HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Ý NGHĨA CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN CỦA
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA (06/01/1946)
BBT - Bản tin Sông Lô sưu tầm

C

uộc Tổng tuyển cử ngày “nghìn cân treo sợi tóc” - những hậu quả
06/01/1946 là sự kiện lịch sử của chế độ thực dân - phong kiến: Nạn đói,
trọng đại, mở đầu cho quá nạn dốt và nguy cơ một cuộc chiến tranh

trình xây dựng chế độ dân chủ mới; là sự xâm lược mới do nhiều kẻ thù bên ngoài
khởi đầu và phát triển của Quốc hội, một cùng lúc tiến hành, được các thế lực phản
thiết chế dân chủ, trụ cột trong Nhà nước động bên trong hậu thuẫn. Do đó, một trong
pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và những nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng hàng
vì nhân dân. Thiết thực chào mừng kỷ niệm đầu của Nhà nước Dân chủ Cộng hòa ngay
76 năm ngày diễn ra Cuộc Tổng tuyển cử sau ngày thành lập là tiến hành cuộc tổng
(6/1/1946-6/1/2022), BBT - Bản tin Sông tuyển cử bầu Quốc hội để quy định Hiến
Lô trích đăng Ý nghĩa cơ bản của Cuộc pháp, bầu Chính phủ chính thức, đồng thời
tổng tuyển cử đối với nước Việt Nam Dân bảo vệ, phát triển những thành quả của cuộc
chủ Cộng hòa như sau:
Cách mạng tháng Tám vừa mới giành được.
Trong Tuyên ngôn Độc lập khai sinh Công việc này không chỉ để củng cố và
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch tăng cường chính quyền vững mạnh, thực
Hồ Chí Minh đã khẳng định trước thế giới hiện quyền dân chủ cho nhân dân, mà còn
và quốc dân đồng bào: “Nước Việt Nam có làm cho thế giới nhận thấy tính hợp pháp,
quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật hợp hiến của một chính quyền do nhân dân
đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn bầu ra.
thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh

Ngày 03/9/1945, trong phiên họp đầu

thần và lực lượng, tính mạng và của cải để tiên của Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh
giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”
nêu rõ sự cấp thiết phải tiến hành càng sớm
Trên thực tế, nước ta là một nước

càng tốt cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ

tự do, độc lập, nhưng về mặt pháp lý chưa thông đầu phiếu. Nguyên tắc bầu cử phổ
được một quốc gia nào trên thế giới công thông đầu phiếu trong cuộc tổng tuyển cử
nhận, thêm vào đó lại đang ở tình thế đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định
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tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
thời ngày 03/9/1945: “Tất cả công dân trai nhân dân đó là: Nguyên tắc phổ thông,
gái 18 tuổi đều có quyền bầu cử và ứng cử, nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc trực tiếp
không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng

và nguyên tắc bỏ phiếu kín; việc thành lập

giống...”. Nguyên tắc tự do bầu cử trong Hội đồng bầu cử quốc gia; lãnh đạo tốt việc
cuộc Tổng tuyển cử còn được Chủ tịch Hồ tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng
Chí Minh giải thích trên báo Cứu Quốc cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng
ngày 30/12/1945: “... hễ là người muốn nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ
lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, của nhân dân trong công tác bầu cử; bảo
hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công
Không chia gái trai, giầu nghèo, tôn giáo, dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu
nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công cử theo quy định của pháp luật. Công tác
dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó”.

tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn

Cuộc Tổng tuyển cử đã diễn ra trên cả Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và
nước, với khoảng 90% tổng số cử tri đi bỏ tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy
phiếu, cả nước bầu được 333 đại biểu đại định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn và đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí,
dân. Tổng tuyển cử được tiến hành sâu vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
rộng trong cả nước, trở thành một cuộc vận trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của
động, giáo dục quần chúng nhân dân rộng người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa
lớn đi bầu cử, không chỉ đề người dân hiểu vụ và trách nhiệm của công dân trong việc
về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững
Tổng tuyển cử, các quy định về tổng tuyển mạnh, có hiệu lực, hiệu quả được chú trọng.
cử, động viên nhân dân đi bầu cử, mà còn

Qua 75 năm hình thành và phát triển

để cho các ứng viên được tuyên truyền, vận chuẩn bị sang năm thứ 76, Quốc hội Việt
động, cổ động cho mình. Vì lẽ đó, Tổng Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng
tuyển cử tức là tự do, bình đẳng, tức là dân thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại
chủ, đoàn kết.

biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền

Thành công của cuộc Tổng tuyển cử lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa
đầu tiên đến nay vẫn còn nguyên giá trị, đã xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện các
được Đảng và Nhà nước ta vận dụng vào quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định
công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân các vấn đề quan trọng của đất nước và giám
dân các cấp như việc xác định 4 nguyên tắc sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
Nguồn: quochoi.vn

bầu cử được quy định trong Luật Bầu cử
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NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH
VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

T

BBT - Bản tin Sông Lô
hực hiện Nghị quyết Hội nghị phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ nhận
lần thứ tư Ban Chấp hành tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối
Trung ương Đảng khóa XIII, của Đảng. Đại hội XIII của Đảng vừa qua

ngày 25/10/2021, đồng chí Tổng Bí thư tiếp tục nhấn mạnh điều này. Đồng thời,
Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp nội dung Điều này cũng quy định về lập
hành Trung ương, đã ký Quy định số 37- trường, tư tưởng chính trị; cụ thể hóa Quy
QĐ/TW về những điều đảng viên không định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của
được làm (sau đây gọi tắt là Quy định số Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)
37), thay thế Quy định số 47. So với Quy về trách nhiệm nêu gương; quy định bao
định số 47, Quy định số 37 có những điểm quát một số hành vi cụ thể, quan trọng, là
mới chủ yếu sau đây:

yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên

Thứ nhất, chuyển một số nội dung của trong giai đoạn hiện nay được nêu trong
02 điều trong Quy định số 47 vào nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về
của các điều khác và từ đó thêm 02 điều tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
mới. Các điều mới đó là, Điều 3 quy định

Bổ sung điều mới tiếp theo là Điều 13,

đảng viên không được: “Phản bác, phủ đảng viên không được: “Can thiệp, tác động
nhận, xuyên tạc chủ nghĩa MácLênin, tư vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh
tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi
nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại,
hội, vụ lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi
xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của
không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc
độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình
quần chúng”. Đây là sự bổ sung rất quan phạt cho người khác”. Việc bổ sung những
trọng trong bối cảnh hiện nay, khi các thế nội dung này trong bối cảnh Đảng, Nhà
lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu để nước ta đang quyết liệt đẩy mạnh cuộc đấu
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tranh PCTN, tiêu cực. Quy định những nội chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ
dung trên để phòng, chống và ngăn chặn năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây
kịp thời hành vi can thiệp, tác động vào là kết luận rất phù hợp trong bối cảnh hiện
hoạt động của các cơ quan kiểm tra, thanh nay, đi đôi với khuyến khích, đồng thời
tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, tòa án, phải có bảo vệ.
thi hành án đối với các vụ việc, vụ án và

Quy định số 37 cũng bổ sung quy định

ngăn ngừa các hành vi xâm hại đến hoạt một số hành vi mà đảng viên không được
động tư pháp.
làm, như: Không được đe dọa, trù dập, trả
Thứ hai, Quy định số 37 đã bổ sung thù người khiếu nại, tố cáo; không thực
nội dung vào một số điều của Quy định hiện các quy định của Đảng và pháp luật
số 47. Chẳng hạn như bổ sung vào Điều của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, phê
9, đảng viên không được: “Sử dụng văn bình, góp ý (Điều 6); không có hành vi
bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay,
hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài can thiệp, tác động dưới mọi hình thức đến
sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người
bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”. khác được tiếp nhận, tuyển dụng, quy
Quy định này được bổ sung để phù hợp hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề cử, ứng
với những điểm mới trong Bộ luật hình sự cử, khen thưởng, phong tặng danh hiệu, đi
và Luật Quốc tịch Việt Nam có liên quan. học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ, chính
Bổ sung vào Điều 11 nội dung cấm đảng sách cán bộ trái quy định (Điều 12); thờ ơ,
viên: “Lợi dụng chủ trương khuyến khích vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội
và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi (Điều 18).
ích chung để thực hiện hoặc bao che hành

Thứ ba, trong Quy định số 37 đã thay

vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đổi thứ tự một số điều so với Quy định số
quy định của Đảng và pháp luật của Nhà 47. Chẳng hạn như, Điều 1 quy định không
nước”. Việc bổ sung này là rất cần thiết. được “Nói, viết, làm trái hoặc không thực
Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng,
XIII của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy
“dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu chế, quyết định của Đảng; làm những việc
trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám mà pháp luật không cho phép”. Điều 2:
đương đầu với khó khăn thử thách, quyết “Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức
liệt trong hành động vì lợi ích chung”, Bộ và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề
Chính trị (khóa XIII) mới ban hành Kết cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà
(Xem tiếp trang 9)

luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 về
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MỖI NGƯỜI DÂN HÃY LÀ MỘT CHIẾN SĨ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

HUYỆN SÔNG LÔ TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN
PHÒNG COVID-19 CHO TRẺ EM TỪ 12-17 TUỔI
ĐỢT 1 ĐẢM BẢO AN TOÀN, ĐÚNG TIẾN ĐỘ
Đồng chí: Nguyễn Thiệu Minh
HUV - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy

C

hiến dịch tiêm vắc xin phòng 1 cho đối tượng từ 12-17 tuổi, Trung tâm
Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 Y tế huyện ban hành các văn bản chỉ đạo,
tuổi triển khai trên toàn quốc hướng dẫn cụ thể hoạt động tiêm chủng trên

từ tháng 11, theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến địa bàn huyện.
thấp, ưu tiên tiêm trước cho nhóm 16-17

Trong 2 ngày 27, 28/11/2021, huyện

tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng Sông Lô triển khai tiêm vắc xin phòng
vắc xin và tình hình dịch tại địa phương.
Covid-19 cho học sinh 2 trường THPT
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp, Bình Sơn và THPT Sáng Sơn. Công tác
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tiêm chủng được đơn vị bố trí theo nguyên
Covid-19 huyện triển khai chiến dịch tiêm tắc 1 chiều, với quy trình 5 bước. Trung tâm
chủng cho trẻ em đợt 1. Xác định đây là Y tế huyện Sông Lô cũng đã thành lập các
nhiệm vụ quan trọng, Ban Chỉ đạo phòng, đội phản ứng nhanh để giải quyết những
chống dịch bệnh Covid-19 huyện đã yêu vấn đề phát sinh trong quá trình tiêm chủng
cầu tất cả các cấp, ban, ngành đều phải vào tại các điểm tiêm nhằm đảm bảo an toàn
cuộc, tăng cường tuyên truyền sâu, rộng tới cho học sinh sau khi tiêm vắc xin phòng
các tầng lớp Nhân dân, các hộ gia đình có Covid-19. Trong đợt tiêm này, đã có 2.286
con, em trong độ tuổi tiêm chủng, các em học sinh được tiêm đạt tỷ lệ 99%, có 02 học
học sinh biết về lợi ích của vắc xin đối với sinh có phản ứng nhẹ sau tiêm đã được đội
sức khỏe, ổn định tâm lý trước, trong và sau cấp cứu thường trực của Trung tâm Y tế xử
tiêm; việc đảm bảo an toàn tiêm chủng phải lý kịp thời, hiện sức khỏe các em đã ổn định
là ưu tiên hàng đầu, không để xảy ra bất kỳ
sự cố phát sinh nào sau tiêm, chuẩn bị kỹ

trở lại.
Ngày 19/12/2021 tiếp tục triển khai

các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực phục tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho
vụ tiêm chủng.
các em học sinh cấp II trên địa bàn. Với số
Để chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng đợt lượng học sinh đông, để tăng cường nhân
Số tháng 12/2021
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lực phục vụ hoạt động tiêm chủng, các cấp theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 07 ngày
đã huy động các lực lượng khác ngoài ngành sau tiêm vắc xin.
y tế hỗ trợ triển khai tiêm chủng, việc chuẩn

Trong đợt 1, tổng số đối tượng từ

bị tiêm chủng, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn 12-18 tuổi trên địa bàn huyện Sông Lô
phân luồng, hỗ trợ đảm bảo công tác phòng đã tiêm chủng mũi 1 là 7335/ 7389 (Đạt
chống dịch tại điểm tiêm, đảm bảo an ninh tỷ lệ: 99.3%). Quá trình tiêm đúng quy
trật tự, điều phối đối tượng tiêm chủng tại trình, đảm bảo an toàn tiêm chủng, không
các khu vực để tiêm chủng, tìm kiếm và xảy ra tai biến nặng sau tiêm. Ghi nhận
nhập dữ liệu trong quá trình tiêm chủng, 31 phản ứng nhẹ tất cả đã ổn định, sức
việc phân công nhiệm vụ tại các điểm tiêm khỏe bình thường.
chủng. Trung tâm Y tế huyện Sông Lô

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ

thành lập 04 tổ cấp cứu lưu động, thường em từ 12 - 17 tuổi là cách thức hiệu quả để
trực tại các điểm tiêm chủng trong các buổi bảo vệ trẻ và tăng độ bao phủ miễn dịch
tiêm chủng, sẵn sàng xử lý các phản ứng cộng đồng. Tuy nhiên, khi đã được tiêm vắc
xảy ra trong và sau tiêm chủng.
xin không có nghĩa là trẻ không bị nhiễm
Đối tượng đến tiêm được khai báo y tế COVID-19 nữa mà chỉ làm giảm tính trầm
trước khi vào khu vực tiêm chủng, bố trí khu trọng của bệnh nếu có bị nhiễm vi rút. Do
vực chờ trước tiêm, sàng lọc, tư vấn, tiêm, đó, mỗi người cần tiếp tục thực hiện đúng
theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng, nguyên tắc phòng bệnh theo khuyến cáo 5K
ghế ngồi và giữ khoảng giữa các đối tượng của Bộ Y tế để hạn chế đến mức thấp nhất
được tiêm chủng, nhân viên y tế, người nhà, các nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ sức khoẻ bản
bố trí đối tượng tiêm theo khung giờ, chia thân, gia đình và xã hội.
thành nhiều bàn, điểm tiêm chủng bảo đảm
Thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng,
giãn cách phòng chống dịch; sử dụng công chống dịch bệnh Covid-19 huyện sẽ tiếp
nghệ thông tin trong tiêm chủng, bố trí cán tục chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc
bộ hỗ trợ sử dụng công nghệ thông tin trong quyết liệt hơn nữa, không được chủ quan,
việc triển khai tiêm chủng.
lơ là trong công tác phòng, chống dịch;
Việc theo dõi người được tiêm, việc cấp đẩy mạnh truyền thông các chiến dịch tiêm
giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19 chủng và thông tin tình hình dịch bệnh tới
theo mẫu quy định, hướng dẫn đối tượng các tầng lớp Nhân dân; triển khai hiệu quả,
tiêm vắc xin tự theo dõi tại nhà theo quy an toàn các đợt tiêm chủng vắc xin phòng
định. Đối tượng sau tiêm chủng được theo Covid-19, trước tiên là đợt tiêm chủng mũi
dõi ít nhất 45 phút sau tiêm tại phòng theo 2 cho đối tượng từ 12-17 tuổi hướng tới bao
dõi sau tiêm và được hướng dẫn tiếp tục tự phủ miễn dịch cộng đồng.
6
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NHỮNG LƯU Ý TRƯỚC, TRONG VÀ SAU
TIÊM VẮC XIN COVID-19 CHO TRẺ EM

N

guyên tắc tạo miễn dịch bảo
vệ ở trẻ em tương tự như
người lớn. Tuy nhiên, đối với
từng loại vắc xin cụ thể và lứa tuổi của trẻ,
liều trong mỗi mũi tiêm hoặc số lần tiêm để
đạt miễn dịch cơ bản có thể khác nhau.

phụ trách tiêm chủng. Có dinh dưỡng tốt là
quan trọng trong việc tạo miễn dịch cho trẻ
nhưng việc này cần được làm thường xuyên
kể cả khi trẻ không có lịch tiêm chủng.

Vì thế, trước ngày tiêm mà cha mẹ cho
trẻ ăn uống thêm các loại thức ăn đặc biệt
Trẻ cần uống nước đầy đủ trước khi hoặc uống thuốc bổ trước ngày đi tiêm phải
tiêm vắc xin
cân nhắc đến việc có thể làm cho trẻ cảm
Do chưa trưởng thành nên trẻ khi đi thấy căng thẳng hơn, không có lợi cho việc
tiêm vắc xin cần được cha mẹ quan tâm 4 tiêm chủng. Tuy nhiên, phụ huynh cần thiết
phải nhắc nhở và cho trẻ uống nước đầy đủ.
đặc điểm.
Sau tiêm phải chăm sóc trẻ thế nào?
1. Trẻ thường chưa hiểu được lợi ích
của việc tiêm chủng nên có thể không tự
Sau khi trẻ đã tiêm chủng cha mẹ cần
nguyện và hợp tác để được tiêm ngừa.
lưu ý hai điều:
2. Trẻ không biết tự khai báo về tình
1. Gia đình phải thông cảm với sự sợ
trạng sức khỏe và tiền sử y tế của mình.
hãi hay cảm giác đau của trẻ.
3. Trẻ thường có khả năng chịu đau
2. Phụ huynh cần phòng ngừa và phát
kém hơn người lớn nên có thể khóc hoặc hiện những biến chứng có thể xảy ra sau
giãy giụa khi được tiêm.
tiêm. Vì vậy, nếu trẻ khóc trong hoặc sau
4. Trẻ chưa có kinh nghiệm để nhận khi tiêm cần an ủi, ôm trẻ vào lòng. Ở trẻ
biết các dấu hiệu của bản thân như mệt, nhỏ có thể có một số thủ thuật giúp trẻ vượt
chóng mặt, ngứa ngáy trong người, khó thở. qua cảm giác đau.
Ở trẻ, do cảm giác đau có thể rất mạnh
hoặc do lo sợ khiến trẻ có thể bị ngất sau
tiêm nên cho trẻ nằm nghỉ, ngồi nghỉ ít nhất
15 phút trong lúc theo dõi các phản ứng
phản vệ. Phụ huynh cần quan sát sắc mặt
của trẻ, hỏi trẻ có cảm giác gì lạ, bất thường
Phụ huynh nên thông tin (trực tiếp hoặc hay không.
qua tờ khai báo y tế về tiền sử dị ứng, phản
Sau khi tiêm trẻ có thể gặp một số triệu
vệ và các bệnh nền) cho nhân viên y tế
(Xem tiếp trang 19)
Vì vậy, phụ huynh cần giải thích về lợi
ích của tiêm chủng, quy trình tiêm chủng
cho trẻ với ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi,
hướng dẫn trẻ chuẩn bị và ứng phó khi bị
đau trong khi tiêm và sau khi tiêm, theo dõi
trẻ chặt chẽ sau tiêm.
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B

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
VỀ BIẾN THỂ OMICRON

iến thể Omicron đang làm dấy

Ở Nam Phi, nơi gần 25% dân số trưởng

lên sự lo ngại từ các nhà dịch thành được tiêm chủng đầy đủ, biến thể này
tễ học rằng các đột biến của đã lây lan nhanh chóng.

biến thể mới này có thể khiến virus dễ lây

Các trường hợp khác cũng đã được xác

truyền hơn. Các nhà khoa học đang chạy định ở Australia, Anh, Bỉ, Botswana, CH
đua để tìm hiểu thêm khi các trường hợp Séc, Đan Mạch, Đức, Israel, Italia và Hồng
mới nhiễm biến thể này được xác nhận.

Biến thể Omicron liệu có thay thế
Delta?
Ngày 21/11, Nam Phi xác nhận rằng
phát hiện ra một biến thể coronavirus có số
lượng đột biến cao khiến nó dễ lây lan hơn
và thành thạo trong việc né tránh hệ thống
miễn dịch của cơ thể. Đến ngày 22/11, Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO) đã dán nhãn
biến thể này là một “biến thể đáng quan

Kông
Tăng nguy cơ tái nhiễm hơn các biến
thể khác
Hồ sơ di truyền của Omicron là duy
nhất so với các biến thể đang lưu hành khác,
có nghĩa là nó đại diện cho một dòng virus
mới. Nó khác biệt với các biến thể khác ở
chỗ có nhiều đột biến hơn.
Các nhà khoa học lo lắng rằng những

tâm” và đặt cho nó một cái tên theo bảng đột biến này có thể làm cho omicron dễ
lây truyền hơn và có khả năng chống lại
chữ cái Hy Lạp: Omicron.
“Đây là biến thể đáng quan tâm nhất các biện pháp phòng thủ miễn dịch, khiến
mà chúng tôi từng thấy kể từ Delta. Chúng vaccine kém hiệu quả hơn. Theo WHO, có

tôi đang xem xét liệu đây có phải là siêu bằng chứng sơ bộ cho thấy biến thể omicron
biến thể chiếm chỗ Delta hay không?” - “tăng nguy cơ tái nhiễm” so với các biến
ông Eric Topol, Giám đốc của Viện Dịch thể khác.
thuật Nghiên cứu Scripps (Anh), cho biết.

Vaccine có hiệu quả chống lại

Biến thể Omicron được xác nhận Omicron không?
từ đâu?

Các chuyên gia cho biết, ngay cả khi biến

Biến thể mới này lần đầu tiên được phát thể này hạn chế hiệu quả của vaccine ngừa
hiện ở Nam Phi, nhưng nó đến từ đâu thì COVID-19, nó sẽ không thể phá vỡ được
vẫn chưa rõ.
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Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Ian do COVID-19 gây nên. Tuy nhiên, các dữ
Sanne, thành viên của Hội đồng Cố vấn liệu còn nhỏ lẻ và ban đầu”.
Bộ trưởng của Nam Phi về COVID-19 cho

Nhà virus học Jesse Bloom thuộc Trung

biết, tuy Omicron gây ra tỷ lệ nhiễm trùng tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson
đột phá cao hơn trong số những người được (Mỹ), người đã tiến hành các thí nghiệm
tiêm chủng trước đây ở Nam Phi, song dữ quét đột biến cho biến thể coronavirus
liệu ban đầu cho thấy vaccine vẫn đang nói: “Bất kể biến thể mới này có lây lan
chứng tỏ hiệu quả, với phần lớn các trường hay không, tôi khuyên mọi người nên làm
hợp nhập viện là ở những người chưa được những gì có thể để giảm thiểu khả năng
tiêm chủng.
bị nhiễm SARS-CoV-2. Có một số điều
“Chúng tôi tìm thấy mọi dấu hiệu cho rõ ràng bạn có thể làm: Tiêm phòng, tiêm
thấy vaccine vẫn có hiệu quả trong việc phòng nhắc lại và đeo khẩu trang”.
ngăn ngừa bệnh nặng hoặc các biến chứng

Trích nguồn: suckhoedoisong.vn

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH...
(Tiếp theo trang 4)
nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính đã quy định rất rõ các điều từ Điều 1 đến
trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Điều 19; đồng thời, biên tập lại một số
Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa điều cho chặt chẽ hơn. Như tại Điều 1 của
được tổ chức đảng có thẩm quyền cho Quy định số 47 ghi rõ đảng viên không
phép”; và Điều 3 là quy định mới. Ở đây được nói, làm trái hoặc không thực hiện
có sự thay đổi thứ tự cho phù hợp, không Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng... còn
theo thứ tự như Quy định số 47; đồng thời, trong Quy định số 37 không chỉ cấm đảng
được sắp xếp lại từ việc cấm những điều viên không được nói và làm trái, mà đảng
ảnh hưởng đến sinh mệnh của toàn Đảng, viên không được viết trái. Nói chung, Quy
đất nước trước, sau đó đi vào những điều định số 37 được xác định có tính khoa học,
cụ thể.

được xây dựng theo nhóm hành vi với các

Thứ tư, về hình thức văn bản và lối điều khoản chặt chẽ hơn, cụ thể hơn, rõ
diễn đạt, hình thức văn bản trong Quy nội hàm, rõ hành vi, bảo đảm ngắn gọn, dễ
định số 47, mục thứ nhất (I) về những điều nhớ, dễ thực hiện; đồng thời dễ kiểm tra,
đảng viên không được làm không ghi rõ giám sát, xử lý kỷ luật khi đảng viên có
các điều. Nhưng tại Quy định 37, Mục I: dấu hiệu hoặc vi phạm.
Những điều đảng viên không được làm,
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CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH VĨNH PHÚC
(01/01/1997 - 01/01/2022)

VĨNH PHÚC: KHAI THÁC ĐỘNG LỰC MỚI CHO
TĂNG TRƯỞNG, TIẾN TỚI PHỒN VINH, BỀN VỮNG

N

hờ sự lãnh đạo toàn diện, năm, quy mô kinh tế ngày càng lớn. Đến
quyết liệt, có trọng tâm, trọng năm 2020 đạt 123,6 nghìn tỷ đồng đứng thứ
điểm của chính quyền và sự 14 cả nước, thứ 6 trong Vùng đồng bằng

đồng thuận, ủng hộ của doanh nghiệp và sông Hồng, ước năm 2021 đạt 136,2 nghìn
nhân dân, sau 25 năm tái lập, bức tranh kinh tỷ đồng tăng gấp 69,6 lần so với năm 1997
tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều khởi sắc (năm 1997 là 1,96 nghìn tỷ đồng).
và đột phá.

GRDP bình quân đầu người liên tục tăng

Kinh tế tăng trưởng cao, an sinh xã trưởng. Đến năm 2020 cao gấp 1,73 lần so
hội được đảm bảo

với mức trung bình của cả nước, đứng 5/11

Tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập từ ngày tỉnh thuộc Vùng Đồng bằng sông Hồng và
01/01/1997 theo Nghị quyết tại kỳ họp thứ đứng vị trí thứ 10/63 tỉnh/thành phố cả nước.
10, Quốc hội Khóa IX.

Ước năm 2021, đạt 114,3 triệu đồng/người

Thời điểm tái lập, Vĩnh Phúc bắt tay vào cao gấp 52,5 lần so với năm 1997.
xây dựng tỉnh với rất nhiều khó khăn, thách

Thu ngân sách liên tục đạt những mốc

thức. Tuy nhiên, với sự năng động, sáng mới và luôn nằm trong Top các địa phương
tạo trong chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy trong cả nước có số thu cao nhất. Hiện nay
Đảng, chính quyền; sự đoàn kết, đồng lòng Vĩnh Phúc là 1 trong 16 tỉnh có điều tiết về
vượt khó và ý chí vươn lên của nhân dân các ngân sách Trung ương với tỷ lệ cao (47%).
dân tộc trong tỉnh, Vĩnh Phúc đã khai thác

Bên cạnh đó, việc thu hút đầu tư trở

hiệu quả các tiềm năng, phát huy lợi thế, thành điểm sáng của cả nước. Khi tái lập,
tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài nước tỉnh mới có 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài
để xây dựng và phát triển.

(FDI) và 1 dự án có vốn đầu tư trong nước

Sau 25 năm tái lập, tỉnh đã đạt được (DDI) thì đến năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã
nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện có 429 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng
trên hầu hết các lĩnh vực.

ký là 7,1 tỷ USD của 20 quốc gia và vùng

Theo đó, kinh tế nhiều năm duy trì tốc lãnh thổ đầu tư vào tỉnh.
độ tăng trưởng cao, bình quân tăng 13,42%/
10
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CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH VĨNH PHÚC
(01/01/1997 - 01/01/2022)

được đầu tư hiện đại, có sự vượt trội so với

Những kết quả mà Vĩnh Phúc đạt được

các tỉnh Vùng đồng bằng sông Hồng và các rất đáng khích lệ, nhất là trong bối cảnh nền
tỉnh lân cận. Đến hết năm 2021 đã có 100% kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều thách
xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 11 xã đạt thức khi đại dịch Covid-19 lan rộng toàn cầu
chuẩn nông thôn mới nâng cao, 36 thôn đạt từ đầu năm 2020. Đó cũng là tiền đề, động
chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 6/9 huyện, lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát
thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, trong nhiệm kỳ tới, tỉnh tập

Sản xuất công nghiệp trở thành nền tảng trung khai thác, phát huy mọi tiềm năng,
của nền kinh tế. Từ chỗ chỉ có 1 khu công lợi thế cho phát triển, trọng tâm là phát triển
nghiệp khi mới tái lập, đến nay tỉnh đã có 14 công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp
khu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận có giá trị gia tăng cao. Phát huy sức sáng tạo,
đầu tư và đã có nhiều nhà đầu tư với thương ý chí, khát vọng phát triển của mỗi người
hiệu nổi tiếng toàn cầu.

dân. Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Trong nông nghiệp, tỉnh đã phát huy và khai thác những động lực mới cho tăng
truyền thống và tiếp tục có những cơ chế, trưởng. Huy động, sử dụng hợp lý, hiệu quả
chính sách đi tiên phong cả nước. Trên địa các nguồn lực cho phát triển. Tăng cường
bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững tài
xuất trồng trọt, chăn nuôi quy mô tập trung. nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với
Nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có biến đổi khí hậu…
thương hiệu đã được xuất khẩu như thanh

Trích nguồn: vietnamnet.vn

long ruột đỏ, ớt quả, dưa chuột, su su, chuối
tiêu hồng...
Về giáo dục, tỉnh cũng đạt nhiều thành
tựu nổi bật, được đánh giá là một trong
những tỉnh, thành có chất lượng giáo dục tốt
nhất cả nước. Công tác chăm sóc sức khỏe
cho nhân dân được đặc biệt quan tâm. Công
tác phòng, chống dịch Covid-19 được Trung
ương và các tỉnh, thành phố đánh giá cao về
cách làm và kết quả thực hiện...
Xây dựng Vĩnh Phúc thành đô thị hiện
đại, giàu mạnh, văn minh
Số tháng 12/2021
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HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG
DỊCH BỆNH CHO ĐÀN VẬT NUÔI VÀO MÙA ĐÔNG
BBT - Bản tin Sông Lô

T

heo dự báo của Trung tâm khí
tượng Thủy văn Trung ương,
thời tiết trong vụ Đông Xuân
2021-2022 có nhiều diễn biến phức tạp;
kèm theo các đợt rét đậm, rét hại kéo dài
từ 7-10 ngày có thể ảnh hưởng đến sản xuất
chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Để chủ
động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia
cầm, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch
bệnh gây ra, đảm bảo sức khỏe con người
và động vật, Phòng Nông nghiệp &PTNT
huyện ra văn bản số165/NN&PTNT, ngày
29/10/2021 về việc chủ động phòng chống
đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi,
thủy sản. BBT- Bản tin Sông Lô trích đăng
hướng dẫn một số biện pháp phòng bệnh
trên từng đối tượng vật nuôi, như sau:

thô, xanh, nhất là rơm rạ và cỏ khô; chế
biến thức ăn bằng phương pháp ủ chua các
phụ phẩm trong nông nghiệp. Trong những
ngày rét đậm, rét hại có thể cho ăn tăng
lượng thức ăn tinh, bổ sung vitamin và chất
điện giải để tăng cường sức đề kháng nhằm
chống đói, rét và phòng, chống dịch bệnh.
Đối với gia súc, gia cầm khác cho ăn đầy đủ
theo chủng loại, số lượng, chất lượng và lứa
tuổi của từng loại gia súc, gia cầm.
- Chăm sóc nuôi dưỡng:

+ Thực hiện chăn nuôi theo đúng quy
trình kỹ thuật, tăng cường chế độ chăm
sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo khẩu phần ăn đủ
dinh dưỡng và tăng sức khoẻ để chống rét
và dịch bệnh. Đối với gia súc, gia cầm con
non và trâu, bò già, yếu cần có chế độ chăm
1. Đối với đàn gia súc, gia cầm:
sóc phù hợp với từng loại để tăng cường sức
- Về chuồng trại chăn nuôi: Chủ động đề kháng với dịch bệnh và giá rét.
gia cố, tu sửa đảm bảo chuồng trại sạch sẽ,
+ Chống rét trên cơ thể trâu, bò: Làm
khô ráo có hệ thống rèm, bạt để che chắn đủ áo ấm (nhất là bê, nghé) bằng bao tải, vải
ấm, không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm, ướt sợi bông nhiều lớp, ... Đối với các xã vùng
nền chuồng. Cải thiện tiểu khí hậu chuồng cao có tập quán thả rông trong rừng, núi
nuôi bằng các biện pháp như: Thay đổi lớp phải chủ động đưa về chỗ nuôi nhốt, có che
đệm lót nền chuồng, kết hợp với điều tiết chắn để đảm bảo đủ ấm; những ngày nhiệt
nhiệt bằng việc đốt lửa than, củi hoặc thắp độ ngoài trời dưới 120C không chăn thả mà
sáng bóng điện, đèn gas. Hạn chế tối đa cho nghỉ làm việc. Đối với gia súc, gia cầm
việc rửa nước chuồng trại trong mùa đông. khác duy trì nhiệt độ thích hợp nhất là gia
- Về thức ăn: Đối với trâu, bò áp dụng súc, gia cầm non và mới sơ sinh bằng hệ
các biện pháp bảo quản và dự trữ thức ăn thống chuồng úm.
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- Phòng bệnh:

từ 2-3m2 ở nơi khuất gió hoặc phía Bắc để
+ Thường xuyên quét dọn, vệ sinh, xử cho cá rút xuống trú đông.
lý chất thải, phát quang bụi rậm, khơi thông
+ Sử dụng sọt đan bằng tre, nứa có chứa
cống rãnh, tẩy uế chuồng trại và dụng cụ các búi rơm làm ổ dìm dưới đáy ao ở phía
chăn nuôi; định kỳ phun thuốc sát trùng, Bắc để làm nơi trú ẩn và chống rét cho cá.
tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi.
+ Thả bèo tây từ 1/2-2/3 diện tích mặt
+ Chủ động phun khử trùng tiêu độc
chuồng trại, môi trường chăn nuôi và tiêm
phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh
theo quy định đối với từng loại vật nuôi.

ao về phía Bắc (bèo được gom vào một góc
ao) tránh thả tràn lan che kín hết diện tích
mặt ao, làm giảm độ thoáng của ao sẽ ảnh
hưởng đến thủy sản nuôi.

+ Theo dõi, phát hiện kịp thời gia súc,
gia cầm ốm, bị bệnh để cách ly, điều trị; đặc
biệt là với các bệnh đường tiêu hoá, hô hấp.
Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh của
đàn vật nuôi, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời
khi có dịch bệnh xảy ra theo các qui định
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

+ Đối với cơ sở nuôi có điều kiện: Làm
khung và che phủ bề mặt ao bằng nylon
sáng màu để ngăn gió, cách nhiệt không
khí, tăng khả năng giữ nhiệt độ cho nước
ao nuôi.

+ Đối với cơ sở nuôi cá lồng có thể sử
dụng nylon sáng màu để phủ kín mặt lồng
2. Đối với thuỷ sản:
nuôi hoặc thả sâu xuống 1,8-2m so với mặt
- Đối với các đối tượng thủy sản nuôi nước để tránh rét cho cá.
đạt kích cỡ thương phẩm nhất là những loài
+ Cung cấp thức ăn đảm bảo đủ dinh
cá có khả năng chịu rét kém như: Cá chim dưỡng; bổ sung vitamin C để tăng cường
trắng, cá rô phi, cá lóc, … cần thu hoạch sức đề kháng cho đối tượng thủy sản nuôi.
sớm trước khi rét đậm, rét hại xảy ra.
Vào thời điểm nắng ấm trong ngày cho
- Trong thời gian giá rét, không kéo ăn bằng thức ăn tinh, thức ăn chế biến…,
lưới kiểm tra thủy sản nuôi, không thu khi nhiệt độ nước ao nuôi ≤150C thì
hoạch theo cách đánh tỉa thả bù để tránh bị ngừng cho cá ăn.
xây xát cho thủy sản nuôi nhằm hạn chế các
+ Định kỳ 2 lần/tháng dùng vôi bột
bệnh đốm đỏ, lở loét do nấm, trùng quả dưa với liều lượng 2-3 kg/100m3 nước hoặc hóa
và ký sinh trùng,…
chất như Iodine, Vicato…liều lượng theo
- Đối với diện tích thủy sản đang nuôi hướng dẫn trên bao bì để xử lý môi trường
(chưa đạt kích cỡ thu hoạch, đàn cá bố mẹ, và phòng bệnh cho thủy sản nuôi.
cá giống) áp dụng một số các biện pháp
+ Người nuôi nên thường xuyên theo
chống rét sau:
dõi diến biến thời tiết, tình trạng sức khỏe
+ Duy trì mực nước ao nuôi đảm bảo độ thủy sản nuôi và các yếu tố môi trường
nhằm phát hiện kịp thời các hiện tượng bất
sâu từ 2m trở lên để ổn định nhiệt độ.
+ Đào hố sâu trong ao từ 2,5-3m, rộng thường và có biện pháp xử lý phù hợp.
Số tháng 12/2021
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HUYỆN SÔNG LÔ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ
Đồng chí: Lưu Thị Bích Ngọc
Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - TTTT huyện

C

hủ tịch Hồ Chí Minh luôn là
tấm gương sáng ngời về lối
sống giản dị và thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP). Học
và làm theo Bác, Ðảng bộ, chính quyền và
Nhân dân huyện Sông Lô đã và đang đẩy
mạnh thực hiện THTK, CLP, trên mọi lĩnh
vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần
cắt giảm chi tiêu công, phục vụ tốt việc
kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô,
bảo đảm an sinh xã hội.

Nhà nước về THTK, CLP được chú trọng.
Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và
người dân nhận thức được tầm quan trọng
của việc THTK, CLP và tự giác thực hiện.
Nhiều phong trào thi đua được phát động
và triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn
vị như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh về THTK,
CLP trong thi hành công vụ; nâng cao
trách nhiệm của người đứng đầu trong việc
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất
Thấm nhuần lời dạy của Người về là quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước...
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ðảng
Để công tác THTK, CLP được triển
và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản khai thực hiện có hiệu quả, huyện Sông Lô
chỉ đạo về công tác này. Trên cơ sở đó, đã ra Quyết định số 474 ngày 11/5/2021
Huyện ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Chương trình hành động THTK,
cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn CLP năm 2021; ra văn bản số 1090 ngày
thể các cấp tập trung tuyên truyền, giáo 18/6/2021 về xác định cắt giảm tối thiểu
dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 50 kinh phí chi hội nghị, đi công tác trong
cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi
nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, thường xuyên khác còn lại của năm 2021
địa phương trong thực hiện phòng, chống của các đơn vị dự toán thuộc ngân sách
tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết huyện và UBND các xã, thị trấn.
kiệm; triển khai thực hiện các văn bản chỉ
Trên cơ sở lãnh, chỉ đạo của Huyện
đạo của Trung ương về phòng, chống tham ủy trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa các
nhũng, lãng phí.
chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định
Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ của Đảng, chính sách, pháp luât của Nhà
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nước trong thực hiện THTK, CLP. Theo
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đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn
vị và UBND xã, thị trấn đã tập trung tổ
chức thực hiện trong phạm vi quản lý của
các cơ quan, đơn vị như: Tiết kiệm chi phí
đi công tác, tiết kiệm chi phí văn phòng,
tiết kiệm điện, nước, thông tin liên lạc cắt
giảm tối đa các khoản chi lễ hội, hội nghị.
Xử lý kịp thời những sai phạm được phát
hiện thông qua công tác thanh tra, kiểm
toán, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức,
cá nhân qua công tác thanh tra, kiểm tra
góp phần thực hiện nghiêm các quy định
Nhà nước và pháp luật.
Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo,
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý,
Huyện ủy, UBND huyện Sông Lô luôn
quan tâm đến hiệu quả, chất lượng chuyên
môn đạt hiệu quả cao nhưng phải gắn với
THTK, CLP nhằm thực hiện chi tiêu hợp lý
và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhằm
đảm bảo nguồn kinh phí phòng chống dịch
Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội của
địa phương.
Theo báo cáo của UBND huyện, trong
năm 2021, ước tổng thực hiện tiết kiệm
trên địa bàn huyện trên tất cả các lĩnh vực
đạt 20.936 triệu đồng. Trong đó số tiền tiết
kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên đầu
năm 2021 để bổ sung nguồn cải cách tiền
lương và cắt giảm tối thiểu 50% chi phí
hội nghị, công tác trong và ngoài nước tiết
kiệm thêm 10% kinh phí, chi thường xuyên
khác còn lại của năm 2021 là 19.282 triệu
đồng. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư
xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước có
tổng trị giá quyết toán trên 164.000 triệu
đồng, tổng giá trị thẩm tra 162.438 triệu
đồng, thông qua thẩm tra đã giảm trừ được
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1.654 triệu đồng.
Trong thực hiện quản lý thu ngân sách
nhà nước, UBND huyện đã chỉ đạo các
phòng, ban, UBND các xã, thị trấn phối
hợp với Chi cục tuế bám sát tình hình, chủ
động có những giải pháp phù hợp trong
chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành
dự toán thu chi ngân sách được HĐND
huyện giao trong điều kiện kinh tế đang
chịu ảnh hưởng bới dịch Covid-19. Triển
khai các biện pháp chống thất thu ngân
sách; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát
việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các
tổ chức, cá nhân để thu kịp thời ngân sách
nhà nước. Đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế,
kiểm tra, kiểm soát hoàn thuế, bảo đảm
đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế
của Nhà nước.
Trong quản lý chi ngân sách nhà nước,
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan,
UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện
các giải pháp đồng bộ, có hiệu quả các
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thực
hiện kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán
ngân sách nhà nước. Tạm giữ tiết kiệm 10%
kinh phí thường xuyên đầu năm 2021 để bổ
sung nguồn cải cách tiền lương là 17.804
triệu đồng (trong đó cấp huyện là 15.978
triệu đồng, cấp xã là 1.826 triệu đồng). Cắt
giảm 50% chi phí hội nghị, công tác trong
và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% kinh
phí chi thường xuyên khác còn lại của năm
2021. Thực hiện báo cáo Sở Tài chính và
trình Thường trực Huyện ủy, thống nhất
chuyển kinh phí tạm giữ tại Kho bạc nhà
nước để bổ sung nguồn phòng, chống dịch
theo Nghị quyết số 58 của Chính Phủ là
(Xem tiếp trang 17)
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HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ NHÂN ĐẠO
CHỦ ĐỘNG LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN
CÔNG DÂN CHUẨN BỊ NHẬP NGŨ NĂM 2022

N

Đồng chí: Nguyễn Thị Chi
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhân Đạo

hững năm gần đây, xã Nhân
Đạo luôn được đánh giá là địa
phương làm tốt công tác tuyển
chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hằng năm,
xã đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu tuyển
quân được giao, đảm bảo chất lượng, không
phải bù đổi. Năm 2020, Hội đồng Nghĩa
vụ quân sự (NVQS) xã được UBND huyện
khen thưởng, biểu dương vì có thành tích
xuất sắc trong công tác tuyển quân.
Năm 2020, xã hoàn thành chỉ tiêu
tuyển quân 14/14 công dân, chất lượng
tốt, không phải bù đổi. Tuy nhiên, Hội
đồng NVQS xã cũng thẳng thắn chỉ rõ
một số hạn chế như: Phần lớn thanh niên
trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa; một
số cấp ủy, chi bộ thôn chưa quan tâm
đúng mức công tác tuyển quân; một số
thôn đội trưởng còn hạn chế trong công
tác tham mưu... Do đó, bước sơ tuyển,
khám tuyển, nắm tình hình thanh niên
chưa chặt chẽ nên quá trình thâm nhập
mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho
việc sơ tuyển. Từ thực trạng này, mùa
tuyển quân năm 2021, ngay từ khi có chỉ
tiêu cấp trên giao, Hội đồng NVQS xã đã
chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã (CHQS)
tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị
16

quyết chuyên đề về công tác tuyển quân;
đồng thời, chỉ đạo các đoàn thể, các thôn
dân cư rà soát, nắm bắt quân số trong độ
tuổi thực hiện NVQS. Từng thành viên
tham gia Hội đồng NVQS đều có sự phân
công, giao nhiệm vụ cụ thể, theo dõi, chỉ
đạo sát sao công tác tuyển quân, như: Ban
CHQS xã phân công thành viên Hội đồng
NVQS xã về từng thôn nắm tình hình và
hướng dẫn các bước trong tuyển chọn,
gọi công dân nhập ngũ cũng như phối
hợp với Ban CHQS Huyện thực hiện các
bước thâm nhập; MTTQ và các đoàn thể
làm tốt công tác vận động quần chúng,
thăm hỏi, động viên, tặng quà, phối hợp
tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự
tới nhân dân; Các ngành đoàn thể thăm
hỏi và tặng quà lưu niệm cho các thanh
niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập
ngũ, tạo không khí phấn khởi cho gia
đình và thanh niên trước ngày lên đường
nhập ngũ.
Để thực hiện tốt các nội dung lãnh
chỉ đạo của Đảng ủy-UBND xã Hội đồng
NVQS xã đã làm tốt một số nội dung.
Hội đồng NVQS xã đã phát huy tốt
vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng
thôn dân cư, tổ liên gia trong tuyên truyền,
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vận động tới từng hộ gia đình, từng công
dân trong độ tuổi thực hiện NVQS. Thông
qua các buổi hội họp, sinh hoạt các câu lạc
bộ của các ngành, đoàn thể tổ chức được
lồng ghép tuyên truyền nội dung công tác
tuyển quân, giới thiệu Luật NVQS, quyền
và nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc.
Những năm qua, xã Nhân Đạo đều
được ghi nhận làm tốt công tác tuyển chọn,
gọi công dân nhập ngũ. Kinh nghiệm của
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã là thực hiện
chỉ đạo thống nhất từ cấp ủy chi bộ, thôn
và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền tới
các gia đình có con em trong độ tuổi thực
hiện NVQS. Tiêu biểu trong công tác tuyển
chọn, gọi công dân nhập ngũ có thể kể
đến như: Thôn Trần Phú; Tiền Phong, Lê
Xoay, Minh Tân..vv. Năm 2022, xã được

giao 18 chỉ tiêu (15 chỉ tiêu quân sự, 3 chỉ
tiêu công an). Qua vòng sơ tuyển cấp huyện
có 58/58 công dân tham gia khám tuyển.
Kết quả đạt 27 công dân đủ điều kiện làm
hồ sơ, chất lượng cao hơn các năm trước
(riêng về sức khỏe, loại 1 có 05 công dân,
loại 2 có 18 công dân, loại 3 có 04 công
dân). Nhận thức của các gia đình có con
em trong độ tuổi và các thanh niên thuộc
diện thực hiện Luật NVQS đều được nâng
lên. Sau khi khám tuyển vòng huyện đủ
điều kiện 27 công dân; Hội đồng NVQS xã
đã họp xét duyệt, kết luận có 27/58 thanh
niên trúng tuyển, vượt 09 chỉ tiêu so với kế
hoạch được giao, trong đó có 18/27 thanh
niên tình nguyện viết đơn tham gia nhập
ngũ. Từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính
quyền trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt
nhiệm vụ năm 2021.

HUYỆN SÔNG LÔ HỌC TẬP...
(Tiếp theo trang 15)
1.478 triệu đồng (trong đó cấp huyện là tổng giá gói thầu 113.186 triệu đồng, tổng
793 triệu đồng, cấp xã là 586 triệu đồng). giá trúng thầu 112.996 triệu đồng. Tiết
Trong thực hiện tiết kiệm từ chủ đầu kiệm thông qua đấu thầu 190 triệu đồng...
tư, huyện tiến hành cắt giảm 100% các dự
án không nằm trong quy hoạch, tập trung
bố trí nguồn vốn xây dựng cơ bản cho các
dự án cấp thiết, có hiệu quả với nền kinh
tế xã hội ở địa phương. Trong năm huyện
có tổng số 57 dự án được thẩm định và lựa
chọn nhà thầu với tổng số 183 gói thầu,
trong đó có 31 gói thi công xây dựng với
giá trị 294.217 triệu đồng. Có 09 dự án do
Ban QLDA đầu tư xây dựng làm chủ đầu
tư thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu với
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Có thể nói, với những việc làm cụ thể,
thiết thực, việc THTK, CLP theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong
thời gian qua, đã được Đảng bộ huyện
Sông Lô triển khai hiệu quả. Việc tuyên
truyền phổ biến các chủ trương, chính sách
pháp luật về THTK, CLP được đẩy mạnh,
tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận
thức, hành động của cán bộ, đảng viên và
nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ
phát triển kinh tế -xã hội của huyện.
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CÔNG AN XÃ CAO PHONG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC
AN NINH TRẬT TỰ, BẢO ĐẢM AN TOÀN TRÊN
ĐỊA BÀN XÃ TRƯỚC DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2022

Đ

Đồng chí: Hà Văn Minh
Trung tâm Văn hóa - TTTT huyện

ể giữ vững an ninh trật tự dịp
Tết Dương lịch 2022, Công
an xã Cao Phong đã triển
khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đấu
tranh quyết liệt với các loại tội phạm, kịp
thời giải quyết những vấn đề nổi lên ngay
tại địa phương.

phương về công tác đảm bảo ANTT.

Trước thực trạng trên, Công an xã Cao
Phong đã xây dựng chương trình, kế hoạch
công tác; phân công nhiệm vụ cho từng cán
bộ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn
để rà soát, xác định những vấn đề trọng
điểm, cần tập trung giải quyết. Trên cơ sở
đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa

xã Cao Phong tuyên truyền trong các đợt
cao điểm phòng chống tội phạm để người
dân nâng cao tinh thần cảnh giác và có
biện pháp phòng ngừa tích cực.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã
còn chủ động phối hợp với các ban, ngành,
đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân tham gia phong
trào phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT,
tích cực tham gia tố giác tội phạm, các
Cao Phong là một xã thuần nông nằm hành vi vi phạm pháp luật, tuyên truyền
ở phía nam huyện Sông Lô, có diện tích tự người dân thực hiện nghiêm các quy định
nhiên trên 714 ha, được chia làm 13 thôn của Pháp luật.
dân cư. Xã hiện có 3.448 hộ với trên 10
Tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền về
nghìn nhân khẩu. Với vị trí giao thương công tác an ninh trật tự tại hội trường
thuận lợi, tiếp giáp với thành phố Việt Trì, UBND xã và tuyên truyền tập trung 3 buổi
tỉnh Phú Thọ, xã Sơn Đông, Triệu Đề, tại nhà văn hóa các thôn Ngọc Bật, Tổ Gà,
huyện Lập Thạch là điều kiện lý tưởng để Nông Xanh. Tổ chức họp tổ liên gia tự
xã Cao Phong phát triển kinh tế xã hội và quản định kỳ mỗi tháng 01 lần, nắm bắt
thực tế đã chứng minh điều đó. Tuy nhiên, tình hình ANTT, tâm tư nguyện vọng của
là vùng giáp ranh nên tình hình tội phạm nhân dân, qua đó kịp thời giải quyết các
diễn biến phức tạp như: trộm cắp, đánh mâu thuân phát sinh. Treo 28 băng rôn,
bạc, ma túy…
khẩu hiệu, phối hợp với Đài truyền thanh
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Nhờ vậy, trong thời gian qua, tình hình
ANTT ở địa bàn xã Cao Phong được đảm
bảo, người dân nâng cao tinh thần cảnh
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giác, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng công an xã
trong công tác phòng ngừa, phát hiện tội
phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Từ đầu
năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 17 vụ
vi phạm pháp luật về ANTT, giảm 04 vụ
so với năm 2020. Trong đó, Công an xã
giải quyết xong 4/4 vụ thuộc thẩm quyền;
chuyển công an huyện giải quyết 13 vụ.
Bắt quả tang 7 đối tượng có hành vi đánh
bạc, tại nhà đối tượng Bùi Văn T, sinh năm
1984, thu giữ trên chiếu bạc 6,8 triệu đồng
tiền mặt. Hiện đã được Công an huyện giải
quyết theo thẩm quyền.
Bên cạnh đó, trước tình hình dịch bệnh
Covid-19 có diễn biến phức tạp, lực lượng
Công an xã thường xuyên quán triệt đến
nhân dân thực hiện nghiêm các chỉ đạo về
phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần
không chủ quan, lơ là. Phối hợp với 96 tổ
liên gia tự quản ký cam kết với 100% công
dân tuân thủ các quy định phòng chống
dịch bệnh. Rà soát, truy vết nhanh chóng,
kịp thời các đối tượng F0, F1, F2, F3 trên
địa bàn, công dân từ các tỉnh ngoài trở
về địa phương. Lập biên bản, tham mưu

UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm
hành chính 25 trường hợp tại 01 cơ sở kinh
doanh dịch vụ karaoke vi phạm quy định
phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Ngoài ra, Công an xã Cao Phong còn
phối hợp các ban, ngành đoàn thể theo dõi,
giúp đỡ với các đối tượng thi hành án trở
về địa phương nhanh chóng tài hòa nhập
cộng đồng. Tạo điều kiện cho các đối
tượng có công việc ổn định để xây dựng
và phát triển kinh tế.
Quyết tâm thực hiện mục tiêu đảm bảo
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội,
giúp người dân yên tâm vui xuân, đón Tết,
Công an xã Cao Phong còn tập trung triển
khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật
tự an toàn xã hội, mở đợt tấn công trấn áp
tội phạm, tệ nạn xã hội; quản lý chặt chẽ
di biến động, hoạt động của các đối tượng
hình sự, ma túy, nhất là các đối tượng
có tiền án, tiền sự. Không để xảy ra đầu
cơ, nâng ép giá gây rối thị trường, xử lý
nghiêm các hành vi buôn bán hàng cấm,
hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an
toàn thực phẩm…trên địa bàn./.

NHỮNG LƯU Ý TRƯỚC, TRONG VÀ SAU...
(Tiếp theo trang 7)
chứng như đau, sưng, đỏ tại chỗ tiêm, sốt,
ớn lạnh, đau cơ, mệt mỏi, nhức đầu, buồn
nôn... Các triệu chứng này không được gọi
là biến chứng vì thường tự khỏi trong 1
hoặc 2 ngày.

khăn mát hạ nhiệt, chườm vào chỗ tiêm, sử
dụng paracetamol theo hướng dẫn của nhân
viên y tế. Cho trẻ uống nước đầy đủ. Không
nên uống thuốc hạ sốt giảm đau trước khi
tiêm hoặc khi chưa bị đau sốt.

Nếu trẻ khó chịu nhiều có thể dùng

Trích nguồn: ĐH Y dược TP.HCM
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ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 1 + 2 NĂM 2022

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN
THÁNG 1 + 2 NĂM 2022
1. Kết quả trong công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng thời gian qua, đặc biệt
trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII; tuyên truyền Kết luận
số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về
đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị với trọng tâm là kiên quyết
ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ,
đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định
số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những
điều đảng viên không được làm.

Nguyên Đán Nhâm Dần 2022; các lễ hội
trên địa bàn huyện; 67 năm Ngày thầy
thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022);
120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn
Phong Sắc (01/2/1902 - 01/2/2022)...
4. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan
điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống
phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết
toàn dân tộc.
5. Tăng cường thực hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số
01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính
trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/
TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa
XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
gắn với thực hiện Chuyên đề toàn khóa
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực,
tự cường và khát vọng phát triển đất nước
phồn vinh, hạnh phúc”, nhân rộng các
gương điển hình tập thể, cá nhân trong học
tập và làm theo Bác.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,
đối ngoại; các giải pháp bảo đảm an sinh
xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản
xuất kinh doanh; các phong trào thi đua
yêu nước; anh hùng chiến sỹ thi đua, các
tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đặc biệt
là những tấm gương sáng, những nghĩa cử
cao đẹp của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ,
đội ngũ y, bác sỹ tuyến đầu trong công tác
6. Các khuyến cáo, quy định của các
phòng chống đại dịch Covid-19 năm 2021, cấp và ngành Y tế trong công tác phòng,
phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
chống dịch Covid-19, không được “chủ
3. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ quan, lơ là” làm lây lan, bùng phát dịch;
niệm lớn của dân tộc, ngành, lĩnh vực, tăng cường truyền thông các chiến dịch
như: 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đối
sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022); Tết tượng trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi.
20
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Giá phạt cũng tăng theo ngày Tết
Hai chị hàng xóm đang cãi nhau rất to, một chị văng tục. Đúng lúc ấy anh tổ trưởng
tổ dân phố đi qua nghe thấy vậy bèn phạt chị ta 50 nghìn đồng. Chị hàng xóm tỏ ra không
phục cho lắm bèn hỏi anh tổ trưởng:
- Tại sao tháng trước tôi cũng chửi bà ta mà chỉ bị phạt có 30 nghìn đồng?
Anh tổ trưởng cười:
- Chị không biết gì à?
- Biết gì? - Người phụ nữ hỏi lại.
- Tết đến mọi thứ đều tăng nên giá phạt cũng tăng theo.
- !?!

Cân sau Tết

Một ông chồng và bà vợ đi cân vi tính sau Tết.
Ông chồng bước lên cái cân, cái cân nói:
- Bạn quá gầy,cần bồi dưỡng thêm.
Đến khi bà vợ lên, cái cân im lặng, bà vợ lên lần nữa, cân vẫn im lặng. Đến khi bà
bước xuống, cái cân lên tiếng:
- Xin các bạn đừng chen lấn, vui lòng lên từng người một
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BBT - Bản tin Sông Lô
* Sáng ngày 30/11/2021: huyện Sông
Lô tổ chức hội nghị báo cáo các nội dung
trình tại kỳ họp HĐND huyện cuối năm
2021. Đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí
Nguyễn Ngọc Khang- Ủy viên BTV Huyện
ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí
Triệu Văn Chúc - HUV, Phó Chủ tịch
UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, cơ
quan, đơn vị thuộc huyện. Tại hội nghị các
đại biểu đã được nghe thông qua các dự
thảo Báo cáo.Kết luận hội nghị đồng chí
Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng,
cơ quan chỉnh sửa hoàn thiện nội dung báo
cáo. Bám sát chương trình công tác, sự chỉ
đạo của lãnh đạo UBND huyện; tập trung
rà soát và triển khai nhiệm vụ trọng tâm
cấp bách có thời hạn. Từ nay đến cuối năm
tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu chưa hoàn
thành, đồng thời xây dựng các chỉ tiêu thực
hiện trong năm 2022 sát với thực tiễn, đảm
bảo thực hiện hoàn thành theo kế hoạch
đề ra...
* Sáng ngày 3/12/2021: huyện Sông
Lô phối hợp với UBND xã Lãng Công tổ
chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với
10 hộ dân xã Lãng Công còn vướng mắc
trong công tác GPMB dự án cải tạo, nâng
cấp đường GTLX Phương Khoan- Nhân
Đạo- Lãng Công. Đồng chí Lê Quang
22

Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch
UBND huyện và đồng chí Trịnh Thị BìnhUVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,
Chủ tịch UB MTTQ huyện chủ trì hội
nghị; cùng dự có lãnh đạo các cơ quan:
Tài nguyên- Môi trường, Kinh tế- Hạ tầng,
Văn hóa- thông tin, Công an huyện, Văn
phòng HĐND-UBND huyện, Ban Quản lý
Dự án huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND,
UBND xã Lãng Công, Trưởng thôn Thống
Nhất, Phú Cường, Lãng Sơn và đại diện
các hộ dân còn vướng mắc trong thực hiện
GPMB tại xã Lãng Công.
Phát biểu kết luận tại hội nghị đối
thoại, đồng chí Lê Quang Nghiệp- Phó Bí
thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn
mạnh: Qua điều tra, rà soát cho thấy các
Trưởng thôn đều khẳng định trong quá trình
GPMB đều đã được công khai quy hoạch,
bản đồ, người dân không có ý kiến gì khác;
xã đã lãnh đạo, chỉ đạo và xác định được
nguồn gốc đất; người dân đã được công
khai minh bạch, giải thích cặn kẽ.
Đồng chí đề nghị đối với một số trường
hợp theo Ban Quản lý Dự án báo cáo không
có diện tích thu hồi, như vậy BQLDA tiếp
tục thực hiện dự án; đối với trường hợp
phạm vi thi công sát tường nhà dân yêu
cầu BQLDA và Phòng Kinh tế- Hạ tầng
kiểm tra lại thực tế, đề xuất phương án xử
lý trong quá trình thi công để đảm bảo an
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toàn cho nhà dân. Đối với các trường hợp
có một phần nằm trong phạm vi phải thu
hồi đất thực hiện GPMB, nhưng các hộ đề
nghị tính từ mép bê tông ngoài hàng rào
vào, đề nghị BQLDA, UBND xã có trách
nhiệm báo cáo, trả lời bằng văn bản đến
tận hộ gia đình người dân trước ngày 7/12.
Ban Dân vận và MTTQ, UBND xã tiếp tục
tuyên truyền vận động người dân thực hiện
đúng chủ trương của chính quyền, có biên
bản trước ngày 10/12. Công an huyện lên
phương án bảo vệ thi công đối với các gia
đình không có diện tích thu hồi; BQLDA,
phòng Tài nguyên Môi trường và Tư Pháp
hoàn thiện hồ sơ để bảo vệ thi công đối với
các trường hợp có diện tích thu hồi nhưng
không chấp hành, hoàn thiện xong trước
ngày 15/12. Văn phòng HĐND, UBND
huyện ra văn bản thông báo để các cơ
quan đơn vị căn cứ thực hiện. Đồng thời
Chủ tịch UBND huyện đề nghị các hộ dân
đồng thuận để thực hiện dự án làm đường,
tạo bộ mặt nông thôn mới sáng, xanh,
sạch, đẹp góp phần xây dựng quê hương
ngày càng phát triể
* Chiều ngày 7/12/2021: huyện Sông
Lô tổ chức hội nghị bàn phương án diễn
tập cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà. Đồng
chí Triệu Văn Chúc- HUV, Phó Chủ tịch
UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
phòng chống dịch Covid-19 huyện chủ trì
hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Trung
tâm Y tế huyện, lãnh đạo Phòng Nội vụ,
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao,
Công an, Quân sự, Đoàn thanh niên, đại
diện lãnh đạo UBND và Trạm y tế thị trấn
Tam Sơn.

thảo luận nội dung và tình huống diễn tập
cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà.
Kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Văn
Chúc- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện,
Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống
Covid-19 huyện yêu cầu: Trung tâm Y tế
huyện tham mưu cho UBND huyện xây
dựng kịch bản diễn tập, tham gia thực hành
diễn tập đúng nguyên tắc, sát thực tế; điều
hành các tổ điều tra, thực hành luyện tập,
diễn tập theo kế hoạch. Cử cán bộ tham
gia tổ công tác tại chốt chặn chính; cử y
bác sỹ chăm sóc sức khỏe trong quá trình
tổ chức diễn tập, tổ chức test 100% người
tham dự diễn tập.
Trung tâm VH, TT, TT huyện phối
hợp biên tập kịch bản, thuyết minh cuộc
diễn tập; phối hợp với BCHQS huyện,
Công an huyện, TTYT và các xã, thị trấn
tổ chức tuyên truyền mục đích của công
tác diễn tập.
Công an huyện cử cán bộ tham gia diễn
tập, chỉ đạo tổ chức các chốt chặn đảm bảo
an toàn co cuộc diễn tập. Ban chỉ đạo phòng
chống dịch thị trấn Tam Sơn chuẩn bị nhân
lực tham gia diễn tập, phối hợp chuẩn bị địa
điểm, trang thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết
đảm bảo cho cuộc diễn tập.

* Sáng ngày 08/12/2021: BTV Huyện
ủy Sông Lô làm việc với Đảng ủy xã
Phương Khoan về việc triển khai xây dựng
bia tưởng niệm ghềnh Khoan Bộ. Đồng chí
Lê Đăng Tâm - Phó Bí thư Thường trực
Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có
đồng chí Triệu Văn Chúc - HUV, Phó Chủ
tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung giáo, Văn phòng Huyện ủy, Kinh tế - Hạ
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tầng, Tài nguyên - Môi trường, Văn hóa - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND
TT,TT, TT và lãnh đạo xã Phương Khoan. huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê dịch bệnh Covid-19 đã ân cần thăm hỏi,
Đăng Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện động viên tinh thần, chia sẻ những khó
ủy giao UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn khăn, vất vả mà đội ngũ y bác sỹ đang
hóa Thông tin phối hợp với UBND xã thực hiện nhiệm vụ. Nhắc nhở các y bác
Phương Khoan có phương án bảo vệ cây sỹ trong quá trình làm nhiệm vụ phòng
gạo di sản văn hóa. Phòng Kinh tế hạ tầng chống dịch Covid-19 phải tuyệt đối cẩn
phối hợp với UBND xã phê duyệt dự án, trọng, thực hiện đúng các biện pháp bảo
lấy ý kiến của các cơ quan, ban, ngành, hộ y tế để bảo vệ an toàn cho chính bản
các vị cao niên trước khi thẩm định hạng thân và cộng đồng.
mục công trình để tiến tới các bước giải
Đồng chí Lê Quang Nghiệp ghi nhận
phóng mặt bằng và dựng Bia.
và cảm ơn những đóng góp, hy sinh thầm
Yêu cầu Phòng Tài nguyên môi trường lặng của đội ngũ y bác sỹ, góp phần cùng
đẩy nhanh quyết định thu hồi đất, có kế huyện thực hiện có hiệu quả công tác
hoạch kiểm tra các hộ lấn chiếm đất khu phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, đề
phê duyệt địa điểm xây ghềnh Khoan Bộ. nghị các y bác sỹ tiếp tục nêu cao tinh thần
Tham mưu UBND huyện ra thông báo thu trách nhiệm, vượt qua khó khăn thực hiện
hồi đất khi có báo cáo của các cơ quan tốt nhiệm vụ được giao.
chức năng.
Nhằm động viên tinh thần, chia sẻ với
UBND xã Phương Khoan có trách
nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời cho các
ngành chức năng khi có vướng mắc. Tổ
chức tuyên truyền, vận động, xử phạt (nếu
có) đối các vấn đề liên quan đến công tác
thu hồi, giải phóng mặt bằng để có thể triển
khai thực hiện xây dựng Bia tưởng niệm
ghềnh Khoan Bộ trong thời gian sớm nhất.
* Sáng ngày 08/12/2021, đồng chí
Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ
đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã
đến thăm, tặng quà đội ngũ y, bác sỹ cơ sở
cách ly điều trị tại Trung tâm y tế huyện.
Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện,
Văn phòng HĐND - UBND huyện
Tại đây, đồng chí Lê Quang Nghiệp
24

những khó khăn vất vả của lực lượng tuyến
đầu chống dịch, đồng chí đã trao quà gồm
các nhu yếu phẩm thiết yếu và 10 triệu
đồng cho đội ngũ cán bộ, y bác sỹ đang
làm việc tại cơ sở cách ly điều trị.
* Sáng ngày 09/12/2021: Bộ Chính trị
tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán
triệt, triển khai Kết luận số 21 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về
đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ
thống chính trị; kiên quyết, ngăn chặn, đẩy
lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”, Quy định số 37 về những điều đảng
viên không được làm, Kế hoạch số 03KH/TW, ngày 24/11/2021 của Bộ Chính
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trị về việc thực hiện Kết luận Hội nghị lần
thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh
đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết
ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ,
đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”, Hướng dẫn của Ủy ban
kiểm tra Trung ương thực hiện hướng dẫn
Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XIII) về những điều đảng viên
không được làm.
Tại điểm cầu huyện Sông Lô có các
đồng chí: Phùng Thị Kim Nga - TUV, Bí
thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê
Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện; Lê Đăng Tâm Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện
ủy; Thường trực Đảng ủy các Đảng bộ trực
thuộc Huyện ủy.

Với tinh thần đoàn kết, Đại hội đã bầu
23 đại biểu vào Ban Chấp hành khóa III,
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thử
được BCH Hội khóa III tín nhiệm bầu tiếp
tục giữ chức Chủ tịch Hội, đồng chí Hà
Xuân Cát được bầu làm Phó Chủ tịch Hội
NNCDDC/Dioxin huyện Sông Lô khóa
III, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này,
Đại hội đã trao Kỷ niệm chương “Vì nạn
nhân chất độc da cam” của Trung ương
Hội cho các đồng chí đã có nhiều công
lao đóng góp cho công tác Hội. Đồng thời
tặng hoa chia tay 4 đồng chí BCH khóa II,
nhiệm kỳ 2015-2020.

* Sáng ngày 16/12/2021: Đồng chí Vũ
Việt Văn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND
tỉnh dự sinh hoạt chi bộ với chuyên đề về
công tác phát triển đảng viên tại thôn Phan
Lãng, xã Cao Phong. Cùng dự có đồng chí
Phùng Thị Kim Nga - TUV, Bí thư Huyện
ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sông Lô, lãnh
đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy,
lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cao
* Ngày 14/12/2021: Hội Nạn nhân Phong cùng đông đảo Đảng viên trong chi
chất độc Da cam (NNCĐDC)/dioxin bộ thôn Phan Lãng.
huyện Sông Lô đã long trọng tổ chức Đại
Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ
hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn
2025. Tới dự Đại hội có đại diện lãnh đạo
đánh giá cao công tác phát triển tại thôn
Tỉnh hội, đồng chí Triệu Văn Chúc- HUV,
Phan Lãng nói riêng và xã Cao Phong nói
Phó Chủ tịch UBND huyện và các đại biểu chung. Đồng chí đề nghị thời gian tới cần
chính thức dự đại hội.
tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm
Hiện nay, trên địa bàn huyện có 330
nạn nhân chất độc da cam, trong đó 217
người là nạn nhân trực tiếp; 113 người là
nạn nhân gián tiếp. Trong nhiệm kỳ, Hội
đã kết nạp được 121 hội viên mới, nâng
tổng số hội viên lên 893 người, trong đó
có 176 người là NNCĐDC.
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về công tác phát triển đảng viên tại chi
bộ; xây dựng kế hoạch cụ thể, tích cực
phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể bồi
dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú nhằm
tạo nguồn phát triển đảng viên, không vì
số lượng mà không đảm bảo chất lượng.
Phối hợp với Đảng ủy xã tổ chức bồi
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dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới
kết nạp, đẩy mạnh các phong trào thi đua
góp phần xây dựng địa phương ngày càng
phát triển

Thanh Tùng - Ủy viên BTV, Trưởng Công
an huyện; lãnh đạo các đơn vị chức năng
Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban, các
ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Chủ
* Sáng ngày 17/12/2021: UBND tịch UBND các xã, thị trấn.
huyện Sông Lô phối hợp với Công an
Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an
tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn tỉnh, lãnh đạo Công an huyện đã tặng hoa,
triển khai thực hiện Nghị Định 136/2020/ trao quyết định cho từng cán bộ, chiến sĩ
NĐ - CP và các văn bản quy định pháp được điều động, bổ nhiệm.
luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Triệu
cứu hộ (PCCC và CNCH). Dự hội nghị có Văn Chúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND
lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC và CNCH, huyện bày tỏ sự yên tâm đối với các cán
Công an tỉnh Vĩnh Phúc; Đồng chí Triệu bộ, chiến sỹ được được lựa chọn, bổ nhiệm,
Văn Chúc - HUV- Phó Chủ tịch UBND điều động đều là những đồng chí được đào
huyện; lãnh đạo Công an huyện Sông Lô; tạo cơ bản về chính trị, nghiệp vụ, có năng
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc lực chuyên môn và hoàn thành tốt chức
huyện; Chủ tịch UBND và Trưởng Công trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó
an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Sau khi
Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm
giúp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị
trấn, Công an từ cấp huyện đến các xã, thị
trấn nắm được một số quy định của pháp
luật về công tác PCCC và CNCH; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC,
từ đó tổ chức triển khai thực hiện có hiệu
quả công tác quản lý nhà nước về PCCC
và CNCH trên địa bàn, bảo vệ an toàn tính
mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân,
góp phần giữ vững ANTT ở địa phương.

được điều động về Công an các xã, thị
trấn, các đồng chí phải nêu cao tinh thần
trách nhiệm, quan tâm xây dựng phong
trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây
dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Công an
với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành
đoàn thể và nhân dân ở cơ sở. Chủ động
tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương
làm tốt công tác nắm chắc tình hình địa
bàn để xử lý kịp thời, không để xảy ra các
vụ việc nghiêm trọng, giữ vững an ninh
* Ngày 22/12/2021, Công an huyện trật tự ở cơ sở; tạo được niềm tin yêu của
Sông Lô tổ chức Lễ công bố Quyết định nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người
của Bộ trưởng Bộ công an về tổ chức Công công an trong lòng nhân dân.
an xã, thị trấn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và các
Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ,
Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Thượng tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công
Vĩnh Phúc về công tác cán bộ. Dự buổi Lễ an huyện yêu cầu lực lượng Công an xã
có đồng chí Triệu Văn Chúc - HUV, Phó chính quy tiếp tục bám sát cơ sở, bám dân,
Chủ tịch UBND huyện, Thượng tá Bùi tổ chức trực ban 24/24h, tiếp nhận, xử lý
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tin báo tố giác tội phạm, tăng cường các
hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo đảm
ANTT. Trước mắt, tập trung triển khai
thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn
công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh
trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và
các sự kiện lớn của đất nước.
* Sáng ngày 23/12/2021: Đoàn bộ
ngoại giao, Chi đoàn ủy ban nhà nước về
người Việt Nam ở nước ngoài - Hội doanh
nghiệp Việt Nam tại vương Quốc Anh
trao hỗ trợ các gia đình khó khăn vì dịch
Covid-19 huyện Sông Lô. Dự buổi trao hỗ
trợ có đồng chí Nông Đàm Tuấn Linh - Bí
thư Chi đoàn Ủy ban Nhà nước về người
Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao;
đồng chí Trần Hoài Dương - Phó Giám
đốc Sở Ngoại vụ tỉnh. Về phía huyện Sông
Lô, tiếp nhận hỗ trợ có đồng chí Triệu Văn
Chúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện,
lãnh đạo phòng Lao động, TB&XH, Bí thư
Huyện Đoàn.
Tại buổi trao hỗ trợ, Đoàn bộ ngoại
giao, Chi đoàn Ủy ban Nhà nước về người
Việt Nam ở nước ngoài - Hội doanh nghiệp
Việt Nam tại vương Quốc Anh đã trao cho
UBND huyện Sông Lô số tiền 50 triệu
đồng. Đây là số tiền nhằm hỗ trợ chính
quyền huyện Sông Lô hỗ trợ các hộ gia
đình, người lao động đang gặp khó khăn
do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa
bàn huyện.
Số tiền tiếp nhận sẽ được UBND
huyện Sông Lô tổ chức trao đến các hộ gia
đình, người lao động mất việc làm do ảnh
hưởng của dịch Covid-19, góp phần chia
sẻ khó khăn, động viên kịp thời đến người
dân nghèo do dịch bệnh Covid-19 gây ra.
Số tháng 12/2021
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* Sáng ngày 23/12/2021: tại Trường
TH&THCS Bạch Lưu, LĐLĐ huyện Sông
Lô đã tổ chức Chương trình trao kinh phí
hỗ trợ cho 06 đoàn viên công đoàn bị ảnh
hưởng bởi COVID-19 (02 F0 và 04 F1).
Tham dự Chương trình có đồng chí Lê
Trung - UVBCH LĐLĐ Tỉnh Vĩnh Phúc,
Chủ tịch LĐLĐ huyện Sông Lô, Đ/c
Trần Hồng Phương - Phó Chủ tịch LĐLĐ
huyện, đại diện Đảng ủy, Công đoàn cơ
quan xã Bạch Lưu; Chi ủy, BGH, Công
đoàn nhà trường TH&THCS Bạch Lưu và
06 đoàn viên, người lao động khó khăn bởi
dịch bệnh Covid-19.
Trong chương trình đồng chí Lê Trung
- Chủ tịch LĐLĐ huyện đã phát biểu động
viên, chia sẻ với Chi ủy, BGH nhà trường,
Các CĐCS, các đồng chí đoàn viên công
đoàn và trao tiền hỗ trợ của Liên đoàn Lao
động huyện cho các đoàn viên công đoàn
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19, cụ
thể: Đoàn viên công đoàn là F0 nhận được
hỗ trợ 3 triệu đồng/người, F1 là 1,5 triệu
đồng/người, tổng trị giá 12 triệu đồng.
Nguồn kinh phí trích từ nguồn kinh phí
hoạt động năm 2021 của Liên đoàn Lao
động huyện Sông Lô
Thay mặt cho lãnh đạo nhà trường
và các đồng chí đoàn viên công đoàn Đ/c
Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Chi bộ, Hiệu
trưởng nhà trường cảm ơn lãnh đạo Liên
đoàn Lao động huyện đã quan tâm, hỗ trợ,
động viên và hỗ trợ đoàn viên công đoàn
nhà trường. Đây là hoạt động thiết thực,
thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của tổ chức
Công đoàn, sự quan tâm, chăm lo cho đoàn
viên, người lao động, góp phần tích cực vào
công tác phòng, chống dịch Covid-19.
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Chịu trách nhiệm xuất bản
TRIỆU TOÀN TĂNG

MỤC LỤC
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

• Ý nghĩa cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa (06/01/1946)
VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH MỚI

• Những điểm mới trong quy định về những điều
đảng viên không được làm

• Huyện Sông Lô triển khai tiêm vắc xin phòng
Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi đợt 1 đảm bảo an
toàn, đúng tiến độ

05

• Những lưu ý trước, trong và sau tiêm vắc xin
Covid-19 cho trẻ em

07

• Những điều cần biết về biến thể Omicron
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY TÁI LẬP
TỈNH VĨNH PHÚC (01/01/1997 - 01/01/2022)

Chỉ đạo nội dung

• Vĩnh Phúc: khai thác động lực mới cho tăng
trưởng, tiến tới phồn vinh, bền vững

HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
VŨ THỊ LAN ANH

03

MỖI NGƯỜI DÂN HÃY LÀ MỘT CHIẾN SĨ TRONG
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo

NGUYỄN THIỆU MINH

01

08

10

KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

• Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh cho đàn vật nuôi vào mùa đông

12

Biên tập

• Huyện Sông Lô học tập và làm theo Bác thực
hành tiết kiệm chống lãng phí

14

ĐỖ THỊ THÚY HẢI

AN NINH - QUỐC PHÒNG
Trình bày, sửa bản in
ĐỖ THỊ THÚY HẢI

Email:
bantinsonglo@gmail.com

In 750 cuốn, khổ 19x27cm
Tại: Nhà in Báo Vĩnh Phúc
Đường T11, KCN Khai Quang,
TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
GPXB số 12/XBBT-21 do Sở Thông
tin và Truyền thông Vĩnh Phúc cấp
ngày 28/12/2020. In xong và nộp lưu
chiểu tháng 12 năm 2021.

• Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã nhân đạo chủ
động làm tốt công tác tuyển chọn công dân chuẩn
bị nhập ngũ năm 2022

16

• Công an xã cao phong tăng cường công tác an
ninh trật tự, bảo đảm an toàn trên địa bàn xã
trước dịp tết dương lịch năm 2022

18

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 1 + 2
NĂM 2022

• Định hướng tuyên truyền tháng 1 + 2 năm 2022

20

TRANG VĂN NGHỆ

• Giá phạt cũng tăng theo ngày Tết

21

• Cân sau Tết
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• Tổng hợp tin huyện Sông Lô.
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