
(TN) Sáng 17-3, Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo 

Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khai mạc Hội Báo 

toàn quốc năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, 

(TN) Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 5 trường phổ thông dân tộc nội trú THCS tại các huyện Võ Nhai, Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương và Đồng Hỷ. Năm học 2023-2024, UBND tỉnh đã quyết định tuyển sinh 450 chỉ tiêu lớp 6 vào các trường nội trú THCS (mỗi trường 90 chỉ tiêu).

Về đối tượng tuyển chọn: Học sinh (HS) là người dân tộc thiểu số (DTTS) mà bản thân và cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại xã, phường, thị trấn 

(TN) Sáng 17-3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao 

động nữ đến năm 2030” (Đề án 01), đồng thời phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. Chương trình được tổ chức 

(TN) Ngày 17-3, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy Thanh tra tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban 

Chỉ đạo chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.Trong năm 2022, Thanh tra 

Nguyên nhân khiến giá lợn giảm là do thời gian qua, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, nguồn cung thị trường khá dồi dào, nhưng sức tiêu thụ thịt lợn tại các nhà hàng, quán ăn, khu công nghiệp... lại giảm xuống, vì nhiều doanh nghiệp giảm quy mô sản xuất, giảm lao động. Ngoài ra, giá thịt lợn tại các nước, đặc biệt là Trung Quốc giảm mạnh cũng đã tác động lớn đến giá thịt lợn của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.Giá lợn giảm nhưng giá thức ăn chăn nuôi vẫn duy trì ở mức cao, cộng thêm các chi phí phòng chống dịch bệnh tăng 

khiến người chăn nuôi đang phải gồng mình gánh lỗ. Anh Nguyễn Văn Thắng, chủ trang trại chăn nuôi ở xóm 11, xã Tân Linh (Đại Từ) giãi bày: Hiện nay, thương lái mua lợn của chúng tôi với giá 42 nghìn đồng/kg. Với mức giá này, bà con chúng tôi thua lỗ trung bình 800 nghìn/con lợn. Do vậy, nhà tôi đã cắt giảm đàn từ quy mô 2 nghìn con xuống còn 500 con/lứa. Cắt giảm quy mô đàn, bổ sung thêm các loại thức ăn từ cám gạo, ngô, rau xanh… nhằm giảm tối đa chi phí, nuôi cầm chừng 
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  Trong số này
n TRANG 2
Tạo điểm nhấn từ các tuyến phố văn minh

Sản phẩm gạo J02 của địa phương được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đón nhận, tin dùng. Trong ảnh: Khách hàng chọn mua sản phẩm gạo J02 do Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Ngọc Hiền sản xuất tại Gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP của huyện. 

Giá lợn giảm, người chăn nuôi thêm khó 

(Xem tiếp trang 2)KHÁNH THIỆN
Do giá lợn giảm sâu nên nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã bổ sung thêm các loại thức ăn từ cám gạo, ngô, rau xanh… nhằm giảm tối đachi phí.

(Xem tiếp trang 2)THÚY HẰNG

(Xem tiếp trang 2)MINH KHUÊ

(Xem tiếp trang 2)HẢI HẰNG(Xem tiếp trang 2)HOÀI ANH

Giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh thấp nhất trong vòng 2 năm, chỉ dao động từ 
40-45 nghìn đồng/kg. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi vẫn duy trì ở mức 
cao, các chi phí sản xuất cũng tăng cao khiến các hộ chăn nuôi đang gặp 
nhiều khó khăn.

(Xem tiếp trang 2)VI VÂN

Là địa phương có lợi thế về nông 
nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa 
gạo, những năm gần đây, huyện 
Phú Bình đã triển khai nhiều giải 
pháp nâng cao chất lượng, giá trị 
cho sản phẩm gạo của địa 
phương. Qua đó, giúp người dân 
nâng cao thu nhập, góp phần thực 
hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu 
ngành Nông nghiệp gắn với phát 
triển sản phẩm có lợi thế của địa 
phương.Huyện Phú Bình có trên 12.000ha lúa, sản xuất 2 vụ/năm. Khoảng 5 năm trở lại đây, huyện đã lựa chọn, đưa nhiều giống lúa lai mới như: SL8H-GS9, TH3-7, TH3-5, BTE1, Syn98, HKT99… và các giống lúa thuần chất lượng như: J02, TBR25, BQ, Thiên ưu 8, TH8, HD11, Sumo, chiếm 65% diện tích mỗi vụ… Đồng thời có cơ chế 

 Người dân tra cứu tại Bộ phận một cửa của huyện.

(TN) Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tiếp nhận tổng số gần 11.300 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 hơn 9.200 hồ sơ. Sau khi tiếp nhận đã có hơn 11.200 hồ sơ được giải quyết, phần lớn là hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm tỷ lệ gần 99,4% hồ sơ tiếp nhận. Hiện tại, Bộ phận một cửa các xã, thị trấn đang giải quyết 71 hồ sơ của cá nhân, tổ chức và không có hồ sơ quá hạn. Quá trình thực hiện quy trình giải quyết có 277 thủ tục hành chính được phân cấp cho UBND cấp huyện; 113 thủ tục hành chính phân cấp cho UBND cấp xã và 143 thủ tục hành chính thực hiện 4 tại chỗ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.  VĂN HÙNG (Phú Lương)

Chủ động Thanh tra để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng,Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, Trưởng BanChỉ đạo chủ trì buổi làm việc.                       Ảnh: MẠNH HÙNG

Nhân rộng phong tràophụ nữ quản lý hợp tác xãvà khởi nghiệp 

Tuyển sinh 450 chỉ tiêu lớp 6vào các trường nội trú THCS

PHÚ LƯƠNG:99% hồ sơ tiếp nhậngiải quyết đúng hạntại các xã

KHAI MẠC HỘI BÁO TOÀN QUỐC 2023:Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đại biểu thăm gian trưng bày báo chí Thái Nguyên.



Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo TP. Hà Nội; lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí cả nước đã dự lễ khai mạc.Hội Báo toàn quốc năm 2023 diễn ra từ ngày 17 đến 19-3 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và khối các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng báo chí. Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao về hoạt động báo chí thời gian qua và mong muốn các cơ quan báo chí không ngừng đổi mới để xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, văn hóa và hiện đại. Đồng thời, đồng chí đề nghị 

các cơ quan báo chí cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, quán triệt sâu sắc các bài viết, bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới…Với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo”, Hội Báo toàn quốc 2023, đã tổ chức nhiều hoạt động nghiệp vụ sinh động, như: Tọa đàm giải A Báo chí Quốc gia; Hội thảo AI và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn; Lễ phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023; Tọa đàm Thanh niên sáng tạo, chủ động trong công cuộc chuyển đổi số; Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo nhu cầu; Chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023; Giải Bóng đá Cúp Báo Nhà báo & Công luận lần thứ II; Triển lãm “Những nẻo đường Xuân”; Trưng bày “Xuân xưa trên báo Tết”…n

theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội; trực tuyến tại 62 điểm cầu tỉnh, thành phố. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng,  Phó Thủ  tướng  Chính  phủ  chủ  trì  Hội  nghị. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành 

chức năng.Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, Hội nghị nhằm kịp thời triển khai Đề án 01, thống nhất nhận thức và trách nhiệm của các cấp hội LHPN, các bộ ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương trong thực hiện Đề án. Nhân dịp này, Hội LHPN Việt Nam phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2023 với chủ 

đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, việc thực hiện Đề án 01 và phong trào khởi nghiệp là nhiệm vụ chính trị, do đó đề nghị các cấp hội và các ngành triển khai đạt hiệu quả cao; Hội LHPN các cấp cần chủ động trong công tác triển khai các nội dung của đề án để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong phụ nữ…n

tỉnh đã bám sát nhiệm vụ, tiến hành 31 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 48 cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, thực hiện 431 cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội, qua đó đã kiến nghị xử lý về kinh tế trên 21 tỷ đồng. Kết quả đánh giá chỉ số công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 do Thanh tra Chính phủ công bố năm 2022, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố.Phát biểu tại buổi làm 

việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả mà ngành Thanh tra đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị, thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các đề án, chỉ thị, kết luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.n

TP. Sông Công hiện có 10 tuyến đường phố được công nhận văn minh đô thị, gồm: Đường Cách mạng Tháng Tám, Cách mạng Tháng Mười, Thống Nhất, 3/2, Lê Hồng Phong, Thắng Lợi, Trần Phú... Ông Nghiêm Văn Hà, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Sông Công chia sẻ: Nhằm hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, TP. Sông Công đã ban hành Đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị và thí điểm xây dựng phường Mỏ Chè đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở này, các địa phương có tuyến phố đi qua (Mỏ Chè, Thắng Lợi, Bách Quang, Cải Đan, Phố Cò) đã tổ chức cho các hộ dân ký cam kết thực hiện xây dựng các tiêu chí: Chấp hành mọi chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của tổ 

dân phố; không sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; thực hiện đổ rác đúng giờ; không tự ý phá dỡ vỉa hè... Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cùng chung tay xây dựng tuyến phố văn minh. Trong đó, Thành đoàn thường xuyên tổ chức ngày thứ Bảy tình nguyện dỡ bỏ các quảng cáo trái phép, vận động nhân dân bán hàng đúng nơi quy định; Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai thực hiện mô hình tuyến đường hoa tại các tổ dân phố; hưởng ứng các hoạt động nhân ngày Môi trường 

Thế giới 5-6... Cùng với tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, các địa phương cũng thường xuyên phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tham gia xây dựng tuyến phố văn minh trên các lĩnh vực: Văn hóa, thông tin; thể dục thể thao và xây dựng các thiết chế văn hóa... Bà Đồng Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Sông Công thông tin: Từ nguồn xã hội hóa, Hội đã lắp đặt 

50 bộ dụng cụ thể thao ngoài trời tại 6 điểm công cộng và hành lang các tuyến phố thuộc các phường: Mỏ Chè, Châu Sơn, Cải Đan, Bách Quang... nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện của nhân dân.Đặc biệt, để đảm bảo cho việc quản lý và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến các công trình hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến phố, năm 2022, TP. Sông Công đã triển khai vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC), trong đó, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại 8 vị trí dọc các tuyến đường nội thành. Nhờ đó, các hành vi vi phạm an 

ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến phố đã được hạn chế. Nhằm tạo điểm nhấn cho các tuyến phố, giai đoạn 2023-2025, Sông Công đã xây dựng kế hoạch cải tạo, thay thế các cây xanh già cỗi, sâu bệnh trên tuyến đường Cách mạng Tháng Tám với chiều hơn 2km. Trước đó, thành phố đã cải tạo, thay thế một số cây xanh già cỗi trên 4 tuyến đường chính (Thống Nhất; 3/2; Cách mạng Tháng Mười và Quốc lộ 3 cũ) bằng cây sao đen, hoàng anh, đảm bảo đúng quy cách, kích thước theo tiêu chuẩn. Hằng năm, địa phương dành hơn 1,2 tỷ đồng để duy tu hệ thống cây xanh đô thị trên các tuyến đường, nhằm tạo bóng mát và đảm bảo mỹ quan đô thị.Việc triển khai xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn TP. Sông Công đã phát huy tinh thần tự giác, tính tự quản và ý thức trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình. Thời gian tới, thành phố tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư triển khai xây dựng các dự án về hạ tầng kỹ thuật đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại II; duy trì và nâng cấp mức độ đạt của các tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Sông Công phấn đấu đến năm 2025, xây dựng và duy trì 11 tuyến phố văn minh đô thị, đạt 44% so với tổng số tuyến đường, phố chính trong đô thị.TRỊNH PHƯƠNG

để chờ giá lên là các biện pháp mà nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang áp dụng. Nhìn lại khoảng thời gian 2 năm qua, giá lợn hơi đã có biến động, lên xuống bất thường, gây nhiều khó khăn cho người chăn nuôi. Những tháng cuối năm 2020, đầu năm 2021, giá lợn hơi duy trì ở mức cao, từ 80-85 nghìn đồng/kg, giúp người chăn nuôi có lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, từ quý II-2021, giá lợn hơi đã giảm sâu xuống dưới mức giá thành sản xuất khiến người nuôi bị lỗ nặng. Đến đầu năm 2022, giá lợn hơi đã tăng trở lại do nước ta đã thích ứng an toàn, gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Còn từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến nay, giá lợn có chiều hướng giảm và hiện ở mức thấp. Theo ông Phạm Quang Phúc, Chủ tịch Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh: Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, các trang trại cần tận dụng phụ phẩm trong nông nghiệp để giảm giá thành 

sản xuất. Đồng thời, đầu tư công nghệ cao vào sản xuất, liên kết với các doanh nghiệp để đầu tư sơ chế, chế biến sản phẩm nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.Năm 2023, Thái Nguyên phấn đấu giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 7.080 tỷ đồng, tăng 4,12% so với năm 2022; duy trì tổng đàn lợn với quy mô 600.000 con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 220.000 tấn. Để đạt được mục tiêu trên, ngành Nông nghiệp khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi thị trường để có kế hoạch chăn nuôi phù hợp, không nên giảm đàn ồ ạt, nhất là đàn lợn nái, khiến nguồn cung con giống bị đứt gãy, khi thị trường phục hồi sẽ không đủ giống để bổ sung, tái đàn. Cùng với đó, bà con nên sử dụng các nguồn nguyên liệu thức ăn trong nước, sẵn tại địa phương thay vì nguyên liệu nhập khẩu để phối trộn, sản xuất thức ăn nhằm giảm giá thành sản xuất. Đồng thời, các hộ chăn nuôi cũng cần chú trọng công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc, tiêm vắc-xin phòng, chống dịch bệnh nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.n 

khuyến khích nông dân sản xuất để nâng cao giá trị, thu nhập. Chính vì vậy, năng suất lúa đạt trung bình 63 tạ/ha/vụ (tăng 16 tạ/ha/vụ so với giống lúa cũ); lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt 25 triệu đồng/ha/vụ (tăng gấp 4 lần so với giống lúa đối chứng).Chị Trần Thị Thúy Hiền, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Ngọc Hiền, ở xã Tân Đức chia sẻ: HTX mới thành lập và đi vào hoạt động đầu năm 2022, với 22 thành viên, chuyên gieo cấy giống lúa J02. Đây là giống lúa có nguồn gốc từ Nhật Bản, đẻ nhánh khỏe, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, gạo ăn dẻo, thơm ngon, vị đậm… được nhiều người tiêu dùng đón nhận, sử dụng. Chính vì thế, ban đầu, diện tích sản xuất của HTX chỉ có 15ha, nay chúng tôi đã liên kết với nhiều hộ dân khác trên địa bàn xã nhân rộng lên 150ha, trong đó có 15ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP (chỉ dùng phân bón hữu cơ và thuốc trừ sâu sinh học). Chúng tôi nhận thấy, việc sản xuất gạo theo quy trình VietGAP tuy vất vả và tốn nhiều công hơn so với phương thức canh tác truyền thống nhưng bù lại giá 

trị hạt gạo mang lại cao hơn hẳn. Nếu như trước đây, bà con chỉ bán được từ 9,5-10 triệu đồng/tấn thóc khô, thì nay sản xuất theo quy trình VietGAP, HTX bán được 13 triệu đồng/tấn thóc khô. Ông Vũ Văn Hải, người dân xóm Diễn, xã Tân Đức cho hay: Với 7 sào ruộng, 4 năm trở lại đây, vụ nào gia đình tôi cấy giống lúa J02. Trong quá trình chăm sóc, tôi luôn tuân thủ quy trình, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ đó, năng suất lúa cũng tăng từ 2,2/tạ/sào lên 2,4 tạ/ sào.Cùng với việc đưa các giống lúa mới, cho năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, huyện Phú Bình cũng đẩy mạnh xúc 

tiến, hỗ trợ tiêu thụ gạo và một số sản phẩm từ gạo cho các giống lúa đặc sản đã xây dựng thương hiệu như J02, nếp Thầu Dầu… từ đó, đưa sản phẩm gạo của địa phương tới người tiêu dùng trong và ngoài địa bàn. Ngoài ra, huyện cũng khuyến khích người dân và các doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất lúa theo hướng VietGAP, hữu cơ, gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Chỉ tính riêng năm 2022, địa phương đã thực hiện được 5 mô hình sản xuất lúa gạo liên kết theo chuỗi tại các xã Dương Thành, Xuân Phương, Tân Khánh, Tân Đức và Úc Kỳ. Các mô hình liên kết này được triển khai đồng bộ, khép kín 

từ khâu gieo trồng đến tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch với tổng diện tích 1.000ha. Bên cạnh một số loại gạo đã có “thương hiệu”, huyện Phú Bình còn triển khai mô hình giống lúa thuần chất lượng cao, như: Dự hương 8 tại xã Thanh Ninh với diện tích 10ha; thực hiện dồn điền đổi thửa tại các xã Xuân Phương, Úc Kỳ và Tân Đức để xây dựng cánh đồng lúa sản xuất tập trung diện tích 226ha; áp dụng cơ giới hóa trong gieo cấy, thu hoạch lúa bằng các loại máy móc hiện đại (máy cấy, gặt đập liên hợp, máy bay phun thuốc trừ sâu không người lái…); hỗ trợ vùng sản xuất lúa lai, lúa thuần chất lượng tập trung từ nguồn ngân sách huyện theo quy định. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất lúa gạo của địa phương. Nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ trong phát triển lúa gạo, đến nay sản phẩm gạo J02 và lúa nếp Thầu Dầu của huyện Phú Bình đã được chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao; 5 vùng trồng lúa của huyện ở các xã: Dương Thành, Tân Đức, Úc Kỳ, Xuân Phương và Tân Khánh đã được Cục bảo vệ thực vật và trồng trọt Trung 

ương cấp mã vùng trồng với diện tích trên 40ha; một số sản phẩm từ gạo như tương nếp, cơm cháy, bún, bánh dầy… cũng đã được các HTX và người dân sản xuất nhằm đa dạng sản phẩm từ gạo, từng bước nâng cao thu nhập.Bà Trần Thị Tuyên, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Bình cho biết: Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng cũng như giá trị sản phẩm lúa gạo của địa phương, bên cạnh việc thực hiện hỗ trợ giá giống lúa theo cơ chế của tỉnh, huyện, chúng tôi sẽ phối hợp với một số đơn vị cung ứng giống lựa chọn và đưa các giống lúa mới có tiềm năng, cho năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; tiếp tục tăng diện tích lúa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP lên 50% (tăng 20% so với hiện nay); thực hiện các mô hình gieo cấy lúa tập trung hướng đến mục tiêu được cấp mã vùng trồng; nhân rộng phương thức nông dân liên kết, sản xuất, tiêu thụ lúa gạo nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị lúa gạo; khuyến khích và hỗ trợ thành lập, phát triển các hợp tác xã kiểu mới nhằm sản xuất, kinh doanh lúa gạo theo quy mô lớn….n 

2 THỨ BẢY 18-3-2023/SỐ 7505 THỜI SỰ - KINH TẾTạo điểm nhấntừ các tuyến phố văn minh
Với mục tiêu xây dựng đô thị 
sáng - xanh - sạch - đẹp, 
việc xây dựng các tuyến phố 
văn minh được TP. Sông Công 
chú trọng triển khai thực 
hiện. Qua đó đã phát huy tinh 
thần tự giác, tham gia tích 
cực, chủ động của các cơ 
quan, đơn vị, người dân trong 
việc đảm bảo trật tự xây 
dựng, vệ sinh môi trường, mỹ 
quan đô thị và an toàn giao 
thông trên các tuyến phố. 

Người dân xã Tân Đức chăm sóc lúa J02 theo quy trình VietGAP.

Nhân rộng...
(Tiếp theo trang 1)

Giá lợn giảm...
(Tiếp theo trang 1)

Nâng chất lượng lúa gạo Phú Bình 

(Tiếp theo trang 1)

(Tiếp theo trang 1)

Hệ thống cây xanh trên tuyến đường 3/2 đã được TP. Sông Công cải tạo, thay thế đồng bộ.

(Tiếp theo trang 1)

Chủ động Thanh trađể phòng, chốngtham nhũng, tiêu cực

khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi; xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng đồng bào DTTS và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền.Học sinh DTTS rất ít người được quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học 

sinh, sinh viên DTTS rất ít người. Học sinh là người dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Đối tượng tuyển thẳng là người DTTS rất ít người, gồm 16 dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ. HS tiểu học thuộc đối tượng tuyển chọn đã nêu trên đạt giải cấp tỉnh trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. n

Tuyển sinh...
(Tiếp theo trang 1)

KHAI MẠC HỘI BÁO TOÀN QUỐC 2023:Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo



thông tin từ hội nghị. Hệ thống hộinghị truyền hình trực tuyến trênđịa bàn tỉnh hoạt động ổn định,chất lượng tốt. Qua đó góp phầnnâng cao hiệu quả công tác lãnhđạo, chỉ đạo, điều hành của cáccấp chính quyền, và hiệu quả hoạtđộng của cả hệ thống chính trị từtỉnh tới cơ sở.Ông Đỗ Trọng Lư, Chủ tịchUBND xã Bá Xuyên (TP. SôngCông) cho biết: Thời gian qua, xãBá Xuyên đã sử dụng hiệu quả hệthống phòng họp truyền hình trựctuyến trên hạ tầng mạng TSLCDcấp II. Các cuộc họp trực tuyếntriển khai từ cấp Trung ương, tỉnh,cấp thành phố đều được kết nốingay tại phòng họp trực tuyến củaxã. Nội dung các cuộc họp đượctruyền đạt, tiếp nhận rất rõ ràng,

an toàn và được cán bộ, công chức,đảng viên hưởng ứng.Bên cạnh triển khai hội nghịtruyền hình trực tuyến, các cơquan, đơn vị cũng triển khai hiệuquả các dịch vụ gửi nhận văn bảnđiện tử xác thực, web, truyền dữliệu trên hệ thống. Cùng với đó,các đơn vị còn khai thác mạngTSLCD để triển khai hiệu quả, bảođảm an toàn nhiều hệ thốngnghiệp vụ như: Hệ thống một cửa,hệ thống quản lý hồ sơ công việc,hệ thống quản lý khai thác hồ sơcông chức, viên chức, cổng thôngtin điện tử…Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốcSở TTTT cho biết: Nhận thứcđược vai trò quan trọng của mạngTSLCD, Sở đã nỗ lực đảm bảo kếtnối và vận hành mạng TSLCD cấpII tới toàn hệ thống cơ quan Đảng,Nhà nước 4 cấp hành chính. Đếnnay, mạng TSLCD của các cơquan Đảng, Nhà nước trên địa bàn

tỉnh đã có hạ tầng truyền dẫn ổnđịnh, an toàn dựa trên các nguyêntắc: Thống nhất trong tổ chức,quản lý, kết nối và bảo đảm antoàn thông tin; bảo đảm chấtlượng, bảo mật; trao đổi, chia sẻdữ liệu và ứng dụng giữa các cơquan Đảng, Nhà nước; giám sát,kiểm soát tập trung.Đến nay, mạng TSLCD của tỉnhđã kết nối thông suốt đến 100%đơn vị hành chính cấp huyện, cấpxã; kết nối, giám sát mạng TSLCDđối với 36 kênh cấp tỉnh, huyện và178/178 kênh cấp xã, phường, thịtrấn. Qua đó, đảm bảo khả năngtruy cập cũng như sẵn sàng kếtnối, chia sẻ dữ liệu an toàn giữacác hệ thống thông tin, cơ sở dữliệu, phần mềm dùng chung phụcvụ sự chỉ đạo, điều hành của Trungương, của tỉnh tới các địa phươngtrong tiến trình xây dựng chínhquyền điện tử, vận hành đô thịthông minh, chuyển đổi số…n
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uu sinh hoaåt tû tûúãng

Chính trị - xã hội

Vừa dắt xe ra cổng chuẩn bị đi ăn sáng, ông Phươngnghe tiếng chuông điện thoại, lấy máy ra khỏi túibụng bảo dạ không biết ai gọi mình sớm thế. Đầubên kia là ông Doanh, bạn đồng ngũ gọi điện rủ sang nhàđánh cờ tướng vì lâu quá anh em ta không “tỷ thí”.Ăn sáng xong, ông Phương đạp xe thẳng tới nhà ôngDoanh. Bên hiên nhà, ông Doanh đã bày bàn cờ và ấmnước chè ngồi đợi. Ông Phương bước vào đúng lúc Khải,cậu con cả của ông Doanh bước ra, Khải chào ông Phươngrồi vội vàng đi làm. Ngồi vào bàn cờ, ông Phương tò mò:- Sao cậu cả hôm nay đi làm muộn thế?Ông Doanh giải thích: - Vừa bị tôi bắt nán lại để “quạt”cho một trận.Ông Phương ngạc nhiên: - Sao lại “quạt”?Ông Doanh thong thả: - Hôm qua trong bữa cơm tối, nóbảo cơ quan vừa chọn nó và một số người để thành lập Tổxung kích vận hành thử nghiệm dây chuyền sản xuất mới.Tổ này hoạt động kiêm nhiệm, giám đốc trực tiếp điềuhành. Nhưng nó đang xin rút khỏi Tổ xung kích.- Sao lại xin rút - ông Phương cắt ngang.- Hôm qua đang bữa cơm tôi không tiện hỏi nên sángnay mới bảo nó xin đi làm muộn một chút để làm cho rangô, ra khoai. Tôi hỏi sao lại xin rút, nó lý luận rằng vàoTổ xung kích thử nghiệm sản phẩm mới tự dưng thêm baonhiêu việc. Việc hàng ngày vẫn phải hoàn thành, rồi lạikhuya sớm thử nghiệm dây chuyền sản xuất mới. Làm tốtthì không sao, lỡ không tốt lại bị đánh giá nọ kia, rất áplực…Ông Phương cười khà khà: - Trẻ xông pha già mẫu mực,ông cả đời xông pha, nó còn trẻ mà đã định tụt lùi nên ông“quạt” chứ gì?Ông Doanh tán thưởng: - Đúng là chả ai hiểu tôi bằngông. Nghe nó nói, bực quá tôi mới bảo, hôm nay tôi nóichuyện với anh trong tư cách một đảng viên nói chuyện vớimột đảng viên chứ không phải bố nói chuyện với con. Đãlà đảng viên phải tiên phong đi trước, phải dám nghĩ, dámlàm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạovà dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Tôi 75 tuổi đời,50 tuổi Đảng chưa bao giờ nhụt chí trước cái mới, cái khó,cái khổ. Còn anh, đang sung sức mà đã ngại đổi mới, lo áplực, anh có xứng đáng với hai chữ đảng viên không…?.Nghe tôi nói một hồi, cậu chàng lặng thinh rồi bảo “Bố nóiđúng. Giờ đến cơ quan con báo cáo lại trưởng phòng khôngxin rút khỏi Tổ xung kích nữa”.Ông Phương gật gù: - Đảng viên bố mang định hướng “6dám” trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ra chỉnh đốnthì đảng viên con phải tâm phục khẩu phục chứ sao. Ta tỷthí cờ đi, tôi kính ông một nước!
X.A

Cán bộ, đảng viên “6 dám”

Thực tế tại xã Cổ Lũng, địaphương năm 2022 có 5xóm đạt NTM kiểu mẫu(cao nhất toàn huyện) chúng tôithấy, diện mạo các xóm như đượckhoác trên mình “chiếc áo mới”với nhiều ngôi nhà khang trang,những con đường bê tông rộngrãi, sạch sẽ, đời sống vật chất,tinh thần của người dân ngàycàng được nâng cao. Đồng chí VũVăn Cương, Bí thư Đảng uỷ xãCổ Lũng thông tin: Ngay từ đầunăm 2022, Đảng uỷ xã đã xâydựng nghị quyết chuyên đề vềlãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xâydựng xã NTM nâng cao. Theo đó,ngoài hoàn thiện 3 tiêu chí chưađạt, xã duy trì nâng cao các tiêuchí đã đạt và đặt mục tiêu có 5xóm: Làng Phan, Cây Cài, CâyThị, Đồi Chè, Bá Sơn đạt NTMkiểu mẫu, là miền quê đáng sốngcho người dân.Cụ thể hoá Nghị quyết củaĐảng uỷ xã Cổ Lũng, các cấp uỷ,chi bộ đều xây dựng nghị quyếtlãnh đạo phù hợp, nhất là ở cácxóm xây dựng NTM kiểu mẫu.Đồng chí Đỗ Trung Phượng, Bíthư Chi bộ xóm Làng Phan chobiết: “Chi ủy đã phân công nhiệmvụ và lãnh đạo tổ chức thực hiệntrong từng tháng, quý, kết hợp vớicông tác kiểm tra, rà soát, đánh

giá, rút kinh nhiệm. Chúng tôicũng chỉ đạo ban phát triển xóm,phối hợp với ban công tác mặttrận và các đoàn thể đẩy mạnhtuyên truyền tới nhân dân, pháthuy vai trò chủ thể của người dânđể hoàn thành 100% các tiêu chí,

bảo đảm đúng kế hoạch”. Kếtquả, tổng kinh phí đầu tư cho xâydựng NTM của xóm Làng Phan làtrên 9,7 tỷ đồng, trong đó nhândân đóng góp gần 3 tỷ đồng. Đếnnay, xóm đã đổ bê tông trên6,6km đường; đưa vào sử dụngnhà văn hóa với tổng diện tích là240m2 cùng khuôn viên rộng rãi;thu nhập bình quân của xóm đạtgần 60 triệu đồng/người/năm vàkhông còn hộ nghèo.Ngoài Cổ Lũng, năm 2022,Đảng bộ xã Phấn Mễ cũng lãnhđạo thành công việc xây dựngxóm NTM kiểu mẫu. Kinhnghiệm của địa phương là tăngcường phát huy tích cực vai trò

tiên phong, gương mẫu của cánbộ đảng viên. Trong năm qua, xãcó 2 xóm là Bầu 1 và Giá 1 đượccông nhận NTM kiểu mẫu. Đểhoàn thành các tiêu chí, chi bộ haixóm cũng đã xây dựng nghị quyếtchuyên đề lãnh đạo. Điển hình làxóm Giá 1, từ sự chỉ đạo của chibộ đã huy động sự vào cuộc củacả hệ thống chính trị, đoàn kếtthực hiện các tiêu chí xây dựngxóm NTM kiểu mẫu. Nổi bật là100% đường trục xóm, nội đồngđã được bê tông hóa; xóm xâydựng được nhà văn hóa khangtrang, rộng rãi có tổng diện tích200m2, với khuôn viên rộng1.300m2. Xóm không còn nhà

tạm, nhà dột nát; thu nhập bìnhquân đạt trên 61 triệuđồng/người/năm. Quá trình xâydựng cơ sở hạ tầng, đội ngũ cánbộ, đảng viên luôn tiên phongtrong hiến đất, đóng góp kinh phíthực hiện.Đối với xã Yên Đổ, trong năm2022, Đảng uỷ xã cũng đã banhành nghị quyết chuyên đề về xâydựng xóm Làng thành xóm NTMkiểu mẫu. Để đạt được mục tiêunày, Đảng ủy đã phân công cácđồng chí trong Ban quản lý xâydựng NTM của xã, Uỷ banMTTQ và các đoàn thể gắn bó sátsao với cơ sở để kịp thời chỉ đạovà tháo gỡ vướng mắc cùng cơ sở.Mỗi đồng chí đảng ủy viên,thường trực Uỷ ban MTTQ, lãnhđạo các tổ chức hội, đoàn thể chịutrách nhiệm trong tuyên truyền,vận động người dân từng nhómhộ, thành lập các câu lạc bộ hoạtđộng hiệu quả. Với những nỗ lựcđó, đến nay, xóm Làng không cóhộ nghèo, năm 2022 bình xét giađình văn hóa đạt trên 90%. Xómthành lập được 1 câu lạc bộ “5không, 3 sạch”, câu lạc bộ bóngchuyền hơi, 1 câu lạc bộ thể dụcdưỡng sinh hoạt động hiệu quả.Thời gian qua, xóm thành côngvận động người dân hiến hàngnghìn m2 đất để làm đường giaothông, kênh mương bê tông nộiđồng và đường mẫu.Thực hiện chương trình xâydựng NTM, giai đoạn 2022-2025,huyện Phú Lương đặt mục tiêu cóthêm 34 xóm đạt chuẩn NTMkiểu mẫu (riêng năm 2023, phấnđấu có 8 xóm trở lên đạt tiêu chínày). Huyện phấn đấu đạt NTMtrong năm 2024…
Linh LAnGiai đoạn 2022-2025, huyện Phú Lương đặt mục tiêu xây dựng thêm 34 xóm đạt chuẩn NTM kiểumẫu, là miền quê đáng sống cho người dân.

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới (ntM) theo hướngchuyển từ lượng sang chất, mục tiêu cao nhất là xây dựngcác xóm ntM kiểu mẫu có kinh tế phát triển, hạ tầng kinh tế -xã hội hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dânđược nâng cao, cấp uỷ Đảng các địa phương của huyện PhúLương đã chủ động xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thựchiện hiệu quả, phù hợp. Kết quả, năm 2022, huyện có 12 xómđược công nhận ntM kiểu mẫu, đưa tổng số xóm ntM kiểumẫu toàn huyện lên 23.

Để mọi người dânnắm bắt, hiểu đượcđầy đủ các chủtrương của Đảng, chínhsách pháp luật Nhà nước vềcông tác gia đình, Sở giaonhiệm vụ cho phòngchuyên môn nghiên cứu, cụthể hóa nội dung từng vănbản để trên cơ sở đó tổ chứcthực hiện lồng ghép, gắnvới thực hiện Phong tràoxây dựng gia đình văn hoá,khu dân cư văn hóa; xâydựng, nhân rộng các môhình gia đình điển hình,tiêu biểu và phát triển bềnvững. Điển hình là các cuộcthi, hội thảo, tọa đàm cóchủ đề về gia đình vàphòng, chống bạo lực giađình (BLGĐ) do Sở phối

hợp với các cơ quan, đơn vịchức năng và địa phương tổchức hằng năm. Tập trungnhiều vào các ngày lễ lớncủa đất nước; Ngày Quốc tếHạnh phúc; Ngày Gia đìnhViệt Nam; Ngày Thế giớixóa bỏ bạo lực đối với phụnữ. Sở tổ chức đợt hoạtđộng thông tin tuyên truyềnlưu động, căng treo hàngtrăm tấm băng rôn, pano,khẩu hiệu cỡ lớn tại nhữngvị trí tập trung đông người.Thông qua công táctuyên truyền, những nộidung của “Chiến lược pháttriển gia đình Việt Namtrên địa bàn tỉnh TháiNguyên đến năm 2030”;“Kế hoạch thực hiệnChương trình phòng, chống

bạo lực gia đình trong tìnhhình mới đến năm 2025”;“Kế hoạch triển khai thựchiện Chương trình giáo dụcđạo đức lối sống trong giađình đến năm 2030” đượccán bộ, đảng viên và mọingười dân thấm nhuần, vậndụng ứng xử trong cuộcsống gia đình, xã hội. Giúpmọi người dân từng bướcnâng cao kỹ năng ứng xửtrong gia đình; gìn giữ vàphát huy các giá trị gia đìnhtruyền thống; phòng, chốngBLGĐ; bình đẳng giớitrong gia đình; phát huy vaitrò của trẻ em và người caotuổi trong gia đình. Nhiềutài liệu quan trọng được Sởin ấn, cấp phát đến ngườidân như: Cuốn tài liệu vềcông tác gia đình; tài liệu“Hướng dẫn sinh hoạt Câulạc bộ gia đình phát triểnbền vững”; sách tập hợpgương người tốt, việc tốttrong thực hiện Phong trào"Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa"...Trong 5 năm gần đây,thành viên Ban Chỉ đạocông tác gia đình các cấpđã tuyên truyền về kiến

thức, kỹ năng tổ chức cuộcsống gia đình cho hơn20.000 lượt người; tuyêntruyền về kiến thức, kỹnăng làm cha, mẹ, về chuẩnmực và giá trị trong giađình, kỹ năng giáo dục concái; kiến thức, kỹ năngchăm sóc người cao tuổi;bình đẳng giới trong giađình; phòng, chống bạo lựcgia đình; phòng, chốngxâm hại tình dục trẻ em cho

hơn 100.000 lượt người.Đặc biệt, từ các xóm, tổdân phố đã thành lập vàduy trì hoạt động hiệu quảCLB Phòng, chống BLGĐ,CLB gia đình phát triểnbền vững và địa chỉ tin cậytại cộng đồng.Tuy các thành viên BanChỉ đạo công tác gia đìnhchủ yếu làm việc kiêmnhiệm, song do đượcthường xuyên trang bị, bổ

sung kiến thức thông quacác đợt tập huấn về kỹ năngvận động thành lập và điềuhành hoạt động câu lạc bộgia đình; kỹ năng tư vấnhòa giải, giải quyết mâuthuẫn trong Phòng, chốngBLGĐ, nên công tác giađình trên toàn tỉnh có chiềusâu, góp phần ổn định ansinh xã hội, nhà nhà đượcyên bình, hạnh phúc.
PhạM ngọc chuẩn

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong nhândân (ảnh chụp câu lạc bộ giáo chức TP. Thái Nguyên).

thay đổi nhận thức về giá trị gia đìnhtrong tình hình mới

Kết nối...
(Tiếp theo trang 4)

Cũng như La Hiên, xã Cù Vân (Đại Từ) có chợ phiênnằm gần Quốc lộ 37 nên tình trạng người dân tràn ra venđường để bán hàng khá phổ biến. Tuyến đường này cónhiều xe ô tô trọng tải lớn chạy qua nên tiềm ẩn nhiều nguycơ mất an toàn giao thông. Nhưng khoảng hơn 1 năm trởlại đây, tình trạng này đã cơ bản được xử lý. Ông Lê VănNam, Chủ tịch UBND xã Cù Vân cho biết: Trước đây,chính quyền địa phương cũng ra quân xử lý, nhắc nhở đốivới các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông,nhưng chỉ được một thời gian lại tái diễn. Năm 2021, chúngtôi đã phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông ra quânxử lý. Đồng thời, quyết tâm duy trì các hoạt động kiểm tra,tuyên truyền để người dân hiểu được nguy cơ xảy ra tai nạngiao thông khi buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Vìvậy, tình trạng vi phạm đã giảm mạnh, ý thức của ngườidân cũng được nâng lên.Đại diện Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải cho biết:Những năm qua, hành lang an toàn giao thông được Sởquan tâm chỉ đạo xử lý nên nhiều điểm “nóng”, tồn tạitrong thời gian dài đã được giải tỏa. Cụ thể: Năm 2020, lựclượng Thanh tra Giao thông phối hợp với UBND xã KhaSơn (Phú Bình) ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm, vi phạmhàng lang an toàn giao thông dọc Quốc lộ 37. Qua đó, gần100 trường hợp, bán hàng, dựng mái vẩy, biển quảng cáotrên hàng lang giao thông bị xử lý, tháo dỡ. Năm 2021,Thanh tra giao thông cũng xử lý gần 70 trường hợp vi phạmtại đoạn đường Linh Nham - Chùa Hang, khu chợ NamHòa (trên Quốc lộ 17), thuộc huyện Đồng Hỷ; khu vực xãNhã Lộng và chợ Thượng Đình, huyện Phú Bình (trênQuốc lộ 37)… Thời gian tới, lực lượng Thanh tra giaothông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra trên các tuyến quốc lộ,tỉnh lộ để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, không đểtái diễn, gây cản trở và mất an toàn giao thông.Hiện nay, tình trạng lấn chiếm hàng lang giao thông ởnhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được xử lý.Tuy nhiên, để tránh các trường hợp tái phạm, vi phạm mớithì UBND cấp xã cần tiếp tục duy trì, tăng cường công tácquản lý và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức đối vớingười dân ở những khu vực này.  n

Đảm bảo... (Tiếp theo trang 4)

Xây dựng những miền quê đáng sống ở Phú Lương

Em Đỗ Thùy Trang, lớp12A1, cho biết: Em là ngườidân tộc Nùng, song khi đượccác bạn trong lớp chia sẻ vềcác hoạt động CLB học sinhdân tộc Dao em thấy rất thúvị nên đã đăng ký tham gia.Qua các buổi sinh hoạt,chúng em được tự tay thêucác sản phẩm, được tham dựlễ cấp sắc, nghi thức cưới hỏicủa đồng bào Dao… và cảmthấy thêm yêu văn hóa củacác dân tộc trên quê hươngmình.Cô Nguyễn Thị HồngYến, giáo viên ngữ Văn,người đồng sáng lập CLBhọc sinh dân tộc Dao, chiasẻ: Sự hào hứng tìm hiểu, họctập về văn hóa các dân tộc là

động lực để chúng tôi duy trì,phát triển CLB. Từ một vàithành viên ban đầu, đến nay,CLB đã phát triển lên hơn 50học sinh tham gia. Ngoàitruyền đạt trực tiếp, các nộidung giáo dục còn được chiasẻ trên Fanpage, nhóm Zalocủa CLB.Dù mới đi vào hoạt độngtừ tháng 8-2022, song CLBhát Then tại Nhà trường đãthu hút gần 20 học sinh thamgia. Việc tìm hiểu, thử sứcvới loại hình văn hóa diễnxướng tiêu biểu của đồng bàodân tộc Tày khiến nhiều họcsinh thích thú. Cô Hoàng ThịHậu, giáo viên tổ Xã hội, chohay: Trong quá trình hoạtđộng, chúng tôi đã mời cácnghệ nhân địa phương vềgiảng dạy với nội dung chủyếu là những bài hát Thengần gũi, cách đệm đàn và

một số điệu múa dân tộc chocác em học sinh. Đồng thời,sưu tầm các bài Then cổ,giúp học sinh hiểu, tăng thêmvốn từ và hát đúng làn điệu.Những làn điệu dân ca ấm ápvà giàu bản sắc đã mang đếnmột màu sắc mới cho Nhàtrường, tạo không khí thi đua,học tập sôi nổi cho các em.Bên cạnh sinh hoạt thườngkỳ của các CLB, Nhà trườngcòn lồng ghép giáo dục vềvăn hóa dân tộc trong các giờngoại khóa, hoạt động trảinghiệm, các tiết học giáo dụcđịa phương… Giáo dục vănhóa dân tộc cũng được Nhàtrường đưa vào trong cáchoạt động văn hóa, văn nghệtại Nhà trường, địa phươnghay các cuộc thi. Cuối năm2022, đề tài của CLB hátThen đã đạt giải Tư tại Cuộcthi khoa học kỹ thuật dành

cho học sinh trung học do SởGiáo dục - Đào tạo tổ chức.“Việc đưa văn hóa củamột số dân tộc vào hoạt độnggiáo dục tại Nhà trường đãgóp phần nâng cao ý thứccho học sinh trong việc giữgìn, phát huy bản sắc văn hóadân tộc mình, giúp giáo viênhiểu về địa bàn, học sinh củamình, xây dựng tình đoàn kếttrong môi trường học tập đadân tộc. Thời gian tới, chúngtôi tiếp tục quan tâm, bố tríđội ngũ giáo viên có tâmhuyết, kinh nghiệm và sắpxếp thời gian hợp lý để tổchức các hoạt động giáo dục,hoạt động ngoại khóa phùhợp cũng như đa dạng hóacác hình thức giáo dục vănhóa dân tộc trong Nhàtrường” - thầy giáo Lã TrungHiếu, Phó Hiệu trưởng Nhàtrường cho biết thêm.n

yêu văn hóa...
(Tiếp theo trang 4)

nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả Chươngtrình hành động của Ban thường vụ tỉnh ủy vềtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tácxây dựng gia đình trong tình hình mới, Sở Văn hóa,thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực Ban Chỉđạo công tác gia đình tỉnh đã tích cực vào cuộcthông qua các hoạt động tuyên truyền, truyềnthông với mục đích nâng cao nhận thức của cánbộ và các tầng lớp nhân dân về vai trò của giađình trong đời sống xã hội.



Khu vực Trung tâm củaxã La Hiên (Võ Nhai)nằm trên tuyến Quốclộ 1B, lại có chợ sát với điểmgiao đường tỉnh 265 nên trướcđây từng là điểm “nóng” vềtình trạng vi phạm hành langan toàn giao thông, do ngườidân lấn chiếm, ngồi bán hàngtràn ra cả lòng đường, nhất làvào những ngày chợ phiên.Đầu năm 2023, lực lượngThanh tra Giao thông đã phối

hợp với UBND xã La Hiên raquân xử lý các trường hợp viphạm. Ông Lê Việt Hà, PhóChủ tịch UBND xã La Hiêncho biết: Khu vực Trung tâmxã có chợ nên bà con thườngmang hàng hóa (trong đó cónông sản) ra dọc tuyến Quốclộ 1B để bán. Chính quyền địaphương nhiều lần tuyêntruyền, xử lý nhưng chỉ đượcmột thời gian là đâu lại vàođó. Đến khi chợ La Hiên được

đầu tư xây dựng, mở rộng,người dân vẫn có thói quenbán hàng ở ven đường. Vì vậy,đầu năm 2023, xã đã phối hợpvới Thanh tra Giao thông raquân xử lý các trường hợp viphạm và chỉ đạo công an xãtăng cường tuần tra, xử lý.Đến thời điểm này, tình trạngbán hàng trên Quốc lộ 1B đãcơ bản được xử lý.

Thầy giáo Lã Trung Hiếu,Phó Hiệu trưởng Nhàtrường cho hay: Địa bàntuyển sinh của trường ở 11 xãphía Bắc của huyện có nhiềuđồng bào dân tộc thiểu số(DTTS) chung sống. Hiện, họcsinh là đồng bào DTTS chiếm tớigần 70% tổng số học sinh Nhàtrường, chủ yếu là dân tộc Tày,Nùng, Dao… Chính bởi vậy,cùng với chương trình giáo dụctheo quy định, chúng tôi đặc biệtquan tâm đến việc giáo dục vănhóa dân tộc tới các em học sinh.Thông qua chương trình học tập,hoạt động ngoại khóa, các emđược tìm hiểu, trải nghiệm nhữngnét văn hóa độc đáo của các dântộc tại địa phương. Đặc biệt, Nhàtrường đã thành lập các câu lạcbộ (CLB) về bảo tồn, gìn giữ bảnsắc văn hóa các dân tộc, thu hútđông đảo học sinh tham gia sinhhoạt. Bao gồm: CLB học sinhdân tộc Dao, CLB hát Then.Ngoài ra, Trường còn có CLB nữsinh DTTS được thành lập từ đầunăm 2021, đến nay đã phát triểnlên 60 thành viên, thường xuyêntổ chức các buổi sinh hoạt cungcấp kiến thức về quản lý tàichính, sức khỏe sinh sản vị thànhniên, chia sẻ tâm tư, nguyện vọngcủa các bạn học sinh nữ là đồngbào DTTS.Từ năm 2018 đến nay, một

trong những hoạt động ngoạikhóa được nhiều học sinh TrườngTHPT Nguyễn Huệ yêu thích làtìm hiểu văn hóa dân tộc Dao.Vẫn những em học sinh ấy, lớphọc ấy, song người giảng bàikhông phải là giáo viên quenthuộc, mà là đồng bào người Dao.Thời điểm chúng tôi đến, ngườitruyền đạt văn hóa dân tộc là chịDương Thị Kim Cảnh, người Daoở xóm Tân lập, xã Phú Xuyên.Sau những lời giới thiệu, giảng

giải mạch lạc về nét độc đáo cũngnhư ý nghĩa của từng hoa văn,họa tiết trên trang phục dân tộcmình, chị Cảnh lại hướng dẫn chocác em học sinh cách tạo nênnhững họa tiết ấy từ từng đườngkim, mũi chỉ.Chị Cảnh cho biết: Việc gìngiữ, bảo tồn văn hóa dân tộc Daolà trăn trở của tôi và nhiều bậccao niên trong bản bấy lâu nay.Do vậy, khi Nhà trường ngỏ ýphối hợp truyền dạy văn hóa dân

tộc Dao cho học sinh, tôi rất phấnkhởi và đồng ý ngay. Không chỉdạy các em biết thêu thùa, hiểuđược văn hóa, ngôn ngữ củangười Dao, mong muốn lớn nhấtcủa tôi đó là truyền cảm hứng chocon em mình biết yêu bản sắc vănhóa của dân tộc, có ý thức giữ gìnvà phát huy những nét đẹp truyềnthống.Để các tiết học, hoạt độngngoại khóa về văn hóa dân tộcthêm chân thực, sinh động, giáo

viên của Nhà trường đã phối hợpvới các địa phương tìm người bảnđịa, có kiến thức sâu rộng về vănhóa dân tộc, có khả năng truyềnđạt tốt đến trao đổi, nói chuyện,chia sẻ về cuộc sống sinh hoạtcũng như những nét đẹp văn hóa,tín ngưỡng của đồng bào dân tộc.Các hoạt động trải nghiệm cũngđược chọn lọc, đảm bảo các tiêuchí dễ tổ chức, dễ học, dễ vậndụng trong cuộc sống…
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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

thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ hành lang giao thông được cơ quan chứcnăng của tỉnh và các địa phương triển khai quyết liệt và thực hiện nhiều giải phápđồng bộ. Qua đó, tình trạng lấn chiếm hàng lang giao thông, bán hàng trên vỉa hè,lòng đường ở nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã cơ bản được xử lý.

(Xem tiếp trang 3)Dương hưng

(Xem tiếp trang 3)Thu huyền

(TN) Nhằm hướng dẫn và tạo điều kiện cho Hợp tác xãdu lịch cộng đồng Ghềnh Chè, xã Bình Sơn (TP. SôngCông) hoàn thiện một số thủ tục đảm bảo điều kiện vậnhành, ngày 16-3, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông- Vận tải và các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc vớiTP. Sông Công nhằm thống nhất các nội dung liên quan.  Theo đó, các sở, ngành nhất trí với chủ trương phát triểndu lịch cộng đồng tại hồ Ghềnh Chè. Trên cơ sở này, đềnghị địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợpvới các các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ trình các cấp cóthẩm quyền cấp phép điểm du lịch cộng đồng, bến thủy nộiđịa, hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi vàcác nội dung khác theo quy định. Riêng về thủ tục cấpphép điểm du lịch cộng đồng, thực hiện theo hướng dẫn tạiThông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 củaBộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.Về thủ tục cấp phép mở bến thủy nội địa, thực hiện theohướng dẫn tại Nghị định số 08/2021 ngày 28/01/2021 củaChính phủ và Thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày17/10/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quảnlý cảng, bến thủy nội địa. Đối với cấp phép hoạt động trongphạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thực hiện theo Nghịđịnh số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 và Nghị định số08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
Phương huy

tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng ở Sông Công

Đảm bảo hành lang an toàn giao thông

t h úâ i   s ûå

Lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp với UBND xã LaHiên xử lý tình trạng vi phạm hành lang giao thông tại khuvực Trung tâm xã La Hiên.

yêu văn hóa dân tộcqua từng bài giảng

Mạng TSLCD cấp II làhạ tầng truyền dẫnkết nối các hệ thốngthông tin Chính phủ điện tử;liên thông, chia sẻ dữ liệu đượcphân cấp cho các cơ quanĐảng và Nhà nước cấp tỉnh.Đây là mạng dùng riêng cótính an toàn, bảo mật, tốc độcao với dung lượng lớn khôngbị ngắt quãng, đáp ứng sự chỉđạo kịp thời của lãnh đạo tỉnhtới các địa phương trong mọiđiều kiện thời tiết, thời gian.Qua đó, bảo đảm vận hành cácứng dụng phục vụ xây dựngchính quyền điện tử, chuyểnđổi số và đô thị thông minh,thay thế các mạng công cộng,

đường truyền thương mại đã sửdụng trước đây.Thời gian qua, được sự quantâm, chỉ đạo của UBND tỉnhvà hướng dẫn của Cục Bưuđiện Trung ương (Bộ Thôngtin và Truyền thông), SởTTTT đã làm tốt nhiệm vụ đầumối triển khai mạng TSLCD,giúp các cơ quan, đơn vị ứngdụng hiệu quả. Sở cũng kếthợp với Cục Bưu điện Trungương triển khai hệ thống giámsát, đánh giá chất lượng đểđảm bảo chất lượng băngthông, đường truyền. Qua đó,đảm bảo an toàn, an ninhthông tin phục vụ công tác chỉđạo, điều hành của các cơ quan

Đảng và Nhà nước trên địa bàntỉnh.Một trong những hiệu quảnổi bật nhất là việc ứng dụngvào triển khai hội nghị truyềnhình trực tuyến liên thông 4cấp từ Trung ương, tỉnh,huyện, xã. Sở TTTT đã phốihợp với các đơn vị bố trí phònghọp trực tuyến bảo đảm các

điều kiện kỹ thuật; bố trí lắpđặt thiết bị đảm bảo thích ứngvới hạ tầng công nghệ thôngtin hiện có của tỉnh; kết nốithông suốt 4 cấp để các thànhviên dự hội nghị tiếp nhận rõràng về âm thanh, hình ảnh,

Kết nối và vận hành mạng truyền số liệuchuyên dùng thông suốt
thời gian qua, Sở thông tin và truyền thông (tttt) đã nỗlực đảm bảo kết nối và vận hành mạng truyền số liệuchuyên dùng (tSLCD) cấp ii tới toàn hệ thống cơ quanĐảng, nhà nước 4 cấp hành chính. Đây là điều kiệnthuận lợi cho việc chỉ đạo, điều hành thông suốt, nhanhchóng, đảm bảo an toàn từ trung ương tới tỉnh đến cấphuyện, xã trên môi trường mạng. (Xem tiếp trang 3)Thu hà

(TN) Ngày 17-3, Ban Tuyêngiáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghịtập huấn kỹ năng, nghiệp vụ viếttin, bài đăng tải trên Cổng thôngtin điện tử Đảng bộ tỉnh cho độingũ cộng tác viên. Dự và chỉ đạoHội nghị có đồng chí Vũ DuyHoàng, Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.Tham gia Hội nghị, học viên làphóng viên, biên tập viên các cơquan báo chí của tỉnh và chuyênviên, cán bộ các ban xây dựngĐảng của tỉnh, các đảng uỷ trực

thuộc được đồng chí PhanPhương Quyên, Vụ trưởng,Trưởng Ban Xây dựng Đảng, BáoNhân Dân chia sẻ nhiều nội dungvề quá trình sáng tác tác phẩmbáo chí; kỹ năng, nghiệp vụ cơbản để viết tin, bài, chụp ảnh báochí, nhất là những bài viết chuyênđề mang tính nghiên cứu, trao đổivề công tác xây dựng Đảng.Nhằm tiếp tục nâng cao chấtlượng hoạt động của Cổng thôngtin điện tử Đảng bộ tỉnh, đồngchí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh

uỷ đề nghị: Các cơ quan, đơn vịcần chỉ đạo, đôn đốc cộng tácviên thuộc đơn vị bám sát địnhhướng và địa bàn, lĩnh vực côngtác, lựa chọn nội dung phù hợpđể viết tin, bài tuyên truyền; cácthành viên Ban Biên tập, Tổ thưký giúp việc nâng cao tráchnhiệm thực hiện tốt các nội dungtheo chức năng, nhiệm vụ; duytrì quản lý, điều hành hoạt độngcủa Cổng thông tin điện tử Đảngbộ tỉnh theo quy định…
Duy Phương

Lựa chọn nội dung phù hợp để tuyên truyền

(TN) UBND huyện Đồng Hỷvừa tổ chức Hội nghị cán bộ,công chức, viên chức năm 2023.UBND huyện Đồng Hỷ hiện có13 phòng quản lý nhà nước, 6đơn vị sự nghiệp và 7 hội đặc thùvới tổng số 177 cán bộ, côngchức, viên chức, người lao động.Năm 2022, các phòng, ban,đơn vị chuyên môn thuộc cơquan UBND huyện đã bám sátchức năng, nhiệm vụ được giao,chủ động xây dựng chương trình,

kế hoạch công tác; phân côngtrách nhiệm cụ thể cho cán bộ,công chức, viên chức trong việctham mưu, giải quyết công việc.Công tác xây dựng Đảng luônđược quan tâm; cán bộ, đảngviên ổn định tư tưởng, nhận thứcvề nhiệm vụ chính trị ngày càngđược nâng lên…Năm 2023, các phòng, ban vàtừng cán bộ, công chức, viênchức, người lao động phấn đấunêu cao tinh thần trách nhiệm để

hoàn thành tốt nhiệm vụ; đẩymạnh cải cách hành chính, bámsát cơ sở, giải quyết công việcnhanh nhạy, sáng tạo, kịp thời…Hội nghị đã biểu dương, khenthưởng các tập thể, cá nhân cóthành tích xuất sắc trong năm2022; phát động phong trào thiđua năm 2023; ký giao ước thiđua giữa Thủ trưởng cơ quan vớicác công đoàn cơ sở...
Minh Phương

Phát động thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

(TN)  Từ ngày 16 đến 18-3, Sở Văn hóa - Thể thao vàDu lịch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về thực hiện phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viếttắt là Phong trào) năm 2023 cho 261 cán bộ làm công táctrong lĩnh vực này các cấp và trưởng xóm, tổ dân phố.Các học viên được quán triệt hệ thống các văn bản củaTrung ương, của tỉnh về thực hiện Phong trào giai đoạn2021-2026; định hướng phát triển và một số vấn đề trọngtâm trong thực hiện Phong trào giai đoạn mới; thực hiệnPhong trào gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đôthị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước khác…Đồng thời, các học viên được tập huấn kỹ năng quản lý,vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dânvề xây dựng đời sống văn hóa tại gia đình, cộng đồng; kỹnăng, phương pháp tổ chức thực nghiệm mô hình xây dựngđời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới,đô thị văn minh...
chí cường

tập huấn nghiệp vụ công tác văn hóa

(TN) Phòng Cảnh sát Phòngcháy, chữa cháy và Cứu nạn cứuhộ (PCCC&CNCH) - Công antỉnh vừa tổ chức tập huấn nghiệpvụ hướng dẫn bảo đảm an toànPCCC đối với các cơ sở kinhdoanh dịch vụ karaoke, quán bar,vũ trường theo QCVN06:2022/BXD cho toàn thể cánbộ làm công tác kiểm tra an toànPCCC và cán bộ trực tiếp làmcông tác quản lý Nhà nước vềPCCC tại các huyện, thành phố.Tại buổi tập huấn, các cán bộ,chiến sĩ được phổ biến nội dungvà hướng dẫn việc áp dụng nhữngquy định mới trong QCVN06:2022/BXD “Quy chuẩn kỹthuật quốc gia về an toàn cháycho nhà và công trình” đối vớiloại hình cơ sở kinh doanh dịch

vụ karaoke, quán bar, vũ trường;Thông tư số 47/2015/TT-BCAngày 6/10/2015 của Bộ Công anhướng dẫn về bảo đảm an toànPCCC đối với cơ sở kinh doanhvũ trường, karaoke; Thông tư số147/2020/TT-BCA ngày31/12/2020 của Bộ Công an vềquy định biện pháp bảo đảm antoàn PCCC&CNCH đối với cơ sởkinh doanh dịch vụ karaoke, vũtrường và Công văn số 363/C07-P3,P4,P7 ngày 16/2/2023 củaCục Cảnh sát PCCC&CNCH (BộCông an) về việc hướng dẫn bảođảm an toàn PCCC đối với các cơsở kinh doanh dịch vụ karaoke,quán bar, vũ trường theo QCVN06:2022/BXD...
Bùi Thục Anh (Công an tỉnh)

hướng dẫn phòng cháy, chữa cháyđối với cơ sở karaoke, quán bar

Với mục tiêu gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc tại địa phương, từ nhiều năm nay, những nét văn hóa như:hát then, đàn tính, một số nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số… đã được trường thPt nguyễn huệ (Đại từ) lồng ghép vàochương trình giáo dục cũng như các hoạt động trải nghiệm. hoạt động này đã được các em học sinh đón nhận tích cực.

Nhà trường thường xuyên mờiđồng bào dân tộc thiểu số đếngiới thiệu trực tiếp về văn hóadân tộc cho các em học sinh.Trong ảnh: Thực hành thêuhọa tiết của CLB học sinh dântộc Dao.

Các em học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ hát Then tại một buổi sinh hoạt ngoại khóa.

Vì an toàn giao thông thái nguyên

Cán bộ UBND TP. Sông Công hỗ trợ người dân sử dụng thiếtbị lấy số thứ tự hoạt động trên nền tảng mạng TSLCD.


