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Tin, ảnh: PHƯƠNG MINH - LÊ HIẾU

Chợ Ché, xã Dị Chế (Tiên Lữ) được địa 
phương quy hoạch, xây dựng khang trang, 
sạch sẽ nhưng vào các buổi sáng hàng 
ngày, người dân vẫn buôn bán hàng hóa tại 
khu chợ cũ (cách chợ mới khoảng 100 m). 
Một số người dân còn bày bán nhiều loại 
hàng hóa như: Quần áo, giày dép, rau, hoa 
quả, gà, vịt... dưới lòng, lề đường. Thậm 
chí, có người bán hàng còn sử dụng cả xe ô 
tô tải, đứng bán hàng hóa dưới lòng đường. 

Đề nghị cơ quan chức năng, chính 
quyền địa phương có biện pháp tuyên 
truyền để người dân nâng cao ý thức, tự 
giác vào trong khu vực chợ đã được xây 
dựng để kinh doanh, buôn bán. Đồng thời 
xử lý nghiêm những hành vi buôn bán dưới 
lòng đường gây cản trở giao thông.

HỒNG NGỌC 
(Tiên Lữ)

Người dân lấy đường làm chợ kinh doanh, buôn bán

Người dân kinh doanh, buôn bán 
dưới lòng đường, ở bên ngoài khu vực 
chợ Ché cũ , xã Dị Chế (Tiên Lữ)

Từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 bùng phát 
tại nhiều tỉnh, thành phố trong đó có tỉnh Hưng 
Yên. Thời gian này, một số địa phương trong 

tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, 
chống dịch đã gây tác động đến nhiều doanh 
nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Để đạt 
được mục tiêu, kế hoạch đề ra, các doanh nghiệp 
vừa tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, vừa 
tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa 
tìm kiếm thị trường mới. Do thực hiện tốt công tác 
phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, sản xuất 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động tích 
cực trở lại.

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm 
bao bì từ vật liệu polypropylene (PP), năm 2020, 
Công ty cổ phần Thuận Đức (Kim Động) gặp nhiều 
khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước 
thực trạng trên, cùng với thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19, công ty luôn nỗ lực 
tìm kiếm thị trường cung cấp nguyên liệu lâu dài; 

(XEM TIẾP TRANG 3)
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Sản xuất công nghiệp đạt tăng trưởng khá

ĐỨC TOẢN

Ý KIẾN NHÂN DÂN

Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung 
thực hiện các bước trong quy trình rà soát, tổng rà soát 
hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, 

ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021.  Theo đó, năm 
nay, thực hiện đồng thời việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng đối với giai đoạn 
2016 - 2020 nhằm thống kê, tổng hợp chính xác số hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, từng nhóm đối tượng nghèo (nghèo thu nhập 
và nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản) để đánh giá kết 
quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021. Tổng rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai 
đoạn 2022 - 2025 nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo, 
hộ cận nghèo năm 2021 và thống kê, tổng hợp chính xác số hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, từng nhóm đối tượng nghèo làm căn cứ 
xây dựng, thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã 
hội năm 2022 và những năm tiếp theo. Đồng thời, xác định hộ 
làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 
nhằm thống kê và lập danh sách hộ gia đình làm nông nghiệp, 
ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh làm căn 
cứ xác định đối tượng để ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo 
hiểm y tế năm 2022 theo Luật Bảo hiểm y tế.

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN NHƯ QUỲNH

Nhiều giải pháp
 tạo nguồn

 phát triển đảng viên 

Hỗ trợ hoạt động vận tải, 
bảo đảm lưu thông hàng hoá

THỰC HIỆN RÀ SOÁT, TỔNG RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈOTHỰC HIỆN RÀ SOÁT, TỔNG RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

THU YẾN

Sản xuất tại Công ty cổ phần Nhựa Hưng Yên

Kiểm tra danh sách phân loại hộ gia đình tại xã Vân Du (Ân Thi)

Họp trực tuyến toàn quốc về công tác 
phòng, chống dịch Covid-19

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt
 doanh nghiệp, doanh nhân

Chính phủ họp trực tuyến 
với các địa phương về việc triển khai
 phục hồi các chuyến bay thương mại

 vận chuyển hành khách nội địa

PHẠM ĐĂNG

Ngày 8.10, Chính phủ tổ chức họp trực tuyến với các 
địa phương về việc triển khai phục hồi các chuyến bay 
thương mại vận chuyển hành khách nội địa trong cả 
nước. Đồng chí Lê Văn Thành, Uỷ viên BCH Trung ương 
Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng 
chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá 
Nguyễn Chí Công, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ 
huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Cuộc họp đã triển khai các nội dung Quy định tạm 
thời về việc triển khai các đường bay nội địa chở khách 
thường lệ bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19 của Bộ Giao thông Vận tải. 
Mục đích nhằm từng bước khôi phục lại hoạt động vận 
tải hành khách nội địa bằng đường hàng không, phù hợp 
với từng cấp độ phòng, chống dịch; đáp ứng nhu cầu cấp 
thiết đi lại của Nhân dân, hành khách, bảo đảm an toàn, 

Toàn cảnh hội nghịCác đại biểu dự họp tại điểm cầu Hưng Yên
Tin, ảnh:  ĐÀO DOAN Tin, ảnh: PV

Chủ động các biện pháp 
phòng, chống mưa, bão

* Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 
7, từ ngày 9.10, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, gió cấp 4, cấp 
5. Theo tổng hợp của Công ty TNHH một thành viên khai thác công 
trình thủy lợi tỉnh, lượng mưa đo được trên địa bàn tỉnh từ 6 giờ ngày 
9.10 đến 12 giờ ngày 10.10 đạt trung mình hơn 57mm. Để chủ động 
phòng, chống úng, từ đầu tháng 10, công ty đã chỉ đạo các xí nghiệp 
tháo cạn mực nước trên các sông trục, do vậy, đến 12 giờ ngày 10.10, 
mưa không ảnh hưởng lớn đến diện tích sản xuất nông nghiệp.

(XEM TIN TRANG 2) (XEM TIN TRANG 4)

(XEM TIẾP TRANG 4) PV

(XEM TIẾP TRANG 2)

(XEM TIẾP TRANG 3)

Kiểm tra sự cố giao thông 
trên tuyến ĐT.382

Ngày 10.10, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
đã đến kiểm tra sự cố giao thông trên tuyến ĐT.382 thuộc địa phận 
xã Bắc Sơn (Ân Thi).

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, sáng ngày 10.10, trên 
tuyến ĐT.382, phát hiện sụt lở nền, mặt đường đoạn từ Km6+465 - 
Km6+525, với tổng chiều dài 60m, chiều rộng sụt lở nền, mặt đường 

PV(XEM TIẾP TRANG 3)
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TIN VẮN

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

Phát hành 1.600 cuốn Cẩm nang 
công tác thanh tra nhân dân 
và hoạt động giám sát đầu tư 

cộng đồng ở xã, phường, thị trấn

PHÙ CỪ

Quỹ Vì người nghèo
 huy động vượt trên 177,7%

 định mức giao
Từ tháng 10.2020 đến nay, Quỹ Vì người nghèo 

huyện Phù Cừ đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ 
tổng số tiền trên 1,249 tỷ đồng, vượt trên 177,7% định 
mức giao. 

Từ nguồn quỹ đã thực hiện việc hỗ trợ người nghèo 
trên địa bàn với tổng số tiền trên 732 triệu đồng. Trong 
đó, thăm, tặng quà hộ nghèo, người thuộc hộ nghèo với 
tổng số tiền gần 221 triệu đồng; hỗ trợ học sinh nghèo 
học giỏi trên 102 triệu đồng; hỗ trợ 280 triệu đồng sửa 
chữa nhà; hỗ trợ khám, chữa bệnh, rủi ro đột xuất trên 
46,5 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất 82,5 triệu 
đồng. 

PV

 CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN HƯNG

Ủng hộ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19
 trên 700 triệu đồng 

Nhằm chung tay cùng các cấp chính quyền 
trong tỉnh thực hiện công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, thời gian qua, Công ty cổ phần Tiên 
Hưng đã ủng hộ số tiền trên 700 triệu đồng và 
hàng trăm nghìn khẩu trang. 

Bên cạnh đó, công ty tích cực tham gia ủng 
hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, 
Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam… do các 
cấp trong tỉnh phát động nhằm góp phần cùng 
chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác 
an sinh xã hội. Đồng thời thăm, tặng quà hàng 
trăm gia đình có hoàn cảnh khó khăn; gia đình 
người có công; công nhân lao động tại công ty 
là người có công, con người có công với cách 
mạng và có hoàn cảnh khó khăn; phụng dưỡng 
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng trị giá trên 
1 tỷ đồng.

PHƯƠNG MINH

* Hiện nay, xã Lý Thường Kiệt (Yên Mỹ) đã vận 
động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được 103 
triệu đồng để thực hiện hỗ trợ 103 người có hộ khẩu 
thường trú tại xã Lý Thường Kiệt đang sinh sống, làm 
việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương gặp 
khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mỗi người 
được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng. 

* Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội nông dân 
huyện Tiên Lữ đã tín chấp cho 193 hộ nông dân ở 13 
xã, thị trấn được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân các 
cấp, với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng. 

* Vụ mùa năm 2021, xã Đình Cao (Phù Cừ) gieo 
cấy 520 ha lúa, trong đó gieo cấy lúa cao sản 150 ha, 
gieo cấy lúa chất lượng cao 370 ha. Tính đến ngày 
5.10, nông dân trong xã đã thu hoạch được gần 50% 
diện tích lúa vụ mùa. 

* Trong hai năm 2021-2022, huyện Phù Cừ sẽ đầu 
tư xây mới 540 bể chứa vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật 
đặt tại cánh đồng của các xã, thị trấn trong huyện. Dự 
kiến tổng mức đầu tư là 2 tỷ đồng được trích từ nguồn 
ngân sách huyện.

* Từ ngày 1 đến 5.10, Hội Người cao tuổi xã Nhật 
Tân (Tiên Lữ) đã trao 71 suất quà tặng hội viên Hội 
người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. 
Mỗi suất quà trị giá 50.000 đồng. 

* Từ năm 2011 đến nay, bộ phận pháp chế của 14 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã tham mưu 
thủ trưởng đơn vị phối hợp với Sở Tư pháp giúp UBND 

tỉnh tự kiểm tra 668 văn bản quy phạm pháp luật do 
UBND tỉnh ban hành, trong đó có 644 quyết định và 24 
chỉ thị. 

* Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội nông dân trong 
tỉnh đã tổ chức được 8.893 buổi tuyên truyền cho hơn 
933.723 lượt hội viên, nông dân. Công tác tuyên truyền 
được triển khai đa dạng với nhiều hình thức nhằm phù 
hợp với tình hình dịch bệnh và thực tế tại địa phương.

* Từ đầu năm đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ 
đã hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố và các hội, đoàn 
thể xây dựng 13 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và 
công nghệ vào sản xuất, đời sống.

* Ngày 6.10, Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm Thiện 
Nhân (thị xã Mỹ Hào) tổ chức trao tiền bảo trợ hàng 
tháng cho 48 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn trên địa bàn thị xã, mỗi suất gồm 300.000 đồng 
và 10kg gạo. Tổng giá trị đợt trao quà trị giá trên 20 
triệu đồng.

* Từ đầu năm đến nay, thành phố Hưng Yên đã tiến 
hành xét, cấp được tổng số 834 giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất (tương đương với 834 thửa đất). Trong đó 
226 thửa đất qua xét cấp, 373 thửa đất qua giao tái định 
cư và trúng đấu giá, 235 thửa đất nông nghiệp.

* Vừa qua, Chi hội Phụ nữ thôn Hoan Ái, xã Tân 
Việt (Yên Mỹ) tổ chức thăm hỏi, tặng quà 28 hội viên 
cao tuổi trên địa bàn thôn, mỗi suất quà trị giá 100.000 
đồng. 

PV

cùng các chi bộ. Việc 
đánh giá xếp loại công tác 
năm của các đồng chí ủy 
viên Ban Thường vụ, ủy 
viên BCH Đảng bộ gắn với 
kết quả xếp loại năm chi 
bộ mình phụ trách, trong 
đó có chỉ tiêu kết nạp 
đảng viên mới. Đảng ủy 
thị trấn đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh trong Đảng bộ 
và chi bộ, phát huy vai trò 
nêu gương, trách nhiệm 
của người đứng đầu; lãnh 
đạo các tổ chức chính 
trị - xã hội đẩy mạnh các 
phong trào của tổ chức 
hội, tạo môi trường để 
hội viên, đoàn viên được 
tham gia, phấn đấu và rèn 
luyện. Đảng ủy thị trấn 
giao nhiệm vụ cho các tổ 
chức đoàn thể như: Đoàn 
Thanh niên, Hội Liên hiệp 
phụ nữ… phát động các 
phong trào thi đua, tổ chức 
đa dạng các hoạt động; 
tập trung nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng của đoàn 
viên, hội viên để kịp thời 
bồi dưỡng, tạo điều kiện 
để họ phấn đấu đứng vào 
hàng ngũ của Đảng... 

Nhờ đó, bài toán khó 
về tạo nguồn để kết nạp 
đảng viên mới được giải 
đáp. Tại chi bộ thôn Minh 
Khai, nhiều năm qua, việc 
kết nạp đảng viên mới đều 
đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 
Đồng chí Phùng Văn Vinh, 
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 
Minh Khai cho biết: Để tạo 
nguồn phát triển đảng viên 
mới, Chi ủy thôn đặc biệt 
chú trọng việc chỉ đạo Chi 
đoàn thanh niên tổ chức 
các hoạt động phát huy 
vai trò xung kích của tuổi 
trẻ, tạo môi trường cho 
đoàn viên tham gia hoạt 
động, rèn luyện phấn đấu. 
Qua đó, đoàn viên thanh 
niên đã khẳng định vai 
trò, nhiều đoàn viên ưu tú 
được giới thiệu, bồi dưỡng 
kết nạp Đảng. Từ đầu năm 
đến nay, Chi bộ đã kết nạp 
3 đoàn viên thanh niên ưu 
tú vào Đảng.

Là đảng viên mới kết 
nạp trong năm 2021 của 
Chi bộ thôn Minh Khai, 
đồng chí Phùng Minh 
Trung cho biết: Từ nhiều 
năm nay, các phong trào, 
hoạt động của Chi đoàn 
thanh niên thôn Minh Khai 

rất sôi nổi, phong phú, 
thu hút đông đảo đoàn 
viên thanh niên tham gia. 
Tham gia các hoạt động 
của chi đoàn như: Dọn vệ 
sinh môi trường; trực chốt 
kiểm soát phòng, chống 
dịch Covid-19; giúp đỡ, 
thăm hỏi gia đình chính 
sách vào các dịp lễ, tết… 
đã tạo môi trường để tôi 
có cơ hội được học tập, 
trưởng thành hơn và nhận 
thức được ý thức, trách 
nhiệm của bản thân với tổ 
chức, với cộng đồng. Vừa 
qua, tôi vinh dự được đứng  
trong hàng ngũ của Đảng, 
đây là động lực để tôi tiếp 
tục rèn luyện, xứng đáng 
là đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam.

Nhờ thực hiện chặt chẽ 
từng bước, từng khâu trong 
tạo nguồn, phát triển đảng 
viên nên công tác phát 
triển đảng viên ở Đảng bộ 
thị trấn Như Quỳnh đã đạt 
kế hoạch đề ra. Từ năm 
2020 đến nay, Đảng bộ thị 
trấn đã kết nạp được 20 
đảng viên mới.

THU YẾN

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã biên soạn và phát 
hành 1.600 cuốn Cẩm nang công tác thanh tra nhân 
dân (TTND) và hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng 
(GSĐTCĐ) ở xã, phường, thị trấn.

 Cuốn cẩm nang được chia làm 3 phần: Hệ thống 
văn bản hướng dẫn của Trung ương; hoạt động TTND 
và hoạt động GSĐTCĐ ở xã, phường, thị trấn; một số 
câu hỏi, tình huống thường gặp khi thực hiện công tác 
TTND và GSĐTCĐ  ở xã, phường, thị trấn. Cuốn cẩm 
nang được cấp phát miễn phí cho các Ban TTND và 
Ban công tác mặt trận cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đây là 
cuốn tài liệu góp phần hỗ trợ Ban TTND ở cơ sở nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.  

LỆ THU 

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN NHƯ QUỲNH

Nhiều giải pháp tạo nguồn 
phát triển đảng viên 

Công tác phát triển 
đảng viên là một nội 
dung quan trọng của 

công tác xây dựng Đảng. 
Tuy vậy, nguồn để kết nạp 
đảng viên mới đang là bài 
toán khó đặt ra với mỗi chi 
bộ, tổ chức cơ sở đảng, đặc 
biệt là ở khu vực nông thôn. 
Để giải quyết bài toán này, 
thời gian qua, Đảng ủy thị 
trấn Như Quỳnh (Văn Lâm) 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
triển khai, thực hiện đồng 
bộ nhiều giải pháp tạo 
nguồn kết nạp đảng viên 
mới. 

Đồng chí Vũ Văn Sữa, 
Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy thị trấn Như 
Quỳnh cho biết: Hiện nay, 
một bộ phận thanh niên 
sau khi tốt nghiệp THPT 
đi học nghề, làm công 
nhân, học cao đẳng, đại 
học... Nhiều thanh niên ở 
địa phương chú trọng phát 
triển kinh tế gia đình, ít 
tham gia sinh hoạt tại các 
tổ chức chính trị - xã hội ở 
địa phương... Đó là những 
nguyên nhân chính khiến 
việc tạo nguồn kết nạp 
đảng viên mới gặp nhiều 
khó khăn. Từ việc xác định 
được những khó khăn nêu 
trên, Đảng ủy thị trấn tập 
trung lãnh đạo đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, 
giáo dục chính trị, tư tưởng 
cho đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, hội viên các tổ chức 
đoàn thể, chính trị - xã hội, 
đặc biệt là lực lượng đoàn 
viên thanh niên, trong đó 
chú trọng đối tượng là học 
sinh, sinh viên tốt nghiệp 
các trường trung cấp, 
cao đẳng, đại học, bộ đội 
xuất ngũ, dân quân tự vệ… 
Đảng ủy thị trấn đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo các 
chi bộ trực thuộc nắm vững 
quy trình, thủ tục, các bước 
triển khai từ khâu giới thiệu 
tạo nguồn đến công tác bồi 
dưỡng kết nạp đảng viên. 
Cấp ủy các chi bộ rà soát, 
đánh giá chất lượng quần 
chúng để có kế hoạch tạo 
nguồn. 

Song song với đó, Đảng 
ủy thị trấn phân công ủy 
viên Ban Thường vụ, ủy 
viên BCH Đảng bộ phụ 
trách theo dõi, sinh hoạt 

Đảng ủy thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm) triển khai nhiệm vụ

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM 

Hỗ trợ hơn 2.000 phần 
sản phẩm ngũ cốc và đồ uống 
dinh dưỡng cho thị xã Mỹ Hào

Ngày 8.10, ông Urs Kloeti, Giám đốc Nhà máy Nestlé 
Bông Sen (Công ty TNHH Nestlé Việt Nam) đã trao hơn 
2.000 phần sản phẩm ngũ cốc và đồ uống dinh dưỡng 
của Nestlé với tổng trị giá hơn 710 triệu đồng tặng lực 
lượng tuyến đầu chống dịch và người dân bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Đồng chí 
Lê Quang Hiến, Chủ tịch UBND thị xã Mỹ Hào đại diện 
tiếp nhận hỗ trợ này. 

Trước đó, đại diện Nhà máy Nestlé Bông Sen đã trao 
tặng đội ngũ cán bộ y tế và lực lượng hỗ trợ phòng, chống 
dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào và Trung 
tâm Y tế huyện Yên Mỹ các sản phẩm thức uống dinh 
dưỡng từ lúa mạch sữa Milo và sữa nước Nestlé, với tổng 
trị giá hơn 70 triệu đồng. Đến nay, Nestlé Việt Nam đã 
hỗ trợ các hoạt động phòng, chống Covid-19 trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên 4,5 tỷ đồng, bao gồm các sản phẩm thực 
phẩm dinh dưỡng, khẩu trang y tế và đóng góp vào Quỹ 
Vắc-xin phòng, chống Covid-19 của tỉnh.

PHẠM ĐĂNG

tăng cường kênh thương mại điện tử; 
hiện đại hóa dây chuyền sản xuất 
nhằm tăng năng suất, chất lượng sản 
phẩm, tạo sự tin cậy với khách hàng. 
Do đó, hoạt động sản xuất đã nhanh 
chóng được phục hồi và duy trì tăng 
trưởng. 9 tháng năm nay, tổng doanh 
thu của công ty đạt hơn 1,75 nghìn tỷ 
đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với cả 
năm 2020; thu nhập bình quân của 
người lao động đạt 9,5 triệu đồng/
người/tháng, tăng 700 nghìn đồng so 
với năm trước. Đến hết tháng 9, đã có 
hơn 1,1/1,5 nghìn công nhân, người 
lao động của công ty được tiêm vắc 
- xin phòng Covid-19 mũi 1, đạt tỷ 
lệ trên 73%. Với mục tiêu phát triển 
thêm những sản phẩm mới, tạo việc 
làm cho khoảng 2 nghìn lao động 
vào năm 2022, công ty tiếp tục thực 
hiện nghiêm công tác phòng, chống 
dịch bệnh và duy trì các giải pháp ổn 
định sản xuất trong điều kiện bình 
thường mới.  

Theo tin từ Cục Thống kê, tính 
chung 9 tháng năm nay, chỉ số 
sản xuất công nghiệp tăng 7,76% 
so với cùng kỳ năm trước. Trong 
đó, công nghiệp chế biến, chế tạo 
tăng 7,51%; sản xuất và phân phối 
điện tăng 11,99%; cung cấp nước, 
hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 
nước thải tăng 10,16%... Một số sản 
phẩm công nghiệp 9 tháng tăng so 
với cùng kỳ năm trước như: Thức ăn 
cho gia súc tăng 25,23%; gỗ ốp, lát 
công nghiệp tăng 9,45%; sản phẩm 
bằng plastic tăng 28,66... Tuy nhiên, 
một số sản phẩm giảm so với cùng 
kỳ năm trước như: Quần, áo các loại 
giảm 4,07%; thùng, hộp bằng bìa 
cứng (trừ bìa nhăn) giảm 11,82%...

Nhằm khắc phục những khó 
khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển, 
tỉnh đã quyết liệt và linh hoạt trong 
chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế 
- xã hội, trong đó kiên trì thực hiện 
“mục tiêu kép” vừa phòng, chống 
dịch hiệu quả, vừa phát triển sản 
xuất, kinh doanh. Tỉnh đã ban hành 
kế hoạch và các văn bản triển khai 
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 
1.7.2021 của Chính phủ về một số 
chính sách hỗ trợ người lao động 
và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 (Nghị 
quyết 68); Quyết định số 23/2021/
QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ 
tướng Chính phủ Quy định về việc 
thực hiện một số chính sách hỗ trợ 
người lao động và người sử dụng 
lao động gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19. Tính đến tháng 9.2021, 
UBND tỉnh đã phê duyệt thực hiện 
chính sách hỗ trợ cho lao động tạm 
hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 
nghỉ việc không lương đối với 12 
doanh nghiệp; hỗ trợ lao động ngừng 
việc tại 22 doanh nghiệp; hỗ trợ 18 
hộ kinh doanh, 913 người là F1, 89 
người F0 với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ 
đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội 
Chi nhánh Hưng Yên hỗ trợ 25 đơn 
vị vay vốn với số tiền trên 10 tỷ đồng 
để trả lương ngừng việc cho hơn 2,6 
nghìn lượt người lao động... Ngoài ra, 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh còn tổ chức kêu gọi, 
vận động các tổ chức, cá nhân phát 
huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ 
trợ người dân gặp khó khăn trong đại 
dịch Covid-19, hỗ trợ cho công nhân 
có hoàn cảnh khó khăn với tổng 
kinh phí 8,7 tỷ đồng; Liên đoàn Lao 
động tỉnh đã hỗ trợ các đơn vị tham 

gia phòng, chống dịch và người lao 
động gặp khó khăn do dịch Covid-19 
tại một số doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Theo nhận định của ngành Công 
Thương, thời gian tới, dự báo kinh tế 
thế giới tiếp tục khởi sắc nhờ chiến 
lược tiêm chủng vắc - xin phòng 
Covid-19 thực hiện đồng loạt trên 
toàn thế giới, thương mại hàng hóa 
toàn cầu đang hồi phục. Nhu cầu 
tiêu dùng các mặt hàng xuất khẩu 
chủ lực của Việt Nam như điện tử, 
dệt may, da giày… dự báo sẽ tăng 
mạnh trở lại, đây cũng là cơ hội cho 
các doanh nghiệp sản xuất công 
nghiệp trong nước nói chung, trên 
địa bàn tỉnh nói riêng phát triển sản 
xuất, kinh doanh. Do đó, các doanh 
nghiệp cần tiếp tục kiên trì thực hiện 
“mục tiêu kép”, chủ động xây dựng 
kịch bản sản xuất, sẵn sàng thích 
nghi với trạng thái bình thường mới. 
Bên cạnh đó, Chính phủ, các bộ, 
ngành Trung ương và tỉnh tập trung 
các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp sẽ tạo thuận lợi cho 
sản xuất công nghiệp năm 2021 và 
những năm tiếp theo sớm khôi phục 
và tăng trưởng.

Sản xuất công nghiệp...

Sản xuất tại Công ty cổ phần Thuận Đức (Kim Động)

Ngày 9.10, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 
Covid-19 tổ chức họp trực tuyến toàn quốc với các địa 
phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng 
chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng 
Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống 
dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp. Dự họp tại điểm cầu 
Hưng Yên có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy 
viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc 
Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 
ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Nguyễn 
Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban 
Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 
tỉnh; Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh… 

Từ đầu đợt dịch thứ 4 đến ngày 8.10, cả nước ghi 
nhận khoảng 828 nghìn ca mắc Covid-19, trong đó 91% 
số bệnh nhân đã khỏi bệnh, 20,3 nghìn ca tử vong. Số 
ca mắc và tỷ lệ tử vong giảm dần trong tuần qua. Số ca 
mắc trong cộng đồng giảm 47,3% so với một tuần trước 
đó. Đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên 
phạm vi toàn quốc. Đến ngày 8.10, cả nước đã tiêm 
khoảng 51,4 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Các địa 
phương tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ chính sách 
hỗ trợ người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tình hình 
an ninh trật tự tại các địa phương tiếp tục được giữ vững, 
ổn định. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông 
hàng hóa tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ bằng các giải 
pháp thiết thực. 

Tại cuộc họp, dưới sự điều hành của Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính, đại diện các bộ, ngành, 
địa phương báo cáo tình hình phòng, chống dịch, đánh 
giá các biện pháp, bài học kinh nghiệm phòng, chống 
dịch trong thời gian vừa qua, thảo luận các biện pháp 
phòng, chống dịch trong thời gian tới bảo đảm thích ứng 
an toàn, kiểm soát dịch để phát triển kinh tế - xã hội…

Nhận định tình hình dịch bệnh trong nước vẫn diễn 
biến khó lường; nguy cơ dịch bệnh gia tăng và bùng 
phát trở lại có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất kỳ khi nào, 
nhất là thời gian qua đã có số lượng lớn người dân di 
chuyển về quê từ các địa phương nới lỏng giãn cách xã 
hội, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đợt dịch tiếp theo. Vì vậy, 
công tác phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là 
để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19 với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng 
của Nhân dân; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Minh Chính, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban 
Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đánh giá, 
đợt dịch thứ 4 cơ bản đã được kiểm soát. Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu, trong thời gian tới, các địa phương 
tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả việc khoanh vùng, 
cách ly, xét nghiệm và điều trị phù hợp với diễn biến dịch 
cụ thể. Đồng thời, xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch 
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
bệnh, từng bước nới lỏng, mở cửa đối với các hoạt động 
đi lại, giao thông, sản xuất, giáo dục, du lịch, dịch vụ… 
với lộ trình cụ thể, khả thi. Các địa phương phối hợp để 
hỗ trợ người dân có nhu cầu về quê an toàn và thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch. Tiếp tục thúc đẩy 
việc giao vắc xin đúng tiến độ và đẩy nhanh tốc độ tiêm 
chủng vắc xin phòng Covid-19. Bảo đảm giữ vững an 
ninh trật tự; tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống 
dịch. Tiếp tục rà soát, ban hành và triển khai đồng bộ, 
kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động; 
phục hồi và ổn định thị trường lao động, từng bước khôi 
phục và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Tăng cường 
tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy tính tự 
giác, tích cực của người dân trong phòng, chống dịch…

Dự kiến tỉnh Hưng Yên có trên 4 nghìn người tham gia thực 
hiện tiêm vắc xin Arct-154 thử nghiệm giai đoạn 3B do Sở Y tế 
phối hợp với Học viện Quân y triển khai. Việc thử nghiệm trong 
cộng đồng tại tỉnh Hưng Yên nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu 
lực bảo vệ của vắc xin Arct-154 trong cộng đồng.

Đối tượng tham gia nghiên cứu là người dân có độ tuổi từ đủ 18 
tuổi trở lên, tình nguyện tham gia tiêm thử nghiệm lâm sàng vắc 
xin Arct-154 giai đoạn 3B. Đối tượng tham gia nghiên cứu được 
tiêm 2 mũi; 2 mũi cách nhau 28 ngày. Tổng số khám sàng lọc dự 
kiến là 5,6 nghìn người (trong đó 20% là từ 60 tuổi trở lên); tổng 
số đối tượng tiêm dự kiến trên 4 nghìn người.

Theo kế hoạch của Sở Y tế, thời gian tiêm thử nghiệm mũi 1 
hoàn thành trong tháng 10.2021; thời gian tiêm thử nghiệm mũi 2 
hoàn thành trong tháng 11.2021. Phạm vi triển khai nghiên cứu 
tại các huyện: Văn Lâm, Văn Giang, Tiên Lữ, Phù Cừ, Kim Động, 
Ân Thi, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên.

ĐÀO DOAN

(TIẾP THEO TRANG 1)

(TIẾP THEO TRANG 1)

Họp trực tuyến toàn quốc...

Dự kiến trên 4 nghìn người
 tham gia thử nghiệm lâm sàng 
vắc xin Arct-154 giai đoạn 3B
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Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện, bảo đảm 
vận hành hoạt động của Trạm bơm Tam Đô (Ân Thi), 
đầu năm 2021, Điện lực Ân Thi đã tiến hành cải tạo, 
sửa chữa lớn trạm biến áp 2x1000-35/0.4kV Trạm bơm 
Tam Đô với tổng kinh phí đầu tư trên 1 tỷ đồng. Đến 
nay, trạm biến áp đã được đưa vào hoạt động, bảo đảm 
vận hành, phục vụ tiêu úng của Trạm bơm Tam Đô 
trong mùa mưa bão năm nay.

 Trong ảnh: Kiểm tra vận hành trạm biến áp
 Trạm bơm Tam Đô (Ân Thi) 

Tin ảnh: P V

XÃ GIAI PHẠM

Gần 48 tỷ đồng đầu tư
 kết cấu hạ tầng nông thôn
Từ đầu năm đến nay, xã Giai Phạm (Yên Mỹ) đã huy 

động gần 48 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng 
nông thôn. Nguồn kinh phí huy động tập trung hoàn 
thiện một số công trình xây dựng chuyển tiếp từ năm 
2020 đến nay; đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường 
giao thông, nhà văn hóa thôn. Trong tháng 10, xã tiếp 
tục khởi công xây dựng thêm phòng học chức năng và 
các công trình phụ trợ của Trường tiểu học Nguyễn Văn 
Linh, với kinh phí khoảng 15 tỷ đồng. 

MINH HỒNG

  KINH TẾ 

Sản lượng thủy sản
 đạt trên 38 nghìn tấn

Theo tin từ Cục Thống kê tỉnh, từ đầu năm đến nay, 
lĩnh vực nuôi thả thủy sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát 
triển ổn định. Toàn tỉnh có diện tích nuôi thả thủy sản 
đạt 5.657ha, chủ yếu nuôi theo hình thức thâm canh và 
bán thâm canh. Trong 9 tháng qua, sản lượng thủy sản 
toàn tỉnh đạt trên 38 nghìn tấn, tăng 5,09% so với cùng 
kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác 
đạt 449 tấn; sản lượng thủy sản nuôi thả đạt trên 37,7 
nghìn tấn. 

MINH HUẤN

Hòa Phát đứng thứ 15 
trong danh sách các công ty 

thép vốn hóa lớn nhất thế giới
Ngày 6.10.2021, Hãng dữ liệu tài chính của Anh 

quốc Refinitiv Eikon (tiền thân là Thomson Reuters 
Data) công bố Top 30 công ty thép vốn hóa lớn nhất thế 
giới. Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đứng thứ 15 trong danh 
sách này với mức vốn hóa 11 tỷ đô la Mỹ. 

Tập đoàn Hòa Phát hiện có vốn điều lệ 44.729 tỷ 
đồng. Trong phiên giao dịch ngày 6.10.2021, cổ phiếu 
HPG của Tập đoàn Hòa Phát chính thức lập đỉnh mới 
khi đóng cửa ở mức 56.100 đồng. Với tổng số 4,4 tỷ 
cổ phiếu đang lưu hành, mức vốn hóa của HPG đạt 
247.000 tỷ đồng, tương đương 11 tỷ đô la Mỹ.

Với công suất thép thô 8 triệu tấn/năm, Hòa Phát 
hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam cũng như 
khu vực Đông Nam Á.

Lũy kế 9 tháng qua, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản 
lượng thép thô 6,1 triệu tấn, tăng 50% so với cùng kỳ 
năm trước. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 
6,3 triệu tấn, tăng 43%.

ĐÀO THẮM
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khai thông tin Giấy nhận 
diện cho phương tiện vận 
tải hàng hoá (Thẻ nhận 
diện tự động), Sở GTVT 
đã ban hành văn bản kịp 
thời hướng dẫn các đơn 
vị vận tải hàng hoá phục 
vụ công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. Hệ thống 
cấp Giấy nhận diện cho 
phương tiện vận tải hàng 
hoá có mã QRCode trên 
địa chỉ https://luongxanh.
drvn.gov.vn để kê khai 
thông tin và nhận kết quả; 
sau khi nhận được mã 
QRCode, các đơn vị vận tải 
in và dán trên phương tiện. 
Các đơn vị vận tải hàng 
hoá có nhu cầu cấp Thẻ 
nhận diện sử dụng phần 
mềm cấp Thẻ nhận diện 
tự động tại địa chỉ https://
vantai.drvn.gov.vn để kê 
khai thông tin và nhận kết 
quả từ phần mềm; sau khi 
nhận được mã QRCode, 
các đơn vị in và dán trên 
phương tiện (theo Văn 
bản số 6102/TCĐBVN-
KHCN,MT&HTQT ngày 
25.8.2021 của Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam và 
công khai trên website của 
Sở GTVT tại địa chỉ https://
sogtvt.hungyen.gov.vn/). 

Cùng với công tác 
hướng dẫn, hỗ trợ các đơn 
vị kinh doanh vận tải hàng 
hoá thực hiện quy định 
vận tải an toàn phòng, 
chống dịch, Sở GTVT đã 
phối hợp với Sở GTVT các 
tỉnh, thành phố kiểm tra 
việc chấp hành các quy 
định đối với các phương 
tiện vận tải hàng hóa được 
cấp giấy nhận diện có mã 
QRCode. Tính đến ngày 

6.10.2021, Sở GTVT đã 
thu hồi 3 giấy nhận diện 
phương tiện sử dụng giấy 
nhận diện sai mục đích, 
nhắc nhở 17 trường hợp 
vi phạm trong quy định 
phòng, chống dịch; phối 
hợp với Công an tỉnh xử lý 
4 trường hợp chủ phương 
tiện, lái xe vi phạm quy 
định phòng, chống dịch. 
Qua thiết bị giám sát 
hành trình, Sở đã thu hồi 
137 phù hiệu đối với các 
phương tiện vi phạm quy 
định về vận tải. 

Đồng chí Nguyễn Đức 
Đoàn, Trưởng phòng 
Quản lý vận tải và phương 
tiện cho biết: Hiện nay, các 
đơn vị vận tải trên địa bàn 
tỉnh cơ bản thực hiện đầy 
đủ việc lưu trữ hồ sơ Giấy 
đề nghị, Giấy xét nghiệm 
âm tính SARS-CoV-2 cho 
người điều khiển phương 
tiện còn hiệu lực trong 
quá trình hoạt động vận 
tải hàng hoá và chấp hành 
đúng các nội dung đã đăng 
ký (thực hiện vận chuyển 
giao nhận hàng hoá đúng 
địa điểm, hành trình vận 
tải đã lựa chọn; bố trí lái xe 
theo đúng thông tin khai 
báo). Các đơn vị đã chủ 
động theo dõi, yêu cầu 
người trên phương tiện đến 
cơ sở y tế hoặc đến chốt 
kiểm soát phòng, chống 
dịch Covid-19 (có tổ chức 
xét nghiệm SARS-CoV-2) 
gần nhất trên hành trình 
để thực hiện xét nghiệm 
SARS-CoV-2 khi giấy xét 
nghiệm sắp hết hạn. 

Với những giải pháp 
nêu trên, mặc dù bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng bởi 

dịch Covid-19 bùng phát 
nhưng ước tính 9 tháng 
năm 2021, hoạt động vận 
tải hàng hóa của tỉnh đạt 
khoảng 70% sản lượng so 
với kế hoạch.

Tuy nhiên, trong quá 
trình thực hiện thẻ nhận 
diện phương tiện thực tế 
còn một số tồn tại và xảy 
ra các vướng mắc như: Một 
số đơn vị vận tải chưa chủ 
động xây dựng kế hoạch, 
phương án huy động 
phương tiện, người lái xe, 
nguyên vật liệu, vật tư phụ 
tùng của đơn vị mình; việc 
nắm bắt thông tin về luồng 
tuyến, hành trình, các chốt 
kiểm soát phòng, chống 
dịch Covid-19, các quy 
định về kiểm soát dịch đối 
với phương tiện và người 
trên phương tiện tại các 
chốt kiểm soát phòng, 
chống dịch Covid-19 còn 
hạn chế; các chốt kiểm 
soát phòng, chống dịch 
Covid-19 của các địa 
phương chưa thống nhất 
quy trình và điều kiện được 
lưu thông qua chốt để lái 
xe chủ động lựa chọn lộ 
trình và chuẩn bị các điều 
kiện cần thiết… 

Để kịp thời tháo gỡ khó 
khăn, hỗ trợ hoạt động 
vận tải hàng hoá, trong 
thời gian tới, các chốt kiểm 
soát trên địa bàn tỉnh cần 
tạo thuận lợi cho hoạt động 
vận tải hàng hóa được lưu 
thông kịp thời, thông suốt 
mọi lúc, mọi nơi trong thời 
gian tăng cường các giải 
pháp phòng, chống dịch 
Covid-19.

PHẠM ĐĂNG

Hỗ trợ hoạt động vận tải, 
bảo đảm lưu thông hàng hoá

Thực hiện chỉ đạo 
của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ và 

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, thời 
gian qua, Sở Giao thông 
Vận tải (GTVT) đã tích 
cực phối hợp, chỉ đạo các 
đơn vị chuyên môn đẩy 
mạnh công tác hỗ trợ, tạo 
điều kiện cho các doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân 
kinh doanh hoạt động vận 
tải hàng hoá đáp ứng các 
yêu cầu phòng, chống dịch 
Covid-19.

Theo đó, Sở GTVT đã 
chủ động phối hợp với Sở 
GTVT các tỉnh, thành phố 
có hoạt động vận tải đối 
lưu; phối hợp với các sở, 
ban, ngành, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố 
trong tỉnh nhằm hỗ trợ 
lưu thông, thúc đẩy tiêu 
thụ hàng hóa, đặc biệt là 
sản phẩm nông sản được 
thuận lợi trong bối cảnh 
dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp. Tổ chức các hoạt 
động vận tải hàng hóa theo 
đúng quy định và bảo đảm 
công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. Các đơn vị 
kinh doanh hàng hóa, hợp 
tác xã, hộ kinh doanh vận 
tải hàng hóa trên địa bàn 
tỉnh sẵn sàng chung tay 
vận chuyển hàng hóa từ 
tỉnh đi đến vùng có dịch và 
các địa phương khác khi có 
yêu cầu; thực hiện đầy đủ 
các quy định phòng dịch 
trong quá trình phục vụ. 
Sở GTVT cũng chủ động 
xây dựng và thông báo 
công khai Luồng xanh nội 
tỉnh kết nối với Luồng xanh 
quốc gia qua địa bàn trong 
trường hợp nếu tỉnh ta phải 
áp dụng giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ. 
Theo đó, Sở công bố Luồng 
xanh nội tỉnh kết nối với 
Luồng xanh quốc gia trên 
địa bàn tỉnh gồm các tuyến 
ĐT.378, ĐT.379, ĐT.379B, 
ĐT.380, ĐT.386, ĐT.376. 
Đồng thời, Sở cũng thông 
báo các điều kiện áp dụng 
khi lưu thông qua địa bàn 
tỉnh bằng tuyến Luồng 
xanh nội tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của 
Sở GTVT, từ ngày 19.7 đến 
hết ngày 25.8.2021, phòng 
Quản lý vận tải và phương 
tiện đã tiếp nhận 15.668 
hồ sơ, đã duyệt và cấp 
Giấy (Thẻ) nhận diện cho 
7.700 xe, phục vụ việc lưu 
thông vận tải hàng hoá ưu 
tiên hoạt động trên “luồng 
xanh” vận tải theo hướng 
dẫn của Tổng cục Đường 
bộ Việt Nam; từ chối 7.886 
hồ sơ không đủ điều kiện. 
Từ ngày 26.8.2021, thực 
hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, 
Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam về việc triển khai 
vận hành phần mềm kê 

Xuất bán gần 92 nghìn 
tấn thịt hơi  

Để công tác rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo trên địa bàn tỉnh thực hiện 
nghiêm theo quy định, căn cứ Nghị định 
số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27.1.2021 
của Chính  phủ quy định chuẩn nghèo 
đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị 
định số 07) và Quyết định số 24/2021/
QĐ-TTg, ngày 16.7.2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và xác 
định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống 
trung bình giai đoạn 2022 - 2025 (Quyết 
định số 24), UBND tỉnh đã ban hành Kế 
hoạch số 130/KH-UBND rà soát; tổng 
rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác 
định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp 
có mức sống trung bình năm 2021 trên 
địa bàn tỉnh. Sở Lao động  - Thương 
binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn 
số 3229/HD-SLĐTBXH về quy trình, 
phương pháp rà soát; tổng rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ 
làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức 
sống trung bình năm 2021 trên địa bàn 
tỉnh; đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng 
dẫn quy trình rà soát, tổng rà soát đến 
cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp 
huyện, xã, các rà soát viên... 

Trong quá trình tập huấn nhấn 
mạnh, việc xác định hộ nghèo, cận 
nghèo phải đáp ứng cả 2 tiêu chí: Thu 
nhập và mức độ thiếu hụt dịch vụ xã 
hội cơ bản. Phương pháp rà soát là 
khảo sát, thu thập thông tin của hộ gia 
đình; ước lượng thu nhập và xác định 
mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ 
bản, đồng thời lấy ý kiến của Nhân dân 

để có kết quả chính xác. Vì vậy, rà soát 
viên phải đến từng hộ để trực tiếp thu 
thập thông tin, ghi đầy đủ câu trả lời vào 
phiếu. Trong quá trình rà soát phải có 
sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp 
ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị ở địa phương. Đặc 
biệt, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo phải bảo đảm đúng quy trình, 
phương pháp, trung thực, công khai, 
minh bạch, công bằng, dân chủ và có 
sự tham gia của người dân, tạo sự đồng 
thuận nhằm xác định đúng đối tượng, 
phản ánh đúng thực trạng đời sống 
Nhân dân địa phương.

Tại xã Vân Du (Ân Thi), hiện đang 
thực hiện bước tổ chức rà soát, lập 
danh sách phân loại hộ gia đình trong 
quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo năm 2021. Đồng chí Hoàng Văn 
Vị, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay 
sau khi có các văn bản chỉ đạo của cấp 
trên về rà soát, tổng rà soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, UBND xã đã thành lập 
Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo năm 2021; xây dựng, ban hành 
và triển khai kế hoạch rà soát, tổng rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác 
định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp 
có mức sống trung bình năm 2021 trên 
địa bàn; tổ chức lực lượng rà soát viên 
tham gia rà soát, tổng rà soát. Đồng 
thời, xã tăng cường phổ biến, tuyên 
truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của 
công tác rà soát, tổng rà soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông 
nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 
bình năm 2021. Trong quá trình thực 

hiện rà soát, tổng rà soát, xã yêu cầu 
các thành viên trong Ban Chỉ đạo, các 
rà soát viên nêu cao tinh thần trách 
nhiệm thu thập thông tin chính xác, lập 
danh sách hộ nghèo, cận nghèo bảo 
đảm khách quan, trung thực. Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
tham gia giám sát chặt chẽ, bảo đảm lợi 
ích chính đáng của người dân. 

Đồng chí Đặng Văn Diên, Giám 
đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội cho biết: Để tỷ lệ hộ nghèo giảm 
còn dưới 1% vào cuối năm 2025 theo 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, 
đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các 
cấp, các ngành, địa phương trong việc 
thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính 
sách, chương trình về giảm nghèo. 
Trong đó, việc xác định đối tượng thụ 
hưởng các chính sách giảm nghèo là 
bước quan trọng, đầu tiên làm cơ sở để 
đưa các chính sách giảm nghèo đến 
với người nghèo. Vì vậy, công tác rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp tục 
được thực hiện, bảo đảm tính chính xác 
theo nguyên tắc công khai, minh bạch, 
công bằng, dân chủ và có sự tham gia 
của người dân. Các cấp, ngành, địa 
phương... cần tăng cường tuyên truyền 
sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và yêu 
cầu của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp 
ngư nghiệp có mức sống trung bình để 
người dân hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ 
và có ý thức phối hợp với rà soát viên 
trong công tác rà soát...

Thực hiện ...

Kiểm tra phương tiện vận tải lưu thông qua địa bàn tỉnh tại Chốt kiểm soát 
phòng, chống dịch Covid-19 khu vực cầu Hưng Hà (thành phố Hưng Yên)

Theo tin từ Cục Thống kê tỉnh, từ đầu năm đến nay, 
toàn tỉnh đã xuất bán gần 92 nghìn tấn thịt hơi xuất 
chuồng các loại, trong đó: 342 tấn thịt trâu; 2.292 tấn 
thịt bò; gần 63 nghìn tấn thịt lợn; gần 27 nghìn tấn thịt 
gia cầm. Sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm xuất chuồng 
trên địa bàn tỉnh thời gian qua tăng khá, đáp ứng nhu 
cầu tiêu thụ, sản xuất, chế biến của các cơ sở, doanh 
nghiệp và người tiêu dùng.
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góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế. Theo đó, 
từ ngày 10.10 đến ngày 20.10 sẽ áp dụng thí điểm 23 
chuyến bay khứ hồi/ngày tại một số tỉnh, thành phố. Sau 
đó Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổng hợp tình hình, sơ kết, 
đánh giá, phối hợp với các địa phương đề xuất Chính 
phủ bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến trong 
việc triển khai các giải pháp nhằm từng bước phục hồi 
các chuyến bay thương mại vận chuyển hành khách nội 
địa trong cả nước. Trong đó, tập trung vào các giải pháp 
kiểm soát hành khách từ vùng có dịch, công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 trên các chuyến bay...

Phát biểu tại điểm Hưng Yên, đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu Sở Giao thông 
Vận tải phối hợp với các hãng hàng không nắm bắt 
thông tin hành khách về địa bàn tỉnh từ các chuyến bay 
để kiểm soát; tham mưu UBND tỉnh phương án tổ chức 
đón người từ các chuyến bay về địa phương; tiến hành 
cách ly, theo dõi theo quy định.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn 
Thành yêu cầu, trong thời gian thực hiện thí điểm, Bộ 
Giao thông Vận tải phối hợp với các Bộ, ngành, địa 
phương thực hiện nghiêm việc tổ chức quản lý, theo 
dõi thông tin hành khách, tổ chức chuyến bay bảo đảm 
an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Bộ Giao thông 
Vận tải theo dõi tình hình thực hiện của các ngành, địa 
phương, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định.

Chính phủ họp trực tuyến...
(TIẾP THEO TRANG 1)

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.

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 TIN - QUẢNG CÁO(TIẾP THEO TRANG 1)

khoảng 4 - 4,5m, sâu khoảng 1m. Mặt đường phía bên 
phải hỏng hoàn toàn, lề và ta luy đường sạt trượt 1-2m. 
Tuyến ĐT.382 đoạn từ xã Bắc Sơn đến xã Phù Ủng (Ân 
Thi) tiếp giáp sông Kim Sơn, trên nền đê Kim Sơn… 

Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với các đơn vị liên 
quan tổ chức lắp đặt rào chắn, phân luồng và hạn chế 
phương tiện tham gia giao thông qua khu vực sạt lở để 
bảo đảm an toàn giao thông, tiếp tục theo dõi và thông 
tin kịp thời cho chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.382 
có biện pháp xử lý.

Sau khi kiểm tra thực tế tình hình sự cố trên tuyến 
ĐT.382, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Hùng Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với 
huyện Ân Thi và các đơn vị liên quan xác định nguyên 
nhân gây ra tình trạng sụt lở của đoạn đường; chủ động 
các phương án điều tiết giao thông, thông báo cho các 
phương tiện tham gia giao thông; khẩn trương khắc phục 
sự cố, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham 
gia giao thông qua khu vực. Cùng với đó, rà soát lại toàn 
bộ tuyến đường để có phương án bảo đảm an toàn trong 
mùa mưa bão.

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Hùng Nam đã đến kiểm tra hoạt động của Trạm bơm La 
Tiến (Phù Cừ); Trạm bơm Triều Dương (Tiên Lữ). Đồng 
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH một 
thành viên khai thác công trình thủy lợi Hưng Yên phối 
hợp với các ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình 
hình mưa bão, có phương án tiêu úng, gạn tháo nước kịp 
thời tại các khu vực bị ngập úng cục bộ, hạn chế thấp 
nhất ảnh hưởng của mưa bão gây ra đối với hoạt động 
sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt của người dân.

Kiểm tra... (TIẾP THEO TRANG 1)



* 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: 
toasoanbaohungyen@gmail.com  * In tại Công ty cổ phần in Tô Hiệu Hưng Yên  *  Khuôn khổ 42x58 cm  *  4 trang  *  Kỳ hạn xuất bản 5 kỳ/ tuần  *  Phát hành vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu * Giá 1500 đồng
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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)

3. Công tác dân vận trong sự nghiệp 
đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa (từ 1975 đến 
2020)

Giai đoạn 1975 - 1985: Sau 30 năm 
chiến tranh, cả nước bước vào thời kỳ mới 
cùng thực hiện một chiến lược xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với 
nhiều khó khăn, thách thức. Đảng đã vận 
động nhân dân khắc phục hậu quả chiến 
tranh, vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã 
hội trầm trọng và kéo dài, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc 
tế đối với Lào, Campuchia, bảo vệ vững 
chắc thành quả cách mạng, củng cố khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhằm đáp 
ứng yêu cầu của giai đoạn mới, Đại hội 
Mặt trận dân tộc thống nhất họp từ 31.1 
- 4.2.1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh 
đã thống nhất các tổ chức Mặt trận ở hai 
miền Nam Bắc thành tổ chức Mặt trận 
thống nhất duy nhất, lấy tên là Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI 
(1986), Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật, 
cùng toàn dân khởi xướng sự nghiệp đổi 
mới với bốn nội dung “đổi mới chủ trương, 
đổi mới tổ chức, đổi mới cán bộ, đổi mới 
phong cách lãnh đạo và công tác”. Trên 
cơ sở đó, giữ vững vai trò lãnh đạo của 
Đảng, đưa đất nước vượt qua khó khăn, 
phá thế bao vây cấm vận, tiếp tục phát 
triển.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhằm phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 
tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện và 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, Đảng tiếp tục đổi mới công tác 
dân vận. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 
hành Trung ương khóa VI đã ban hành 
Nghị quyết số 08B-NQ/HNTW, ngày 
27.3.1990 về “Đổi mới công tác quần 
chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ 
giữa Đảng và nhân dân” với 4 quan điểm 
chỉ đạo: Cách mạng là sự nghiệp của 
dân, do dân và vì dân; động lực thúc đẩy 
phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích 
thiết thực của nhân dân và kết hợp hài hòa 
các lợi ích, thống nhất quyền lợi với nghĩa 
vụ công dân; các hình thức tập hợp nhân 
dân phải đa dạng; công tác quần chúng là 
trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các 
đoàn thể. Nghị quyết 08B là bước chuyển 
kịp thời nhằm tăng cường mối quan hệ 
giữa Đảng với nhân dân trong tình hình 
mới, khắc phục tình trạng một bộ phận 
cán bộ, đảng viên quan liêu, mệnh lệnh, 
xa dân, chuyên quyền, độc đoán, tham 
ô, hối lộ, sống xa hoa, lãng phí, làm giảm 
nhiệt tình cách mạng, hạn chế việc phát 
huy khả năng to lớn của nhân dân trong 
công cuộc xây dựng đất nước. Năm 1991, 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội khẳng 
định: “Toàn bộ hoạt động của Đảng phải 
xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân 
chính của nhân dân. Sức mạnh của Đảng 
là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân”.

Thực hiện các Nghị quyết từ Đại hội 
VII đến Đại hội XII của Đảng, Ban Chấp 
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư đã ban hành hệ thống văn bản liên 
quan đến công tác dân vận: Về vận động 
các giới, các giai tầng xã hội, phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quy 

chế công tác dân vận của hệ thống chính 
trị, tăng cường công tác dân vận của các 
cơ quan nhà nước và chính quyền các 
cấp, phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa 
Đảng, Nhà nước với nhân dân, tiêu biểu 
là: Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18.2.1998 
của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng 
và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; 
các Nghị quyết số 23-NQ/TW, 24-NQ/
TW, 25-NQ/TW, ngày 12.3.2003 của Ban 
Chấp hành Trung ương (khóa IX) về phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, 
công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Quyết 
định số 290-QĐ/TW, ngày 25.2.2010 của 
Bộ Chính trị (khóa X) về “Quy chế công 
tác dân vận của hệ thống chính trị”. Đặc 
biệt, trên cơ sở đánh giá tình hình, làm rõ 
các thách thức đối với công tác dân vận 
trong Đảng cầm quyền, xây dựng Nhà 
nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập quốc tế, Hội nghị lần thứ bảy 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XI đã ban hành Nghị quyết 25-NQ/TW, 
ngày 3.6.2013 về “Tăng cường và đổi 
mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác dân vận trong tình hình mới”. Nghị 
quyết khẳng định và làm sâu sắc thêm 5 
quan điểm, 7 nhiệm vụ nhằm tăng cường 
và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác dân vận trong tình hình mới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ 
thống chính trị đã tích cực vào cuộc làm 
công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở, 
chăm lo cho cuộc sống, lắng nghe tâm tư, 
nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của 
nhân dân; nâng cao ý thức, trách nhiệm 
tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng 
viên, nhất là của người đứng đầu trước 
nhân dân. Nhà nước tăng cường thể chế 
hóa, cụ thể hóa các nội dung liên quan 
đến công tác dân vận, đến phát huy dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện cơ chế 
“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân 
dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thành các 
văn bản pháp luật và chỉ đạo tổ chức thực 
hiện. Qua đó, vừa phát huy tốt chế độ dân 
chủ đại diện, nâng cao chất lượng và hiệu 
lực hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
các cấp, vừa thực hiện tốt chế độ dân chủ 
trực tiếp ở cấp cơ sở để nhân dân bàn bạc 
và quyết định trực tiếp những công việc 
quan trọng, thiết thực, gắn liền với phát 
triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
xã hội tích cực, đổi mới nội dung, phương 
thức vận động, phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và củng 
cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa 
Đảng, Nhà nước và Nhân dân; động viên 
Nhân dân tham gia các phong trào thi 
đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm quốc phòng - an ninh. Công tác 
dân vận đã góp phần rất quan trọng vào 
những thành tựu to lớn của đất nước qua 
35 năm đổi mới.
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Tuần qua, Báo Hưng Yên đã nhận 
được tin, bài, ảnh của các cộng tác 
viên: Trần Văn Thiên (Thành phố Hồ 
Chí Minh); Trần Thị Thắm (Bình Định); 
Nguyễn Anh Đào, Xuân Nùng (Thái 
Nguyên); Bùi Vũ Liêm (Thanh Hóa); 
Trần Văn Lợi (Nam Định); Phan Chúc 
(Phú Thọ); Hữu Điệp, Tào Khánh Hưng 
(Hà Nội); Đinh Văn Chiêm (Ninh Bình); 
Đoàn Đắc Đức (Bắc Ninh); Nguyễn 

Thanh Cải (Hải Dương); cùng các cộng 
tác viên trong tỉnh: Đào Quang Điền, 
Phạm Mạnh Hà, Minh Thùy, An Hương, 
Phương Nhung, Minh Phương, Đỗ Văn 
Doanh, Nguyễn Hàn Dụng, Vũ Văn 
Sỉnh, Dương Tăng…

Trân trọng cảm ơn, mong các bạn 
tích cực cộng tác với Báo Hưng Yên.

BAN BIÊN TẬP

Ngày 9.10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, 
UBND tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ 
chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh 
nghiệp, doanh nhân và kỷ niệm Ngày Doanh 
nhân Việt Nam (13.10) với chủ đề “Chính 
quyền tận tâm - Doanh nghiệp tận lực”. Dự hội 
nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Uỷ 
viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 
Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh 
nghiệp tỉnh; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hồi, Thứ 
trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 
Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam; các đồng chí trong 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định và đánh 
giá cao vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân 
trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với 
những cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu 
tư, đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 13,1 nghìn 
doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký đạt hơn 
141,7 nghìn tỷ đồng. Đến nay tỉnh có tốc độ 
tăng trưởng nhanh; tự cân đối và có điều tiết 
ngân sách về Trung ương từ năm 2017. Đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn 
mạnh, hội nghị này là diễn đàn mở, thể hiện 
tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, vì sự 
thịnh vượng chung của quốc gia, địa phương, 
Nhân dân và lợi ích của doanh nghiệp, nhà đầu 
tư; là cơ hội để doanh nghiệp phản ánh khó 
khăn, vướng mắc, hiến kế với chính quyền, 
đồng thời tìm kiếm thông tin, cơ hội kinh doanh 
và kết nối đầu tư; chính quyền thông tin kịp 
thời, đầy đủ đến doanh nghiệp các chủ trương, 
chính sách của tỉnh và nắm bắt được thực tiễn 

sản xuất, kinh doanh, khó khăn, vướng mắc 
của doanh nghiệp, nhà đầu tư, từ đó hoạch 
định, điều chỉnh chính sách, chiến lược phát 
triển và biện pháp quản lý, điều hành có hiệu 
quả hơn. 

Tiếp đó, một số doanh nghiệp đã tham luận, 
chia sẻ kết quả, kinh nghiệm phòng, chống 
dịch Covid -19, bảo đảm sản xuất, kinh doanh 
ổn định và an toàn; việc chuyển đổi nhanh mô 
hình sản xuất, kinh doanh trong điều kiện đại 
dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu… Tại hội 
nghị, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã ủng 
hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Cũng trong chương trình hội nghị, các 
đồng chí lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức tọa đàm với 
các nội dung: Xúc tiến đầu tư, thương mại, tìm 
kiếm, mở rộng thị trường; tư vấn tài chính, tiếp 
cận các nguồn vốn và các chính sách hỗ trợ 
tài chính, thuế, bảo hiểm xã hội; giải pháp tháo 
gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Các ý kiến 
của doanh nghiệp tập trung phản ánh, kiến 
nghị với tỉnh và các cấp, ngành về tạo điều 
kiện hỗ trợ doanh nghiệp miễn, giãn nợ, gia 
hạn nợ thuế, tiếp cận vốn vay, tiêm vắc - xin 
phòng Covid-19, tiếp cận thị trường; chỉ đạo 
đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các dự 
án đã được phê duyệt… Các đồng chí lãnh đạo 
tỉnh và đại diện các sở, ngành của tỉnh đã tiếp 
thu, giải đáp những ý kiến kiến nghị, đề xuất 
của doanh nghiệp theo thẩm quyền, đồng thời 
hứa tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp 
tháo gỡ khó khăn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ 
tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định, 
lãnh đạo tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp phát triển và tôn trọng lợi ích 
của doanh nghiệp. Để hoàn thành nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những 
năm tiếp theo, đồng chí đề nghị đội ngũ doanh 
nghiệp, doanh nhân trong tỉnh khắc phục khó 
khăn, kiên trì phòng, chống dịch Covid-19 hiệu 
quả, tập trung sản xuất, kinh doanh, từng bước 
đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động, 
tăng lợi nhuận, đóng góp ngày càng nhiều hơn 
cho ngân sách, cho xã hội; phản ánh kịp thời 
đến cơ quan quản lý nhà nước, UBND tỉnh 
để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chấp 
hành nghiêm quy định của pháp luật trong sản 
xuất, kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với người 
lao động. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là cầu nối 
quan trọng giữa doanh nghiệp với chính quyền, 
phản ánh kịp thời và đề xuất giải pháp tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tăng 
cường tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng 
lực quản trị, năng lực cạnh tranh… cho doanh 
nghiệp. Các cấp, ngành trong tỉnh đẩy mạnh 
hơn nữa nhiệm vụ cải cách hành chính, kịp thời 
giải quyết những vướng mắc, khó khăn của 
doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả Đề án cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên năm 
2021; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, 
thái độ, chất lượng thực thi công vụ của cán 
bộ, công chức; đẩy nhanh tiến độ giải phóng 
mặt bằng, phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây 
dựng…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, 
xây dựng và phát triển cộng đồng doanh 
nghiệp được tặng Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của 
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

(Còn nữa)

(TIẾP THEO TRANG 1)Lãnh đạo tỉnh ...

Theo dự báo, từ nay đến ngày 15.10, 
các khu vực trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục 
có mưa vừa đến mưa to, gây ngập úng 
cục bộ một số diện tích trũng; nước trên 
sông Hồng, sông Luộc lên cao… Để chủ 
động phòng, chống úng lụt, Văn phòng 
Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các đơn vị liên 
quan, địa phương đẩy mạnh hướng dẫn 
nông dân các biện pháp phòng, chống 
úng cho diện tích rau màu, cây ăn quả; 
theo dõi sát diễn biến mực nước trên các 
sông để chủ động huy động nhân lực, 
phương tiện tham gia trực gác, phòng, 
chống úng theo phương châm “4 tại chỗ”.

* Trong các ngày 9 - 10.10, trên địa 
bàn tỉnh xảy ra mưa kéo dài. Theo tổng 
hợp của phòng Kinh tế thành phố Hưng 
Yên, đến 12h ngày 10.10 trên địa bàn 
thành phố Hưng Yên chưa có diện tích 
sản xuất bị thiệt hại hoặc ngập úng nặng 
do mưa. Hiện thành phố đã cơ bản hoàn 
thành thu hoạch lúa mùa; một số diện tích 
trồng rau màu bị ngập cục bộ ở các khu 
vực trũng thuộc các xã: Trung Nghĩa, Liên 
Phương, Hoàng Hanh..., đang được nông 
dân tích cực khơi thông rãnh thoát nước 
để đề phòng mưa ngập. Thành phố tích 
cực chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và 
các xã, phường theo dõi tình hình thời tiết, 
chủ động bơm tiêu nước trên các sông 
trục khi mưa lớn kéo dài và bảo đảm nước 
tiêu thoát nước tốt tại các khu vực chuyên 
canh để bảo vệ sản xuất.

* Trong 2 ngày 9 - 10.10, trên địa bàn 
huyện Tiên Lữ xảy ra mưa vừa, mưa to, 
kèm theo gió nhẹ. Tổng lượng mưa đo 
được đến 12h ngày 10.10 trên toàn huyện 
là 50mm. Xí nghiệp khai thác công trình 
thủy lợi huyện đã tiến hành bơm tháo gạn 
nước chống úng nội đồng. Vì vậy, hầu hết 
diện tích lúa và rau màu của huyện cơ 
bản không bị úng ngập.

* Trong hai ngày 9 - 10.10, trên địa 
bàn huyện Khoái Châu có một số đợt mưa 
lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa đo 
được đến 12 giờ ngày 10.10 đạt 54mm. 
UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức 
năng và các xã, thị trấn khẩn trương hướng 
dẫn nông dân thực hiện một số biện pháp 
nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của ngập 
úng như: Sử dụng các loại máy bơm 
nước; khơi thông dòng chảy... Bên cạnh 
đó, Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi 
Châu Giang đã chủ động bơm tiêu úng 
một số diện tích đất nông nghiệp bị ngập 
cục bộ, chủ động gạn tháo nước đệm trên 
các sông trục. Đến trưa ngày 10.10, hầu 
hết các diện tích đất nông nghiệp ngập 
úng trên địa bàn huyện được khắc phục, 
cơ bản không có thiệt hại do mưa bão.

* Do ảnh hưởng của bão và không khí 
lạnh nên từ ngày 9 - 10.10, trên địa bàn 
huyện Văn Giang có mưa. Đến 10 giờ 
ngày 10.10, lượng mưa đo được trên địa 
bàn huyện là 25mm. Do chủ động thực 
hiện công tác tháo gạn nước đệm, chỉ đạo 
các địa phương khơi thông dòng chảy, 
giải tỏa vật cản trên hệ thống sông, ngòi 
nên diện tích sản xuất nông nghiệp trên 
địa bàn huyện không bị ảnh hưởng.

* Theo thông tin từ phòng Nông 
nghiệp và PTNT huyện Yên Mỹ, tổng 
lượng mưa trên địa bàn huyện Yên Mỹ 
đến 11 giờ ngày 10.10 khoảng 30mm. 
Qua kiểm tra của các phòng, đơn vị chức 
năng của huyện và các xã, thị trấn cho 
thấy, chưa ghi nhận tình trạng úng, ngập 
ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi. Theo dự 
báo, những ngày tới, trên địa bàn huyện 
có thể có mưa kéo dài, thậm chí mưa lớn 

(TIẾP THEO TRANG 1)Chủ động...

Nông dân xã Quảng Châu (thành phố Hưng Yên) tạo rãnh thoát nước cho vườn cây ăn quả
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kèm theo gió mạnh. Do vậy, huyện đã chỉ đạo 
các phòng, đơn vị chức năng, UBND các xã, thị 
trấn tiến hành tháo, gạn nước trên sông, trục và 
hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp 
chăm sóc rau màu nhằm hạn chế ảnh hưởng, 
bảo đảm năng suất, chất lượng...

* Thời điểm này, thị xã Mỹ Hào còn khoảng 
10% diện tích lúa mùa chưa thu hoạch trong tổng 
số hơn 3.200 ha. Do ảnh hưởng của hoàn lưu 
bão số 7, lượng mưa trung bình trên địa bàn thị 
xã trong 2 ngày (9 và 10.10) đạt khoảng 30mm, 
không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt cũng 
như sản xuất của người dân. 

Trước đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 
7, thị xã Mỹ Hào đã chỉ đạo các địa phương khẩn 
trương thu hoạch diện tích lúa mùa, tiến hành gia 
cố, quây chắn ao nuôi bảo vệ thủy sản, cắt tỉa 
cành cây, bảo vệ cơ sở vật chất cơ quan, đơn vị, 
trường học, nhà cửa. 

* Từ ngày 9 đến ngày 10.10, trên địa bàn 
huyện Văn Lâm có mưa kèm theo gió trên diện 
rộng, lượng mưa không đáng kể. Trước dự báo 
về thiên tai, huyện đã chỉ đạo các địa phương và 
Nhân dân chủ động các biện pháp ứng phó với 
mưa, bão. Tính đến 18h00, ngày 10.10, trên địa 
bàn huyện cơ bản không bị ảnh hưởng và thiệt 
hại về sản xuất nông nghiệp và đời sống của 
Nhân dân.

Theo tổng hợp của phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn huyện, hiện toàn huyện 
còn hơn 10% diện tích lúa mùa chưa thu hoạch 
(khoảng 200 ha); khoảng 10 ha ngô vụ đông gieo 
trồng chủ yếu ở các xã Lương Tài, Việt Hưng… 
Huyện chỉ đạo các địa phương, các đơn vị chức 
năng tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, bão; rà soát 
các phương án sẵn sàng triển khai ứng phó khi có 
tình huống xảy ra…

* Lượng mưa đo được tại huyện Ân Thi từ 18 
giờ ngày 9.10 đến 12 giờ ngày 10.10 là 69 mm. 
Hiện tại mưa chưa gây ảnh hưởng xấu đến sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

Dự báo mưa còn kéo dài trong những ngày tới, 
huyện yêu cầu các xã, thị trấn triển khai hiệu quả 
phương án phòng, chống úng; tổ chức trực ban 
nghiêm túc; tuyên truyền Nhân dân chủ động lên 

luống cao cho cây trồng vụ đông và cây trồng 
cạn, khơi thông dòng chảy tạo thuận lợi cho việc 
tiêu úng. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi 
huyện chuẩn bị đủ phương tiện, nhân lực theo 
phương châm “4 tại chỗ” đề phòng mưa, úng xảy 
ra; chủ động rút nước đệm trong hệ thống kênh 
mương nội đồng và vận hành các trạm bơm tiêu 
để tiêu úng kịp thời; khoanh vùng những khu vực 
úng cục bộ, khu vực khó khăn về tiêu úng để chủ 
động bố trí máy bơm dã chiến phục vụ bơm tiêu 
úng.

* Trong hai ngày 9 và 10.10, trên địa bàn 
huyện Phù Cừ đã xảy ra mưa trên diện rộng, 
lượng mưa đo được khoảng 50 mm. Huyện đã chỉ 
đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn huy 
động nhân lực, phương tiện gạn tháo nước đệm 
trên các sông trục và tích cực kiểm tra tháo nước 
trên các vùng trồng cây ăn quả và vùng trồng cây 
vụ đông. Nhờ chủ động phòng, chống úng ngập, 
bảo vệ sản xuất nên sản xuất nông nghiệp trên 
địa bàn huyện cơ bản ổn định, không có thiệt hại 
do mưa gây ra.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện hướng dẫn nông dân các biện pháp bảo 
vệ, chăm sóc cây trồng sau mưa lớn; đồng thời 
chủ động nguồn giống, chờ thời tiết thuận lợi gieo 
trồng các loại rau màu vụ đông.

* Ghi nhận tại huyện Kim Động, lượng mưa đo 
được từ chiều ngày 9.10 đến 12 giờ ngày 10.10 
là 55 mm; cơ bản chưa ảnh hưởng xấu đến sản 
xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, Ban Chỉ huy phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, phòng 
Nông nghiệp và PTNT, Xí nghiệp khai thác công 
trình thủy lợi huyện và các xã, thị trấn bố trí lực 
lượng ứng trực, bám sát diễn biến ảnh hưởng của 
mưa bão. 

UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn nghiêm 
túc triển khai phương án phòng, chống úng nội 
đồng; phương án bảo vệ đê; tổ chức trực ban 
nghiêm túc; tuyên truyền Nhân dân chủ động 
các biện pháp bảo vệ cây ăn quả, cây vụ đông 
đã trồng. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi 
huyện chuẩn bị đủ phương tiện, nhân lực theo 
phương châm “4 tại chỗ” đề phòng mưa, úng xảy 
ra.

Đài KTTV Hưng Yên

Từ ngày 11 đến 12.10.2021
Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa, 

có nơi mưa to và dông sau giảm mưa, trưa 
chiều hửng nắng. Gió Bắc đến Tây bắc 
cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông đề phòng 
lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 26 - 280C
Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 230C


