
(TN) Chiều 23-11, tại trụ sở Bộ 
Công an, Trung tướng Lê Quốc 
Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, 
Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng 
kết công tác tổ chức “Ngày hội toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 
2022; triển khai kế hoạch nâng cao 

chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu 
chí an ninh trật tự (ANTT) trong 
xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 
2021-2025 và xây dựng thí điểm 
“Công an phường điển hình, kiểu 
mẫu về ANTT và văn minh đô 

(TN) Đó là một trong những 
nội dung được đồng chí Trịnh Việt 
Hùng, Uỷ viên Dự khuyết Trung 
ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, 
Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh 
tại buổi gặp mặt, chúc mừng Thanh 
tra tỉnh nhân Kỷ niệm 77 năm Ngày 
truyền thống ngành Thanh tra Việt 
Nam (23/11/1945 - 23/11/2022), 
sáng 23-11.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, 
cố gắng của tập thể cán bộ, công 
chức, người lao động ngành Thanh 
tra tỉnh, phục vụ đắc lực cho sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính 
quyền các cấp và củng cố niềm tin 
trong nhân dân.

(TN) Sáng 23-11, Đảng ủy Bộ 
Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức Hội 
nghị tổng kết 10 năm thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 
XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới.

Thượng tướng Hoàng Xuân 
Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ 

trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chỉ 
đạo; lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn 
Quân khu tham dự; về phía tỉnh 
Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn 
Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Xóm Bản Tèn có 139 hộ dân với 
725 nhân khẩu, 100% người dân 
trong xóm là đồng bào dân tộc 

Mông. Trước những năm 2021, kinh tế của 
bà con trong xóm chủ yếu phụ thuộc vào 
cây lúa, cây ngô với tổng diện tích đất 
nông nghiệp và đất nương rẫy gần 68ha. 
Ngoài hạt ngô, hạt thóc ra thì người dân 
trong xóm không còn nguồn thu nhập 
khác, do đó đời sống gặp không ít khó 
khăn, 100% hộ dân đều thuộc diện hộ 
nghèo, cận nghèo.

Trước thực trạng trên và sự chỉ đạo của 
tỉnh về công tác giảm nghèo tại Bản Tèn, 

từ năm 2021 đến nay, các ngành chức năng 
của tỉnh và huyện Đồng Hỷ, xã Văn Lăng 
đã triển khai và thực hiện nhiều mô hình 
phát triển kinh tế cho người dân trong xóm, 
như: hỗ trợ 1 tấn gừng giống cho 44 hộ; 14 
con lợn giống cho 6 hộ; 2.000 cây ba kích 
tím cho 2 hộ; 10 con bò sinh sản cho 10 
hộ… Sau gần 2 năm triển khai một số mô 
hình, bước đầu đã đem lại những hiệu quả 
thiết thực, đơn cử như với mô hình nuôi lợn 
thịt người dân đã bán lợn được hỗ trợ, từ 
số tiền này, người dân tiếp tục tái đàn, mỗi 

Tạo sinh kế cho đồng bào Mông ở Bản Tèn
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Báo Thái Nguyên(Xem tiếp trang 2)
Bài và ảnh: VŨ CÔNG Người dân đang nhân giống gừng để mở rộng diện tích trồng. 

KHAN HIẾM XĂNG, DẦU:

Cần sự thích nghi và chia sẻ

Khi nhiều cửa hàng thiếu một trong số các mặt hàng hoặc phải đóng cửa thì những cây xăng còn hàng sẽ thu hút một lượng 
lớn khách hàng đến mua.

Trong những năm qua, xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng (Đồng Hỷ) đã nhận được sự 
quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền thông qua các mô hình kinh tế. 
Qua đó, đã góp phần giúp người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia 
đình, nâng cao thu nhập, để vươn lên thoát nghèo.

(Xem tiếp trang 2)
Bài và ảnh: HẠ LIÊN

Bản IOS Bản Android

(Xem tiếp trang 2)
Tin và ảnh: NHỊ HÀ

(Xem tiếp trang 2)
KHƯƠNG DOÃN (Quân khu 1)

(Xem tiếp trang 2)
 HỒNG TÂM

QUÂN KHU 1:

Tổng kết Chiến lược bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới

Đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra phải giỏi 
chuyên môn và bản lĩnh về chính trị

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng,
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng tập thể 
Thanh tra tỉnh nhân dịp Kỷ niệm Ngày truyền thống.

(TN) Từ đầu năm đến nay, Mỏ than Phấn Mễ (Công 
ty CP Gang thép Thái Nguyên) gặp rất nhiều khó khăn 
do một số hoạt động tạm dừng sản xuất để chờ chuyển 
đổi giấy phép khai thác… Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt 
công tác quản lý, kiểm soát số lượng, chất lượng than 
nguyên khai thu hồi, đơn vị vẫn duy trì việc làm, thu 
nhập cho người lao động.

Kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2022, 
Mỏ than Phấn Mễ đã tổ chức bốc xúc, vận chuyển trên 
12.000m2 đất đá theo đề án ĐCM, vượt hơn 6 lần so 
với kế hoạch năm; sản lượng than nguyên khai thu hồi 
chống xén hầm lò, thu hồi theo đề án ĐCM đạt gần 
65.000 tấn… Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức trồng trên 
60ha cây keo lai, bơm trên 1,5 triệu m3 nước moong 
theo đề án ĐCM; đảm bảo việc làm cho 470 lao động 
với mức thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/người/
tháng.

XUÂN HẢI

(TN) Cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh, thời 
gian qua, rất quan tâm vấn đề cấp có thẩm quyền xử lý cán 
bộ vi phạm trong thực thi công vụ. Đây là thông tin được 
nhiều cộng tác viên dư luận xã hội phản ánh tới Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy tại Hội nghị sáng 23-11.

Tại Hội nghị, các cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, 

Dư luận quan tâm tới
vấn đề xử lý cán bộ vi phạm

(Xem tiếp trang 2)
VĂN HIẾN

MỎ THAN PHẤN MỄ:

Duy trì việc làm, thu nhập 
cho 470 lao động

Thống kê của ngành chức năng, 
sản lượng tiêu thụ xăng, dầu 
bình quân trên địa bàn tỉnh 
hiện khoảng 700-800m3/ngày. 

Tuy nhiên, từ tháng 10 đến nay, các đại 
lý phân phối trên địa bàn tỉnh nhập 
lượng hàng từ các doanh nghiệp đầu 
mối chỉ đáp ứng khoảng 65-70% (thiếu 
hụt khoảng 200-300m3/ngày so với nhu 
cầu). Hiện, hệ thống cung ứng xăng dầu 
chủ yếu trên địa bàn tỉnh là từ 1 đầu mối 
hoạt động theo ủy quyền (Công ty Xăng 
dầu Bắc Thái) và 5 nhà phân phối xăng, 
dầu có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, với 
208 cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Công 
Thương: Có nhiều nguyên nhân khiến 

Khó mua xăng, dầu là tình trạng 
đã và đang diễn ra trên địa bàn 
tỉnh từ cuối tháng 10 trở lại đây, 
khiến cho đời sống của người dân 
cũng như hoạt động sản xuất, kinh 
doanh gặp khó khăn. Thực tế này 
cho thấy nhiều bất cập nảy sinh.

(TN) Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử 
tri trước Kỳ họp thứ 10, khóa XIV, nhiệm 
kỳ 2021-2026, ngày 23-11, đại biểu 
HĐND tỉnh đã tiếp xúc với cử tri TP. Thái 
Nguyên, TP. Phổ Yên, huyện Đại Từ và 
huyện Định Hóa.

Tại các địa phương, đại biểu HĐND 
tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả 2 kỳ họp 
thứ 8 và 9, dự kiến chương trình kỳ họp 
thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm 
kỳ 2021-2026; báo cáo tình hình thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 
2023; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, 
kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 
7, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-
2026.

Tại TP. Thái Nguyên: Đại biểu HĐND 
tỉnh đã tổ chức 6 đoàn tiếp xúc với cử tri 
tại 6 xã, phường trên địa bàn. Tham dự 

Tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri
tại các địa phương

(Xem tiếp trang 2)
NHÓM PV

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh, TP. Thái Nguyên tiếp xúc
với cử tri phường Phan Đình Phùng (TP. Thái Nguyên). 



buổi tiếp xúc có các đồng chí: 
Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Đoàn Thị Hảo, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên 
trách Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh; Lê Quang Tiến, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn 
Thanh Bình, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh.

Tại các điểm tiếp xúc, cử 
tri đã kiến nghị một số vấn 
đề, như: Có hay không tiếp 
tục triển khai Dự án xây dựng 
cấp bách hệ thống chống lũ lụt 
kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô 
thị hai bên bờ sông Cầu; Hoàn 
thiện hạ tầng và chỉnh trang 
đô thị đồng bộ; tăng phụ cấp 
hỗ trợ cho bí thư, tổ trưởng, 
trưởng ban công tác mặt trận 
và chi hội trưởng các tổ chức 
hội, đoàn thể ở tổ dân phố, 
xóm...

Tại huyện Đại Từ: Đồng 
chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên 
Ban Thường vụ, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các 
đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu 
HĐND huyện Đại Từ tiếp xúc 
với cử tri tại xã Cù Vân và Hà 
Thượng.

Tại huyện Định Hóa: Đồng 
chí Dương Văn Tiến, Ủy viên 
Ban Thường vụ, Trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh ủy, cùng các đại 
biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với 

cử tri xóm Làng Bẩy, xã Tân 
Dương.

Các ý kiến, kiến nghị của 
cử tri tập trung vào một số vấn 
đề: Quan tâm lựa chọn, nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ cơ sở; quản lý tốt cơ sở hạ 
tầng giao thông, sản xuất sản 
xuất nông nghiệp; quan tâm 
hơn đến chế độ hỗ trợ cho nạn 
nhân chất độc da cam, người 
tham gia kháng chiến; hỗ trợ 
kịp thời ảnh hưởng về môi 
trường trong các khu vực khai 
thác khoáng sản, đẩy nhanh 
việc cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quy hoạch 
đất lâm nghiệp bảo đảm sinh 
kế lâu dài cho nhân dân … 

Tại TP. Phổ Yên: Dự và 
tiếp xúc với cử tri phường 
Thuận Thành và Nam Tiến có 
đồng chí Đặng Xuân Trường, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh.

Cử tri 2 phường đề nghị: 
Đẩy nhanh tiến độ triển khai 
thi công các dự án giao thông 
trên địa bàn; sớm khắc phục 
tình trạng ô nhiễm nguồn 
nước, ô nhiễm khói, bụi...

Các ý kiến kiến nghị của 
cử tri ở các địa phương đã 
được đại biểu HĐND tỉnh 
và lãnh đạo chính quyền các 
địa phương tiếp thu, trả lời, 
làm rõ; đồng thời tổng hợp 
các kiến nghị và gửi đến cơ 
quan chức năng xem xét, giải 
quyết.

xăng, dầu thiếu hụt thời gian qua. 
Đầu tiên phải kể đến là do nguồn 
cung phụ thuộc vào điều phối của 
các tập đoàn xăng dầu Nhà nước; 
các DN tư nhân phân phối xăng, 
dầu ngoài hệ thống của hai tập 
đoàn Nhà nước là Tập đoàn Xăng 
dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam (PVOil) 
hiện gặp rất nhiều khó khăn về 
nguồn hàng, do các tập đoàn, 
thương nhân đầu mối chủ yếu 
ưu tiên cho hệ thống nội bộ. Thứ 
hai, từ đầu năm 2022 đến nay, thị 
trường xăng, dầu thế giới có nhiều 
diễn biến phức tạp, nguồn cung 
không ổn định, giá cả biến động 
với biên độ lớn... đã tác động đến 
hoạt động kinh doanh của các DN 
kinh doanh xăng, dầu trong nước, 
trong tỉnh. Thứ ba, nhiều DN đầu 
mối tư nhân khi nhập hàng giá cao 
nhưng theo điều hành của Nhà 
nước lại bán với giá dưới hoặc 
bằng giá nhập, trong khi phải gánh 
thêm nhiều chi phí khác (lãi suất 
ngân hàng, trả lương công nhân, 
khấu hao tài sản)… dẫn tới thua 

lỗ. Bởi vậy, các DN chỉ nhập hàng 
cầm chừng. Thứ tư, chu kỳ điều 
hành giá của liên Bộ Tài chính - 
Công Thương chưa linh hoạt đối 
hoạt động kinh doanh xăng, dầu, 
mới chỉ coi trọng đến việc đảm 
bảo kiềm chế lạm phát, an sinh xã 
hội. Thứ năm, ảnh hưởng của Nhà 
máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn giảm 
công suất, có thời điểm không 

sản xuất, cũng gia tăng tình trạng 
khan hiếm xăng, dầu.

Trước những biến động của thị 
trường xăng dầu, các cơ quan chức 
năng của tỉnh đã thực hiện nhiều 
giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất 
những ảnh hưởng xấu đối với đời 
sống người dân. Trong đó, công 
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 
hoạt động đối với các DN kinh 

doanh xăng, dầu được chú trọng 
thực hiện. Chỉ tính riêng đợt cao 
điểm từ ngày 8 đến 14/11/2022, 
Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã 
tiến hành giám sát đối với 188 cửa 
hàng bán lẻ xăng, dầu. Qua giám 
sát cho thấy, chỉ có 40 cửa hàng 
hoạt động bình thường, còn lại 
148 cửa hàng xảy ra tình trạng hết 
xăng hoặc dầu, hoặc hết cả xăng 
và dầu nhưng không có cửa hàng 
nào đầu cơ, găm hàng. Cùng với 
đó, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ 
Công Thương, ngày 14-11, Cục 
Quản lý Thị trường tỉnh cũng 
đã tổ chức ký cam kết đối với 1 
thương nhân nhượng quyền và 5 
DN thương nhân đầu mối về việc 
chấp hành nghiêm các quy định 
của pháp luật trong kinh doanh 
xăng, dầu; không vận chuyển, 
kinh doanh xăng, dầu nhập lậu, 
giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ; 
không thực hiện các hành vi đầu 
cơ, găm hàng... Việc ký cam kết 
này sẽ tiếp tục được Cục Quản lý 
Thị trường tỉnh triển khai trong 
thời gian tới đối với các cửa hàng 
bán lẻ xăng, dầu, trong đó có nội 
dung chấp hành thời gian bán 

hàng đầy đủ…
Nhằm khắc phục tình trạng 

thiếu nguồn cung xăng, dầu, đảm 
bảo phục vụ hoạt động sản xuất, 
kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng 
của nhân dân trên địa bàn tỉnh, 
Sở Công Thương đã có công văn 
đề nghị UBND tỉnh xem xét, đề 
nghị Bộ Công Thương chỉ đạo 
Petrolimex và PVOil cam kết 
cung ứng đầy đủ sản lượng xăng 
dầu theo nhu cầu trên địa bàn tỉnh. 
Đồng thời, đề nghị Bộ nghiên cứu 
tham mưu cho Chính phủ yêu cầu 
các thương nhân đầu mối kinh 
doanh xăng, dầu đổi hình thức từ 
trích lập quỹ bình ổn xăng, dầu 
bằng tiền sang bình ổn bằng dự 
trữ xăng, dầu để đảm bảo an ninh 
năng lượng và an sinh xã hội trong 
nước. 

Có thể thấy, tình trạng thiếu 
nguồn cung xăng, dầu trong thời 
gian gần đây trên địa bàn tỉnh có 
cả nguyên nhân khách quan và 
chủ quan, trong đó có những chính 
sách còn bất cập. Vì thế, trong 
khi chờ những thay đổi từ Trung 
ương, các cơ quan của tỉnh vẫn 
cần tiếp tục tăng cường các giải 
pháp để hạn chế tối đa việc gián 
đoạn nguồn cung. Đối với DN và 
người dân, cần nắm bắt thông tin 
đầy đủ, chính xác và có các biện 
pháp phù hợp, vừa nhằm chia sẻ, 
vừa để thích nghi với tình trạng 
thiếu hụt xăng, dầu hiện nay.

Nhấn mạnh vai trò của 
ngành Thanh tra ngày càng 
quan trọng, không chỉ phát 
hiện và xử lý mà còn ở khía 
cạnh phòng ngừa các sai 
phạm, đồng chí Trịnh Việt 
Hùng đề nghị lực lượng 
Thanh tra không ngừng 

học tập để nâng trao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ 
và rèn luyện bản lĩnh chính 
trị. Các cuộc thanh tra phải 
được thực hiện chủ động, 
kịp thời, tập trung vào 
những lĩnh vực quan trọng 
đang được xã hội quan tâm. 
Nội dung thanh tra có trọng 
tâm, trọng điểm, sát với yêu 
cầu lãnh đạo, chỉ đạo của 
địa phương…

cộng tác viên đơn tuyến nghe 
cán bộ của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy tổng hợp dư luận xã 
trên địa bàn tỉnh từ cuối tháng 
10 đến nay. Đồng thời, các 
cộng tác viên dư luận xã hội 
phản ánh thêm nhiều vấn đề 
quốc tế, trong nước, trong 
tỉnh thu hút sự quan tâm của 
cán bộ, đảng viên, nhân dân 
trong tỉnh thời gian gần đây, 
như: Vai trò của Trung Quốc 
tại các diễn đàn lớn của thế 
giới; cuộc xung đột Nga 
- UKraina ngày càng ảnh 
hưởng lớn đến phát triển kinh 
tế toàn cầu; thiếu đất san lấp 
dẫn đến nhiều dự án phải 
dừng, giãn tiến độ thi công; 
100% hộ đồng bào dân tộc 
Mông ở huyện Đồng Hỷ cam 
kết không theo tổ chức bất 

hợp pháp Dương Văn Mình; 
các vụ án xảy ra trên địa bàn 
tỉnh nhanh chóng được lực 
lượng công an khám phá…

Hội nghị cũng đã được 
lãnh đạo Ban Tuyên giáo 
Tỉnh uỷ định hướng những 
vấn đề trọng tâm trong tháng 
12-2022, như: Dư luận của 
cán bộ, đảng viên, nhân dân 
về kết quả thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của tỉnh năm 2022, 
phương hướng nhiệm vụ 
năm 2023; kết quả quán triệt, 
thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (khóa XIII); công tác 
chuẩn bị kỳ họp cuối năm 
của HĐND tỉnh; chuẩn bị kỷ 
niệm các ngày lễ lớn của đất 
nước trong tháng 12; công 
tác chuẩn bị điều kiện về vật 
chất, tinh thần để chăm lo cho 
người có công với nước, đối 
tượng chính sách xã hội trên 
địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên 
đán 2023…

Trong 10 năm thực hiện 
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, 
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân 
khu 1, cấp ủy, chỉ huy các 
cấp đã quán triệt, triển khai 
toàn diện, hiệu quả Nghị 
quyết Trung ương 8 (khóa 
XI).

Nhận thức của cấp ủy, tổ 
chức đảng, trách nhiệm của 
cán bộ, đảng viên và nhân 
dân về nhiệm vụ xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc có chuyển 
biến tích cực, góp phần nâng 
cao tinh thần cảnh giác trước 
những âm mưu, thủ đoạn 
chống phá của các thế lực 
thù địch.

Chất lượng tổng hợp, 
trình độ huấn luyện, sẵn 
sàng chiến đấu của lực lượng 
vũ trang (LLVT) được nâng 
lên. Phát huy sức mạnh tổng 
hợp của cả hệ thống chính 
trị trong thực hiện nhiệm vụ 

bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, tạo môi trường thuận 
lợi để các địa phương phát 
triển kinh tế - xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng Hoàng Xuân Chiến 
đánh giá cao kết quả thực 
hiện Chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới 
của Quân khu 1; đồng thời, 
nhấn mạnh Quân khu 1 là 
địa bàn trọng yếu của đất 
nước, để hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ, thời gian tới, 
Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân 
khu cần chủ động nắm, dự 
báo, đánh giá chính xác tình 
hình, tham mưu với Quân 
uỷ Trung ương, Bộ Quốc 
phòng, đề xuất với Đảng, 
Nhà nước những giải pháp 
về nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng, bảo vệ Tổ quốc trên 
địa bàn Quân khu.

hộ nuôi từ 2-5 con lợn. Còn 
với cây gừng, sau khi cho thu 
hoạch, bà con đã nhân giống 
để mở rộng diện tích trồng của 
gia đình…

Được tham gia các mô hình 
kinh tế, người dân trong xóm 
ai nấy đều phấn khởi, vui 
mừng. Ông Lý Văn Bai, là một 
trong những hộ dân tham gia 
mô hình trồng gừng, chia sẻ: 
Tháng 5 năm 2021, gia đình tôi 
được hỗ trợ 50kg gừng giống, 
sang đầu năm 2022, sau khi 
thu hoạch, tôi đã không bán 
mà nhân giống ra để mở rộng 
diện tích. Đến nay, gừng đã 
cho thu hoạch, bình quân mỗi 
khóm gừng được 2kg, nếu thu 

hoạch hết, tôi được trên dưới 1 
tấn gừng. Với giá bán như hiện 
nay, tôi thu được khoảng 7-8 
triệu đồng. Còn anh Vương 
Văn Sị cho biết: Quanh năm, 
gia đình tôi chỉ biết trông vào 
cây ngô, cây lúa vì thế chẳng 
bỏ ra được đồng nào. Cách đây 
một năm, khi được hỗ trợ một 
con bò giống sinh sản, cả gia 
đình ai cũng phấn khởi. Tôi 
đã làm lại chuồng, tận dụng 
một số diện tích đất để trồng 
cỏ làm thức ăn cho bò. Sau 
khi bò sinh sản, gia đình sẽ có 
thêm nguồn thu nhập và sớm 
thoát ra khỏi diện hộ nghèo 
của xóm.

Cùng chung niềm vui với 
ông Bai, anh Sị, còn có hơn 
100 hộ khác trong xóm, khi 

được tham gia vào các mô hình 
phát triển kinh tế. Anh Lý Văn 
Sỹ, Trưởng xóm Bản Tèn chia 
sẻ: Tham gia các mô hình, bà 
con trong xóm được hỗ trợ về 
cây, con giống, vật tư phân 
bón. Cùng với đó, còn được 
tham gia các lớp tập huấn về 
chăn nuôi, trồng trọt, để nâng 
cao hiệu quả trong sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó 
Chủ tịch UBND xã Văn Lăng 
cho biết: Mặc dù nhiều mô 
hình được triển khai, nhưng 
mới ở giai đoạn đầu và mục 
tiêu là tạo sinh kế, cải thiện đời 
sống cho người dân. Mục đích 
chính là để người dân thay đổi 
tư duy về sản xuất, tạo vùng 
nông sản phù hợp với đặc thù 
của miền núi, vùng cao.

Ông Lưu Trí Vượng, Phó 
Chủ tịch UBND TP. Sông 
Công cho biết: Để công 

tác quản lý TNMT đạt hiệu quả, 
thành phố chú trọng đẩy mạnh 
tuyên truyền, phổ biến các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước 
trong bảo vệ TNMT tới các tầng 
lớp nhân dân. Đồng thời, ban 
hành các văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn xây dựng phương án bảo vệ 
TNMT phù hợp với thực tế địa 
phương; thực hiện công khai quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất và 
quản lý nghiêm việc sử dụng đất 
của các cá nhân, tổ chức theo quy 
định; đề cao trách nhiệm của các 
xã, phường trong quản lý TNMT 
theo thẩm quyền và địa bàn quản 
lý. 

Đối với công tác quản lý đất 
đai, thành phố quan tâm giải 
quyết kịp thời các vướng mắc về 
đất đai cho nhân dân và các dự án 
mới đầu tư trên địa bàn. Từ đầu 

năm đến nay, thành phố đã chỉ 
đạo Phòng TNMT phối hợp với 
các xã, phường rà soát, thực hiện 
cấp 618 giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho các hộ gia đình, cá 
nhân đủ điều kiện. Tại Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký đất đai thành 
phố, các thủ tục về đất đai được 
thực hiện đảm bảo đúng trình tự 
theo quy định...  

Thành phố cũng tăng cường chỉ 
đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra 
công tác bảo vệ môi trường của 
các công ty, doanh nghiệp, cơ sở 
chăn nuôi, hộ gia đình theo quy 
định. Đặc biệt, từ đầu năm đến 
nay, TP. Sông Công đã phối hợp 

với Sở Tài Nguyên và Môi trường, 
Ban Quản lý các khu công nghiệp 
tỉnh tổ chức 10 cuộc kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về bảo vệ môi 
trường tại các nhà máy, xí nghiệp 
đang hoạt động tại khu A và B, 
Khu công nghiệp Sông Công I. 
Trên cơ sở đó, giải quyết dứt điểm 
những kiến nghị của người dân về 
tình trạng ô nhiễm môi trường. 

Điển hình như vụ việc tại Công 
ty TNHH Đúc Nam Ninh, trên cơ 
sở ý kiến phản ánh của người dân 
tổ dân phố 10, phường Mỏ Chè 
và kiểm tra thực tế, tháng 6-2022, 
thành phố đã ban hành Văn bản 
số 2026/UBND-TNMT ngày 

21/6/2022 không gia hạn thuê đất 
đối với đơn vị này. Nguyên nhân 
là do trong quá trình hoạt động gây 
ô nhiễm môi trường, vi phạm về 
sử dụng đất. Ngoài việc xử phạt vi 
phạm hành chính, thành phố cũng 
đã yêu cầu Công ty di chuyển, bàn 
giao đất lại cho UBND thành phố 
quản lý.  

Cùng với bảo vệ môi trường, 
thành phố đã triển khai quyết liệt, 
đồng bộ các giải pháp nâng cao 
hiệu quả quản lý Nhà nước trong 
lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài 
nguyên nước… Ông Tạ Việt 
Duyên, Phó Phòng Tài nguyên và 
Môi trường TP. Sông Công thông 

tin: Riêng đối với tài nguyên 
khoáng sản, UBND thành phố đã 
tổ chức ký cam kết giữa chủ tịch 
UBND các xã, phường với Chủ 
tịch UBND thành phố về trách 
nhiệm trong công tác quản lý Nhà 
nước; tổ chức thực hiện các biện 
pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên 
khoáng sản chưa khai thác trên 
địa bàn theo hướng dẫn của Sở 
Tài nguyên và Môi trường. Đặc 
biệt, địa phương đã thành lập Tổ 
công tác liên ngành do đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND thành phố 
làm Tổ trưởng, tổ chức kiểm tra 
theo kế hoạch hoặc đột xuất đối 
với các hoạt động khai thác của 
các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 
Với sự vào cuộc quyết liệt của địa 
phương, từ đầu năm đến nay, các 
lực lượng chức năng đã kịp thời 
ngăn chặn 5 vụ việc có dấu hiệu 
vi phạm. 

Song song với việc tăng cường 
quản lý Nhà nước trong lĩnh vực 
TNMT, thành phố cũng quyết 
liệt chỉ đạo các phòng, ban, xã, 
phường thường xuyên kiểm tra, xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
Tính riêng từ năm 2021 đến nay, 
thành phố đã ban hành 53 quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực TNMT, tổng số tiền 
phạt trên 670 triệu đồng. Trong 
đó, lĩnh vực đất đai là 47 trường 
hợp với diện tích trên 14.800m2; 
lĩnh vực môi trường 5 trường hợp 
với số tiền 190 triệu đồng; lĩnh 
vực khoáng sản 5 trường hợp với 
số tiền 36,8 triệu đồng.

Bài và ảnh: PHƯƠNG HUY
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KHAN HIẾM XĂNG, DẦU:

Cần sự thích nghi và chia sẻ
(Tiếp theo trang 1)

Tình trạng lúc bán, lúc đóng cửa do hết hàng tại nhiều cửa hàng 
xăng, dầu trên địa bàn tỉnh trong những ngày vừa qua đã khá quen 
thuộc với khách hàng.

Tạo sinh kế cho đồng bào Mông ở Bản Tèn
(Tiếp theo trang 1)

Xác định tài nguyên môi 
trường (TNMT) là một trong 
những lĩnh vực dễ xảy ra 
tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, 
do vậy, thời gian qua, TP. 
Sông Công đã tăng cường 
quản lý Nhà nước đối với nội 
dung này. Qua đó, góp phần 
đảm bảo an ninh trật tự trên 
địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã 
hội phát triển.

Sông Công tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường

Hoạt động khai thác cát, sỏi và đất san lấp trên địa bàn TP. Sông Công thường xuyên được kiểm 
tra, giám sát nhằm ngăn chặn hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Dư luận...
(Tiếp theo trang 1)

(Tiếp theo trang 1)

QUÂN KHU 1:

Tổng kết Chiến lược bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới

thị” trên phạm vi toàn quốc. Dự 
tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có 
các đồng chí: Mai Thị Thuý Nga, 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn 
Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh 

Năm 2022, lực lượng công an 
trong cả nước đã phối hợp, tham 
mưu cho cấp uỷ, chính quyền các 
cấp chỉ đạo và thực hiện tốt “Ngày 
hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc”, đạt nhiều kết quả thiết thực. 
Tổng số có 5.813 điểm xã, phường, 
thị trấn tổ chức ngày hội, vượt kế 
hoạch đề ra. Trong xây dựng nông 
thôn mới, cơ bản các địa phương đã 
triển khai kế hoạch nâng cao chất 
lượng, hiệu quả tiêu chí về ANTT; 
tăng cường giải pháp đảm bảo 
ANTT địa bàn nông thôn, từ đó tạo 
điều kiện để người dân yên tâm sản 

xuất, phát triển kinh tế. 
Đối với Thái Nguyên, trong năm 

2022, các địa phương trong tỉnh đã 
tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc” tại 76 đơn vị 
cấp xã; 117 xóm, tổ dân phố. Tỉnh 
phấn đấu đến năm 2025 có 99% số 
xã đạt chỉ tiêu về ANTT, thuộc tiêu 
chí quốc phòng và an ninh trong 
xây dựng nông thôn mới.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện 
các nhiệm vụ trong thời gian tới, 
Hội nghị đã thống nhất các giải 
pháp trong đó tập trung việc tuyên 
truyền, vận động người chủ động 
tham gia đấu tranh, tố giác tội 
phạm; xây dựng các mô hình đảm 
bảo ANTT phù hợp tại cơ sở. Bộ 
Công an đặt mục tiêu phấn đấu 
tới năm 2023, tại 5 thành phố trực 
thuộc Trung ương có ít nhất 3 mô 
hình, các tỉnh còn lại có ít nhất 1 
mô hình “Công an phường điển 
hình, kiểu mẫu về ANTT và văn 
minh đô thị”.   

Đại biểu HĐND...
(Tiếp theo trang 1)

Đội ngũ...
(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục...
(Tiếp theo trang 1)



ổ nhóm tội phạm sử dụng vũ khí gây án, hoạt động lưu
manh, côn đồ, liên quan đến tín dụng đen... Thượng tá
Trần Xuân Nghiệp, Phó Trưởng Công an huyện Phú
Bình cho biết: Việc nắm chắc tình hình, địa bàn, đối
tượng đã giúp công an các cấp của huyện Phú Bình kịp
thời giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, góp
phần ngăn chặn không để trở thành các vụ án, vụ việc
phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng với những giải pháp nêu trên, công tác phối hợp
tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân
cũng được công an huyện Phú Bình đẩy mạnh. Nội dung
tuyên truyền chủ yếu là thông tin về phương thức, thủ
đoạn hoạt động của các loại tội phạm, hậu quả khi vi
phạm pháp luật... Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật, tinh thần cảnh giác của người dân để kịp thời
phát hiện, tham gia tố giác tội phạm, góp phần cùng lực
lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi
phạm pháp luật. Công an huyện cũng chỉ đạo đội nghiệp
vụ, công an các xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào “Toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, duy trì và nhân rộng các
mô hình tự quản về an ninh trật tự, phát huy hiệu quả
hoạt động của các tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, số vụ
phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện Phú Bình thời
gian qua đã giảm đáng kể. Trong 10 tháng năm 2022,
trên địa bàn huyện xảy ra 81 vụ phạm pháp hình sự, giảm
20,6% so với cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ điều tra khám phá
các vụ án đạt 93,8%. Trong đó, án nghiêm trọng, đặc biệt
nghiêm trọng xảy ra 9 vụ, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ
án này đạt 100%. Các vụ phạm pháp hình sự chủ yếu là
cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, đánh bạc... 

Dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình tội phạm trên
địa bàn sẽ có những diễn biến phức tạp, do đó, Công an
huyện Phú Bình sẽ tiếp tục chủ động phòng ngừa, đấu
tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi
phạm pháp luật; phát hiện, triệt phá các tụ điểm phức tạp
về tệ nạn xã hội, không để tội phạm phát triển, hoạt động
phức tạp gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.n

Đến VPCC Nguyễn
Yến nằm tại
phường Ba Hàng,

chúng tôi thấy có nhiều
người dân đến đây thực
hiện các thủ tục công
chứng, chứng thực. Bên
trong Văn phòng có sắp
xếp vị trí cho khách ngồi
chờ, treo bảng niêm yết thủ
tục và phí công chứng;
nhân viên tiếp đón khách
hàng nhiệt tình và hướng
dẫn cụ thể. Ông Dương Văn
Phong, Trưởng VPCC
Nguyễn Yến cho biết: Văn
phòng được thành lập từ
năm 2019. Để đáp ứng dịch
vụ công chứng phục vụ
người dân, hiện nay, Văn
phòng có 2 công chứng
viên và 9 nhân viên có trình
độ đại học ở các lĩnh vực
(quản lý đất đai, tài chính -
kế toán, luật...). Từ đầu
năm đến hết tháng 10-2022,
Văn phòng đã thực hiện
công chứng, chứng thực
được 6.100 việc, tổng số
phí thu gần 1,4 tỷ đồng;
nộp ngân sách Nhà nước
trên 98 triệu đồng.

Hiện nay, ngoài VPCC
Nguyễn Yến, trên địa bàn
TP.Phổ Yên còn có VPCC

Nguyễn Văn Thúy (ở
phường Nam Tiến), VPCC
Nam Thái (phường Ba
Hàng). Các VPCC này hiện
cũng có từ 2 công chứng
viên và giải quyết việc làm
cho khoảng từ 8-10 người
lao động với thu nhập từ 5-
7 triệu đồng/người/tháng.
Qua tìm hiểu chúng tôi
được biết, kể từ khi Phổ
Yên trở thành thành phố
trực thuộc tỉnh vào năm
2022, các giao dịch dân sự
được công chứng, chứng
thực tại các VPCC nói trên
ngày một nhiều. Đơn cử
như VPCC Nguyễn Yến,
mỗi ngày thực hiện công
chứng từ 20-30 việc (tăng
từ 10-20 việc so với trước
đây), trong đó, công chứng
hợp đồng chuyển nhượng,
mua bán, thế chấp quyền sử
dụng đất và tài sản gắn liền
trên đất chiếm gần 90%.
Tương tự tại VPCC Nguyễn
Văn Thúy, ông Nguyễn
Văn Thúy, Trưởng VPCC
cho biết: Từ đầu năm đến
hết tháng 10-2022, đơn vị
thực hiện công chứng được
khoảng 5.000 việc, tổng phí
thu được gần 1,2 tỷ đồng.  

Mặc dù số lượng giao

dịch công chứng, chứng
thực tăng nhanh nhưng việc
bảo đảm tính hợp pháp của
các giao dịch này vẫn được
các VPCC chú trọng. Theo
đó, các giao dịch từ hợp
đồng, chứng thực bản sao
đều được nhân viên, công
chứng viên kiểm soát chặt
chẽ từ khâu tiếp nhận đến
xử lý hồ sơ. Anh Tạ Quang
Thành, nhân viên tại VPCC
Nguyễn Yến chia sẻ: Để
các giao dịch bảo đảm tính
hợp pháp, chúng tôi hướng
dẫn người dân bổ sung các
giấy tờ còn thiếu theo quy
định; dùng nghiệp vụ
chuyên môn để phân biệt

các giấy tờ thật giả, xác định
những người có quyền lợi và
nghĩa vụ trong các giao dịch
để tránh bị thiếu sót, bảo
đảm các đương sự khi thực
hiện giao dịch tại VPCC
minh mẫn, làm chủ nhận
thức, hành vi... Đối với một
số loại giao dịch liên quan
đến đất đai, nhà cửa (khai
nhận, phân chia di sản và từ
chối di sản...), VPCC cũng
gửi hồ sơ sang các xã,
phường có liên quan để hỗ
trợ thực hiện các niêm yết,
nhằm phát hiện các trường
hợp có tranh chấp và phòng
ngừa rủi ro trước khi thực
hiện công chứng...

Anh Đặng Văn Mạnh
hiện đang cư trú tại phường
Đồng Tiến (TP. Phổ Yên)
cho biết: Trước đây, khi
chưa có các VPCC kể trên
thì chúng tôi chỉ lên xã,
phường để thực hiện các
thủ tục chứng thực; hoặc
đến Phòng công chứng (Sở
Tư pháp) để thực hiện thủ
tục công chứng. Vì thế
nhiều khi phải đi lại xa, mất
nhiều thời gian và chi phí.
Hiện nay, nhờ có các
VPCC trên địa bàn thành
phố đã giúp người dân có
thể dễ dàng tiếp cận, lựa
chọn và tiết kiệm thời gian,
chi phí khi thực hiện các

thủ tục công chứng, chứng
thực.

Có thể thấy, việc hình
thành và phát triển các
VPCC trên địa bàn TP. Phổ
Yên thời gian qua đã góp
phần giảm thiểu áp lực đối
với dịch vụ hành chính
công; nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động công
chứng; tăng thu ngân sách
và góp phần giảm thiểu các
rủi ro pháp lý cho người
dân trong thực hiện các
giao dịch dân sự. Tuy vậy,
để nâng cao hiệu quả hoạt
động của các tổ chức hành
nghề công chứng, các đơn
vị kiến nghị, thời gian tới,
Sở Tư pháp tăng cường tổ
chức các lớp tập huấn
nghiệp vụ cho công chứng
viên; kiến nghị tới các cấp
chính quyền địa phương khi
thực hiện quy hoạch sử
dụng đất để phục vụ các dự
án; hoặc các cơ quan tư
pháp khi ban hành các
quyết định hành chính liên
quan đến tài sản của người
dân (quyết định tạm dừng
đăng ký, chuyển
nhượng quyền sử dụng đất,
phong tỏa tài sản...) cần
phối hợp gửi thông báo đến
các VPCC có liên quan để
tạo điều kiện cho công
chứng viên được biết và
thực hiện các thủ tục công
chứng một cách hợp pháp...

Bài và ảnh: 
cườNg NguyễN
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VPCC Nguyễn Yến trụ sở tại phường Ba Hàng (TP. Phổ Yên).

Phát triển dịch vụ công chứng ở Phổ Yên
Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, những năm qua,
các giao dịch dân sự tại TP. Phổ Yên cũng phát
sinh ngày một nhiều. Nhằm đáp ứng dịch vụ công
chứng, chứng thực các giao dịch dân sự, nhiều văn
phòng công chứng (VPCC) đã hình thành và hoạt
động hiệu quả.

duy trì được sự tập trung ở hàng thủ. Bên cạnh dấu ấn về
chiến thuật thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã thể hiện một
tinh thần thi đấu rất quật cường, tích cực tranh chấp, đeo
bám với một nền tảng thể lực được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Điểm sáng của đại diện châu Á còn nằm ở thủ môn
Mohammed Al Owais, người có 5 pha cứu thua trong 90
phút thi đấu.

Chiến thắng lịch sử trước đối thủ được đánh giá mạnh
nhất bảng đấu ngay trận đầu ra quân, đội tuyển Ả Rập Xê
Út đang chiếm lợi thế rất lớn để vượt qua vòng bảng.
Điều mà họ đã không thể làm được trong 4 kỳ World
Cup gần đây. Ở chiều ngược lại, trận thua này chưa phải
dấu chấm hết với Argentina, nhưng nếu họ không có đấu
pháp tốt hơn thì rất khó để Messi và đồng đội có thể hiện
thực hóa giấc mơ vô địch tại World Cup 2022.

Kỳ World Cup năm nay được đánh giá là khó khăn
nhất đối với các đại diện châu Á khi đều rơi vào các bảng
đấu khó khăn. 3/6 đội tuyển của châu Á (Qatar, Iran,
Australia) đều thất bại với tỷ số đậm trong ngày ra quân
trước những đối thủ mạnh hơn. Còn lại 2 đội bóng Nam
Á là Hàn Quốc và Nhật Bản chuẩn bị bước vào trận đấu
mở màn với 2 đối thủ rất mạnh là Uruguay và Đức. Cơn
địa chấn mang tên Ả Rập Xê Út chắc chắn sẽ là động lực
giúp đội tuyển Hàn Quốc và Nhật Bản có thể tạo nên bất
ngờ.n

Ả Rập... (Tiếp theo trang 4)

hiện có số lượng đất, đá thải lên đến hàng
chục triệu mét khối, phát sinh từ các mỏ
khai thác khoáng sản, nhất là các bãi thải
mỏ than của Tập đoàn Công nghiệp Than -
Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Thép
Việt Nam. Đây cũng được đánh giá là
nguồn vật liệu phục vụ san lấp khá tốt.
Trong đó, chỉ riêng khối lượng đất, đá thải
của Mỏ than Phấn Mễ và Mỏ than Khánh
Hòa đã có khoảng 100 triệu mét khối. Nếu
nguồn đất, đá thải này được cấp phép sử
dụng, sẽ giúp các mỏ giảm bớt chi phí bồi
thường giải phóng mặt bằng khu đổ thải,
đảm bảo môi trường.

Nhận thấy nhu cầu về vật liệu phục vụ
san lấp và tính đặc thù trong hoạt động khai
thác khoáng sản, cuối tháng 10 vừa qua,
Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
(đơn vị chủ quản Mỏ than Phấn Mễ) đã có
văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị cấp phép

tận thu, sử dụng hơn 40 triệu mét khối đất,
đá thải đã đóng cửa của Mỏ than Bắc Làng
Cẩm, xã Phục Linh (Đại Từ) làm vật liệu
san lấp thông thường. Theo Công ty cổ
phần Gang thép Thái Nguyên, bãi thải số 3
đã đạt chiều cao thiết kế, không còn hoạt
động đổ thải, nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ
sạt trượt, mất an toàn. Nếu được cấp phép
để sử dụng làm vật liệu san lấp sẽ góp phần
bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho
người dân sinh sống gần bãi thải và đem lại
lợi ích kinh tế cho tỉnh và doanh nghiệp.
Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn, Công ty
Nhiệt điện An Khánh cũng đã có văn bản
báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép thực
hiện các quy trình kiểm nghiệm vật liệu để
tận dụng lượng tro xỉ đáy làm vật liệu san
lấp thông thường…

Khi đề nghị của doanh nghiệp, hộ kinh
doanh có nguồn đất dư thừa, nguồn thải đủ
điều kiện làm vật liệu san lấp được cấp có
thẩm quyền cấp phép thì tình trạng khan
hiếm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh sẽ
từng bước giải quyết.n

Thiếu đất...
(Tiếp theo trang 4)

Chủ động... (Tiếp theo trang 4)

Khu bãi thải
Bắc Làng
Cẩm hiện
có trên 40
triệu mét
khối đất có
thể khai
thác, sử
dụng làm
vật liệu.

Giám đốc Hợp tác xã cho biết: Món bánh
khẩu sli có từ lâu đời của đồng bào dân
tộc Tày, Nùng. Bánh được làm từ gạo nếp
trộn với mật mía, khi ăn giòn tan, cộng
thêm vị béo ngậy, mang hương vị đặc
trưng. Để góp phần quảng bá sản phẩm
này, năm nay, chúng tôi đã đăng ký tham
gia xếp hạng sản phẩm OCOP và hiện
đang hoàn thiện nốt các tiêu chí theo yêu
cầu của cơ quan chuyên môn. Chúng tôi
mong muốn, du khách khi đến với hang
Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà sẽ chọn lựa
món bánh khẩu sli để làm quà, cũng là
quảng bá cho sản phẩm nông nghiệp đặc
trưng của vùng đồng bào dân tộc.

Năm nay, tỉnh ta có 66 sản phẩm của
44 chủ thể tham gia Chương trình OCOP.
Các sản phẩm tham gia đánh giá, phân
hạng khá đa dạng về chủng loại. Ngoài
các loại thực phẩm như: chè, miến, mỳ
gạo, giò…, còn có một số sản phẩm mới,
như: thịt lợn hun khói, đũa cọ, măng nứa,
cao ngựa bạch, nem thính… Đặc biệt,
các sản phẩm tham gia Chương trình
OCOP đều có dán tem truy xuất nguồn
gốc thông qua quét mã QR trên điện
thoại di động, đảm bảo công khai thông
tin về sản phẩm cho người tiêu dùng hiểu
rõ về nguồn gốc, xuất xứ.

Tham dự buổi chấm điểm các sản
phẩm OCOP được tổ chức tại Văn phòng
Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc
gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh vào đầu
tháng 11, chúng tôi nhận thấy, các thành
viên Hội đồng đánh giá thực hiện nghiêm

theo các tiêu chí quy định. Thành viên
Hội đồng là đại diện các sở ngành, đơn vị
tập trung nghiên cứu hồ sơ, xem xét kỹ
các tiêu chí có liên quan đến đơn vị mình
phụ trách để tham gia ý kiến, góp ý bổ
sung cho chủ thể những nội dung cần
hoàn thiện. Để được công nhận, các sản
phẩm phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về
an toàn thực phẩm, truy xuất nguô ̀n gốc,
bảo vệ môi trường, bao bì, nhãn mã, tiềm
năng xuất khẩu... Trao đổi với chúng tôi,
ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn
phòng chuyên trách Chương trình Xây
dựng nông thôn mới tỉnh, cho biết: Điểm
khác biệt so với mọi năm là năm nay,
chúng tôi đã ứng dụng công nghệ thông
tin, tiến hành chấm điểm qua phần mềm
hệ thống, góp phần rút ngắn thời gian,
tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể và
giảm tải tài liệu bằng văn bản giấy.

Hiện nay, Hội đồng đánh giá, phân
hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh
đang hoàn thiện báo cáo kết quả xếp
hạng để trình Chủ tịch UBND tỉnh công
nhận. Để các sản phẩm OCOP phát huy
giá trị sau khi được công nhận, ngành
chức năng cần chú trọng công tác giám
sát, kiểm tra, nhất là về chất lượng, an
toàn thực phẩm. Song hành với đó, các
địa phương tăng cường kết nối quảng bá,
hỗ trợ tìm thị trường đầu ra cho nông sản
của bà con. Đối với các chủ thể OCOP
cần ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới
vào sản xuất và chú trọng quảng bá, tiếp
thị sản phẩm OCOP bằng nhiều hình
thức để đưa sản phẩm đến gần hơn với
khách hàng.n

Minh bạch...
(Tiếp theo trang 4)

MUA BAÁN, SÛÃA CHÛÄA 
MAÁY PHOTOCOPY

- Baån muöën sûã duång mûåc, vêåt tû
chñnh haäng, chêët lûúång töët.

- Baån muöën maáy photocopy ñt
hoãng hoác, khi naâo cuäng chaåy töët.

- Baån muöën thay thïë maáy photo-
copy àaä cuä naát bùçng maáy múái.

- Baån muöën coá möåt cú súã kyä thuêåt
uy tñn - lêu nùm.

- Baån cêìn àûúåc phuåc vuå töët nhêët.
ChO thUÏ MAÁY PhOtO-

COPY, MAÁY tÑNh, MAÁY iN:
- Khöng cêìn boã tiïìn ra mua maáy.

- Khöng lo sûãa chûäa, baão trò.
- Khöng mêët tiïìn thay thïë vêåt tû,

mûåc, tûâ. Maáy khi naâo cuäng chaåy töët.
- Phuåc vuå bêët cûá luác naâo.
haäy àïën vúái chuáng töi: 
CÖNG tY hOA hÖÌNG - Chi

NhAÁNh thAÁi NGUYÏN. 
Àõa chó: söë nhaâ 153, àûúâng Caách

maång thaáng taám, tP. thaái Nguyïn,
tónh thaái Nguyïn. Àiïån thoaåi liïn
hïå: 02083.854.373 - 0912.041.878.

ChUYÏN MUA BAÁN, sûÃA
ChûÄA, BAÃO DûúÄNG VAâ ChO
thUÏ thiÏËt BÕ VÙN PhOâNG.

Vúái 30 nùm kinh nghiïåm, hoa
höìng seä àaáp ûáng töët moåi yïu cêìu cuãa
baån.

ThÖNG BaÁo

thöng baáo vïì thaânh lêåp Quyä Naån
nhên chêët àöåc Da cam/Dioxin huyïån
Phuá Lûúng.

Quyä Naån nhên chêët àöåc Da
cam/Dioxin huyïån Phuá Lûúng àûúåc
Chuã tõch UBND tónh thaái Nguyïn
cêëp Giêëy pheáp thaânh lêåp vaâ cöng nhêån
Àiïìu lïå Quyä theo quyïët àõnh söë 2826
/ QÀ - UBND, ngaây 16/11/2022.

Quyä Naån nhên chêët àöåc Da
cam/Dioxin huyïån Phuá Lûúng laâ Quyä
tûâ thiïån, hoaåt àöång khöng vò lúåi
nhuêån, nhùçm vêån àöång caác nguöìn lûåc
xaä höåi àïí chùm soác giuáp àúä höåi viïn

naån nhên chêët àöåc da cam/ Dioxin
trïn àõa baân huyïån coá hoaân caãnh khoá
khùn, phaát triïín saãn xuêët, caãi thiïån àúâi
söëng, hoaâ nhêåp cöång àöìng.

Kñnh mong caác quyá võ haão têm
quan têm höî trúå, giuáp àúä, uãng höå Quyä.

söë taâi khoaãn nhêån taâi trúå:
8503201001105, Agribank chi nhaánh
huyïån Phuá Lûúng, tónh thaái Nguyïn.

söë àiïån thoaåi: 02083 608 599;
Email: dacamphuluong@gmail.com.

truå súã Quyä: höåi Naån nhên chêët
àöåc Da cam/Dioxin huyïån Phuá
Lûúng, töí dên phöë thaái An, thõ trêën
Àu, huyïån Phuá Lûúng, tónh thaái
Nguyïn.

ThÖNG BaÁo

I. Trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi
saãn tónh Thaái Nguyïn thöng baáo töí
chûác àêëu giaá taâi saãn, cuå thïí:

1. Ngûúâi coá taâi saãn: Chi cuåc thi
haânh aán dên sûå tP. thaái Nguyïn. Àõa
chó: Phûúâng tuác Duyïn, tP. thaái
Nguyïn, tónh thaái Nguyïn.

2. Taâi saãn àêëu giaá: 01 xe taãi tûå àöí
nhaän hiïåu tRUONGGiANG, 03 chöî
ngöìi; taãi troång: 8.500kg; maâu vaâng,
BKs: 20C-126.50; söë khung:
RNNtBF1D4hCM0005; söë maáy:
WP4165E324P16J005786; nùm saãn
xuêët: 2017; àùng kyá lêìn àêìu ngaây
12/04/2017.

taâi saãn do Chi cuåc thi haânh aán dên
sûå tP. thaái Nguyïn kï biïn, xûã lyá taâi
saãn theo Quyïët àõnh söë 02/QÀ-
CCthADs ngaây 10/11/2022 cuãa Chêëp
haânh viïn Chi cuåc thi haânh aán dên sûå
tP. thaái Nguyïn vïì viïåc cûúäng chïë kï
biïn, xûã lyá taâi saãn. taâi saãn àûúåc baão
quaãn taåi kho cuãa Chi cuåc thi haânh aán
dên sûå tP. thaái Nguyïn.

3. Tònh traång taâi saãn: Àûúåc thïí hiïån
trong biïn baãn vïì viïåc kï biïn, xûã lyá taâi
saãn ngaây 10/11/2022.

4. Giaá khúãi àiïím, bûúác giaá, tiïìn àùåt
trûúác, tiïìn höì sú tham gia àêëu giaá:

- Giaá khúãi àiïím: 365.000.000 àöìng
(Ba trùm saáu mûúi lùm triïåu àöìng).

- Bûúác giaá: 2.000.000 àöìng. 
- tiïìn àùåt trûúác: 36.500.000 àöìng/höì

sú.

- tiïìn höì sú tham gia àêëu giaá:
200.000 àöìng/höì sú.

5. Thúâi gian, àõa àiïím xem taâi saãn:
tûâ ngaây 30/11/2022 àïën ngaây
01/12/2022 (trong giúâ haânh chñnh), taåi
núi baão quaãn taâi saãn.

6. Thúâi gian, àõa àiïím baán höì sú,
tiïëp nhêån höì sú àùng kyá tham gia àêëu
giaá: tûâ ngaây niïm yïët viïåc àêëu giaá àïën
17 giúâ, ngaây 13/12/2022 (trong giúâ
haânh chñnh), taåi trung têm Dõch vuå àêëu
giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn.  

7. Thúâi gian nöåp tiïìn àùåt trûúác: tûâ
ngaây 13/12/2022 àïën 17 giúâ, ngaây
15/12/2022.

8. Thúâi gian, àõa àiïím töí chûác buöíi
cöng böë giaá: tûâ 9 giúâ, ngaây 16/12/2022
taåi trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi saãn
tónh thaái Nguyïn.

9. Àiïìu kiïån, caách thûác tham gia
àêëu giaá:

-  töí chûác, caá nhên coá àuã nùng lûåc
haânh vi dên sûå theo quy àõnh cuãa phaáp
luêåt vaâ caác yïu cêìu khaác cuãa Phaáp luêåt
liïn quan. 

- Nöåp höì sú àùng kyá tham gia àêëu giaá
trong thúâi haån àùng kyá. 01 böå höì sú àêëu
giaá göìm: Àún àùng kyá tham gia àêëu giaá
theo mêîu cuãa trung têm; baãn sao
CMtND hoùåc theã cùn cûúác cöng dên,
baãn sao àùng kyá kinh doanh nïëu laâ töí
chûác.

- Nöåp tiïìn mua höì sú, tiïìn àùåt trûúác
trong thúâi haån thöng baáo.

+ tiïìn mua höì sú: Khaách haâng nöåp
tiïìn höì sú trûåc tiïëp khi mua höì sú.

+ tiïìn àùåt trûúác: tiïìn àùåt trûúác nöåp
vaâo taâi khoaãn söë 111002632209 cuãa
trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi saãn tónh
thaái Nguyïn taåi Ngên haâng tMCP
Cöng thûúng thaái Nguyïn. tiïìn àùåt
trûúác nöåp trong 03 ngaây tûâ ngaây
13/12/2022 àïën 17 giúâ, ngaây
15/12/2022.

10. Hònh thûác, phûúng thûác àêëu
giaá:

+ hònh thûác àêëu giaá: Àêëu giaá bùçng
boã phiïëu giaán tiïëp.

+ Phûúng thûác àêëu giaá: traã giaá lïn.
thöng tin chi tiïët liïn hïå taåi trung têm
Dõch vuå àêëu giaá taâi saãn tónh thaái
Nguyïn. Àiïån thoaåi: 0208.3658586; àõa
chó: söë 7, àûúâng Caách maång thaáng
taám, tP. thaái Nguyïn.

II. Trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi
saãn tónh Thaái Nguyïn thöng baáo àêëu
giaá taâi saãn laâ xe ö tö baán taãi chuyïn
duâng cuãa Thanh tra Súã Giao thöng
vêån taãi Thaái Nguyïn, cuå thïí:

1. Ngûúâi coá taâi saãn: thanh tra súã
Giao thöng vêån taãi thaái Nguyïn. Àõa
chó: söë 350, phûúâng Quang trung, tP.
thaái Nguyïn, tónh thaái Nguyïn.

2. Taâi saãn àêëu giaá: 01 xe ö tö baán taãi
nhaän hiïåu FORD RANGER; söë loaåi:
RANGER2AW; biïín kiïím soaát: 20B-
2537; nûúác saãn xuêët: Viïåt Nam; maâu

sún: Àoã - vaâng; söë khung:thDFDCM-
RRD4D0315; söë maáy: WLAt478897;
nùm saãn xuêët: 2004; nùm sûã duång:
2004. 

tònh traång taâi saãn àûúåc thïí hiïån
trong Biïn baãn hoåp höåi àöìng xaác àõnh
giaá khúãi àiïím thanh lyá xe ö tö baán taãi
chuyïn duâng cuãa thanh tra súã Giao
thöng vêån taãi tónh thaái Nguyïn ngaây
26/9/2022.

3. Taâi saãn àûúåc baão quaãn taåi: súã
Giao thöng vêån taãi tónh thaái Nguyïn; söë
350, phûúâng Quang trung, tP. thaái
Nguyïn, tónh thaái Nguyïn.

4. Giaá khúãi àiïím: 140.000.000 àöìng
(Möåt trùm böën mûúi triïåu àöìng). Bûúác
giaá: 500.000 àöìng.

5. Tiïìn höì sú tham gia àêëu giaá:
200.000 àöìng/01 höì sú.

6. Thúâi gian, àõa àiïím xem taâi saãn:
tûâ ngaây 01/12/2022 àïën ngaây
02/12/2022 (trong giúâ haânh chñnh), taåi
núi baão quaãn taâi saãn.

7. Thúâi gian, àõa àiïím baán höì sú,
tiïëp nhêån höì sú tham gia àêëu giaá: tûâ
ngaây niïm yïët viïåc àêëu giaá taâi saãn àïën
17 giúâ, ngaây 12/12/2022 (trong giúâ
haânh chñnh) taåi trung têm Dõch vuå àêëu
giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn.

8. Thúâi gian, àõa àiïím töí chûác cuöåc
àêëu giaá: tûâ 9 giúâ, ngaây 15/12/2022 taåi
trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi saãn tónh
thaái Nguyïn.

9. Àiïìu kiïån, caách thûác àùng kyá
tham gia àêëu giaá:

-  töí chûác, caá nhên coá àuã nùng lûåc
haânh vi dên sûå theo quy àõnh cuãa phaáp
luêåt vaâ caác yïu cêìu khaác cuãa Phaáp luêåt
liïn quan. 

- Nöåp höì sú àùng kyá tham gia àêëu giaá
trong thúâi haån àùng kyá. 01 böå höì sú àêëu
giaá göìm: Àún àùng kyá tham gia àêëu giaá
theo mêîu cuãa trung têm; baãn sao
CMtND hoùåc theã cùn cûúác cöng dên,
baãn sao àùng kyá kinh doanh nïëu laâ töí
chûác.

- Nöåp tiïìn mua höì sú, tiïìn àùåt trûúác
trong thúâi haån thöng baáo.

+ tiïìn mua höì sú: Khaách haâng nöåp
tiïìn höì sú trûåc tiïëp khi mua höì sú.

+ tiïìn àùåt trûúác: tiïìn àùåt trûúác nöåp
vaâo taâi khoaãn söë 111002632209 cuãa
trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi saãn tónh
thaái Nguyïn taåi Ngên haâng tMCP
Cöng thûúng thaái Nguyïn. tiïìn àùåt
trûúác nöåp trong 03 ngaây tûâ ngaây
12/12/2022 àïën 17 giúâ, ngaây
14/12/2022. 

10. Hònh thûác, phûúng thûác àêëu
giaá:

- hònh thûác àêëu giaá: Àêëu giaá bùçng boã
phiïëu trûåc tiïëp taåi cuöåc àêëu giaá.

- Phûúng thûác àêëu giaá: traã giaá lïn.
Moåi thöng tin chi tiïët höå gia àònh, caá
nhên coá nhu cêìu liïn hïå taåi trung têm
Dõch vuå àêëu giaá taâi saãn tónh thaái
Nguyïn. Àiïån thoaåi: 02083.65 85 86;
àõa chó: söë 7, àûúâng Caách maång thaáng
taám, phûúâng trûng Vûúng, tP. thaái
Nguyïn, tónh thaái Nguyïn.

ThÖNG BaÁo ÀÊËu GIaÁ TaâI saÃN

Cơn địa chấn mà các cầu thủ Ả Rập Xê Út tạo nên
trước Argentina chắc chắn sẽ là động lực cho các
đội cửa dưới, đặc biệt là các đại diện của bóng đá
châu Á.
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điện tử

t h úâ i   s ûå

Trên địa bàn tỉnh có hàng
chục dự án lớn đang triển
khai nên nhu cầu đất san

lấp lên đến gần 10 triệu m3/năm.
Trong khi đó, hiện trên địa bàn
tỉnh mới có 7 mỏ đất san lấp (5
mỏ còn hoạt động) với tổng công
suất khai thác được cấp phép
khoảng 700.000 m3/năm nên cung
không đủ cầu. Điều này dẫn đến
việc nhiều dự án đang thi công
trên địa bàn tỉnh thiếu đất san lấp
nghiêm trọng. Theo đại diện của
một số nhà thầu thi công, do
nguồn đất khai thác trái phép có
giá thấp hơn, nguồn đất san lấp từ
các mỏ khan hiếm và phân bố
không đồng đều ở các địa phương
đã khiến tình trạng khai thác đất
trái phép có thời điểm rất phức
tạp. Để lập lại trật tự quản lý đất
đai, xử lý tình trạng khai thác đất
san lấp trái phép, UBND tỉnh đã
tăng cường các biện pháp quản lý,
xử lý vi phạm. Đặc biệt, mới đây
lực lượng cảnh sát môi trường của
Bộ Công an đã xử lý vụ việc khai
thác đất trái phép ở xã Minh Đức
(TP. Phổ Yên), một số đối tượng
khai thác đất trái phép không dám
hoạt động như trước.

Bên cạnh đó, theo tìm hiểu của
chúng tôi, hiện nay cũng có nhiều
dự án khi triển khai xây dựng phải
chuyển đi khối lượng đất thải khá

lớn, như: Khu Công nghiệp Sông
Công II, Khu Công nghiệp Yên
Bình; Dự án xây dựng Tuyến
đường Liên kết vùng và một số dự
án có quy mô nhỏ hơn, nhưng
cũng có khối lượng hàng vạn mét
khối đất cần chuyển đi. Tuy
nhiên, chỉ một số đơn vị được
phép di chuyển, bởi quy trình, thủ

tục còn nhiều khó khăn do liên
quan đến Luật Khoáng sản. Đối
với các dự án xây dựng cần
chuyển đất thải đi (đất có thể sử
dụng làm vật liệu san lấp) thì
trước tiên phải có Quyết định
chấp thuận chủ trương đầu tư;
Quyết định phê duyệt đầu tư; kết
quả thẩm định, đánh giá khối

lượng cụ thể. Sau khi chủ đầu tư
dự án thực hiện đầy đủ hồ sơ, Sở
Tài nguyên và Môi trường sẽ trình
UBND tỉnh xem xét để cấp phép.
Khi được cấp phép khai thác, chủ
đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ
nộp thuế, phí theo quy định của
pháp luật mới được khai thác để
làm vật liệu san lấp. Ông Nguyễn

Quốc Thành, một hộ kinh doanh
được UBND tỉnh cấp phép Dự án
chăn nuôi bò, lợn, thủy sản ở xã
Tân Hòa (Phú Bình) thông tin:
Trong quá trình triển khai Dự án,
chúng tôi phải đào, vận chuyển
khoảng 300-400 nghìn mét khối
đất, đá dư thừa nên rất mong được
cơ quan chức năng các cấp hướng
dẫn, giúp đỡ hoàn thiện thủ tục
tận thu. Chúng tôi đã chuẩn bị
nguồn lực và cam kết thực hiện
đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà
nước khi được phép tận thu lượng
đất san lấp nêu trên…

Theo Sở Xây dựng, nhu cầu vật
liệu san lấp thông thường của
Thái Nguyên giai đoạn 2022-
2025 là khoảng 176 triệu mét khối
và giai đoạn 2026-2030 khoảng
117,5 triệu mét khối. Trong khi
đó, trữ lượng còn lại của các mỏ
đang khai thác chỉ còn khoảng 15
triệu mét khối. Do vậy, Sở Xây
dựng và UBND 9 huyện, thành đã
rà soát nhu cầu sử dụng đất san
lấp, lợi thế của địa phương để
tham mưu với UBND tỉnh quy
hoạch bổ sung các mỏ đất đủ đáp
ứng nhu cầu trên địa bàn tỉnh và
có khả năng cung cấp cho các địa
phương lân cận khi dư thừa.
Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên 

ThIếu đấT san lấp mặT bằng: 

Nhiều công trình, dự án phải dừng, giãn tiến độ
(Tiếp theo số báo ra ngày 23-11 và hết)

Kỳ II: Lượng lớn vật liệu san lấp chưa được tận thu

Với quyết tâm ngăn chặn và
đẩy lùi các loại tội phạm
hình sự, nhất là tội phạm

hoạt động theo băng nhóm, Ban chỉ
huy Công an huyện Phú Bình đã chỉ
đạo các đội nghiệp vụ và công an
các xã, thị trấn chủ động rà soát, xác
định địa bàn phức tạp về an ninh trật
tự và ổ nhóm có nghi vấn phạm tội
để đưa ra các biện pháp đấu tranh
phòng ngừa. Trong đó, tập trung
vào những biện pháp chính, như:

Điều động cán bộ, chiến sĩ bám sát
địa bàn, tìm hiểu kỹ phương thức,
thủ đoạn hoạt động của đối tượng
hình sự; phân loại các đối tượng để
đưa vào diện quản lý và nắm chắc
thông tin của từng đối tượng; tăng
cường công tác tuần tra, kiểm soát
đối với những địa bàn phức tạp; mở
nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp
các loại tội phạm, nhất là các 

Bám sát địa bàn và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng
ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, Công an huyện Phú Bình đã
kiềm chế và kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn. Qua
đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,
bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Các đối tượng và tang vật trong 1 vụ cố ý gây thương tích
được Công an huyện Phú Bình điều tra, làm rõ.

(TN) Ngày 23-11, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị
trực tuyến phát động tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người
dân có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng
Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì Hội nghị. BHXH tỉnh
Thái Nguyên là 1 trong 63 điểm cầu trên cả nước tham gia.
Việc tặng sổ BHXH, thẻ BHYT nhằm động viên, khuyến
khích người lao động hăng hái tham gia để khi hết tuổi lao
động có đủ điều kiện được hưởng chế độ lương hưu. Trong
thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức các đợt
tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người nghèo từ huy động
các nguồn xã hội hóa, góp phần an sinh xã hội. Tại điểm
cầu Thái Nguyên, BHXH tỉnh đã trao 20 thẻ BHYT và 10
sổ BHXH cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn. Kinh phí mua BHXH và thẻ BHYT do cán bộ,
viên chức, người lao động BHXH tỉnh đóng góp.

Trong dịp này, BHXH tỉnh đã vận động các doanh
nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ được số tiền hơn 200 triệu
đồng. Lãnh đạo BHXH tỉnh cam kết: Toàn bộ số tiền huy
động được sẽ đến tay người nghèo thông qua trao tặng sổ
BHXH, thẻ BHYT trong thời gian sớm nhất. 

phạm Ngọc chuẩN 

Trao thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm
xã hội cho người nghèo

(TN) Chiều 22-11, đồng chí Nguyễn Thanh
Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội
đồng thẩm định kịch bản văn học phim truyện
về Đại đội thanh niên xung phong (TNXP)
915, chủ trì cuộc họp thẩm định kịch bản phim
điện ảnh về Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc
Thái.

Bộ phim dự kiến dài 100 phút, được xây
dựng dựa trên sự kiện có thật về cuộc sống,
chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của cán bộ,
đội viên Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc Thái
trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu
nước. Ngày 19-6, những cảnh quay đầu tiên
của bộ phim được bấm máy, đến nay, bộ phim
đã hoàn thành được 90% tiến độ, đáp ứng cơ
bản yêu cầu đề ra. Tại cuô ̣c họp, cơ bản các ý
kiến đánh giá bộ phim có kịch bản tốt, thể hiện
được sư ̣ cam go, khốc liệt của chiến tranh, tinh
thần yêu nước, lòng quả cảm, hy sinh anh dũng
của các TNXP... Một số đại biểu cũng đề nghị
điều chỉnh, bổ sung, lược bỏ một số chi tiết,
hình ảnh nhằm đảm bảo sự chân thực của lịch
sử và tính nghệ thuật của bộ phim.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị
Công ty CP An Thái Phương, đơn vị được giao
sản xuất phim, tiếp thu các ý kiến để hoàn
thiện kịch bản phim, nâng tầm thành một tác
phẩm nghệ thuật chất lượng; đẩy nhanh tiến độ
để bộ phim sớm ra mắt công chúng.

Thu hà

Thẩm định kịch bản phim điện ảnh
về Đại đội TNXP 915

Là một trong những chủ
thể có sản phẩm tiềm
năng được Phòng

Nông nghiệp và PTNT huyện
Định Hóa giới thiệu tham gia
Chương trình OCOP, cơ sở
sản xuất đũa cọ Hoàng Linh
của gia đình ông Quán Văn
Bảy, ở xóm Cạm Phước, xã
Kim Phượng đã chú trọng
đến việc nâng cao chất lượng,
mẫu mã sản phẩm. Ông Bảy
chia sẻ: Nhận thấy cây cọ
trên địa bàn có nhiều mà ít
được người dân sử dụng, từ
năm 2013, tôi bắt đầu mày

mò, thiết kế máy móc để làm
đũa. Với ưu điểm vượt trội là
không bị cong vênh khi
ngâm, sấy ở nhiệt độ cao nên
đũa cọ được nhiều khách
hàng ưa chuộng. Hiện nay,
trung bình mỗi ngày, gia đình
tôi sản xuất được trên 1 vạn
đôi đũa cọ, tạo việc làm ổn
định cho 12 lao động địa
phương với mức thu nhập
trung bình 5,5 triệu
đồng/người/tháng. Tham gia
Chương trình OCOP, tôi
mong muốn sản phẩm đũa cọ
của gia đình sẽ được các cơ

quan chuyên môn đánh giá,
xếp hạng. Từ đó, tạo thuận lợi
cho chúng tôi trong việc
quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Đối với Hợp tác xã Nông
lâm nghiệp Phú Thượng, ở xã
Phú Thượng (Võ Nhai), sản

phẩm được đơn vị lựa chọn
tham gia Chương trình OCOP
năm nay là bánh khẩu sli.
Ông Lành Văn Hữu, 

Minh bạch trong đánh giá 
sản phẩm OCOP

(TN) Vào khoảng 18 giờ ngày 20-11, tại tổ dân phố
Đoàn Kết (thị trấn Hương Sơn, Phú Bình), một chiếc xe
máy đang di chuyển thì va chạm vào phía sau xe ô tô đỗ
cạnh đường, mất lái, lao xuống sông Đào. Cả hai mẹ con
chị D.T.T, sinh năm 1979, ở tổ 3, thị trấn Hương Sơn, ngồi
trên xe và chiếc xe máy đều rơi xuống sông.

Sự việc xảy ra bất ngờ. Khi nghe tiếng em nhỏ kêu cứu,
nhờ biết bơi và đã được trang bị một số kỹ năng về phòng,
chống tai nạn đuối nước, em Nguyễn Quang Minh, học
sinh lớp 9D, Trường THCS thị trấn Hương Sơn, không
chần chừ lao xuống sông để cứu em nhỏ đưa lên bờ (chị T.
cũng được một người dân hỗ trợ để lên bờ an toàn). Hành
động của em Minh được Công an thị trấn Hương Sơn khen
ngợi, đề nghị Nhà trường tuyên dương. Sáng 22-11, Ban
Giám hiệu Trường THCS thị trấn Hương Sơn tổ chức tuyên
dương, khen thưởng em Nguyễn Quang Minh vì có hành
động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

NguyễN chi (Phú Bình)

Tuyên dương học sinh lớp 9
dũng cảm cứu người

(TN) Hồi 5 giờ 35 phút ngày
23-11, Phòng Cảnh sát Phòng
cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu
hộ (PCCC&CNCH) - Công an
tỉnh nhận được tin báo từ quần
chúng nhân dân về việc xảy ra
cháy tại quán kem Phất (địa chỉ:
Số nhà 15, đường Hoàng Văn
Thụ, thuộc tổ 1, phường Phan
Đình Phùng, TP. Thái Nguyên).
Đơn vị đã điều 6 xe chữa
cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ
ngay lập tức đến hiện trường để
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường xảy ra cháy là căn
nhà ống 1 tầng, lợp mái tôn, do
ông Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm
1952) là chủ hộ. Ông Tiến cho
bà Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm
1968), trú tại tổ 4, phường Tân
Lập (TP. Thái Nguyên) thuê gian

ngoài cùng để mở quán làm và
bán kem tại chỗ. Gia đình ông
Tiến sinh sống ở các gian phía
trong của căn nhà.

Thời điểm xảy ra cháy, ông
Tiến và cụ Nguyễn Thị Hồng
(sinh năm 1939), là mẹ vợ của
ông Tiến, đang ngủ ở 2 gian
trong của căn nhà. Lửa bùng phát
từ khu vực máy làm kem, gây
khói, khí độc bao trùm toàn bộ
các gian trong căn nhà. Lực
lượng Cảnh sát PCCC&CNCH
đã kịp thời dập tắt đám cháy,
ngăn chặn cháy lan, giải cứu 2
nạn nhân là ông Tiến và cụ
Hồng thoát khỏi nguy hiểm do
hỏa hoạn gây ra.

Thục aNh 
(Công an tỉnh)

Kịp thời giải cứu 2 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy

(Xem tiếp trang 3)
Bài và ảnh: quỳNh TraNg

(Xem tiếp trang 3)
Nhóm p.v

(Xem tiếp trang 3)
Bài và ảnh: KháNh ThiệN

Giá đất san lấp tới công trình ở nơi cao nhất đã lên đến 380 nghìn đồng/m3.

Tình trạng thiếu đất san lấp ở nhiều dự án ngày càng trầm trọng, nhất là các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Trong khi đó, một số dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã, đang phải đào, di chuyển hàng triệu mét khối đất mà
không có chỗ đổ. Theo số liệu thống kê của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam,
một số điểm mỏ tại Thái Nguyên có trên 100 triệu mét khối đất, đá thải đủ điều kiện làm vật liệu san lấp thông thường nhưng
chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả, vướng mắc về thủ tục pháp lý. Cùng với đó là lượng lớn tro xỉ đáy của 2 nhà máy nhiệt
điện thải ra hàng ngày, đáp ứng được tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp cũng chưa được tận dụng triệt để…

Không có phép màu hay may mắn nào xuất hiện tại
sân Lusail. Chiến thắng của Ả Rập Xê Út đến từ nỗ
lực của các cầu thủ, cùng với chiến thuật phù hợp

từ ban huấn luyện. Trong khi đó, Argentina chơi dưới sức
và bộc lộ nhiều hạn chế.

Thông thường, các đội bóng tầm trung sẽ chọn cách lùi
sâu đội hình và co cụm phòng ngự khi đối đầu với
Argentina. Nhưng Ả Rập Xê Út lại chọn cách ngược lại.
Huấn luyện viên (HLV Renard) đã chỉ đạo hàng thủ dâng
cao để hạn chế những pha phối hợp nhóm trước vùng cấm
của Messi và đồng đội. Đây cũng chính là dấu ấn chiến
thuật nổi bật nhất của HLV Renard trong cuộc đối đầu với
nhà vua của bóng đá Nam Mỹ.

Theo thống kê, trong cả trận đấu, Argentina đã bị thổi
việt vị 10 lần. Đây là con số nhiều hơn bất cứ đội tuyển nào
ở một trận đấu tại World Cup. Nhờ đó, sự tự tin dâng cao
giúp các cầu thủ Ả Rập Xê Út càng chơi càng hay và 

Ả Rập Xê Út là nguồn cảm hứng 
cho các đội bóng chiếu dưới

Bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2022 đã xảy ra.
Trên sân Lusail, mặc dù bị đánh giá thấp hơn rất
nhiều nhưng đội tuyển Ả Rập Xê Út đã lội ngược
dòng thành công để đánh bại “gã khổng lồ”
Argentina - ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch
của giải đấu với tỷ số 2-1. Các chàng trai đến từ
Trung Đông đã viết lên câu chuyện cổ tích của
riêng mình bằng thứ bóng đá đầy quả cảm. Cơn địa
chấn mà các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã tạo nên chắc
chắn sẽ là nguồn cảm hứng cho các đội cửa dưới,
đặc biệt là các đại diện của bóng đá châu Á.  

(Xem tiếp trang 3)
NguyêN Ngọc

Hợp tác xã chè Thịnh An, thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ) có
sản phẩm Chè Thịnh An đặc biệt tham gia đăng ký công
nhận sản phẩm OCOP năm 2022.

Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên có 66 sản phẩm của 44
chủ thể tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
(OCOP). Cùng với sự chuẩn bị chu đáo của các chủ thể,
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình
OCOP cấp tỉnh cũng đang tiến hành chấm điểm theo
các tiêu chí quy định, đảm bảo tính khách quan, minh
bạch để các sản phẩm được công nhận OCOP có sức
lan tỏa.


