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Ngày 20.9.2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết 
định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt 
Nam, theo đó, hằng năm lấy ngày 13.10 là “Ngày 

Doanh nhân Việt Nam”. 17 năm qua, đội ngũ doanh 
nhân tỉnh ngày càng lớn mạnh, có vai trò xung kích 
trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các chương 
trình giảm nghèo, hoạt động từ thiện, góp phần quan 
trọng xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát 
huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 
một số chủ trương, chính sách, giải pháp khuyến khích 
đầu tư, tập trung chỉ đạo xây dựng kết cấu hạ tầng, cải 
thiện môi trường kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp, nhà đầu tư đầu tư vào địa bàn, đồng thời nâng 
cao vai trò của doanh nhân. Do đó, số lượng, quy mô 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, trong 
đó có một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước 
và nước ngoài đến đầu tư tại tỉnh. Đến hết tháng 9 năm 
nay, toàn tỉnh có 13.189 doanh nghiệp với tổng số vốn 
đăng ký đạt 142.725 tỷ đồng.

XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ 
ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN

Nét  đẹp quê nhãn

ĐỨC TOẢN Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Hỗ trợ học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn 

học trực tuyến

Kiểm soát thị trường 
trang thiết bị, 

vật tư y tế

Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học 
tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên, phấn đấu trước năm 2025, tỉnh 
đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở 
mức độ 3. 

Tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở mức độ 3 đối với xã phải 
bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; 
tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 
15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít 
nhất 95%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%; tỷ lệ 

thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 
18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ 
thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung 
học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp 
đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%. 
Đối với huyện phải có 100% số xã đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 
3. Đối với tỉnh phải có 100% số huyện đạt 
chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức 
độ 3.    

VŨ HUẾ(XEM TIẾP TRANG 4)

(XEM TIẾP TRANG 3)

Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng

Khai mạc lớp bồi dưỡng 
đại biểu HĐND cấp tỉnh 

(XEM TIN TRANG 3)

Tin, ảnh: LỆ THUTin, ảnh: PHƯƠNG MINH

BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH

Tổ chức phiên họp thứ nhất 
năm 2021

(XEM TIN TRANG 4)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với
 Thường trực HĐND thị xã Mỹ Hào

(XEM TIN TRANG 4)

Các đại biểu dự phiên họpCác đại biểu tại buổi làm việc
Tin, ảnh: LÊ HIẾU

Mới đây, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2459/UBND-
KGVX  về việc thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 
24.9.2021 của Chính phủ 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); Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1.10.2021 
của Thủ tướng Chính phủ 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). 

Theo đó, để giải quyết kịp thời, đúng đối tượng, bảo 
đảm công khai, minh bạch, góp phần giảm bớt khó khăn 
đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh 
yêu cầu: Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, 
ngành, địa phương liên quan và các đơn vị, doanh nghiệp 

Bảo đảm công khai, 
minh bạch trong việc
 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

Phấn đấu trước năm 2025, 
tỉnh đạt chuẩn phổ cập

 giáo dục trung học cơ sở mức độ 3

(XEM TIẾP TRANG 2)

THU YẾN

Từng mang trên mình màu áo xanh của Bộ đội Cụ Hồ, cựu 
chiến binh Nguyễn Ngọc Quang, xã Thụy Lôi (Tiên Lữ) luôn 
gương mẫu thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, 
công tác Hội cựu chiến binh và các phong trào do địa phương 
phát động, vận động gia đình và Nhân dân cùng thực hiện.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quang luôn tâm niệm học và 
làm theo Bác từ những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày. 
Khắc ghi lời Bác dạy: Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm, những 
năm qua, người cựu chiến binh ấy luôn bền bỉ, tích cực tham gia, 
thực hiện các hoạt động tình nghĩa, từ thiện ở địa phương. Mỗi 
năm, ông dành hàng trăm triệu đồng để  tặng quà cho người 
nghèo, người cao tuổi vào dịp Tết Nguyên đán; tặng xe đạp cho 

học sinh nghèo vượt khó tại địa phương vào dịp đầu năm học 
mới; tặng quà các gia đình chính sách vào Ngày Thương binh 
- Liệt sỹ (27.7); ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho người có hoàn 
cảnh khó khăn… Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam và Lời kêu gọi tham gia Đợt cao điểm 
ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Hưng Yên, 
cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quang đã ủng hộ khoảng 70 triệu 
đồng và hơn 40 bộ quần áo, găng tay bảo hộ cho lực lượng tuyến 
đầu phòng, chống dịch Covid-19...

Cựu chiến binh tích cực tham gia các hoạt động phong trào

PV
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Trên 1.277 tỷ đồng
 tín dụng ưu đãi
 cho vay hộ mới 

thoát nghèo

Từ nửa cuối tháng 9 
đến thời điểm này, 
thành phố Hưng Yên 

ghi nhận trên 20 ca mắc 
sốt xuất huyết, tập trung ở 
phường Lam Sơn, phường 
Hiến Nam và một số ca 
bệnh ở phường An Tảo. 
Tại Bệnh viện đa khoa 
tỉnh và Bệnh viện đa khoa 
Hưng Hà hiện có khoảng 
15 ca mắc sốt xuất huyết 
đang điều trị. Các ca bệnh 
nhập viện chủ yếu từ cuối 
tháng 9. Cũng thời gian 
này, huyện Văn Giang đã 
ghi nhận trên 50 ca mắc 
sốt xuất huyết. Theo Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh, số ca mắc sốt xuất 
huyết được ghi nhận gồm 
cả ca lâm sàng và ca xác 
định, trong đó nhiều ca 
đã khỏi; không có ca nào 
biến chứng nặng, không 
có ca tử vong. Tại huyện 
Văn Giang, bệnh sốt xuất 
huyết xuất hiện ở các xã: 
Liên Nghĩa, Phụng Công, 
thị trấn Văn Giang… Sau 
khi giám sát phát hiện các 
ca bệnh đầu tiên, Trung 
tâm y tế huyện Văn Giang 
đã cấp phát thuốc, chỉ 
đạo trạm y tế địa phương 
phun diệt trừ muỗi, ấu 
trùng muỗi; phối hợp với 
Đài truyền thanh huyện 
tuyên truyền ít nhất 3 lần/
ngày vận động người dân 
thực hiện các biện pháp 
diệt muỗi, lăng quăng; chỉ 
đạo trạm y tế cấp xã tăng 
cường giám sát ca bệnh 
sốt xuất huyết trên địa bàn, 
tiến hành công tác phòng, 
chống dịch tại nơi phát 
hiện ca mắc mới; giám sát, 
điều tra các ổ dịch cũ, các 
vùng có nguy cơ, xử lý triệt 
để không để dịch lan rộng, 
kéo dài; các xã, thị trấn 
tổ chức hoạt động, chiến 
dịch vệ sinh môi trường, 

tập trực tuyến; tổ chức các đội 
tình nguyện “IT áo xanh” để hỗ 
trợ cài đặt phần mềm... 

Nâng niu chiếc máy tính 
mới được tặng trên tay như một 
báu vật, Nguyễn Thị Huyền 
Trang, học sinh lớp 8A, Trường 
THCS Ông Đình (Khoái Châu) 
không giấu được niềm vui và 
xúc động, em bày tỏ “Gia cảnh 
khó khăn, bố mẹ em sức khỏe 
yếu, nhà có 2 chị em đều có 
nhu cầu về thiết bị học tập trực 
tuyến, trước đây em thường 
xuyên phải mượn điện thoại 
để học, thậm chí có hôm phải 
bỏ tiết vì không mượn được 
máy. Giờ được tặng máy tính, 
em sẽ bảo quản, giữ gìn cẩn 
thận, sử dụng hiệu quả phục 
vụ việc học tập để xứng đáng 
với sự quan tâm của các anh 
chị đoàn viên thanh niên”... 
Trang là một trong số 12 học 
sinh được Huyện đoàn Khoái 
Châu tặng máy tính, điện thoại 
trong đợt này. Ngoài ra, Huyện 
đoàn Khoái Châu phối hợp 
với Nhóm thiện nguyện dự án 
"Laptop cho em" tặng 11 chiếc 
máy tính và 1 chiếc điện thoại 
cho học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn trong huyện… 

Sáng tạo trong huy động 
nguồn lực, Huyện đoàn Kim 
Động phát động tới toàn thể 
đoàn viên, đội viên, học sinh 

trong toàn huyện quyên góp, 
ủng hộ phế liệu giấy để bán, 
tạo nguồn kinh phí thực hiện 
chương trình. Đồng chí Nguyễn 
Thế Tuyên, Bí thư Huyện đoàn 
Kim Động cho biết: Qua hoạt 
động này, toàn huyện đã thu 
được gần 53 tấn phế liệu giấy, 
tương đương với số tiền khoảng 
240 triệu đồng. Dự kiến số tiền 
này mua được khoảng 35 máy 
tính để bàn. Hiện nay, Huyện 
đoàn đang liên hệ cơ sở cung 
cấp uy tín để mua được máy 
bảo đảm chất lượng với giá ưu 
đãi, với mong muốn có thể trao 
tặng máy tính cho học sinh 
thuộc hộ nghèo, có thành tích 
học tập tốt trong thời gian sớm 
nhất, kịp thời giúp các em có 
phương tiện học trực tuyến.

Cụ thể hóa chương trình 
“Sóng và máy tính cho em" 
do Thủ tướng Chính phủ phát 
động, ngày 21.9.2021, UBND 
tỉnh đã ban hành Kế hoạch 
số 144/KH-UBND về thực 
hiện Chương trình “Sóng và 
máy tính cho em" tỉnh Hưng 
Yên. Chương trình được chia 
làm 2 giai đoạn, trong đó giai 
đoạn 1 trong năm 2021 huy 
động ít nhất trên 2.600 máy 
tính hoặc các thiết bị thông 
tin khác cho học sinh thuộc 
hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 
địa bàn tỉnh phục vụ học trực 

tuyến. Để góp phần thực hiện 
hiệu quả kế hoạch của UBND 
tỉnh, thời gian tới, các cấp bộ 
Đoàn trong tỉnh tiếp tục thực 
hiện tốt Chương trình “Cùng 
em học trực tuyến” do Ban 
Thường vụ Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh phát động, 
tập trung vào việc vận động 
xã hội hóa từ các tổ chức, cá 
nhân; tổ chức các hoạt động 
quyên góp ủng hộ… tạo nguồn 
lực mua máy tính, điện thoại, 
thiết bị phục vụ học trực tuyến 
để trao tặng học sinh thuộc đối 
tượng hỗ trợ của chương trình; 
chủ động phối hợp với các 
doanh nghiệp viễn thông, công 
nghệ thông tin để có sự hỗ trợ 
tốt nhất về đường truyền, các 
gói cước data, phần mềm hỗ 
trợ học trực tuyến… với giá ưu 
đãi nhất; tổ chức các mô hình 
thu gom, khôi phục máy tính 
hỏng để sửa chữa, tặng cho 
học sinh; giao cho ban chuyên 
môn của Tỉnh đoàn phối hợp 
với Đoàn Trường đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Hưng Yên 
nghiên cứu, đề xuất phương án 
thành lập các đội "IT áo xanh" 
lưu động cấp tỉnh để hỗ trợ cài 
đặt phần mềm, khắc phục sự 
cố máy tính cho học sinh bảo 
đảm hiệu quả, kịp thời, phục 
vụ tốt việc học trực tuyến…

Bài, ảnh: ĐỨC HÙNG

Vitamin rất quan trọng với sức khỏe, giúp 
tăng cường miễn dịch của cơ thể chống lại 
bệnh tật... Nhưng bổ sung thế nào cho an toàn?

Dưới đây là 3 vitamin quan trọng, cần thiết 
giúp tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên phải 
biết sử dụng đúng, tránh lạm dụng nếu không 
sẽ gây tác hại.

1. Vitamin A
Một trong những dấu hiệu sớm nhất của việc 

thiếu hụt vitamin A là giảm khả năng chống lại 
các bệnh nhiễm trùng. Đặc biệt là các bệnh 
nhiễm trùng đường hô hấp như Covid-19. Bên 
cạnh đó, vitamin A cũng góp phần tăng cường 
thị lực, khả năng sinh sản, phát triển xương. 
Đây là một loại vitamin thiết yếu mà cơ thể 
chúng ta không thể tự tạo ra. Chính vì vậy, việc 
cân bằng chế độ ăn uống để bảo đảm cung cấp 
đầy đủ chất dinh dưỡng là cực kỳ quan trọng.

Vitamin A giúp tăng cường cả hệ thống miễn 
dịch bẩm sinh (khả năng bảo vệ da, mắt, đường 
hô hấp, đường tiêu hóa và cơ quan sinh sản) 
và miễn dịch thích ứng của cơ thể (giúp bảo vệ 
cơ thể bằng cách tạo ra các kháng thể chống 
lại những tác nhân xâm nhập từ bên ngoài, 
chẳng hạn như virus cúm). Carotenoid (một 
loại vitamin A có nhiều trong thực phẩm thực 
vật) cũng là một chất chống oxy hóa mạnh giúp 
cơ thể chống lại quá trình viêm. Và giống như 
hầu hết các chất dinh dưỡng cần thiết cho hệ 
miễn dịch, cách tốt nhất để bổ sung vitamin A 
chính là nguồn thực phẩm hàng ngày thay vì 
thuốc hay thực phẩm chức năng.

Hai nguồn cung cấp vitamin A chính trong 
chế độ ăn uống bao gồm: Carotenoid (thường 
có trong thực vật như khoai lang, cà rốt, rau 
chân vịt, các loại cải xanh...) và retinoid (có 
nhiều trong thức ăn từ động vật như gan bò, 
sữa, trứng, cá hồi,...). Cách bổ sung vitamin A 
tốt nhất là đa dạng hóa bữa ăn, cân bằng các 
thành phần dinh dưỡng, đặc biệt chú trọng các 
thực phẩm giàu vitamin A như trên. Song song 
là bổ sung đầy đủ chất béo tạo điều kiện cho 
quá trình hấp thu vitamin A.

Mỗi năm, ngành y tế tổ chức 2 đợt uống 
vitamin A cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi không 
được bú mẹ và trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ thiếu 
vitamin A.

Do vậy khả năng thiếu hụt vitamin A sẽ rất 
thấp ở người có sức khỏe tốt, có một chế độ ăn 
đầy đủ. Trường hợp có nguy cơ thiếu vitaminA 

(chế độ ăn thiếu chất, giảm khả năng hấp thu…), 
nếu cần bổ sung vitamin dạng uống thì cần tư 
vấn bởi chuyên gia dinh dưỡng.

2. Vitamin D
Vitamin D là một dưỡng chất thiết yếu cho 

hoạt động của hệ thống miễn dịch, đóng một 
vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phản ứng 
miễn dịch bằng cách tăng cường chức năng 
của tế bào T và đại thực bào, giúp bảo vệ cơ 
thể bạn khỏi mầm bệnh. Bên cạnh đó, nó còn 
có đặc tính kháng viêm, điều hòa miễn dịch và 
chức năng kích hoạt sự phòng thủ của hệ miễn 
dịch. 

Mặc dù có rất ít nguồn thực phẩm cung cấp 
đủ vitamin D cần thiết, bạn vẫn có thể tối ưu 
hóa lượng vitamin D bằng cách tiếp xúc nhiều 
hơn với ánh sáng mặt trời (15-20 phút, 3 ngày 
mỗi tuần). Bổ sung thêm một số loại thực phẩm 
giàu vitamin D như dầu cá (cá hồi, cá thu), gan 
bò, lòng đỏ trứng, các loại sữa bổ sung vitamin 
D... vào chế độ ăn uống của mình.

Lựa chọn thực phẩm chức năng để bổ sung 
các loại vitamin được nhiều người áp dụng. Hiện 
nay, các loại thực phẩm chức năng được bán 
trên thị trường để hỗ trợ bổ sung loại vitamin 
này rất nhiều, bao gồm vitamin D2, D3 hoặc 
hỗn hợp.

Tuy nhiên, trước khi sử dụng, cần nói với bác 
sĩ về sức khỏe cơ thể, các loại bệnh lý đang 
mắc phải, thuốc đang uống... để bảo đảm an 
toàn cho việc bổ sung vitamin D. Nên uống 
thực phẩm bổ sung vitamin D vào buổi sáng, 
không dùng chung với cafe, trà hay đồ uống có 
gas, cồn vì sẽ ngăn cản quá trình hấp thu.

3. Vitamin C
Cung cấp đủ vitamin C cho cơ thể được xem 

là chìa khóa giúp tăng cường sức đề kháng, 
nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang lây 
lan rộng như hiện nay. Vitamin C góp phần bảo 
vệ hệ thống miễn dịch bằng cách hỗ trợ các 
chức năng tế bào khác nhau của cả hệ thống 
miễn dịch bẩm sinh và thích ứng. Vitamin C tích 
tụ trong các tế bào thực bào, chẳng hạn như 
bạch cầu trung tính, tạo ra các loại oxy phản 
ứng, và cuối cùng là tiêu diệt vi sinh vật. Đồng 
thời, với đặc tính oxy hóa mạnh, làm giảm số 
lượng các gốc tự do có hại có thể làm tăng nguy 
cơ nhiễm trùng.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống

Phun thuốc diệt muỗi tại các gia đình có bệnh nhân sốt xuất huyết 
tại phường Hiến Nam (thành phố Hưng Yên)

  Huyện đoàn Khoái Châu phối hợp trao tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
 ở xã Ông Đình

Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn học trực tuyến
Nhằm động viên, 

hỗ trợ kịp thời việc 
học trực tuyến cho 

các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa 
bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19; cụ thể hóa 
Chương trình “Sóng và máy 
tính cho em” do Thủ tướng 
Chính phủ phát động, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn đã 
triển khai thực hiện chương 
trình “Cùng em học trực 
tuyến” trên địa bàn toàn 
tỉnh. 

Đồng chí Đặng Ngọc 
Đông, Phó Bí thư Tỉnh 
đoàn cho biết, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn đã triển khai 
chương trình “Cùng em học 
trực tuyến” đến các cấp 
bộ Đoàn trong tỉnh. Theo 
kế hoạch, chương trình 
“Cùng em học trực tuyến” 
được thực hiện từ ngày 
30.9.2021 cho tới khi hết 
dịch Covid-19. Đối tượng 
hỗ trợ chương trình hướng 
tới là học sinh từ bậc tiểu 
học đến THPT, có hoàn 
cảnh khó khăn, chưa có 
thiết bị học tập trực tuyến; 
học sinh là con em gia đình 
công nhân đang làm việc 
tại các khu công nghiệp 
bị mất việc; học sinh là 
con em gia đình người lao 
động tự do, không có việc 
làm do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19; học sinh là con 
em trong gia đình cán bộ, 
chiến sĩ, bác sĩ, y tá, các 
lực lượng tuyến đầu chống 
dịch có hoàn cảnh khó 
khăn. Theo đó, vận động 
các tổ chức, cá nhân ủng 
hộ kinh phí mua và trao 
tặng các thiết bị phục vụ 
học trực tuyến (máy tính 
xách tay, máy tính bảng, 
máy tính bàn) cho các em 
học sinh, có cơ chế ưu đãi 
về giá để chương trình tiếp 
cận; vận động người dân 
ủng hộ máy tính đã qua 
sử dụng, còn hoạt động tốt 
để tặng cho học sinh; tiếp 
nhận, thu gom các thiết bị 
điện tử có tính năng phục 
vụ học trực tuyến bị hỏng 
một phần, có thể sửa chữa 
với chi phí thấp để trao tặng 
các em học sinh thuộc đối 
tượng được hỗ trợ... Cùng 
với đó là hỗ trợ các nền 
tảng kết nối thiết bị học trực 
tuyến; vận động các doanh 
nghiệp viễn thông, công 
nghệ thông tin trên địa bàn 
hỗ trợ các phần mềm, các 
gói cước data phục vụ học 

Cách bổ sung vitamin 
tăng cường sức đề kháng

THỊ XÃ MỸ HÀO

Bồi dưỡng cán bộ
Mặt trận cơ sở 

Phòng bệnh sốt xuất huyết

phát quang bụi rậm, diệt lăng quăng 
phòng, chống dịch bệnh. 

Bác sỹ Nguyễn Văn Đồng, 
Trưởng khoa Ký sinh trùng - côn 
trùng (Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh) cho biết: Ở Việt Nam, bệnh 
sốt xuất huyết xảy ra quanh năm 
nhưng thường bùng phát thành dịch 
lớn vào mùa mưa, nhất là vào các 
tháng 7, 8, 9, 10. Công tác phòng 
bệnh và dập dịch ngay từ khi xuất 
hiện ca mắc để tránh dịch bùng phát 
ở diện rộng là rất quan trọng. Bệnh 
nhẹ biểu hiện sốt cao đột ngột 39 
- 40 độ C, kéo dài từ 2 đến 7 ngày, 
khó hạ sốt;  đau đầu dữ dội ở vùng 
trán, sau nhãn cầu; có thể có nổi 
mẩn, phát ban. Thể bệnh nặng bao 
gồm các dấu hiệu trên kèm theo một 
hoặc nhiều dấu hiệu: Dấu hiệu xuất 
huyết; đau bụng, buồn nôn, chân tay 
lạnh, người vật vã…, nếu không được 
cấp cứu và điều trị kịp thời có thể 
dẫn đến tử vong.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền 
nhiễm cấp tính, có thể gây thành 

dịch do vi rút dengue gây ra. Bệnh 
lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh 
nhiễm vi rút sau đó truyền bệnh cho 
người lành qua vết đốt. Muỗi vằn 
đẻ trứng, sinh sản ở các ao, vũng 
nước hoặc các dụng cụ chứa nước 
ở trong và xung quanh nhà như bể 
nước, chum, vại, lu, giếng nước, hốc 
cây, các đồ vật hoặc đồ phế thải có 
chứa nước như lọ hoa, bát nước kê 
chạn, lốp xe, vỏ dừa... Theo bác sỹ 
Nguyễn Văn Đồng, cách phòng bệnh 
tốt nhất là diệt muỗi, lăng quăng/bọ 
gậy và phòng, chống muỗi đốt; loại 
bỏ nơi sinh sản của muỗi, như: Đậy 
kín tất cả các dụng cụ chứa nước; 
thường xuyên rửa các dụng cụ chứa 
nước vừa và nhỏ; thu gom, hủy các 
vật dụng phế thải trong nhà và xung 
quanh nhà như chai, lọ, ống bơ, 
vỏ dừa, lốp/vỏ xe cũ, vệ sinh môi 
trường, lật úp các dụng cụ chứa nước 
khi không dùng đến… Ngủ trong màn 
phòng muỗi đốt; dùng bình xịt diệt 
muỗi và các biện pháp thủ công 
khác để diệt muỗi...

Số ca mắc thực tế có 
thể cao hơn so với số ca 
mắc được báo cáo bởi có 
các ca mắc tự điều trị ở 
nhà, không thông báo 
cho cơ quan y tế. Để dịch 
bệnh được khống chế 
triệt để, Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh hướng 
dẫn trung tâm y tế các 
huyện, thành phố, thị xã 
tổ chức tốt việc thu dung, 
phân loại và điều trị bệnh 
nhân, bảo đảm tất cả các 
bệnh nhân được điều trị 
tại cơ sở y tế, điều trị tại 
chỗ những trường hợp 
nhẹ, hạn chế lây nhiễm 
chéo và tử vong. Các 
bệnh nhân được điều trị 
ở khu cách ly riêng, nằm 
màn cả ngày và đêm 
cho đến sau khi hết sốt 
và ổn định 7 ngày. Tổ 
chức chiến dịch vệ sinh 
môi trường, loại bỏ phế 
thải, chiến dịch diệt lăng 
quăng hàng tuần, kiện 
toàn và duy trì hoạt động 
thường xuyên của đội 
ngũ cộng tác viên, đội 
xung kích phòng, chống 
bệnh sốt xuất huyết. 
Phun hóa chất diệt muỗi 
truyền bệnh sốt xuất 
huyết, phun hóa chất 
diện rộng tại các khu vực 
có ổ dịch nhỏ lẻ, khu vực 
nguy cơ cao và địa điểm 
tập trung đông người 
như: Chợ, trường học, 
bến xe… Tuyên truyền 
để người dân chủ động 
thực hiện các biện pháp 
phòng, chống bệnh sốt 
xuất huyết ngay tại hộ gia 
đình, không chủ quan tự 
mua thuốc điều trị bệnh 
dẫn đến bệnh tiến triển 
nặng, đồng thời làm dịch 
bệnh lây lan rộng...

ĐÀO DOAN

trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện việc hỗ trợ người 
lao động và người sử dụng lao động theo đúng quy 
định tại Nghị quyết số 116 và Quyết định số 28 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành. Hướng dẫn các 
đơn vị, doanh nghiệp và người lao động về thủ tục 
hồ sơ, quy trình, thời gian và phương thức 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. Thông báo cho đơn vị, doanh nghiệp về việc 
giảm mức đóng từ 1% xuống 0% quỹ tiền lương 
của những người lao động thuộc đối tượng tham gia 
BHTN từ ngày 1.10.2021 đến ngày 30.9.2022. Chủ 
động rà soát, lập danh sách người lao động tham gia 
BHTN tại thời điểm ngày 30.9.2021, chuyển doanh 
nghiệp, đơn vị đối chiếu. Tiếp nhận danh sách người 
lao động để kiểm tra, giải quyết chính sách hỗ trợ 
đối với người lao động. Hướng dẫn, khuyến khích, 
động viên người lao động nhận tiền hỗ trợ thông qua 
tài khoản ATM của hệ thống ngân hàng thương mại 
nhằm bảo đảm an toàn trong phòng, chống đại dịch 
Covid-19 hiện nay. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối 
hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan truyền 
thông tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cơ quan Bảo 
hiểm xã hội trong quá trình triển khai thực hiện chính 
sách hỗ trợ; phối hợp xử lý, báo cáo những vấn đề 
phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện theo thẩm 
quyền.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bảo 
hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan thông tin, truyền thông 
tuyên truyền chính sách hỗ trợ đối với người lao động 
và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
Covid-19 từ Quỹ BHTN.

Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình 
Hưng Yên phối hợp với Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND cấp huyện 
tuyên truyền chính sách hỗ trợ đối với người lao động 
và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
Covid-19 từ Quỹ BHTN.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các 
cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan Bảo hiểm 
xã hội cùng cấp triển khai thực hiện đúng, đủ, kịp 
thời chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp và người 
tham gia BHTN theo quy định tại Quyết định số 28 
trên địa bàn.

Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phổ 
biến tới toàn thể người lao động trong đơn vị về chủ 
trương và các nội dung chính sách hỗ trợ; bố trí nhân 
lực, phương tiện thực hiện chính sách hỗ trợ đối với 
người lao động bảo đảm đúng, đủ, kịp thời theo quy 
định. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã 
hội để thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung thông 
tin, đặc biệt là thông tin về tài khoản ATM của người 
lao động trong quá trình lập hồ sơ giải quyết và chi 
trả chế độ cho người lao động; công khai danh sách 
người lao động được hưởng hỗ trợ tại đơn vị. Thực 
hiện nghiêm các quy định của Luật Bảo hiểm xã 
hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm và các văn 
bản quy định, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ 
trợ người lao động, người sử dụng lao động từ Quỹ 
BHTN.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn 
Lao động tỉnh, tổ chức đại diện của người sử dụng 
lao động và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia 
tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết số 116, Quyết định số 28 trên địa bàn tỉnh; tiếp 
nhận phản ánh, cung cấp thông tin cho cơ quan chức 
năng để điều tra, xác minh và kịp thời xử lý các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách để trục 
lợi theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 02/2021/QĐ-
TTg ngày 21.1.2021 của Thủ tướng Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21.7.2015 
của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với 
hộ mới thoát nghèo (Quyết định số 02/2021/
QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30.3.2021), 
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh 
tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục 
thực hiện giải ngân chương trình cho vay đối 
với hộ mới thoát nghèo, bảo đảm kịp thời, 
đúng quy định. Thủ tục vay vốn đơn giản, 
không cần thế chấp tài sản, trình tự vay 
giống như các chương trình tín dụng chính 
sách mà hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách khác đã từng được áp dụng nên rất 
thuận lợi đối với hộ mới thoát nghèo. Tính 
đến hết tháng 9.2021, dư nợ chương trình 
tín dụng cho vay hộ mới thoát nghèo trên 
địa bàn tỉnh đạt trên 1.277 tỷ đồng, có trên 
26,4 nghìn khách hàng còn dư nợ. Quy trình 
cho vay bảo đảm dân chủ, khách quan, 
đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu vốn sản 
xuất, kinh doanh của từng trường hợp khách 
hàng là hộ mới thoát nghèo. Khách hàng 
sử dụng vốn vay đúng mục đích, góp phần 
từng bước thoát nghèo bền vững.

MINH NGHĨA

Từ ngày 7 đến 11.10, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam thị xã Mỹ Hào tổ chức lớp bồi dưỡng 
cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2021. Tham gia 
lớp tập huấn có 90 học viên là chủ tịch, phó 
chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, 
phường; trưởng hoặc phó trưởng ban công 
tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn 
thị xã.

Trong thời gian diễn ra lớp tập huấn, các 
học viên được nghiên cứu các chuyên đề: 
Mặt trận Tổ quốc với các phong trào thi đua 
yêu nước; Cuộc vận động Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 
tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; 
Mặt trận Tổ quốc với công tác giám sát và 
phản biện xã hội; thực hiện quy chế dân chủ 
ở cơ sở; một số vấn đề lý luận, thực tiễn về 
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 

LỆ THU

(TIẾP THEO TRANG 1)

Bảo đảm công khai... 
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KIM ĐỘNG

Thành lập, duy trì hoạt động 
120 tổ, đội vệ sinh môi trường 

tự quản
Đến nay, các địa phương của huyện Kim Động đã 

thành lập và duy trì hoạt động 120 tổ, đội vệ sinh môi 
trường tự quản tại 73 thôn, tổ dân phố. Định kỳ 2 - 3 lần/
tuần, các tổ, đội vệ sinh môi trường tổ chức thu gom, 
vận chuyển rác thải đến các điểm tập kết. Cùng với đó, 
các tổ chức đoàn thể như: Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn 
Thanh niên trồng được 155 đoạn đường hoa với tổng 
chiều dài 62,1km tại các tuyến đường liên thôn, liên xã; 
140 bồn hoa tại trụ sở làm việc của xã, thị trấn, các 
nghĩa trang liệt sỹ, trường học, nhà văn hóa... góp phần 
tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 

LỆ THU

125 ngày, năng suất trung 
bình 70 - 75 tạ/ha. Giống 
lúa TBR 89 có thời gian sinh 
trưởng trong vụ mùa khoảng 
115 ngày, năng suất trung 
bình 65 - 75 tạ/ha. Để đánh 
giá khả năng phù hợp với 
điều kiện canh tác của tỉnh, 
vụ mùa năm nay, Sở Nông 
nghiệp và PTNT đã triển 
khai trình diễn 5ha giống lúa 
TBR 225 và 5ha giống lúa 
TBR 89 tại xã Đức Thắng 
(Tiên Lữ). Qua đánh giá mô 
hình trình diễn, cả hai giống 
lúa trên đều có khả năng 
sinh trưởng và phát triển tốt; 
đẻ nhánh khỏe, cứng cây, 
khóm gọn, bộ lá đứng, cây 
cao trung bình; lúa trỗ đều, 
thoát cổ bông tốt. Trong đó, 
giống lúa TBR 225 có thời 
gian sinh trưởng ở vụ mùa 
từ 110 đến 115 ngày, bông 
to, hạt xếp xít, tỷ lệ hạt chắc 
cao, màu vàng sáng, chịu 
úng tốt; giống lúa TBR 89 có 
thời gian sinh trưởng khoảng 
110 ngày, khóm gọn, bông 
to, dài, hạt thóc màu nâu 
nhạt, tỷ lệ hạt chắc cao. 

Đánh giá về khả năng 
chống chịu sâu, bệnh hại 
và điều kiện ngoại cảnh bất 
thuận của 2 giống lúa trên, 
đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, 
Chi cục trưởng Chi cục 

BVTV cho biết: Giống lúa 
TBR 225 và TBR 89 có khả 
năng chống chịu tốt với sâu, 
bệnh hại; không nhiễm bệnh 
đạo ôn, nhiễm nhẹ một số 
loại sâu, bệnh hại chính; chịu 
úng và chống đổ tốt. 

Đến nay, mô hình trình 
diễn giống lúa TBR 225 và 
TBR 89 đã được nông dân 
xã Đức Thắng thu hoạch 
xong. Qua nhận xét của các 
hộ tham gia mô hình, hai 
giống lúa trên có bông to hơn 
so với giống lúa đối chứng là 
Khang dân 18 và Bắc thơm 
số 7; số hạt trên bông và tỷ lệ 
hạt chắc cao hơn so với các 
giống lúa đối chứng. Năng 
suất giống lúa TBR 225 đạt 
70 tạ/ha, giống lúa TBR 89 
đạt 67 tạ/ha, cao hơn giống 
lúa đối chứng từ 0,8 đến 0,9 
tạ/ha.

Thực hiện dự án “Tăng 
cường khảo nghiệm để phát 
triển nhanh những giống cây 
trồng mới phục vụ chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng tỉnh Hưng 
Yên giai đoạn 2021 - 2025”, 
vụ mùa năm 2021, Sở Nông 
nghiệp và PTNT đã giao Ban 
quản lý dự án phối hợp với 
các đơn vị liên quan triển 
khai khảo nghiệm 6 giống 
lúa, trình diễn 4 giống lúa 
với quy mô thực hiện 45ha 

tại 4 huyện: Ân Thi, Phù Cừ, 
Tiên Lữ, Văn Lâm. Các diện 
tích trên đều được gieo cấy 
bằng mạ khay, máy cấy theo 
quy mô tập trung, cánh đồng 
mẫu. Các giống lúa tham gia 
khảo nghiệm, trình diễn đều 
sinh trưởng và phát triển tốt, 
ít nhiễm sâu, bệnh, cho năng 
suất cao, phù hợp với cơ cấu 
trà vụ của tỉnh. 

Qua kết quả khảo nghiệm, 
trình diễn các giống lúa mới 
ở vụ mùa năm nay, cán bộ 
nông nghiệp và nông dân 
ở các địa phương đều đánh 
giá cao tiềm năng, năng 
suất, chất lượng lúa, gạo, 
bán được giá. Từ những kết 
quả trên, Sở Nông nghiệp và 
PTNT đề nghị các công ty 
cung cấp giống lúa tiếp tục 
phối hợp đẩy mạnh việc trình 
diễn, khảo nghiệm những 
giống lúa mới có năng suất, 
chất lượng tốt, chống chịu 
tốt với điều kiện ngoại cảnh 
bất thuận để có cơ sở tuyên 
truyền, khuyến cáo nông 
dân mở rộng diện tích sản 
xuất đại trà; đồng thời là căn 
cứ để đề xuất với tỉnh đưa 
vào cơ cấu giống lúa gieo 
cấy trên địa bàn tỉnh. 

ĐÀO BAN

Tuyên (địa chỉ ở phường 
Dị Sử) phát hiện cơ sở này 
kinh doanh 4.000 chiếc 
khẩu trang y tế quá hạn 
sử dụng. Đoàn kiểm tra đã 
lập biên bản, Đội trưởng 
Đội QLTT số 4 ra Quyết 
định xử phạt vi phạm hành 
chính đối với ông Tuyên về 
hành vi kinh doanh khẩu 
trang y tế quá hạn sử dụng 
và buộc tiêu hủy toàn bộ 
4.000 chiếc khẩu trang y tế 
trên. Ngày 12.9, Đội QLTT 
số 5 phối hợp với Đội Chống 
buôn lậu, Phòng Cảnh sát 
Kinh tế (Công an tỉnh) tiến 
hành kiểm tra xe ô tô tải 
biển kiểm soát 29C-051.57 
do ông Hàn Văn Mạnh địa 
chỉ thường trú ở thôn 8, xã 
Thiệu Quang, huyện Thiệu 
Hóa (Thanh Hóa) điều 
khiển lưu thông qua địa 

bàn tỉnh Hưng Yên. Đoàn 
kiểm tra phát hiện trên xe 
vận chuyển 3.000 thiết bị 
đo nồng độ oxy trong máu 
và nhịp tim không rõ nguồn 
gốc xuất xứ. Tại thời điểm 
kiểm tra, lái xe không xuất 
trình được hóa đơn, chứng 
từ chứng minh nguồn gốc 
xuất xứ của lô hàng trên và 
cho biết chỉ là lái xe thuê 
vận chuyển hàng hóa từ 
khu vực chân cầu Thanh 
Trì (Hà Nội) về Hưng Yên 
để giao cho khách hàng. 
Đội QLTT số 5 đã ban hành 
Quyết định tạm giữ đối với 
hàng hóa có dấu hiệu vi 
phạm là 3.000 thiết bị đo 
nồng độ oxy trong máu và 
nhịp tim; trình Cục trưởng 
Cục QLTT tỉnh, UBND tỉnh 
Hưng Yên để xử lý theo 
quy định của pháp luật.

Theo số liệu tổng hợp 
của Cục QLTT tỉnh, từ đầu 
năm đến nay, lực lượng 
QLTT tỉnh đã kiểm tra, xử 
lý 4 vụ vi phạm liên quan 
đến kinh doanh mặt hàng 
thiết bị, vật tư y tế. Số 
tiền xử phạt vi phạm hành 
chính là 57.500.000 đồng; 
tịch thu hàng hóa vi phạm 
trị giá 106.500.000 đồng; 
buộc tiêu hủy hàng hóa vi 
phạm trị giá: 90.400.000 
đồng (gồm: 52 chiếc máy 
tạo oxy); 4.000 chiếc khẩu 
trang y tế). 

Thời gian tới, lực lượng 
QLTT trong tỉnh tiếp tục 
thực hiện kiểm tra đối với 
các tổ chức, cá nhân kinh 
doanh nhóm mặt hàng thiết 
bị, vật tư y tế. Phối hợp 
chặt chẽ với chính quyền 
địa phương, các lực lượng 

 Thành công nhờ phát triển 
trang trại kết hợp 

với chế biến nông sản
Gắn bó từ nhỏ với ruộng vườn, ông Vũ 

Hồng Ngân ở thôn Thọ Lão, xã Quang Hưng 
(Phù Cừ) luôn trăn trở phát triển kinh tế để vừa 
mang lại thu nhập cho gia đình vừa tạo việc 
làm cho người dân địa phương. 

Ông Ngân chia sẻ, ban đầu gia đình ông 
chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, không ít lần gặp phải 
cảnh được mùa rớt giá, cuộc sống khó khăn. 
Sau nhiều năm tích lũy được kinh nghiệm 
sản xuất, có chút vốn, vợ chồng ông mạnh 
dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng 
sản xuất theo mô hình trang trại tổng hợp, 
“lấy ngắn nuôi dài”, vừa chăn nuôi, thả cá, 
vừa trồng cây ăn quả lâu năm như cam, bưởi, 
nhãn, hồng xiêm, vải. Đến nay, mô hình trang 
trại của gia đình ông ngày càng hoàn thiện với 
hơn 1 ha ao nuôi cá giống, hơn 2,5 ha cây ăn 
quả sản xuất theo quy trình VietGAP. Mỗi năm 
trang trại xuất bán ra thị trường trên 20 tấn 
quả tươi. Bên cạnh đó, ao nuôi cá giống duy 
trì sản xuất quanh năm, mỗi năm xuất bán 2-3 
tấn cá giống. 

Vừa làm trang trại, ông Ngân vừa duy trì 
nghề chế biến nông sản, cụ thể là sấy các loại 
hoa quả, nông sản sẵn có ở địa phương. Ông 
đầu tư hệ thống lò sấy điện, vừa có thể sấy 
hoa quả, vừa có thể sấy các loại trà thảo dược 
phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. 
Hiện nay, gia đình ông đang có hàng chục sản 
phẩm hoa quả sấy khô làm trà và thực phẩm 
như: Long nhãn, long vải, hoa hồng, hoa cúc, 
mướp đắng, cải củ… 

Năng động trong sản xuất và chủ động 
trong tiêu thụ nông sản, gia đình ông Ngân 
đã phát triển và duy trì 3 gian hàng bán nông 
sản ở trong và ngoài tỉnh. Với mô hình sản 
xuất linh hoạt và sáng tạo, mỗi năm gia đình 
ông thu lãi khoảng 700 triệu đồng, đồng thời 
tạo việc làm ổn định cho 4 lao động thường 
xuyên, với mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng/
người/tháng. Chia sẻ về những dự định trong 
thời gian tới, ông Ngân cho biết: Tôi sẽ duy 
trì hiệu quả trang trại tổng hợp, đi sâu theo 
hướng sản xuất an toàn, đem lại nhiều sản 
phẩm nông sản sạch và tươi ngon cho người 
tiêu dùng. Đồng thời phát triển và mở rộng 
quy mô chế biến nông sản, liên kết cùng nông 
dân trong vùng để nâng cao giá trị nông sản 
của quê hương.

VI NGOAN

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện vận chuyển máy tạo oxy không rõ 
nguồn gốc xuất xứ

Mô hình trình diễn giống lúa VNR10 tại xã Hồng Vân (Ân Thi)

Triển vọng các giống lúa mới trên đồng ruộng

Kiểm soát thị trường trang thiết bị, vật tư y tế
Thực hiện chỉ đạo của 

Bộ Công Thương, 
Tổng cục Quản lý thị 

trường (QLTT), UBND tỉnh, 
thời gian qua, Cục QLTT 
tỉnh đã chủ động triển khai 
các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19; đồng thời 
chỉ đạo các đội QLTT tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát thị 
trường, đặc biệt là các mặt 
hàng phục vụ phòng, chống 
dịch Covid-19 như: Khẩu 
trang y tế, thuốc chữa bệnh, 
trang thiết bị, vật tư y tế... 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, 
tình hình thị trường tương đối 
ổn định; các mặt hàng tiêu 
dùng thiết yếu, trang thiết 
bị, vật tư y tế phòng, chống 
dịch cung ứng ra thị trường 
bảo đảm đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng của Nhân dân; 
hoạt động mua, bán diễn ra 
bình thường, không có hiện 
tượng khan hiếm hàng hóa, 
“găm” hàng, tăng giá. 

Tuy nhiên, do tình hình 
dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp, nhu cầu mua bán các 
loại vật tư, thiết bị y tế của 
người dân tăng mạnh trong 
thời gian qua nên một số đối 
tượng vì lợi nhuận mà cung 
ứng các loại sản phẩm kém 
chất lượng, không rõ nguồn 
gốc... ra thị trường. Không 
chỉ bán trực tiếp, nhiều 
mặt hàng vật tư y tế không 
rõ nguồn gốc được các đối 
tượng rao bán trên các trang 
thương mại điện tử, mạng xã 
hội Facebook, Zalo... như: 
Bộ đồ bảo hộ chống dịch; 
bộ kit test nhanh Covid-19; 
thuốc điều trị Covid-19... 
Nếu người dân sử dụng các 
loại vật tư y tế giả, kém chất 
lượng có thể ảnh hưởng xấu 
đối với sức khỏe.

Ngày 12.8, Đội QLTT số 
4 phối hợp với Công an thị 
xã Mỹ Hào kiểm tra cơ sở 
kinh doanh của ông Vũ Duy 

Cùng với sự phát triển của doanh 
nghiệp, đội ngũ doanh nhân trên địa 
bàn tỉnh không ngừng lớn mạnh, năng 
động, sáng tạo trong điều hành hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, thích ứng 
nhanh với cơ chế thị trường, từng 
bước tạo dựng uy tín, thương hiệu sản 
phẩm trên thị trường trong nước và 
ngoài nước; khai thác ngày càng có 
hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa 
phương, đóng góp tích cực vào việc 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 
Đặc biệt, trong 2 năm 2020, 2021, 
dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng lớn 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của các doanh nghiệp nhưng với 
sự vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị, cộng đồng doanh nghiệp và đội 
ngũ doanh nhân đã đoàn kết chung 
sức, đồng lòng, nỗ lực vừa tập trung 
phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy 
trì, sản xuất, kinh doanh, tạo việc 
làm và chăm lo cho người lao động. 
Nhờ đó, kinh tế của tỉnh liên tục đạt 
tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh 
tế chuyển dịch mạnh theo hướng tích 
cực. Trong 9 tháng năm nay, tổng sản 
phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 
5,71% so với cùng kỳ năm 2020 (cả 
nước tăng 1,42%), thu ngân sách đạt 
13.485 tỷ đồng.

Là tổ chức đại diện cộng đồng 
doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân 
Hưng Yên, hiện nay, Hiệp hội Doanh 
nghiệp tỉnh có 10 hội doanh nghiệp 
huyện, thị xã, thành phố; 12 hội làng 
nghề, ngành nghề, giới tính với tổng 
số 1422 hội viên. Những năm qua, 
các hoạt động của Hiệp hội Doanh 
nghiệp tỉnh luôn gắn với mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Hiệp hội đã tích cực tuyên 
truyền, vận động hội viên, cộng đồng 
doanh nghiệp phát huy vai trò nòng 
cốt trong phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh; phối hợp cùng với các sở, ngành, 
địa phương đề xuất với tỉnh các giải 
pháp cải thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh cho doanh nghiệp, xây dựng và 
phát triển đội ngũ doanh nhân đáp 
ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc 
tế. Tổ chức cho doanh nghiệp tham 

gia các hội thảo, hội chợ; tạo lập liên 
kết chuỗi giữa sản xuất và xuất nhập 
khẩu nông sản, tham dự các diễn đàn 
hợp tác liên kết và phát triển, tìm kiếm 
cơ hội đầu tư, quảng bá hình ảnh, giới 
thiệu tiềm năng của tỉnh, mời gọi đầu 
tư và các chính sách thu hút đầu tư 
của tỉnh, tìm kiếm đối tác tại các tỉnh, 
thành phố trong khu vực…

Sự phát triển và lớn mạnh của đội 
ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã 
góp phần quan trọng vào chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội và ngày càng 
khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt, 
tiên phong trong công cuộc xây dựng 
và phát triển tỉnh. Nhiều doanh nhân 
đã thể hiện rõ phẩm chất, bản lĩnh của 
doanh nhân Việt Nam hiện đại, khắc 
phục khó khăn, sáng tạo, chủ động 
hội nhập, nâng cao năng lực cạnh 
tranh để ổn định, phát triển, đồng thời 
luôn có trách nhiệm với cộng đồng, 
xã hội trong việc tích cực đồng hành 
cùng tỉnh và địa phương thực hiện 
giảm nghèo, chăm sóc gia đình người 
có công, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ 
các chương trình phòng chống, khắc 
phục thiên tai, dịch bệnh, xây dựng 
nông thôn mới, các quỹ nhân đạo từ 
thiện. 

Để phát huy vai trò của đội ngũ 
doanh nhân, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo 
các cấp, ngành, địa phương tăng 
cường công tác tuyên truyền về vị trí, 
vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp 
trong phát triển kinh tế - xã hội; tôn 
vinh sự cống hiến, nâng cao trách 
nhiệm của doanh nhân đối với cộng 
đồng xã hội. Tạo môi trường sản xuất, 
kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho 
doanh nhân. Tiếp tục thực hiện tốt cải 
cách hành chính, đặc biệt là thủ tục 
hành chính đối với doanh nhân, doanh 
nghiệp, nêu cao trách nhiệm của các 
cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận 
lợi để doanh nhân, doanh nghiệp hoạt 
động sản xuất, kinh doanh. Chú trọng 
đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh 
nhân trong quá trình xây dựng, tổ 
chức thực hiện cơ chế, chính sách. 
Hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng 
quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp, khuyến khích phát 
triển doanh nhân khu vực nông thôn…

Muôn cách làm giàu

XÂY DỰNG ...

Với mục tiêu nâng cao 
hiệu quả sản xuất 
lúa, gạo, những vụ 

sản xuất gần đây, ngành 
nông nghiệp đã đưa vào 
gieo cấy khảo nghiệm, 
trình diễn nhiều giống lúa 
mới có năng suất, chất 
lượng cao, trong đó có một 
số giống lúa đã được bổ 
sung vào cơ cấu giống lúa 
của tỉnh.

Để tiếp tục đánh giá 
những ưu điểm và khả 
năng thích ứng với cơ cấu 
trà vụ, vụ mùa năm nay, 
Sở Nông nghiệp và PTNT 
tiếp tục triển khai mô hình 
trình diễn 5ha giống lúa 
VNR10 tại xã Hồng Vân 
(Ân Thi). Giống lúa VNR10 
là giống lúa thuần do Công 
ty cổ phần giống cây trồng 
Hà Tây nghiên cứu, chọn 
tạo và đã được Bộ Nông 
nghiệp và PTNT công nhận 
giống quốc gia. Giống lúa 
VNR10 có thời gian sinh 
trưởng ở vụ xuân từ 115 
đến 120 ngày, vụ mùa từ 
100 đến 105 ngày. Năng 
suất ở vụ xuân đạt 75 - 80 
tạ/ha, vụ mùa đạt 70 - 72 
tạ/ha. Giống lúa VNR10 đã 
được Sở Nông nghiệp và 
PTNT đưa vào sản xuất, 
trình diễn tại một số địa 
phương trên địa bàn tỉnh 
đến nay được 3 vụ. Qua 
theo dõi, đánh giá ở những 
vụ trước, giống lúa này sinh 
trưởng và phát triển tốt, 
chiều cao cây trung bình, 
bộ lá đứng, chống đổ tốt, 
ít nhiễm sâu, bệnh hại và 
chịu thâm canh. Mô hình 
trình diễn giống lúa VNR10 
tại xã Hồng Vân ở vụ mùa 
năm nay cho thấy, giống 
có khả năng sinh trưởng 
và phát triển tốt; phù hợp 
với cơ cấu trà vụ của tỉnh. 
Giống lúa VNR10 có bông 
to, hạt xếp xít, số hạt/bông 
cao, tỷ lệ hạt lép thấp; chất 
lượng gạo khá, cơm có mùi 
thơm nhẹ, dẻo.

Giống lúa TBR 225 
và TBR 89 do Tập đoàn 
Thaibinh Seed nghiên 
cứu, chọn tạo. Trong đó 
giống lúa TBR 225 đã 
được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận giống từ 
năm 2015; đến nay, giống 
lúa đã được chuyển gen 
kháng bạc lá; thời gian sinh 
trưởng ở vụ mùa khoảng 

chức năng trong đấu tranh 
chống buôn bán, vận chuyển 
hàng cấm, hàng nhập lậu, 
hàng kém chất lượng, nhất là 
đối với nhóm mặt hàng vật tư 
y tế, trang thiết bị y tế phòng, 
chống dịch Covid-19. Tiếp tục 
thực hiện nghiêm chỉ đạo của 
cấp trên về chống buôn lậu, 
gian lận thương mại, hàng 
giả và công tác phòng, chống 
dịch Covid-19; tập trung quản 
lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát 
các điểm bán hàng vật tư y 
tế, trang thiết bị y tế phòng, 
chống dịch Covid-19, kiên 
quyết không để xảy ra tình 
trạng “găm” hàng, tăng giá, 
buôn bán hàng giả, kém chất 
lượng, bảo đảm đáp ứng hàng 
hóa cho người dân phục vụ 
phòng, chống dịch Covid-19. 
Cùng với công tác kiểm tra, 
kiểm soát, Cục QLTT tỉnh chỉ 
đạo các đội phối hợp với các 
lực lượng chức năng trên địa 
bàn tổ chức tuyên truyền, ký 
cam kết chấp hành các quy 
định của pháp luật trong hoạt 
động kinh doanh thuốc tân 
dược, vật tư, thiết bị y tế nhằm 
nâng cao ý thức của các chủ 
cơ sở, không lợi dụng dịch 
bệnh để đầu cơ “găm” hàng, 
nâng giá, gây rối loạn thị 
trường, qua đó góp phần bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
Bên cạnh đó, Cục QLTT tỉnh 
cũng khuyến cáo người tiêu 
dùng nên lựa chọn những sản 
phẩm có chất lượng đạt tiêu 
chuẩn, có nguồn gốc rõ ràng 
của các nhà phân phối, nhà 
thuốc uy tín; tuyệt đối không 
đặt mua, sử dụng các thiết bị 
y tế không rõ nguồn gốc xuất 
xứ vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
về hàng giả, hàng kém chất 
lượng ảnh hưởng xấu đến sức 
khoẻ.

HƯƠNG GIANG

(TIẾP THEO TRANG 1)

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Xác nhận gần 500 bản 
đăng ký kiểm tra chất lượng 

thép nhập khẩu 
Từ đầu năm đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã 

tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với các loại thép 
nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo 
quy định của pháp luật. Kết quả, Sở đã xác nhận gần 
500 bản đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu 
đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu phục 
vụ sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công 
nghệ cũng ban hành 74 bản thông báo công bố hợp quy, 
7 bản thông báo hợp chuẩn đối với các sản phẩm, hàng 
hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

MAI NHUNG

(TIẾP THEO TRANG 1)

Ngày 12.10, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thường 
trực HĐND các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức 
lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-
2026 bằng hình thức trực tuyến. Chủ trì tại điểm cầu 
Trung ương có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên 
BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Dự lớp 
bồi dưỡng tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí trong 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Uỷ ban 
Kiểm tra Tỉnh uỷ; Lê Xuân Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo 
Tỉnh uỷ. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Trong 3 ngày, từ ngày 12 đến 14.10, các đại biểu 
HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng sẽ nghiên cứu, trao 
đổi 6 chuyên đề: Tầm nhìn, định hướng phát triển đất 
nước; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp 
tỉnh; Kỹ năng của đại biểu HĐND tỉnh trong tham gia 
xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; 
Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu 
HĐND cấp tỉnh; Kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử 
tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của 
đại biểu HĐND cấp tỉnh; Kỹ năng giám sát của đại biểu 
HĐND cấp tỉnh. 

Tham gia lớp bồi dưỡng, các đại biểu HĐND tỉnh được 
trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động, 
từ đó góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động 
của HĐND và đại biểu HĐND, đáp ứng ngày càng tốt 
hơn vai trò, trách nhiệm người đại biểu Nhân dân.

Khai mạc ...



* Tổng biên tập LÊ CÔNG TUẤN * Phó tổng biên tập: NGUYỄN HOÀNG LINH - NGUYỄN NGỌC LUYỆN * Trình bày THANH HƯNG * Chế bản  điện tử tại Tòa soạn Báo Hưng Yên * Giấy phép xuất bản số 812/GP- BTTTT
 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14-5-2012   *  Trụ sở tòa soạn: 309 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên  *  Điện thoại: (0221) 3863635, 3864816 *  Fax: 3864816  * Hộp thư điện tử: 
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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)

5. Bài học kinh nghiệm
Những bài học kinh nghiệm trong công tác 

dân vận của Đảng được Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội (bổ sung, phát triển năm 2011) tổng kết, 
đó là: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, 
do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân 
là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn 
bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích 
và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức 
mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với 
nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân 
dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối 
với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội 
chủ nghĩa và của Đảng” ; “Không ngừng củng 
cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, 
đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn 
kết quốc tế. Đó là truyền thống quý báu và là 
nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước 
ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Đoàn 
kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành 
công, đại thành công”.

Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng 
rút ra 5 bài học kinh nghiệm quan trọng, trong 
đó có bài học: “Trong mọi công việc của Đảng 
và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực 
hiện quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, 
tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân, kiên trì thực hiện phương châm “Dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, 
dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ 
thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực 
sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; 
thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, 
dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh 
phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn 
đấu; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân 
dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ 
nghĩa”.

III- PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 91 NĂM 
CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG TRONG 
GIAI ĐOẠN MỚI

Đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội và 
thách thức trong bối cảnh cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4; trình độ dân trí ngày 
càng cao; vai trò làm chủ của nhân dân ngày 
càng được mở rộng; các phương tiện thông 
tin trực tiếp tác động ngày càng đa dạng, đa 
chiều. Năm 2021 đã diễn ra nhiều sự kiện chính 
trị quan trọng của đất nước: Đại hội Đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là năm đất 
nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức 
trong điều kiện hệ thống chính trị vừa củng cố, 
kiện toàn, vừa thực hiện đồng thời các nhiệm 
vụ: phòng, chống đại dịch COVID-19 diễn biến 
phức tạp, chăm lo đời sống nhân dân, phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh.

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả 
công tác dân vận của Đảng, góp phần đưa Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại 
hội đảng bộ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc 
sống, các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống 
chính trị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm 
vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ 
chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính 
trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân về tư tưởng Hồ Chí 
Minh, quan điểm, đường lối của Đảng về vai trò 
của nhân dân, dân vận và công tác dân vận. 
Tập trung quán triệt tác phẩm “Dân vận” của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 25-NQ/
TW ngày 3.6.2013 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi 
mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân 
vận trong tình hình mới”, Quyết định số 23-QĐ/
TW, ngày 30.7.2021 của Bộ Chính trị về ban 
hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống 
chính trị” gắn với triển khai hiệu quả Chương 
trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng về công tác dân vận.

2. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác dân vận trong tình 
hình mới. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính 
trị thường xuyên sâu sát cơ sở, đánh giá và dự 
báo chính xác, kịp thời những diễn biến xã hội, 
tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân 
để đề xuất giải pháp, chính sách kịp thời, phù 
hợp. Cấp ủy, chính quyền các cấp nghiêm túc 
chấp hành các quy định về công tác tiếp dân, 
đối thoại trực tiếp với dân; cầu thị, lắng nghe và 
xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, 
tố cáo của dân. Lấy lợi ích của nhân dân để 
định hướng mục tiêu lãnh đạo, lấy sự hài lòng 
của nhân dân làm thước đo kết quả công việc, 
đánh giá cán bộ. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
giải quyết, tháo gỡ những vấn đề cụ thể liên 
quan đến đời sống, sản xuất của nhân dân, 
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp hiện nay.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; học tập phong cách dân vận của 
Người: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, 
miệng nói, tay làm”, “trọng dân, gần dân, hiểu 
dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Thực 
hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, tuân thủ pháp luật và đạo 
đức, lối sống; tăng cường mối quan hệ gắn bó 
mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. 
Kiện toàn, nâng cao chất lượng cơ quan tham 
mưu cho Đảng về công tác dân vận.

Quan tâm làm tốt công tác sơ kết, tổng kết 
các văn bản của Đảng liên quan đến công 
tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Tích cực đôn 
đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác 
dân vận. Xây dựng, bổ sung các cơ chế phối 
hợp và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác 
phối hợp về công tác dân vận giữa các cơ quan, 
tổ chức, các lực lượng liên quan.
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(Còn nữa)

Đài KTTV Hưng Yên

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

(TIẾP THEO TRANG 1)

Thông báo về việc giải thể Chi nhánh số 1, Chi nhánh số 2 và Chi nhánh số 3
 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên 

Từ ngày 13 đến 14.10.2021
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc 

đến Tây bắc cấp 3 sau tăng lên cấp 4, cấp 5.
Nhiệt độ cao nhất: 25 - 270C
Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 230C

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 
2017, căn cứ Quyết định số 37/QĐ-
UBND ngày 10.8.2021 của UBND 
tỉnh Hưng Yên quy định vị trí, chức 
năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 
nước trực thuộc Sở Tư pháp.

Theo đó, Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý nhà nước thông báo giải thể, chấm 
dứt hoạt động của Chi nhánh số 1; 
Chi nhánh số 2 và Chi nhánh số 3, 
nội dung cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ trụ sở, số điện thoại 
của Chi nhánh số 1; Chi nhánh số 2 
và Chi nhánh số 3

Chi nhánh số 1 - Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên.

Địa chỉ: Phường Bần Yên Nhân, 

thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Số điện thoại:  0221.3742384.
Chi nhánh số 2 - Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên.
Địa chỉ: Thôn Trung, xã An Vỹ, 

huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Số điện thoại:  0221.3940640
Chi nhánh số 3 - Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên.
Địa chỉ: Thị trấn Trần Cao, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Số điện thoại: 0221.3855988.
2. Ngày giải thể, chấm dứt Chi 

nhánh số 1, Chi nhánh số 2 và Chi 
nhánh số 3: Ngày 20 tháng 8  năm 
2021.

Kể từ ngày 20.8.2021, Chi nhánh 
số 1, Chi nhánh số 2 và Chi nhánh số 

3 chấm dứt hoạt động, các cơ quan, 
tổ chức và Nhân dân trên địa bàn các 
chi nhánh nếu có nhu cầu trợ giúp 
pháp lý hoặc trao đổi công việc liên 
quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý, 
đề nghị liên hệ trực tiếp với Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng 
Yên theo địa chỉ sau:

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 
nước tỉnh Hưng Yên: Số 19 đường 
An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0221.3550511 - 
0221.3552122.

GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Trường 

Tổ chức ...
(TIẾP THEO TRANG 1)

Thường trực HĐND tỉnh ...
(TIẾP THEO TRANG 1)

Ngày 12.10, tại thị xã Mỹ Hào, 
Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí 
Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn 
có buổi làm việc với Thường trực 
HĐND thị xã Mỹ Hào. Dự buổi làm việc 
có các đồng chí trong Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy: Phạm Văn Khuê, Phó Chủ 
tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Thị 
Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. 
Cùng dự có các đồng chí trong Thường 
trực HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, 
ngành của tỉnh…

Trong 9 tháng năm 2021, HĐND thị 
xã Mỹ Hào đã phối hợp, tổ chức thành 
công, an toàn cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 
các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công 
tác tổ chức các kỳ họp của HĐND 
thị xã thực hiện đúng quy định. Việc 
xây dựng và ban hành nghị quyết 
của HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 
2021 - 2026 đúng trình tự, thủ tục quy 
định, phù hợp với điều kiện thực tế của 
địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ, HĐND 
thị xã đã ban hành 21 nghị quyết; 
Thường trực HĐND thị xã ban hành 27 
nghị quyết. Công tác giám sát, thẩm 
tra, tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, 
nâng cao chất lượng. Việc giải quyết 
đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh do Thường trực HĐND tỉnh 
chuyển đến các cơ quan chức năng 
được thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm 
quyền. Việc triển khai thực hiện của 
cấp ủy, chính quyền thị xã đối với các 
kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh 
tại Thông báo Kết luận số 443/TB-
TTHĐND ngày 15.7.2021 về kết quả 
khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 
277/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 
đã được thị xã chỉ đạo các địa phương 
thực hiện bố trí, phân công công tác 
theo đúng phương án, bảo đảm đúng 
chuyên môn, năng lực.

Tại buổi làm việc, Thường trực 
HĐND thị xã Mỹ Hào kiến nghị, đề 
xuất một số vấn đề như: Đề nghị Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 

Nghị quyết về xây dựng và phát triển 
đô thị Mỹ Hào đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030; điều chỉnh giá đất trong 
bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành 
sát với giá đất thị trường, làm căn cứ 
cho phương án bồi thường giải phóng 
mặt bằng; hỗ trợ kinh phí để thị xã Mỹ 
Hào thực hiện đề án xử lý rác thải và 
dự kiến xây dựng nhà máy xử lý rác 
thải Cẩm Xá; chấp thuận chủ trương 
cho thị xã lập quy hoạch phân khu xây 
dựng tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm hành 
chính mới gắn với phát triển đô thị Mỹ 
Hào; ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn 
vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025 hỗ trợ thị xã đầu tư hệ 
thống hạ tầng đô thị, các tuyến đường 
giao thông, hệ thống xử lý thoát nước…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, 
đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần 
Quốc Toản ghi nhận những đề xuất, 
kiến nghị của Thường trực HĐND thị xã 
Mỹ Hào; đồng thời nhấn mạnh: Trong 
thời gian tới, thị xã Mỹ Hào cần tiếp tục 
kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy 
của thị xã; rà soát, củng cố đội ngũ 
cán bộ cấp cơ sở; thực hiện tốt công 
tác quản lý nhà nước về đất đai; làm 
tốt công tác dân vận chính quyền trong 
công tác giải phóng mặt bằng và phát 
triển kinh tế - xã hội; tập trung cải cách 
thủ tục hành chính phục vụ người dân 
và doanh nghiệp; chú trọng công tác 
giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo 
của công dân ngay từ cơ sở; xác định 
rõ các tiêu chí còn thiếu trong quá trình 
phấn đấu trở thành đô thị loại 3 để có 
kế hoạch, lộ trình hoàn thiện; làm tốt 
công tác quy hoạch đô thị, thương mại 
dịch vụ; quan tâm, bảo đảm an sinh xã 
hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp 
tục thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục 
đổi mới phương thức hoạt động của 
HĐND, các tổ đại biểu HĐND và hoạt 
động tiếp xúc cử tri; tăng cường công 
tác giám sát theo luật định để các chủ 
trương, nghị quyết của HĐND đi vào 
cuộc sống…

Ngày 12.10, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 
tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức phiên họp thứ nhất 
năm 2021. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành 
chính tỉnh chủ trì. 

Theo Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 
27.8.2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban 
Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên, Ban 
Chỉ đạo tỉnh có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các 
chủ trương, chính sách, giải pháp quan trọng để đẩy 
mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC); tham 
mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, 
nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về CCHC; 
tham mưu chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 
CCHC của các ngành, địa phương...

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh 
đã thảo luận, thông qua quy chế làm việc của Ban 
Chỉ đạo tỉnh và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo tỉnh; 
tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch CCHC Nhà 
nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025. 

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn 
Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ 
đạo cải cách hành chính tỉnh yêu cầu, sau hội nghị, 
các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chủ động triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế đã thống nhất. 
Đối với Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Hưng Yên 
giai đoạn 2021 - 2025, tổ giúp việc cần tiếp thu ý 
kiến của các đại biểu, bổ sung để hoàn thiện số liệu 
về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm sát với 
thực tế và có tính khả thi cao, trong đó lưu ý một số 
chỉ tiêu về liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính. Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đến từng 
sở, ngành, địa phương và phải gắn trách nhiệm của 
người đứng đầu; cần xác định rõ lộ trình thực hiện 
từng năm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, 
ngoài trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, 
các đơn vị huy động lực lượng tham gia tổ giúp việc 
Ban Chỉ đạo tỉnh phải bảo đảm tinh thông nghiệp vụ. 
Các ngành sử dụng nhiều phần mềm ứng dụng như: 
Y tế, Công an, Tư pháp... nghiên cứu để đồng bộ 
hóa hạ tầng công nghệ thông tin. Kế hoạch CCHC 
Nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025 sau 
khi được bổ sung, hoàn thiện cần lấy ý kiến của các 
huyện, thị xã, thành phố. Sở Tài chính tham mưu bố 
trí nguồn ngân sách thỏa đáng cho nhiệm vụ CCHC. 
Hàng năm, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tổ chức sơ kết, đánh 
giá việc thực hiện nhiệm vụ CCHC và khen thưởng 
phù hợp. 

Trong xây dựng nông thôn mới, cựu chiến binh Nguyễn 
Ngọc Quang tích cực tham gia ủng hộ để xây dựng, nâng 
cấp, chỉnh trang hạ tầng nông thôn. Năm 2017, ông ủng hộ 
xây dựng đường bê tông nội đồng ở thôn Thụy Lôi, xã Thụy 
Lôi (Tiên Lữ) dài 470m, rộng 2,5m với tổng số tiền là 460 
triệu đồng. 

Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ 
thiện, trên cương vị là Chủ tịch Hội doanh nghiệp Cựu chiến 
binh huyện Tiên Lữ, Chủ tịch Hội doanh nghiệp cựu chiến 
binh tỉnh Hưng Yên, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quang 
tích cực tham gia xây dựng các phong trào, hoạt động của 
hội; vận động hội viên giúp đỡ nhau trong phát triển kinh 
tế và làm việc thiện. Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quang 
cùng với Ban chấp hành Câu lạc bộ Cựu chiến binh, cựu 
quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Tiên Lữ tạo 
sự liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân. Cụ thể, 
là cầu nối giữa Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt đới với 
nông dân xã Hải Triều, xã Thụy Lôi (Tiên Lữ) để thực hiện 
Dự án cấy lúa Tám nhiệt đới. Công ty đã hỗ trợ giống, kỹ 
thuật, phân bón và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Hiện 
nay, Dự án được thực hiện ở nhiều xã trên địa bàn huyện 
Tiên Lữ.

Năm 2020, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quang được 
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu 
biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh.

Cựu chiến binh ...

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
SỞ TƯ PHÁP TỈNH HƯNG YÊN

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quang (đứng thứ ba từ trái sang) 
ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 huyện Tiên Lữ


