
(TN) Trong tháng 1-2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ đã tổ chức giải ngân cho các hộ có đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn trên địa bàn huyện.Tổng nguồn vốn giải ngân là trên 8 tỷ đồng cho 153 hộ vay, nâng tổng số dư nợ cho 

vay lên trên 503 tỷ đồng. Trong đó, vốn cho vay hộ nghèo trên 1,7 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo trên 1,8 tỷ đồng; hộ cận nghèo là 1,1 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm trên 1,6 tỷ đồng; 

Ngay sau Lễ phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng huyện Đại Từ đạt chuẩn huyện NTM năm 2023 trong những ngày đầu năm, Huyện đoàn Đại Từ đã phối hợp với xã Phú Thịnh tổ chức nhiều hoạt động ra quân tại địa phương. Không quản thời tiết mưa lạnh, gần 200 ĐVTN hăng hái bắt tay vào thực hiện đắp 600m lề đường bê tông xóm Tân Quy; trồng cây xanh tại hai bên đường; vệ sinh đường làng ngõ xóm; thi công tuyến đường thắp sáng làng quê và điểm sinh hoạt vui chơi trị giá 30 triệu đồng; hỗ trợ 

cây trồng, vật nuôi cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Không riêng xã Phú Thịnh, thời gian qua, các ĐVTN đã để lại dấu ấn từ những công trình, phần việc ý nghĩa trên khắp các xã, thị trấn của huyện. Thực hiện chương trình hành động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM và văn minh đô thị”, hàng năm, Huyện đoàn đã chỉ đạo đoàn cơ sở triển khai các hoạt động tại đơn vị, với nhiều hoạt động tình nguyện gắn với 
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Nâng cao giá trịsản xuất nông nghiệp

Sản xuất sữa tươi tại Công ty CP Elovi Việt Nam trên địa bàn TP. Phổ Yên.

Tuổi trẻ Đại Từ chung sức xây dựng nông thôn mới

(Xem tiếp trang 2) THU HUYỀN Các ĐVTN tham gia trồng cây xanh tại Di tích lịch sử Quốc giaNơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Bản Ngoại.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thời gian 
qua, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Đại Từ luôn phát huy tinh 
thần xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận. Từ những công trình, phần 
việc thiết thực đã tạo nên phong trào thanh niên chung tay xây dựng nông 
thôn mới (NTM) phát triển rộng khắp. 

(Xem tiếp trang 2)HOÀNG CƯỜNG

Năm 2023, TP. Phổ Yên phấn đấu 
giá trị sản xuất công nghiệp 
(SXCN) - tiểu thủ công nghiệp, 
xây dựng trên địa bàn ước đạt gần 
925 nghìn tỷ đồng (tăng 81 nghìn 
tỷ đồng so với năm 2022). Ngay từ 
đầu năm, nhiều doanh nghiệp 
(DN) tại Phổ Yên đã nỗ lực sản 
xuất với quyết tâm cao, hy vọng 
gặt hái được nhiều thành công 
mới. Sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều DN hoạt động trong các lĩnh vực như may, phụ tùng cơ khí... đã từng bước phục hồi, ký được nhiều đơn hàng sản xuất ngay trong quý I/2023. Đơn cử như tại Công ty TNHH May Nam Thái Nguyên tại phường Trung Thành, những ngày này, hơn 100 người lao động của Công ty đang tập trung 

(TN) Năm 2023, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG phấn đấu doanh thu đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022; lợi nhuận ước đạt 337 tỷ đồng, tăng 10%. Để hoàn thành mục tiêu này, từ cuối năm 2022, Công ty đã tích cực tìm kiếm, ký kết được nhiều đơn hàng xuất khẩu vào quý I/2023; nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm may có kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của các khách hàng lớn, như: Decathlon, Nike, Adidas, TCP… Kết quả, trong tháng 1-2023, doanh thu của Công ty đạt 397 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch; trong đó doanh thu xuất khẩu chiếm 99%. Hiện nay, Công ty cũng đang giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động; phấn đấu nâng mức thu nhập lên 10 triệu đồng/người/tháng (tăng 5% so với cùng kỳ). H.C

Dây chuyền may xuất khẩu theo các đơn hàng mới ký kết của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG: Doanh thu đầu nămđạt 397 tỷ đồng

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Theo đó, Bộ Chính trị đề ra mục tiêu tổng quát là tập trung phát triển, phấn đấu đưa nước ta trở thành Quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển 

Bộ Chính trị ra nghị quyết mớivề công nghệ sinh học
(Xem tiếp trang 2)X.B

Đại học Thái Nguyên là một trong những cơ sở nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sinh học vào các lĩnh vực giáo dục, sản xuất nông, lâm nghiệp có uy tín và mỗi năm được các ngành, các tỉnh đặt hàng đạt giá trị hàng trăm tỷ đồng.               Ảnh: T.N

(TN) Ngày 6-2, huyện Phú Lương phối hợp với Bưu Điện tỉnh triển khai ứng dụng địa chỉ số gắn với bản đồ số trên địa bàn xã Tức Tranh. Đây là xã đầu tiên của tỉnh triển khai và thực hiện nội dung này, nhằm đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số về 

quản lý, định vị theo bản đồ hành chính. Tại Hội nghị, báo cáo viên của Bưu điện tỉnh đã triển khai đến các tổ công nghệ số của 19 xóm trên địa bàn xã về nền tảng địa chỉ số 

(Xem tiếp trang 2)ĐỨC THUẬN (Phú Lương)

(Xem tiếp trang 2)THU LAN (Đồng Hỷ)

Chuyển giao công nghệ quản lýđịa chỉ và bản đồ số đến khu dân cư

ĐỒNG HỶ:Giải ngân trên 8 tỷ đồngnguồn vốn tín dụng chính sách

(TN) Chiều 7-2, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ của BCĐ năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí: 

Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên BCĐ.Năm 2022, BCĐ đã tham 

mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCTP trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Các cơ quan tư pháp tỉnh tích cực tham gia ý kiến xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp

(Xem tiếp trang 2)HOÀNG HẢI

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhchủ trì Hội nghị.



pháp luật. Trong năm, cơ quan điều tra hai cấp của tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 3.356 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp chủ động phối hợp với cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, bảo đảm việc điều tra, truy tố đúng người, đúng tội. Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh phối hợp với các cơ quan tố tụng cùng cấp xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án; đã giải quyết 5.793/6.601 vụ, việc các loại (đạt tỷ lệ 88%, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021); tổ chức xét xử 56 phiên tòa trực tuyến, 90 phiên tòa lưu động và 91 phiên toà “số hoá”… Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ 

Cơ quan Thường trực của BCĐ, tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động, đồng thời giúp BCĐ theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai công tác CCTP… Về nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ năm 2023, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đề nghị BCĐ tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tư pháp, CCTP; các cơ quan tư pháp tăng cường phối hợp trong giải quyết các vụ việc; kiện toàn đủ số lượng, nâng cao chất lượng giám định viên, nhất là trong lĩnh vực tài chính, tài nguyên môi trường; quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đặc biệt là trong đấu giá, đấu thầu; nâng cao chất lượng các phiên tòa trực tuyến, số hóa...n

nước sạch vệ sinh môi trường 1,2 tỷ đồng, còn lại là vốn các chương trình tín dụng khác như học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo… Thời hạn vay là từ 3 đến 5 năm, lãi suất từ 6,5% đến 9%/năm.Từ nguồn vốn này sẽ giúp cho các đối tượng chính sách đầu tư vào phát triển 

sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.Cũng trong tháng 1, UBND huyện đã chuyển 1 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội huyện để cho vay giải quyết việc làm, hoàn thành 100% kế hoạch giao.n

gắn với bản đồ số trên địa bàn xã Tức Tranh. Với mục tiêu là thu thập, cập nhật thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số của xã, của huyện Phú Lương để tỉnh Thái Nguyên tích hợp với cơ sở dữ liệu địa chỉ số của Quốc gia, để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành, phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội. Đối tượng được gắn 

địa chỉ số là: Nhà ở cá nhân, hộ gia đình; trụ sở cơ quan, tổ chức; các cơ sở dân sinh. Để làm tốt việc ra quân, xã Tức Tranh đã có dữ liệu của trên 2.000 hộ khẩu với trên 9.000 nhân khẩu triển khai nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số. Được biết, năm 2022, xã Tức Tranh về đích xã nông thôn kiểu mẫu và việc triển khai nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số ở xã sẽ là một trong những tiêu chí để xã Tức Tranh xây dựng xã nông thôn mới thông minh đầu tiên ở tỉnh Thái Nguyên.n

trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh về công nghệ sinh học, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Về mục tiêu cụ thể, Bộ Chính trị nêu rõ, đến năm 2030, nền công nghệ sinh học nước ta đạt trình độ tiên tiến thế giới trên một số lĩnh vực quan trọng, là 1 trong 10 quốc gia hàng đầu châu Á về sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học; được ứng dụng rộng rãi trong các ngành, lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.Cùng với đó, công nghiệp sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng; doanh nghiệp công nghiệp sinh học tăng 50% về quy mô đầu tư và quy mô tăng trưởng, thay thế ít nhất 50% sản phẩm công nghệ sinh học nhập khẩu; đóng góp 7% vào GDP; bảo đảm nhu cầu thiết yếu của xã hội.Bộ Chính trị cũng đề ra tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam là Quốc gia có 

nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo về công nghệ sinh học thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Công nghiệp sinh học đóng góp 10 - 15% vào GDP.Để thực hiện các mục tiêu này, Bộ Chính trị đưa ra hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, là thống nhất nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới, vừa bảo đảm yêu cầu phát triển và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.Cùng với đó là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học; bảo đảm an toàn sinh học; chú trọng đào tạo, nghiên cứu sâu và ứng dụng rộng rãi trên tất cả các mặt của đời sống xã hội.n

Bà Nghiêm Thị Bình, Phó Phòng Kinh tế TP. Sông Công cho biết: Năm 2022, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản của thành phố đạt trên 800 tỷ đồng (tăng 3,5% so với năm 2021); sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 21.500 tấn... Thành phố đã xây dựng được 10 vùng sản xuất lúa tập trung chất lượng cao với diện tích gần 140ha; thành lập mới 1 hợp tác xã và 17 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp…Để có kết quả này, hằng năm, thành phố tập trung hướng dẫn người dân gieo trồng hết diện tích theo kế hoạch và đúng thời vụ; tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục trồng mới và trồng thay thế chè, cây ăn quả, lúa bằng các giống cho năng suất, chất lượng cao; giảm mạnh diện tích trà xuân sớm chuyển sang 

trà xuân muộn, tăng diện tích lúa mùa sớm và mùa trung, gieo trồng cây vụ đông... Qua đó, góp phần đưa năng suất và sản lượng lương thực không ngừng tăng qua các năm. Nếu như năm 2020, sản lượng thóc đạt trên 18.500 tấn, năng suất đạt 51,8 tạ/ha thì  năm 2022, sản lượng đạt 21.590 tấn, năng suất đạt 53,4 tạ/ha.Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng được thành phố đẩy mạnh và mang lại hiệu quả. Năm 2022, các cơ quan chuyên môn đã phối hợp tổ chức trên 90 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực 

trồng trọt, chăn nuôi, thu hút hơn 2.700 lượt người tham gia. Triển khai hệ thống tưới tiết kiệm trên 8ha chè và 10ha cây ăn quả; hỗ trợ phân bón vi sinh cho 30ha cây ăn quả; hỗ trợ chi phí mua máy vò, sao chè, lắp đặt nhà lưới và 3ha giống Ba kích tím cho các hợp tác xã, tổ hợp tác…. Anh Đồng Văn Quang, ở xóm Lý Nhân, xã Bá Xuyên, cho biết: Năm 2020, được hỗ trợ một phần kinh phí mua cây giống, gia đình tôi đã cải tạo diện tích vườn đồi để trồng Ba kích tím với diện tích gần 1.000m2. Trong quá trình trồng, cán bộ khuyến nông xã 

thường xuyên xuống cơ sở hướng dẫn gia đình quy trình chăm sóc, phòng sâu bệnh nên cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất dự ước đạt gần 2 tấn củ.  Hằng năm, trên cơ sở rà soát, thống kê diện tích đất nông nghiệp, nhu cầu gieo trồng tại các địa phương, thành phố đã kịp thời triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ, nhằm khuyến khích nông dân phát triển kinh tế. Cụ thể, địa phương hỗ trợ 40% chi phí đầu tư phân bón, vật tư, chế phẩm sinh học, đầu tư công nghệ tưới tiết kiệm trong sản xuất cây ăn quả; hỗ trợ kinh phí mua giống 

chè để trồng mới, trồng thay thế; hỗ trợ giá giống đối với vùng sản xuất lúa tập trung với mức 30 nghìn đồng/sào và hỗ trợ không quá 50% chi phí vật tư phân bón, hỗ trợ 100% chi phí tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn khoa học kỹ thuật… Bên cạnh đó, các chương trình khuyến nông về cơ giới hoá, bảo quản và chế biến nông, lâm sản cũng tích cực được triển khai. Đến nay, trong sản xuất lúa, tỷ lệ cơ giới hóa trong làm đất, vận chuyển đạt trên 85%; khâu tưới tiêu trên 90%; khâu thu hoạch trên 90%. Qua đó, tạo điều kiện giải phóng sức lao động, giảm chi phí, giảm tổn thất trong và sau thu hoạch, rút ngắn thời gian gieo cấy và thu hoạch, nâng cao hiệu quả sản xuất.Bằng những giải pháp cụ thể, hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của TP. Sông Công thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đưa thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn năm 2022 đạt 85 triệu đồng/người/năm; giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng (tăng 5 triệu đồng so với năm 2021)… Thành phố phấn đấu năm 2023, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 827 tỷ đồng; sản lượng thịt hơn các loại đạt trên 14.000 tấn; giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp đạt 124 triệu đồng… TRỊNH PHƯƠNG

từng tiêu chí NTM. Điển hình như việc thực hiện tiêu chí môi trường, mô hình “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục được đoàn cơ sở duy trì thực hiện thường xuyên. Theo đó, trong năm 2022, đoàn cơ sở đã tổ chức được 60 buổi ra quân tình nguyện dọn dẹp vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, các khu di tích lịch sử và nghĩa trang liệt sĩ... với hơn 1.000 lượt ĐVTN tham 

gia. Đồng thời, tuyên truyền, vận động ĐVTN nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường...Huyện Đại Từ hiện có hơn 9.800 đoàn viên, 12.500 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên, sinh hoạt tại 49 đoàn, chi đoàn trực thuộc. Xác định mục tiêu giúp ĐVTN phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống là yếu tố căn bản trong thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến 

khích ĐVTN xây dựng các mô hình trang trại, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; giúp nhau làm kinh tế. Ngoài ra, Huyện đoàn còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội chỉ đạo rà soát, hướng dẫn ĐVTN vay vốn phát triển sản xuất. Nhờ vậy, ngày càng nhiều mô hình do thanh niên làm chủ được hình thành. Đơn cử như: Cơ sở may mặc của thanh niên Lê Thị Nguyệt, ở xã Vạn Thọ, tạo việc làm cho 100 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 

7-10 triệu/người/tháng; mô hình chăn nuôi gà thương phẩm của đoàn viên Hoàng Thị Ngọc; mô hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, trồng cây ăn quả của đoàn viên Lương Hồng Giang, ở xã Hà Thượng...Hàng năm, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện thực hiện đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Trong năm qua, gần 50 công trình thanh niên đã được triển khai tại các xã, thị trấn 

với tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng. Trong đó, nổi bật là các công trình tuyến đường thắp sáng làng quê. Năm 2022, toàn huyện đã có thêm 25 tuyến đường thắp sáng đã được xây dựng, hoàn thiện với giá trị gần 350 triệu đồng. Kết quả hoạt động năm 2022 đã tạo động lực để tuổi trẻ toàn huyện tiếp tục phấn đấu để góp phần hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí về xây dựng NTM trong huyện.n 

gia công hơn 10 nghìn sản phẩm may xuất khẩu sang Mỹ. Anh Lê Văn Lịch, Giám đốc Công ty TNHH May Nam Thái Nguyên chia sẻ: Nhờ thị trường xuất khẩu may được phục hồi từ cuối năm ngoái nên hiện nay, Công ty đã ký được nhiều đơn hàng với sản lượng trung bình đạt hơn 15.000 sản phẩm/tháng. Đây là khởi đầu tương đối thuận lợi để Công ty phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất và tiêu thụ 170.000 sản phẩm may vào năm 2023, doanh thu đạt 12 tỷ đồng. Là công nhân làm việc tại đây, chị Nguyễn Thị Huệ, Tổ trưởng Tổ may 1 (Công ty TNHH May Nam Thái Nguyên) phấn khởi: Ngay từ đầu năm, Công ty đã ký nhiều đơn hàng giúp người lao động có đủ việc làm, tạo thu nhập ổn định từ 6-8 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ các chính sách về bảo hiểm xã hội, quan tâm chăm lo đời sống người lao động bằng những hoạt động thiết thực. Đây là động lực để tôi yên tâm gắn bó và cống hiến cho đơn vị. Khác với một số nhóm ngành 

SXCN có dấu hiệu phục hồi và từng bước khởi sắc trở lại như may mặc thì một số nhóm ngành SXCN như vật liệu xây dựng, cơ khí, linh phụ kiện điện tử... vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ thị trường trong nước và thế giới, do tình trạng thiếu hụt xăng dầu; giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao; chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát và nguy cơ 

suy thoái kinh tế tại nhiều quốc gia châu Âu, Mỹ cũng như toàn cầu. Anh Khúc Văn Huy, Phó Giám đốc Công ty CP Kết cấu thép và Xây dựng Tân Khánh tại phường Đắc Sơn cho hay: Trước khó khăn gặp phải, nhiều DN hiện nay phải tìm cách duy trì sản xuất cầm chừng, hạn chế đầu tư mở rộng sản xuất - kinh doanh. Điều này làm ảnh hưởng đến các đơn hàng đối với các DN chuyên 

sản xuất, thi công kết cấu thép. Tuy vậy, Công ty vẫn quyết tâm phấn đấu sản xuất, thi công 3.000 tấn thép vào năm 2023, doanh thu 90 tỷ đồng (tăng trưởng 15% so với năm 2022). Nhờ tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường, liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất, trong quý I/2023, Công ty đã ký được các đơn hàng với sản lượng đạt trên 700 tấn thép. Với một số đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, đầu năm tuy có gặp khó khăn, song các đơn vị đã có nhiều giải pháp thích ứng phù hợp. Tại Công ty CP Gạch Prime Phổ Yên (chuyên sản xuất gạch ốp lát) nhận định hoạt động sản xuất - kinh doanh trong năm nay sẽ khó khăn do chịu ảnh hưởng xấu từ diễn biến nền kinh tế và chịu tác động do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Tuy vậy, năm nay, Prime Phổ Yên phấn đấu sản xuất và tiêu thụ trên 10 triệu m2 sản phẩm, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Để hoàn thành mục tiêu này, đơn vị cũng đã đề ra nhiều giải pháp, như: Tập trung đầu tư thiết bị máy móc sản xuất để tăng năng suất lao động và giảm chi phí đầu vào; mở rộng thị trường, chú trọng công tác an 

toàn vệ sinh lao động; bảo đảm tiền lương, các chế độ, chính sách cho người lao động...Có thể thấy bước sang năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, các DN vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu giá trị SXCN - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng năm 2023, cần sự nỗ lực lớn. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội DN TP. Phổ Yên chia sẻ: Với vai trò tạo liên kết, hỗ trợ các DN hội viên trên địa bàn về phát triển sản xuất  kinh doanh, thời gian tới, Hội sẽ tăng cường đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương nội bộ; chia sẻ với nhau kiến thức quản trị kinh doanh, nhân sự; phát huy các sáng kiến về cải tiến kỹ thuật... Bên cạnh đó, Hội cũng sẽ tạo cầu nối giữa DN với các cấp chính quyền địa phương nhằm đề xuất những giải pháp hỗ trợ DN để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, như: Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án phát triển công nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ giảm lãi suất ngân hàng; giãn thời gian nộp thuế, bảo hiểm xã hội cho DN...n
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Tuổi trẻ Đại Từ chung sức xây dựng nông thôn mới
(Tiếp theo trang 1)

Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

Trên địa bàn TP. Sông công hiện có 6 mô hình trồng rau màu trong nhà màng, nhà lưới,góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.

Những năm gần đây, diện 
tích đất nông nghiệp phải thu 
hồi phục vụ cho phát triển đô 
thị, công nghiệp của TP. 
Sông Công trung bình từ 
50-100ha/năm. Do đó, lĩnh 
vực nông nghiệp luôn được 
thành phố quan tâm triển 
khai với những giải pháp cụ 
thể, nhằm nâng cao năng 
suất, chất lượng cây trồng. 

PHỔ YÊN:Nỗ lực sản xuất công nghiệp ngay từ đầu năm
(Tiếp theo trang 1)

May gia công tại Công ty TNHH may Nam Thái Nguyên trên địa bàn phường Trung Thành (TP. Phổ Yên).

Chuyển giao...
(Tiếp theo trang 1)

(Tiếp theo trang 1)

(Tiếp theo trang 1)

Bộ Chính trị ra Nghị quyết mớivề công nghệ sinh học

ĐỒNG HỶ:Giải ngân trên 8 tỷ đồngnguồn vốn tín dụng chính sách
(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục đẩy mạnhcải cách tư pháp



tổ chức 29 hội nghị, thu hút gần 3.000 lượt người tham dự,cấp phát 2.890 bộ tài liệu; hơn 2.000 tờ rơi, tờ gấp các loại.Các hội nghị phần lớn để hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến,tuyên truyền các nội dung mới của pháp luật về các lĩnhvực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Bên cạnhđó, đơn vị còn thực hiện PBGDPL qua việc viết tin, bàiđăng tải trên Trang thông tin PBGDPL tỉnh và  Cổng thôngtin điện tử của huyện.Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể,chính trị - xã hội của huyện cũng tích cực tham gia công táctuyên truyền PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ của mình.Chẳng hạn như Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợpvới các phòng, ban liên quan và các xã, thị trấn tổ chức 123lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kiến thứcan toàn thực phẩm; nâng cao kiến thức cho các hội viên hợptác xã về nông nghiệp... với gần 6.400 lượt người tham dự.Phòng Văn hóa - Thông tin tuyên truyền lồng ghép qua cáchội nghị tập huấn, bồi dưỡng để triển khai đề án phát triểndu lịch; chuyển đổi số; tập huấn tổ công nghệ số cộngđồng; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật An ninh mạng chocho gần 1.400 lượt người.Trung tá Phan Thanh Trường, Đội trưởng Đội Tổng hợp,Công an huyện Định Hóa thông tin: Hằng năm, Công anhuyện đều tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện, phối hợp vớicác xã, tổ chức chính trị - xã hội, trường học thực hiệntuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xãhội, an toàn giao thông và xây dựng Phong trào Toàn dânbảo vệ an ninh Tổ quốc. Riêng trong năm 2022, đơn vị đãtổ chức được 130 cuộc tuyên truyền với trên 21.500 lượtngười tham dự. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện viết tin, bàitrên trang thông tin điện tử; mạng xã hội...Song song với tuyên truyền miệng, công tác PBGDPLtrên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được đẩymạnh, như Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thônghuyện đã thực hiện tuyên truyền qua hệ thống phát thanh,truyền hình trên 250 tin, bài; bản tin truyền hình cũng đượcđăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện với nội dungtập trung tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, xétxử lưu động, cưỡng chế thi hành án... Bên cạnh đó, hoạtđộng tuyên truyền PBGDPL còn được thực hiện thông quatổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sân khấu hóa, mô hình,tủ sách pháp luật ở cấp huyện và cấp xã… Không chỉ làmtốt công tác PBGDPL, các tuyên truyền viên pháp luật còntham gia, là thành viên tổ hòa giải, giải quyết các tranhchấp ngay từ cơ sở. Hiện nay, 228/228 tổ hòa giải củahuyện Định Hóa vẫn duy trì hoạt động. Trong năm, các tổhòa giải đã giải quyết thành 142/169 vụ việc, chiếm 84%.Từ đó, góp phần quan trọng đưa các chủ trương, chính sách,pháp luật của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.n

Nhờ sự quyết tâm vàđồng thuận cao,năm 2022, tất cảcác chỉ tiêu về kinh tế - xãhội, quốc phòng - an ninh,công tác xây dựng Đảng,xây dựng hệ thống chính trịcủa xã Phú Đô đều đạt vàvượt so với chỉ tiêu giao.Trong đó, nổi bật là chỉ tiêuvề sản lượng lương thực câycó hạt đạt trên 1.162 tấn(vượt 2% kế hoạch); tổngsản lượng chè búp tươi đạt7.650 tấn; thu cân đối ngânsách trên địa bàn vượt 2%;giảm tỷ lệ hộ nghèo trongnăm là 1,95% (đạt 150%);tỷ lệ gia đình đạt văn hoá là96,8%; số xóm đạt văn hoálà 100%. Xã duy trì và từngbước nâng cao các tiêu chínông thôn mới theo Bộ tiêuchí Nông thôn mới giaiđoạn 2021-2025. Về côngtác xây dựng Đảng, quađánh giá, toàn Đảng bộ có95% số chi bộ hoàn thànhtốt nhiệm vụ; 99,5% sốđảng viên hoàn thành, hoànthành tốt và hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ; kết nạp7 đảng viên mới, đạt trên116,7%...Có được kết quả này,theo đồng chí Nguyễn HữuHiếu, Bí thư Đảng uỷ xãPhú Đô: Ngay từ đầu năm,tập thể Ban Chấp hànhĐảng bộ xã đã tổ chức các

hội nghị rà soát, đánh giá,xác định những nhiệm vụtrọng tâm của địa phươngđể bàn bạc, tìm giải pháptập trung lãnh đạo, chỉ đạođảm bảo tiến độ, hiệu quả.Quá trình triển khai, Đảngbộ đã huy động sự vào cuộcđồng bộ của hệ thống chínhtrị và phát huy vai trò tiênphong, gương mẫu của cánbộ, đảng viên, đặc biệt nêucao vai trò, trách nhiệm củangười đứng đầu cấp ủy,chính quyền, các ngành,đoàn thể. Đảng uỷ xã cũngtăng cường công tác kiểmtra, giám sát đánh giá chấtlượng, tiến độ triển khaithực hiện các nhiệm vụ đềra để có sự định hướng, chỉđạo thực hiện kịp thời.Có thể dẫn chứng từ sựlãnh đạo đúng hướng, sátsao của Đảng ủy xã mà hoạtđộng của các xóm sau sápnhập đi vào nền nếp, mỗi tổchức cơ sở đảng ngày càngvững mạnh. Sau khi thựchiện thành công việc sápnhập 20 xóm thành 9 xóm,9 chi bộ (tỷ lệ xóm sápnhập trong một năm caonhất tỉnh), năm 2022, Đảnguỷ xã đã phân công lại cácđồng chí đảng ủy viên cónhiều kinh nghiệm, nănglực, uy tín phụ trách các chibộ để nắm bắt tình hình cơsở, tư tưởng cán bộ, đảng

viên, nhân dân, hỗ trợ cáchoạt động của ban công tácmặt trận và các đoàn thể.Xã cũng chỉ đạo lực lượngCông an và cán bộ, côngchức chuyên môn kịp thờihướng dẫn người dân cậpnhập thông tin dân cư, phốihợp hỗ trợ thay đổi, cảichính các giấy tờ có liênquan khi cần thiết.Đồng chí Lâm ThịTrường, Bí thư Chi bộ xómPhú Đô chia sẻ: Sau khithực hiện chủ trương củacấp trên về sáp nhập xómPhú Đô 1 và 2 thành xómPhú Đô, Chi bộ Phú Đôđược thành lập, hoạt độnggặp không ít khó khăn dođịa bàn rộng, công việcnhiều. Tuy nhiên, nhờ sự

nhiệt tình, trách nhiệm, sâusát cơ sở của các đồng chíđảng uỷ viên, những khókhăn và vấn đề nảy sinhtừng bước được tháo gỡ, tạosự đồng thuận, thống nhấttrong Chi ủy, là cơ sở đểChi bộ hoạt động hiệu quả.Cùng với việc xây dựngcác chi bộ vững mạnh, nhấtlà các chi bộ mới sáp nhập,Đảng uỷ xã Phú Đô còn chútrọng thực hiện tốt công tácdân vận trên các lĩnh vực.Có thể kể đến phong tràoxây dựng nông thôn mới,do làm tốt công tác tuyêntruyền, xã đã vận độnghàng chục hộ dân hiến đấtvà tài sản trên đất với diệntích trên 5.000m2, để xâydựng các công trình đường

giao thông từ ngã ba xómPháng 2 đi xóm Cúc Lùng;cải tạo, nâng cấp hệ thốngrãnh thoát nước đườngGiang Tiên - Phú Đô -NúiPhấn, đoạn qua xã Phú Đô;đường bê tông xóm NaSàng - Phú Thọ…Trong lĩnh vực dân vậnphát triển kinh tế, xác địnhrõ cây chè là cây chủ lựccủa địa phương, năm 2022,Đảng ủy xã Phú Đô xâydựng nghị quyết về nângcao giá trị sản phẩm chè vàcác sản phẩm thế mạnh củađịa phương, trong đó, tăngcường khâu quảng bá, giớithiệu sản phẩm. Cuối nămvừa qua, xã lần đầu tiên tổchức thành công Ngày hộiVăn hóa trà và giới thiệu

các sản phẩm tiềm năng tớiđông đảo người dân trongvà ngoài địa phương. Song song với việc mởrộng diện tích, nâng caonăng suất, xã đã quan tâmđến nâng cao chất lượngsản phẩm chè bằng việc vậnđộng người dân áp dụngcác tiến bộ kỹ thuật trongsản xuất và mở rộng diệntích chè VietGAP. Riêngnăm 2022, toàn xã có 62hachè VietGAP tại xóm PhúĐô, Vu 1, Khe Vàng, AoCống được cấp mới giấychứng nhận (vượt chỉ tiêu15ha). Với gần 700ha chèhiện có, cây chè của PhúĐô tiếp tục được nâng caogiá trị, mang lại ấm no chongười dân nơi đây với tổngsản lượng chè búp tươi năm2022 là 7.650 tấn (tăng 300tấn so với mục tiêu). Trên cơ sở kết quả đạtđược, để hoàn thành thắnglợi các mục tiêu, nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hộinăm 2023, ngay từ nhữngngày đầu năm, Đảng bộ xãPhú Đô đã xác định nhữngmục tiêu trọng tâm và đề racác giải pháp thực hiện cụthể bám sát Nghị quyết Đạihội Đảng bộ xã nhiệm kỳ2020-2025 đề ra. Trong đó,các giải pháp xã tập trungthực hiện đó là phân côngcác đồng chí cấp ủy viênphụ trách sâu sát với cơ sởđể kịp thời nắm bắt tìnhhình, giải quyết những tồntại, tháo gỡ khó khăn; pháthuy vai trò tiên phong,gương mẫu của cán bộ,đảng viên, đặc biệt là nêucao vai trò, trách nhiệm củangười đứng đầu…
Duy Phương

3thứ tư, 8-2-2023/số 7467Chính trị - xã hội

Anh Hoàng Văn Sì, Trưởng xóm Phú Thọ (người bên trái) đã tiên phong đi đầu vàtích cực vận động người Mông sản xuất chè hữu cơ.

Năm 2022, Phú Đô là một trong 3 đảng bộ xã củahuyện Phú Lương được đánh giá hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ. Nhờ xây dựng đội ngũ đảng viêntrong sạch, tổ chức đảng vững mạnh nên Đảng ủyxã đã lãnh đạo địa phương hoàn thành tốt nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội.

“Phủ sóng”... (Tiếp theo trang 4)

Phú ĐÔ: Khẳng định vai trò tổ chức cơ sở Đảng
ÀaÃNG VúÁI cuÖåc sÖËNG

rộng trên 30ha. Nhờ chú trọng khâu sản xuất, chế biến nênchất lượng sản phẩm chè của HTX ngày càng được khẳngđịnh, chiếm được vị thế trên thị trường. 5/30ha diện tíchvùng chè của HTX cũng được gắn mã số vùng trồng. Trungbình mỗi năm, HTX xuất ra thị trường 35 tấn chè búp khô,với các sản phẩm đa dạng từ những giống chè lai, như: BátTiên, Kim Tuyên, trà 777, tiêu thụ tại siêu thị các tỉnh,thành phố Quảng Ninh, Hà Nội, Cao Bằng, Trà Vinh, HưngYên… Năm 2022, doanh thu của HTX đạt 4 tỷ đồng, thunhập bình quân của xã viên đạt trên 5 triệuđồng/người/tháng.Nói về dự định thời gian tới, bà Lan chia sẻ: Chúng tôi sẽxây dựng khu thưởng trà để đón tiếp khách đến tham quan,trải nghiệm, chú trọng hơn về làm chè hữu cơ, đồng thờihướng tới xây dựng sản phẩm OCOP 5 sao để đưa sản phẩmchè ra các thị trường lớn hơn, xuất khẩu nước ngoài…n

Nữ giám đốc... (Tiếp theo trang 4)

I. UBND TP. Söng Cöng
thöng baáo tuyïín duång cöng
chûác cêëp xaä nùm 2023, cuå thïí
nhû sau:

1. söë lûúång biïn chïë cöng
chûác cêëp xaä cêìn tuyïín: 08
ngûúâi.

2. söë lûúång, chûác danh cöng
chûác cêëp xaä cêìn tuyïín: 

* Chûác danh taâi chñnh - Kïë
toaán: 02 chó tiïu.

- tiïu chuêín: Coá bùçng töët
nghiïåp àaåi hoåc trúã lïn, ngaânh
taâi chñnh; Kïë toaán; Kiïím toaán.

* Chûác danh Àõa chñnh -
Xêy dûång - Àö thõ vaâ Möi
trûúâng: 02 chó tiïu.

- tiïu chuêín: Coá bùçng töët
nghiïåp àaåi hoåc trúã lïn, Ngaânh
quaãn lyá àêët àai; àõa chñnh; khoa
hoåc möi trûúâng.

* Chûác danh Àõa chñnh -
Nöng nghiïåp - Xêy dûång vaâ
Möi trûúâng: 02 chó tiïu.

- tiïu chuêín: Coá bùçng töët
nghiïåp àaåi hoåc trúã lïn, Ngaânh
quaãn lyá àêët àai; àõa chñnh; khoa
hoåc möi trûúâng.

* Chûác danh tû phaáp - höå
tõch: 01 chó tiïu.

- tiïu chuêín: Coá bùçng töët
nghiïåp àaåi hoåc trúã lïn, ngaânh
luêåt; phaáp lyá.

* Chûác danh Vùn phoâng -
thöëng kï: 01 chó tiïu.

- tiïu chuêín: Coá bùçng töët
nghiïåp àaåi hoåc trúã lïn, ngaânh
haânh chñnh; luêåt; nöåi vuå; quaãn
trõ nhên lûåc; vùn phoâng; thöëng
kï; quaãn lyá cöng; vùn thû - lûu
trûä.

3. hònh thûác, nöåi dung tuyïín
duång: thi tuyïín cöng chûác thûåc
hiïån 2 voâng theo quy àõnh taåi
Quyïët àõnh söë 44/2021/QÀ-
UBND ngaây 01/10/2021 cuãa
UBND tónh thaái Nguyïn vïì
viïåc ban haânh Quy chïë töí chûác
tuyïín duång cöng chûác cêëp xaä
trïn àõa baân tónh thaái Nguyïn.

4. thúâi gian, àõa chó tiïëp
nhêån Phiïëu àùng kyá dûå tuyïín:

- thúâi haån nhêån Phiïëu àùng
kyá dûå tuyïín 30 ngaây, kïí tûâ ngaây
9/02/2023 àïën 17 giúâ, ngaây
10/3/2023 trong giúâ haânh
chñnh.

- Àõa àiïím tiïëp nhêån Phiïëu
àùng kyá dûå tuyïín: Phoâng Nöåi
vuå thaânh phöë; söë 02, àûúâng

trêìn Phuá, phûúâng thùæng Lúåi,
tP. söng Cöng.

II. UBND TP. Söng Cöng
thöng baáo tuyïín duång cöng
chûác nùm 2023, cuå thïí nhû
sau:

1. söë lûúång biïn chïë cöng
chûác cêìn tuyïín: 06 ngûúâi.

2. söë lûúång võ trñ viïåc laâm
thûåc hiïån viïåc thi tuyïín: 06 võ
trñ viïåc laâm, göìm:

* Võ trñ viïåc laâm Quaãn lyá vïì
khoa hoåc vaâ Cöng nghïå: 01 chó
tiïu.

- tiïu chuêín, àiïìu kiïån: Coá
bùçng töët nghiïåp àaåi hoåc trúã lïn,
chuyïn ngaânh Cöng nghïå kyä
thuêåt cú khñ.

* Võ trñ viïåc laâm Quaãn lyá àêët
àai: 01 chó tiïu.

- tiïu chuêín, àiïìu kiïån: Coá
bùçng töët nghiïåp àaåi hoåc trúã lïn,
chuyïn ngaânh Quaãn lyá àêët àai.

* Võ trñ viïåc laâm Vùn thû: 01
chó tiïu.

- tiïu chuêín, àiïìu kiïån: Coá
bùçng töët nghiïåp àaåi hoåc trúã lïn,
ngaânh hoùåc chuyïn ngaânh Vùn
thû - Lûu trûä, Lûu trûä hoåc,
Quaãn trõ vùn phoâng. 

* Võ trñ viïåc laâm thanh tra:
01 chó tiïu.

- tiïu chuêín, àiïìu kiïån: Coá
bùçng töët nghiïåp àaåi hoåc trúã lïn,
chuyïn ngaânh Kïë toaán.

* Võ trñ viïåc laâm Quaãn lyá taâi
chñnh - Ngên saách: 01 chó tiïu.

- tiïu chuêín, àiïìu kiïån: Coá
bùçng töët nghiïåp àaåi hoåc trúã lïn,
chuyïn ngaânh Kïë toaán.

* Võ trñ viïåc laâm Quaãn lyá haå
têìng vaâ Phaát triïín àö thõ: 01 chó
tiïu.

- tiïu chuêín, àiïìu kiïån: Coá
bùçng töët nghiïåp àaåi hoåc trúã lïn,
chuyïn ngaânh Xêy dûång cêìu
àûúâng.

3. hònh thûác, nöåi dung tuyïín
duång: thi tuyïín cöng chûác thûåc
hiïån 2 voâng theo quy àõnh taåi
Nghõ àõnh söë 138/2020/NÀ-CP
ngaây 27/11/2020.

4.  thúâi haån nhêån Phiïëu
àùng kyá dûå tuyïín 30 ngaây, kïí tûâ
ngaây 9/02/2023 àïën 17h00
ngaây 10/3/2023 trong giúâ haânh
chñnh.- Àõa àiïím tiïëp nhêån
Phiïëu àùng kyá dûå tuyïín: Phoâng
Nöåi vuå tP. söng Cöng; söë 02,
àûúâng trêìn Phuá, phûúâng
thùæng Lúåi, tP. söng Cöng.

TuyïÍN DuåNG
I. Trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi saãn tónh Thaái

Nguyïn thöng baáo àêëu giaá taâi saãn, cuå thïí nhû sau:
1. Àún võ coá taâi saãn: Cuåc Quaãn lyá thõ trûúâng tónh thaái

Nguyïn. Àõa chó: söë 11, àûúâng Nha trang, phûúâng trûng
Vûúng, tP. thaái Nguyïn, tónh thaái Nguyïn. taâi saãn àêëu
giaá: Goái haâng söë 09 (coá baãng kï chi tiïët keâm theo). Giaá
khúãi àiïím: 59.940.000à (Nùm mûúi chñn triïåu chñn trùm
böën mûúi nghòn àöìng). Bûúác giaá: 200.000à.

2. tiïìn àùåt trûúác: 6.000.000à. tiïìn höì sú: 150.000à/höì
sú. tònh traång taâi saãn: thïí hiïån trong Biïn baãn söë 01/BB-
CQLtttNG hoåp höåi àöìng xûã lyá taâi saãn àûúåc xaác lêåp
quyïìn súã hûäu toaân dên laâ tang vêåt bõ tõch thu do vi phaåm
haânh chñnh ngaây 10/01/2023.  hiïån taâi saãn àûúåc baão quaãn
taåi: Àöåi Quaãn lyá thõ trûúâng söë 1.

3. thúâi gian, àõa àiïím xem taâi saãn: Kïí tûâ ngaây
13/02/2023 àïën hïët ngaây 14/02/2023 (trong giúâ haânh
chñnh) taåi Àöåi Quaãn lyá thõ trûúâng söë 1. thúâi gian, àõa àiïím
baán höì sú, tiïëp nhêån höì sú àùng kyá tham gia àêëu giaá: Kïí tûâ
ngaây niïm yïët thöng baáo àêëu giaá taâi saãn àïën 17 giúâ, ngaây
20/02/2023 (trong giúâ haânh chñnh) taåi trung têm Dõch vuå
àêëu giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn. thúâi gian, àõa àiïím nöåp
tiïìn àùåt trûúác: tûâ ngaây 20/02/2023 àïën 11 giúâ 30 phuát,
ngaây 22/02/2023  vaâo taâi khoaãn söë 111002632209 taåi
Ngên haâng tMCP Cöng thûúng Chi nhaánh thaái Nguyïn
cuãa trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn.

4. thúâi gian, àõa àiïím töí chûác cuöåc àêëu giaá: tûâ 14 giúâ,
ngaây 23/02/2023, taåi trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi saãn
tónh thaái Nguyïn. Àiïìu kiïån, caách thûác àùng kyá tham gia
àêëu giaá: töí chûác; caá nhên coá àuã nùng lûåc haânh vi dên sûå
vaâ khöng thuöåc àöëi tûúång khöng àûúåc àùng kyá tham gia
àêëu giaá taâi saãn nïu trïn theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. Nöåp
höì sú àùng kyá tham gia àêëu giaá (01 böå höì sú àêëu giaá göìm:
Àún àùng kyá tham gia àêëu giaá theo mêîu cuãa trung têm;
baãn photo CMtND/CCCD, baãn photo àùng kyá kinh doanh
nïëu laâ töí chûác) trong thúâi haån àùng kyá. Nöåp tiïìn mua höì
sú, tiïìn àùåt trûúác: ngûúâi tham gia àêëu giaá phaãi nöåp àuã tiïìn
höì sú vaâ tiïìn àùåt trûúác trong thúâi haån. 

5. hònh thûác àêëu giaá: Àêëu giaá bùçng boã phiïëu trûåc tiïëp taåi
cuöåc àêëu giaá. Phûúng thûác àêëu giaá: traã giaá lïn. Caá nhên,
töí chûác coá nhu cêìu xin liïn hïå taåi trung têm Dõch vuå àêëu
giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn. Àiïån thoaåi: 02083.65.65.85.
Àõa chó: söë 7, àûúâng Caách maång thaáng taám, tP. thaái
Nguyïn, tónh thaái Nguyïn./.

II. Trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi saãn tónh Thaái
Nguyïn thöng baáo àêëu giaá taâi saãn, cuå thïí nhû sau:

1. Àún võ coá taâi saãn: Cuåc Quaãn lyá thõ trûúâng tónh thaái
Nguyïn. Àõa chó: söë 11, àûúâng Nha trang, phûúâng trûng
Vûúng, tP. thaái Nguyïn, tónh thaái Nguyïn. taâi saãn àêëu
giaá: Goái haâng söë 07 (coá baãng kï chi tiïët keâm theo).

2. Giaá khúãi àiïím: 256.560.000à (hai trùm nùm mûúi saáu
triïåu nùm trùm saáu mûúi nghòn àöìng). Bûúác giaá:
1.000.000à. (Möåt triïåu àöìng). tiïìn àùåt trûúác: 25.000.000à.
(hai mûúi lùm triïåu àöìng). tiïìn höì sú: 200.000à/höì sú.
(hai trùm nghòn àöìng). tònh traång taâi saãn: thïí hiïån trong
Biïn baãn söë 01/BB-CQLtttNG hoåp höåi àöìng xûã lyá taâi
saãn àûúåc xaác lêåp quyïìn súã hûäu toaân dên laâ tang vêåt bõ tõch
thu do vi phaåm haânh chñnh ngaây 10/01/2023. hiïån taâi saãn
àûúåc baão quaãn taåi: Àöåi Quaãn lyá thõ trûúâng söë 1.

3. thúâi gian, àõa àiïím xem taâi saãn: Kïí tûâ ngaây
13/02/2023 àïën hïët ngaây 14/02/2023 (trong giúâ haânh
chñnh) taåi Àöåi Quaãn lyá thõ trûúâng söë 1. thúâi gian, àõa àiïím

baán höì sú, tiïëp nhêån höì sú àùng kyá tham gia àêëu giaá: Kïí tûâ
ngaây niïm yïët thöng baáo àêëu giaá taâi saãn àïën 17 giúâ, ngaây
20/02/2023 (trong giúâ haânh chñnh) taåi trung têm Dõch vuå
àêëu giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn. thúâi gian, àõa àiïím nöåp
tiïìn àùåt trûúác: tûâ ngaây 20/02/2023 àïën 11 giúâ 30 phuát,
ngaây 22/02/2023  vaâo taâi khoaãn söë 111002632209 taåi
Ngên haâng tMCP Cöng thûúng Chi nhaánh thaái Nguyïn
cuãa trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn.
thúâi gian, àõa àiïím töí chûác cuöåc àêëu giaá: tûâ 14 giúâ, ngaây
23/02/2023, taåi trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi saãn tónh
thaái Nguyïn.

4. Àiïìu kiïån, caách thûác àùng kyá tham gia àêëu giaá: töí
chûác; caá nhên coá àuã nùng lûåc haânh vi dên sûå vaâ khöng
thuöåc àöëi tûúång khöng àûúåc àùng kyá tham gia àêëu giaá taâi
saãn nïu trïn theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. Nöåp höì sú àùng
kyá tham gia àêëu giaá (01 böå höì sú àêëu giaá göìm: Àún àùng
kyá tham gia àêëu giaá theo mêîu cuãa trung têm; baãn photo
CMtND/CCCD, baãn photo àùng kyá kinh doanh nïëu laâ töí
chûác) trong thúâi haån àùng kyá. Nöåp tiïìn mua höì sú, tiïìn àùåt
trûúác: ngûúâi tham gia àêëu giaá phaãi nöåp àuã tiïìn höì sú vaâ
tiïìn àùåt trûúác trong thúâi haån. 

5. hònh thûác àêëu giaá: Àêëu giaá bùçng boã phiïëu trûåc tiïëp taåi
cuöåc àêëu giaá. Phûúng thûác àêëu giaá: traã giaá lïn. Caá nhên,
töí chûác coá nhu cêìu xin liïn hïå taåi trung têm Dõch vuå àêëu
giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn. Àiïån thoaåi: 02083.65.65.85.
Àõa chó: söë 7, àûúâng Caách maång thaáng taám, tP. thaái
Nguyïn, tónh thaái Nguyïn.

III. Trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi saãn tónh Thaái
Nguyïn thöng baáo àêëu giaá taâi saãn, cuå thïí nhû sau:

1. Àún võ coá taâi saãn: Cuåc Quaãn lyá thõ trûúâng tónh thaái
Nguyïn. Àõa chó: söë 11, àûúâng Nha trang, phûúâng trûng
Vûúng, tP. thaái Nguyïn, tónh thaái Nguyïn. taâi saãn àêëu
giaá: Goái haâng söë 03 (coá baãng kï chi tiïët keâm theo). Giaá
khúãi àiïím: 84.500.000à (taám mûúi tû triïåu nùm trùm
nghòn àöìng). Bûúác giaá: 500.000à/1 höì sú (Nùm trùm nghòn
àöìng). tiïìn àùåt trûúác: 9.000.000à/höì sú (Chñn triïåu àöìng).
tiïìn höì sú: 150.000à/höì sú (Möå trùm nùm mûúi nghòn
àöìng).

2. tònh traång taâi saãn: thïí hiïån trong Biïn baãn söë 01/BB-
CQLtttNG hoåp höåi àöìng xûã lyá taâi saãn àûúåc xaác lêåp
quyïìn súã hûäu toaân dên laâ tang vêåt bõ tõch thu do vi phaåm
haânh chñnh ngaây 10/01/2023. hiïån taâi saãn àûúåc baão quaãn
taåi: Àöåi Quaãn lyá thõ trûúâng söë 1.

3. thúâi gian, àõa àiïím xem taâi saãn: Kïí tûâ ngaây
13/02/2023 àïën hïët ngaây 14/02/2023 (trong giúâ haânh
chñnh) taåi núi baão quaãn taâi saãn. thúâi gian, àõa àiïím baán höì
sú, tiïëp nhêån höì sú àùng kyá tham gia àêëu giaá: Kïí tûâ ngaây
niïm yïët thöng baáo àêëu giaá taâi saãn àïën 17 giúâ, ngaây
20/02/2023 (trong giúâ haânh chñnh) taåi trung têm Dõch vuå
àêëu giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn. thúâi gian, àõa àiïím nöåp
tiïìn àùåt trûúác: tûâ ngaây 20/02/2023 àïën 11 giúâ 30 phuát,
ngaây 22/02/2023; tiïìn àùåt trûúác àûúåc nöåp vaâo taâi khoaãn söë
111002632209 taåi Ngên haâng tMCP Cöng thûúng Chi
nhaánh thaái Nguyïn. thúâi gian, àõa àiïím töí chûác cuöåc àêëu
giaá: tûâ 9 giúâ, ngaây 23/02/2023, taåi trung têm Dõch vuå àêëu
giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn.

4. Àiïìu kiïån, caách thûác àùng kyá tham gia àêëu giaá: töí
chûác; caá nhên coá àuã nùng lûåc haânh vi dên sûå vaâ khöng
thuöåc àöëi tûúång khöng àûúåc àùng kyá tham gia àêëu giaá taâi
saãn nïu trïn theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. Nöåp höì sú àùng
kyá tham gia àêëu giaá (01 böå höì sú àêëu giaá göìm: Àún àùng
kyá tham gia àêëu giaá theo mêîu cuãa trung têm; baãn photo
CMtND/CCCD, baãn photo àùng kyá kinh doanh nïëu laâ töí
chûác) trong thúâi haån àùng kyá. Nöåp tiïìn mua höì sú, tiïìn àùåt

trûúác: ngûúâi tham gia àêëu giaá phaãi nöåp àuã tiïìn höì sú vaâ
tiïìn àùåt trûúác trong thúâi haån. 

5. hònh thûác àêëu giaá: Àêëu giaá bùçng boã phiïëu trûåc tiïëp taåi
cuöåc àêëu giaá. Phûúng thûác àêëu giaá: traã giaá lïn. Caá nhên,
töí chûác coá nhu cêìu xin liïn hïå taåi trung têm Dõch vuå àêëu
giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn. Àiïån thoaåi: 02083.65.65.85.
Àõa chó: söë 7, àûúâng Caách maång thaáng taám, tP. thaái
Nguyïn, tónh thaái Nguyïn.

IV. Trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi saãn tónh Thaái
Nguyïn thöng baáo àêëu giaá taâi saãn, cuå thïí nhû sau:

1. Àún võ 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
01/8/2022.

taâi saãn àûúåc baão quaãn taåi: Cuåc thi haânh aán dên sûå. Àõa
chó: phûúâng tuác Duyïn, tP. thaái Nguyïn, tónh thaái
Nguyïn.

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

4. thúâi gian, àõa àiïím xem taâi saãn: Kïí tûâ ngaây
13/02/2023 àïën hïët ngaây 15/02/2023 (trong giúâ haânh
chñnh) taåi núi baão quaãn taâi saãn. thúâi gian, àõa àiïím baán höì
sú, tiïëp nhêån höì sú àùng kyá tham gia àêëu giaá: Kïí tûâ ngaây
niïm yïët thöng baáo àêëu giaá taâi saãn àïën 17 giúâ, ngaây
20/02/2023 (trong giúâ haânh chñnh) taåi trung têm Dõch vuå
àêëu giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn. thúâi gian, àõa àiïím nöåp
tiïìn àùåt trûúác: tûâ ngaây 20/02/2023 àïën 11 giúâ 30 phuát,
ngaây 22/02/2023; tiïìn àùåt trûúác àûúåc nöåp vaâo taâi khoaãn söë
111002632209 taåi Ngên haâng tMCP Cöng thûúng Chi
nhaánh thaái Nguyïn.

5. thúâi gian, àõa àiïím töí chûác cuöåc àêëu giaá: tûâ 8 giúâ 30
phuát, ngaây 23/02/2023, taåi trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi
saãn tónh thaái Nguyïn.

6. Àiïìu kiïån, caách thûác àùng kyá tham gia àêëu giaá: töí
chûác; caá nhên coá àuã nùng lûåc haânh vi dên sûå vaâ khöng
thuöåc àöëi tûúång khöng àûúåc àùng kyá tham gia àêëu giaá taâi
saãn nïu trïn theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. Nöåp höì sú àùng
kyá tham gia àêëu giaá (01 böå höì sú àêëu giaá göìm: Àún àùng
kyá tham gia àêëu giaá theo mêîu cuãa trung têm; baãn photo
CMtND/CCCD, baãn photo àùng kyá kinh doanh nïëu laâ töí
chûác) trong thúâi haån àùng kyá.

- Nöåp tiïìn mua höì sú, tiïìn àùåt trûúác: ngûúâi tham gia àêëu
giaá phaãi nöåp àuã tiïìn höì sú vaâ tiïìn àùåt trûúác trong thúâi haån. 

7. hònh thûác àêëu giaá: Àêëu giaá bùçng boã phiïëu trûåc tiïëp taåi
cuöåc àêëu giaá. Phûúng thûác àêëu giaá: traã giaá lïn. Caá nhên,
töí chûác coá nhu cêìu xin liïn hïå taåi trung têm Dõch vuå àêëu
giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn. Àiïån thoaåi: 02083.65.65.85. 

Àõa chó: söë 7, àûúâng Caách maång thaáng taám, tP. thaái
Nguyïn, tónh thaái Nguyïn.

V. Trung têm Dõch vuå àêëu giaá taâi saãn tónh Thaái
Nguyïn thöng baáo àêëu giaá taâi saãn, cuå thïí nhû sau:

1. Àún võ 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 01 xe ö tö vêåt chûáng vuå aán, taâi
saãn bõ tõch thu theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì hònh sûå, töë
tuång hònh sûå:

* Xe ö tö nhaän hiïåu iUU hiLANDER V-sPEC; biïín söë:
28A-029.19; loaåi phûúng tiïån: ö tö con 8 chöî; maâu sún:
Nêu; söë khung: RLEtBR54F6VD12792; söë maáy:
M00105; nùm saãn xuêët: 2006; nûúác saãn xuêët: Viïåt Nam;
thïí tñch laâm viïåc cuãa àöång cú: 2499cm3; söë km hoaåt àöång
theo àöìng höì cöng tú meát: Khöng xaác àõnh àûúåc.

tònh traång taâi saãn àûúåc thïí hiïån trong Quyïët àõnh söë
255/QÀ-stC ngaây 07/12/2022 vïì viïåc phï duyïåt giaá khúãi
àiïím baán àêëu giaá taâi saãn laâ vêåt chûáng vuå aán, taâi saãn bõ tõch
thu theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì hònh sûå, töë tuång hònh sûå.
taâi saãn àûúåc baão quaãn taåi: Cuåc thi haânh aán dên sûå. Àõa
chó: phûúâng tuác Duyïn, tP. thaái Nguyïn, tónh thaái
Nguyïn.

3. Giaá khúãi àiïím: 140.000.000 àöìng (Möåt trùm böën mûúi
triïåu àöìng). tiïìn àùåt trûúác: 14.000.000 àöìng (Mûúâi böën
triïåu àöìng). Bûúác giaá: 500.000 àöìng (Nùm trùm nghòn
àöìng). tiïìn höì sú tham gia àêëu giaá: 200.000 àöìng/01 höì
sú (hai trùm nghòn àöìng).

4. thúâi gian, àõa àiïím xem taâi saãn: Kïí tûâ ngaây
13/02/2023 àïën hïët ngaây 15/02/2023 (trong giúâ haânh
chñnh) taåi núi baão quaãn taâi saãn. thúâi gian, àõa àiïím baán höì
sú, tiïëp nhêån höì sú àùng kyá tham gia àêëu giaá: Kïí tûâ ngaây
niïm yïët thöng baáo àêëu giaá taâi saãn àïën 17 giúâ, ngaây
20/02/2023 (trong giúâ haânh chñnh) taåi trung têm Dõch vuå
àêëu giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn.

5. thúâi gian, àõa àiïím nöåp tiïìn àùåt trûúác: tûâ ngaây
20/02/2023 àïën 11 giúâ 30 phuát, ngaây 22/02/2023; tiïìn àùåt
trûúác àûúåc nöåp vaâo taâi khoaãn söë 111002632209 taåi Ngên
haâng tMCP Cöng thûúng Chi nhaánh thaái Nguyïn.

6. thúâi gian, àõa àiïím töí chûác cuöåc àêëu giaá: tûâ 9 giúâ 30
phuát, ngaây 23/02/2023, 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 vaâ

khöng thuöåc àöëi tûúång khöng àûúåc àùng kyá tham gia àêëu
giaá taâi saãn nïu trïn theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. Nöåp höì sú
àùng kyá tham gia àêëu giaá (01 böå höì sú àêëu giaá göìm: Àún
àùng kyá tham gia àêëu giaá theo mêîu cuãa trung têm; baãn
photo CMtND/CCCD, baãn photo àùng kyá kinh doanh nïëu
laâ töí chûác) trong thúâi haån àùng kyá.

- Nöåp tiïìn mua höì sú, tiïìn àùåt trûúác: ngûúâi tham gia àêëu
giaá phaãi nöåp àuã tiïìn höì sú vaâ tiïìn àùåt trûúác trong thúâi haån. 

8. hònh thûác àêëu giaá: Àêëu giaá bùçng boã phiïëu trûåc tiïëp taåi
cuöåc àêëu giaá. Phûúng thûác àêëu giaá: traã giaá lïn. Caá nhên,
töí chûác coá nhu cêìu xin liïn hïå taåi trung têm Dõch vuå àêëu
giaá taâi saãn tónh thaái Nguyïn. Àiïån thoaåi: 02083.65.65.85. 

Àõa chó: söë 7, àûúâng Caách maång thaáng taám, tP. thaái
Nguyïn, tónh thaái Nguyïn.

ÀÊËu GIaÁ TaâI saÃN

ThÖNG TIN Qua ÃNG ca Áo *  ThÖNG TIN Qua ÃNG ca Áo *  ThÖNG TIN Qua ÃNG ca Áo *  ThÖNG TIN Qua ÃNG ca Áo

tỉnh Thái Nguyên lên Cổngdịch vụ công Quốc gia đểphục vụ người dân, doanhnghiệp. Tính đến cuốitháng 12-2022, Cổng dịchvụ công trực  tuyến của tỉnhđã tiếp nhận gần 943 nghìn

hồ sơ, xử lý trên 928 nghìnhồ sơ với tỷ lệ hồ sơ giảiquyết đúng hạn đạt99,63%; 90% tổng số hồ sơcông việc tại cấp tỉnh đượcxử lý trên môi trường mạng.Với thủ tục hành chính mứcđộ 4, tỷ lệ hồ sơ được giảiquyết trực tuyến đạt tới76,43%...

Cũng trong năm 2022,việc xây dựng, vận hànhcác cơ sở dữ liệu tạo nềntảng cho chuyển đổi sốđược triển khai đạt hiệu quảcao. 100% địa phươngtrong tỉnh hoàn thành nhậpliệu dữ liệu hộ tịch, thựchiện tích hợp kết nối giữavới phần mềm một cửa tỉnhvới Hệ thống quản lý hộ

tịch của Bộ Tư pháp; Hệthống Quản lý văn bản điđến và điều hành tỉnh TháiNguyên nhận/gửi trên 2triệu văn bản điện tử giữahơn 1.877 đơn vị; tỷ lệ cáctổ chức và cá nhân trongtỉnh thường xuyên sử dụngthư điện tử trong công việcđạt trên 90%...Trao đổi với chúng tôi,

ông Đỗ Xuân Hòa, Giámđốc Sở Thông tin vàTruyền thông nhấn mạnh:Cơ sở dữ liệu được ví như“trái tim” của chuyển đổisố. Tuy nhiên, hiện nay, cơsở dữ liệu của nhiều ngành,đơn vị, địa phương lưu trữphân tán, chưa được kếtnối, tích hợp. Trong năm2023, ngành Thông tin và

truyền thông sẽ tăng cườngtham mưu, triển khai côngtác xây dựng, tích hợp cơ sởdữ liệu dùng chung của tỉnhvới mục tiêu tạo lập và khaithác tối ưu dữ liệu hiện cóđể tạo ra giá trị mới, phụcvụ ngày càng tốt hơn chongười dân và doanh nghiệptrong phát triển kinh tế, bảođảm an sinh xã hội.n

Tích hợp...
(Tiếp theo trang 4)



Thay vì dùng thẻ bảo hiểm ytế (BHYT), căn cước côngdân và sổ khám chữa bệnhnhư trước kia, lần khám bệnh mớiđây, anh Nguyễn Tùng, côngnhân Chi nhánh May Việt Thái(Công ty CP Đầu tư và Thươngmại TNG) chỉ cần mang điệnthoại thông minh có cài sẵn ứngdụng  VssID - Bảo hiểm Xã hộisố. Qua ứng dụng này, anh Tùngvà nhân viên y tế có thể tra cứutất cả dữ liệu cá nhân về thẻBHYT, mức hưởng BHYT, quátrình tham gia cũng như lịch sửkhám, chữa bệnh và các thông tinsức khỏe khác. Từ đó, giúp chonhân viên y tế thuận tiện trongviệc khám, chữa bệnh cho anhTùng. Chia sẻ với chúng tôi, anhTùng cho biết: Ứng dụng nàykhông những thuận tiện khi đikhám, chữa bệnh mà còn giúp tôikiểm soát được thông tin về sứckhỏe, lịch sử khám chữa bệnh củamình.VssID được triển khai từ năm2021 là ứng dụng tích hợp cơ sởdữ liệu giữa cơ quan Bảo hiểm xãhội tỉnh và cơ quan Y tế để giúpngười dân được tiếp cận với dữliệu cá nhân về BHYT, lịch sửkhám, chữa bệnh. Ứng dụng cũnggiúp người dùng tra cứu thông tinvề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thấtnghiệp và tiếp cận với 7 dịch vụcông trực tuyến của Bảo hiểm xã

hội tỉnh. Theo thống kê, sau gần2 năm công bố và triển khai, ứngdụng VssID trên thiết bị di độngthông minh, toàn tỉnh đã có trên430 nghìn tài khoản cá nhân càiđặt và sử dụng.Được biết, cũng trên nền tảngtích hợp dữ liệu số, Bảo hiểm xãhội tỉnh đã kết nối thành công với

Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư,liên thông dữ liệu với Bộ Tư phápđể cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻem dưới 6 tuổi. Qua đó, 100% trẻem sau khi có giấy khai sinh sẽ cóluôn thẻ BHYT nhờ sự kết nối,tích hợp dữ liệu này.Tương tự các nền tảng trên, sauhơn 2 năm đẩy mạnh chuyển đổi

số, toàn tỉnh hiện có nhiều hệthống kết nối, tích hợp cơ sở dữliệu tạo nền tảng cho các hệthống, ứng dụng dùng chung trênđịa bàn. Hiện, Thái Nguyên đã cómột hệ thống dùng chung củatỉnh rất căn bản gồm các hệ thốngnhư: Quản lý văn bản, dịch vụcông trực tuyến, mạng truyền số

liệu chuyên dùng, cổng thông tinđiện tử, hội nghị truyền hình trựctuyến… Các hệ thống dùngchung phần lớn được quản lý, vậnhành tại Trung tâm Dữ liệu tỉnhvới trang thiết bị được đầu tư hiệnđại và được coi như bộ não của hạtầng công nghệ thông tin của tỉnhđặt tại Sở Thông tin và Truyềnthông là nơi tập trung các thiết bịcông nghệ thông tin và viễnthông chuyên dụng với khả nănglưu trữ, dữ liệu lớn, hệ thống bảomật an toàn dữ liệu, hệ thống phụtrợ, mạng diện rộng, mạngchuyên dùng.Theo đánh giá của Sở Thôngtin và Truyền thông, các nền tảngnày vận hành tốt, giúp cho việcquản lý, điều hành của các cấpđược thuận lợi, nhanh chóng, tiếtkiệm. Đồng thời, giúp thay đổiphương thức, tác phong làm việccủa đội ngũ cán bộ, công chứctrên môi trường số và đặc biệt,giúp người dân tiếp cận với cácdịch vụ công trực tuyến, dịch vụan sinh xã hội một cách thuận lợi,hiệu quả nhất.Riêng với dịch vụ công trựctuyến, tính đến hết năm 2022,100% thủ tục hành chính cấp độ4 đủ điều kiện trên cổng dịch vụcông của tỉnh; tích hợp và cungcấp 1.036 dịch vụ công trực tuyến
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Baáo Thaái Nguyïn - GPXB 879/GP-BTTTT vaâ GPXB söë 2576/GP-BTTTT cuãa Böå TTTT - Töíng Biïn têåp: NGuyïîN NGoåc súN; Phoá Töíng Biïn têåp: Àaâo NGoåc aNh - chu ThẾ haâ; Thû kyá Toâa soaån: TrầN NGuyïN - Trònh baây: ThaNh haåNh, VûúNG QuyïN - söë baáo naây göìm 4 trang, khöí 42x58cm - In taåi Baáo Thaái Nguyïn - Giaá: 2.000à

Tích hợp cơ sở dữ liệu trên môi trường số giúp công tác quản lý, điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địaphương được thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm, tạo nền tảng cho công tác chuyển đổi số. Cơ sở dữ liệu tích hợp cũng giúpngười dân được hưởng lợi trực tiếp qua việc giản lược, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính để tiếp cận với dịch vụcông, dịch vụ an sinh xã hội…

Tích hợp cơ sở dữ liệu tạo nền tảng chuyển đổi số

Ông Ma Công Trình, TrưởngPhòng Tư pháp huyện ĐịnhHóa, Phó Chủ tịch Hộiđồng phối hợp PBGDPL huyệnĐịnh Hóa thông tin: Hội đồng phốihợp PBGDPL huyện hiện có 27thành viên. Các thành viên hoạtđộng theo quy chế trên cơ sở chứcnăng, nhiệm vụ của các phòng, ban,ngành chuyên môn; đồng thời,hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đơnvị xây dựng chương trình, kế hoạchvà triển khai thực hiện các nhiệmvụ PBGDPL theo ngành, lĩnh vựcdo cơ quan đơn vị quản lý để đưa

kiến thức pháp luật đến với ngườidân, cán bộ, công chức, viên chứctrên địa bàn huyện. Hằng năm, Hộiđồng chỉ đạo Phòng Tư pháp, cơquan thường trực xây dựng kếhoạch tuyên truyền PBGDPL và tổchức triển khai nhiệm vụ trên toànhuyện. Về đội ngũ tuyên truyềnviên pháp luật, Định Hóa hiện có10 báo cáo viên cấp huyện và 188tuyên truyền viên cấp xã.Công tác PBGDPL trên địa bànhuyện được thực hiện bằng nhiềuhình thức đa dạng, phong phú. Tuynhiên, do đặc thù của huyện miền

núi, nhiều xã thuộc vùng sâu, xacòn nhiều khó khăn nên công táctuyên truyền bằng hình thức tuyêntruyền miệng vẫn được Định Hóađặc biệt chú trọng. Riêng trongnăm 2022, toàn huyện đã tổ chức647 hội nghị, lớp tập huấn với hơn68.300 lượt người tham dự, đồngthời cấp phát 30.000 bộ tài liệu,phát hơn 2.000 tờ rơi, tờ gấp cácloại đến người dân. Riêng PhòngTư pháp huyện đã tham mưu, 

Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyệnĐịnh Hóa đã được “phủ sóng” rộng khắp nhờ Hội đồng phối hợp PBGDPL quan tâm, xây dựng kếhoạch tuyên truyền ngay từ đầu năm. Từ đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của bàcon ngày càng được nâng cao.

Trung tá Phan Thanh Trường, Đội trưởng Đội Tổng hợp (Côngan huyện Định Hóa), báo cáo viên pháp luật cấp huyện luôndành thời gian chuẩn bị tư liệu trước khi tham gia tuyêntruyền PBGDPL tại cơ sở.(Xem tiếp trang 3)hoàng Anh

(Xem tiếp trang 3)thu hà

Cán bộ Trung tâm CNTT và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng cơ sở dữ liệu tíchhợp quản lý, vận hành Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh.

Trồng cây tại khuôn viên Nhà trường.

(TN) Thái Nguyên hiệncó 83 bác sĩ tham giakhám, chữa bệnh lao. Theođó, các bác sĩ đang thamgia khám bệnh, chữa bệnhlao tại 10 cơ sở y tế trên địabàn. Cụ thể, Bệnh việnPhổi Thái Nguyên có nhiềubác sĩ nhất với 28 trườnghợp; trung tâm y tế (2 chứcnăng dự phòng và khám,chữa bệnh) và các bệnhviện đa khoa tuyến huyện,mỗi đơn vị có từ 2 đến 10bác sĩ. Các bác sĩ này đềucó chứng chỉ hành nghề vàđược cấp giấy chứng nhậnđã được tập huấn đúngchuyên ngành. Từ đó, giúp

cho việc khám, điều trị cácbệnh nhân mắc lao từ tuyếnhuyện đến tuyến tỉnh đượcđảm bảo, đạt hiệu quả cao.Theo thông tin từ Sở Ytế, nhằm giúp cơ quan Bảohiểm xã hội thực hiện đượcgiám định điện tử, hiệnnay, ngành đã đưa thôngtin về danh sách các bác sĩtham gia khám, chữa bệnhlao của tỉnh lên CổngThông tin điện tử của đơnvị. Việc cập nhật này giúpcông tác quản lý của ngànhY tế, ngành BHXH đượcthực hiện tốt hơn, đáp ứngyêu cầu chuyển đổi số…
tùng LâM

Cập nhật danh sách bác sĩ khám, chữa bệnhlao lên Cổng thông tin điện tử

(TN) Đó là chương trình được Công ty Núi Pháo phốihợp với Trường Tiểu học Tân Linh (xã Tân Linh - Đại Từ)tổ chức với hơn 500 học sinh của Trường tham gia. Các emhọc sinh đã sôi nổi tham gia giải đố “Nuôi dưỡng mầmxanh”, với 15 câu hỏi liên quan tới chủ đề Tết trồng cây vàbảo vệ môi trường. Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớơn Bác Hồ”, mỗi độ Xuân về, Công ty Núi Pháo tích cựctổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, côngnhân viên, người lao động tham gia trồng cây, trồng rừngvà những chương trình ý nghĩa tại cộng đồng...Tại Chương trình “Nuôi dưỡng mầm xanh”, Công ty đãtặng Nhà trường 3 cây xanh trồng tại khuôn viên, với mongmuốn không chỉ hình thành cảnh quan, tạo bóng mát màcòn giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, trồng, chămsóc và bảo vệ cây xanh, gần gũi với thiên nhiên, góp phầngiảm thiểu biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, tạo cảnhquan môi trường xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, đại diện Côngty đã trao tặng Nhà trường một chiếc máy chiếu. Tổng giátrị quà tặng là hơn 20 triệu đồng.
n.P.M

CÔnG TY núI PhÁO:“Nuôi dưỡng mầm xanh”

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bìnhquân.Cụ thể, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân(chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau: Mức giá bánlẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; mức giábán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh.Khi có biến độ lớn về các thông số tính toán khung giá,chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ cáckhoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân,Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với BộTài chính tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bánlẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, báocáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn vềcác thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điệnbình quân, chi phí sản xuất kinh doanh điện và cần phân bổcác khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bìnhquân.
X.B

Quy định mới về khung giá bán lẻ điện bình quân

(TN) Từ ngày 7 đến 13-2, Trung tâm Chính trị huyện PhúBình tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảngviên mới đợt 1 năm 2023. 60 học viên là đảng viên mới kếtnạp đến từ các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện được nghiêncứu 10 chuyên đề chính gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tưtưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam chohành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dântộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở ViệtNam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủnghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hộichủ nghĩa; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hộicủa Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và côngnghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam,bảo vệ môi trường và quản lý, phát triển xã hội…Lớp bồi dưỡng giúp đảng viên mới nắm vững kiến thứccốt lõi về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam vànhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viênxác định được mục tiêu rèn luyện để trở thành Đảng viênchính thức.
VĂn Mưu (Phú Bình)

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1
Phú Bình:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchvừa công bố các quyết định ghi danh disản vào Danh mục di sản văn hóa phivật thể quốc gia. Theo đó, có 9 di sảnở các tỉnh, thành phố được ghi danhđợt này, gồm: Lễ hội Kỳ Yên, đình DĩAn, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An,tỉnh Bình Dương; Lễ hội đình ThầnNguyễn Trung Trực, thành phố RạchGiá, tỉnh Kiên Giang; Lễ hội đền HóaDạ Trạch, xã Dạ Trạch, huyện KhoáiChâu, tỉnh Hưng Yên; Lễ hội đền ĐaHòa, xã Bình Minh, huyện KhoáiChâu - xã Mễ Sở, huyện Văn Giang,tỉnh Hưng Yên; Mo Mường thuộc cáchuyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai,thành phố Hà Nội; Lễ hội Thái bìnhxướng ca, xã Thanh Lợi, huyện VụBản, tỉnh Nam Định; Nghi lễ vòng đờicủa người Chăm Islam, thị xã TânChâu và huyện An Phú, tỉnh AnGiang; nghệ thuật sân khấu Dì Kê củangười Khmer, xã Ô Lâm, huyện TriTôn, tỉnh An Giang; Lễ ăn mừng đầulúa mới của người Raglai, xã PhướcHòa, huyện Thuận Nam, tỉnh NinhThuận.Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đềnghị chủ tịch UBND các cấp chínhquyền nơi có di sản văn hóa phi vật thểđược đưa vào danh mục, trong phạm vinhiệm vụ và quyền hạn của mình, thựchiện việc quản lý Nhà nước theo quyđịnh của pháp luật về di sản văn hóa.
t.k

Thêm 9 di sản vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bằng tình yêu với cây chèquê mình, sau 12 nămthành lập, bà đã dẫn dắtHTX ngày càng phát triển. Sảnphẩm chè của HTX dần khẳngđịnh được chất lượng, chỗ đứngtrên thị trường. Minh chứng rõnét nhất về chất lượng sản phẩmchè của HTX là nhiều bằngkhen, giấy chứng nhận, nhữngchiếc cúp của các cơ quan, đơnvị, ngành trao tặng bà Uông ThịLan cũng như các sản phẩm củaHTX. HTX cũng là một trong 6đơn vị trong tỉnh có sản phẩmđược lựa chọn là sản phẩm côngnghiệp nông thôn tiêu biểu cấpQuốc gia; được UBND tỉnhcông nhận 3 sản phẩm chè đạttiêu chuẩn OCOP 4 sao, 2 sảnphẩm OCOP 3 sao…Bà Lan kể về hành trình gắnbó với cây chè: Tôi sinh ra vàlớn lên ở vùng chè Trại Cài nêntôi gắn bó với cây chè từ nhỏ.Tôi không thể quên được nhữnglần theo bố mẹ lên đồi hái chè,đi chợ bán chè, miệng nhấmnháp những búp chè tươi, chèkhô. Dư vị chan chát nơi đầulưỡi, ngọt nơi cổ họng và hươngthơm ngát từ mẻ chè mẹ sao bên

bếp lửa cứ thế ngấm dần vào tôilúc nào không biết. Hồi đó, làmchè vất vả mà năng suất thấp,thu nhập bấp bênh. Bởi vậy, saukhi lập gia đình, ngoài làm chè,tôi làm thêm các công việc khácnhư làm công nhân tại nhà máyđường ở xã, làm nghề may, bánhàng xén ngoài chợ để kiếmsống. Mỗi lần đi chợ, tôi mangtheo chè của nhà làm được đibán. Thấy khách ai cũng tấm tắckhen ngon, nhận ra giá trị chèquê mình và nhu cầu của kháchhàng, tôi quyết định bỏ các việckhác để tập trung sản xuất vàkinh doanh chè. Tôi đã tham giacác lớp tập huấn, chuyển giao kỹthuật sản xuất ở địa phương đểnâng cao chất lượng sản xuất,kinh doanh sản phẩm chè.Có nguồn hàng dồi dào, bàchọn Quảng Ninh là nơi tiêu thụchính. Để có vùng nguyên liệuổn định, bà đã vận động, tập hợpcác hộ trồng chè để thành lập môhình HTX. Và bà mạnh dạn "gõcửa" các cơ quan chuyên môn tưvấn, hỗ trợ về các thủ tục, hồ sơ;xây dựng nhà xưởng, mua sắmmáy móc, thiết bị… Năm 2011,HTX Chè an toàn Nguyên Việtchính thức được thành lập với 7

thành viên do bà làm Giám đốc.Việc kinh doanh cũng khôngmấy thuận lợi, có thời điểm bàthua lỗ hàng trăm triệu đồng. Bàchia sẻ: Sự việc này khiến tôinhận ra, nếu muốn tìm được“chỗ đứng” bền vững cho chè thìcần xây dựng quy trình sản xuấtbài bản, chuyên nghiệp từ khâutrồng, chăm sóc, chế biến, đónggói, bảo quản và quảng bá sảnphẩm.Vậy là “cuộc cách mạng” vớicây chè được bắt đầu. Bà vậnđộng bà con xã viên quy hoạchlại diện tích, cải tạo đất, trồngmới giống chè, lắp hệ thống tướinước tự động... sản xuất theotiêu chuẩn VietGAP. Bên cạnhđó, bà cũng thiết kế lại bao bì,

mẫu mã, nhãn mác để tạo ra bộnhận riêng; tích cực quảng bá,giới thiệu sản phẩm của đơn vịtại các hội chợ trong và ngoàitỉnh, trên các trang thông tin,mạng xã hội… Sản phẩm chècủa HTX được chế biến và đónggói theo dây chuyền công nghệmới, máy móc đồng bộ, nhàxưởng khép kín rộng 150m2,đảm bảo vệ sinh an toàn thựcphẩm.Sau 12 năm thành lập, từ chỗchỉ có 7 thành viên, đến nay,HTX đã có 31 hộ thành viên, vớivùng nguyên liệu chè VietGAP

Nữ giám đốc và câu chuyện thương hiệu chè 

“Phủ sóng” kiến thức pháp luật đến nhân dân

Ở huyện Đồng Hỷ, nhắc đến những cơ sở sản xuất chè cótiếng, không thể không nhắc đến Hợp tác xã (HTX) Chè antoàn Nguyên Việt, xã Minh Lập và vai trò của nữ Giám đốc“U60” Uông Thị Lan. 

Bà Uông Thị Lan, Giám đốc HTX Chè an toàn Nguyên Việtcùng đơn vị chuyên môn khảo sát vùng chè để chuyển mộtphần diện tích sang sản xuất theo hướng hữu cơ.

(Xem tiếp trang 3)Lưu Phượng
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