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Vốn đầu tư phát triển
 đạt trên 26 nghìn tỷ đồng

Theo tin từ Cục Thống kê tỉnh, từ đầu năm đến hết 
quý III năm nay, tỉnh đã thực hiện vốn đầu tư phát triển 
đạt trên 26.385 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển 
ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 830,5 tỷ 
đồng; vốn đầu tư phát triển ngành công nghiệp và xây 
dựng đạt gần 12.680 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển 
ngành thương mại, dịch vụ đạt gần 12.875 tỷ đồng. 
Nhìn  chung, thời gian qua, việc triển khai thực hiện 
vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh cơ bản bảo đảm 
tiến độ, dự toán, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã 
hội của địa phương.

MINH HUẤN

Kiên cường nơi chiến trường, 
bản lĩnh khi về với cuộc 
sống đời thường, những 

năm qua, cán bộ, hội viên Hội 
Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim 
Động luôn phát huy phẩm chất, 
truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nêu 
cao vai trò tiên phong, gương 
mẫu trong xây dựng, phát triển 
quê hương ngày càng giàu đẹp, 
văn minh.

Hội CCB huyện Kim Động có 
gần 7.300 hội viên, sinh hoạt tại 
19 tổ chức hội cơ sở. Đồng chí 
Dương Đình Tĩnh, Chủ tịch Hội 
CCB huyện cho biết: Thời gian 
qua, các cấp Hội CCB trong huyện 
triển khai có hiệu quả phong trào 
“3 trọng tâm” (đồng thuận cao - 
phong trào rộng - hiệu quả tốt) 
và phong trào “3 xây 2 có” (xây 
dựng tinh thần đoàn kết tốt, xây 
dựng các phong trào thi đua tốt, 
xây dựng các mô hình tự quản tốt; 
có trọng tâm, trọng điểm; có hiệu 
quả tốt). Cùng với đó, hằng năm, 
các cơ sở hội đều đăng ký những 
việc làm cụ thể theo gương Bác, 
từ đó tạo sự chuyển biến tích cực 
trong nhận thức và hành động 
của mỗi cán bộ, hội viên…

Đến nay, Hội CCB huyện đã 
tuyên truyền, vận động cán bộ, 
hội viên tổ chức tốt các mô hình 

tự quản về an ninh trật tự với 22 
câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn 
xã hội; duy trì thường xuyên 6 tổ 
tự quản an toàn giao thông và 11 
tổ hoạt động “lâm thời” vào mỗi 
dịp lễ, Tết và các sự kiện chính 
trị quan trọng; thành lập 73 tổ 
dân vận khéo tại các chi hội phối 
hợp với các tổ chức đoàn thể tại 
thôn mang lại hiệu quả thiết thực 
trong việc tuyên truyền, vận động 
người dân thực hiện chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, các quy định của 
địa phương…

Phát huy tinh thần trách 
nhiệm trong tham gia xây dựng 
nông thôn mới, cán bộ, hội viên 
CCB huyện Kim Động đã có 
nhiều hoạt động thiết thực. Từ 
năm 2016 đến nay, cán bộ, hội 
viên CCB trong huyện đã tham 
gia trên 13.670 ngày công lao 
động, ủng hộ trên 3,6 tỷ đồng và 
hiến 4.962m2 đất thổ cư để xây 
dựng các công trình công cộng và 
giao thông nội đồng. Ông Dương 
Văn Đông, hội viên Hội CCB xã 
Hiệp Cường chia sẻ: Lúc còn trẻ 
hăng hái lên đường chiến đấu vì 
độc lập, tự do của Tổ quốc, nay 
chúng tôi rất vui mừng vì tiếp tục 
được đóng góp vào sự đổi mới, 
phát triển của quê hương. 

(XEM TIẾP TRANG 3)

Nỗ lực thu ngân sách nhà nước Nỗ lực thu ngân sách nhà nước 
khu vực kinh tế ngoài quốc doanhkhu vực kinh tế ngoài quốc doanh
Từ đầu năm đến nay, trong cơ cấu số thu ngân sách nội địa, 

kết quả thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh dẫn đầu 
trong các khu vực kinh tế. Năm 2021, HĐND tỉnh giao thu 

ngân sách nhà nước (NSNN) khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 
3.500 tỷ đồng, chiếm trên 34,3% tổng dự toán thu ngân sách nội 
địa. Tính đến hết quý III, ngành Thuế tỉnh thu NSNN từ khu vực 
kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt trên 2.869 tỷ đồng, đạt 82% dự 
toán. Kết quả này góp phần tích cực vào thực hiện dự toán thu 
NSNN.

Hiện nay, trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh phần lớn 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa tiêu 
dùng, thương mại, dịch vụ. Quy mô sản xuất, kinh doanh của 
các doanh nghiệp này chủ yếu thuộc diện vừa và nhỏ. Bên cạnh 
việc nỗ lực tăng trưởng kinh doanh, đa số doanh nghiệp thực hiện 
nghiêm túc nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Để nuôi dưỡng và khai 
thác hiệu quả nguồn thu NSNN từ khu vực kinh tế này, ngành Thuế 
tỉnh thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình thực 
tế. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế luôn được quan 
tâm thực hiện với nhiều hình thức phù hợp như: Tư vấn trực tiếp 
tại cơ quan thuế, trả lời qua điện thoại hoặc bằng văn bản, qua 
hòm thư điện tử các quy định của Nhà nước về thuế; tổ chức các 
lớp bồi dưỡng kiến thức tài chính cho doanh nghiệp; tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về thuế, đặc biệt 
là các chính sách thuế mới. Phòng chức năng gửi các văn bản 
chính sách thuế hiện hành đến địa chỉ hòm thư điện tử cho doanh 
nghiệp mới thành lập trong tuần đầu tiên được cấp mã số thuế; 
hướng dẫn người nộp thuế sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai, nộp 

MINH NGHĨA

CỰU CHIẾN BINH HUYỆN KIM ĐỘNG

Tiên phong, gương mẫu 
trong xây dựng, phát triển quê hương

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

Nhân rộng 
mô hình sử dụng 
chế phẩm Sumitri 
trong gieo cấy lúa

Khẩn trương
 hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động 
từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ 
gần 800 héc-ta rau màu

Theo báo cáo của Công ty TNHH một thành viên khai 
thác công trình thủy lợi tỉnh, đợt mưa kéo dài từ 6 giờ ngày 
9.10 đến 11 giờ ngày 11.10, lượng mưa trên địa bàn tỉnh 
đạt trung bình trên 153mm; các đơn vị thủy nông đã vận 
hành 21 trạm bơm với 95 tổ máy để bơm tiêu úng. 

Theo tổng hợp của các địa phương, do ảnh hưởng của 
đợt mưa này, toàn tỉnh có gần 800ha rau màu bị ngập úng 
cục bộ; ngành nông nghiệp và các địa phương đã chỉ đạo 
và hướng dẫn nông dân kịp thời tháo gạn nước tiêu úng.

Theo dự báo trong những ngày tới, bão số 8 sẽ ảnh 
hưởng kết hợp với hoàn lưu bão số 7 và không khí lạnh 
tăng cường tiếp tục gây mưa và mưa to trên địa bàn tỉnh. 
Ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương khuyến cáo 
nông dân chủ động các biện pháp bảo vệ và chăm sóc 
rau màu, cây ăn quả; các đơn vị thủy nông chủ động tháo 
gạn nước, bơm tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

ĐÀO BAN

Tích cực thực hiện các chính sách 
hỗ trợ người lao động

 và người sử dụng lao động
 gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

3.644 người dân Hưng Yên 
tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn 

do dịch Covid-19 cần hỗ trợ
Nhằm thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch 

Covid-19 hiệu quả, đồng thời bảo đảm an sinh xã 
hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị 
xã, thành phố lập danh sách người dân có hộ khẩu 
thường trú tại tỉnh Hưng Yên đang sinh sống, lao 
động, học tập tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn 
do dịch Covid-19 không về tỉnh trong thời gian tới 
cần được hỗ trợ.

 Đến ngày 8.10, qua rà soát có 3.644 người cần 
được hỗ trợ. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu 
với UBND tỉnh triển khai hỗ trợ các trường hợp này.

THU YẾN

Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tạm 
hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không 
hưởng lương, đến ngày 8.10, UBND tỉnh đã phê 
duyệt hỗ trợ đối với 30 doanh nghiệp với 226 lượt 
người lao động, trong đó hỗ trợ thêm 17 người lao 
động đang mang thai và 155 trẻ em, tổng kinh phí 
trên 1 tỷ đồng. Đối với chính sách hỗ trợ người lao 
động ngừng việc, UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 47 
doanh nghiệp với 438 lượt người lao động, trong đó 
hỗ trợ thêm 13 người lao động đang mang thai và 
253 trẻ em, tổng kinh phí là 704 triệu đồng. Đối với 
chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều 
trị Covid-19, cách ly y tế, UBND tỉnh đã phê duyệt 
hỗ trợ trường hợp là F1 (1.267 trường hợp F1, hỗ trợ 
thêm 217 trẻ em) trên 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ trường hợp 
là F0 (102 trường hợp F0 và hỗ trợ thêm cho 15 trẻ 
em) trên 116,3 triệu đồng.  

Cùng với đó, căn cứ tình hình thực tế tại địa 
phương, tỉnh đã chủ động rà soát và thực hiện hỗ trợ 
hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 
trên địa bàn tỉnh… bảo đảm tốt công tác an sinh xã 
hội.

PV

Sản xuất tại Công ty TNHH Bao bì Việt  Hưng (Văn Lâm)

Ngày 11.10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức 
hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương thông 
báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. 
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực 
Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng 
chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Tiến, 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Thế Cử, Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Văn Khuê, 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban 
Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền 
đạt những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung 
ương 4 khóa XIII. Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII 
đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung: Tình hình 
phòng, chống đại dịch Covid-19 và quan điểm, chủ 
trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; 
tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình 
thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021, dự toán 

Thông báo nhanh kết quả 
Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Tin, ảnh: LÊ HIẾU

(XEM TIẾP TRANG 2)
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(TIẾP THEO TRANG 1)

 CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

Hơn 2.100 lượt
 hội viên nông dân được 

chuyển giao khoa học kỹ thuật
Trong quý III.2021, các cấp Hội nông dân trong tỉnh 

đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 53 lớp tập 
huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho hơn 2.100 
lượt hội viên nông dân. Các lớp tập huấn chuyển giao 
khoa học, kỹ thuật tập trung vào nội dung như: Kỹ thuật 
trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa; kỹ 
thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả và rau màu vụ hè thu; 
kỹ thuật sử dụng các chế phẩm trong sản xuất nông 
nghiệp; kỹ thuật chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh 
cho gia súc, gia cầm... 

HỒNG NGỌC

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ CẨM NINH

Vận động ủng hộ 
trên 50 triệu đồng Quỹ Bảo trợ 

nạn nhân chất độc da cam, 
Quỹ Nhân đạo

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ thập đỏ xã Cẩm Ninh 
(Ân Thi) đã tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm 
ủng hộ trên 50 triệu đồng Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất 
độc da cam, Quỹ Nhân đạo của xã. Từ số quỹ trên, Hội 
Chữ thập đỏ xã đã hỗ trợ 76 người tàn tật, trẻ mồ côi, 
người già cô đơn trong xã với số tiền trên 29 triệu đồng, 
đồng thời đề nghị hội chữ thập đỏ cấp trên hỗ trợ một gia 
đình nạn nhân chất độc da cam sửa chữa nhà ở.

ĐÀO DOAN

Bí thư chi bộ, 
Trưởng thôn Xuân Tràng 

trách nhiệm với công việcTrong điều kiện dịch 
Covid-19 diễn biến 
phức tạp và tác động 

nặng nề lên nhiều mặt của 
đời sống xã hội, ảnh hưởng 
lớn đến việc làm, đời sống, 
thu nhập của người lao 
động và hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của 
người sử dụng lao động, 
Chính phủ đã ban hành 
Nghị quyết số 116/NQ-CP 
ngày 24.9.2021 về chính 
sách hỗ trợ người lao động 
và người sử dụng lao động 
bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm 
thất nghiệp (BHTN) (Nghị 
quyết số 116); Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 28/2021/
QĐ-TTg ngày 1.10.2021 
quy định về việc thực hiện 
chính sách hỗ trợ người 
lao động và người sử dụng 
lao động bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch Covid-19 từ Quỹ 
BHTN (Quyết định số 28). 
Hiện nay, Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tỉnh đang gấp rút 
thực hiện, nhằm sớm đưa 
chính sách vào cuộc sống.

Chị Lương Thị Thanh 
Mai, công nhân Công ty 
TNHH Hoya Glass Disk 
Việt Nam II (Khu công 
nghiệp Thăng Long II) cho 
biết: Khi nghe tin được hỗ 
trợ từ Quỹ BHTN, tôi rất 
vui mừng. Dù tôi không bị 
mất việc làm nhưng do ảnh 
hưởng tiêu cực của dịch 
Covid-19, thu nhập của 
gia đình tôi đã giảm đáng 
kể, cuộc sống gặp nhiều 
khó khăn. Có thêm khoản 
hỗ trợ sẽ phần nào giúp 
người lao động như chúng 
tôi vượt qua đại dịch. 

Còn chị Nguyễn Thị 
Nết, công nhân Nhà máy 
Hanesbrands Việt Nam 
(Kim Động) cho rằng: 
Trong bối cảnh dịch bệnh 
diễn biến phức tạp, tôi thấy 
việc tham gia BHTN của 
bản thân tôi và nhiều lao 
động thật sự có ý nghĩa. 
Chính sách BHTN thực sự 
là chỗ dựa cho người lao 
động.

Theo Nghị quyết số 
116 và Quyết định số 28, 
đối tượng được nhận hỗ 
trợ từ Quỹ BHTN là người 
lao động đang tham gia 
BHTN tại thời điểm ngày 
30.9.2021 (không bao 
gồm người đang làm việc 
tại cơ quan Nhà nước, tổ 
chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, đơn vị 
vũ trang Nhân dân; người 
lao động đang làm việc 
tại đơn vị sự nghiệp công 

NGƯỜI ĐẢNG VIÊN HÔM NAYKhẩn trương hỗ trợ người lao động 
và người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

lập do Ngân sách Nhà 
nước bảo đảm chi thường 
xuyên) và người lao động 
đã dừng tham gia BHTN 
do chấm dứt hợp đồng lao 
động hoặc hợp đồng làm 
việc trong khoảng thời gian 
từ ngày 1.1.2020 đến hết 
ngày 30.9.2021 có thời 
gian đóng BHTN được bảo 
lưu theo quy định của pháp 
luật về việc làm, không 
bao gồm người đã có quyết 
định hưởng lương hưu hàng 
tháng.

Mức hỗ trợ một lần cho 
người lao động được căn cứ 
theo thời gian đóng BHTN 
của người lao động và được 
chia theo 6 mức, từ 1,8 đến 
3,3 triệu đồng. 

Đối với người sử dụng 
lao động được giảm mức 
đóng từ 1% xuống bằng 
0% quỹ tiền lương tháng 
của những người lao động 
thuộc đối tượng đang tham 
gia bảo hiểm thất nghiệp. 
Thời gian thực hiện giảm 
mức đóng: 12 tháng (từ 
ngày 1.10.2021 đến ngày 
30.9.2022).

Để tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho người lao động 
và người sử dụng lao động, 
thực hiện chỉ đạo của 
BHXH Việt Nam, BHXH 
tỉnh thực hiện đa dạng, linh 
hoạt các hình thức giao 
dịch hồ sơ để triển khai 
các chính sách hỗ trợ, giúp 
người lao động và người sử 
dụng lao động có thể tiếp 
cận chính sách thuận lợi 
nhất và trong thời gian sớm 
nhất. Người lao động có thể 
sử dụng một trong các hình 

thức giao dịch như: Giao 
dịch trực tuyến thông qua 
Cổng dịch vụ công quốc 
gia, Cổng dịch vụ công của 
BHXH Việt Nam; ứng dụng 
VssID - BHXH số; thông 
qua dịch vụ bưu chính; trực 
tiếp tại cơ quan Bảo hiểm 
xã hội cấp tỉnh hoặc cấp 
huyện…

Người lao động cũng 
có thể chủ động tra cứu 
thời gian tham gia bảo 
hiểm thất nghiệp một cách 
thuận tiện, dễ dàng, nhanh 
chóng trên ứng dụng VssID 
- BHXH số; sổ BHXH của 
người lao động; Cổng 
thông tin điện tử BHXH 
Việt Nam tại địa chỉ truy 
cập: https://baohiemxahoi.
gov.vn/tracuu/Pages/tra-
cuu-dong-bao-hiem.aspx; 
Tổng đài Tư vấn và chăm 
sóc khách hàng của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam: 
1900.9068 hoặc qua tin 
nhắn tra cứu tại Tổng đài 
8079. 

Đồng chí Nguyễn 
Thanh Ba, Phó Giám đốc 
BHXH tỉnh cho biết: Việc 
hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao động 
từ Quỹ BHTN bảo đảm 
nguyên tắc đóng - hưởng, 
chia sẻ và công bằng đối 
với người lao động, người 
sử dụng lao động tham 
gia BHTN. BHXH tỉnh thực 
hiện nghiêm chỉ đạo của 
BHXH Việt Nam về việc 
tạo sự thuận tiện, đơn giản 
về thủ tục, rút ngắn tối đa 
thời gian thực hiện nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi cho 
người lao động sớm nhận 

được hỗ trợ, người sử dụng 
lao động được giảm mức 
đóng kịp thời. Ngành BHXH 
tỉnh đang tập trung triển 
khai thực hiện hiệu quả,  
nhanh chóng chính sách 
hỗ trợ. Trên cơ sở nền tảng 
dữ liệu công nghệ thông 
tin, mã định danh của từng 
người tham gia, các phòng 
nghiệp vụ cùng BHXH các 
huyện, thị xã, thành phố 
tập trung rà soát xác định 
chính xác số liệu người lao 
động; người sử dụng lao 
động thuộc diện được hỗ 
trợ và thời gian tham gia 
BHTN… làm căn cứ tính 
mức hỗ trợ cho người lao 
động. Trên cơ sở đó sẽ lập 
danh sách gửi đến đơn vị 
sử dụng lao động và người 
lao động để đối chiếu, bổ 
sung thông tin (nếu có) và 
cung cấp thông tin số tài 
khoản ngân hàng cá nhân 
để nhận hỗ trợ. 

Đến ngày 4.10, BHXH 
tỉnh đã hoàn tất các thủ 
tục, gửi thông báo đến 
4.050 doanh nghiệp (với 
trên 191,3 nghìn người lao 
động) được giảm mức đóng 
từ 1% xuống 0% vào Quỹ 
BHTN trong thời gian 12 
tháng (từ ngày 1.10.2021 
đến ngày 30.9.2022) với 
tổng số tiền tạm tính trên 
125 tỷ đồng. Đây là sự 
hỗ trợ thiết thực giúp các 
doanh nghiệp có thêm 
nguồn lực để duy trì sản 
xuất, kinh doanh, tạo việc 
làm cho người lao động.

THU YẾN

Sản xuất tại Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long (thị xã Mỹ Hào)
 Ảnh minh họa

Năm 2016, đồng chí Lê Văn Minh, thôn Xuân 
Tràng, xã Đồng Than (Yên Mỹ) được Nhà nước cho 
nghỉ chế độ. Sau khi nghỉ hưu, đồng chí Minh mắc 
phải căn bệnh ung thư quái ác khiến sức khỏe giảm 
sút. Quyết tâm không đầu hàng số phận, sau 7 
tháng được điều trị, đồng chí dần ổn định sức khoẻ. 
Sau đó, đồng chí tiếp tục tham gia các hoạt động 
của địa phương. Sự năng nổ, nhiệt tình, hết lòng 
vì công việc của đồng chí Minh đã được các đảng 
viên và Nhân dân địa phương ghi nhận, tin tưởng. 
Đầu năm 2018, đồng chí Minh được đảng viên chi 
bộ thôn Xuân Tràng bầu giữ chức Bí thư chi bộ và 
Nhân dân bầu giữ chức Trưởng thôn. Đồng chí Minh 
đã cùng chi ủy, lãnh đạo thôn tích cực tuyên truyền, 
vận động Nhân dân trong thôn tham gia hiến đất, 
đóng góp kinh phí xây dựng đường giao thông và 
các công trình công cộng. Qua vận động, Nhân dân 
thôn Xuân Tràng đã hiến trên 500m2 đất ở, đóng 
góp 450 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông 
thôn. Ngoài ra, Nhân dân trong thôn còn đóng góp 
2,3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo 
các công trình công cộng như: Chùa, ao làng, sân 
vận động…

Hơn 3 năm giữ cương vị Bí thư chi bộ, Trưởng 
thôn Xuân Tràng, đồng chí Minh luôn tận tuỵ vì công 
việc, không quản ngại khó khăn, vất vả để tuyên 
truyền, vận động, giải thích để Nhân dân chấp hành 
các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, đồng thời tham gia đóng góp xây dựng 
quê hương. Đồng chí Lê Quang Lải, Trưởng ban 
Công tác Mặt trận thôn Xuân Tràng cho biết: Đồng 
chí Minh luôn nỗ lực cống hiến hết mình vì công việc 
của thôn. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, đồng chí 
Minh đã nhận được sự ủng hộ, lòng tin của Nhân 
dân. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, những đóng 
góp của Nhân dân đã khiến diện mạo của thôn ngày 
càng khang trang, hiện đại, đời sống người dân ngày 
càng nâng cao. 

Đồng chí Minh chia sẻ: Khi biết mình bị bệnh ung 
thư, bản thân tôi rất “sốc” nhưng sau khi bình tĩnh 
lại, tôi tự nhủ phải nỗ lực vượt lên bệnh tật. Khi chữa 
bệnh, tôi luôn cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh, 
lạc quan để chiến thắng bệnh tật. Khi bệnh tình đã 
ổn định, tôi tích cực tham gia các hoạt động của 
thôn để có thể đóng góp công sức xây dựng quê 
hương. Được đảng viên và Nhân dân tín nhiệm bầu 
làm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, tôi luôn tự nhủ phải 
nỗ lực hết sức vì công việc để phục vụ Đảng, phục 
vụ Nhân dân.

MAI NHUNG

cổng; hiến trên 200m2 đất 
thổ cư và chặt bỏ trên 100 
cây ăn quả, cây lấy gỗ giải 
phóng mặt bằng, tạo điều 
kiện thuận lợi nhất để đơn 
vị thi công công trình.  

Không chỉ làm tốt công 
tác dân vận trong làm đường 
giao thông nông thôn mà 
những năm qua, xã Nhật 
Quang còn là điểm sáng của 
huyện trong tuyên truyền, 
vận động Nhân dân thực 
hiện các biện pháp bảo vệ 
môi trường. Tiêu biểu nhất 

là vận động Nhân dân tham 
gia mô hình phân loại, xử lý 
rác hữu cơ tại hộ gia đình. 
Nhận thấy nguy hại từ rác 
thải sinh hoạt hộ gia đình, 
Đảng ủy, UBND xã đã xây 
dựng mô hình phân loại, xử 
lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, 
giao cho Hội Liên hiệp phụ 
nữ (LHPN) xã là đơn vị thực 
hiện thí điểm. Hội LHPN xã 
đã tuyên truyền, vận động 
hội viên, phụ nữ tham gia 
mô hình bằng cách tặng 
những gia đình tham gia 

mô hình thùng chứa rác, 
tặng chế phẩm xử lý rác và 
hướng dẫn thực hiện các 
bước phân loại, xử lý rác 
tại hộ gia đình. Đồng thời, 
đề nghị với chính quyền địa 
phương giảm 50% số tiền 
phí thu gom rác thải hằng 
tháng với những hộ thực 
hiện mô hình. Đến nay, 
toàn xã có trên 70% số hộ 
gia đình tham gia mô hình 
phân loại, xử lý rác thải tại 
hộ gia đình. Qua thực hiện 
mô hình, Nhân dân trong 

Phong trào “Dân vận khéo” ở xã Nhật Quang
Người dân tự nguyện 

hiến đất, phá dỡ tường 
bao, công trình cho dự 

án làm đường giao thông mà 
không đòi hỏi tiền đền bù giải 
phóng mặt bằng; tích cực 
tham gia mô hình phân loại 
xử lý rác hữu cơ tại hộ gia 
đình là kết quả nổi bật của 
phong trào “Dân vận khéo” 
ở xã Nhật Quang (Phù Cừ) 
trong những năm gần đây. 

Chúng tôi đến thôn Nhật 
Lệ, xã Nhật Quang đúng thời 
điểm người dân đang tập 
trung tự nguyện tháo dỡ công 
trình, tường rào để mở rộng 
trục đường chính của thôn. 
Dẫn chúng tôi đi dọc tuyến 
đường, đồng chí Bùi Đức 
Tráng, Bí thư Chi bộ, Trưởng 
thôn Nhật Lệ chia sẻ: Ngay 
sau khi Đảng ủy, UBND xã 
có kế hoạch mở rộng tuyến 
đường trục chính của thôn từ 
3m lên 7m, cấp ủy, lãnh đạo 
thôn Nhật Lệ nhanh chóng tổ 
chức họp các hộ dân có tuyến 
đường đi qua để thông báo 
chủ trương, công khai minh 
bạch, giải thích rõ cơ chế 
xây dựng như: Chính quyền 
địa phương hỗ trợ bao nhiêu, 
người dân tham gia như thế 
nào... Đồng thời cùng các hộ 
dân xây dựng phương án thi 
công cụ thể, từ đó, mỗi người 
dân đều nắm rõ các thông tin, 
rõ lợi ích của mình khi tham 
gia và biết rõ mình cần làm 
việc gì. Sau hơn 1 tháng, các 
hộ dân sinh sống hai bên 
đường đã tự nguyện phá bỏ 
gần 700m2 tường bao, trụ 

Mở rộng tuyến đường trục chính thôn Nhật Lệ

xã đã thay đổi cách nghĩ, cách làm 
trong sinh hoạt, tích cực phân loại 
rác thải, làm vệ sinh đường thôn, 
các khu vực đầu nguồn nước… Nhờ 
đó, cảnh quan môi trường trên địa 
bàn xã ngày càng khang trang, bảo 
đảm xanh - sạch - đẹp, diện mạo 
nông thôn ngày càng được đổi mới.

Về Nhật Quang hôm nay có biết 
bao điều đổi thay, nhà cao tầng mái 
ngói đỏ tươi, toàn bộ trục đường 
chính trong xã đều rộng từ 5m trở 
lên; 100% tuyến đường liên thôn, 
ngõ xóm được cứng hóa; đường 
làng, ngõ xóm sạch đẹp, Nhân dân 
đoàn kết phát triển kinh tế, đóng 
góp xây dựng quê hương. 

Đồng chí Nguyễn Minh Giáo, Bí 
thư Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận 
xã Nhật Quang cho biết: Mỗi cán 
bộ, đảng viên trong xã đều thấm 
nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì 
cũng thành công”. Vì thế, trong mọi 
chương trình, hoạt động, xã đều đặt 
lợi ích của Nhân dân lên hàng đầu, 
thực hiện tốt công tác dân vận vì lợi 
ích của Nhân dân. Riêng trong quá 
trình xây dựng nông thôn mới, xã 
đã tích cực tuyên truyền, vận động 
Nhân dân góp công, góp của cùng 
với chính quyền địa phương hoàn 
thiện các tiêu chí. Đồng thời, xã đều 
thống nhất quan điểm giữ gìn vẻ đẹp 
vốn có của làng quê như: Cây cổ 
thụ, hồ nước trong xanh, mái đình 
làng cổ kính… để người dân hưởng 
thụ không gian làng quê yên bình, 
thân thuộc và tạo lá phổi xanh vì lợi 
ích chung của Nhân dân.

 VŨ HUẾ

Đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư chi bộ, 
Trưởng thôn Xuân Tràng, xã Đồng Than 
(Yên Mỹ)

TIN VẮN

*  Từ đầu năm đến hết tháng 9.2021, Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tỉnh đã cấp mới 20.065 sổ BHXH và cấp lại 5.995 sổ 
BHXH, nâng tổng số sổ đã cấp là 239.133 sổ, chiếm 99,7% 
số lao động tham gia BHXH, số còn lại đang trong quy trình 
cấp. Đồng thời, cấp mới 176.361 thẻ bảo hiểm y tế; cấp lại 
37.805 thẻ bảo hiểm y tế.

*  Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công 
đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tham 
gia, đến nay, các cấp công đoàn trong huyện Tiên Lữ đã ủng 
hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện số tiền hơn 
290 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm. 

*  Từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2021, các doanh 
nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đã thực hiện luân chuyển và 
vận chuyển được gần 1.100 triệu tấn hàng hóa các loại, đạt 
tổng doanh thu trên 3.136 tỷ đồng, giảm 9,63% so với cùng 
kỳ năm 2020. 

*  Xã Tân Hưng (thành phố Hưng Yên) đang duy trì hiệu 
quả hoạt động của 4 tổ thu gom rác thải, thực hiện thu gom 
rác thải tại từng hộ gia đình trong xã trung bình 2 lần/tuần. 
100% số hộ dân trong xã đã ký cam kết thu gom, phân loại 
rác thải tại hộ gia đình; định kỳ tổ chức vệ sinh đường làng, 
ngõ xóm; trồng hoa, cây xanh ven đường, nơi công cộng.

*  100% số hộ dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên 
sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó có 93% số hộ 
dân đã đấu nối, sử dụng nước sinh hoạt đạt quy chuẩn của 
Bộ Y tế. Thành phố Hưng Yên phấn đấu đến năm 2022 cơ 
bản 100% số hộ dân đấu nối, sử dụng nước sinh hoạt đạt quy 
chuẩn.

*  Ngày 9.10, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Đại Đồng (Văn 
Lâm) tổ chức trồng 2.000m đường hoa dạ yến thảo thuộc 
đường từ giáp đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đến ngã tư lối rẽ 
vào chùa Nôm. Tổng kinh phí hoa, phân bón, ngày công lao 
động… là gần 50 triệu đồng. 
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ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - 
ngân sách Nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi 
thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo 
Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 
khoá XII; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự 
chuyển hoá" trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung Quy định số 
47-QĐ/TW, ngày 1.11.2011 của Ban Chấp hành Trung 
ương về những điều đảng viên không được làm; và một 
số vấn đề quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương 
nhất trí cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Hội 
nghị Trung ương lần này; kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành 
động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã 
đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác 
động của đại dịch Covid-19, bao gồm cả việc thực hiện 
nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc 
thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian 
tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Hệ 
thống Tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên tập 
trung tuyên truyền sâu rộng những kết quả, thành công 
tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII tới cán bộ, 
đảng viên, Nhân dân để thống nhất về ý chí và hành 
động; tuyên truyền nhấn mạnh một số điểm mới về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 
"tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đẩy mạnh 
tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 
tiêm vắc xin phòng Covid-19; tuyên truyền kỷ niệm 60 
năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, Cách mạng 
Tháng Mười Nga…

Thông báo nhanh...



3  KINH TẾ 

Đình chỉ thi công 21 trường hợp vi phạm
 hành lang an toàn giao thông

12 - 10 - 2021

Thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp
Trên địa bàn tỉnh đang 

có hơn 1 nghìn dự án 
công nghiệp đang 

hoạt động, cùng với đó là 
khoảng hơn 2 nghìn cơ sở 
sản xuất, kinh doanh dịch 
vụ nhỏ lẻ nằm trong các 
khu dân cư và làng nghề. 
Theo tổng hợp của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, mỗi 
năm, lượng chất thải rắn 
công nghiệp phát sinh trong 
toàn tỉnh là gần 120 nghìn 
tấn. 

Những năm gần đây, việc 
xử lý chất thải rắn ở các dự 
án công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh được đánh giá khá hiệu 
quả. Hiện nay có 17 đơn vị 
thực hiện dịch vụ thu gom, 
xử lý chất thải công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, trong đó 
có 6 đơn vị trong tỉnh và 11 
đơn vị ngoại tỉnh. Các đơn 
vị này chủ yếu ký hợp đồng 
thu gom, xử lý chất thải 
công nghiệp với các doanh 
nghiệp. Lượng chất thải 
rắn công nghiệp được các 
đơn vị nêu trên thu gom, 
xử lý bảo đảm vệ sinh môi 
trường khoảng trên 100 tấn 
mỗi ngày. Đơn cử như Công 
ty cổ phần Môi trường đô 
thị và công nghiệp 11 (xã 
Đại Đồng, Văn Lâm), mỗi 
tháng thu gom và xử lý rác 
thải công nghiệp cho trên 
60 doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh. Ông Nguyễn Đình 
Tiến, Phó Giám đốc công ty 
cho biết: Các doanh nghiệp 
do công ty thực hiện dịch vụ 
thu gom, xử lý chất thải đều 
chấp hành tốt việc lưu giữ, 
ký hợp đồng hàng năm với 
công ty để định kỳ thu gom 
chất thải rắn công nghiệp 
hàng tuần, xử lý 100% chất 
thải rắn công nghiệp phát 
sinh. Sau khi thu gom, rác 
thải được đưa về công ty 
phân loại và xử lý bảo đảm 
hợp vệ sinh môi trường đối 
với từng loại như: Đốt, tái 
chế... không để phát tán 
làm ô nhiễm môi trường. 

Tuy nhiên việc xử lý chất 
thải rắn công nghiệp ở các 
cơ sở nhỏ lẻ lại chưa được 

THỊ TRẤN NHƯ QUỲNH

Tháo dỡ, giải tỏa
 các trường hợp vi phạm 

về đất đai; lấn chiếm lòng, 
lề đường, hành lang an toàn 

giao thông
Vừa qua, UBND thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm) ra 

quân tháo dỡ, giải tỏa các trường hợp vi phạm về đất đai; 
lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng của thị trấn đã tiến hành tháo 
dỡ, giải tỏa 14 lều quán tại thôn Như Quỳnh có diện tích 
xây dựng trên 856m2 lấn chiếm đất công do UBND thị 
trấn quản lý. Đồng thời, tiến hành phát, chặt hạ cành cây 
che khuất tầm nhìn; thu giữ, tháo dỡ toàn bộ biển quảng 
cáo, hàng hóa bày đặt lấn chiếm lòng, lề đường trên các 
tuyến đường ĐT.385, ĐH.19, ĐH.18, ĐH.12.

Sau khi giải tỏa, UBND thị trấn tiếp tục tăng cường 
tuyên truyền để các hộ không tái vi phạm. Đồng thời, 
giao các thôn, phố, Đội Quản lý trật tự đô thị của thị trấn 
kiểm tra, quản lý không để tái vi phạm…
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YÊN MỸ

Góp ý kiến đầu tư đối với 
49 dự án

9 tháng năm 2021, huyện Yên Mỹ đã tiếp nhận hồ sơ 
và tham gia ý kiến đầu tư đối với 49 dự án, trong đó 45 dự 
án mới và 4 dự án điều chỉnh. Việc tham gia ý kiến đầu tư 
tập trung vào các lĩnh vực như: Quy hoạch sử dụng đất, 
môi trường, công nghệ, sử dụng lao động... Qua đó kiến 
nghị UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dự án điều chỉnh, bổ 
sung dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, lao 
động và giảm thiểu tác động đến môi trường. Đồng thời, 
huyện cũng tập trung phối hợp với chủ đầu tư các dự 
án, các đơn vị chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn.

MAI NHUNG

Giải tỏa công trình lấn chiếm đất công tại 
thị trấn Như Quỳnh

(TIẾP THEO TRANG 1)

thuận lợi tưới, tiêu… Đồng 
thời, tổ chức tập huấn 
hướng dẫn các hộ tham gia 
mô hình kỹ thuật sử dụng 
chế phẩm vi sinh Sumitri; 
kỹ thuật chăm sóc, phòng 
trừ sâu, bệnh cho cây lúa 
theo đúng quy trình.

Qua đánh giá, các mô 
hình sử dụng chế phẩm vi 
sinh Sumitri, rơm, gốc rạ 
đều phân hủy nhanh, rễ 
lúa phát triển mạnh, lúa 
sinh trưởng và phát triển 
tốt, ít sâu bệnh, giảm chi 
phí thuốc bảo vệ thực vật, 
không bị bệnh vàng lá, 
nghẹt rễ so với ngoài mô 
hình; năng suất lúa tăng 
10 - 15%.

Thôn Lương Trụ, xã 
Đức Thắng (Tiên Lữ) là một 
trong những địa phương 
triển khai thực hiện mô hình 
sử dụng chế phẩm vi sinh 
Sumitri để xử lý rơm, rạ 
sau thu hoạch với quy mô 
50ha và 206 hộ tham gia. 
Sau khi sử dụng chế phẩm 
Sumitri, rơm, rạ phân hủy 
đạt tỷ lệ 90 - 95% (ngoài 

mô hình rơm, rạ phân hủy 
đạt tỷ lệ 60 - 70%). Mô 
hình sử dụng chế phẩm 
Sumitri và ngoài mô hình 
đều gieo cấy giống lúa 
TBR 225; đến nay, sau khi 
thu hoạch, năng suất lúa 
trong mô hình đạt 63 tạ/
ha, ngoài mô hình đạt 55,4 
tạ/ha; ước tính lợi nhuận 
trong mô hình cao hơn so 
với ngoài mô hình 4,6 triệu 
đồng/ha.

Theo đánh giá của 
Trung tâm Khuyến nông, 
mô hình sử dụng chế 
phẩm Sumitri ở vụ mùa 
năm nay mang lại nhiều 
kết quả: Hạn chế tác hại 
của việc đốt, vứt bừa bãi 
rơm, rạ ngoài đồng ruộng; 
tiêu diệt nấm bệnh tồn dư 
trong đất, hạn chế sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật, 
bảo vệ môi trường; cung 
cấp nguồn phân hữu cơ, 
cải tạo đất; góp phần làm 
thay đổi tư duy sản xuất 
của người dân, tận dụng 
nguồn phân bón hữu cơ 
từ rơm, rạ, nâng cao hiệu 

quả kinh tế cho người sản 
xuất. Đồng thời, sử dụng 
chế phẩm Sumitri, rơm, 
rạ phân hủy nhanh hơn; 
bộ rễ, cây lúa sinh trưởng 
phát triển tốt. Mô hình còn 
thúc đẩy, hỗ trợ nông dân 
tiếp cận nhanh với tiến bộ 
khoa học; đẩy nhanh tiến 
độ gieo cấy, hạn chế bệnh 
nghẹt rễ, vàng lá ở lúa 
mùa, giảm công lao động; 
tạo thói quen cho nông 
dân không đốt rơm, rạ sau 
thu hoạch.

Với những hiệu quả 
của mô hình sử dụng chế 
phẩm Sumitri trong xử lý 
rơm, rạ sau thu hoạch, cán 
bộ nông nghiệp, nông dân 
các địa phương đề nghị 
cấp có thẩm quyền tiếp tục 
triển khai và nhân rộng mô 
hình trong những năm tiếp 
theo nhằm tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức của 
nông dân về hiệu quả sử 
dụng chế phẩm vi sinh 
Sumitri.

ĐÀO BAN

Nhân rộng mô hình sử dụng 
chế phẩm Sumitri trong gieo cấy lúa

Hiện nay, nông dân 
trên địa bàn tỉnh 
gieo cấy khoảng 

hơn 28 nghìn ha lúa/vụ, do 
vậy lượng rơm, rạ sau thu 
hoạch rất lớn. Tuy nhiên, 
một phần rơm, rạ sau thu 
hoạch được xử lý bằng 
cách đốt, một phần để 
lại ngoài ruộng, bỏ ngoài 
mương máng gây ô nhiễm 
môi trường, ách tắc dòng 
chảy. Khi đốt, các chất hữu 
cơ trong rơm, rạ sẽ chuyển 
thành chất vô cơ dễ bị rửa 
trôi nên chỉ cung cấp một 
lượng nhỏ dinh dưỡng cho 
đồng ruộng. Bên cạnh đó, 
việc đốt rơm, rạ còn tiêu 
diệt các loại vi sinh vật có 
ích, làm mất cân bằng sinh 
thái, ô nhiễm môi trường. 
Nếu lượng rơm, rạ được xử 
lý đúng kỹ thuật sẽ cung 
cấp một nguồn phân hữu 
cơ cho cây trồng, hạn chế 
sự phụ thuộc vào phân hóa 
học đã và đang gây nên 
những tác hại không nhỏ 
tới môi trường đất, nước, 
không khí và sức khỏe con 
người. Đồng thời, do áp 
lực thời vụ, nếu không xử 
lý tốt, rơm, rạ sẽ không kịp 
phân hủy, gặp điều kiện 
thời tiết bất thuận, cây lúa 
dễ bị nghẹt rễ, vàng lá ảnh 
hưởng đến năng suất, chất 
lượng lúa.

Nhằm từng bước khắc 
phục hạn chế trên, vụ mùa 
năm nay, Sở Nông nghiệp 
và PTNT giao Trung tâm 
Khuyến nông triển khai 
dự án “Sử dụng sản phẩm 
Sumitri để xử lý rơm, rạ 
sau thu hoạch lúa tỉnh 
Hưng Yên giai đoạn 2017 
- 2021”. Theo đó, Trung 
tâm triển khai mô hình 
tại 8 huyện với quy mô 
620ha, cấp phát 2.480 kg 
chế phẩm vi sinh Sumitri 
cho các hộ tham gia mô 
hình. Phối hợp với các địa 
phương tiến hành khảo sát 
chọn điểm thực hiện mô 
hình gọn vùng, gọn thửa, 

quan tâm. Theo đánh giá của 
ngành chuyên môn, chất thải 
rắn công nghiệp phát sinh ở các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ 
lẻ, các làng nghề trên địa bàn 
tỉnh khoảng 200 tấn/ngày. Lượng 
chất thải rắn này một phần được 
tái chế, còn phần lớn bị đổ lẫn với 
rác thải sinh hoạt thông thường. 
Bên cạnh đó, tình trạng đổ, đốt 
trộm rác thải công nghiệp vẫn 
đang diễn ra khá phổ biến ở các 
địa phương trong tỉnh, nhất là tại 
các huyện: Yên Mỹ, Ân Thi và thị 
xã Mỹ Hào. Thời gian gần đây, 
tuyến đường tỉnh 376 đoạn qua 
huyện Ân Thi thường xuyên xuất 
hiện những đống rác thải công 
nghiệp bị đổ trộm, đốt trộm, một 
số vị trí tràn cả xuống ruộng, 
gây ảnh hưởng đến sản xuất. 
Ghi nhận của phóng viên trong 
đầu tháng 10 năm 2021, trên 
tuyến đường tỉnh 376 đoạn qua 
địa bàn huyện Ân Thi có gần 10 
điểm rác thải công nghiệp bị đổ, 
đốt trộm ven đường. Đồng chí 
Đặng Sỹ Quang, Trưởng phòng 
Tài nguyên và Môi trường huyện 
Ân Thi cho biết: “Các doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện đều 
cơ bản chấp hành tốt quy định 
về thu gom và xử lý chất thải 
công nghiệp, không có chất thải 
gây ô nhiễm môi trường. Tuy 
nhiên, do vị trí giao thông thuận 
tiện, có nhiều đoạn đường lớn đi 
qua khu vực cánh đồng, không 
có dân cư nên các đối tượng 
ngoài tỉnh hoặc cơ sở tái chế 
nhỏ lẻ thường lợi dụng lúc trời 
tối, khu vực vắng người, chở rác 
thải công nghiệp dễ cháy đến 
đổ rồi thêm xăng dầu, đốt luôn 
trong đêm, khiến lực lượng chức 
năng và chính quyền địa phương 
khó phát hiện, xử lý”.

Việc thu gom, xử lý chất 
thải rắn công nghiệp không chỉ 
là hoạt động cần thiết thường 
xuyên để bảo vệ môi trường, mà 
còn là điều kiện để phát triển 
công nghiệp bền vững trên địa 
bàn tỉnh. Do đó, chất thải rắn 
công nghiệp cần được quản lý 
chặt từ chủ nguồn thải đến người 
thu gom, vận chuyển, lưu giữ và 
xử lý. Đồng thời, trên địa bàn tỉnh 
cần sớm xây dựng và phát triển 
các điểm xử lý chất thải nguy hại 

tập trung, có quy mô lớn và công 
nghệ hiện đại để giảm dần số cơ 
sở xử lý quy mô nhỏ, phân tán có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đồng chí Lê Đức Lành, Chi 
cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi 
trường, Sở Tài nguyên và Môi 
trường cho biết: Một mặt Chi cục 
phối hợp với các đơn vị chuyên 
môn và chính quyền địa phương 
tăng cường giám sát, phát hiện, 
xử lý vi phạm trong thu gom, xử 
lý chất thải rắn công nghiệp, mặt 
khác đẩy mạnh thông tin, tuyên 
truyền, tập huấn nhằm nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm và ý thức 
chấp hành chính sách, pháp luật 
về bảo vệ môi trường của các 
cấp, các ngành, đặc biệt là các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh… 
Hằng năm, Sở Tài nguyên và 
Môi trường đều góp ý kiến về 
môi trường đối với hàng trăm dự 
án đầu tư vào địa bàn tỉnh, qua 
đó tham mưu với UBND tỉnh từ 
chối tiếp nhận những dự án có 
nguy cơ cao gây ô nhiễm môi 
trường. 

VI NGOAN

thuế qua mạng. Thực hiện 
công khai trên các phương 
tiện truyền thông các doanh 
nghiệp có thành tích nộp thuế 
lớn và chấp hành tốt chính 
sách, pháp luật thuế. Các 
chính sách thuế tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
được ngành Thuế áp dụng 
thực hiện kịp thời. 

Công tác quản lý kê khai, 
kế toán thuế đối với doanh 
nghiệp khu vực ngoài quốc 
doanh được thực hiện chặt 
chẽ, đúng quy định của pháp 
luật.  Ngành Thuế đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính,  
giảm giờ khai, nộp thuế. Quy 
trình quản lý thuế thực hiện 
thông qua hệ thống công 
nghệ thông tin theo quy định 
của Tổng cục Thuế. Bên cạnh 
đó, ngành khuyến khích và hỗ 
trợ các doanh nghiệp kê khai 
thuế qua mạng, nộp thuế điện 
tử. Đến nay, có khoảng 99% 
số doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh kê khai thuế qua mạng 
và đăng ký thực hiện nộp thuế 
điện tử. 

Trong các biện pháp để 
quản lý tốt nguồn thu, công 
tác thanh tra, kiểm tra chống 
thất thu thuế khu vực kinh tế 
ngoài quốc doanh được đặc 
biệt chú trọng. Nhiệm vụ 
thanh tra, kiểm tra tập trung 
vào doanh nghiệp có rủi 
ro cao về thuế như: Doanh 
nghiệp thua lỗ kéo dài, các 
doanh nghiệp có số nợ thuế 
lớn; các doanh nghiệp được 
hưởng ưu đãi, miễn giảm 
thuế; doanh nghiệp kinh 

doanh thương mại có doanh 
thu lớn nhưng số nộp ngân 
sách thấp… Qua đó, phát hiện 
và xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật thuế kịp thời, đúng 
quy định. 

Với những giải pháp đồng 
bộ, thu NSNN đối với khu 
vực kinh tế ngoài quốc doanh 
đạt kết quả đáng phấn khởi: 
Trong 9 tháng qua thu được 
trên 2.869 tỷ đồng, đạt 82% 
dự toán, tăng 42,8% so với 
cùng kỳ năm trước. Trong đó, 
một số sắc thuế đạt kết quả 
khá là: Thu thuế thu nhập 
doanh nghiệp đạt trên 982,9 
tỷ đồng, thu thuế giá trị gia 
tăng đạt trên 1.290 tỷ đồng, 
thu thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 
trên 589 tỷ đồng… Kết quả này 
đóng góp tích cực vào thực 
hiện dự toán thu NSNN năm 
2021. Một số doanh nghiệp 
có số nộp NSNN đạt cao là: 
Công ty cổ phần Tập đoàn 
Ecopark; các doanh nghiệp 
thuộc Tập đoàn Hòa Phát, 
Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển công nghệ bia - rượu - 
nước giải khát Hà Nội...

Tuy nhiên, trong công tác 
quản lý thu NSNN khu vực 
kinh tế ngoài quốc doanh còn 
bộc lộ một số khó khăn, bất 
cập: Tình trạng nợ đọng thuế 
ở một số doanh nghiệp còn 
kéo dài; thất thu thuế ở một 
số lĩnh vực còn xảy ra như: 
Xây dựng tư nhân, kinh doanh 
online qua mạng Internet…

Kết quả thu NSNN khu 
vực kinh tế ngoài quốc doanh 
có ý nghĩa quan trọng trong 
thực hiện dự toán thu ngân 

sách nội địa. Dự báo trong 
những tháng cuối năm 2021, 
nền kinh tế vẫn chịu tác động 
của dịch Covid-19, ảnh hưởng 
đến công tác thu NSNN. 
Trong điều kiện thực tế hiện 
nay, để thực hiện tốt nhiệm 
vụ thu NSNN khu vực kinh 
tế này, ngành Thuế cần chủ 
động, quyết liệt triển khai thực 
hiện đồng bộ các biện pháp 
quản lý thuế theo chức năng 
nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm 
phân cấp quản lý thuế đối 
với doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh cho các Chi cục thuế 
khu vực. Tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra để 
phát hiện và có biện pháp 
xử lý kịp thời các trường hợp 
vi phạm pháp luật về thuế. 
Rà soát, nghiên cứu và có 
biện pháp quản lý thu thuế 
phù hợp đối với một số lĩnh 
vực, ngành nghề kinh doanh 
dễ xảy ra thất thu thuế như 
hoạt động kinh doanh vận tải, 
xăng, dầu, kinh doanh online,  
xây dựng vãng lai... để hoàn 
thiện cơ chế quản lý đối tượng 
nộp thuế và công tác thu nộp 
thuế. Làm tốt công tác kê khai 
thuế qua mạng, nộp thuế điện 
tử. Nghiêm túc thực hiện các 
biện pháp cưỡng chế, thu 
nợ và xử lý vi phạm về thuế 
theo quy định của pháp luật. 
Thực hiện đôn đốc các khoản 
thuế được gia hạn (theo Nghị 
định số 52/2021/NĐ-CP ngày 
19.4.2021 của Chính phủ) 
nộp đủ vào NSNN trước ngày 
31.12.2021. 

Nỗ lực thu ngân sách ...

 Mô hình gieo cấy giống lúa TBR 225 sử dụng chế phẩm Sumitri 
tại xã Đức Thắng (Tiên Lữ) 

Xử lý chất thải rắn công nghiệp tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 11

Điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Hội CCB 
huyện Kim Động là phong trào “CCB giúp nhau giảm 
nghèo, làm kinh tế giỏi”. Hội CCB các cấp đã tín chấp 
với các tổ chức tín dụng giúp hàng nghìn lượt cán bộ, 
hội viên có nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất. Cùng 
với đó, nhiều hội viên đã chủ động, mạnh dạn đầu tư 
vào các mô hình phát triển kinh tế, cải tạo vườn tạp, 
gia trại, trang trại, thành lập công ty dịch vụ, sản xuất, 
kinh doanh... Với bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ, cùng với 
ý chí tự lực, tự cường, nhiều hội viên CCB đã trở thành 
tấm gương sáng trong lao động sản xuất, làm giàu 
chính đáng. Hiện nay, tỷ lệ hội viên CCB nghèo chỉ còn 
0,53%; hội viên khá và giàu đạt tỷ lệ trên 68%.

Là một trong những người đầu tiên trồng cây cam 
tại xã Đồng Thanh, kiên trì vượt qua khó khăn, cùng với 
thường xuyên học hỏi, tìm tòi áp dụng các biện pháp 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, CCB Lương Văn Đồng 
đã xây dựng kinh tế gia đình vững chắc, có điều kiện để 
giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn và tham gia 
các cuộc vận động của địa phương. Với 1,3 mẫu cam 
Vinh và cam đường canh được sản xuất theo quy trình 
VietGAP, trung bình mỗi năm mang lại thu nhập khoảng 
200 triệu đồng. CCB Lương Văn Đồng cho biết: Bản 
thân tôi khắc ghi lời dạy của Bác, luôn gương mẫu chấp 
hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; vận động con cháu trong gia đình 
tích cực lao động sản xuất, tu dưỡng và rèn luyện bản 
thân để trở thành công dân có ích cho xã hội. 

Kinh tế phát triển, hoạt động nghĩa tình tại Hội CCB 
huyện thường xuyên được quan tâm chăm lo. Từ năm 
2016 -2021, Hội CCB huyện đã tổ chức thăm hỏi trên 
2.000 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau đột 
xuất với số tiền 230 triệu đồng; cán bộ, hội viên CCB 
ở cơ sở hội ủng hộ 71 triệu đồng và 150 ngày công lao 
động để sửa chữa nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó 
khăn về nhà ở…

Tiên phong...
(TIẾP THEO TRANG 1)

Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra Sở 
Giao thông Vận tải phối hợp với chính quyền 
địa phương và các đơn vị quản lý đường bộ 
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý 
các vi phạm về bảo vệ công trình giao thông 
và hành lang an toàn giao thông theo thẩm 
quyền. Kết quả, đã lập 21 biên bản làm việc, 
trong đó, đình chỉ thi công đối với 12 trường 

hợp thi công trên tuyến đường bộ đang khai 
thác, san lấp trong hành lang giao thông mà 
chưa có giấy phép thi công của cơ quan có 
thẩm quyền; 9 trường hợp xây dựng công trình 
trong phạm vi hành lang an toàn giao thông 
đường bộ.

PHẠM ĐĂNG

Thực hiện mô hình chăn nuôi 
vịt thịt an toàn sinh học

Nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi thủy cầm trên 
địa bàn tỉnh, tháng 7.2021, Trung tâm Khuyến nông 
triển khai thực hiện mô hình "Chăn nuôi vịt thịt an toàn 
sinh học", quy mô 4.200 con tại xã Dị Chế (Tiên Lữ) và 
xã Ngọc Long (Yên Mỹ) với 4 hộ tham gia mô hình.

Để đạt hiệu quả, Trung tâm tổ chức tập huấn kỹ 
thuật chăn nuôi, đồng thời, hỗ trợ các hộ tham gia mô 
hình hơn 3 tấn thức ăn hỗn hợp AP.2021 cho vịt từ 1 đến 
28 ngày tuổi và hơn 13,2 tấn thức ăn hỗn hợp AP.2022 
cho vịt từ 29 ngày tuổi đến khi xuất chuồng. Do được 
chăm sóc, quản lý, nuôi dưỡng, phòng trừ dịch bệnh 
đúng kỹ thuật, đàn vịt trong mô hình phát triển tốt, các 
chỉ tiêu như tỷ lệ sống đến khi xuất bán đạt trên 90%, 
trọng lượng trung bình sau 8 tuần nuôi đạt trên 3,2 kg/
con, tiêu tốn thức ăn tinh/kg tăng trọng đạt dưới 2,7kg. 
Qua hạch toán kinh tế, khi xuất bán ở 8 tuần tuổi, mỗi 
con vịt cho lãi trung bình 11.500 đồng.

PV
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Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống 
công tác Dân vận của Đảng 

(15.10.1930 - 15.10.2021) và 22 năm
 Ngày “Dân vận” của cả nước

 (15.10.1999 - 15.10.2021)
(Tiếp theo kỳ trước)

4. Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) 
với tầm nhìn phát triển đất nước đến 
năm 2045 đã bổ sung nhiều nội dung mới 
về lãnh đạo đối với công tác dân vận. Văn 
kiện Đại hội xác định rõ yêu cầu, nhiệm 
vụ: Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật 
thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào 
nhân dân để xây dựng Đảng. Trong đó 
nhấn mạnh các nội dung: “Tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành 
động của các cấp ủy đảng, hệ thống 
chính trị về công tác dân vận; có cơ chế 
phát huy vai trò của nhân dân tham gia 
xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh trong tình hình mới. Đổi 
mới nội dung, phương thức tuyên truyền, 
vận động…, tăng cường đồng thuận xã 
hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối 
với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ 
nghĩa”; “Tiếp tục hoàn thiện và thực thi 
quy định về đạo đức công vụ trong công 
tác dân vận, phát huy vai trò gương mẫu 
của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người 
đứng đầu. Phê phán, xử lý nghiêm minh 
những cán bộ, công chức thờ ơ, vô cảm, 
thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, 
cửa quyền, nhũng nhiễu dân...” ; “Tổ 
chức có hiệu quả, thực chất việc nhân 
dân tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả 
hoạt động của các tổ chức trong hệ thống 
chính trị; phẩm chất, năng lực của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả công việc, 
sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân 
làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất 
lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán 
bộ, đảng viên”. Tăng cường đổi mới, nâng 
cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ 
quan nhà nước, chính quyền các cấp và 
lực lượng vũ trang. Chú trọng công tác 
dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu 
số, đồng bào theo tôn giáo, đồng bào Việt 
Nam ở nước ngoài. Tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động, nâng cao 
chất lượng công tác giám sát, phản biện 
xã hội, đóng góp ý kiến của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 
xã hội. Chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ chuyên trách về công tác dân 
vận.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng 
yêu cầu tiếp tục phát huy cao độ dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ 
của nhân dân: “Tiếp tục cụ thể hóa, hoàn 
thiện thể chế thực hành dân chủ theo 

tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
(bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến 
pháp năm 2013, bảo đảm tất cả quyền 
lực nhà nước thuộc về nhân dân. Thực 
hiện tốt, có hiệu quả phương châm “Dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân 
giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời xác 
định cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội làm nòng cốt” để nhân 
dân làm chủ; đề cao vai trò chủ thể, vị 
trí trung tâm của nhân dân trong chiến 
lược phát triển đất nước, trong toàn bộ 
quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ 
trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là các 
quy định, quy chế về phát huy dân chủ 
ở cơ sở; thực hiện tốt công tác tiếp dân, 
đối thoại, giải quyết những kiến nghị 
chính đáng, hợp pháp của nhân dân; xử 
lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc 
liên quan đến đời sống nhân dân, các vụ 
khiếu kiện đông người; đồng thời, chống 
các biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ 
hình thức, không để xảy ra vụ việc phức 
tạp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật 
tự xã hội.

Để tăng cường, nâng cao hiệu quả 
công tác dân vận trong giai đoạn mới 
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng, ngày 30.7.2021, Bộ Chính 
trị đã ban hành Quyết định số 23-QĐ/
TW về “Quy chế công tác dân vận của 
hệ thống chính trị” (thay thế Quyết định 
số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X). 
Quyết định số 23-QĐ/TW có nhiều điểm 
mới, quy định rất cụ thể về trách nhiệm 
của các tổ chức, cá nhân, cơ chế, phương 
thức thực hiện công tác dân vận trong hệ 
thống chính trị dưới sự lãnh đạo trực tiếp 
của Đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm 
nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, 
nhất là người đứng đầu đối với công tác 
dân vận: “Cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, người đứng đầu có trách nhiệm thực 
hiện tốt công tác dân vận theo quy định 
của Đảng và Nhà nước; gương mẫu thực 
thi công vụ, nêu cao tinh thần phục vụ 
nhân dân; giữ mối liên hệ mật thiết với 
nhân dân”.
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(Còn nữa)

Đài KTTV Hưng Yên

TIN THỂ THAO

Một số hình ảnh về phong trào và hoạt động của phụ nữ Hưng Yên
CHÙM ẢNH

Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả nhiều 
phong trào thi đua, phát huy vai trò, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
tại địa phương.

NGUYỄN NHÂN

Hội Liên hiệp  phụ nữ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây mới nhà Mái ấm tình thương  
cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Hải (Văn Lâm)

Nhiều đường hoa được hình thành và khoe sắc trên địa bàn tỉnh nhờ sự 
chung sức của các hội viên phụ nữ

Phụ nữ huyện Phù Cừ làm kính chống giọt bắn 
gửi tặng lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch 
Covid-19

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trao quà tặng phụ nữ, trẻ em 
ở Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
thành phố Hưng Yên tiếp nhận hồ sơ đề 
nghị đăng ký biến động, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn 
Thị Nhàn, địa chỉ thường trú: Khu đô thị 
Phúc Hưng, phố Nhân Dục, phường Hiến 
Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên; địa chỉ thửa đất tại phường An Tảo, 
thành phố Hưng Yên, thửa số 59, tờ bản 
đồ số 42 (thửa đất ghi trên giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất là thửa 168/1, tờ 
bản đồ số 6).

Bà Nguyễn Thị Nhàn nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp 
từ hộ bà Trần Thị Sắc, địa chỉ thường trú: 
Phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên. Hộ bà Trần Thị Sắc có 
GCNQSD đất nông nghiệp số và sổ cấp 
GCN: 4043 do UBND thị xã Hưng Yên 
cấp ngày 15.5.1996.

Thành phần hồ sơ có Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất bản gốc cấp cho hộ 
bà Trần Thị Sắc, hồ sơ kê khai đăng ký 
cấp GCNQSD đất mang tên bà Nguyễn 
Thị Nhàn sinh năm 1976, thường trú tại 
Khu đô thị Phúc Hưng, phố Nhân Dục, 
phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. 

Theo Khoản 2, Điều 82, Nghị định 
43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đất đai. Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai đăng thông báo này trên phương 
tiện truyền thông địa phương.

Trong thời gian đăng tin thông báo, mọi 
ý kiến thắc mắc của hộ gia đình bà Trần 
Thị Sắc và những người có quyền lợi liên 
quan được gửi bằng văn bản qua đường 
bưu điện, nộp trực tiếp tại Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai thành phố Hưng 
Yên, số 568 đường Triệu Quang Phục, 
phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên 
và Trandukd@gmail.com. Chi nhánh văn 
phòng đăng ký đất đai thành phố Hưng 
Yên hướng dẫn và giải quyết các ý kiến 
theo thẩm quyền. Trong thời gian thông 
báo, hộ gia đình bà Trần Thị Sắc và những 
người có quyền lợi liên quan không có ý 
kiến thắc mắc gì thì sau 30 ngày đăng 
tin thông báo, Chi nhánh tiến hành hoàn 
thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho bà 
Nguyễn Thị Nhàn theo quy định.

Giám đốc Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai thành phố Hưng Yên

 Cáp Quang Tuyến

THÔNG BÁO
về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận

 quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Nhàn, 
nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp từ hộ bà Trần Thị Sắc

 tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên.

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

Từ ngày 12 đến 13.10.2021
Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, sau có mưa, mưa rào và 

dông rải rác. Gió Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ cao nhất: 27 - 290C
Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 240C

Mới đây, nữ vận động viên bơi số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên 
có đơn gửi lên Tổng cục Thể dục Thể thao xin chia tay đội tuyển quốc 
gia, giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Olympic Tokyo 2020 là giải đấu gần nhất mà Ánh Viên tham dự. 
Tại kỳ thế vận hội này,  nữ kình ngư sinh năm 1996 không hoàn thành 
mục tiêu vượt qua thành tích của chính mình trên đường bơi 200m và 
800m tự do.

Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: "Ánh Viên đã có 
đơn gửi lên Tổng cục Thể dục Thể thao, bộ môn bơi, về việc xin dừng 
thi đấu. Đây là điều bất ngờ bởi Ánh Viên đang nằm trong kế hoạch 
chuẩn bị cho SEA Games 31 và ASIAD 2022".

Theo đó, Ánh Viên bày tỏ nguyện vọng muốn được giải nghệ để 
hoàn thành chương trình học tại Đại học Thể dục Thể thao, chăm lo 
cuộc sống cá nhân và nhường lại sân chơi cho lớp trẻ.

Nguyễn Thị Ánh Viên là một tượng đài của bơi lội Việt Nam. Trong 
sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình, cô từng giành 25 HCV SEA 
Games, 1 HCB và 1 HCĐ châu Á, 2 HCĐ ASIAD và 2 lần dự Olympic.

Nguyễn Thị Ánh Viên
 bất ngờ xin giải nghệ

Đội tuyển Pháp giành ngôi vô địch UEFA Nations League
Rạng sáng ngày 11.10, đội tuyển Pháp đã vượt qua đội tuyển 

Tây Ban Nha với chiến thắng 2-1 để lên ngôi vô địch UEFA Nations 
League.

Trận chung kết UEFA Nations League diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu 
khi hai đội Pháp và Tây Ban Nha đều nhập cuộc hưng phấn, qua đó 
sớm tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Tuy nhiên, đã không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1. Sang 
hiệp 2, đội tuyển Tây Ban Nha tạo ra đột phá khi tìm được bàn thắng 
mở tỷ số ở phút thứ 65, sau pha dứt điểm chuẩn xác của Oyarzabal. 
Nhưng chỉ ngay sau đó chưa đầy một phút, đội tuyển Pháp đã có được 

bàn gỡ hòa. Đến phút thứ 82, tới lượt Mbappe cho thấy khả năng bứt 
tốc đáng nể của anh rồi dứt điểm đưa bóng vào lưới đội tuyển Tây Ban 
Nha. Các trọng tài đã phải tham khảo công nghệ VAR để công nhận 
bàn thắng này.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã nỗ lực hết sức trong khoảng thời gian 
còn lại để tìm bàn thắng nhưng không thành công. Chung cuộc, đội 
tuyển Pháp lội ngược dòng thành công trước Tây Ban Nha với tỷ số 
2-1 để chính thức lên ngôi vô địch UEFA Nations League.

PV tổng hợp


