
CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN 
MỚI RA TRƯỜNG

Với chủ đề “Tuổi trẻ Thái Nguyên - Khát 
vọng cống hiến” cuộc đối thoại đã diễn ra 
trong không khí rất cởi mở và thẳng thắn. Các 
đoàn viên, thanh niên đã bày tỏ tâm tư, quan 
điểm và nhiều ý kiến, kiến nghị gửi đến đồng 
chí Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, vấn đề 

được nhiều bạn trẻ quan tâm nhất là cơ hội 
việc làm cho sinh viên mới ra trường.  

Bạn Lê Thúy Quỳnh, sinh viên Trường 
Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, băn khoăn: 
Tỉnh có những chính sách ưu tiên tuyển dụng 
như thế nào với sinh viên sau khi tốt nghiệp 

(TN) Sáng 30-11, tại Hà Nội, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn 
quốc phổ biến Nghị quyết số 148/
NQ-CP ngày 11/11/2022 của 
Chính phủ ban hành Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết số 
06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của 
Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây 
dựng, quản lý và phát triển bền 
vững đô thị Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045". 

Hội nghị được tổ chức theo hình 
thức trực tuyến tới điểm cầu 63 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương. Đồng chủ trì Hội nghị có 
đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế 
Trung ương; Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng Nguyễn Thanh Nghị. Đồng 
chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cùng đại diện các 

(TN) Ngày 30-11, tại 
Công ty cổ phần Masan 
High-Tech Materials (Đại 
Từ), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
phối hợp với Sở Thông tin và 
Truyền thông, Hội Nhà báo 
tỉnh đã tổ chức Hội nghị báo 
cáo viên và giao ban báo chí 
tháng 11-2022. Đồng chí Vũ 
Duy Hoàng, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ 
trì Hội nghị. 

Trong tháng 11, các cơ 
quan báo chí của tỉnh tiếp tục 
bám sát định hướng tuyên 
truyền, nhiệm vụ chính trị 
để xây dựng kế hoạch tuyên 
truyền, tập trung vào các nội 
dung như: Hoạt động của 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 

XV; Ngày hội Đại đoàn kết; 
xây dựng hệ thống chính trị; 
phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực; dự báo tình hình 
kinh tế - xã hội cuối năm… 
Cùng với các loại hình báo 
chí, các cơ quan báo chí đẩy 

mạnh tuyên truyền trên mạng 
xã hội như: Facebook, Zalo, 
Tiktok… Bên cạnh thông tin 
tích cực, các cơ quan báo chí 
đã có nhiều tin, bài phản ánh 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh 
đạo của cấp ủy, chính quyền các 
cấp trong tỉnh và sự nỗ lực vươn 

lên của người dân, kinh tế - xã hội ở vùng 
đồng bào DTTS của tỉnh được cải thiện rõ 
rệt. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng 
bào DTTS trong tỉnh không ngừng được 
cải thiện; bản sắc văn hóa dân tộc được 
giữ gìn và phát huy, người dân luôn cảnh 
giác không để kẻ xấu lôi kéo gây mất 
đoàn kết và chia rẽ dân tộc... Đạt được kết 
quả này là do có phần đóng góp công sức 
không nhỏ của những người uy tín trong 

cộng đồng người DTTS trên địa bàn tỉnh.
Hiện, toàn tỉnh có gần 1.000 người 

uy tín đang giữ các chức danh trong 
cộng đồng người DTTS, như: bí thư chi 
bộ; trưởng xóm; già làng; trưởng dòng 
họ; chức sắc tôn giáo... Nhận thức được 
vị trí, vai trò của người có uy tín trong 
đồng bào DTTS, những năm qua, cấp 
ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức, 
đoàn thể chính trị các cấp của tỉnh luôn 
quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, 
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Phú Bình nỗ lực xây dựng 
giao thông nông thôn
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Báo Thái Nguyên(Xem tiếp trang 2)
Bài và ảnh: VĂN HIẾN

Mặc dù tuổi cao nhưng ông Lê Văn Ký ở thị trấn Quân Chu (Đại Từ)
vẫn tham gia phát triển kinh tế cùng các thành viên trong gia đình.

TÁC PHẨM DỰ THI “ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX VÀO CUỘC SỐNG”

Đổi thay ở Bộc Nhiêu

Hợp tác xã Nông nghiệp Toàn Thắng, ở xóm Lạc Nhiêu cung cấp ra thị trường 10 tấn gà hơi và trên 
20 nghìn quả trứng gà/tháng.

Dù ở các lứa tuổi, cương vị khác khau nhưng những người uy tín trong cộng 
đồng người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đều là những tấm gương 
tiêu biểu trong lao động, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Do vậy, 
người uy tín trong cộng đồng DTTT luôn được người dân làm theo, nghe 
theo… 

Bản IOS Bản Android

Trở lại xã Bộc Nhiêu (Định 
Hóa), chúng tôi cảm nhận 
được sự đổi thay rõ nét. Nhờ 
chú trọng áp dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật trong 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi nên đời sống vật 
chất, tinh thần của người dân 
đã từng bước được cải thiện 
và nâng cao. Diện mạo xã 
nông thôn mới từng ngày 
khởi sắc.

(Xem tiếp trang 2)
HOÀI ANH  

(Xem tiếp trang 2)
HẢI HẰNG

(Xem tiếp trang 2)
NGUYÊN NGỌC

(TN) UBND tỉnh vừa ban 
hành Kế hoạch tổ chức Lễ 
kỷ niệm 50 năm Ngày hy 
sinh của 60 liệt sĩ TNXP 
Đại đội 915, với nhiều hoạt 
động ý nghĩa. Cụ thể, tháng 
12 sẽ diễn ra các hoạt động, 
như: Tổ chức công chiếu bộ 
phim “915”; giới thiệu cuốn 
sách “Còn mãi với nước 
non” (tập 2) với nội dung 
bao gồm các tác phẩm văn 
học nghệ thuật đặc sắc về 
Đại đội 915; tổ chức thăm, 

tặng quà thân nhân 60 liệt 
sĩ TNXP và cựu TNXP Đại 
đội 915... Tỉnh Thái Nguyên 
và tỉnh Bắc Kạn sẽ phối hợp 
tổ chức dâng hương tưởng 
niệm và Lễ cầu siêu cho 60 
liệt sĩ TNXP. Đặc biệt, Lễ kỷ 
niệm 50 năm Ngày hy sinh 
của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 
915 sẽ được tổ chức trang 
trọng, dự kiến có trên 2.800 
người tham gia. Chương trình 

LTS: Cách đây 50 năm, đúng vào đêm Giáng sinh 
năm 1972, tại Ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, TP. Thái 
Nguyên, 60 thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 915, 
Đội 91 Bắc Thái đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giải 
tỏa hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ 
hôm nay (1-12), Báo Thái Nguyên mở chuyên mục “Đại 
đội 915- 50 năm khúc tráng ca bất tử”, đăng tải các 
bài viết liên quan đến sự kiện bi tráng này để nhắc nhớ 
về sự hy sinh của các chị, các anh cho nền độc lập 
của dân tộc, giáo dục truyền thống anh hùng cách 
mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. 

Nhiều hoạt động kỷ niệm 

Khơi dậy khát vọng
cống hiến của thanh niên

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện cùng các đoàn viên,
thanh niên tại buổi đối thoại.                                                           Ảnh: LĂNG KHOA

Báo chí chủ động nghiên cứu,
lựa chọn thông tin để tuyên truyền

Các đại biểu tham quan khu chế biến tinh chất
khoáng sản.

(Xem tiếp trang 2)
THU HÀ

(Xem tiếp trang 2)
Bài và ảnh: LƯƠNG HẠNH

Phát triển đô thị là động lực
của phát triển kinh tế

(TN) Ngày 30-11, tại TP. Thái 
Nguyên, Ban Chỉ đạo Cải cách 
tư pháp tỉnh đã tổ chức Hội nghị 
trực tuyến quán triệt, triển khai 
Pháp lệnh về xử phạt vi phạm 
hành chính đối với hành vi cản trở 
hoạt động tố tụng. Dự Hội nghị có 
đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 
đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các 

thành viên Ban Chỉ đạo...
 Tại Hội nghị, báo cáo viên đã 

trình bày các nội dung chính của 
Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành 
chính đối với hành vi cản trở 
hoạt động tố tụng (Pháp lệnh). 
Pháp lệnh này gồm 4 chương, 48 
điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/9/2022. Pháp lệnh quy định về 

Quán triệt nội dung xử phạt
khi cản trở hoạt động tố tụng

(Xem tiếp trang 2)
DƯƠNG VĂN

Trực tiếp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ tại cuộc đối thoại với 
thanh niên được tổ chức sáng 30-11, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết 
Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Khát vọng 
cống hiến của tuổi trẻ là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của xã hội. 
Tỉnh Thái Nguyên luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi và đồng hành 
cùng với thanh niên trên con đường lập thân, khởi nghiệp. 



vào làm việc tại các khu 
công nghiệp (KCN) của 
tỉnh? Giải đáp vấn đề này, 
đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh cho biết: Thái Nguyên 
là một trong số ít tỉnh có 
chính sách hỗ trợ đào tạo và 
đào tạo lại nguồn nhân lực 
theo nhu cầu sử dụng lao 
động của các doanh nghiệp 
trong KCN. Nhu cầu tuyển 
dụng lực lượng lao động 
chất lượng cao vào làm việc 
tại các KCN của tỉnh là rất 
lớn. Tuy nhiên, để đáp ứng 
được yêu cầu tuyển dụng 
ngày càng cao của các 
doanh nghiệp, đặc biệt là 
các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài, sinh viên 
cần nỗ lực học tập, trang bị 
cho mình những kiến thức, 
kỹ năng cần thiết khi làm 
việc với người nước ngoài. 

NHIỀU CHÍNH SÁCH
HỖ TRỢ THANH NIÊN

KHỞI NGHIỆP
Chính sách hỗ trợ thanh 

niên khởi nghiệp, nhất là 
đối với thanh niên nông 
thôn là vấn đề nhiều bạn 
trẻ quan tâm. Chia sẻ nội 
dung này đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh khẳng định: 
Hiện nay, tỉnh đã ký kết 
Chương trình Phối hợp hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo với 6 tổ 
chức, như: Trung tâm Ươm 
tạo - Khởi nghiệp và Cung 
ứng nhân lực thuộc Đại học 
Thái Nguyên; Trung tâm 
Ươm tạo công nghệ và Hỗ 
trợ khởi nghiệp trực thuộc 
Đại học Nông Lâm Thái 
Nguyên. Ngoài ra, trong 
các trường đại học, cao 
đẳng trên địa bàn tỉnh 
đã hình thành và đi vào 
hoạt động nhiều câu lạc 
bộ khởi nghiệp để tư vấn, 
hỗ trợ cho thanh niên nói 
chúng và sinh viên khởi 

nghiệp sáng tạo. 
Đối với những băn khoăn 

của nhiều bạn trẻ về nguồn 
vốn khi bắt tay vào khởi 
nghiệp, lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn cho biết: Hiện, Chi 
nhánh Ngân hàng Chính 
sách Xã hội tỉnh đang triển 
khai 19 chương trình tín 
dụng ưu đãi với phương 
thức cho vay ủy thác, trong 
đó có tổ chức Đoàn Thanh 
niên. Tuy nhiên, các đoàn 
viên, thanh niên cần phải 
xây dựng phương án, dự án 
sản xuất có tính khả thi cao 
và hiệu quả.  

LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT 
TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ
Tại cuộc đối thoại, đồng 

chí Chủ tịch UBND tỉnh 
thông tin: Hiện nay, Thái 
Nguyên đang tập trung đẩy 
mạnh chuyển đổi số trong 
tất cả các lĩnh vực. Toàn 
tỉnh đang có trên 2.300 Tổ 
công nghệ cộng đồng hỗ 
trợ người dân chuyển đổi 
số, trong đó, thanh niên là 
nòng cốt. Chính vì vậy, để 
hiện thực hóa được mục 
tiêu của tỉnh, phát huy vai 
trò của xung kích, đoàn 
viên, thanh niên cần trang 
bị cho mình kỹ năng sử 
dụng nền tảng số, có khả 
năng tuyên truyền, hướng 
dẫn, hỗ trợ người dân sử 
dụng công nghệ số, nắm bắt 
xu hướng thời đại và ứng 
dụng công nghệ mới. Tỉnh 
sẽ luôn quan tâm, tạo điều 
kiện, định hướng, hỗ trợ về 
kỹ thuật, vốn, thị trường và 
đồng hành với đoàn viên, 
thanh niên trên con đường 
chuyển đổi số.

Đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh mong muốn 
đoàn viên, thanh niên sẽ 
tiếp tục phát huy tinh thần 
xung kích, cống hiến sức 
trẻ, trí tuệ vào công cuộc 
xây dựng quê hương Thái 
Nguyên và đất nước ngày 
càng giàu đẹp, văn minh.n

Huyện Phú Bình có tuyến 
Quốc lộ 37 và một số 
tuyến tỉnh lộ đi qua địa 

bàn với tổng số 91,4km. Toàn 
huyện cũng có gần 95km đường 
huyện, 320km đường xã và 
660km đường xóm, ngõ xóm. 
Đây là điều kiện thuận lợi, kết 
nối huyện với các địa phương 
khác, giúp người dân đi lại, giao 
thương hàng hóa dễ dàng. Trước 
đây, phần lớn các tuyến đường 
trục chính ở các xã, xóm đều 
chưa được cứng hóa, bà con đi lại 
khó khăn. Sau hơn 10 năm thực 
hiện Chương trình Mục tiêu 
Quốc gia Xây dựng nông thôn 
mới, đến nay, 100% tuyến đường 
trục xã đã được cứng hóa; khoảng 
77% tuyến đường xóm, nội đồng 
được bê tông hóa, góp phần giúp 
bà con đi lại, sản xuất thuận 
tiện… 

Ông Nguyễn Đắc Vinh, 
Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 
huyện Phú Bình cho biết: Nhận 
thức rõ ý nghĩa và tầm quan 
trọng của hạ tầng giao thông 
nông thôn trong phát triển kinh 
tế - xã hội ở địa phương, thời 
gian qua, chúng tôi đã tham mưu 
với lãnh đạo UBND huyện xây 
dựng kế hoạch phát triển giao 
thông nông thôn trên địa bàn mà 
trọng điểm là phê duyệt Đề án 
Xây dựng, quản lý, bảo trì đường 

giao thông, giai đoạn 2021-2026, 
trong đó, tập trung cải tạo, nâng 
cấp trên 300km đường xóm và 
nội đồng do UBND cấp xã quản 
lý với tổng kinh phí trên 320 tỷ 
đồng; chủ động phối hợp với các 
xã, thị trấn rà soát và lập danh 
mục ưu tiên xây dựng các tuyến 
đường theo lộ trình; tham mưu, 
lồng ghép các nguồn vốn để triển 
khai thực hiện; thường xuyên cử 
cán bộ kiểm tra các tuyến đường 
nhằm phát hiện kịp thời hư hỏng 

để có biện pháp khắc phục… 
Năm nay, xã Nga My được 

phân bổ gần 1.440 tấn xi măng 
để hoàn thiện 14 tuyến đường. 
Ông Nguyễn Văn Hoành, Chủ 
tịch UBND xã Nga My thông tin: 
Xã hiện có 19,2km đường trục 
xã, 20,9km đường trục xóm, ngõ 
xóm. Để hoàn thiện các tuyến 
đường, xã đã xây dựng kế hoạch 
cụ thể ngay từ đầu năm, giao 
cho các tổ chức hội, đoàn thể và 
các xóm tuyên truyền, vận động 

người dân hiến đất làm đường. 
Với nguồn xi măng được cấp trên 
phân bổ, từ năm 2021 đến nay, 
chúng tôi đã nâng cấp, sửa chữa 
được 10,7km đường trục xã, xóm 
và ngõ xóm, trong đó, người dân 
hiến trên 3.000m2 đất, phá dỡ 
1.450m tường rào để mở rộng 
mặt đường. Nhờ đó, 100% tuyến 
đường trục xã đã được cứng hóa, 
80% tuyến đường trục xóm, ngõ 
xóm được bê tông hóa, giúp bà 
con đi lại dễ dàng hơn. 

Không chỉ xã Nga My, từ năm 
2019 trở lại đây, các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện Phú Bình 
đã được phân bổ 55.200 tấn xi 
măng để nâng cấp, mở rộng trên 
342km đường giao thông nông 
thôn, với tổng trị giá khoảng 420 
tỷ đồng. Cùng với đó, người dân 
cũng hiến trên 437.000m2 đất, 
đóng góp ngày công và tiền mặt 
để hoàn thiện các tuyến đường. 
Ngoài ra, năm 2022, từ nguồn 
vốn Chương trình Mục tiêu Quốc 
gia Xây dựng nông thôn mới, 
UBND huyện Phú Bình cũng 
phân bổ trên 20 tỷ đồng cho các 
xã để thực hiện 23 công trình 
đường giao thông trong năm nay 
và quý I năm 2023. 

Bài và ảnh: VI VÂN

hành vi cản trở hoạt động 
tố tụng bị xử phạt vi phạm 
hành chính; hình thức, mức 
xử phạt; biện pháp khắc 
phục hậu quả; biện pháp 
ngăn chặn và bảo đảm xử 
lý vi phạm hành chính. Ba 
nhóm hành vi cản trở hoạt 
động tố tụng nêu trong Pháp 
lệnh, gồm: Hành vi cản trở 

hoạt động tố tụng hình sự; 
cản trở hoạt động tố tụng 
dân sự, tố tụng hành chính 
và hành vi vi phạm nội quy 
phiên tòa. Sau Hội nghị này, 
các cơ quan chức năng của 
tỉnh, 9 huyện, thành căn cứ 
theo chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn sẽ tiếp tục quán 
triệt, triển khai Pháp lệnh 
tới cán bộ, đảng viên, nhân 
dân trên địa bàn tỉnh.n

sở, ngành, địa phương liên 
quan dự tại điểm cầu tỉnh 
Thái Nguyên.

Hội nghị tập trung đánh 
giá thành tựu trong công tác 
quản lý và phát triển đô thị 
Việt Nam sau chặng đường 
gần 15 năm kể từ Hội nghị 
Đô thị toàn quốc năm 2009. 
Phát biểu kết luận Hội nghị, 
Thủ tướng Phạm Minh 
Chính khẳng định: Phát 

triển đô thị là động lực của 
phát triển kinh tế. Trên cơ 
sở chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, Chính phủ và 
các bộ, ngành, địa phương 
phải tổ chức thực hiện hiệu 
quả, thực chất để đưa Nghị 
quyết số 06 của Bộ Chính 
trị đi vào cuộc sống; giải 
quyết những điểm nghẽn để 
quy hoạch, xây dựng, quản 
lý và phát triển bền vững 
đô thị Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 
2045.n

phát huy vai trò của người 
có uy tín. Hàng năm, các 
cơ quan chức năng của tỉnh 
và các huyện, thành đều rà 
soát, đánh giá để bình chọn, 
xét công nhận người có uy 
tín. 

Để người có uy tín trong 
cộng đồng DTTS phát huy 
tốt vai trò, trách nhiệm của 
mình, các cấp chính quyền, 
các tổ chức đoàn thể của 
tỉnh đã tổ chức nhiều hội 
nghị cung cấp thông tin; tập 
huấn, tham quan, giao lưu, 
học tập kinh nghiệm; tổ 
chức các lớp trang bị kiến 

thức để người có uy tín về 
cộng đồng tuyên truyền đến 
người dân không vi phạm 
pháp luật, cảnh giác với 
âm mưu xấu của các thế 
lực thù địch lợi dụng vấn 
đề dân tộc, tôn giáo để chia 
rẽ, chống phá. Ông Triệu 
Thanh Bình ở xóm Đồng 
Đình, xã Kim Phượng 
(Định Hóa), cho biết: Với 
cương vị là Trưởng xóm, 
tôi thường xuyên tham mưu 
cho Chi ủy và Ban Công 
tác Mặt trận xóm thực hiện 
tuyên truyền, vận động 
nhân dân thực hiện tốt các 
nhiệm vụ, mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội của 

địa phương, chung tay xây 
dựng nông thôn mới... Còn 
bà Lưu Thị Luyện, dân tộc 
Tày, ở xóm Na Biểu, xã Phủ 
Lý (Phú Lương) chia sẻ: Là 
Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng 
xóm nên tôi luôn đồng hành 
cùng Chi bộ, Ban Công tác 
Mặt trận, các chi hội đoàn 
thể trong công tác tuyên 
truyền, vận động người dân 
thực hiện các tiêu chí gia 
đình văn hóa, xóm nông 
thôn mới. Ngoài ra, tôi còn 
tích cực vận động nhân dân 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân 
tộc, hòa giải các vụ việc 
mâu thuẫn trong nội bộ 
dòng tộc hoặc trong xóm... 

Ngoài ra, người có uy 
tín trong cộng đồng DTTS 
của tỉnh còn tuyên truyền, 
giáo dục cho đoàn viên, 
thanh thiếu niên về công 
tác phòng, chống tội phạm 
và tệ nạn xã hội, tham gia 
tích cực giải quyết các vụ 
việc xảy ra tại cơ sở, không 
để diễn biến phức tạp về an 
ninh trật tự. Người uy tín 
cũng vận động nhân dân 
cam kết không tàng trữ, vận 
chuyển, buôn bán, sử dụng 
trái phép chất ma túy; tham 
gia thực hiện cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây 
dựng cuộc sống mới ở khu 
dân cư"...n 

Tận dụng diện tích đất đồi 
bãi, vài năm trở lại đây, 
nhiều hộ dân trên địa bàn 

xã Bộc Nhiêu đã tập trung phát 
triển chăn nuôi, góp phần nâng 
cao thu nhập. Đơn cử như Hợp 
tác xã (HTX) Nông nghiệp Toàn 
Thắng, ở xóm Lạc Nhiêu đã duy 
trì sản xuất, chăn nuôi gà an toàn 
theo hướng VietGAP nhằm đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của 
thị trường. Trao đổi với chúng 
tôi, anh Phạm Ngọc Nam, Giám 
đốc Hợp tác xã Nông nghiệp 
Toàn Thắng chia sẻ: Trước đây, 
bà con thường chăn nuôi nhỏ lẻ, 
lại chưa chú trọng đến khâu tiêm 
vắc-xin phòng, chống dịch bệnh 
nên hiệu quả kinh tế chưa cao. 
Từ khi thành lập hợp tác xã, 
chuồng trại chăn nuôi được làm 
kiên cố nên hạn chế gió lùa vào 
mùa Đông, có quạt thoáng mát 
về mùa Hè, công tác phòng dịch 
cũng được chú trọng. Nhờ vậy 
nên đàn gà sinh trưởng, phát 
triển tốt, sản phẩm có đầu ra ổn 
định. Trung bình 1 tháng, Hợp 
tác xã cung cấp 10 tấn gà hơi và 
trên 20 nghìn quả trứng.  

Không chỉ riêng HTX Nông 
nghiệp Toàn Thắng, hiện nay, 

trên địa bàn xã Bộc Nhiêu hiện 
còn có hơn chục hộ đầu tư phát 
triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, 
đem lại nguồn thu nhập ổn định 
hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Ngoài chăn nuôi, bà con xã 
Bộc Nhiêu cũng khai thác tốt thế 
mạnh diện tích đất lâm nghiệp, 
tập trung phát triển kinh tế đồi 
rừng. Cùng với việc bảo vệ hiệu 
quả diện tích rừng tự nhiên, người 
dân trong xã tích cực trồng cây, 
gây rừng, phủ xanh đất trống, 
đồi núi trọc, nâng cao hiệu quả 
rừng trồng. Với diện tích rừng 
sản xuất hơn 1.260ha, xã tập 
trung chỉ đạo, hướng dẫn người 

dân trồng các loại cây nguyên 
liệu như: quế, keo… góp phần 
thúc đẩy kinh tế rừng phát triển. 
Bà Hoàng Thị Liên, một hộ dân 
ở xóm Trung Tâm, cho biết: Nhà 
tôi có 2ha keo, sau 1 chu kỳ trồng 
từ 5-7 năm cho thu hoạch được 
90 triệu đồng/ha. Cùng với trồng 
rừng, nhà tôi còn đào ao thả cá và 
nuôi hơn 200 con lợn/lứa. Nhờ có 
nguồn thu nhập ổn định từ trồng 
trọt, chăn nuôi, kinh tế gia đình 
bà Liên ngày càng phát triển. 

Tìm hiểu chúng tôi được biết, 
xác định nông nghiệp là chủ đạo 
trong phát triển kinh tế, thời gian 
qua, xã Bộc Nhiêu đã chú trọng 

tuyên truyền, vận động người 
dân áp dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất. Cùng với 
đó, xã cũng phối hợp với các cơ 
quan chuyên môn triển khai các 
mô hình trồng trọt, chăn nuôi để 
bà con học tập kinh nghiệm. Với 
200ha đất lúa, bà con đã từng 
bước thay thế các giống lúa dài 
ngày bằng nhiều giống lúa có 
năng suất chất, lượng cao, như: 
J02, Thiên ưu 8, TBR225… Nhờ 
vậy, năng suất lúa của xã đã tăng 
từ 49 tạ/ha (năm 2015) lên 55 tạ/
ha hiện nay. 

Trên những diện tích đất canh 
tác kém hiệu quả, bà con đã cải 
tạo thành những vườn bưởi, cam, 
thanh long… trù phú. Đối với sản 
xuất chè, bà con đã từng bước 
liên kết trong sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm. Đơn cử như Hợp tác 
xã Đồng Tiến, với lĩnh vực kinh 
doanh chủ yếu là chăn nuôi và 
sản xuất tiêu thụ chè, hằng năm, 
đơn vị cung ứng ra thị trường hơn 
27 tấn chè búp khô, cùng một số 
sản phẩm thịt lợn, thủy sản… 
Doanh thu của HTX đạt khoảng 
2,5 tỷ đồng/năm, góp phần tạo 
việc làm cho hơn 10 lao động địa 
phương với mức thu nhập bình 
quân 5 triệu đồng/người/tháng.

Nhờ các giải pháp chỉ đạo đúng 
hướng trong phát triển kinh tế, 

đời sống người dân xã Bộc Nhiêu 
đã từng bước cải thiện và nâng 
cao. Năm 2016, thu nhập bình 
quân đầu người toàn xã mới đạt 
18 triệu đồng/người/năm thì đến 
năm 2021 là 36 triệu đồng/người/
năm. Hiện nay, các tuyến đường 
trục chính của xã được bê tông 
hóa, ô tô, xe máy có thể đến tận 
nơi thu mua nông sản của bà con. 
Các công trình trạm y tế, trường 
học, nhà văn hóa… được đầu tư 
đồng bộ. Trong lĩnh vực văn hóa, 
xã hội, bà con đã có bước chuyển 
biến mạnh mẽ, thay đổi tập quán 
trong tổ chức hiếu, hỉ, xây dựng 
nếp sống văn minh. Năm 2021, 
xã Bộc Nhiêu đã được công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới. 

Ông Lê Đình Ngà, Chủ tịch 
UBND xã Bộc Nhiêu cho biết: 
Năm 2023, chúng tôi phấn đấu 
tiếp tục hoàn thiện, duy trì và giữ 
vững các tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới đã đạt. Địa phương xác 
định phát triển kinh tế, nâng cao 
thu nhập của người dân vẫn là 
nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt 
để nông thôn mới thực sự bền 
vững.

Theo con đường bê tông phẳng 
phiu xen giữa màu xanh bạt ngàn 
của những rừng keo, chúng tôi 
cảm nhận được sức sống ở vùng 
quê miền núi đang đổi thay.n
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Đổi thay ở Bộc Nhiêu
(Tiếp theo trang 1)

Bà Hoàng Thị Liên, ở xóm Trung Tâm, xã Bộc Nhiêu chăm sóc 
đàn lợn của gia đình.

“Cây cao bóng cả” trong cộng đồng 
người dân tộc thiểu số

(Tiếp theo trang 1)

Để hoàn thiện hạ tầng giao 
thông nông thôn, thời gian 
qua, bên cạnh sự quan tâm, 
hỗ trợ của cấp trên, huyện 
Phú Bình đã huy động sự vào 
cuộc của các cấp, ngành và 
sự đồng lòng của người dân 
địa phương.  

Phú Bình nỗ lực xây dựng giao thông nông thôn

Hiện nay, 100% tuyến đường trục xã ở Nga My (Phú Bình) đã được cứng hóa.

(Tiếp theo trang 1)

về những khó khăn, hạn chế trên các lĩnh vực, 
được dư luận quan tâm. Ngoài ra, tại Hội nghị, 
các đại biểu đã được thông tin về kết quả thực 
hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 
11 tháng năm 2022; tình hình hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Masan 
High-Tech Materials; tình hình thực hiện các 
dự án giao thông lớn, trọng điểm trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Duy 
Hoàng nhấn mạnh: Năm 2022, kết quả thực 
hiện các chỉ tiêu của tỉnh, các địa phương đều 
đạt khá. Kết quả này có sự đóng góp tích cực 
của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền 
các phong trào thi đua. Trong tháng cuối cùng 
của năm 2022, các cơ quan báo chí tập trung 
tuyên truyền các nội dung, như: kết quả học tập, 
quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, 
kết luận của Trung ương và các cấp ủy Đảng; 
việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính 
trị của địa phương...n 

Báo chí...
(Tiếp theo trang 1)

Phát triển...
(Tiếp theo trang 1)

Khơi dậy...
(Tiếp theo trang 1)

diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ 
30 phút, ngày 24/12/2022 
và được truyền hình trực 
tiếp trên sóng Đài Truyền 
hình Việt Nam; phát thanh 
trực tiếp trên Đài Tiếng nói 
Việt Nam; trực tuyến trên 
Báo Thái Nguyên điện tử.

Dịp này, các địa phương, 
đơn vị trong tỉnh cũng tổ 

chức nhiều hoạt động ôn lại 
truyền thống lịch sử, tinh 
thần đấu tranh cách mạng 
vẻ vang của dân tộc, Quân 
đội nhân dân và lực lượng 
TNXP Việt Nam; phát huy 
giá trị Khu di tích lịch sử 
Quốc gia Địa điểm lưu niệm 
các TNXP Đại đội 915 
trong giáo dục truyền thống 
cách mạng; quảng bá thành 
tựu phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh Thái Nguyên, 
tỉnh Bắc Kạn...n

Quán triệt nội dung xử phạt
khi cản trở hoạt động tố tụng

Nhiều hoạt động...
(Tiếp theo trang 1)



Để hỗ trợ người
nhiễm HIV, Thái
Nguyên luôn tạo

điều kiện cho các đối tượng
này được tiếp cận với các
dịch vụ y tế. Toàn tỉnh đang
có 8 cơ sở điều trị
HIV/AIDS cấp thuốc ARV.
Tại các cơ sở này, người
nhiễm HIV thường xuyên
được khám, cấp phát thuốc
điều trị đúng quy định.
Hiện, Thái Nguyên có trên
4.000 người nhiễm HIV
đang điều trị ARV, đạt trên
85% số người nhiễm HIV
còn sống, trong đó có hơn
96% số bệnh nhân điều trị
ARV có thẻ bảo hiểm y tế.
Anh L.T.H, phường Túc
Duyên (TP. Thái Nguyên)
cho hay: Tôi được hỗ trợ
điều trị ARV hơn 10 năm
rồi. Từ ngày sử dụng thuốc,
tải lượng vi rút của tôi đã
xuống dưới ngưỡng có thể
lây nhiễm cho mọi người.
Bởi vậy, tôi không cảm
thấy tự ti mà luôn lạc quan,
yêu đời, sống vui vẻ bên
người thân và tích cực phát
triển kinh tế gia đình.

Không chỉ hỗ trợ điều trị
người nhiễm HIV bằng
ARV, Thái Nguyên còn hỗ
trợ dự phòng trước phơi
nhiễm HIV. Lực lượng y tế
đã làm tốt công tác truyền
thông và đưa dịch vụ điều

trị dự phòng trước phơi
nhiễm HIV bằng thuốc
ARV (PrEP) đến với người
dân ở các huyện, thành phố.
Cuối tháng 8 vừa qua, Ban
Quản lý Tiểu dự án Tăng
cường hỗ trợ kỹ thuật
phòng, chống HIV/AIDS
(EPIC) tỉnh đã tổ chức phát
động Chiến dịch điều trị
ARV là dự phòng, với sự
tham gia của hơn 300 học
sinh, sinh viên, cán bộ y
tế…

Ông Nguyễn Văn
Trường, Giám đốc Trung
tâm Kiểm soát Bệnh tật

tỉnh cho biết: Điều trị dự
phòng trước phơi nhiễm
bằng thuốc ARV - hay gọi
là PrEP là một trong những
can thiệp có hiệu quả
nhất để dự phòng lây nhiễm
HIV cho nhóm nguy cơ cao
như MSM, người chuyển
giới nữ, tiêm chích ma túy,
vợ hoặc chồng hay bạn tình
của người nhiễm HIV. Hiện
nay, PrEP là một phần
trong chiến lược dự phòng
HIV toàn diện, bao gồm cả
việc sử dụng bao cao su.
PrEP là biện pháp dự phòng
nhiễm HIV bằng cách uống

thuốc kháng HIV đều đặn
hằng ngày, trước khi phơi
nhiễm HIV. PrEP an toàn
cho người dùng, cả phụ nữ
mang thai và cho con bú.

Có thể thấy, thông qua
những hoạt động trên đã tạo
cơ hội và điều kiện thuận
lợi để người nhiễm HIV và
nhóm có nguy cơ cao
nhiễm HIV ở Thái Nguyên
được điều trị ARV và dễ
dàng tiếp cận dịch vụ dự
phòng với chi phí thấp, hiệu
quả cao. Trên địa bàn tỉnh
đang có hàng nghìn khách
hàng đang sử dụng dịch vụ
điều trị dự phòng trước phơi
nhiễm HIV bằng thuốc
ARV (PrEP).

Ngoài ra, việc xây dựng
được nhiều mô hình câu lạc
bộ, nhóm hoạt động tích
cực, như: Câu lạc bộ (CLB)
“Đồng cảm”; Nhóm “Hoa
Hướng Dương”; “Tình
nguyện”; “Hoa Huệ”;
“Làm mẹ”; “Bạn giúp
bạn”; “Vòng tay nhân ái,
hướng tới tương lai”…
cũng đã giúp đỡ những
người nhiễm HIV vượt qua
được “khủng hoảng” ban
đầu, có niềm tin vào cuộc
sống, tương lai và có những
kiến thức cần thiết trong dự
phòng lây nhiễm, khám,
chữa bệnh và điều trị…
Đơn cử như CLB Thành
công Phú Lương, được
thành lập từ năm 2015 với

18 thành viên nòng cốt
tham gia. Đến nay, sau hơn
7 năm đi vào hoạt động,
CLB đã thực hiện có hiệu
quả nhiều phần việc như:
tiếp cận những người sử
dụng ma túy, truyền thông
giảm hại, xét nghiệm sàng
lọc HIV, chuyển gửi đến
các cơ sở điều trị ARV; tư
vấn, hỗ trợ những người sử
dụng ma túy điều trị
methadone, hô ̃ trơ ̣ Phòng
khám ngoại trú Methadone
Phú Lương truyền thông về
việc tuân thủ điều trị ARV:
Không phát hiện = Không
lây truyền và lợi ích của
Methadone...

Thực tế cho thấy, việc hỗ
trợ những người nhiễm HIV
và các hoạt động hỗ trợ dự
phòng trước phơi nhiễm
HIV đã mang lại hiệu quả
thiết thực. Kết quả này sẽ là
động lực để Thái Nguyên
tiếp tục triển khai nhiều
hoạt động hỗ trợ trong
tương lai. Trong đó, tỉnh sẽ
tiếp tục duy trì một số hoạt
động trọng tâm, như: tăng
cường điều trị cho bệnh
nhân HIV/AIDS bằng
thuốc điều trị ARV; duy trì
việc điều trị Methadone tại
các địa phương; điều trị dự
phòng lây truyền HIV từ
mẹ sang con, hoạt động can
thiệp giảm tác hại dự phòng
lây truyền HIV...

Bài và ảnh: Tùng LâM
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CHíNH TRị - Xã HộI

Một buổi cấp phát thuốc ARV cho người nhiễm HIV tại Trung tâm Y tế TP. Thái Nguyên.

Hỗ trợ tích cực cho người nhiễm HIV/AIDS
Khoảng 5 năm trở lại đây, đại dịch HIV/AIDS ở Thái
Nguyên có xu hướng giảm mạnh khi tỷ lệ lây nhiễm
chỉ dừng ở con số 0,36%. Theo đó, những người có
nguy cơ cao nhiễm HIV và hơn 4.750 người nhiễm
HIV còn sống trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự
hỗ trợ rất tích cực từ lực lượng y tế và các ngành
chức năng.

đánh giá cao hơn ở bảng F này. Và với tính chất và kết
quả sau 2 lượt trận, đây là trận hấp dẫn nhất của vòng
bảng, được nhiều người quan tâm. Đội thắng tất nhiên sẽ
đoạt tấm vé đi tiếp.

Croatia từng vào chung kết năm 2018. Vậy nhưng,
trong trận đấu với Canada, Croatia bị thủng lưới từ rất
sớm. Nhờ vào sự già dơ và kinh nghiệm chinh chiến đấu
trường World Cup đã giúp họ lội ngược dòng ngoạn mục.
Ở lượt trận này, chỉ cần hòa Bỉ là đoàn quân của huấn
luyện viên Zlatko Dalic sẽ hoàn thành mục tiêu đi tiếp.
Các học trò của HLV Zlatko Dalic cần tạo được một thế
trận chặt chẽ, thận trọng nếu muốn có điểm trước đối thủ.
Nhưng chỉ cần một một chút sơ sẩy, đội bóng nắm nhiều
cơ hội nhất sẽ rất dễ phải trả giá đắt.

Còn đối với tuyển Bỉ, tuy để thất thủ 0-2 trước Ma-rốc
một cách bất ngờ nhưng dù sao Quỷ đỏ vẫn đang sở hữu
một dàn hảo thủ và ở thế buộc phải thắng nên chắc chắn
sẽ dốc toàn lực tấn công. Rất có thể, ở trận đấu quyết
định trước Croatia, họ sẽ bung tỏa và thể hiện đẳng cấp,
kinh nghiệm của mình. Muốn đi tiếp, Bỉ chỉ có cách duy
nhất là phải giành chiến thắng.

Ở một góc nhìn khác, nếu như Croatia để thua Bỉ, đội
bóng của Luka Modric vẫn có thể đi tiếp nếu Canada
thắng Ma-rốc. Nếu hòa Croatia, để lọt qua vòng bảng, Bỉ
chỉ có thể mong chờ Canada thắng đậm Ma-rốc với cách
biệt ít nhất 3 bàn, tuy nhiên, đây là kịch bản rất khó xảy
ra. Nhưng biết đâu, Canada với tâm thế “không còn gì để
mất” lại trỗi dậy một cách mãnh liệt, chơi hết mình và tạo
bất ngờ lớn để về nước với tư thế ngẩng cao đầu. Mọi điều
trong bóng đá đều có thể xảy ra. Đó cũng chính là sự hấp
dẫn của môn thể thao vua như ngay ở vòng bảng vừa diễn
ra, người hâm mộ trên toàn thế giới đã được chứng kiến
rất nhiều cơn chấn động. Bởi vậy, lượt trận cuối ở bảng F
diễn ra cùng lúc 22 giờ, ngày 1-12, hứa hẹn đem đến một
bữa tiệc bóng đá hấp dẫn cho người hâm mộ.n

Cuộc đua... (Tiếp theo trang 4)

đồi chè, chúng tôi đang thực hiện sản xuất chè an toàn
theo tiêu chuẩn VietGAP. Tôi tin, việc được cấp chứng
nhận nhãn hiệu tập thể sẽ giúp cho hương chè Võ Nhai
bay xa đến với mọi miền của Tổ quốc.

Ông Dương Văn Toản, Phó Chủ tịch UBND huyện
Võ Nhai khẳng định thêm: Chè Võ Nhai được công nhận
nhãn hiệu tập thể là một bước tiến mới khẳng định vị trí,
vai trò của cây chè trên địa bàn huyện, chúng tôi đang
tiến hành các bước để chuẩn bị công bố trong thời gian
tới. Cùng với đó, để giữ vững thương hiệu "Chè Võ
Nhai", ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá
sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, các
sàn thương mại điện tử địa phương cũng sẽ triển
khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển cây chè
trên địa bàn huyện, như: Thực hiện hỗ trợ Dự án Phát
triển cây chè thuộc Đề án Phát triển nông, lâm nghiệp
huyện Võ Nhai, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến
năm 2030; các dự án phát triển chè theo chuỗi liên kết
thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn
2021-2025... Trong đó, tập trung hỗ trợ tập huấn về
chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ điểm tưới tiết
kiệm, máy móc, phân bón hữu cơ vi sinh, chứng nhận
VietGAP, bao bì, nhãn mác...n

Cơ hội... (Tiếp theo trang 4)
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nhất là trong thời gian diễn ra World
Cup 2022; đẩy mạnh đấu tranh với các
loại tội phạm phát sinh liên quan đến
hoạt động cá độ bóng đá, như “tín dụng
đen”, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp
tài sản...

Các tỉnh, thành phố huy động sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
trong phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả
với hoạt động cá độ bóng đá; tuyên
truyền, vận động nhân dân tích cực
tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc. Thời gian qua, lực lượng
Công an với vai trò chủ công đã phối
hợp, quyết liệt đấu tranh, triệt phá nhiều
đường dây đánh bạc quy mô lớn. Đáng
chú ý nhất là Cục Cảnh sát hình phối
hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công
an và Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá
đường dây cá độ bóng đá có mức giao
dịch lên đến 30.000 tỷ đồng. Đường dây
cá độ này thực hiện qua các trang mạng
bong88 và Agbong88, do nhóm người
Việt trong nước tổ chức, điều hành.

Thực tế, cá độ bóng đá rất đa dạng về
hình thức và quy mô, có thể tự phát, nhỏ
lẻ giữa một vài người cho đến các đường
dây trên không gian mạng có quy mô
liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng
hàng chục nghìn người tham gia. Tháng
10-2022, Cục Phát thanh, Truyền hình
và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và
Truyền thông) đã công bố danh sách 48
website, như: M88, Fun88, Bong88,
Fi88, Vn88hn... có dấu hiệu vi phạm
pháp luật cung cấp nội dung quảng cáo
cá độ, cờ bạc.

Các đối tượng, nhà cái quản lý các
trang web cá độ này thường móc nối để
xây dựng đường dây, phân cấp nhiều
tầng, tổ chức đánh bạc chặt chẽ. Không
khó để bắt gặp những quảng cáo, chào
mời hấp dẫn về hình thức đánh bạc, cá
độ trực tuyến trên nhiều trang web,
mạng xã hội. Người chơi chỉ cần có các
thiết bị kết nối Internet và làm theo
hướng dẫn, như: đăng ký tài khoản
thành viên; mở tài khoản cá nhân tại các
ngân hàng để giao dịch, chuyển tiền vào
tài khoản đại diện của trang web tại Việt
Nam, hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua
thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian

thanh toán để tham gia cá cược...
Theo cơ quan chức năng, hầu hết

người chơi cá độ bóng đá trên không
gian mạng đều thua cược. Hệ lụy để lại
thường là trắng tay, nợ nần rồi bị đẩy
đến bước đường cùng, kéo theo nhiều
loại tội phạm khác phát sinh như trộm
cắp, cướp của giết người, tín dụng đen,
đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật,
thậm chí tự tử để né tránh việc trả nợ.
Chính vì vậy, lực lượng Công an
khuyến cáo người dân cần nâng cao ý
thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối
không liên quan đến tệ nạn cờ bạc, nhất
là cá độ bóng đá dưới mọi hình thức;
cảnh giác với các chiêu trò, lôi kéo, dụ
dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trên không gian mạng; chủ
động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ
quan chức năng khi phát hiện các trang
web đánh bạc trên mạng xã hội.

Bộ Công an đề nghị người dân khi
phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi
vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp
thời báo tin tố giác với cơ quan Công an
gần nhất, hoặc qua đường dây nóng của
Cục Cảnh sát hình sự theo số máy: 0692
348 569.n

Ngăn chặn...
(Tiếp theo trang 4)

Cöng ty Baão hiïím VietinBank Thaái
Nguyïn chuáng töi thöng baáo vïì viïåc mêët êën
chó baão hiïím trong nùm 2021, nhû sau:

* Maä êën chó: XC.1.1 &XC.1.2
1. Quyïín söë: 21002465; söë seri: tûâ söë

210024641 àïën söë 210024642
* Maä êën chó: XC.2.1 & XC.2.4
1. Quyïín söë: 21200864; söë seri: 212008632
2. Quyïín söë: 21204520; söë seri: 212045199
3. Quyïín söë: 21204530; söë seri: tûâ söë

212045296 àïën söë 212045300.
4. Quyïín söë: 21204544; söë seri: tûâ söë

212045436 àïën söë 212045437.
5. Quyïín söë: 21204549; söë seri: 212045484
6. Quyïín söë: 21204562; söë seri: 212045619
7. Quyïín söë: 21204568; söë seri: 212045671
8. Quyïín söë: 21204570; söë seri: 212045700
9. Quyïín söë: 21204580; söë seri: 212045797
10. Quyïín söë: 21204585; söë seri: tûâ söë

212045841 àïën söë 212045850.
11. Quyïín söë: 21204589; söë seri: 212045889
12. Quyïín söë: 21204593; söë seri:

212045921, 212045930.
13. Quyïín söë: 21204595; söë seri: 212045944
14. Quyïín söë: 21204598; söë seri: 212045976
15. Quyïín söë: 21204599; söë seri: 212045982
16. Quyïín söë: 21205652; söë seri: 212056519
17. Quyïín söë: 21205658; söë seri: 212056575
* Maä êën chó: XC.1.1
1. Quyïín söë: 19013456; söë seri: 190134551
2. Quyïín söë: 19013463; söë seri: 190134627
3. Quyïín söë: 19013470; söë seri: 190134693
4. Quyïín söë: 21002453; söë seri: 210024524
5. Quyïín söë: 21002454; söë seri: 210024531
6. Quyïín söë: 21002457; söë seri: tûâ

210024561 àïën 210024570.
7. Quyïín söë: 21002459; söë seri: 210024585
8. Quyïín söë: 21002460; söë seri: tûâ söë

210024594 àïën söë 210024599.
9. Quyïín söë: 21002483; söë seri: 210024821
10. Quyïín söë: 21002504; söë seri: tûâ söë

210025034 àïën söë 210025035.
11. Quyïín söë: 21002505; söë seri: 210025042
* Maä êën chó: XC.1.2
1. Quyïín söë: 21002481; söë seri: 210024807

2. Quyïín söë: 21002491; söë seri: tûâ söë
210024904 àïën söë 210024906.

* Maä êën chó: XC.2.1
1. Quyïín söë: 21204492; söë seri: 212044915,

212044916, 212044918, 212044920.
2. Quyïín söë: 21204494; söë seri: 212044931
3. Quyïín söë: 21204542; söë seri: 212045415
4. Quyïín söë: 21204558; söë seri: 212045575
5. Quyïín söë: 21204560; söë seri: 212045599
6. Quyïín söë: 21204584; söë seri: 212045831
7. Quyïín söë: 19103048; söë seri: 191030477
8. Quyïín söë: 19103049; söë seri: 191030488
* Maä êën chó: XC.2.2
1. Quyïín söë: 18203208; söë seri: 182032071
2. Quyïín söë: 18203209; söë seri: 182032090
3. Quyïín söë: 18203223; söë seri: 182032222
4. Quyïín söë: 18203224; söë seri: 182032236
5. Quyïín söë: 18203231; söë seri: 182032307
6. Quyïín söë: 18203340; söë seri: 182033394,

182033398.
* Maä êën chó: XC.2.4
1. Quyïín söë: 21204521; söë seri: 212045204
2. Quyïín söë: 21204555; söë seri: 212045548
3. Quyïín söë: 21204568; söë seri: 212045674
4. Quyïín söë: 21204571; söë seri: 212045708
5. Quyïín söë: 21204582; söë seri: tûâ söë

212045813 àïën söë 212045815.
6. Quyïín söë: 21204590; söë seri: 212045893.
7. Quyïín söë: 21204591; söë seri: tûâ söë

212045903 àïën söë 212045904.
8. Quyïín söë: 21204592; söë seri: tûâ söë

212045914 àïën söë 212045915.
9. Quyïín söë: 21204596; söë seri: 212045958
10. Quyïín söë: 21205651; söë seri: 212056507
11. Quyïín söë: 21205654; söë seri: 212056535
12. Quyïín söë: 21205662; söë seri: 212056620
13. Quyïín söë: 21205670; söë seri: 212056693
14. Quyïín söë: 21205684; söë seri: 212056837
töíng söë: 100 series.
Lyá do mêët: Do sú suêët trong quaá trònh quaãn

lyá vaâ sûã duång êën chó.
Cöng ty Baão hiïím Vietinbank thaái Nguyïn

baáo caáo vúái töíng Cöng ty vaâ caác àún võ thaânh
viïn VBi, Ngên haâng Cöng thûúng Viïåt Nam
vaâ caác Quyá khaách haâng àïí phöëi húåp truy tòm,
ngùn chùån lúåi duång vaâ thöng baáo vúái khaách
haâng söë êën chó trïn khöng coân giaá trõ sûã duång.

ThÖNG BaÁo
Thûåc hiïån chó àaåo cuãa UBND tónh Thaái

Nguyïn taåi Vùn baãn söë 3651/UBND-TH ngaây
13/10/2022, Súã Cöng Thûúng chuã trò, phöëi húåp
vúái UBND huyïån Phuá Bònh vaâ huyïån Phuá
Lûúng töí chûác:

Chûúng trònh “Kñch cêìu tiïu duâng nöåi àõa gùæn
vúái Cuöåc vêån àöång Ngûúâi Viïåt Nam ûu tiïn duâng

haâng Viïåt Nam” nùm 2022. 
Chûúng trònh diïîn ra taåi Chúå Cêìu Mêy, xaä Xuên

Phûúng, huyïån Phuá Bònh tûâ ngaây 02-12 àïën hïët
ngaây 04/12/2022; taåi sên vêån àöång xaä Phuá Àö,
huyïån Phuá Lûúng tûâ ngaây 06-12 àïën hïët ngaây
08/12/2022 vúái sûå tham gia cuãa nhiïìu doanh
nghiïåp, húåp taác xaä trïn àõa baân tónh vaâ caác hïå
thöëng siïu thõ lúán nhû: siïu thõ GO, siïu thõ
ALOhA…

Chûúng trònh Kñch cêìu tiïu duâng nöåi àõa gùæn vúái

Cuöåc vêån àöång “Ngûúâi Viïåt Nam ûu tiïn duâng
haâng Viïåt Nam” nhùçm thuác àêíy vaâ múã röång thõ
trûúâng nöåi àõa, kïët nöëi cung cêìu; höî trúå, thaáo gúä
khoá khùn cho caác àún võ, doanh nghiïåp, gùæn kïët
giûäa hoaåt àöång xuác tiïën thûúng maåi vúái hoaåt àöång
saãn xuêët, cung ûáng dõch vuå, goáp phêìn phaát triïín
caác lônh vûåc saãn xuêët, thûúng maåi, tiïu duâng trïn
àõa baân tónh; àêíy maånh lûu thöng vaâ triïín khai
àöìng böå, linh hoaåt caác giaãi phaáp khuyïën khñch tiïu
duâng haâng Viïåt Nam; àöìng thúâi, àêíy maånh tuyïn

truyïìn, nêng cao nhêån thûác cuãa cöång àöìng vïì thûåc
hiïån Cuöåc vêån àöång "Ngûúâi Viïåt Nam ûu tiïn
duâng haâng Viïåt Nam".

trong khuön khöí Chûúng trònh seä diïîn ra caác
caác hoaåt àöång biïíu diïîn nghïå thuêåt àùåc sùæc. 

Ban töí chûác xin trên troång kñnh múâi vaâ thöng
baáo àïën toaân thïí caác doanh nghiïåp, húåp taác xaä,
quyá khaách, nhên dên trong vuâng àïën tham quan,
mua sùæm vaâ hûúãng ûáng sûå kiïån yá nghôa naây. 

Xin trên troång kñnh múâi!

ThÖNG BaÁo 

I. Trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi saãn tónh
Thaái Nguyïn thöng baáo àêëu giaá taâi saãn laâ
quyïìn sûã duång àêët khi Nhaâ nûúác giao àêët coá
thu tiïìn sûã duång àêët, cuå thïí:

1. Ngûúâi coá taâi saãn: UBND huyïån Àöìng hyã.
Àõa chó: Xaä hoáa thûúång, huyïån Àöìng hyã, tónh
thaái Nguyïn. taâi saãn àêëu giaá:

1.1. Quyïìn sûã duång àêët àöëi vúái 03 lö àêët taåi
Khu dên cû söë 04 thõ trêën söng Cêìu, huyïån Àöìng
hyã.

- Khu dên cû söë 04, thõ trêën söng Cêìu: Lö quy
hoaåch söë 5 àïën söë 7; diïån tñch tûâ 145,17 m2 àïën
170,34 m2. Giaá khúãi àiïím: 2.000.000 àöìng/m2

àïën 2.100.000 àöìng/m2. Bûúác giaá: 100.000à/m2.
- tiïìn àùåt trûúác: 10% giaá khúãi àiïím lö àêët/01

höì sú. tiïìn höì sú: 200.000 àöìng/01 höì sú.
* hiïån traång khu àêët: UBND huyïån àaä thi

cöng xong caác haång muåc cöng trònh theo thiïët kïë
àaä àûúåc phï duyïåt.

1.2. Quyïìn sûã duång àêët khi Nhaâ nûúác giao àêët
coá thu tiïìn sûã duång àêët 15 ö àêët taåi Khu taái àõnh
cû Khu haânh chñnh huyïån Àöìng hyã.

- Ö söë L1-02; tûâ ö söë L2-02 àïën ö söë L2-03;
Ö L3-04; ö L3-11 àïën L3-12; tûâ ö söë L4-04 àïën
ö L4-06; tûâ ö söë L4-12 àïën ö L4-17. Diïån tñch tûâ
149,52m2/ö àêët  àïën 406m2/ ö àêët. Giaá khúãi àiïím:
7.800.000 àöìng/m2. Bûúác giaá: 200.000à/m2. tiïìn
àùåt trûúác: 20% giaá khúãi àiïím ö àêët/01 höì sú. tiïìn
höì sú: 500.000à/01 höì sú. hiïån traång khu àêët:
Caác ö àêët àaä thûåc hiïån xong cöng taác thu höìi àêët,
böìi thûúâng, höî trúå giaãi phoáng mùåt bùçng (mùåt
bùçng saåch).

2. Thúâi gian, àõa àiïím xem taâi saãn: tûâ ngaây
06/12/2022 àïën ngaây 08/12/2022 taåi thûåc àõa
(trong giúâ haânh chñnh, ngaây laâm viïåc). 

3. Thúâi gian, àõa àiïím baán höì sú, tiïëp nhêån

höì sú tham gia àêëu giaá: tûâ ngaây niïm yïët viïåc
àêëu giaá taâi saãn cho àïën 17 giúâ, ngaây 20/12/2022
(trong giúâ haânh chñnh) taåi trung têm Dõch vuå àêëu
giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn. 

4. Thúâi gian, àõa àiïím töí chûác cuöåc àêëu giaá:
- Khu dên cû söë 04 thõ trêën söng Cêìu, huyïån

Àöìng hyã: tûâ 13 giúâ 30 phuát, ngaây 23/12/2022.
- Khu taái àõnh cû Khu haânh chñnh huyïån Àöìng

hyã: tûâ 14 giúâ, ngaây 23/12/2022.
- Àõa àiïím töí chûác àêëu giaá: trung têm Dõch

vuå àêëu giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn.
5. Àiïìu kiïån, caách thûác àùng kyá tham gia

àêëu giaá:
- höå gia àònh; 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. Möåt höå gia
àònh chó àûúåc cûã möåt thaânh viïn tham gia àêëu
giaá. Nöåp höì sú àùng kyá tham gia àêëu giaá quyïìn
sûã duång àêët do trung têm phaát haânh trong thúâi
haån thöng baáo.

- Nöåp tiïìn mua höì sú, tiïìn àùåt trûúác: 
+ tiïìn mua höì sú: Khaách haâng nöåp tiïìn höì sú

trûåc tiïëp taåi trung têm 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 20/12/2022 àïën 17
giúâ, ngaây 22/12/2022.

6. Hònh thûác, phûúng thûác àêëu giaá:
- hònh thûác àêëu giaá: Àêëu giaá bùçng hònh thûác

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:
02083.658.586; àõa chó: söë 7, àûúâng Caách maång
thaáng taám, phûúâng trûng Vûúng, tP. thaái
Nguyïn. 

II. Trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi saãn tónh
Thaái Nguyïn thöng baáo àêëu giaá taâi saãn laâ 02
xe ö tö vêåt chûáng vuå aán, taâi saãn bõ tõch thu theo
phaáp luêåt vïì hònh sûå, töë tuång hònh sûå cuãa Súã
Taâi chñnh tónh Thaái Nguyïn, cuå thïí:

1. Ngûúâi coá taâi saãn: súã taâi chñnh tónh thaái
Nguyïn. Àõa chó: phûúâng trûng Vûúng, tP. thaái
Nguyïn, tónh thaái Nguyïn.

2. Taâi saãn àêëu giaá: taâi saãn 02 xe ö tö vêåt
chûáng vuå aán, taâi saãn bõ tõch thu theo phaáp luêåt vïì
hònh sûå, töë tuång hònh sûå:

* Xe ö tö nhaän hiïåu toyota Vios - Limo NCP
151L - Bemdku;  biïín söë: 30A-369.10; loaåi
phûúng tiïån: Xe ö tö con 5 chöî; maâu sún: Ghi
vaâng; söë khung: L4BW9F36E4000857; söë maáy:
2NZ7283318; nùm saãn xuêët: 2014; nûúác saãn
xuêët: Viïåt Nam; dung tñch xi lanh: 1.299; söë km
hoaåt àöång theo àöìng höì cöng tú meát: Khöng xaác
àõnh àûúåc.

* Xe ö tö nhaän hiïåu toyota Landcruiser; biïín
söë: 30A-115.69; loaåi phûúng tiïån: Xe ö tö con 8
chöî; maâu sún: Xanh; söë khung: FZJ800100674;
söë maáy: 1FZ0172750; nùm saãn xuêët: 1995; nûúác
saãn xuêët: Nhêåt Baãn; dung tñch xi lanh: 4.477; söë
km hoaåt àöång theo àöìng höì cöng tú meát: Khöng
xaác àõnh àûúåc.

tònh traång taâi saãn àûúåc thïí hiïån trong Biïn
baãn kiïím tra hiïån traång, xaác àõnh giaá khúãi àiïím
taâi saãn toaân dên laâ vêåt chûáng vuå aán, taâi saãn bõ tõch
thu theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì hònh sûå, töë
tuång hònh sûå ngaây 01/08/2022. taâi saãn àûúåc baão
quaãn taåi: Cuåc thi haânh aán dên sûå tónh thaái
Nguyïn. Àõa chó: phûúâng tuác Duyïn, tP. thaái
Nguyïn, tónh thaái Nguyïn.

3. Giaá khúãi àiïím: 310.000.000 àöìng (Ba
trùm mûúâi triïåu àöìng). Bûúác giaá: 1.500.000
àöìng. tiïìn àùåt trûúác: 31.000.000 àöìng. tiïìn höì
sú tham gia àêëu giaá: 200.000 àöìng/01 höì sú.

4. Thúâi gian, àõa àiïím xem taâi saãn: tûâ ngaây

08/12/2022 àïën ngaây 09/12/2022 (trong giúâ haânh
chñnh), taåi núi baão quaãn taâi saãn.

5. 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 13/12/2022
(trong giúâ haânh chñnh) taåi trung têm Dõch vuå àêëu
giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn.

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

7. 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 13/12/2022 àïën 17
giúâ, ngaây 15/12/2022. 

8. 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:
02083.658.586; àõa chó: söë 7, àûúâng Caách maång
thaáng taám, phûúâng trûng Vûúng, tP. thaái
Nguyïn, tónh thaái Nguyïn.

ÀÊËu GIaÁ TaâI saÃN

trong đó, tỷ lệ bê tông hoá đạt 80%. Thu nhập
bình quân đạt khoảng 24-25 triệu
đồng/người/năm. Các trường học trên địa bàn
đều đạt chuẩn Quốc gia. Hệ thống y tế đáp ứng
tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
Một số chính sách hỗ trợ đặc biệt đối với hộ
nghèo và đồng bào dân tộc luôn được địa phương
chú trọng. Tuy nhiên, xã Văn Lăng hiện còn 5
tiêu chí chưa đạt, gồm: hộ nghèo, môi trường, lao
động việc làm, nhà ở dân cư và giao thông. Theo
đánh giá của các đồng chí lãnh đạo địa phương
thì tiêu chí về hộ nghèo là "nút thắt" khó gỡ nhất
đối với Văn Lăng, tính đến hết tháng 10-2022,
toàn xã còn 43,61% số hộ nghèo và 12,17% số
hộ cận nghèo. Bởi thế, con đường cán đích xã
nông thôn mới vào năm 2024 theo lộ trình đề ra
của xã vẫn còn nhiều gian nan.

Riêng về cầu treo Văn Lăng, ông Hiền cho
rằng: Hiện tại, cầu treo Văn Lăng đã bị xuống
cấp, tải trọng qua cầu giảm so với tải trọng thiết
kế. Người dân mong muốn Nhà nước quan tâm,
đầu tư xây dựng một cây cầu khác kiên cố hơn
giúp đảm bảo đời sống sinh hoạt, sản xuất của
người dân, hướng đến xây dựng nông thôn mới.n

Người dân...
(Tiếp theo trang 4)

Muốn đi tiếp vào vòng 1/8, đội tuyển Bỉ buộc phải
giành chiến thắng trước đương kim Á quân 2018
Croatia. Ảnh: inTerneT
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Có mặt tại cầu treo Văn
Lăng không phải vào giờ
cao điểm, nhưng chúng tôi

thấy lượng phương tiện  giao
thông chở hàng qua lại cầu khá
đông. Nhiều ốc vít trên cầu đã rơi,
mặt cầu xuất hiện nhiều ổ gà,
bong tróc, lan can nứt nẻ, nhiều
bộ phận bị hoen rỉ. Mỗi khi xe
chở hàng có trọng tải lớn đi qua,
chúng tôi cảm nhận rõ sự rung lắc
của cây cầu. Ông Hoàng Văn
Nhu, Trưởng xóm Tân Thành cho

biết: Đi qua cầu này là cách
nhanh nhất đến trung tâm xã,
nhưng cầu đang bị xuống cấp,
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để

giải quyết tạm thời, chính quyền
địa phương đã cho hạ thanh chắn
giới hạn độ cao, tải trọng xe
xuống còn khoảng 2m để hạn chế

các phương tiện vận chuyển hàng
hoá có trọng tải lớn qua bởi cầu.
Còn ông Vũ Minh Cương, Bí thư
Chi bộ xóm Tân Thành thông tin:

Những năm gần đây, đời sống của
người dân Văn Lăng phát triển,
nhu cầu xây dựng trên địa bàn
lớn, nhiều sản phẩm hàng hoá của
người dân muốn giao thương với
bên ngoài lại bị hạn chế bởi cây
cầu như miệng chai thắt nút khiến
xe ô tô có trọng tải lớn không vào
được. Chúng tôi mong muốn cấp
trên quan tâm, tạo điều kiện xây
dựng cầu cứng để người dân
thông thương hàng hóa.

Trao đổi với ông Trương Công
Hiền, Chủ tịch UBND xã Văn
Lăng, chúng tôi được biết: Văn
Lăng là xã có tỷ lệ đồng bào dân
tộc thiểu số chiếm 70%, trong đó
đồng bào dân tộc Mông chiếm tới
1/3 dân số, sinh sống chủ yếu ở
các xóm: Bản Tèn, Mỏ Nước,
Văn Lăng, Liên Phương và Khe
Cạn. Trước đây, đời sống của
người dân ở Văn Lăng rất khó
khăn, đặc biệt là những xóm có số
lượng đồng bào dân tộc thiểu số
đông. Tuy nhiên, sau 10 thực hiện
Chương trình nông thôn mới,
được Nhà nước quan tâm đầu tư
cơ sở vật chất, diện mạo nông
thôn và cuộc sống của người dân
nơi đây đã có những đổi thay rõ
rệt. Đến nay, 100% thôn, xóm đã
có đường giao thông đến tận nơi,

Người dân Văn Lăng 
mong có cây cầu mới

LTS: Từ ngày 7 đến 9/12/2022, sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Để tuyên truyền về kỳ họp, từ
hôm nay (1-12), Báo Thái Nguyên mở chuyên mục “Vấn đề cử tri quan tâm”, đăng tải những nội dung cử tri quan tâm, phản ánh
thời gian qua.

Mới đây, Thủ tướng Chính
phủ Phạm Minh Chính đã
ký Công điện số

1123/CĐ-TTg về việc tăng cường
phòng ngừa, đấu tranh với tội
phạm, vi phạm pháp luật liên quan
cá độ bóng đá. Theo đó, Thủ tướng
yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công
an các đơn vị, địa phương triển khai

đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nắm chắc tình hình, quản lý chặt
chẽ các đối tượng, địa bàn trọng
điểm; tổ chức đấu tranh, triệt phá
các ổ nhóm, đường dây, đối tượng
hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá,

World Cup 2022 đang trải qua những trận đấu vòng bảng hết sức
kịch tính và hấp dẫn. Đây cũng là thời điểm tội phạm liên quan
đến cá độ bóng đá nở rộ hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi và
phức tạp. Để ngăn chặn tình trạng này, bên cạnh việc tăng
cường đấu tranh của lực lượng chức năng, điều quan trọng là
mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào
cá cược xuất hiện dày đặc trên các trang web và mạng xã hội.

Ảnh minh họa

(TN) Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2023,
đến nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP. Phổ Yên đã hoàn
thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho số thanh
niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Đối với công tác sơ
tuyển tại 18 xã, phường, Hội đồng đã phát lệnh khám đối
với 1.333 công dân (100% có mặt). Qua sơ tuyển đã chọn
ra 916 công dân (chiếm 68,7%) đủ điều kiện khám sức
khỏe. Trên cơ sở đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố
đã phát lệnh khám tuyển đối với 916 thanh niên (trong đó
có 833 chỉ tiêu quân sự và 83 chỉ tiêu công an, 100% có
mặt).

Sau 2 tuần tích cực triển khai thực hiện, công tác khám
tuyển đã được hoàn thành, chọn ra 495 thanh niên đủ điều
kiện sức khỏe để nhập ngũ (trong đó có 436 chỉ tiêu quân
sự và 59 chỉ tiêu công an). Đánh giá mức độ sức khỏe của
công dân, có 60 thanh niên đạt sức khỏe loại I, 228
người đạt sức khỏe loại II, 207 người đạt sức khỏe loại III.

Năm 2023, TP. Phổ Yên được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển
chọn và gọi 310 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó
có 270 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự và 40 chỉ tiêu
thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

nguyễn ngân (TP. Phổ Yên)

TP. Phổ Yên: 

Hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự

(TN) Đến nay, sau hơn 10 ngày được các bác sĩ của
Bệnh viện A Thái Nguyên tiến hành phẫu thuật cắt bỏ
bướu giáp khổng lồ, bệnh nhân nữ 48 tuổi ở xã Tân Linh
(Đại Từ) đã hồi phục tích cực. Bệnh nhân có khối u lớn
tuyến giáp, gây biến dạng vùng cổ đã hơn 10 năm nay. Gần
đây, bệnh nhân nuốt vướng, nghẹn nhiều kèm theo mệt mỏi
nên đến khám tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện A Thái
Nguyên.

Kết quả thăm khám, thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng
cần thiết và qua siêu âm cho thấy kích thước khối u khoảng
15x15cm ở thùy trái và 12x10cm ở thùy phải. Bệnh nhân
được chẩn đoán bị Bướu giáp lan tỏa - không độc và được
chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp. Sau hơn 2 giờ
nỗ lực, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp đã bóc tách thành
công khối u, không làm tổn thương khí quản, thanh quản,
bảo tồn các mạch máu, dây thần kinh vùng cổ cho bệnh
nhân.

Theo các bác sĩ Bệnh viện A Thái Nguyên, bướu giáp
khổng lồ là bệnh lý hiếm gặp, khối u kích thước lớn ảnh
hưởng đến thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống. Phẫu thuật
bướu giáp khổng lồ tiềm ẩn nhiều nguy cơ và tai biến. Do
đó, người dân có bướu đa nhân, bướu kích thước lớn nên
đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị.

Tùng LâM

Phẫu thuật thành công bướu giáp khổng lồ

(TN) Lũy kế từ đầu năm đến
hết tháng 11, toàn tỉnh đã tổ chức
cai nghiện thành công cho 883
người, đạt  88,3% kế hoạch năm.
Trong đó có 335 người cai nghiện
bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện đa
chức năng tỉnh; 414 người cai
nghiện tự nguyện tại các cơ sở
điều trị nghiện ma túy của thành
phố và các huyện; 134 người cai
nghiện tại gia đình. Riêng tháng
11, các cơ sở điều trị nghiện ma
tủy của tỉnh tổ chức cai nghiện
thành công cho 54 người.

Cùng với việc thực hiện có
hiệu quả công tác cai nghiện, Sở
Lao động - Thương binh và Xã
hội phối hợp với Trường Trung
cấp dân tộc nội trú và Trường
Cao đẳng Thái Nguyên tổ chức 5

hội nghị tuyên truyền phòng,
chống ma túy học đường cho
1.500 lượt học sinh; Trung tâm
Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp
với Cơ sở cai nghiện đa chức
năng tỉnh tổ chức tuyên truyền về
Luật Lao động; thị trường lao
động trong, ngoài nước; các
chính sách BHXH, BHTN,
BHYT; giáo dục nghệ nghiệp cho
hơn 100 học viên.

Hiện, các cơ sở điều trị nghiện
ma túy của tỉnh đang quản lý, tổ
chức cai nghiện cho 632 người.
Các cơ sở cai nghiện của tỉnh đều
triển khai, thực hiện tốt các biện
pháp cai nghiện. Chế độ của học
viên được bảo đảm đúng quy
định của Nhà nước.

PHạM ngọc cHuẩn 

Cai nghiện ma túy cho 883 người

(TN)  Ngày 30-11, UBND huyện Phú
Lương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ
việc làm (Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội) tổ chức Ngày hội việc làm năm
2022. Ngày hội việc làm gồm các nội
dung: tư vấn tập thể, giới thiệu việc làm;
cung cấp thông tin tuyển sinh đào tạo,
thông tin thị trường lao động; cung cấp
thông tin chương trình đi làm việc tại nước
ngoài theo hợp đồng có thời hạn; hoạt động
phỏng vấn, tuyển dụng lao động, tuyển
sinh học nghề trực tiếp và trực tuyến.

Ngoài ra, trong Ngày hội, các hộ nghèo,
đồng bào sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số
được tư vấn trực tiếp về thị trường lao
động, chính sách pháp luật lao động, việc
làm và bảo hiểm thất nghiệp. Ngày hội
năm nay có sự tham gia của 12 công ty,
doanh nghiệp; các trường đại học, cao
đẳng, cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài
tỉnh, với nhu cầu tuyển dụng trên 6.000 lao
động. Ngày hội đã thu hút hơn 800 người
lao động ở các xã, thị trấn và học sinh
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo
dục Thường xuyên trên địa bàn huyện
tham gia và tìm hiểu thông tin.

Đây là năm thứ 3 huyện Phú Lương phối
hợp tổ chức Ngày hội việc làm tại địa
phương, nhằm cung cấp thông tin thị
trường lao động cho người dân trên địa
bàn.

LAn AnH (Phú Lương)

Theo thống kê, huyện Võ
Nhai đang có trên
1.300ha chè, sản lượng

đạt trên 13.700 tấn/năm. Năm
2021, địa phương đã có 4 sản
phẩm trà đạt OCOP 3 sao, đó
là: Trà móc câu Đại Tiến, Trà
Đại Tiến, Trà móc câu Liên
Minh và Trà móc câu Tràng
Xá. Tuy một số sản phẩm trà
đã gây được tiếng vang nhưng
do chưa được chứng nhận
nhãn hiệu tập thể, nên các cá
nhân, đơn vị sản xuất, kinh
doanh chè gặp không ít khó
khăn trong quảng bá thương
hiệu, tiêu thụ sản phẩm. Nhằm
đảm bảo quyền và lợi ích hợp
pháp cũng như danh tiếng, uy
tín của sản phẩm chè Võ Nhai,
thời gian qua, UBND huyện
Võ Nhai đã làm đơn đăng ký
nhãn hiệu tập thể cho sản
phẩm này.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo
của UBND tỉnh, Sở Khoa học
và Công nghệ đã chủ trì, phối
hợp với các ngành, đơn vị có
liên quan hướng dẫn, hỗ trợ
UBND huyện Võ Nhai triển
khai thực hiện các nội dung,
hồ sơ như: Xây dựng bản đồ
kỹ thuật vùng quy hoạch sản
phẩm mang nhãn hiệu chứng
nhận, thiết kế mẫu nhãn hiệu,
tổ chức hội thảo xây dựng và
bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận,
xây dựng quy chế quản lý và
sử dụng nhãn hiệu chứng
nhận, các hồ sơ có liên quan
đến việc đăng ký nhãn hiệu
chứng nhận “Chè Võ Nhai”…
Đến nay, Cục Sở hữu trí tuệ đã
công nhận và cấp Giấy chứng
nhận đăng ký nhãn hiệu “Chè
Võ Nhai” cho địa phương.
Đây không chỉ là tin vui đối
với người dân trồng và chế

biến chè ở Võ Nhai mà còn là
tin vui với cả ngành chè Thái
Nguyên.

Chị Hoàng Thị Hải, Giám
đốc Hợp tác xã Nông sản an
toàn Liên Minh, xã Liên Minh
chia sẻ: Mỗi ngày, HTX sản
xuất bình quân trên 4 tạ chè
khô. Mặc dù sản phẩm chúng
tôi làm ra có chất lượng,
nhưng do chưa được đăng ký
nhãn hiệu nên việc quảng
bá gặp không ít khó khăn, dẫn
đến việc tiêu thụ hạn chế. Bởi
vậy, chúng tôi rất vui khi
thương chè chè Võ Nhai được

cấp Giấy chứng nhận tập thể.
Còn chị Hoàng Thị Nhài,

xóm Thành Tiến, xã Tràng
Xá, thành viên của HTX Nông
nghiệp sạch Tràng Xá bày tỏ:
Gia đình tôi trồng chè đã được
gần 20 năm nay. Trải qua bao
thăng trầm cùng cây chè,
chúng tôi luôn ý thức rằng
muốn sản phẩm mang tính
hàng hóa thì phải có thương
hiệu. Vì vậy, cùng với việc
chủ động chuyển đổi, cải tạo

(Xem tiếp trang 3)
nHị Hà

(Xem tiếp trang 3)
Bài và ảnh: MinH PHương

(Xem tiếp trang 3)
Bài và ảnh: Sông Hương

Hạ thanh chắn giới hạn độ cao, tải trọng xe khi qua cầu treo Văn Lăng để đảm bảo an toàn giao
thông.

Cầu treo Văn Lăng bắc qua
sông Cầu được xây dựng vào
các năm cuối của thập kỷ 90
có chiều dài khoảng 130m,
rộng 3m, tổng vốn đầu tư
trên 5 tỷ đồng từ nguồn ngân
sách tỉnh. Nhiều năm nay,
cây cầu được xem là trục
huyết mạch nối liền xã Văn
Lăng với các xã Tân Long,
Hoà Bình của huyện Đồng Hỷ.
Trải qua thời gian dài chịu
nắng gió, mưa bão cùng
lượng phương tiện lưu thông
lớn cầu bị xuống cấp nghiêm
trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất
an toàn giao thông…

Cuộc đua tam mã ở bảng này gồm Bỉ, Ma-rốc và
Croatia. Theo nhận định ban đầu của các nhà
chuyên môn và người hâm mộ, Bỉ sẽ dễ dàng khẳng

định sức mạnh vượt trội và cầm chắc tấm vé đi tiếp. Cùng
với Bỉ, Croatia là đội bóng được đánh giá rất cao và gần
như cầm chắc tấm vé thứ 2 vào vòng 1/8. Vậy nhưng, ở loạt
trận thứ 2, Quỷ đỏ bất ngờ thất thủ 0-2 trước đội bóng đến
từ Bắc Phi. Kết quả này khiến chính ứng cử viên sáng giá
của bảng đấu đứng trước nguy cơ phải dừng bước. Trước
đó, Ma-rốc cũng đã cầm hòa thành công trước Croatia ngay
ở lượt đấu đầu tiên. Thành tích ngoài mong đợi này đã đưa
đội bóng châu Phi trở thành một hiện tượng có thể gây bất
ngờ tại giải đấu năm nay. Như vậy, sau 2 lượt trận, Croatia
và Ma-rốc đều có được 4 điểm và tạm thời chia nhau đứng
thứ nhất và thứ 2 trong bảng xếp hạng. Còn đội tuyển Bỉ
đứng thứ 3 với 3 điểm trong tay.

Điều thú vị nhất ở lượt đấu cuối vòng bảng này là cuộc
đối đầu trực tiếp giữa Croatia và Bỉ. Đây là hai đội được

Cuộc đua tam mã
hấp dẫn ở bảng F

Sau hai lượt trận, ở bảng F, Canada đã chính thức là
đội phải xách va li về nước sau 2 trận thất bại. 3
đội còn lại đều đang có cơ hội như nhau và đều có
quyền tự quyết định số phận của mình vào lượt
trận cuối. Tuy nhiên, mọi dự đoán đều đã trở nên
khó khăn hơn khi bảng đấu đã có nhiều bất ngờ
xảy ra. Và cuộc đua tam mã để chọn 2 đại diện vào
vòng sau trở nên hấp dẫn hơn.

(Xem tiếp trang 3)
Hoàng AnH

Người dân xã Tràng Xá thu hái chè vụ Đông.

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa cấp
Văn bằng bảo hộ Chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho
sản phẩm “Chè Võ Nhai”. Đây là tin vui đối với người
dân trồng chè vùng cao khi sản phẩm được cấp nhãn
hiệu bảo hộ tập thể sẽ góp phần nâng cao uy tín, chất
lượng, từ đó giúp sản phẩm vươn xa hơn ngoài thị
trường.

Cơ hội để hương chè Võ Nhai bay xaPhú Lương: 

Tổ chức Ngày hội
việc làm năm 2022


