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Ước tính gần 906,7 tỷ đồng 
hỗ trợ người lao động 

từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

(XEM TIN TRANG 3)

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), Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh 
đã lập dự toán chi hỗ trợ cho 191.329 người lao động (tại 4.050 
đơn vị) đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30.9.2021 (trừ 
các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 28) và 33.081 
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) 
với tổng số tiền ước tính gần 906,7 tỷ đồng. 

Cơ quan BHXH đang tập trung rà soát, lập danh sách người 
lao động được hỗ trợ 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. 

THU YẾN

(XEM TIN TRANG 4)

Những năm qua, tổ chức Hội Nông dân đã có sự đổi mới phương 
thức, hướng hoạt động về cơ sở, tất cả vì quyền, lợi ích chính 
đáng của hội viên nông dân. Công tác hội và phong trào nông 

dân trong tỉnh đã có bước phát triển toàn diện, tạo sự chuyển biến tích 
cực về nhiều mặt. 

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định chất lượng 
công tác hội và phong trào nông dân, công tác đào tạo, bồi dưỡng, 
quy hoạch cán bộ được các cấp hội quan tâm thực hiện và có nhiều 
đổi mới. Hội nông dân các cấp đã tăng cường quán triệt những văn 
bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tổ chức và cán bộ; xây dựng kế 
hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng 
đối tượng, chú trọng tới đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Hằng năm, nhiều 
cán bộ hội được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, 100% cán bộ 
chủ chốt ở cơ sở đều được tập huấn nghiệp vụ công tác hội, góp phần 
nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ công tác hội, từng bước đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiêu biểu như Hội Nông dân 
thành phố Hưng Yên đã chú trọng xây dựng được đội ngũ cán bộ làm 
công tác hội các cấp có trình độ, tâm huyết với phong trào nông dân. 

Ngày 14.10.1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khai mạc tại Hương Cảng (Trung 
Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong 

đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông - 
tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Trong 
91 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng 
Đảng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng 
là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy, là chỗ dựa vững chắc 
của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong 91 
năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh không ngừng lớn 
mạnh, trưởng thành và ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò 
của mình, góp phần quan trọng vào những thành tựu mà tỉnh 
đã đạt được.

Thời gian qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã bám 
sát chương trình làm việc và sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung 
ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khắc phục khó khăn, đổi mới 
phương pháp làm việc để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 
và nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đề ra 
và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đồng chí Bùi Huy Cường, Phó 
Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Sau 
thành công của đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 

KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (14.10.1930 - 14.10.2021)

Xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy của cấp ủyXứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy của cấp ủy

KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14.10.1930 - 14.10.2021)

Bước phát triển mới trong công tác hội và phong trào nông dân
 LÊ HIẾU

Hợp tác xã
 tìm hướng đi mới 

để thích ứng

HỒNG NGỌC

Cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ

Hội Nông dân tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

Hỗ trợ 3.948 đoàn viên,
 người lao động bị ảnh hưởng 

bởi dịch Covid - 19

Xây dựng đơn vị 
vững mạnh toàn diện 
“mẫu mực, tiêu biểu”

BAN CHQS HUYỆN KHOÁI CHÂU

(XEM TIẾP TRANG 4)

(XEM TIẾP TRANG 2)

Kỷ niệm Ngày Quốc tế
 giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

và Ngày ASEAN
 quản lý thiên tai

MINH HỒNG

Ngày 13.10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về 
phòng, chống thiên tai tổ chức kỷ niệm Ngày 
Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13.10) và 
Ngày ASEAN quản lý thiên tai theo hình thức 
trực tuyến. Đồng chí Lê Văn Thành, Uỷ viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ 
tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc 
gia về phòng, chống thiên tai chủ trì. Đồng 
chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ 
huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh dự tại điểm cầu Hưng Yên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lịch sử 
ra đời và ý nghĩa của Ngày Quốc tế giảm 
nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN quản lý 
thiên tai; những tác động của biến đổi khí 
hậu, thiên tai đã và đang diễn ra trên phạm 
vi toàn cầu và tại Việt Nam, những giải pháp 
thích ứng, giảm nhẹ được đề xuất, kiến nghị 
nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của thiên 
tai đến đời sống, sản xuất, sức khỏe của con 
người.

(XEM TIẾP TRANG 3)

Biểu dương doanh nghiệp tiêu biểu
 chăm lo tốt cho người lao động

  Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh
 với các doanh nghiệp tiêu biểu Tin, ảnh: PV

Thực hiện Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021 
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ 
khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 
27.4.2021, đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn 
cấp trên trực tiếp cơ sở đã hỗ trợ 3.948 đoàn viên, người lao 
động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền gần 2,2 tỷ 
đồng. Trong đó, đoàn viên, người lao động là F0 được hỗ 
trợ tối đa 3 triệu đồng/người; trường hợp F1 phải cách ly y 
tế được hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng/người; lao động nữ đang 
mang thai, người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, người 
lao động phải nghỉ việc do cư trú trong các khu vực bị phong 
tỏa được hỗ trợ tối đa 500 nghìn đồng/người…

PV

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Hưng Yên

Hội thảo Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, 
an toàn với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt gãy 
kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương

Tin, ảnh: PHƯƠNG MINH - NGUYỄN NHÂN
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* Hiện nay, trên sàn giao dịch công nghệ và thiết bị 
tỉnh tại địa chỉ trang web http://sancongnghehungyen.
vn có trên 2 nghìn sản phẩm của 260 doanh nghiệp 
tham gia. Các sản phẩm tham gia sàn giao dịch chủ yếu 
thuộc các lĩnh vực như: Giao thông - vận tải; điện - điện 
tử; đo lường - phân tích; môi trường...

* Huyện Yên Mỹ đã tiến hành rà soát, thẩm định, 
lập danh sách và đề nghị hỗ trợ người lao động và người 
sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo 
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ 
và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của 
Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, huyện lập danh sách đề 
nghị hỗ trợ 1.084 người thuộc 33 đơn vị, doanh nghiệp 
với số tiền trên 1,37 tỷ đồng. 

* Thời gian qua, Công ty Điện lực Hưng Yên đã tích 
cực triển khai thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện 
sinh hoạt, bảo đảm hoàn thành mục tiêu số hóa 100% 
hợp đồng mua bán điện trong năm 2021. Đến hết tháng 
9, công ty đã triển khai ký số hóa hợp đồng, đạt trên 
97% kế hoạch năm.

* Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội nông dân trong 
tỉnh đã tổ chức được 240 buổi tư vấn pháp luật và trợ 
giúp pháp lý cho 10.203 lượt hội viên nông dân tập 
trung về một số chính sách liên quan đến lĩnh vực nông 
nghiệp, nông dân và nông thôn như: Đất đai, giải phóng 
mặt bằng, giải quyết các khiếu nại, tố cáo... 

* Ngày 11.10, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với 
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kim Động tổ chức khánh 

thành và trao số tiền 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà 
“Mái ấm tình thương” cho hội viên Lê Thị Hiền thuộc 
diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp 
ở thôn Tả Hà, xã Hùng An (Kim Động). 

* Trong 9 tháng qua, lực lượng QLTT trên địa bàn 
tỉnh đã kiểm tra 520 lượt cá nhân, tổ chức kinh doanh 
hàng hóa; qua đó phát hiện, xử lý 335 vụ vi phạm pháp 
luật trong hoạt động kinh doanh thương mại với tổng số 
tiền là gần 941 triệu đồng. Ngoài ra, Cục QLTT tỉnh đã 
trình UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với 5 đối tượng, phạt hành chính số tiền 
160,5 triệu đồng...

* Đến hết quý III, tổng nguồn vốn của Quỹ tín dụng 
nhân dân xã Trưng Trắc (Văn Lâm) đạt gần 193 tỷ đồng, 
tăng trên 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, dư nợ 
cho vay đạt gần 68 tỷ đồng. Lợi nhuận trung bình của 
quỹ đạt trên 500 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân 
của nhân viên làm việc tại quỹ đạt 8 - 10 triệu đồng/
người/tháng. 

* Nhờ áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt 
vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa hỗ trợ 
doanh nghiệp và người lao động, tình hình hoạt động 
của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tương đối ổn 
định. Trong 9 tháng năm 2021, số lao động hưởng trợ 
cấp thất nghiệp tại tỉnh so với cùng kỳ năm 2020 giảm 
25,93%. 

PV

TIN VẮN

đội ngũ, bắn súng tiểu liên AK bài 1 cho thấy, các cán 
bộ, chiến sỹ đã nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết của các 
cấp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật Nhà nước, các quy định của quân đội; thực 
hành thuần thục các yếu lĩnh, động tác đã được huấn 
luyện tại đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ 
khí trang bị. Kết quả, 100% đạt yêu cầu, có gần 80% 
khá, giỏi.

CTV

CƠ SỞ CÁCH LY TẬP TRUNG SỐ 1 CỦA TỈNH 

Tiếp nhận 198 công dân 
trở về từ Nhật Bản

toàn ngành tiếp tục tập trung triển 
khai thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết 
đại hội đảng bộ các cấp nhiệm 
kỳ 2020-2025, trọng tâm là: Kiện 
toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý từ cấp tỉnh đến cấp 
cơ sở; quan tâm thực hiện đầy đủ, 
kịp thời chế độ, chính sách đối với 
các đồng chí không đủ tuổi tái cử 
cấp ủy. Căn cứ Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025, Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy đã tập trung tham mưu với Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các 
đề án về công tác tổ chức xây 
dựng Đảng như: Đề án thí điểm 
thi tuyển một số chức danh lãnh 
đạo, quản lý; Đề án đào tạo, bồi 
dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ, cán 
bộ có năng lực, uy tín nổi trội gắn 
với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ 
chốt các cấp; Đề án xây dựng và 
phát triển tổ chức đảng, đảng viên 
trong các đơn vị kinh tế tư nhân 
giai đoạn 2021 - 2026 ở tỉnh Hưng 
Yên. Đồng thời tiếp tục tham mưu 
cụ thể hóa việc thực hiện các Kết 
luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về các đề án của nhiệm kỳ 2015 
- 2020 như: Đề án tinh giản biên 
chế, nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 
Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025; 
Đề án nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chi bộ thôn (khu phố) giai 
đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, ngành Tổ chức 
xây dựng Đảng tỉnh tích cực phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan tham mưu chỉ đạo, triển 
khai tổ chức thành công cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026. Sau bầu cử, kịp thời 
giới thiệu nhân sự kiện toàn các 
chức danh lãnh đạo HĐND, UBND 
cấp tỉnh, cấp huyện và lãnh đạo 
các sở, ban, ngành, đoàn thể và 
các huyện, thị xã, thành phố trong 
tỉnh. 

Trong thực hiện nhiệm vụ 
thường xuyên, Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp 
đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị 
nội bộ, quản lý, bổ sung hồ sơ, lý 
lịch cán bộ, đảng viên; quan tâm 
chỉ đạo quản lý công tác xây dựng, 
củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở 
đảng, nâng cao chất lượng đảng 
viên và công tác kết nạp đảng viên. 
Trung bình hàng năm, toàn tỉnh kết 
nạp được hơn 1 nghìn đảng viên 
mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ đi vào nền nếp 
và nâng cao về chất lượng; thực 
hiện đổi mới quy trình bổ nhiệm 
và giới thiệu cán bộ ứng cử theo  
hướng mở rộng dân chủ, khách 
quan, công khai, minh bạch. Các 
chế độ, chính sách đối với cán bộ, 
đảng viên được thực hiện tốt.

Trong xây dựng ngành Tổ chức 
xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh, toàn ngành đã tập trung xây 
dựng, ban hành các quy chế, quy 
định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động; đẩy mạnh công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán 
bộ toàn ngành; tiếp tục đổi mới 

phương pháp, lề lối, tác phong làm 
việc gắn với cải cách hành chính; 
từng bước tạo môi trường làm việc 
chuyên nghiệp, khoa học; chăm lo 
đời sống vật chất, tinh thần, khơi 
dậy nhiệt huyết, phát huy khả năng 
của đội ngũ cán bộ để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng 
hình ảnh người cán bộ Tổ chức 
xây dựng Đảng “trung thành, trung 
thực, gương mẫu, trong sáng, tinh 
thông”.

Phát huy truyền thống 91 năm 
qua và những kết quả đã đạt được, 
trong thời gian tới, ngành Tổ chức 
xây dựng Đảng tỉnh tiếp tục tham 
mưu quán triệt, triển khai thực 
hiện các văn bản mới của Trung 
ương về công tác tổ chức xây dựng 
Đảng; tập trung tham mưu Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các 
đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 
2020-2025; chủ động tham mưu 
giúp cấp ủy các cấp thực hiện 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức; khảo 
sát, xây dựng kế hoạch và tổ chức 
thi tuyển công chức, viên chức khối 
Đảng, MTTQ và các tổ chức chính 
trị - xã hội; đẩy mạnh phong trào 
thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ về công tác tổ chức xây 
dựng Đảng, lập thành tích chào 
mừng kỷ niệm 190 năm thành lập 
tỉnh (1831 - 2021), 80 năm thành 
lập Đảng bộ tỉnh (7.1941 - 7.2021) 
và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên 
(1.1.1997 - 1.1. 2022)…

(TIẾP THEO TRANG 1)Xứng đáng...

QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG

Ban tổ chức trao giấy khen cho các thí sinh đoạt giải Hội thi pháp luật 
về dân quân tự vệ năm 2021 của huyện Khoái ChâuĐến nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các 

xã, phường, thị trấn đã ban hành các văn bản lãnh đạo, 
chỉ đạo và quán triệt tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ 
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022; tổ chức 
đăng ký, lập hồ sơ đối với 100% nam công dân 17 tuổi, 
tổ chức phúc tra, rà soát công dân trong độ tuổi thực 
hiện NVQS bảo đảm chặt chẽ, đúng luật định; tổ chức 
tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự để các gia đình và 
công dân nắm được quyền và trách nhiệm khi đến tuổi 
thực hiện nghĩa vụ quân sự. Quá trình xét duyệt, Hội 
đồng NVQS các địa phương đã thống nhất, lựa chọn 
những thanh niên đủ tuổi, đủ điều kiện sức khỏe, phẩm 
chất chính trị để lập danh sách chuẩn bị cho công tác 
khám sơ tuyển. 

CTV

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp 
Nguyễn Đăng Vác xuất thân từ gia đình có 
truyền thống cách mạng. Năm 2003, sau 
khi tốt nghiệp Trường trung cấp Kỹ thuật 
Quân khí, đồng chí Vác được điều về công 
tác tại Ban CHQS huyện Tiên Lữ với nhiệm 
vụ được giao là nhân viên quân khí.

Ngay từ những ngày đầu về nhận công 
tác, đồng chí Vác thể hiện rõ tinh thần trách 
nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn, được cấp trên tin tưởng, đồng chí, 
đồng đội quý mến. Đồng chí Vác cho biết: 
“Hằng năm, tôi luôn thực hiện tốt công tác 
tổng kiểm kê, công tác phân cấp chất lượng 
bảo đảm đúng và đủ số lượng, nhất là trong 
bắn đạn thật và an toàn vũ khí trang bị. Việc 
quản lý đăng ký, thống kê số lượng, chất 
lượng được cập nhật sổ sách thường xuyên; 
sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng ... bảo đảm an 
toàn tuyệt đối”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng 
chí Vác không ngừng học tập nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm đầy 
đủ, kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật cho các 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội 
thi, hội thao. Trong công tác an toàn kho, 
đồng chí Vác luôn chú trọng việc phòng, 
chống cháy, nổ, tham mưu với chỉ huy đơn 
vị mua sắm đầy đủ phương tiện, vật phẩm 
phục vụ việc quản lý, cất giữ vũ khí trang bị, 
đạn dược ở cơ sở; thực hiện việc xuất, nhập 
đúng thủ tục, nguyên tắc, bảo đảm an toàn 
tuyệt đối.

Cùng với đó, đồng chí Vác tích cực tham 
gia hưởng ứng các phong trào, hoạt động 
của đơn vị, các cuộc vận động của ngành. 
Với tinh thần nỗ lực phấn đấu, trách nhiệm, 
nhiều năm liền đồng chí Vác được Bộ CHQS 
tỉnh, UBND huyện, Ban CHQS huyện biểu 
dương, khen thưởng. 

 DUY HIỂN 
Bộ CHQS tỉnh

đồng chí, đồng đội theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh…

Nhận thức rõ vị trí, vai trò 
của công tác huấn luyện, 
hội thi, hội thao, Đảng ủy, 
Ban CHQS huyện xác định 
đây là nhiệm vụ chính trị 
quan trọng, quyết định đến 
chất lượng, khả năng sẵn 
sàng chiến đấu của LLVT 
huyện. Do vậy, để nâng cao 
chất lượng huấn luyện, hội 
thi, hội thao, ngay từ đầu 
năm, Ban CHQS huyện chủ 
động xây dựng kế hoạch với 
các phần việc cụ thể, phù 
hợp với tình hình thực tiễn 
địa phương. Theo đó, cấp 
ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, 
thông qua những nội dung 
quan trọng của công tác 
huấn luyện, phân công cấp 
ủy viên phụ trách, thường 
xuyên kiểm tra các nội dung 
huấn luyện. Hàng năm, Ban 
CHQS huyện đều tổ chức 
kiểm tra, đánh giá phân loại 
chất lượng từng mô hình học 
cụ, kịp thời bổ sung, làm mới 
đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao trong công tác huấn 
luyện. Cùng với đó, việc 
bồi dưỡng nâng cao trình 
độ, năng lực đội ngũ cán bộ 
quân sự các cấp được Đảng 
ủy, Ban CHQS huyện chú 
trọng. Đến nay, 100% số cán 
bộ quân sự từ huyện đến cơ 
sở đều được tập huấn các 
nội dung về chính trị, quân 
sự, hậu cần, kỹ thuật… Trong 
quá trình huấn luyện, đơn 

vị chú trọng thực hiện tốt 
phương châm "Cơ bản, chất 
lượng, hiệu quả", đồng thời 
không ngừng đổi mới về nội 
dung và hình thức của công 
tác huấn luyện. Cụ thể, đơn 
vị kết hợp giữa huấn luyện 
quân sự với giáo dục chính 
trị; giữa kỹ thuật với chiến 
đấu, lý thuyết với thực hành; 
chú trọng nâng cao tính cơ 
động, rèn luyện thể lực… 
Trên cơ sở nội dung, kế 
hoạch tổ chức của cấp trên, 
Ban CHQS huyện tổ chức 
lựa chọn lực lượng tham gia, 
xây dựng kế hoạch ôn luyện 
khoa học, chặt chẽ, đầu tư 
thời gian, kinh phí, cơ sở vật 
chất. Trong quá trình tham 
gia hội thi, hội thao, các đơn 
vị, địa phương đều động 
viên, khen thưởng kịp thời 
các vận động viên. Từ đầu 
năm đến nay, Ban CHQS 
huyện đã tham gia 5 hội thi, 
hội thao do Bộ CHQS tỉnh 
tổ chức; trong đó tại Hội thi 
chuẩn bị mô hình, học cụ 
huấn luyện, đơn vị đoạt giải 
nhất toàn đoàn; tại Hội thao 
khẩu đội súng máy phòng 
không 12,7mm, đơn vị đoạt 
giải nhất nội dung khẩu đội 
làm công tác chuẩn bị và 
hiệp đồng chiến đấu… 

Với tinh thần trách nhiệm, 
quyết tâm giành nhiều thành 
tích cao, LLVT huyện nỗ lực 
thực hiện các nội dung, chỉ 
tiêu thi đua năm 2021 đã đề 
ra; trong đó có việc tham 
mưu với Huyện ủy, UBND 

huyện lãnh đạo, chỉ đạo và 
tổ chức thành công Hội thi 
pháp luật về dân quân tự vệ 
năm 2021 huyện và là một 
trong 3 đơn vị có thành tích 
tốt nhất tại Hội thi pháp luật 
về dân quân tự vệ năm 2021 
do UBND tỉnh tổ chức; tổ 
chức diễn tập khu vực phòng 
thủ huyện năm 2021 với đề 
mục “Chuyển lực lượng vũ 
trang vào trạng thái sẵn 
sàng chiến đấu, chuyển địa 
phương vào các trạng thái 
về quốc phòng làm công 
tác tổ chức chuẩn bị và thực 
hành tác chiến phòng thủ”... 

Trong thời gian tới, Đảng 
ủy, Ban CHQS huyện tiếp 
tục làm tốt công tác tham 
mưu với cấp ủy, chính quyền 
địa phương tăng cường sự 
lãnh đạo của các cấp ủy 
đảng và quản lý nhà nước 
của chính quyền các cấp đối 
với công tác quân sự, quốc 
phòng địa phương; hưởng 
ứng các phong trào thi đua 
thiết thực kỷ niệm 190 năm 
thành lập tỉnh, 80 năm thành 
lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm 
tái lập tỉnh Hưng Yên; tập 
trung xây dựng LLVT huyện 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới, góp 
phần hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đấu...

HOÀNG BỀN

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự
 các xã, phường, thị trấn 
xét duyệt, lập danh sách 

công dân nhập ngũ năm 2022

BAN CHQS HUYỆN KHOÁI CHÂU

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 
“mẫu mực, tiêu biểu”

Nhân viên quân khí 
mẫu mực

GƯƠNG CÁN BỘ, 
CHIẾN SỸ LLVT

Đồng chí Nguyễn Đăng Vác

Thời gian qua, Đảng ủy, 
Ban Chỉ huy quân sự 
(CHQS) huyện Khoái 

Châu đã tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
toàn diện các mặt công tác, 
tạo chuyển biến tích cực 
trong xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện (VMTD) 
“mẫu mực, tiêu biểu”. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng địa phương, Ban 
CHQS huyện tập trung xây 
dựng đơn vị VMTD “mẫu 
mực, tiêu biểu” theo 5 
tiêu chí, gồm: Vững mạnh 
về chính trị; tổ chức biên 
chế đúng quy định, duy trì 
nghiêm chế độ trực sẵn 
sàng chiến đấu, huấn luyện 
giỏi; xây dựng nền nếp chính 
quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm 
hậu cần, tài chính, chăm lo 
đời sống bộ đội; bảo đảm 
kỹ thuật. Để thực hiện thắng 
lợi mục tiêu đề ra, Đảng ủy 
Quân sự huyện đã ra nghị 
quyết chuyên đề về lãnh đạo 
xây dựng đơn vị VMTD “mẫu 
mực, tiêu biểu”, tổ chức giáo 
dục cho sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp nắm vững 
các tiêu chuẩn, nội dung, 
biện pháp thực hiện. Trong 
đó, xác định xây dựng đơn 
vị vững mạnh về chính trị 
là nhiệm vụ trọng tâm, duy 
trì nghiêm lễ tiết tác phong 
quân nhân, chế độ học tập, 
sinh hoạt, phát huy tinh thần 
tự phê bình và phê bình. 
Qua đó, sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp nhận thức 
sâu sắc, nêu cao tinh thần, 
trách nhiệm, đề xuất nhiều ý 
kiến, đồng thuận cao trong 
xây dựng đơn vị VMTD “mẫu 
mực, tiêu biểu”. Cấp ủy, thủ 
trưởng đơn vị lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện có hiệu quả 
công tác tuyên truyền các 
ngày lễ, kỷ niệm của Đảng, 
của đất nước và nhiệm vụ 
quân sự, quốc phòng địa 
phương; tổ chức hội thi cán 
bộ giảng dạy chính trị giỏi 
cấp cơ sở và đợt sinh hoạt 
chính trị với chủ đề “Chấp 
hành nghiêm pháp luật Nhà 
nước, kỷ luật quân đội và 
bảo đảm an toàn là trách 
nhiệm của quân nhân”; phát 
động và thực hiện hiệu quả 
phong trào thi đua Quyết 
thắng với chủ đề “Đoàn kết, 
trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, 
quyết thắng” và các đợt thi 
đua cao điểm, thi đua đột 
kích; tăng cường giáo dục, 
quản lý quân nhân sử dụng 
mạng xã hội; xây dựng tình 

Kiểm tra
 huấn luyện 
năm 2021
Bộ CHQS tỉnh vừa tổ 

chức kiểm tra đánh giá kết 
quả công tác huấn luyện 
sẵn sàng chiến đấu năm 
2021 đối với các đồng 
chí sỹ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, chiến sỹ 
cơ quan Bộ CHQS tỉnh. 

Qua kiểm tra nhận thức 
chính trị; thể lực, điều lệnh 
quản lý bộ đội, điều lệnh 

Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động 
công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Vừa qua, tại Cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh, 
Trung đoàn 126 thuộc Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tiếp nhận và cách ly 
198 công dân trở về từ Nhật Bản.

Trước khi tiếp nhận các công dân về cách ly, đơn vị 
đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức phun khử khuẩn 
toàn bộ khu vực. Quá trình tiếp nhận, các công dân đã 
khai báo thông tin y tế, được phổ biến nội quy, hướng 
dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 
quy định, bố trí, sắp xếp nơi ăn ở cho phù hợp với từng 
lứa tuổi. Trong thời gian 14 ngày thực hiện cách ly, các 
công dân sẽ được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn phục vụ 
ăn, ở, sinh hoạt, được theo dõi sức khỏe chặt chẽ và lấy 
mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV- 2.

KHẮC CƯỜNG 
Bộ CHQS tỉnh 

Ngày 13.10, Ban Vì sự tiến bộ của 
phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn nâng 
cao năng lực hoạt động công tác bình 
đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ 
năm 2021 theo hình thức trực tuyến. 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu 

được truyền đạt các nội dung về: Một 
số vấn đề chung về bình đẳng giới; vai 
trò của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 
các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã 
hội và địa phương; kiến thức, kỹ năng 
cần có trong công tác bình đẳng giới 

và vì sự tiến bộ của phụ nữ; một số 
vấn đề cần quan tâm trong công tác 
bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ 
nữ…

THU YẾN
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Anh Lương Văn Tươi ở thôn Thanh Sầm, xã Đồng Thanh (Kim Động) 
chăm sóc vườn cây ăn quả

XÃ ĐỒNG THANH

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

  KINH TẾ 14 - 10 - 2021

2020, gia đình tôi thu lãi trên 
200 triệu đồng”. 

Tham quan những vườn 
cây ăn quả ở xã Đồng 
Thanh, bên cạnh những loại 
quả đang cho thu hoạch như 
bưởi ngọt, bưởi Hoàng, người 
dân đang tập trung chăm 
sóc các loại cam, bưởi phục 
vụ dịp Tết Nguyên đán 2022.

Đối với diện tích gần 
30ha chuyển sang chuyên 
canh rau màu, tập trung ở 
thôn Vĩnh Đồng với nhiều 
loại như: Lạc, hành, rau 
xanh các loại… Hiện nay, 
hầu hết diện tích rau màu 
của xã đều sinh trưởng, phát 
triển tốt. Chị Vũ Thị Thúy ở 
thôn Vĩnh Đồng cho biết: Gia 
đình tôi có hơn 2 sào chuyên 
trồng rau muống, trước đây ở 
chân ruộng này, tôi chủ yếu 
trồng lúa nên hiệu quả kinh 

tế thấp, từ khi chuyển đổi 
sang trồng rau muống cho 
nên hiệu quả kinh tế cao hơn 
hẳn. Trừ chi phí mỗi năm tôi 
thu lãi 6 - 8 triệu đồng/sào. 

Về xã Đồng Thanh, dẫn 
chúng tôi đi thăm những 
vườn cây ăn quả sai trĩu, 
những cánh đồng trồng rau 
màu xanh bắt mắt, đồng chí 
Phạm Văn Quynh, Chủ tịch 
Hội Nông dân xã cho biết: 
Thời gian qua, Nhân dân 
trong xã đã tích cực chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng để 
mang lại hiệu quả kinh tế 
ổn định, thu nhập bình quân 
đầu người của xã năm 2020 
đạt trên 48 triệu đồng. Ngoài 
áp dụng tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật trong quá trình sản 
xuất, để tạo ra sản phẩm 
chất lượng, bảo đảm ổn định 
đầu ra của sản phẩm, trong 

xã hiện có khoảng 30ha 
cây ăn quả đang sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP, 
nhiều hộ dân sản xuất theo 
hướng hữu cơ nhằm tạo ra 
sản phẩm an toàn và bảo vệ 
môi trường đất, sức khỏe của 
chính người dân địa phương.

Thời gian tới, để tiếp tục 
phát huy hiệu quả diện tích 
đất chuyển đổi sang trồng 
cây ăn quả và cây rau màu, 
xã đẩy mạnh tuyên truyền, 
khuyến cáo người dân 
sản xuất những cây trồng 
phù hợp với điều kiện thổ 
nhưỡng, nhu cầu trên thị 
trường. Trong đó, đẩy mạnh 
sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP; trồng đa dạng 
các loại cây ăn quả, cây rau 
màu…

MINH HUẾ

từ các cấp Hội Nông dân, 
các ngành chức năng và 
địa phương như: Hướng 
dẫn về quy trình, cách 
thức thành lập HTX, một 
số thiết bị làm việc, hỗ trợ 
đường ống nước để tưới 
tiêu và một phần giá phân 
bón... Nhờ đó, HTX đã đi 
vào hoạt động ổn định, thu 
nhập bình quân của thành 
viên từ 200 đến  300 triệu 
đồng/năm, tạo việc làm 
cho nhiều lao động tại địa 
phương.

HTX nhãn lồng xã 
Quảng Châu (thành phố 
Hưng Yên) có 62 thành 
viên, canh tác trên diện 
tích 33 ha nhãn theo tiêu 
chuẩn VietGAP. HTX được 
thành lập nhằm giúp thành 
viên thực hiện có hiệu quả 
các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ; hỗ 
trợ kinh tế hộ gia đình của 
thành viên, đồng thời tạo 
việc làm, tăng thu nhập 
cho thành viên và người 
lao động với các ngành 
nghề, sản xuất kinh doanh 
như: Chế biến, sản xuất 
nhãn tươi, nhãn khô, long 
nhãn. Đồng chí Nguyễn 

Văn Biết, Chủ tịch Hội 
nông dân xã Quảng Châu, 
thành viên Hội đồng quản 
trị HTX cho biết: Trước ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, 
việc tiêu thụ quả nhãn của 
HTX gặp nhiều khó khăn, 
tuy nhiên các thành viên 
trong Hội đồng quản trị 
đã năng động, kiên trì đưa 
sản phẩm đi tiếp thị với 
nhiều bạn hàng trong và 
ngoài tỉnh để tìm đầu ra 
cho sản phẩm. Đồng thời 
tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong giao 
dịch kinh doanh đã tạo 
điều kiện cho HTX quảng 
bá sản phẩm, triển khai 
giao dịch với các đối tác, 
khách hàng, từ đó tìm kiếm 
cơ hội mở rộng thị trường 
tiêu thụ. Hướng đi này đã 
tạo được hiệu ứng tích cực, 
giúp HTX dễ dàng nắm bắt 
nhu cầu, thị yếu của khách 
hàng để sản xuất ra những 
sản phẩm phù hợp. Vụ 
nhãn vừa qua, HTX đã liên 
kết với doanh nghiệp, đưa 
gần 200 tấn nhãn Hương 
Chi, nhãn Miền Thiết cung 
ứng cho một số siêu thị 
tại thành phố Hà Nội, trên 

sàn giao dịch điện tử với 
giá trung bình 15 nghìn 
đồng/kg, cao hơn ngoài thị 
trường 4 - 5 nghìn đồng/kg, 
góp phần giúp HTX vượt 
qua giai đoạn khó khăn 
của dịch. 

Trước đây, nhiều người 
dân chủ yếu trồng trọt theo 
kinh nghiệm, chất lượng 
sản phẩm khi xuất bán 
chưa bảo đảm, việc tiêu 
thụ sản phẩm phụ thuộc 
vào thị trường nên hiệu 
quả kinh tế không cao. Để 
khắc phục tình trạng đó, 
thời gian qua, các cấp Hội 
Nông dân trong tỉnh đã đẩy 
mạnh việc tuyên truyền, 
vận động hội viên tham gia 
vào HTX; hướng dẫn quy 
trình, cách thức thành lập 
và điều hành HTX. Đồng 
thời phối hợp hỗ trợ các 
HTX về giống, vốn, khoa 
học kỹ thuật, vật tư nông 
nghiệp đã giúp thành viên 
sản xuất theo hướng an 
toàn, cho năng suất, chất 
lượng nông sản cao, đưa 
HTX sản xuất, kinh doanh 
có hiệu quả.

PV

Hợp tác xã tìm hướng đi mới để thích ứng
Trước tác động của 

dịch Covid-19, nhiều 
hợp tác xã (HTX) trên 

địa bàn tỉnh đã linh động 
điều chỉnh kế hoạch sản 
xuất, kinh doanh, tiếp cận 
thị trường bằng nhiều hình 
thức… Qua đó, không chỉ 
ổn định hoạt động trong 
mùa dịch mà còn mở ra 
hướng đi mới để thích ứng 
và phát triển trong thời 
gian tới.

Tham gia HTX, các 
thành viên được cung ứng 
giống bảo đảm chất lượng, 
có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng, được tuyên truyền, 
hướng dẫn áp dụng các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật 
theo hướng an toàn vào 
sản xuất... Đó là lợi ích 15 
thành viên HTX cây ăn quả 
xã Minh Châu (Yên Mỹ) 
đã nhận được từ khi thành 
lập năm 2019. Các thành 
viên canh tác trên diện 
tích khoảng 20 ha, trong 
đó diện tích trồng bưởi 
khoảng 8 ha, cam đường 
canh, cam Vinh 7 ha, còn 
lại là trồng ổi. Qua hơn hai 
năm hoạt động, HTX đã 
từng bước khẳng định được 
hướng đi đúng, đáp ứng 
nhu cầu thị trường, đội ngũ 
lãnh đạo nhiệt tình, trách 
nhiệm, năng động, sáng 
tạo, thường xuyên nắm bắt 
thông tin, những biến động 
trên thị trường tiêu thụ, 
tăng cường quảng bá sản 
phẩm trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, tiếp 
cận sàn giao dịch thương 
mại điện tử để mở rộng 
đầu ra… Bên cạnh đó, HTX 
đẩy mạnh tuyên truyền, 
vận động các thành viên 
nâng cao chất lượng sản 
phẩm, tăng cường sử 
dụng phân bón hữu cơ, 
thuốc trừ sâu sinh học để 
tăng khả năng cạnh tranh 
của sản phẩm. Sản phẩm 
của HTX được sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP 
đã đem lại niềm tin cho 
người tiêu dùng, tạo nguồn 
thu nhập ổn định cho các 
thành viên, từng bước đưa 
HTX phát triển bền vững. 
Ông Phan Văn Thức, Giám 
đốc HTX cho biết: HTX đã 
nhận được nhiều sự hỗ trợ 

Thành viên HTX nhãn lồng xã Quảng Châu (thành phố Hưng Yên) đóng gói 
quả nhãn để xuất bán tại một số siêu thị

Theo số liệu thống kê của 
phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn huyện Tiên Lữ, đến 
nay, tổng đàn lợn trên địa bàn 
huyện đạt gần 60 nghìn con, tăng 
gần 20 nghìn con so với cùng kỳ 
năm 2020. Để việc tái đàn, tăng 

đàn thuận lợi, cung cấp thực phẩm 
phục vụ nhu cầu thị trường Tết 
Nguyên đán sắp tới, huyện chỉ đạo 
các phòng chuyên môn và các 
xã, thị trấn đẩy mạnh việc phòng, 
chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; 
hỗ trợ người dân trong việc áp 

dụng các quy trình chăn nuôi theo 
hướng an toàn sinh học, tạo ra các 
sản phẩm chất lượng, bảo đảm an 
toàn vệ sinh thực phẩm...

MINH HUẤN

VĂN GIANG

Hoàn thành trên 250 mét tuyến đường bích họa

Tuyến đường bích họa tại trục chính trung tâm xã Mễ Sở (Văn Giang)

Thực hiện chủ trương 
chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng trên đất 

nông nghiệp, đến nay, xã 
Đồng Thanh (Kim Động) 
đã chuyển đổi khoảng 
280ha đất cấy lúa kém 
hiệu quả sang trồng cây ăn 
quả và rau màu các loại, 
mang lại hiệu quả kinh tế 
khá cho nhiều hộ nông dân 
trên địa bàn xã.

Những năm qua, để 
khuyến khích người dân địa 
phương phát triển sản xuất 
sau khi chuyển đổi, xã triển 
khai nhiều biện pháp hỗ trợ 
như: Tạo điều kiện để các 
hộ dân tiếp cận các nguồn 
vốn vay ưu đãi, xây dựng 
đường giao thông nông 
thôn, tăng cường quảng 
bá, giới thiệu sản phẩm, 
khuyến khích người dân 
trồng các loại cây đáp ứng 
nhu cầu trên thị trường, áp 
dụng khoa học - kỹ thuật, 
mở rộng sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP để tăng 
năng suất, hiệu quả kinh 
tế. Trong đó, xã coi trọng 
phát huy vai trò chủ động, 
sáng tạo, dám nghĩ dám 
làm của người dân, đây 
chính là "bí quyết" để đẩy 
mạnh sản xuất cây ăn quả, 
cây rau màu ở xã.

Đến nay, xã có khoảng 
250ha trồng cây ăn quả 
các loại đang ở thời kỳ cho 
thu hoạch như: Bưởi, cam 
các loại, mít, táo, mang về 
thu nhập trung bình 15 - 25 
triệu đồng/sào/năm, cao 
gấp 4 - 6 lần so với cấy 
lúa. Ông Lương Văn Đồng 
ở thôn Thanh Sầm chia sẻ: 
“Gia đình tôi hiện có hơn 1 
mẫu trồng cam Vinh, quýt 
Đường Canh, với 2 giống 
cây này chỉ sau 3 năm 
trồng đã cho thu từ 1 - 1,2 
tấn quả/sào. Với giá bán 
trung bình 10 - 30 nghìn 
đồng/kg, vụ cam năm 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BƯU ĐIỆN TỈNH

Ký kết thoả thuận hợp tác 
tiếp nhận và trả kết quả 
cấp, đổi Giấy phép lái xe 

   Huyện Văn Giang vừa 
hoàn thành vẽ trên 250 
mét tuyến đường bích họa 
ở 2 xã Mễ Sở và Phụng 
Công, nhằm tạo điểm nhấn 
về tiêu chí cảnh quan môi 
trường trong xây dựng nông 
thôn mới kiểu mẫu ở các 
địa phương. Địa điểm lựa 
chọn vẽ tuyến đường bích 
họa là tường bao các công 
trình ở khu vực trung tâm 
các xã như: Sân vận động, 
trường học. Nội dung tranh 
vẽ thể hiện nhiều chủ đề, 
thông điệp khác nhau như: 
Truyền thống văn hóa của 
quê hương, xây dựng nông 
thôn mới, tuyên truyền bảo 
vệ môi trường...

Các tuyến đường bích 
họa được hoàn thành đã tô 
điểm thêm cho cảnh sắc 
quê hương, nâng cao ý thức 
của người dân trong công 
tác bảo vệ môi trường.

HOA PHƯƠNG

Quý III năm nay, Công ty Điện lực Hưng Yên đã 
phát hiện và xử lý 279 trường hợp vi phạm sử dụng 
điện. Trong đó, có 7 vụ trộm cắp điện, truy thu 
16.185kWh, tương ứng 51,8 triệu đồng; 272 vụ sử 
dụng điện sai mục đích, truy thu 885,8 triệu đồng; 

phạt vi phạm hợp đồng 31,87 triệu đồng. Cùng với 
đó, công ty đã thay thế 284 công tơ kẹt, hỏng, truy 
thu 1.002.365kWh, tương ứng số tiền hơn 1,9 tỷ 
đồng.

PHẠM ĐĂNG

Cung ứng
 và sử dụng

Phát hiện và xử lý
 279 trường hợp vi phạm 

sử dụng điện

TIÊN LỮ

Tổng đàn lợn đạt gần 60 nghìn con

Với chủ đề "Hợp tác để cùng vượt qua thách thức 
kép", Việt Nam muốn nhấn mạnh đến toàn cầu nói 
chung và khu vực ASEAN nói riêng hiện nay đang phải 
đối mặt với đại dịch Covid-19 và diễn biến phức tạp, 
cực đoan của thiên tai trên quy mô toàn cầu. Do vậy, 
cần có những giải pháp thích hợp, trong đó quan trọng 
nhất và có tính quyết định chính là hợp tác.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê 
Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, 
chống thiên tai nhấn mạnh đến sự tác động, ảnh hưởng 
lẫn nhau giữa các quốc gia, lãnh thổ khi xảy ra rủi ro 
thiên tai. Chính vì vậy, “Hợp tác để cùng vượt qua thách 
thức kép”, là quan điểm của Việt Nam đề ra để xây 
dựng khối đoàn kết, tạo nên sức mạnh chung và cũng 
chính là chìa khóa để giúp các quốc gia vượt qua dịch 
bệnh, rủi ro.

Liên quan đến trách nhiệm trong quản lý thiên tai, 
Việt Nam luôn là nước chủ động chia sẻ kinh nghiệm 
tại các diễn đàn của Ủy ban ASEAN về giảm thiểu rủi 
ro, thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời chủ động phối 
hợp với các nước trên thế giới, gắn bó chặt chẽ với các 
quốc gia thành viên ASEAN xây dựng Chương trình 
công tác Hiệp định ASEAN về Quản lý thảm họa và 
ứng phó khẩn cấp giai đoạn 2021-2025.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, 
chống thiên tai đã ra mắt Quỹ phòng, chống thiên tai 
Trung ương. Đồng thời, vinh danh các tổ chức, cá nhân 
có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống, khắc 
phục hậu quả thiên tai trong năm 2020 tại Việt Nam.

(TIẾP THEO TRANG 1)

Kỷ niệm...
Ngày 13.10, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn 

Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương doanh 
nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động lần thứ 
III, năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình 
Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ 
tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Thuật, Phó Chủ 
tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí 
trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh...

Trong thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã 
tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt 
động chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động; 
thực hiện tốt các chế độ, chính sách, tạo điều kiện cho 
người lao động nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, 
chuyên môn, nghiệp vụ… Dựa trên 11 tiêu chí, LĐLĐ tỉnh 
đã xét chọn 80 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho 
người lao động. Đây là những doanh nghiệp thực hiện tốt 
các chế độ chính sách, pháp luật lao động, Luật Công 
đoàn, chăm lo tốt đời sống, việc làm cho người lao động, 
xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định 
tiến bộ trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp 
có sự nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vươn 
lên khẳng định được thương hiệu và có nhiều đóng góp 
cho sự phát triển của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã giao lưu, chia sẻ những 
kinh nghiệm, cách làm hay, vai trò, sự đồng hành của tổ 
chức công đoàn đối với doanh nghiệp trong việc chăm lo 
đời sống cho người lao động, nhất là người lao động bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và biểu 
dương 80 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người 
lao động được vinh danh. Đồng thời nhấn mạnh: Tỉnh 
luôn sẵn sàng, đồng hành cùng doanh nghiệp chung tay 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, 
nhất là khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra; 
tạo điều kiện thuận lợi để không bị gián đoạn, đứt gãy 
chuỗi cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh 
doanh của các doanh nghiệp. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các doanh 
nghiệp tập trung sản xuất, kinh doanh, từng bước đổi mới 
công nghệ để tăng năng suất lao động, tăng lợi nhuận, 
nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục thực hiện nghiêm 
các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, 
bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ, thực hiện tốt 
nghĩa vụ theo quy định đối với người lao động; tiếp tục 
thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch 
Covid-19, chuẩn bị tốt phương án “3 tại chỗ”, đồng thời 
triển khai các hoạt động để xây dựng cộng đồng doanh 
nghiệp trong tỉnh ngày càng vững mạnh, phát triển bền 
vững. Đối với LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công 
đoàn, nhất là công đoàn cơ sở chủ động đồng hành với 
doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực mang 
lại lợi ích cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là 
đoàn viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; đẩy mạnh 
phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, 
vận động đoàn viên, người lao động ra sức thi đua vượt 
qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhân dịp này, 80 doanh nghiệp tiêu biểu vinh dự 
được nhận cúp và Bằng khen; trong đó, 50 doanh nghiệp 
tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 30 
doanh nghiệp được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen có thành 
tích xuất sắc, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa 
phương, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

(TIẾP THEO TRANG 1)

Biểu dương...

Ngày 13.10, Sở Giao thông Vận tải và Bưu điện tỉnh 
tổ chức ký kết thoả thuận hợp tác tiếp nhận và trả kết 
quả cấp, đổi Giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ 
cho cá nhân đến giao dịch với Sở Giao thông Vận tải 
thông qua phòng giao dịch Bưu điện.

Từ năm 2016, Sở Giao thông Vận tải và Bưu điện 
tỉnh ký thỏa thuận hợp tác về việc chuyển phát kết quả 
cấp, đổi GPLX qua bưu điện tại địa bàn thị xã Mỹ Hào 
và huyện Ân Thi. Sau 5 năm thực hiện, căn cứ kết quả 
sản lượng phát sinh, hai bên cùng phân tích, đánh giá, 
xem xét và đi đến thống nhất mở rộng phạm vi và địa 
bàn phục vụ tại 5 bưu điện cơ sở ở các huyện Phù Cừ, 
Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm và Văn Giang. Theo đó, 
người dân có nhu cầu đổi GPLX có thể đến điểm phục 
vụ của bưu điện để nộp hồ sơ theo quy định. Sau khi 
hồ sơ được Sở Giao thông Vận tải giải quyết và cấp, đổi 
GPLX mới, người dân sẽ nhận kết quả tại bưu điện (nơi 
nộp hồ sơ) hoặc được phát trả đến tận địa chỉ theo yêu 
cầu. Bưu điện tỉnh cam kết niêm yết công khai thủ tục, 
bảng giá cước; đầu tư trang thiết bị, bố trí nguồn nhân 
lực… để tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX. Sở Giao thông 
Vận tải sẽ cử người giám sát quá trình tiếp nhận hồ sơ 
cấp, đổi GPLX tại điểm bưu điện qua hệ thống camera 
để tránh tình trạng gây phiền hà cho người dân trong 
quá trình làm thủ tục.

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 và hết)

3. Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan 
nhà nước và chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách 
hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Phát huy vai trò, 
sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ 
chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi 
ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, giữa các 
vùng, miền, quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong 
xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động 
tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối thoại, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân. Tiếp 
tục hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ 
kết hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Đẩy 
mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm quyền công dân trong 
hoạt động tư pháp.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực 
lượng vũ trang; xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế 
trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân 
vững chắc, góp phần đấu tranh, bảo vệ và xây dựng 
Tổ quốc. Xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sỹ lực lượng 
vũ trang gần gũi, thân thiện, có trách nhiệm với nhân 
dân, sẵn sàng bảo vệ nhân dân; tích cực tham gia xây 
dựng hệ thống chính trị địa phương, cơ sở vững mạnh, 
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo đa chiều bền vững, tham gia cứu hộ, cứu nạn, 
phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, 
nhất là dịch Covid-19; nhân rộng các mô hình tự quản, 
an ninh trật tự tại cơ sở; tăng cường công tác phối hợp 
giữa các lực lượng, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính 
trị.

4. Nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ trực tiếp, dân 
chủ đại diện; trọng tâm nâng cao chất lượng thực hiện 
Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Tiếp tục thể chế 
hóa, cụ thể hóa, thực hiện tốt vai trò “Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội 
làm nòng cốt” để nhân dân làm chủ; phương châm “Dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân 
thụ hưởng” và các quan điểm của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp 
tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

5. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã 
hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập 
hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi 
đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hành dân chủ, 
tăng cường đồng thuận xã hội. Đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã 
hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của 
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân 
dân. Đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên của các cấp 
ủy, tổ chức đảng đối với các hội quần chúng được Đảng, 
Nhà nước giao nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả hoạt động, 
phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của hội viên, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà 
nước với nhân dân. Tiếp tục phát huy vai trò công tác 
dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong thực 

hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông 
thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021 - 2030.

6. Tăng cường công tác dân vận trong phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền, vận động, phát huy 
vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong tự ý thức 
bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Phát huy vai trò 
của hệ thống dân vận các cấp bám sát cơ sở, địa bàn, 
nắm chắc tình hình nhân dân, đặc biệt là các đối tượng 
yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị 
mất việc, giãn việc để kịp thời chia sẻ, phối hợp hỗ trợ, 
tham mưu cho cấp ủy, đề xuất với các cơ quan có thẩm 
quyền giúp đỡ người dân, góp phần bảo đảm sức khỏe, 
an sinh xã hội, giữ vững ổn định, trật tự, an toàn xã hội.

Phát huy vai trò, sáng tạo của nhân dân trong phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19, như Tổ Covid cộng đồng, 
các mô hình trợ giúp người khó khăn vùng dịch, tạo sự 
hưởng ứng tích cực và đồng thuận trong nhân dân, thực 
hiện tốt Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp 
phần sớm chiến thắng dịch bệnh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ 
thống chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào 
thi đua yêu nước trên các lĩnh vực; nhất là phong trào thi 
đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi 
đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do 
Thủ tướng Chính phủ phát động, phát huy tốt các nguồn 
lực trong nhân dân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài cho 
phát triển đất nước và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng 
phương tiện truyền thông, mạng xã hội để tung tin thất 
thiệt, lan truyền các thông tin xấu, độc, gây kích động 
quần chúng nhân dân.

*
*   *

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận 
của Đảng, 22 năm Ngày “Dân vận” của cả nước giữa lúc 
cả nước đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết 
đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, thực hiện các mục tiêu phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng, an ninh. Ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác 
Hồ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan 
trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận 
khéo thì việc gì cũng thành công”, hơn lúc nào hết, 
các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát 
vọng vươn lên, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, sẵn sàng 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua, phấn 
đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, vì 
sự phát triển phồn vinh của đất nước, vì cuộc sống an 
toàn, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
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TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH 
PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

c) Đối với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền:

c.1) Chịu trách nhiệm về tính đầy 
đủ, chính xác của thông tin trên hồ 
sơ xác định nghĩa vụ tài chính hoặc 
văn bản xác định nghĩa vụ phải nộp;

c.2) Chuyển đầy đủ, kịp thời hồ sơ 
xác định nghĩa vụ tài chính hoặc văn 
bản xác định nghĩa vụ phải nộp cho 
cơ quan quản lý thuế;

c.3) Điều chỉnh, bổ sung thông 
tin theo đề nghị của cơ quan quản 
lý thuế;

c.4) Gửi kịp thời các văn bản điều 
chỉnh, bổ sung thông tin để xác định 
số thuế phải nộp cho cơ quan quản 
lý thuế để điều chỉnh nghĩa vụ thuế 
và điều chỉnh, bổ sung thông báo 
nộp thuế đã ban hành trước đó;

c.5) Phối hợp với cơ quan quản 
lý thuế và xây dựng hệ thống thông 
tin để truyền nhận thông tin tự động 
bằng phương thức điện tử;

c.6) Hội đồng tư vấn thuế xã, 
phường có trách nhiệm theo quy 
định tại Điều 28 Luật Quản lý thuế để 
cơ quan thuế xác định số thuế khoán 
phải nộp cho hộ kinh doanh, cá nhân 
kinh doanh;

c.7) Ủy ban nhân dân cấp xã 
hoặc văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất có trách nhiệm xác nhận 
thông tin khai thuế sử dụng đất phi 
nông nghiệp cho người nộp thuế 
trong phạm vi nhiệm vụ của mình 
trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ 
khi nhận được đề nghị của người nộp 
thuế hoặc của cơ quan quản lý thuế.

d) Tổ chức tín dụng.
Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối 

tượng miễn thuế, không chịu thuế, 
người khai thuế cầm cố, thế chấp 
để làm tài sản bảo đảm các khoản 
vay, trường hợp tổ chức tín dụng 
phải xử lý tài sản cầm cố, thế chấp 
theo quy định của pháp luật để thu 
hồi nợ nhưng người khai thuế chưa 
kê khai tờ khai hải quan mới và nộp 
đủ thuế theo quy định của pháp luật 
về hải quan thì tổ chức tín dụng có 
trách nhiệm cung cấp các thông tin 
về hàng hóa cầm cố, thế chấp phải 
xử lý cho cơ quan Hải quan để ấn 
định thuế số tiền thuế phải nộp. Tổ 
chức tín dụng có trách nhiệm nộp 
thuế thay cho người nộp thuế.

12. Trường hợp cơ quan thuế 
không tính thuế, không thông báo 
nộp thuế đối với các khoản thu từ 
tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử 
dụng đất phát sinh trong khu kinh tế, 
khu công nghệ cao thì trách nhiệm 
của cơ quan thuế, người nộp thuế 
và cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
được giao nhiệm vụ quản lý thu theo 
quy định của pháp luật như sau:

a) Cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền được giao nhiệm vụ quản 
lý thu theo quy định của pháp luật 
có liên quan đối với các khoản thu 
theo quy định tại khoản này có trách 
nhiệm: Tiếp nhận hồ sơ, xác định 
đầy đủ, chính xác số tiền phải nộp 
vào ngân sách nhà nước của người 
nộp thuế, ban hành văn bản gửi 
người nộp thuế (trong đó ghi rõ nội 
dung khoản thu, số tiền phải nộp vào 
ngân sách nhà nước và thời hạn phải 
nộp vào ngân sách nhà nước), đồng 
thời gửi cơ quan thuế tại địa bàn nơi 

phát sinh khoản thu để thực hiện đôn 
đốc và cưỡng chế về thuế theo quy 
định của Luật Quản lý thuế.

b) Cơ quan thuế có trách nhiệm 
tiếp nhận văn bản do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền được giao nhiệm 
vụ quản lý thu chuyển sang; theo 
dõi, đôn đốc người nộp thuế nộp tiền 
vào ngân sách nhà nước theo đúng 
thời hạn, số tiền ghi trên văn bản của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
tính tiền chậm nộp và cưỡng chế nợ 
thuế (nếu có) theo quy định của Luật 
Quản lý thuế đối với các khoản thu 
theo quy định tại khoản này. Cơ quan 
thuế có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ 
số nộp ngân sách đối với các khoản 
thu theo quy định tại khoản này vào 
báo cáo thu ngân sách nhà nước.

c) Người nộp thuế có trách nhiệm 
thực hiện nộp tiền vào ngân sách 
nhà nước theo nội dung ghi trên 
văn bản của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền được giao nhiệm vụ 
quản lý thu. Trường hợp người nộp 
thuế không thực hiện nộp đủ tiền vào 
ngân sách nhà nước hoặc nộp tiền 
không đúng thời hạn được ghi trên 
văn bản của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền thì phải nộp tiền chậm 
nộp theo quy định của Luật Quản lý 
thuế và chấp hành các quyết định 
cưỡng chế về thuế của cơ quan quản 
lý thuế.

13. Danh mục các thông báo của 
cơ quan quản lý thuế tại Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP.

(Còn nữa)

Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Quản lý thuế

(Tiếp theo kỳ trước)

Từ ngày 14 đến 15.10.2021
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. 

Gió bắc đến tây bắc cấp 3 sau  tăng lên cấp 4-5. Trời lạnh.
Nhiệt độ cao nhất: 22 - 240C
Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 220C

buổi tập huấn chuyển giao 
khoa học kỹ thuật, giải 
ngân cho 1.913 hộ nông 
dân được vay vốn từ Quỹ 
Hỗ trợ nông dân các cấp 
với số tiền hơn 83,2 tỷ 
đồng; phối hợp, tín chấp 
với các tổ chức ngân hàng 
cho hơn 33 nghìn lượt hội 
viên vay vốn phát triển sản 
xuất với số tiền hơn 3.110 
tỷ đồng. Bên cạnh đó, tích 
cực tuyên truyền, vận động 
hội viên xây dựng quỹ, đến 
nay có 159/159 cơ sở hội 
có quỹ với tổng số tiền hơn 
26,6 tỷ đồng cho hội viên 
vay phát triển sản xuất và 
sử dụng vào việc thăm hỏi, 
nghĩa tình khác. Ngoài ra, 
các cấp hội còn tổ chức 
1.504 cuộc kiểm tra giám 
sát, qua đó, tổng hợp, nắm 
bắt tâm tư nguyện vọng, 
kiến nghị của nông dân, từ 
đó tham mưu với cấp ủy, 
chính quyền tổ chức tiếp 
xúc, đối thoại với nông dân 
để kịp thời tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc ngay 

từ cơ sở.
Cùng với đó, các cấp 

hội đã triển khai thực hiện 
hiệu quả phong trào “Nông 
dân thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp 
nhau làm giàu và giảm 
nghèo bền vững”, tạo sức 
lan tỏa mạnh mẽ. Bình 
quân mỗi năm toàn tỉnh 
có hơn 74 nghìn hộ đạt 
danh hiệu hộ nông dân 
sản xuất, kinh doanh giỏi 
các cấp. Thông qua phong 
trào, từ năm 2018 đến nay, 
các cấp hội đã phối hợp 
hỗ trợ hơn 15,5 tỷ đồng, 
20.702 ngày công giúp 
2.937 hộ nông dân thoát 
nghèo; vận động hội viên 
nông dân ủng hộ, tham gia 
xây dựng kết cấu hạ tầng 
nông thôn với số tiền hơn 
119 tỷ đồng, hiến 58.541 
m2 đất... chung sức cùng 
các cấp, ngành đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng nông 
thôn mới ở địa phương, 
được các cấp uỷ đảng, 
chính quyền đánh giá cao, 

củng cố niềm tin, thu hút 
đông đảo nông dân tham 
gia tổ chức hội. Hiện nay 
toàn tỉnh có 211.870 hội 
viên nông dân. Qua đánh 
giá hằng năm, chất lượng 
tổ chức cơ sở hội và hội 
viên ngày càng được nâng 
cao. Riêng năm 2020 có 
10/10 hội cấp huyện đều 
hoàn thành xuất sắc và 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
156/159 cơ sở hội đạt vững 
mạnh, còn lại là cơ sở hội 
đạt loại khá. 

Với những kết quả đó 
đã khẳng định vai trò, vị 
thế của các cấp Hội Nông 
dân trong tỉnh, là nền tảng, 
tiền đề vững chắc để Hội 
nông dân phát huy vai trò 
trung tâm, nòng cốt đưa 
phong trào nông dân phát 
triển, góp phần cùng cả hệ 
thống chính trị và các tầng 
lớp Nhân dân thực hiện 
thắng lợi nghị quyết đại hội 
Đảng các cấp.

(TIẾP THEO TRANG 1)

Cán bộ Hội nông dân phường Lam Sơn (thành phố Hưng Yên) 
hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây cam cho hội viên nông dân

Hằng năm, Hội Nông dân 
thành phố phối hợp với 
cấp ủy các xã, phường 
rà soát, giới thiệu cán bộ 
có năng lực, phẩm chất 
để kiện toàn đội ngũ cán 
bộ hội cơ sở; tăng cường, 
tạo điều kiện cho cán bộ 
được đào tạo, bồi dưỡng, 
tập huấn về chuyên môn 
nghiệp vụ. Nhờ đó, công 
tác Hội và phong trào nông 
dân trên địa bàn thành phố 
đạt nhiều kết quả tích cực. 
Nhiều cơ sở hội đã sáng 
tạo, linh hoạt trong triển 
khai thực hiện các đợt thi 
đua, hoạt động phong trào; 
chú trọng đổi mới nội dung, 
hình thức, nâng cao chất 
lượng hoạt động. Sinh hoạt 
chi hội, tổ hội được đổi mới 
theo hướng thiết thực, hiệu 
quả, gắn nhiệm vụ công 
tác hội với đẩy mạnh sản 
xuất, nâng cao đời sống 
của hội viên, nhờ đó thu 
hút đông đảo nông dân 
tham gia vào tổ chức hội. 
Từ năm 2018 đến nay, hội 
đã kết nạp được 660 hội 
viên, nâng tổng số hội viên 
toàn thành phố lên 12.225 
hội viên.

Cùng với công tác cán 
bộ, hoạt động tuyên truyền, 
giáo dục chính trị, tư tưởng 
được các cấp hội đẩy 
mạnh, kịp thời truyền tải 
những chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước tới 
đông đảo cán bộ, hội viên, 
góp phần nâng cao nhận 
thức, động viên nông dân 
tích cực tham gia thực hiện 
có hiệu quả các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm quốc phòng, an 
ninh.

Đồng chí Vũ Văn Kiên, 
Phó Chủ tịch phụ trách Hội 
Nông dân tỉnh cho biết: Để 
tạo điều kiện cho hội viên 
nông dân trong sản xuất, 
phát triển kinh tế, từ năm 
2018 đến nay, Hội Nông 
dân các cấp đã tổ chức 
tốt hoạt động dịch vụ, phối 
hợp tổ chức được 1.286 

(TIẾP THEO TRANG 1)

Bước phát triển mới...

Hội thảo Phục hồi kinh tế...
Ngày 13.10, tại Hà Nội diễn ra hội 

thảo khoa học với chủ đề “Phục hồi 
kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn 
với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt 
gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa 
các địa phương”. Hội thảo được tổ 
chức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành 
phố trong cả nước. Đồng chí Phạm 
Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu 
tại hội thảo. Đồng chí Nguyễn Xuân 
Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ 
tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, 
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo tại điểm cầu Hưng 
Yên có các đồng chí: Nguyễn Hữu 
Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc 
Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh…

Phát biểu khai mạc và đề dẫn 
tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân 
Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 
Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám 
đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 
Chí Minh khẳng định: Hội thảo được 
tổ chức nhằm triển khai cụ thể hóa 
các quyết định quan trọng tại Hội 
nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 
tư vừa qua về một số vấn đề phát 
triển kinh tế - xã hội trên tinh thần đổi 
mới tư duy, phương thức về phòng, 
chống, kiểm soát dịch Covid-19 gắn 
với phục hồi, duy trì phát triển sản 
xuất, kinh doanh; thích ứng linh hoạt, 
an toàn kiểm soát có hiệu quả đại 
dịch Covid-19. 

Hội thảo cũng là dịp để các địa 
phương chia sẻ kinh nghiệm, những 
mô hình vừa bảo đảm phòng, chống 

dịch hiệu quả, vừa duy trì phát triển 
kinh tế - xã hội, tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc nhằm khắc phục 
đứt gãy kinh tế; tăng cường phối 
hợp, hành động nhằm thực thi “mục 
tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa 
phát triển kinh tế trong trạng thái 
bình thường mới…

Tại hội thảo, lãnh đạo một số 
bộ trình bày một số chương trình 
như: Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế giai đoạn 2022 - 2023; 
Chương trình phục hồi du lịch, kích 
cầu tiêu dùng trong nước và thúc đẩy 
xuất khẩu bền vững; Chương trình 
phục hồi doanh nghiệp; Chương 
trình phát triển kết cấu hạ tầng, khơi 
thông nguồn lực cho đầu tư; Chương 
trình hỗ trợ an sinh xã hội và phát 
triển thị trường lao động …

Với chủ đề “Phục hồi kinh tế, thích 
ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch 
Covid-19: Khắc phục đứt gãy kinh 
tế, tăng cường kết nối giữa các địa 
phương” của hội thảo đã được nhiều 
doanh nghiệp, hiệp hội, các chuyên 
gia trong và ngoài nước tham gia 
thảo luận với các vấn đề như: Đánh 
giá các chính sách và kinh nghiệm 
hỗ trợ phục hồi nền kinh tế của các 
quốc gia, đề xuất các khuyến nghị 
chính sách; đánh giá cơ hội và thách 
thức, các yêu cầu đối với Việt Nam 
để phục hồi và phát triển nền kinh 
tế… Cũng theo các chuyên gia, Việt 
Nam phải xây dựng tương lai ngay từ 
bây giờ và đòi hỏi Chính phủ phải có 
sự nỗ lực lâu dài.

Cùng với đó, lãnh đạo một số 
địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, 
phương án, giải pháp trong công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 và 
những đề xuất, kiến nghị với Chính 
phủ một số vấn đề để thời gian tới 
các địa phương có thể thực hiện 
tốt công tác phòng, chống dịch và 
nhiệm vụ phát triển kinh tế…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính cho biết, do ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid-19, nền kinh tế của nước 
ta bị  ảnh hưởng nặng nề. Muốn khôi 
phục, trước hết phải kiểm soát được 
dịch bệnh. Theo Thủ tướng Chính 
phủ, giải pháp trước hết vẫn phải 
thực hiện “5K”, đẩy mạnh việc tiêm 
vắc-xin phòng bệnh, tuyên truyền 
nâng cao ý thức, vai trò của người 
dân trong phòng, chống dịch. Thứ 
hai là thích ứng linh hoạt, quản lý rủi 
ro, kiểm soát tử vong. Thứ ba là siết 
chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
lãnh đạo phải tập trung, thống nhất; 
tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo 
phù hợp tình hình thực tế; phân cấp, 
phân quyền đi đôi với tăng cường 
giám sát, kiểm tra và tăng cường 
nguồn lực. Thứ tư là giữ vững kinh tế 
vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn. Thứ năm 
là khôi phục doanh nghiệp, tăng tổng 
cung và tổng cầu cho sản xuất, tập 
trung khôi phục thị trường lao động, 
mở rộng thị trường xuất khẩu… Thứ 
sáu là tập trung bảo đảm an sinh 
xã hội, tìm nguồn vắc-xin cho người 
dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. 
Thứ bảy là ổn định chính trị, kiểm 
soát an toàn trật tự xã hội, bảo đảm 
an ninh, an toàn và an dân. 


