nguồn
lực của Nhà nước, đến tháng
11/2020, xã đã hoàn thành 19/19
tiêu chí xây dựng NTM.
Cùng với 2 xã Nhật Tiến và
Hòa Lạc, trong những năm qua,
người dân ở các xã khác trên địa
bàn huyện Hữu Lũng cũng tích
cực đóng góp công sức, tiền của,
hiến đất để chung sức thực hiện
các tiêu chí NTM. Cụ thể từ năm
2011 đến nay, Nhân dân trên địa
bàn huyện Hữu Lũng đã hiến
gần 68.000 m2 đất, đóng góp
công sức, tiền của xây dựng các
công trình nông thôn mới trị giá
gần 165 tỷ đồng.
Ông Bùi Quốc Khánh, Chủ
tịch UBND huyện Hữu Lũng
cho biết: Nguồn lực của Nhà
nước và sự chung tay, góp sức
của Nhân dân đã góp phần quan
trọng vào kết quả xây dựng
NTM trên địa bàn huyện. Tính
đến giữa tháng 11/2020, trên địa
bàn huyện có 7 xã đạt 19/19 tiêu
chí; bình quân mỗi xã đạt 12,74
tiêu chí, tăng 8,86 tiêu chí so với
với năm 2011n
Đến nay, toàn tỉnh có 82 máy
ATM, tăng 5 máy so với năm
2019; 332 máy POS, tăng 2 máy so
với năm 2019.
Anh Nông Trung Phúc,
phường Chi Lăng, thành phố
Lạng Sơn cho biết: Hiện nay, tôi
được cơ quan trả lương qua tài
khoản Ngân hàng ương mại
Cổ phần Công thương Việt Nam
Chi nhánh Lạng Sơn. Do nhu cầu
chi tiêu cao nên tôi được cán bộ
ngân hàng hướng dẫn làm thẻ
thấu chi vay theo lương với mức
vay 25 triệu đồng, lãi suất vay ưu
đãi và dùng đến đâu thì tính lãi tới
đó nên rất tiện lợi, nhất là trong
việc mua sắm, tiêu dùng.
Bà Trương u Hòa, Giám
đốc Ngân hàng Nhà nước Chi
nhánh tỉnh cho biết: Dịch vụ ngân
hàng bán lẻ được các ngân hàng
trên địa bàn tỉnh tập trung khai
thác trong thời gian qua đã mang
lại lợi ích cho cả khách hàng và
ngân hàng. Với lợi thế riêng, mỗi
ngân hàng đều cố gắng đưa ra
những tiện ích, chương trình,
chính sách phù hợp. Sự cạnh
tranh ấy mang lại lợi ích thiết
thực, kịp thời đáp ứng nhu cầu
của người dân, không chỉ góp
phần thúc đẩy tiêu dùng, thúc đẩy
sản xuất, kinh doanh mà còn đẩy
mạnh thanh toán không dùng
tiền mặt trên địa bàn tỉnh.
hIỂU LAM
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gần 150 cán bộ ngành mặT Trận Tổ quốc Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền:
văn hóa được phổ biến
pháp luật

N

gày 13/11/2020, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tổ chức hội
nghị tuyên truyền, phổ biến pháp
luật cho gần 150 đại biểu là cán bộ
thư viện, lãnh đạo UBND các xã có
thư viện, cán bộ, công chức, viên
chức ngành văn hóa trên địa bàn
tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu được
phổ biến một số văn bản pháp luật
như: Luật Thư viện năm 2019; Luật
Phòng, chống tham nhũng năm
2018; văn bản quy phạm pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính trong
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
Đồng thời, được giải đáp thắc mắc
trong quá trình thực thi công vụ.
Đây là hoạt động thiết thực
nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật
Việt Nam. Qua đó, nâng cao kiến
thức pháp luật, kỹ năng tuyên
truyền cho cán bộ ngành văn hóa.
DƯƠng DUYÊn

Trên 280 Hội thẩm
Nhân dân được bồi
dưỡng nghiệp vụ xét xử

N

gày 13/11/2020, tại Trung tâm
Điều dưỡng người có công
tỉnh, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh
tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp
vụ xét xử đợt II năm 2020 cho hơn
280 Hội thẩm Nhân dân 2 cấp
trong tỉnh.
Tại hội nghị, các Hội thẩm Nhân
dân được truyền đạt các nội dung:
Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án;
văn bản của Tòa án Nhân dân tỉnh
về việc xác định trách nhiệm hình
sự đối với hành vi đánh bạc; văn
bản của TAND tỉnh về việc áp dụng
pháp luật đối với tội cho vay lãi
nặng trong giao dịch dân sự; án lệ
về tội “Giết người trong trạng thái
tinh thần bị kích động”; án lệ về xác
định giá trị tài sản bị chiếm đoạt
trong tội “Tham ô tài sản”;…
Chương trình bồi dưỡng nhằm
nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng xét xử
cho đội ngũ Hội thẩm Nhân dân 2
cấp; là dịp để trao đổi, chia sẻ kinh
nghiệm xét xử, góp phần nâng cao
chất lượng giải quyết án trên địa
bàn tỉnh.
hoàng hUẤn

M

ặt trận tổ quốc các cấp
đã thường xuyên phối
hợp với các tổ chức
thành viên và cơ quan chức năng
tổ chức tuyên truyền chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước trong đồng bào có
tôn giáo. Tạo sự gần gũi, hiểu biết
và tin tưởng vào chính sách tự do
tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước
và nêu cao tinh thần yêu nước, ý
thức cảnh giác không để các thế
lực thù địch lợi dụng tôn giáo để
chia rẽ các tôn giáo và dân tộc.
Những năm gần đây, chính
quyền các cấp luôn quan tâm,
giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tôn
giáo sửa chữa, xây dựng mới các
nhà thờ, nhà nguyện, chùa,
đền… bảo đảm phục vụ sinh
hoạt tôn giáo của người dân theo
đạo. Các lễ hội lớn như: Phật
đản, Giáng sinh, Vu lan, Phục
sinh, chúc thọ đầu xuân… đều
được chính quyền, mặt trận tổ
quốc các cấp quan tâm hướng
dẫn, tạo điều kiện tổ chức với
tinh thần đúng chính sách, pháp
luật, phù hợp với điều kiện thực
tiễn của địa phương.
Trên cơ sở đó, thời gian qua,

Hiệu quả từ Quyết định số 218
của Bộ Chính trị
ĐINH HƯƠNG - SƠN LÂM

Thời gian qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã
chủ động, tích cực thực hiện công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh
thần Quyết định 218 – QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Qua đó, tạo được sự đồng thuận cao
của xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ô

ng Nông Dương Sơn,
Phó Chủ tịch Thường
trực Uỷ ban MTTQ tỉnh
cho biết: Để thực hiện hiệu quả
Quyết định số 218, hằng năm,
MTTQ và các tổ chức, đoàn thể
từ tỉnh đến cơ sở xây dựng
chương trình phối hợp và thống
nhất hành động, tập trung vào
các nội dung như: tham gia góp
ý vào quá trình xây dựng, ban
hành các văn kiện, văn bản quy
phạm pháp luật; cơ chế, chính
sách, chương trình, dự án, nhất
là nội dung liên quan đến quyền
và lợi ích hợp pháp, chính đáng
của Nhân dân…
Từ năm 2014 đến nay,
MTTQ và các đoàn thể chính trị
- xã hội các cấp đã phối hợp tổ
chức lấy ý kiến của các chuyên
gia, đại diện các tầng lớp Nhân
dân với hơn 50 dự thảo văn bản
quy phạm pháp luật, các dự án
luật, văn kiện của Đảng... Qua
đây, thu được hơn 400 ý kiến góp
ý trực tiếp và bằng văn bản.
Nhiều ý kiến đã chỉ ra những nội
dung chưa hợp lý, giúp đơn vị
tham mưu, tư vấn chỉnh sửa văn
bản trước khi ban hành.
Riêng từ đầu năm 2020 đến
nay, MTTQ các cấp đã tổ chức 12
hội nghị lấy ý kiến vào các dự
thảo văn kiện trình đại hội Đảng
các cấp, nhận được gần 200 ý
kiến góp ý. Nhiều ý kiến đã thẳng
thắn nêu những tồn tại, hạn chế

Đại biểu nêu ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án xây dựng tuyến phố đi bộ
trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Từ khi thực hiện Quyết định số 218, bình quân mỗi năm, ủy ban MTTQ các
cấp phối hợp tổ chức để ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri được gần 30 cuộc, thu
được hơn 300 ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức cho đại biểu HĐND các cấp
tiếp xúc cử tri được hơn 2.000 cuộc, nhận được gần chục nghìn lượt ý kiến,
kiến nghị, phản ánh, đề đạt nguyện vọng của cử tri.

nhiệm kỳ qua cũng như góp ý
mục tiêu, phương hướng nhiệm
kỳ tới để ban biên tập của Tổ văn
kiện Đại hội nghiên cứu, chỉnh
sửa; góp phần xây dựng hệ thống
văn bản chặt chẽ, hiệu lực, hiệu
quả, tạo sự đồng thuận xã hội.
Đơn cử như ý kiến đóng góp
của ông Nguyễn Duy Sinh, Phó
Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về
Kinh tế của Ủy ban MTTQ tỉnh
vào dự thảo văn kiện trình Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2020 – 2025 về nội
dung phát triển kinh tế cửa khẩu,
trong đó, ông đã ý kiến cụ thể 2

vấn đề: cần đề ra giải pháp cụ thể
để xử lý tình trạng ùn ứ hàng hóa
nông sản xuất khẩu tại một số
cửa khẩu; xem xét, bổ sung nội
dung công tác chỉ đạo, chủ động
hơn trong công tác đối ngoại để
nâng cao năng lực thông quan
hàng hóa.
Công tác xây dựng Đảng,
chính quyền của MTTQ còn
được thể hiện qua việc nắm bắt,
tập hợp, phản ánh kịp thời ý
kiến, kiến nghị của Nhân dân
đến cấp ủy, chính quyền các cấp;
phối hợp tổ chức tiếp xúc giữa
Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND các

Đồng bào các tôn giáo đoàn kết
xây dựng quê hương giàu đẹp, phát triển
Lạng Sơn là tỉnh có số lượng tín đồ, phật tử các tôn giáo chiếm tỷ lệ thấp so với dân số của tỉnh, tuy
nhiên các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh luôn xác định
đồng bào các tôn giáo là một phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nội dung cốt lõi của công tác
tôn giáo là công tác vận động quần chúng. Trong những năm qua, công tác vận động các tổ chức
tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ, phật tử các tôn giáo luôn được quan tâm với những việc làm cụ
thể, thiết thực nhằm đoàn kết lương – giáo và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
các tổ chức tôn giáo hoạt động
theo chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước. Cụ thể, đạo Phật hoạt
động với tinh thần và phương
châm “Tốt đời đẹp đạo”, thực
hiện đường hướng hoạt động
“Đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa
xã hội”, “Hộ quốc an dân”; đạo
Công giáo có phương châm hoạt
động “Sống phúc âm trong lòng
dân tộc để phục vụ hạnh phúc
của đồng bào”; đạo Tin lành có
phương châm “Kính Chúa và
yêu nước”… Các tổ chức tôn giáo
cũng thường xuyên động viên,
hướng dẫn tín đồ tôn giáo luôn

gắn bó, đồng hành cùng dân tộc,
hăng hái tham gia các phong trào
thi đua yêu nước và các cuộc vận
động như: “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”; “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam”; xây
dựng quỹ “Vì người nghèo” và
các phong trào: “Đền ơn đáp
nghĩa”, “Từ thiện nhân đạo”,
“Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”…
Ngoài ra, những năm qua, các
tổ chức tôn giáo và các tín đồ,
phật tử đã tích cực tham gia hoạt
động an sinh xã hội, nhân đạo, từ

thiện, giúp đỡ những người
không may gặp hoạn nạn, khó
khăn, người già neo đơn, không
nơi nương tựa. Tiêu biểu như
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo
tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận
động phật tử và Nhân dân thực
hiện nếp sống văn hóa, nếp sống
tôn giáo lành mạnh; thực hiện
chương trình xây dựng nông
thôn mới, an sinh xã hội. Qua đó,
Ban trị sự đã hỗ trợ xây dựng
được hàng chục cầu, ngầm dân
sinh, hơn 40 ngôi nhà đại đoàn
kết cho người nghèo, tặng hàng
nghìn suất quà nhân dịp lễ, tết cổ
truyền cho các hộ nghèo, khó

cấp với cử tri...
Ông Nguyễn Văn Rần, cử tri
xã Y Tịch, huyện Chi Lăng cho
biết: Tại các hội nghị, đại biểu
HĐND các cấp đã giải đáp, tiếp
thu đầy đủ các ý kiến của cử tri.
Nhiều ý kiến sau khi chúng tôi
nêu đã được giải quyết kịp thời,
nhất là các vấn đề liên quan đến
xây dựng nông thôn mới, nên
Nhân dân rất phấn khởi.
Cùng với MTTQ, tổ chức
đoàn thể các cấp đã chú trọng
công tác giáo dục, rèn luyện đội
ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh
niên nhằm tạo nguồn phát triển
Đảng. Các cấp hội phụ nữ tích
cực tuyên truyền cán bộ, hội viên
nỗ lực, phấn đấu vươn lên, khẳng
định vị trí của mình trong mọi
lĩnh vực công tác. Qua đó, tỷ lệ
cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm
kỳ 2020 – 2025 đã tăng so với
nhiệm kỳ trước, đối với cấp tỉnh
đạt 18,86%, tăng 2,19%; cấp
huyện đạt 28,47%, tăng 4,74% và
cấp xã đạt 25,5%, tăng 4,1%.
Có thể nói, Quyết định 218
của Bộ Chính trị đã tạo ra cơ chế
và những định hướng cụ thể để
MTTQ, các tổ chức, đoàn thể
tham gia góp ý xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền hiệu quả
hơn. Qua đó, góp phần xây dựng
hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh, củng cố niềm tin
của Nhân dân với Đảng, Nhà
nướcn
khăn, gia đình chính sách và
dành tặng nhiều suất học bổng
cho học sinh nghèo vượt khó
trên địa bàn tỉnh…
Trước diễn biến phức tạp của
đại dịch Covid-19, hưởng ứng lời
kêu gọi của Trung ương, của
tỉnh, các tổ chức tôn giáo trên địa
bàn luôn thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch;
vận động tín đồ, phật tử tham gia
ủng hộ công tác phòng, chống
dịch Covid-19 được trên 200
triệu đồng.
ông qua các hoạt động,
đồng bào các tôn giáo đã phát
huy được truyền thống yêu nước,
ý thức đoàn kết dân tộc, đạo đức
tốt đẹp của các tôn giáo; bồi đắp
lòng nhân ái cùng những giá trị
văn hóa của dân tộc như: từ bi, hỉ
xả, khoan dung và hòa hợp,
hướng con người thực hiện
những điều tốt đẹp nhất; góp
phần thiết thực xây dựng quê
hương Xứ Lạng ngày càng giàu
đẹp và phát triển, đồng thời,
củng cố, tăng cường khối đại
đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh.
hứA Văn ĐạI

Ủy ban MTTQ tỉnh

VĂN Hóa - XÃ HỘI

Thứ Hai, ngày 16/11/2020

Thành phố Lạng Sơn

H

iện nay, trên địa bàn
thành phố Lạng Sơn có
40 trường học với tổng
số 26.845 học sinh các cấp từ
mầm non đến THPT. Trong đó,
cấp tiểu học và mầm non có 28
trường, với 16.922 học sinh. Với
đặc thù là học sinh tiểu học và
mầm non còn nhỏ, việc đi học
thường có người lớn đưa đón
nên tại một số cổng trường mầm
non, tiểu học hay xảy ra ùn tắc
giao thông vào thời điểm phụ
huynh đưa trẻ đến trường và khi
trẻ tan học.
ế nhưng, thời gian gần đây,
tại một số cổng trường mầm
non, tiểu học trên địa bàn thành
phố, sau giờ tan học, các phương
tiện đưa đón học sinh được sắp
xếp dừng, đỗ ngay ngắn tình
trạng ùn tắc giảm hẳn. Ví dụ như
trên đường Đinh Tiên Hoàng,
đoạn qua cổng Trường Tiểu học
Chi Lăng và Trường Mầm non
19/5; đoạn đường trước cổng
Trường Tiểu học Vĩnh Trại, Tiểu
học Hoàng Đồng...
Anh Nguyễn Văn Tuấn, phụ
huynh học sinh Trường Tiểu học
Vĩnh Trại cho biết: Đoạn đường
trước cổng trường nhỏ hẹp,
trước đây, tình trạng ùn tắc giao
thông thường xuyên diễn ra do
các phụ huynh ai mạnh người ấy
chen lấn, đến nay, tình trạng ùn
tắc đã được cải thiện rất nhiều vì
phụ huynh đến đón con đã xếp
phương tiện thành hàng ngay
ngắn, tạo lối đi thông thoáng.
Để nâng cao ý thức của các
bậc phụ huynh khi đưa, đón con
đi học, các nhà trường trên địa
bàn thành phố đã tăng cường
tuyên truyền, phối hợp cùng cơ
quan chức năng thực hiện nhiều
giải pháp nhằm đảm bảo an toàn,
tránh ùn tắc giao thông tại các
khu vực cổng trường.
Cô Vũ ị Quyên, Hiệu
trưởng Trường Tiểu học Chi

Ðảm bảo an toàn, giảm ùn tắc
giao thông khu vực cổng trường
mầm non, tiểu học
HoàNG CƯờNG

Các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, đặc biệt là
các trường ở nội thành đều nằm trên các tuyến phố trung tâm và có đặc thù
là số lượng học sinh rất lớn. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn, giảm ùn tắc
giao thông tại khu vực này vào những giờ cao điểm được các nhà trường và
cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm.

“

Phụ huynh học sinh đến đón con xếp phương tiện ngay ngắn tại cổng Trường Tiểu học Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Trước năm học mới, Ban ATGT tỉnh đã ban hành văn
bản chỉ đạo ban ATGT các huyện, thành phố triển khai
công tác đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc trước
cổng trường. Qua theo dõi, ban giám hiệu các trường mầm
non, tiểu học trên địa bàn thành phố đã tích cực, chủ động
phối hợp với lực lượng chức năng để triển khai các
phương án phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, hiện
tượng ùn tắc vào giờ cao điểm đã giảm rõ rệt”.

Ông Lâm Việt Hùng, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh

Lăng cho hay: Hiện nay toàn
trường có 1.688 học sinh, để đảm
bảo an toàn, tránh ùn tắc giao
thông tại khu vực cổng trường,
nhà trường đã chủ động tổ chức
cho 100% học sinh và phụ huynh
ký cam kết thực hiện việc đảm
bảo an toàn giao thông (ATGT);
tổ chức cho các khối, lớp tan học
cách nhau 5 đến 10 phút và có
giáo viên, đội sao đỏ nhà trường
hướng dẫn các em đi đúng cổng

đã quy định. Qua đó, giảm lượng
người và phương tiện cùng tập
trung trước cổng trường trong
cùng một thời điểm.
Không chỉ riêng Trường Tiểu
học Chi Lăng mà các trường
mầm non, tiểu học trên địa bàn
đều có những quy định, giải
pháp để đảm bảo ATGT cũng
như tránh ùn tắc tại khu vực
cổng trường. Các nhà trường đã
phối hợp với các cơ quan chức

năng sơn, kẻ vạch quy định rõ
nơi để phương tiện của phụ
huynh đưa, đón con; treo băng
rôn, khẩu hiệu ngay khu vực
cổng trường; phối hợp cùng lực
lượng chức năng đảm bảo trật tự
giao thông khu vực trước cổng,
tránh tình trạng ùn tắc vào giờ
tan học... nhờ đó, tình trạng ùn
tắc đến nay đã giảm hẳn, ATGT
được đảm bảo.
Tuy nhiên, để giải quyết triệt
để tình trạng ùn tắc, đảm bảo
ATGT trước khu vực cổng các
trường mầm non, tiểu học, ngoài
giải pháp của các nhà trường, lực
lượng chức năng thì các bậc phụ
huynh cần nâng cao ý thức hơn
nữa, bởi chỉ cần một hành động
nhỏ như đỗ xe không đúng nơi
quy định cũng gây mất an toàn
và ùn tắc giao thông kéo dàin
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240 giáo viên được
tập huấn an toàn
giao thông

N

gày 14/11/2020, Sở
Giáo dục và Đào tạo
phối hợp với Công ty
Thương mại Vũ Hoàng Lê đại lý ủy nhiệm của Honda
Việt Nam tại Lạng Sơn tổ
chức tập huấn cho đội ngũ
giáo viên cấp THCS thực
hiện chương trình giáo dục
“An toàn giao thông cho nụ
cười ngày mai”.
Tham gia buổi tập huấn
có hơn 240 giáo viên cốt
cán phụ trách giáo dục an
toàn giao thông (ATGT) của
các trường khối THCS trên
địa bàn tỉnh.
Tại buổi tập huấn, Sở
Giáo dục và Đào tạo đã
thông tin đến các giáo viên
về tình hình trật tự ATGT
đường bộ trên địa bàn tỉnh
thời gian qua; phổ biến các
văn bản chỉ đạo giáo dục về
ATGT năm học 2020-2021;
thông tin về chương trình
“ATGT cho nụ cười ngày mai”
cấp THCS và kế hoạch triển
khai chương trình. Đồng
thời được hướng dẫn viên
lái xe an toàn Công ty
Thương Mại Vũ Hoàng Lê,
giới thiệu một số kiến thức
và kỹ năng lái xe an toàn cơ
bản; hệ thống báo hiệu
đường bộ; đi bộ, ngồi sau xe
đạp, xe máy, ngồi trong ô tô
an toàn; cách đi xe đạp, xe
đạp điện an toàn…
Lớp tập huấn nhằm chia
sẻ nội dung, kế hoạch triển
khai chương trình “ATGT cho
nụ cười ngày mai” cho các
giáo viên làm lực lượng
nòng cốt hoạt động giảng
dạy ATGT tại các trường
THCS. Qua đó góp phần
nâng cao ý thức và kỹ năng
ATGT cho học sinh, giáo
viên trên địa bàn tỉnh.
thẢo ngUYÊn

BằNg MạC

Hiệu quả kinh tế từ trồng lạc
Bằng Mạc là một trong những xã có diện tích trồng lạc nhiều nhất huyện Chi Lăng. Với chi phí chăm
bón thấp và ít công chăm sóc lại cho thu nhập cao gấp đôi so với trồng cây ngô, lúa, những năm
qua, người dân xã Bằng Mạc đã tận dụng điều kiện tự nhiên, tích cực chuyển đổi diện tích đất sản
xuất kém hiệu quả sang trồng lạc, qua đó góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
háng 11, là thời điểm thu đất sản xuất kém hiệu quả sang dân đưa giống lạc mới (lạc vỏ
hoạch lạc chính vụ. Có trồng lạc. Qua vài năm sản xuất, trắng) cho năng suất cao vào
mặt tại các cánh đồng lạc ở cho thấy: cây lạc cho năng suất, trồng. Qua đó, năng suất, sản
các thôn: Nà Pe, Khòn Nưa, Nà sản lượng và thu nhập ổn định. lượng lạc ngày càng tăng và diện
Mó, Đông Quan…, xã Bằng Mạc, Riêng vụ thu đông năm nay, với tích ngày càng được mở rộng qua
chúng tôi được chứng kiến sự tất gần 2 mẫu lạc gia đình tôi thu từng năm. Hiện tại, cây lạc đã
bật, vất vả nhưng phấn khởi của được khoảng 40 triệu đồng. Trừ được nhân rộng đến nhiều thôn
người dân nơi đây, bởi vụ lạc năm chi phí, lãi khoảng 30 triệu đồng. trong xã. Vụ thu đông năm 2020,
Qua tìm hiểu, chúng tôi được toàn xã trồng 221 ha lạc (tăng 94
nay bội thu. Anh Nông Tiến
Luận, thôn Nà Pe cho biết: Cách biết: cây lạc được người dân xã ha so với năm 2019), năng suất
đây vài năm, gia đình tôi chủ yếu Bằng Mạc trồng từ nhiều năm ước đạt 20 tạ/ha, tổng sản lượng
trồng lúa và sản xuất ngô lai đem nay, tuy nhiên, trước đây, người gần 450 tấn. Hiện nay, giá lạc dao
bán nhưng hiệu quả kinh tế thấp, dân trồng lạc với diện tích nhỏ lẻ động từ 11.000 đến 15.000
thu nhập không đáng là bao, chủ và trồng giống lạc truyền thống. đồng/kg, ước đem lại giá trị kinh
yếu lấy công làm lãi. Trồng cây lạc Khoảng 3 năm trở lại đây, chính tế gần 6 tỷ đồng trong vụ thu đông
có chi phí đầu tư thấp, không phải quyền xã phối hợp với cơ quan, năm nay. Khi bà con thu hoạch
bỏ nhiều công chăm sóc, giá trị đơn vị chuyên môn của huyện tổ lạc, thương lái đến thu mua tại
kinh tế cũng cao hơn so với trồng chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nương, rẫy nên thuận tiện hơn rất
ngô, lúa nên gia đình tôi chuyển kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lạc, nhiều so với trồng, chăm sóc và
đổi toàn bộ diện tích gần 2 mẫu đồng thời, khuyến khích người thu hoạch cây ngô.

T

Người dân thôn Khòn Vạc, xã Bằng Mạc thu hoạch lạc

Được sự định hướng của cấp
ủy, chính quyền xã, những năm
qua, người dân Bằng Mạc tích cực
chuyển đổi diện tích đất nương
rẫy, ruộng 1 vụ sang trồng lạc, do
đó, mỗi hộ dân trồng từ 0,5 đến 3
mẫu lạc. Nhờ cây lạc, nhiều hộ
dân ở xã đã thoát nghèo, hiện số
hộ nghèo của xã chỉ còn hơn 7%;
một số hộ vươn lên khá giả.
Ông Hoàng Văn Trung, Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Bằng Mạc cho biết: Trong thời

gian tới, chính quyền xã sẽ tiếp tục
đẩy mạnh phối hợp với các tổ
chức, đoàn thể tổ chức các lớp tập
huấn khoa học kỹ thuật cho bà
con để cây lạc năng suất, sản
lượng, chất lượng cao hơn. Cùng
với đó, xã sẽ tuyên truyền người
dân mở rộng diện tích cây lạc,
từng bước đưa cây lạc trở thành
một trong những cây chủ lực
trong phát triển kinh tế nông
nghiệp của xã.
Đăng thùY
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Thứ Hai, ngày 16/11/2020

Cụm thi đua số 4 Bộ giáo dục và Đào tạo
triển khai nhiệm vụ
năm học 2020 - 2021

N

gày 13/11/2020, tại Lạng
Sơn, Cụm thi đua số 4 – Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)
gồm sở GD&ĐT 7 tỉnh biên giới
phía Bắc (Lạng Sơn, Cao Bằng,
Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Lai
Châu, Sơn La) tổ chức hội nghị
triển khai nhiệm vụ năm học
2020 - 2021.
Tại hội nghị, đại diện Sở
GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn (Cụm
trưởng) báo cáo tình hình triển
khai nhiệm vụ đầu năm học
2020 – 2021. Theo đó, để chuẩn
bị cho năm học, ngành giáo dục
các tỉnh đã rà soát, tổ chức lại
mạng lưới cơ sở giáo dục, đến
nay, các đơn vị trong cụm đã sắp
xếp, tinh giản được 129 trường.
Đồng thời bồi dưỡng cán bộ
quản lý, giáo viên các cấp theo
chuẩn chức danh nghề nghiệp
và đổi mới chương trình giáo
dục phổ thông mới 2018. Các
đơn vị còn tích cực chỉ đạo các
nhà trường tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong
dạy học; thực hiện hiệu quả các
chương trình, đề án hợp tác
quốc tế về giáo dục…
Thời gian tới, ngành giáo dục
các tỉnh trong cụm thi đua sẽ
tiếp tục thực hiện đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục theo
tinh thần Nghị quyết 29 –
NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban
Chấp hành Trung ương khóa XI
về đổi mới căn bản, toàn diện
GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế; nâng cao năng lực
quản trị nhà trường gắn với thực
hiện dân chủ trong hoạt động
các cơ sở giáo dục mầm non;
nâng cao hiệu quả giáo dục
hướng nghiệp. Đặc biệt là chuẩn
bị các điều kiện cho thay sách
giáo khoa mới lớp 2 và lớp 6.
hoàng tùng

Tiếp nhận 150 xe lăn, xe lắc
từ Qũy Hỗ trợ cộng đồng
Lawrence S.Ting

S

áng 13/11/2020, Hội Chữ thập
đỏ tỉnh tiếp nhận 150 xe lăn,
xe lắc từ Qũy Hỗ trợ cộng đồng
Lawrence S.Ting (tổ chức phi
chính phủ ở thành phố Hồ Chí
Minh) tài trợ.
Sau khi tiếp nhận xe, Hội Chữ
thập đỏ tỉnh sẽ phân bổ xe cho
các huyện hội, thành hội và tổ
chức đoàn công tác trực tiếp đến
trao cho đối tượng người khuyết
tật hệ vận động trên địa bàn tỉnh.
Tổng trị giá nguồn hàng trên 300
triệu đồng.
Được biết, Qũy Hỗ trợ cộng
đồng Lawrence S.Ting tài trợ xe
lăn, xe lắc thông qua Hội Chữ
thập đỏ tỉnh, Hội Bảo trợ Người
khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em
tỉnh Lạng Sơn từ năm 2016 với
tổng cộng gần 600 xe lăn, xe lắc.

Bàn giao nhà tình thương
tại huyện Chi Lăng

S

áng 13/11/2020, Hội Chữ thập
đỏ tỉnh phối hợp với nhóm
thiện nguyện Children Are Innocent Việt Nam và UBND xã Vân

Đình Lập

Chủ động phòng cháy chữa cháy rừng
NGUYỄN PHƯƠNG

Với phương trâm “Phòng cháy là chủ đạo, chữa cháy phải kịp thời, khẩn trương có hiệu quả”, thời gian
qua, Hạt kiểm lâm Đình Lập đã tích cực triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng cháy chữa
cháy (PCCC) rừng. Từ đó, góp phần giảm thiểu tối đa các thiệt hại do cháy rừng gây ra.

H

uyện Đình Lập có gần
92.000 ha rừng. Trong
đó, diện tích rừng trồng
gần 62.000 ha. Đặc biệt, với diện
tích rừng thông lớn (48.000 ha),
Đình Lập là một trong những
huyện trọng điểm có nguy cơ
cháy rừng cao.
Ông Phạm Công Phong, Hạt
trưởng Hạt Kiểm lâm Đình Lập
cho biết: Xác định PCCC rừng là
nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm,
đơn vị tham mưu cho UBND
huyện ban hành các văn bản chỉ
đạo về PCCC rừng; xây dựng các
phương án PCCC rừng cụ thể.
Cùng với đó, hạt chỉ đạo kiểm
lâm địa bàn tham mưu cho
UBND xã, thị trấn ban hành các
văn bản; xây dựng các phương án
PCCC rừng cấp xã, điều chỉnh,
bổ sung kịp thời để phù hợp với
đặc điểm tự nhiên của xã; tham
mưu thành lập ban chỉ huy thực
hiện kế hoạch PCCC cấp xã,
thành lập tổ đội quản lý, bảo vệ
rừng.
Để PCCC rừng đạt hiệu quả,
Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp
với Trung tâm Văn hóa ể thao
và Truyền thông huyện tuyên
truyền về công tác quản lý bảo vệ
rừng, PCCC rừng (trung bình 12
cuộc/năm), phát các bản tin trên
loa truyền thanh của các thôn,
bản; tuyên truyền lưu động trên
các tuyến đường và khu vực
đông dân cư…
Đặc biệt, ngay từ đầu năm
2020, Hạt Kiểm lâm huyện đã
chủ động xây dựng nội dung tài
liệu tuyên truyền về Luật Lâm
nghiệp để phát cho các hộ gia
đình. Đến nay, đã có 1.654 tờ rơi
được phát đến tay bà con. Bên
An, huyện Chi Lăng tổ chức bàn
giao nhà tình thương cho gia
đình em Chu Thị Mỹ Lệ, thôn
Khòn Nạo, xã Vân An, huyện Chi
Lăng.
Em Chu Thị Mỹ Lệ, học lớp 12,
Trường THPT Chi Lăng là học sinh
giỏi nhiều năm liền. Lệ có 3 chị
em, bố mẹ mất sớm; em đang
sống cùng bà nội, gia đình thuộc
diện hộ nghèo của xã. Biết được
hoàn cảnh khó khăn của gia đình,
các cấp hội chữ thập đỏ trong
tỉnh đã quan tâm làm cầu nối đến
nhà tài trợ, hỗ trợ giúp đỡ 160
triệu đồng cho gia đình xây nhà
với diện tích 70 m2.
Tại buổi lễ, các tổ chức, nhà tài
trợ, chính quyền địa phương và
nhà hảo tâm cũng đã trao tặng
cho gia đình nhiều phần quà, vật
dụng ý nghĩa, thiết thực như:
giường, tủ, bàn, ghế và các thiết
bị vật dụng gia đình.

Tập huấn điều trị và chăm
sóc người nhiễm HIV/AIDS

N

gày 12 và 13/11/2020, Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sở Y tế tổ chức tập huấn nâng cao
và cập nhật hướng dẫn mới về
điều trị và chăm sóc HIV/AIDS cho

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Đình Lập phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân thôn Còn Áng, xã Đình Lập

Năm 2017, toàn huyện Đình Lập xảy ra 21 vụ cháy rừng, thiệt hại gần 61 ha
rừng, đến năm 2018, số vụ cháy rừng của huyện chỉ còn 4 vụ, diện tích cháy
là 16,05 ha và đến năm 2019, toàn huyện không xảy ra vụ cháy rừng nào.

cạnh đó, hạt đã tổ chức cho
người dân ký gần 3.100 bản cam
kết quản lý bảo vệ rừng và PCCC
rừng.
Ông Tô Vũ Liên, thôn Bản
Quầy, xã Bắc Xa cho biết: Gia
đình tôi có 30 ha thông, để
phòng chống cháy rừng hiệu quả,
tôi kiểm tra, thăm rừng thường
xuyên, chủ động làm đường băng
cản lửa, phát dọn thực bì. Hằng
năm, khi có thông báo họp tuyên
truyền về quản lý, bảo vệ rừng,
PCCC rừng, tôi đều tham gia đầy
đủ và ký cam kết bảo vệ rừng.
ực hiện công tác quản lý,
bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm đã ký

quy chế phối hợp giữa các lực
lượng liên ngành (công an, quân
đội, biên phòng) để quản lý, bảo
vệ rừng; thường xuyên kiểm tra
rừng tại các địa bàn trọng điểm;
duy trì tuần rừng (trung bình từ
100-150 lần/năm). Từ đầu năm
đến nay, lực lượng chức năng
trên địa bàn huyện đã kiểm tra,
tuần rừng được 106 cuộc, tăng
38 cuộc so với cùng kỳ năm
2019.
Cùng với đó, tại 8 xã trọng
điểm cháy rừng, huyện thực hiện
thuê hợp đồng gác lửa rừng trong
6 tháng mùa khô. Khi có cháy
rừng xảy ra sẽ huy động tất cả các

25 cán bộ y tế của Bệnh viện Đa
khoa tỉnh và trung tâm y tế 11
huyện, thành phố.
Trong chương trình, học viên
được cập nhật kiến thức về: cung
cấp dịch vụ điều trị theo tình
trạng bệnh và kê đơn thuốc
kháng virus (ARV); xét nghiệm
HIV và kết nối từ xét nghiệm đến
điều trị ARV; kiểm soát lây nhiễm
và điều trị lao tiềm ẩn; quản lý
người đồng nhiễm HIV/viêm gan
C; khuyến cáo toàn cầu của Tổ
chức Y tế Thế giới về điều trị
HIV/AIDS...

nội dung: kỹ năng phát hiện, lựa
chọn đề tài, khai thác và xử lý
thông tin; kinh nghiệm để có tác
phẩm báo chí hay, đạt giải trong
các cuộc thi báo chí quốc gia; các
lỗi cơ bản cần tránh trong tác
phẩm báo chí. Đồng thời, học
viên được xem phim tài liệu, nghe
giới thiệu về tác phẩm báo in dài
kỳ đạt giải báo chí quốc gia; trao
đổi và được giải đáp thắc mắc
trong quá trình sáng tạo tác
phẩm báo chí.
Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội
Nhà báo tỉnh đã tổ chức được 3
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí
cho gần 120 học viên.

Gần 40 học viên dự bồi
dưỡng nghiệp vụ báo chí

N

gày 14 và 15/11/2020, Hội
Nhà báo tỉnh tổ chức lớp bồi
dưỡng “Nâng cao chất lượng sáng
tạo tác phẩm báo chí” cho gần 40
học viên là phóng viên, biên tập
viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát
thanh – Truyền hình tỉnh, Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh, cán bộ
trung tâm văn hóa, thể thao và
truyền thông một số huyện trên
địa bàn tỉnh.
Tại lớp bồi dưỡng, học viên
được Trưởng Ban Nghiệp vụ, Hội
Nhà báo Việt Nam truyền đạt các

Khảo sát, đánh giá chất
lượng khí dầu mỏ hóa lỏng

T

ừ ngày 1 đến 12/11/2020, Hội
Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh
phối hợp với Cục quản lý thị
trường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo
lường chất lượng, phòng kinh tế
thành phố Lạng Sơn và phòng
kinh tế - hạ tầng các huyện: Cao
Lộc, Chi Lăng tiến hành khảo sát,
đánh giá chất lượng đo lường
nhãn hàng hóa khí dầu mỏ hóa
lỏng (LPG) tại 5 cửa hàng kinh
doanh mặt hàng này trên địa bàn

lực lượng, phương tiện kỹ thuật,
chỉ huy theo phương án “4 tại
chỗ” gồm: lực lượng tại chỗ,
phương tiện tại chỗ, hậu cần tại
chỗ và chỉ huy tại chỗ.
Bà Nguyễn ị Kim Loan,
Phó Chi cục trưởng Chi cục
Kiểm lâm tỉnh cho biết: Đình
Lập là 1 trong 4 vùng trọng điểm
có nguy cơ cháy cao. Những năm
gần đây, Hạt Kiểm lâm Đình Lập
đã tăng cường công tác tham
mưu cho UBND huyện về PCCC
rừng; điều chỉnh, bổ sung kịp
thời các phương án PCCC rừng
phù hợp với tình hình thực tế;
chủ động cảnh báo cháy rừng
cho người dân… Hạt Kiểm lâm
Đình Lập cũng là đơn vị luôn chủ
động, sáng tạo trong công tác
quản lý, bảo vệ rừng, PCCC rừng
hiệu quả, nhờ đó, số vụ cháy
rừng giảm dần qua các nămn
thành phố Lạng Sơn và các
huyện: Cao Lộc, Chi Lăng.
Qua khảo sát cho thấy, trên
địa bàn tỉnh chủ yếu tiêu thụ các
loại LPG tầm trung với giá cả vừa
phải như: VM Gas, Petro Thiên
Long, Gia Định Gas, Avalon, Petro
Hồng Hà, Sell Gas, Vina Petrol….
Đoàn khảo sát đã lấy 6 mẫu
LPG chai loại 12 kg gửi đi kiểm
nghiệm. Kết quả, cả 6/6 mẫu có
các chỉ tiêu chất lượng chính đạt
yêu cầu so với các chỉ tiêu chất
lượng được quy định tại Quy
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về LPG;
các loại LPG có đầy đủ nhãn hàng
hóa theo quy định. Tuy nhiên, tại
thời điểm kiểm tra, hầu hết các cơ
sở không sẵn có hồ sơ chất lượng,
tiêu chuẩn công bố áp dụng của
các loại LPG đang được bày bán.
Công tác huấn luyện kỹ thuật an
toàn cho người quản lý và nhân
viên kinh doanh LPG tại các cửa
hàng chưa được quan tâm.
Đoàn khảo sát khuyến cáo
người tiêu dùng nên mua các sản
phẩm có nguồn gốc, tem nhãn rõ
ràng; kiểm tra các thông số kỹ
thuật trên sản phẩm LPG trước
khi nhận hàng…
nhóM PV

Thứ Hai, ngày 16/11/2020

Lãnh đạo Văn phòng...
Tiếp theo trang 1

xã Tân ành.
ôn Bắc Lệ có 226 hộ, 972
nhân khẩu, gồm các dân tộc:
Tày, Nùng, Kinh, Hoa, Sán Dìu.
Năm 2020, thôn còn 6 hộ nghèo
(giảm 2 hộ so với năm 2019); số
hộ có kinh tế khá là 98 hộ (tăng
15 hộ so với năm 2019); thu
nhập bình quân đầu người đạt
trên 50 triệu đồng/người/năm;
số gia đình văn hóa đạt tỷ lệ
96,4%. Nhân dân trong khu dân
cư luôn thực hiện tốt nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc
tang và lễ hội; tích cực phòng
chống tội phạm, các tệ nạn xã
hội, giữ gìn an ninh trật tự. Hiện
nay, thôn đang tích cực vận động
bà con tiếp tục hoàn thành các
tiêu chí xây dựng nông thôn mới
nâng cao và khu dân cư kiểu
mẫu.
Phát biểu tại ngày hội, đồng
chí Phó Chánh Văn phòng
Trung ương Đảng bày tỏ vui
mừng trước những thành quả
đạt được của bà con khu dân cư
thôn Bắc Lệ. Đồng chí đề nghị:
Cấp ủy, chính quyền và bà con
khu dân cư thôn Bắc Lệ nói
riêng, các dân tộc tỉnh Lạng Sơn
nói chung tiếp tục phát huy tinh
thần đại đoàn kết, giữ gìn bản
sắc văn hoá dân tộc, gắn bó,
giúp đỡ nhau trong thực hiện
các cuộc vận động, phong trào
thi đua yêu nước. 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.
Nhân dịp này, đồng chí Phó
Chánh Văn phòng Trung ương
Đảng; đại diện lãnh đạo Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam; lãnh đạo UBND tỉnh
và huyện Hữu Lũng đã tặng quà
cho các cháu học sinh, người
dân và khu dân cư thôn Bắc Lệ.
ại huyện Cao Lộc, đồng chí
Đoàn u Hà, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh dự ngày hội đại

T

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (bên phải)
trao quà cho khu dân cư thôn Bắc Lệ

đoàn kết tại thôn Tồng Han, xã
Tân ành.
ôn Tồng Han có 119 hộ
với 536 nhân khẩu. Trong năm
qua, Nhân dân trong thôn đã
đoàn kết, tích cực phát triển kinh
tế. Năm 2020, thôn còn 4 hộ
nghèo (chiếm 3,4%), gia đình
văn hoá đạt 91,6%, khu dân cư
đạt danh hiệu khu dân cư văn
hoá. Hiện nay, cấp uỷ, chính
quyền xã tiếp tục vận động bà
con nâng cao các tiêu chí về xây
dựng nông thôn mới nâng cao.
Phát biểu tại ngày hội, đồng
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh
đánh giá cao những kết quả đạt
được của thôn Tồng Han nói
riêng và xã Tân ành, huyện
Cao Lộc nói chung.
Đồng chí đề nghị cấp uỷ,
chính quyền huyện, xã tiếp tục
tăng cường khối đại đoàn kết
toàn dân, tập trung giải quyết
những kiến nghị, phản ánh, tâm
tư nguyện vọng chính đáng của
Nhân dân, thực hiện tốt Quy
chế dân chủ ở cơ sở; vận động
Nhân dân tích cực tham gia các
phong trào thi đua yêu nước,
nhất là cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh” gắn

với việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh.
Nhân dịp này, đồng chí Phó
Chủ tịch UBND tỉnh trao quà
cho khu dân cư thôn Tồng Han;
tặng 10 suất quà cho 10 gia đình
chính sách trên địa bàn xã và gửi
tặng suất quà trị giá 10 triệu
đồng cho người cao tuổi, người
có công trên địa bàn xã.
ại huyện Tràng Định, đồng
chí Đoàn anh Sơn,
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
làm trưởng đoàn dự ngày hội
đại đoàn kết toàn dân tộc tại
thôn Bản Chu, xã Hùng Sơn.
Khu dân cư thôn Bản Chu có
106 hộ với 459 nhân khẩu. ời
gian qua, người dân trong thôn
đã đoàn kết, thực hiện tốt cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”, góp phần phát triển
kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa
bàn xã. Đến nay, đời sống bà con
Nhân dân đã được nâng cao, tỷ
lệ hộ nghèo trong thôn còn 1,8%
(giảm 24,6% so với năm 2015),
thu nhập bình quân đầu người
đạt gần 30 triệu đồng/năm. Năm
2020, thôn có 99/106 hộ đạt
danh hiệu gia đình văn hóa, khu

T

dân cư được cấp trên xếp loại
tốt.
Phát biểu tại ngày hội, đồng
chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh
ủy ghi nhận, biểu dương những
kết quả mà Nhân dân thôn Bản
Chu đã đạt được trong thời gian
qua. Đồng chí mong muốn các
cấp ủy đảng, chính quyền,
MTTQ tiếp tục dành sự quan
tâm, tạo điều kiện cho các khu
dân cư, trong đó có khu dân cư
thôn Bản Chu để thôn tiếp tục
có những bước phát triển về
mọi mặt.
ại huyện Lộc Bình, đồng chí
Nguyễn Quốc Khánh,
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
làm trưởng đoàn dự ngày hội
đại đoàn kết toàn dân tộc tại
thôn Bản Khoai, xã Yên Khoái.
Khu dân cư Bản Khoai được
sáp nhập từ 2 thôn: Nà Tà và
Bản Khoai từ tháng 2/2020.
ôn có 234 hộ với 1.014 nhân
khẩu. ời gian qua, người dân
trong thôn đã nỗ lực đoàn kết
thực hiện tốt các phong trào thi
đua yêu nước và 5 nội dung cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”. Nhờ đó, đời sống
Nhân dân đã được nâng cao.

T

Đến nay, thu nhập bình quân
đầu người ước đạt trên 30 triệu
đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo
còn 1,7%. Năm 2020, thôn có
191/234 hộ đạt gia đình văn hóa
(đạt 82%) và được bình xét là
thôn văn hóa…
Phát biểu tại ngày hội, đồng
chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
mong muốn người dân trong
thôn tiếp tục đoàn kết, phát huy
kết quả đã đạt được, tạo đột phá
trong phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng chí đề nghị cấp ủy đảng,
chính quyền, mặt trận tổ quốc
các cấp tiếp tục dành sự quan
tâm, tạo điều kiện cho các khu
dân cư, trong đó có khu dân cư
Bản Khoai tiếp tục có những
bước phát triển về mọi mặt.
Nhân dịp này, 3 cá nhân tại
thôn Bản Khoai được nhận kỷ
niệm chương vì sự nghiệp đại
đoàn kết của Uỷ ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
ại huyện Đình Lập, Đại tá
Nguyễn Minh Tuấn, Phó
Giám đốc Công an tỉnh cùng
đoàn công tác dự ngày hội đại
đoàn kết toàn dân tộc tại liên
khu dân cư Tà Hón, Còn Mò, xã
Đình Lập.
Liên khu dân cư thôn Tà
Hón, Còn Mò có 109 hộ với 621
nhân khẩu. ời gian qua, các
phong trào thi đua yêu nước
được người dân 2 thôn tích cực
triển khai thực hiện và đạt được
những kết quả đáng ghi nhận.
Đại đa số hộ dân trong thôn có
nhà ở kiên cố, tỷ lệ hộ nghèo ở
mức thấp, hiện 2 thôn còn 7 hộ
nghèo; 100% số hộ được sử dụng
nước hợp vệ sinh. Năm 2020, có
101/109 hộ đạt danh hiệu gia
đình văn hóa.
Phát biểu tại ngày hội, đồng
chí trưởng đoàn mong muốn
thời gian tới, các thôn tiếp tục
phát huy những kết quả đã đạt
được, nêu cao tinh thần đoàn
kết, xây dựng các mô hình cho
hiệu quả kinh tế cao; giúp đỡ, hỗ
trợ những hộ có hoàn cảnh khó
khăn trên địa bàn; thực hiện tốt
chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước.

T
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Các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp

5 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đ

C

ó là ý kiến chỉ đạo của đồng
chí Đoàn u Hà, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc
với Hiệp hội Doanh nghiệp
(HHDN) tỉnh sáng 13/11/2020 về
tình hình thực hiện nhiệm vụ của
hiệp hội 10 tháng của năm 2020 và
nhiệm vụ trọng tâm những tháng
cuối năm.
Từ đầu năm 2020 đến nay,
HHDN tỉnh đã chủ động nắm bắt
những khó khăn của cộng đồng
doanh nghiệp, tổng hợp, báo cáo
kiến nghị, đề xuất của các doanh
nghiệp đến cấp có thẩm quyền để
giải quyết, tháo gỡ; tổ chức 6
chương trình diễn đàn “Cà phê
doanh nhân”, tạo điều kiện để chủ
các doanh nghiệp chia sẻ kinh
nghiệm sản xuất kinh doanh; phối
hợp thực hiện bộ chỉ số đánh giá
năng lực cạnh tranh cấp sở, ban,
ngành và UBND các huyện, thành
phố… Trong những tháng cuối
năm, HHDN tỉnh đặt ra nhiệm vụ
trọng tâm: tiếp tục hỗ trợ doanh

nghiệp hội viên vượt qua khó
khăn, phấn đấu ở mức cao nhất
hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất,
kinh doanh; đào tạo, bồi dưỡng,
nâng cao trình độ quản trị cho chủ
các doanh nghiệp; tích cực tham
gia đảm bảo an sinh xã hội…
Tại buổi làm việc, ường trực
HHDN tỉnh nêu một số vấn đề
khó khăn trong giải phóng mặt
bằng dẫn đến các dự án kéo dài;
thiếu mặt bằng cho mở rộng sản
xuất, kinh doanh; vướng mắc
trong chuyển mục đích sử dụng
đất… Đồng thời, kiến nghị, đề
xuất với UBND tỉnh và các sở,
ngành liên quan một số nội dung
như: bố trí thanh toán nợ đọng
xây dựng cơ bản; tiếp tục đẩy
mạnh cải cách hành chính; xây
dựng 10 – 20 doanh nghiệp trọng
yếu của tỉnh; xem xét bố trí mặt
bằng để xây dựng Văn phòng Hiệp
hội Doanh nghiệp…
Phát biểu tại buổi làm việc,
đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh

ghi nhận những kết quả đạt được
của cộng đồng doanh nghiệp
trong thời gian qua, trong đó có sự
đóng góp quan trọng của HHDN.
Đồng chí nhất trí với nhiệm vụ
trọng tâm của hiệp hội đặt ra từ
nay đến cuối năm và đề nghị:
HHDN tỉnh tiếp tục phát huy tốt
vai trò là mái nhà chung của
doanh nghiệp trong tỉnh; tập hợp
các ý kiến, kiến nghị và tham mưu,
đề xuất với các cấp, ngành giải
pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp; tiếp tục hỗ trợ các doanh
nghiệp thành viên để cộng đồng
doanh nghiệp ngày càng lớn
mạnh.
Đồng chí yêu cầu: Các sở,
ngành tiếp tục hỗ trợ, đồng hành
cùng doanh nghiệp; rà soát, đẩy
mạnh cải cách hành chính, cải
thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh, tạo đà cho cộng đồng
doanh nghiệp Lạng Sơn bứt phá
mạnh mẽ trong thời gian tới.
VŨ nhƯ Phong
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hiều 13/11/2020, đồng
chí Lương Trọng Quỳnh,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Chủ tịch hội đồng thẩm định
tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm
định, xem xét công nhận đạt
chuẩn NTM đối với 5 xã:
Vĩnh Yên, huyện Bình Gia;
Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng;
Kiên Mộc, huyện Đình Lập;
Bắc Hùng và Hoàng Việt,
huyện Văn Lãng.
Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở
Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn báo cáo tóm tắt
kết quả thẩm định đối với 5
xã. eo đó, đến nay, 5 xã đã
cơ bản đạt 19/19 tiêu chí theo
quy định.
Tại cuộc họp, đại diện các
sở, ngành, UBND các huyện,
xã được thẩm định đã thảo
luận, làm rõ một số nội dung
liên quan đến việc hoàn thiện,
củng cố một số tiêu chí như:
môi trường, giáo dục, tỷ lệ hộ
nghèo, hệ thống chính trị và

tiếp cận pháp luật, cơ sở vật
chất văn hóa, giao thông…
Sau khi thảo luận, các
thành viên Hội đồng thẩm
định xã đạt chuẩn xây dựng
NTM đã tổ chức bỏ phiếu.
Kết quả, 5 xã nêu trên đủ
điều kiện trình Chủ tịch
UBND tỉnh quyết định công
nhận xã đạt chuẩn NTM năm
2020.
Phát biểu kết luận cuộc
họp, đồng chí Phó Chủ tịch
UBND tỉnh biểu dương sự
nỗ lực, quyết tâm từ tỉnh đến
cơ sở trong xây dựng NTM.
Đồng chí chỉ đạo Văn phòng
Điều phối xây dựng NTM
tỉnh khẩn trương hoàn thiện
hồ sơ để trình theo quy định;
các sở, ngành, UBND các
huyện tiếp tục bám sát, chỉ
đạo các xã hoàn thiện chất
lượng các tiêu chí, đặc biệt là
tiêu chí môi trường, cơ sở vật
chất văn hóa.
KIM hUYÊn
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Thứ Hai, ngày 16/11/2020

TRONG NƯỚC - THẾ GIỚI

Phát huy vai trò, thế mạnh của công tác đối ngoại
Nhân dân trong tình hình mới
Chúng ta cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại để tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước và tiếp tục phát huy vai trò, thế
mạnh của công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí
Minh: “Cách mạng Việt Nam trong bất kỳ hoàn cảnh và thời điểm nào cũng cần đến vai trò,
sự đóng góp của đối ngoại Nhân dân”.

S

áng 15/11/2020, tại Hà
Nội, Liên hiệp các tổ
chức hữu nghị Việt Nam
(Liên hiệp hữu nghị) tổ chức
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày
truyền thống (17/11/1950 17/11/2020), Đại hội thi đua
yêu nước giai đoạn 2020 2025 nhằm ôn lại lịch sử,
truyền thống của công tác đối
ngoại nhân dân của Liên hiệp
các tổ chức hữu nghị Việt
Nam. Nhân dịp này, Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng đã gửi Thư chúc
mừng Liên hiệp hữu nghị.
Trân trọng giới thiệu toàn văn
thư chúc mừng:
“Nhân dịp kỷ niệm 70
năm Ngày truyền thống Liên
hiệp các tổ chức hữu nghị
Việt Nam (17/11/1950 17/11/2020), tôi thân ái gửi tới
toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động của
Liên hiệp các tổ chức hữu
nghị Việt Nam và những
người làm công tác đối ngoại
nhân dân qua các thời kỳ
những tình cảm thân thiết và
lời chúc tốt đẹp nhất.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã khẳng định:
“Trong bầu trời không có gì
quý bằng Nhân dân. Trong
thế giới không có gì mạnh
bằng lực lượng đoàn kết của
Nhân dân”. Phát huy truyền
thống hòa hiếu, nhân nghĩa
của dân tộc và thấm nhuần tư
tưởng ngoại giao Hồ Chí
Minh, sau khi nước nhà giành
được độc lập, những tổ chức
đầu tiên về đoàn kết quốc tế
và đối ngoại Nhân dân đã
được thành lập. Trong số đó,
với vai trò nòng cốt, các tổ
chức tiền thân và sau này là
Liên hiệp các tổ chức hữu
nghị Việt Nam đã không
ngừng lớn mạnh, góp phần to
lớn vào việc hình thành mặt
trận rộng rãi và mạnh mẽ của
Nhân dân ta; đóng góp quan

Ứng viên Joe Biden cho biết sắp
“công bố nội các Mỹ”
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden,
người được giới truyền thông cho rằng đã
chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống
cho biết, ông chuẩn bị công bố các vị trí
trong Nội các. Trước đó, vào ngày
12/11/2020, ông Biden đã bổ nhiệm cố vấn
lâu năm Ron Klain làm Chánh Văn phòng
Nhà Trắng. Trong lúc này, nhóm chiến dịch
tranh cử của Tổng thống Donald Trump
cũng đang tiếp tục khởi động nhiều vụ kiện
cáo buộc gian lận bầu cử ở các bang riêng
lẻ.

Indonesia đặt mục tiêu tiêm
vaccine Covid-19 vào cuối năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

trọng vào sự nghiệp giải
phóng dân tộc, thống nhất đất
nước trước đây, cũng như phá
thế bao vây cấm vận, tăng
cường quan hệ hữu nghị và
hợp tác, tranh thủ sự giúp đỡ
quý báu của bạn bè quốc tế
trong công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và
hội nhập quốc tế sâu rộng
ngày nay.
Ghi nhận những đóng góp
to lớn đó, Đảng, Nhà nước đã
tặng thưởng Liên hiệp các tổ
chức hữu nghị Việt Nam
Huân chương Hồ Chí Minh,
Huân chương Lao động hạng
Nhất và nhiều phần thưởng
cao quý khác. ay mặt lãnh
đạo Đảng và Nhà nước, tôi
nhiệt liệt biểu dương và chúc
mừng Liên hiệp các tổ chức
hữu nghị Việt Nam về những
thành tựu đạt được trong suốt
70 năm qua.
Đất nước ta đang bước
vào thời kỳ phát triển mới với
thế và lực mới, có nhiều thời
cơ, thuận lợi, khó khăn, thách
thức đan xen. Những biến
chuyển nhanh chóng, phức
tạp, khó lường của tình hình
thế giới và khu vực đang tác

Bế mạc Hội nghị Cấp cao
ASEAN 37 và chuyển giao
chức Chủ tịch cho Brunei
Chiều 15/11/2020 diễn ra Lễ bế
mạc hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và
các hội nghị liên quan. Tại Hội nghị
Cấp cao ASEAN 37, lãnh đạo các
nước ASEAN và các đối tác như
Mỹ, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc,
Nhật Bản... đã đánh giá cao vai trò
dẫn dắt của Việt Nam - nước Chủ
tịch ASEAN 2020. Các nước đã
nhất trí nhiều nội dung quan
trọng, tạo động lực mới cho quan
hệ giữa ASEAN. Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao
búa gỗ đại diện chức Chủ tịch

động sâu sắc đến quan hệ
quốc tế, phong trào Nhân dân
thế giới và môi trường đối
ngoại của Việt Nam, đặt ra
những yêu cầu mới đối với
công tác đối ngoại nói chung
và đối ngoại Nhân dân nói
riêng. Trong bối cảnh đó,
chúng ta cần quán triệt sâu
sắc quan điểm của Đảng về
kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại để tạo nên
sức mạnh tổng hợp của đất
nước và tiếp tục phát huy vai
trò, thế mạnh của công tác đối
ngoại Nhân dân trong tình
hình mới như lời dạy của Chủ
tịch Hồ Chí Minh: “Cách
mạng Việt Nam trong bất kỳ
hoàn cảnh và thời điểm nào
cũng cần đến vai trò, sự đóng
góp của đối ngoại Nhân dân”.
Tôi mong Liên hiệp các tổ
chức hữu nghị Việt Nam và
các tổ chức thành viên sẽ phát
huy truyền thống tốt đẹp, chú
trọng rèn luyện bản lĩnh và
nâng cao năng lực của đội
ngũ cán bộ, tích cực đổi mới
nội dung, phương thức và
nâng cao hiệu quả hoạt động
theo phương châm “chủ
động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu

ASEAN cho Đại sứ Brunei tại Việt
Nam Pengiran Haji Sahari bin Pengiran Haji Salleh, đánh dấu chuyển
giao chức Chủ tịch ASEAN năm
2021 cho nước này.

Chủ tịch Quốc hội gặp
mặt các nhà giáo và cán
bộ quản lý giáo dục
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11, sáng 15/11/2020, tại Nhà
Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các
nhà giáo và cán bộ quản lý giáo
dục tiêu biểu năm 2020. Chủ tịch
Quốc hội đề nghị ngành giáo dục
quan tâm 5 nhiệm vụ trọng tâm,

quả”, xứng đáng là lực lượng
nòng cốt trong công tác đối
ngoại Nhân dân - một trong
những trụ cột của nền ngoại
giao Việt Nam hiện đại.
Đối ngoại Nhân dân cần
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với
đối ngoại Đảng và ngoại giao
Nhà nước, thực hiện thắng lợi
đường lối đối ngoại độc lập,
tự chủ, hòa bình, hợp tác và
phát triển; đa phương hóa, đa
dạng hóa quan hệ, chủ động
và tích cực hội nhập quốc tế
sâu rộng; qua đó tăng cường
tình đoàn kết hữu nghị giữa
các dân tộc; hòa bình, hợp tác,
dân chủ và tiến bộ xã hội trên
thế giới, góp phần giữ vững
môi trường hòa bình, ổn
định, bảo vệ vững chắc độc
lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh
thổ của Tổ quốc, nâng cao uy
tín, vị thế của Việt Nam.
Chúc toàn thể cán bộ công
chức, viên chức, người lao
động của Liên hiệp các tổ
chức hữu nghị Việt Nam và
những người làm công tác đối
ngoại Nhân dân qua các thời
kỳ sức khỏe, hạnh phúc và
thành công”.
eo BAoChInhPhU.Vn

đó là: tiếp tục thực hiện tốt các
chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước về phát triển giáo dục; tiếp
tục triển khai có hiệu quả các luật,
nghị quyết của Quốc hội về giáo
dục - đào tạo. Trong đó, cần lưu ý
tổ chức thẩm định, phê duyệt sách
giáo khoa và tài liệu giáo dục địa
phương theo lộ trình, bảo đảm
chất lượng và giá thành phù hợp.

Bộ giáo dục và Đào tạo
tôn vinh 183 nhà giáo
tiêu biểu năm 2020
Sáng 15/11/2020, tại Hà Nội,
Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp

Mới đây, ông Hidayat Amir, Giám đốc
Trung tâm Chính sách Kinh tế Vĩ mô thuộc
Cơ quan Chính sách Tài khóa (BKF) thuộc Bộ
Tài chính (Kemenkeu), Indonesia cho biết: Bộ
Y tế nước này đã chuẩn bị về mặt kỹ thuật
cho việc tiêm chủng bắt đầu vào cuối năm
2020, đầu năm 2021. Hiện nay, Chính phủ
nước này đã ký cam kết mua 3 triệu liều vaccine Sinovac của Trung Quốc và đã chuẩn bị
ngân sách cho việc phục hồi kinh tế quốc
gia trị giá 356.500 tỷ Rupiah vào năm 2021.
Tính đến thời điểm này, Indonesia vẫn là
quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất
khu vực Đông Nam Á với hơn 463.000 ca
mắc, trong đó có 15.148 trường hợp tử
vong.

Bão Vàm Cỏ làm chết 67 người
ở Philippines
Theo Cơ quan Ứng phó Thảm họa Philippines, Vàm Cỏ là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào
nước này, để lại thiệt hại về người nghiêm
trọng nhất trong năm nay. Ít nhất 67 người
chết và 12 người vẫn mất tích sau khi bão
quét qua đảo Luzon, Philippines. Tại nhiều
khu vực trên đảo Manila và các khu vực lân
cận, nước lũ đã rút. Tuy nhiên, tình trạng
ngập lụt vẫn nghiêm trọng ở một số thị trấn
ở vùng Cagayan, phía Bắc thủ đô Manila,
ảnh hưởng hàng nghìn gia đình.

Ai Cập trưng bày hơn 100 quan
tài có niên đại 2.500 năm
Ai Cập vừa công bố đã phát hiện ít nhất
100 quan tài có niên đại 2.500 năm và
khoảng 40 bức tượng mạ vàng được khai
quật tại khu nghĩa trang của người Ai Cập cổ
đại mang tên Saqqara Necropolis, gần Cairo.
Tổng thư ký Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập
Mostafa Waziri cho biết: Hầu hết các quan tài
đều vẽ hình rất rõ nét và giống hình người.
Tất cả đều được tìm thấy dưới các hầm chôn
chưa từng được mở trong 2.500 năm qua.
Một số quan tài có chứa xác ướp bên trong.
Các quan tài mới được phát hiện, cùng với
các xác ướp và đồ tạo tác liên quan dự kiến
sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Grand của Ai
Cập vào năm tới.

cùng Công đoàn Giáo dục Việt
Nam tổ chức chương trình tôn
vinh “Nhà giáo tiêu biểu năm
2020”. 183 nhà giáo được tôn vinh
là những nhà giáo, cán bộ quản lý
giáo dục tiêu biểu cho sự tận tụy,
tâm huyết đối với sự nghiệp giáo
dục; đã được lựa chọn, giới thiệu
từ 63 tỉnh, thành phố và các cơ sở
giáo dục đại học trên cả nước.
Đây là hoạt động nhằm biểu
dương, tôn vinh và tri ân các thầy,
cô giáo có thành tích xuất sắc
trong công tác giảng dạy và
nghiên cứu khoa học, đóng góp
quan trọng để toàn ngành hoàn
thành thắng lợi nhiệm vụ năm
học.

tS (tỔng hỢP)

Ùn ứ hàng nghìn tấn rác
tại Đà Nẵng sau bão số 13
Sáng 15/11/2020, đại diện
Công ty Cổ phần Môi trường Đô
thị thành phố Đà Nẵng thông tin:
Lượng rác tồn đọng tại bãi biển
khoảng 3.000 tấn và lượng rác,
cành cây ngã đổ trên đường phố
khoảng hơn 1.000 tấn. Công ty đã
huy động gần 1.500 công nhân ra
quân dọn vệ sinh môi trường và
thu gom rác, cây ngã đổ trên
đường phố. Đơn vị sẽ tổ chức lực
lượng tham gia thu gom dọn rác
tại các bãi biển khi thời tiết nắng
ráo.
tS (tỔng hỢP)
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