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Ngày 23.11.1945, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ký Sắc lệnh thành lập Ban 
Thanh tra đặc biệt - tổ chức tiền 

thân của Thanh tra Chính phủ. Trải qua 
76 năm với nhiều tên gọi khác nhau, 
Thanh tra Việt Nam đã liên tục đổi mới, 
phát triển cùng với sự lớn mạnh của đất 
nước.  Năm 1997, Thanh tra tỉnh Hưng 
Yên được kiện toàn theo Quyết định số 
03/1997/QĐ-UBND ngày 7.1.1997 của 
UBND tỉnh. 25 năm đồng hành cùng sự 
phát triển của tỉnh, ngành Thanh tra luôn 
bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh; không ngừng đổi mới, 
nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển 
cả về tổ chức, bộ máy và chất lượng công 
tác chuyên môn. Các phong trào thi đua 
yêu nước ở Thanh tra tỉnh được tổ chức 
gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

Di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa là tài sản 
quý giá không thể thay thế, không thể tái sinh, 
nhưng lại rất dễ bị biến dạng và tổn thương 

trước tác động của các yếu tố tự nhiên và con người. 
Do đó, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 
hóa, di tích lịch sử là nhiệm vụ trọng tâm, thường 
xuyên của sự nghiệp phát triển văn hóa, là trách 
nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống 
chính trị và Nhân dân. 

Nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, Hưng Yên 
có hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể 
phong phú, đa dạng. Toàn tỉnh hiện có 1.802 di tích, 
trong đó, 3 di tích, khu di tích được xếp hạng di 
tích quốc gia đặc biệt; 172 di tích, cụm di tích xếp 
hạng quốc gia, 257 di tích, cụm di tích xếp hạng cấp 
tỉnh; 5 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là 
bảo vật quốc gia; 500 lễ hội, 147 làng nghề truyền 
thống, 243 đơn vị ca dao, tục ngữ, hò, vè, ngụ ngôn, 
truyện cổ tích, hát ru, văn tế; hát trống quân và Lễ 
hội đền Tống Trân là di sản văn hóa phi vật thể 
quốc gia; 19 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong 
tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di 
sản văn hóa phi vật thể. 

Linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện công tác thanh tra

Bảo tồn và phát huy giá trị Bảo tồn và phát huy giá trị 
di sản văn hóa, di tích lịch sửdi sản văn hóa, di tích lịch sử

LỆ THU 

LÊ HIẾU
Đền thờ danh nhân Nguyễn Trung Ngạn (Ân Thi) được đầu tư xây dựng và khánh thành tháng 1.2021

Thanh tra tỉnh Hưng Yên triển khai nhiệm vụ công tác

Công nhận 100 bài giảng 
E-learning cấp tỉnh

Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-learning năm học 2021-2022 
được Sở Giáo dục và Đào tạo phát động và triển khai từ tháng 9.2021. 
Cuộc thi nhằm đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin 
trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và xây dựng nguồn tài 
nguyên giáo dục mở.

Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận 
được hàng nghìn sản phẩm dự thi của giáo viên từ bậc học mầm non, 
tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Qua các vòng tuyển chọn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 
và công nhận 100 bài giảng điện tử E-learning cấp tỉnh; trong đó bậc 
mầm non có 13 bài, bậc tiểu học có 19 bài, bậc THCS có 23 bài, bậc  
THPT có 45 bài. 
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Nâng cao hiệu quả hoạt động 
thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng

 công nghệ thông tin 

Mở rộng diện tích 
gieo trồng cây vụ đông

 ưa lạnh

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch số 172/KH-UBND về triển khai 
thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt 
động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng 
công nghệ thông tin giai đoạn 2021 - 
2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa 
bàn tỉnh Hưng Yên. 

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, 
phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ 
hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến 
đến người dân và được cung cấp trên hệ 
thống thông tin nguồn; 100% ý kiến phản 
ánh của người dân về hiệu quả thực thi 
chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp 
nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở; 
phấn đấu 100% số cán bộ làm công tác 
thông tin cơ sở các cấp được bồi dưỡng, 

tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, 
ứng dụng công nghệ thông tin; phấn đấu 
100% số đài truyền thanh cấp xã được 
chuyển đổi sang hệ thống truyền thanh 
ứng dụng công nghệ thông tin - viễn 
thông; 100% số phường, thị trấn và trên 
70% số xã có bảng tin điện tử công cộng. 

Tầm nhìn đến năm 2030, 100% số 
xã, phường, thị trấn có bảng tin điện tử 
công cộng; 100% hệ thống thông tin cơ 
sở được đầu tư, hoàn thiện và hiện đại 
hóa; người dân trên địa bàn tỉnh được 
tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và 
phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi 
các chính sách, pháp luật ở cơ sở qua hệ 
thống thông tin cơ sở.

MAI NHUNG

* Đến ngày 22.11, nông dân các địa phương trên 
địa bàn tỉnh gieo trồng được hơn 6,4 nghìn ha rau màu 
vụ đông, đạt hơn 74% kế hoạch; đồng thời thu hoạch 
được gần 300 ha rau màu. Sở Nông nghiệp và PTNT 
đề nghị các địa phương chỉ đạo quyết liệt mở rộng tối 
đa diện tích trồng cây vụ đông ưa lạnh như: Khoai tây, 
su hào, bắp cải, cải ngọt, cải chíp và các loại rau màu 
có thời gian sinh trưởng ngắn để bảo đảm hoàn thành 
kế hoạch trồng cây vụ đông. Chăm sóc và bảo vệ cây 
vụ đông đã trồng theo đúng quy trình kỹ thuật của từng 
loại cây, bảo đảm đủ nước, bón phân cân đối, quản lý 
dịch hại tổng hợp (IPM); không bón phân hóa học, phun 
thuốc BVTV trên những diện tích cây vụ đông sắp cho 
thu hoạch để bảo đảm an toàn thực phẩm. Tập trung 
thu hoạch những diện tích cây vụ đông đã tới kỳ thu 
hoạch; tiếp tục trồng gối lứa bằng các loại rau ưa lạnh 
ngắn ngày.

* Vụ đông này, huyện Văn Giang có kế hoạch gieo 
trồng 1,5 nghìn ha rau màu vụ đông. Đến ngày 17.11, 
toàn huyện đã gieo trồng được trên 1,6 nghìn ha, vượt 
10% kế hoạch. Trong đó, diện tích trồng ngô là 37,1 ha; 
hoa, cây cảnh ngắn ngày 817,5 ha; rau các loại 608,8 
ha; còn lại là diện tích trồng cây công nghiệp, cây dược 
liệu, cây củ có bột…

PV(XEM TIẾP TRANG 3)

Toàn tỉnh hiện có 9.474 phòng học kiên cố cao tầng, đạt tỷ lệ 94,1%. Trong đó, tỷ 
lệ phòng học kiên cố cao tầng bậc mầm non đạt 89,3%, bậc tiểu học đạt 96,4%, bậc 
THCS đạt 98,2%, bậc THPT đạt 94,6%, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục 
nghề nghiệp đạt 89,8%.
Trong ảnh: Phòng học kiên cố cao tầng tại Trường THPT Mỹ Hào (thị xã Mỹ Hào)
        Tin ảnh: VŨ HUẾ

Cây hành lá
 trên đồng đất 
xã Thuần Hưng

Ghi nhận mới 16 ca dương tính 
với vi rút SARS-CoV-2

Theo thông tin từ Sở Y tế, ngày 22.11, toàn tỉnh phát hiện 16 trường 
hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong đó huyện Yên Mỹ có 5 
ca (4 ca trong cùng gia đình trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 
14.11, cách ly tại nhà; 1 ca về từ thành phố Hà Nội phát hiện qua test 
Covid-19 tại Trung tâm y tế huyện Văn Giang), 1 ca ở huyện Kim Động, 
1 ca ở huyện Khoái Châu, 1 ca ở huyện Văn Giang, 7 ca ở huyện Văn 
Lâm và 1 ca là công nhân Công ty TNHH may KIDO.

Từ ngày 3.11 đến ngày 22.11, toàn tỉnh ghi nhận 268 ca dương tính 
với vi rút SARS-CoV-2.

ĐÀO DOAN

* Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Mỹ đã tích cực 
vận động nguồn lực từ xã hội hóa để hỗ trợ người có 
công với cách mạng xây dựng, sửa chữa nhà ở. Kết quả, 
huyện đã huy động được 400 triệu đồng hỗ trợ xây mới 
5 nhà ở cho người có công. Ngoài ra, năm 2021, huyện 
Yên Mỹ đã dành gần 12 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Đền ơn 
đáp nghĩa và nguồn xã hội hóa để thăm hỏi, tặng quà và 
thực hiện chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ 
tiền điện cho các đối tượng chính sách.

* Từ đầu năm đến nay, huyện Phù Cừ đã hỗ trợ kinh 
phí sửa chữa nhà ở cho 14 gia đình người có công với 
cách mạng với mức hỗ trợ 15 triệu đồng/nhà. Số tiền trên 
được trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện. Ngoài ra, 
mỗi xã, thị trấn trích từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa của 
địa phương hỗ trợ 5 triệu đồng/nhà. 

  PV

CÁC HUYỆN YÊN MỸ, PHÙ CỪ

Hỗ trợ xây, sửa nhà ở
 cho người có công

 với cách mạng

Vai trò của doanh nghiệp
 tham gia giảm nghèo bền vững
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511 trẻ em được nhận 
hỗ trợ từ Chương trình

 Gói mì hạnh phúc
Thực hiện Chương trình Gói mì hạnh phúc do Quỹ 

Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần 
Acecook Việt Nam triển khai, toàn tỉnh có 511 trẻ em 
tại các đơn vị: Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề 
cho người khuyết tật Tiên Lữ, Trường Phục hồi chức 
năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu, 
Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu và Trung tâm Trợ giúp xã 
hội Tâm Phúc được nhận hỗ trợ. 

Mỗi cháu được hỗ trợ 45 gói mỳ trong 3 tháng. Tổng 
kinh phí thực hiện chương trình trên 91,5 triệu đồng.

PV

Xác nhận danh sách
 hơn 12,7 nghìn người lao động 
đang tham gia BHXH để hưởng 

các chính sách hỗ trợ
Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện xác nhận 

danh sách 12.798 người lao động đang tham gia BHXH 
của 257 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính 
sách hỗ trợ như: Hỗ trợ người lao động và người sử 
dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử 
tuất; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng 
lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao 
động ngừng việc; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn 
để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất… 
theo 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 và 
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.

THU YẾN

ÂN THI

54 hội viên Hội cựu chiến binh 
hiến đất làm đường giao thông

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Ân Thi có 
54 gia đình hội viên Hội cựu chiến binh đã tham gia hiến 
đất làm đường giao thông. Trong đó có 39 gia đình hiến 
đất thổ cư với tổng diện tích 450m2; 15 gia đình hiến đất 
canh tác với tổng diện tích 220m2.

VI NGOAN

* Xã Tân Việt (Yên Mỹ) hiện có trên 400 hộ dân hoạt động 
trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ để phát triển kinh tế gia đình, 
với mức thu nhập trên 150 triệu đồng/hộ/năm.

* Hội Nông dân tỉnh hiện đang duy trì, triển khai hoạt động của 
89 câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật” tại các địa phương 
trong tỉnh. Mỗi CLB có từ 30 - 50 hội viên nông dân tham gia, tổ 
chức sinh hoạt theo tháng hoặc theo quý.

* Nhằm chung tay cùng tháo gỡ khó khăn cho Nhân dân vùng 
sản xuất cam, ngày 17.11, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Văn Lâm 
hỗ trợ tiêu thụ 1,11 tấn cam giúp nông dân thôn Vĩnh Tiền, xã 
Đồng Thanh (Kim Động).

* Thôn Phù Oanh, xã Nhật Tân (Tiên Lữ) có 100% đường trục 
thôn được bê tông hóa, mặt đường rộng từ 3,5m trở lên và có hệ 
thống thoát nước; 100% đường ngõ, xóm được đổ bê tông, mặt 
đường rộng từ 2m đến 3m. Thôn có nhà văn hóa khang trang 
với diện tích khoảng 270m2, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt cộng 
đồng. Trong thôn hiện không còn nhà tạm, nhà dột nát.

* Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Kim Động đã xử 
lý được tổng số 34 trường hợp đất dôi dư với tổng diện tích hơn 4 
nghìn m2; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 6 tỷ đồng.

* Từ đầu năm đến ngày 16.11, lực lượng cảnh sát giao thông 
huyện Phù Cừ đã phát hiện và xử lý 50 trường hợp điều khiển 
phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn với số tiền 
xử phạt trên 320 triệu đồng. Cùng với bị phạt tiền, tước giấy phép 
lái xe, các trường hợp vi phạm còn bị lập hồ sơ, gửi thông báo đến 
địa phương, cơ quan, đơn vị.

* Ngày 19.11, Đội Thiện nguyện Hưng Yên tổ chức trao quà 
tặng 24 bệnh nhân nặng đang cách ly tập trung, điều trị tại Khoa 
Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tổng giá 
trị quà tặng gần 41 triệu đồng, gồm thực phẩm và các nhu yếu 
phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

* Đến nay, 100% số thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Văn 
Lâm đã xây dựng và được UBND cấp huyện phê duyệt hương 
ước, quy ước với những nội dung cụ thể về các lĩnh vực kinh tế, 
xã hội, an ninh trật tự; trong đó có các quy định về xây dựng gia 
đình văn hóa; quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội, bảo vệ môi 
trường, khuyến học, tổ chức các hoạt động văn hóa…
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làm và thu nhập cho người 
lao động. Kết quả 7 tháng 
năm nay, thu nhập bình 
quân của người lao động 
đạt 12,5 triệu đồng/tháng, 
tăng 900 nghìn đồng so 
với bình quân năm 2020. 
100% lao động được tham 
gia bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp sau khi ký hợp đồng 
lao động. Ngoài ra, công 
ty còn quan tâm chăm lo 
sức khỏe, đời sống tinh 
thần của người lao động, 
như: Tổ chức cho người lao 
động tham gia các chương 
trình văn hóa văn nghệ, 
thể dục, thể thao; trang bị 
đồng phục, phương tiện 
bảo đảm an toàn trong lao 
động sản xuất; khám sức 
khỏe định kỳ…

Theo tổng hợp của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
đến hết tháng 9 năm nay, 
toàn tỉnh có hơn 13 nghìn 
doanh nghiệp. Các doanh 
nghiệp tạo việc làm cho 
gần 1,2 triệu lao động. 
Để có nguồn nhân lực 
chất lượng, một số doanh 

nghiệp đã chủ động liên 
kết, phối hợp với các cơ sở 
dạy nghề đào tạo, tuyển 
dụng, giới thiệu việc làm 
theo yêu cầu nên phần lớn 
học viên sau khi tốt nghiệp 
ra trường đều có việc làm 
và thu nhập ổn định. Cùng 
với đó, nhiều doanh nghiệp 
còn tuyển dụng lao động 
phổ thông hoặc lao động 
chưa đạt chuẩn, sau đó 
đào tạo, hỗ trợ đào tạo lại 
khi có nhu cầu làm việc tại 
doanh nghiệp và các chính 
sách khác nhằm thu hút 
người lao động yên tâm, 
gắn bó với doanh nghiệp 
như: Hỗ trợ tiền thuê nhà 
ở, đi lại, khen thưởng, tăng 
thu nhập, chăm lo đời sống 
tinh thần cho người lao 
động… 

Để tạo việc làm cho 
nhiều lao động trong các 
doanh nghiệp, tỉnh cần 
tiếp tục chỉ đạo thực hiện 
tốt giải pháp thu hút đầu 
tư, cải cách hành chính, 
tạo thuận lợi cho hoạt động 
cũng như sự phát triển của 
doanh nghiệp. Các cơ sở 

dạy nghề nâng cao chất 
lượng đào tạo nguồn nhân 
lực, chủ động liên kết, phối 
hợp với doanh nghiệp trong 
đào tạo nghề theo “đơn đặt 
hàng” của doanh nghiệp. 
Mặt khác, doanh nghiệp 
cần quan tâm thực hiện 
chế độ, chính sách của 
Nhà nước đối với người lao 
động, đồng thời có cơ chế, 
chính sách hấp dẫn nhằm 
thu hút, tạo điều kiện thuận 
lợi cho người lao động. Đối 
với người lao động, cần 
thay đổi tư duy, tác phong 
làm việc, sẵn sàng thích 
ứng với phong cách của 
người công nhân trong thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, cuộc 
cách mạng công nghiệp 
4.0, góp phần chuyển đổi 
cơ cấu lao động, cơ cấu 
kinh tế, giảm nghèo bền 
vững trên địa bàn tỉnh.

TIẾN DŨNG
Trường Chính trị 

Nguyễn Văn Linh

Vai trò của doanh nghiệp 
tham gia giảm nghèo bền vững

Bà Tăm xúc động cho biết: Tôi cảm 
ơn hội chữ thập đỏ và mọi người 
đã giúp ước mơ về ngôi nhà chắc 
chắn, an toàn của gia đình tôi bấy 
lâu nay đã trở thành hiện thực.

Để các chương trình, đề án hỗ 
trợ của các cấp hội CTĐ đi vào 
chiều sâu và có tính bền vững. Hội 
CTĐ huyện Phù Cừ đã linh động 
đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp 
sinh kế cho người nghèo, người có 
hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh 
tế, ổn định cuộc sống. Trong đó, 
Dự án “Ngân hàng bò” của Trung 
ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 
triển khai từ năm 2014 cho các hộ 
gia đình khó khăn, thiếu tư liệu sản 
xuất đã và đang phát huy hiệu quả 
thiết thực. Bà Dương Hồng Luyến, 
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện 
Phù Cừ cho biết: Việc triển khai 
Dự án “Ngân hàng bò” tại huyện 
đã chứng minh chương trình hỗ trợ 
sinh kế không chỉ mang lại hiệu quả 
thiết thực cho các hộ nghèo mà dự 
án còn mang một ý nghĩa nhân văn 
sâu sắc. Đó là sự sẻ chia, chung 
tay góp sức của cả cộng đồng 

với tinh thần tương thân, tương ái; 
từng bước góp phần giảm nghèo, 
tạo điều kiện để người nghèo phát 
triển kinh tế theo hướng bền vững. 
Mong rằng trong thời gian tới, Dự 
án “Ngân hàng bò” sẽ tiếp tục nhận 
được sự quan tâm, hỗ trợ của các 
nhà tài trợ, các doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân để dự án ngày càng 
lan tỏa, trao thêm những niềm vui, 
hy vọng mới cho các hộ nghèo 
trong huyện.

Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị 
hoạt động công tác Hội và phong 
trào nhân đạo trên địa bàn tỉnh đạt 
trên 18 tỷ đồng, trợ giúp trên 38 
nghìn lượt hộ nghèo, nạn nhân chất 
độc da cam, trẻ em mồ côi, người 
khuyết tật; khám bệnh và tặng 
quà, cấp thuốc miễn phí cho 650 
lượt người thuộc đối tượng chính 
sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh 
khó khăn; vận động Nhân dân hiến 
trên 7,6 nghìn đơn vị máu. Đặc 
biệt, các cấp Hội CTĐ toàn tỉnh tích 
cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân 
và Nhân dân đóng góp ủng hộ nhu 
yếu phẩm, trang thiết bị y tế phục 

vụ công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 với tổng trị giá quà tặng 
trên 1,2 tỷ đồng; tổ chức các hoạt 
động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho 
bà con nông dân các khu vực cách 
ly, phong tỏa do ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19… Đồng chí Nguyễn Cao 
Cường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 
tỉnh cho biết: Thời gian tới, để xứng 
đáng với vai trò nòng cốt, cầu nối 
nhân đạo, các cấp hội CTĐ trong 
tỉnh tập trung xây dựng tổ chức hội 
vững mạnh, chuyên nghiệp. Tiếp 
tục làm tốt công tác tuyên truyền, 
góp phần nâng cao nhận thức, 
chuyển biến thái độ, hành vi của 
người dân về công tác nhân đạo. 
Truyền thông, tư vấn chăm sóc 
sức khỏe dựa vào cộng đồng, chú 
trọng hướng dẫn công tác phòng, 
chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch 
Covid-19. Đổi mới công tác vận 
động hiến máu tình nguyện phù 
hợp với tình hình mới. Tổ chức tốt 
các hoạt động trợ giúp xã hội nhân 
đạo theo hướng bền vững. 

  THU AN

Triển khai Dự án "Ngân hàng bò" tại huyện Phù Cừ

DẤU ẤN TRONG HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO 
CỦA CÁC CẤP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Phát huy vai trò nòng cốt kết nối, sẻ 
chia và lan tỏa các giá trị nhân đạo 
trong cộng đồng, thời gian qua, các 

cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh 
tăng cường đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động và đạt nhiều hiệu quả 
thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp 
Nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần 
cùng cấp ủy, chính quyền địa phương 
chăm lo giúp đỡ những hoàn cảnh khó 
khăn vươn lên trong cuộc sống, thực 
hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Với mạng lưới cán bộ hội, hội viên và 
tình nguyện viên được phủ khắp gồm 
196 cơ sở hội, 1.741 chi hội, các cấp hội 
CTĐ đã làm tốt công tác tham mưu với 
các cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt 
chẽ với MTTQ và các ban, ngành, đoàn 
thể địa phương tăng cường làm tốt công 
tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng 
nhân ái trong các tầng lớp Nhân dân. 
Nhiều phong trào, cuộc vận động của Hội 
CTĐ đã trở thành phong trào của toàn 
dân, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo dấu ấn 
mạnh mẽ trong cộng đồng. Nổi bật như: 
Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn 
nhân chất độc da cam”, “Hiến máu nhân 
đạo”; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi 
cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; 
mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Gian 
hàng không đồng”… Bên cạnh đó, các 
cấp Hội CTĐ thường xuyên khảo sát, lập 
danh sách các đối tượng có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn cần sự trợ giúp của 
cộng đồng để vận động các nhà hảo tâm 
hỗ trợ. Chính vì thế, các hoạt động nhân 
đạo, từ thiện của các cấp Hội CTĐ trên 
địa bàn tỉnh có sức lan tỏa sâu rộng, tạo 
dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tăm, xã 
Thắng Lợi (Văn Giang) là một trong hàng 
trăm hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 
xây nhà chữ thập đỏ. Bà Tăm năm nay 
đã ngoài 80 tuổi, nhiều năm nay bà cùng 
vợ chồng người con trai sống trong căn 
nhà xuống cấp. Mỗi khi mưa bão, mọi 
người rất lo lắng, bất an. Được biết hoàn 
cảnh khó khăn của gia đình bà Tăm, đầu 
năm 2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh kết nối 
với Cụm thi đua số 3 Hội Chữ thập đỏ 
các tỉnh đồng bằng sông Hồng để giúp 
đỡ gia đình xây dựng căn nhà mới. Tháng 
9.2021, căn nhà hoàn thành và đưa vào 
sử dụng là niềm vui và hạnh phúc ngập 
tràn với các thành viên trong gia đình. 

Những năm qua, số 
lượng doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh 

không ngừng tăng. Cùng 
với những đóng góp cho sự 
phát triển của địa phương, 
các doanh nghiệp đã tạo 
việc làm cho nhiều lao 
động, góp phần tích cực 
vào thực hiện mục tiêu 
giảm nghèo bền vững.

Chị Nguyễn Thị Hường 
ở xã Thụy Lôi (Tiên Lữ) kể 
lại: Trước đây, người dân xã 
Thụy Lôi chủ yếu làm nông 
nghiệp, thu nhập chính từ 
gieo cấy lúa. Những năm 
gần đây, trên địa bàn 
huyện có một số doanh 
nghiệp vào đầu tư, đã tạo 
việc làm và thu nhập khá 
cho nhiều lao động khu 
vực nông thôn. Không ít 
nông dân quanh năm gắn 
bó với ruộng đồng, nay đã 
trở thành công nhân, thợ 
lành nghề. Như gia đình 
tôi, có 5 nhân khẩu, trong 
đó 4 người trong độ tuổi 
lao động, đều làm việc tại 
doanh nghiệp ở trong và 
ngoài huyện, trung bình 
mỗi tháng thu nhập đạt 30 
triệu đồng. Ngoài bảo đảm 
thu nhập ổn định, chúng tôi 
còn được doanh nghiệp hỗ 
trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm thất 
nghiệp, khen thưởng và 
những điều kiện khác theo 
quy định của pháp luật.

Đại diện Công ty cổ 
phần ABC Việt Nam (Phù 
Cừ) cho biết: Công ty hoạt 
động chính trong lĩnh vực 
sản xuất thức ăn chăn nuôi 
và kinh doanh nguyên, 
phụ liệu phục vụ sản xuất 
thức ăn chăn nuôi. Những 
năm qua, công ty đã tạo 
việc làm ổn định cho gần 
400 lao động. Đặc biệt, từ 
năm 2020 đến nay, tuy ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 
nhưng công ty vẫn thực 
hiện tốt công tác phòng, 
chống dịch, duy trì và phát 
triển sản xuất, bảo đảm 
doanh thu, lợi nhuận, việc 

Sản xuất tại Công ty TNHH Thiên Sơn Hưng Yên
Ảnh minh hoạ

KIM ĐỘNG

70% số nhà văn hoá thôn 
đạt chuẩn

Hiện nay, huyện Kim Động có 83 nhà văn hoá; trong 
đó có 1 nhà văn hoá trung tâm huyện với diện tích 
1.800m2, sức chứa 450 chỗ ngồi; 17 xã, thị trấn có nhà 
văn hoá/hội trường trung tâm xã bảo đảm về quy mô 
diện tích, trang thiết bị theo quy định và duy trì hoạt động 
thường xuyên; 65 thôn có nhà văn hoá độc lập, đạt tỷ lệ 
89% và 8 thôn sử dụng đình làng làm điểm sinh hoạt văn 
hoá. 70% số nhà văn hoá thôn đạt chuẩn theo quy định 
của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.  
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100% số khu dân cư 
thực hiện phong trào thi đua

xây dựng “Khu dân cư 3 không”
Thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Khu dân cư 3 

không” (Không tệ nạn xã hội; không ô nhiễm môi trường; 
không lãng phí, hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang) 
đến nay, 100% số khu dân cư trên địa bàn tỉnh cam kết 
thực hiện phong trào. Ở các khu dân cư, MTTQ phối hợp 
với các ngành chức năng, tổ chức thành viên của Mặt 
trận duy trì hoạt động hiệu quả của 980 tổ tự quản về 
an ninh trật tự, 71 cụm liên kết an toàn về an ninh trật 
tự, 11 tuyến đường, đoạn đường kiểu mẫu về trật tự, an 
toàn giao thông... 

LỆ THU 

TIN VẮN

CÁC HUYỆN ÂN THI, PHÙ CỪ

Hoàn thành Đại hội
 Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026
* Đến ngày 19.11, đã có 21/21 cơ sở Hội Chữ thập 

đỏ xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ân Thi hoàn thành Đại 
hội nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại các cơ sở, đại hội tập trung đánh giá hoạt động 
công tác hội nhiệm kỳ 2016 - 2021; rút ra bài học kinh 
nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ; xây dựng 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác hội 
và phong trào Chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ tới; bầu ban 
chấp hành khóa mới; bầu đại biểu dự đại hội Hội Chữ 
thập đỏ cấp trên…

*  Đến ngày 21.11, 14/14 xã, thị trấn trong huyện 
Phù Cừ đã tổ chức thành công Đại hội Hội Chữ thập đỏ 
cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đơn vị tổ chức đại hội đã chuẩn bị tốt nội dung, 
điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 
Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, thực 
hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn, đánh giá đúng 
thực trạng tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại 
hội nhiệm kỳ qua, những mặt làm được, chưa làm được, 
nguyên nhân, kinh nghiệm để đưa ra biện pháp khắc 
phục trong nhiệm kỳ tới. 

PV
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Muôn cách làm giàu

23 - 11- 2021

Công nhận 20 sáng kiến cấp tỉnh
Từ đầu năm đến nay, Hội đồng sáng kiến tỉnh đã công 

nhận 20 sáng kiến cấp tỉnh. Đây là những sáng kiến do công 
nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện thuộc 
các lĩnh vực như: Giáo dục, lao động, tài chính, ngân hàng… 
có tính ứng dụng cao đem lại lợi ích cho người lao động, đơn vị 
và cả xã hội. Nhiều sáng kiến xuất phát từ thực tiễn lao động, 
sản xuất đã được áp dụng góp phần nâng cao năng suất, chất 
lượng công việc, tăng hiệu quả kinh tế, môi trường và bảo 
đảm an toàn lao động…

MAI NHUNG

KINH TẾ

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 
CHI NHÁNH TỈNH HƯNG YÊN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
NĂM 2021

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển 
dụng lao động năm 2021:

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng và nơi làm việc:

STT Đơn vị

Nhu cầu tuyển dụng cho các đơn vị

Tổng số
Trong đó:
Tín dụng Kế toán Thủ quỹ

1 Hội sở tỉnh 1 1
2 CN Thành phố 1 1
3 CN Tiên Lữ 2 1 1
4 CN Phù Cừ 4 3 1
5 CN Ân Thi 1 1
6 CN Kim Động 2 1 1
7 CN Khoái Châu 2 1 1
Tổng cộng 13 7 3 3

2. Hình thức tuyển dụng và địa điểm tổ chức: 
2.1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển và được tổ chức qua 2 vòng:
- Vòng 1: Sơ tuyển (ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển tại vòng 2).
- Vòng 2: Thi viết chuyên môn nghiệp vụ, thi phỏng vấn.
2.2. Môn thi:
- Vị trí Tín dụng: Thi nghiệp vụ Tín dụng;
- Vị trí Kế toán: Thi nghiệp vụ Kế toán.
- Vị trí Thủ quỹ: Thi nghiệp vụ Thủ quỹ.
2.3. Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên - Số 793 đường Nguyễn Văn Linh, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 
3. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên dự tuyển:
3.1. Điều kiện chung:
- Ứng viên có quốc tịch Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; trình độ và năng lực chuyên 

môn theo yêu cầu vị trí, chức danh lao động cần tuyển dụng.
- Lý lịch rõ ràng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày 

nộp hồ sơ dự tuyển.
- Đủ sức khỏe để đảm nhận công việc, ứng viên phải hoàn thiện giấy khám sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm 

quyền cấp) theo quy định của Agribank sau khi có thông báo trúng tuyển.
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản 

chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng…

- Ứng viên có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến không quá 35 tuổi. Nam cao từ 1,65m trở lên, nữ cao từ 1,55 m trở lên.
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển cam kết chấp hành các quy định về lao động và quản lý lao động của Agribank 

nếu được tuyển dụng, ghi rõ nguyện vọng làm việc tại đơn vị thuộc Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên. Ứng viên 
được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng:

+ Nguyện vọng 1: Ứng viên đăng ký làm việc tại một trong các đơn vị thuộc Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên 
(Hội sở tỉnh, Chi nhánh Thành phố/huyện A…) theo nguyện vọng cá nhân.

+ Nguyện vọng 2: Theo sự phân công của Hội đồng tuyển dụng (nếu trúng tuyển), trường hợp này ứng viên phải 
cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 5 năm.

- Trình độ Tin học: Ứng viên phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (gồm đủ 06 module cơ bản) theo quy định 
của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11.3.2014 quy định về tổ chức thi và 
cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 
21.6.2016. Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp trước ngày 10.8.2016 có giá trị sử dụng tương đương 
với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

- Trình độ Ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh tối thiểu một trong các chứng chỉ sau: 
+ Đối với ứng viên dự tuyển có tuổi đời dưới 30 và đăng ký làm việc tại khu vực thành phố Hưng Yên: 
Khung tham chiếu Châu Âu về ngoại ngữ - CEFR B1/IELTS 4.0/TOEIC 450/TOEFL PBT 450/TOEFL CBT 126/

TOEFL IBT 42/TOEFL ITP 450/Cambridge Tests 45 FCE, 65 PET, 90 KET.
+ Đối với ứng viên thuộc các trường hợp còn lại: 
Khung tham chiếu Châu Âu về ngoại ngữ - CEFR A2/IELTS 3.0/TOEIC 400/TOEFL PBT 340/TOEFL CBT 96/

TOEFL IBT 31/TOEFL ITP 337/Cambridge Tests 45 PET, 70 KET.
3.2. Điều kiện cụ thể: 
a) Yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển nghiệp vụ Tín dụng, Kế toán: 
Tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính Ngân hàng, Kế toán, 

Kiểm toán, Kinh tế, Thanh toán Quốc tế, Quản trị kinh doanh,...)
b) Yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển nghiệp vụ Thủ quỹ: 
Tối thiểu tốt nghiệp Trung cấp, hệ chính quy thuộc khối ngành kinh tế (Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Kinh tế…), 

phải cam kết làm công việc Thủ quỹ (ghi trong hợp đồng lao động) và không được xin điều chuyển sang làm lao động 
chuyên môn nghiệp vụ khác.

c) Chấp thuận ứng viên có giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm có xác nhận của trường được tham gia dự 
tuyển nhưng phải cam kết cung cấp bằng tốt nghiệp đại học sau khi có thông báo trúng tuyển, thử việc.

4. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:
4.1. Thời gian nhận hồ sơ: Trong 2 ngày, từ ngày 29.11.2021 đến hết ngày 30.11.2021, buổi sáng từ 08h00’ đến 

11h00’, buổi chiều từ 14h00’ đến 17h00’.
4.2. Hình thức nhận hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng 305, tầng 3, trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh 

Hưng Yên - số 793 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (khi đến nộp 
hồ sơ đề nghị ứng viên thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19).

4.3. Hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 
tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 
30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; bản sao có chứng thực: Các văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận tốt 
nghiệp, bảng điểm, chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân, giấy khai sinh; 2 ảnh 4x6; Phiếu đăng 
ký dự tuyển (khai khi nộp hồ sơ).

* Lưu ý: 
- Ứng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ tuyển dụng. Trường hợp đơn 

vị tuyển dụng phát hiện hồ sơ đăng ký dự thi không chính xác, không trung thực, kết quả thi tuyển của ứng viên 
sẽ bị hủy bỏ.

- Đơn vị tuyển dụng sẽ xem xét từng hồ sơ ứng viên, thông báo trên fanpage Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng 
Yên và qua tin nhắn SMS đến số điện thoại đăng ký nhận thông tin của ứng viên về thời gian thi, thời gian phỏng 
vấn; niêm yết danh sách ứng viên dự thi, dự phỏng vấn và kết quả trúng tuyển tại trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh 
Hưng Yên.

Q. Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng
Vũ Thanh Liêm

tích trồng hành lá ở xã Thuần Hưng có 
gần 50ha, do có kinh nghiệm sản xuất từ 
nhiều năm nên nông dân trong xã có thể 
tự trồng hành giống để lấy hạt cho vụ sau. 
Là cây trồng mang lại giá trị kinh tế khá, 
cây hành lá đòi hỏi quá trình chăm sóc tỉ 
mỉ, tuân thủ các quy trình kỹ thuật riêng 
như: Ruộng trồng hành lá phải được lên 
luống cao, bề mặt luống tơi xốp, sạch cỏ 
dại; trước khi xuống giống, trong quá trình 
xử lý đất nên kết hợp trộn thêm vôi bột để 
tiêu diệt côn trùng, nấm bệnh trong đất; 
tưới nước thường xuyên, theo dõi hàng 
ngày, nhận định đúng giai đoạn bón thêm 
phân bón NPK và xử lý sâu bệnh để cây 
sinh trưởng và phát triển tốt. Đang tất bật 

tưới nước cho ruộng hành chuẩn bị thu 
hoạch, anh Vũ Đức Hoan ở thôn 5 chia sẻ: 
“Gia đình tôi hiện đang trồng hơn 3 sào 
hành lá. Trung bình mỗi lứa hành, gia đình 
tôi thu lãi khoảng 8 triệu đồng. Tuy nhiên, 
trồng hành mất nhiều công chăm sóc, bên 
cạnh đó, hành lá là “món ăn” yêu thích của 
nhiều loại sâu, do vậy, gia đình tôi và các 
hộ trồng hành khác trong xã phải theo dõi 
thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý 
sâu, bệnh sớm để không ảnh hưởng đến 
năng suất”.

Đang thu hoạch hành ở ruộng bên 
cạnh, anh Nguyễn Văn Thành, xã Thuần 
Hưng cho biết thêm: Hành lá là cây gia vị 
được sử dụng phổ biến, nông dân trong 

Anh Đặng Ngọc Khánh ở thị 
trấn Trần Cao (Phù Cừ) không 
chỉ được biết đến là người vững 
tay nghề cơ khí mà còn là ông 
chủ có tâm, hết lòng giúp đỡ mọi 
người. 

Năm 2006, anh Khánh đi học 
nghề cơ khí và làm thuê cho các 
xưởng lớn tại thành phố Hà Nội, 
tỉnh Hải Dương. Năm 2008, gom 
được một khoản vốn, anh quyết  
tâm về quê lập nghiệp. Năm 
2011, anh Khánh mở xưởng sản 
xuất cơ khí của mình tại quê nhà. 
Anh Khánh chia sẻ: “Nghề cơ khí 
ngoài cần tay nghề tốt còn cần 
tạo dựng uy tín trong quá trình 
sản xuất, trách nhiệm với công 
việc, vậy mới có nhiều khách 
hàng tìm đến. Tôi cũng thường 
xuyên nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi 
kinh nghiệm từ những xưởng cơ 
khí lớn trong và ngoài tỉnh để cải 
tiến mẫu mã, kỹ thuật cũng như 
khảo sát thị trường để có những 
sản phẩm mới, khách hàng mới”. 

 Từ những thành công ban 
đầu, anh Khánh từng bước mở 
rộng quy mô sản xuất. Đến nay, 
xưởng sản xuất của anh có tổng 
diện tích gần 200 mét vuông, 
được đầu tư các loại máy chuyên 
dụng, hiện đại về ngành cơ khí 
như máy cắt, máy hàn, sơn tĩnh 
điện... Cùng với đó, anh Khánh 
nắm bắt xu hướng, nhu cầu của 
thị trường, đầu tư trọng điểm vào 
thiết kế, gia công và chế tạo các 
loại cửa nhôm kính, mái tôn, hàng 

rào với nhiều mẫu mã đa dạng, 
phong phú cho các hộ gia đình 
hoặc các công ty, doanh nghiệp… 
Với uy tín và chất lượng sản 
phẩm, cũng như giá thành hợp lý 
nên khách hàng đến với xưởng 
của anh Khánh ngày càng đông, 
trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh 
thu lãi từ 500 - 700 triệu đồng.

Cùng với hoạt động sản xuất, 
xưởng cơ khí của anh Khánh đã 
giúp đỡ, đào tạo nghề và đang 
tạo việc làm thường xuyên, ổn 
định cho 4 lao động địa phương, 
với thu nhập trung bình từ 9 đến 
10 triệu đồng/người/tháng. Anh 
cũng đang hỗ trợ, giúp đỡ 3 hộ 
cùng sản xuất, kinh doanh trong 
lĩnh vực cơ khí về kỹ thuật và 
nguyên vật liệu. Không chỉ chú 
tâm phát triển kinh tế, anh Khánh 
cũng là một cá nhân điển hình 
của địa phương trong việc tích 
cực tham gia các phong trào, 
hoạt động do các hội, đoàn thể 
của địa phương phát động như: 
Ủng hộ người nghèo, tặng quà 
người cao tuổi, giúp đỡ lao động 
có hoàn cảnh khó khăn học nghề 
cơ khí. Dự định trong thời gian 
tới, anh Khánh mong muốn có 
thể phát triển sản xuất, mở rộng 
xưởng, giúp đỡ thêm nhiều lao 
động địa phương có nghề trong 
tay, đưa sản phẩm cơ khí chất 
lượng đến với các gia đình trong 
và ngoài tỉnh.

 VI NGOAN

Trong những năm qua, công tác bảo tồn, 
phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch 
sử của tỉnh gắn với phát triển du lịch được 
các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh 
quan tâm thực hiện. Trong đó, tỉnh đã ban 
hành nhiều chương trình hành động, đề án, 
kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó có 
Đề án đầu tư tu bổ, chống xuống cấp các 
di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia giai 
đoạn 2016 - 2020. Những năm qua, tỉnh đã 
thực hiện tu bổ, chống xuống cấp cho 105 
di tích (74 di tích cấp quốc gia, 31 di tích 
cấp tỉnh) với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng. 
Đầu tư phục hồi, xây dựng một số di tích 
trọng điểm của tỉnh như: Nhà lưu niệm lực 
lượng Nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên 
và Liệt sỹ, Anh hùng LLVT nhân dân Vũ Thị 
Kính (thị xã Mỹ Hào); Đền thờ danh nhân 
Nguyễn Trung Ngạn (Ân Thi); Đền thờ Triệu 
Việt Vương (Khoái Châu); Nhà tưởng niệm 
Trung tướng Nguyễn Bình (Yên Mỹ); Đền 
thờ Quốc tổ Lạc Long Quân (thành phố 
Hưng Yên)...

Bảo tồn ...

 Nông dân xã Thuần Hưng (Khoái Châu) thu hoạch hành lá 

Cây hành lá trên đồng đất xã Thuần Hưng
Trên cánh đồng trồng 

hành lá ở xã Thuần 
Hưng (Khoái Châu) 

rộn ràng tiếng nói, cười 
của những người nông dân 
thôn quê. Người nhổ cỏ, 
vun luống, người tưới nước, 
bắt sâu, người thu hoạch 
hành để bán cho thương 
lái, ai nấy đều phấn khởi vì 
cây hành lá tiếp tục là cây 
trồng mang lại hiệu quả 
kinh tế khá cho nhiều hộ 
dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Nhật 
Dương, Chủ tịch Hội Nông 
dân xã Thuần Hưng cho 
biết: “Hành lá là cây trồng 
truyền thống, từ nhiều năm 
nay trở thành cây kinh tế 
chủ lực của xã. Loại cây gia 
vị này có thể trồng quanh 
năm, chỉ khoảng 45 ngày 
đã cho thu hoạch một lứa, 
thu hoạch đến đâu, thương 
lái thu mua tận ruộng đến 
đó. Trừ các khoản chi phí 
cho thu lãi trung bình 2,5 
- 4 triệu đồng/sào/lứa. Để 
nâng cao năng suất, thu 
nhập, thời gian qua, các hộ 
trồng hành lá trong xã đã 
đẩy mạnh áp dụng tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật trong 
quá trình sản xuất như: 
Lắp đặt hệ thống tưới nước 
tự động, đầu tư đường điện 
vào tận ruộng…”.

Hiện nay, tổng diện 

(TIẾP THEO TRANG 1)

xã thu hoạch đến đâu thương 
lái thu mua đến đó. Từ đầu năm 
đến nay, do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 nên 5 sào trồng hành lá 
của gia đình tôi có lứa thu hoạch 
xuất bán khó khăn, thương lái thu 
mua với giá dưới 8 nghìn đồng/kg, 
tuy nhiên ở thời điểm hiện nay, giá 
bán tăng lên trên 40 nghìn đồng/kg 
nhưng các hộ trồng hành trong xã 
không có hàng để bán. Dù giá bán 
lên - xuống phụ thuộc nhiều vào 
thị trường nhưng cây hành lá vẫn 
mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 
nhiều so với một số cây trồng khác. 
Hiện nay, không chỉ cung cấp ra 
thị trường sản phẩm sau thu hoạch 
chất lượng mà nhiều hộ dân trong 
xã sản xuất hành giống để xuất bán 
góp phần nâng cao thu nhập.

Thời gian tới, để hỗ trợ người dân 
tiếp tục phát triển cây hành lá trở 
thành một trong những cây trồng 
mang lại thu nhập khá trong phát 
triển nông nghiệp ở địa phương, 
xã Thuần Hưng đẩy mạnh hoạt 
động phối hợp với các ngành, đơn 
vị chuyên môn tổ chức các lớp tập 
huấn, chuyển giao khoa học, kỹ 
thuật; đầu tư xây dựng, tu bổ hệ 
thống đường giao thông nông thôn; 
vận động người dân sản xuất hành 
lá theo hướng hữu cơ, hạn chế sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật; tăng 
cường liên kết giữa các hộ dân… 
góp phần ổn định trong tiêu thụ và 
hạn chế tình trạng bị thương lái ép 
giá, ảnh hưởng đến thu nhập của 
người dân.

MINH HUẾ

Xưởng cơ khí của anh Khánh

THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Đưa vào sử dụng 
gần 6km đường giao thông

Từ đầu năm đến nay, thành phố Hưng Yên đã xây dựng, 
nâng cấp và đưa vào sử dụng gần 6km đường giao thông, 
trong đó chủ yếu là các tuyến đường trục xã, liên xã, liên 
phường thuộc các xã: Phú Cường, Hồng Nam, phường Lam 
Sơn... Cùng với đó, thành phố đã nâng cấp, làm mới được 16 
nghìn m2 vỉa hè; 5km rãnh thoát nước, góp phần quan trọng 
tạo dựng cảnh quan của thành phố và tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân trong sản xuất, đời sống.
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Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã triển 
khai thực hiện có hiệu quả công tác 
nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa phi 
vật thể tiêu biểu của tỉnh đối với Lễ hội 
Đa Hòa - Dạ Trạch, Lễ hội đền An Xá 
(Đậu An), Lễ hội đình Quan Xuyên, Lễ 
hội cầu mưa chùa Thái Lạc, làng nghề 
hương xạ Cao Thôn, đúc đồng Lộng 
Thượng, chạm bạc Huệ Lai... Tổ chức 
nhiều chương trình biểu diễn, nhiều 
lớp truyền dạy nghệ thuật hát ca trù, 
hát trống quân cho hạt nhân văn nghệ 
cơ sở; tham gia các hội thi, hội diễn 
do Trung ương tổ chức và đạt nhiều 
thành tích cao. Công tác tuyên truyền, 
quảng bá di sản văn hóa, di tích lịch 
sử của tỉnh được thực hiện bằng nhiều 
hình thức như: Xuất bản ấn phẩm, tờ 
rơi, tờ gấp, quảng bá qua mạng xã 
hội, sản xuất phim, tham gia hội chợ, 
triển lãm tại các địa phương... Nhiều 
di tích đã trở thành điểm đến quen 
thuộc đối với du khách thập phương 
như: Khu di tích Phố Hiến; Khu di tích 
Đa Hòa - Dạ Trạch; Di tích đền An Xá 
(Đậu An); Di tích đền Phù Ủng; Di tích 
chùa Nôm, làng Nôm... Nhờ đó, tốc 
độ phát triển du lịch của tỉnh đạt 10-
15%/năm; khách du lịch đến với Hưng 
Yên ngày càng tăng.

Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế nhiều 
quy hoạch, dự án bảo tồn phát huy 

giá trị di tích lịch sử, di sản văn hóa 
chậm được triển khai. Nhiều di tích 
xuống cấp chưa được quan tâm đầu 
tư tu bổ. Việc bảo tồn và phát huy các 
giá trị di sản văn hóa phi vật thể chưa 
được quan tâm đúng mức, nhiều di 
sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị 
thất truyền. Còn tình trạng người dân 
lấn chiếm, xâm phạm, tự ý xây dựng 
trên khu vực bảo vệ, phá hoại cảnh 
quan tại một số di tích và lợi dụng di 
sản văn hóa phi vật thể gắn với di tích 
để thu lợi, làm thay đổi giá trị văn hóa 
truyền thống của dân tộc…  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 
2025, vừa qua, Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13 
- NQ/TU ngày 8.10.2021 về Chương 
trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản 
văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát 
triển du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm 
nhìn đến năm 2030. Theo đó, tỉnh 
đặt mục tiêu xây dựng Hưng Yên trở 
thành “Một trung tâm di sản văn hóa 
đặc sắc tại khu vực đồng bằng sông 
Hồng và cả nước, một điểm đến an 
toàn, thân thiện và hấp dẫn”. 

Đồng chí Đào Mạnh Huân, Phó 
Giám đốc điều hành Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch cho biết: Thực hiện 
mục tiêu đề ra trong nghị quyết, thời 

gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh tiếp tục rà soát, kiểm kê 
hệ thống di tích lịch sử văn hóa của 
tỉnh theo quy định của Luật Di sản văn 
hóa; tập trung huy động nguồn lực xã 
hội hóa thực hiện các dự án: Mở rộng 
khuôn viên Văn miếu Xích Đằng, đền 
Mẫu, đền Trần; phục dựng đô thị cổ 
Phố Hiến; lập hồ sơ trình cấp có thẩm 
quyền xếp hạng di tích quốc gia đặc 
biệt Cụm di tích Đa Hòa - Dạ Trạch 
và công nhận bảo vật quốc gia đối với 
2 hiện vật; quy hoạch, bảo tồn, tôn 
tạo và phát huy giá trị khu vực làng 
Nôm; phấn đấu xây dựng Khu du lịch 
Phố Hiến trở thành Khu du lịch quốc 
gia; lựa chọn những di sản văn hóa 
phi vật thể tiêu biểu trình Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch xem xét đưa vào 
danh mục Di sản văn hóa phi vật thể 
quốc gia như: Lễ hội đền Phù Ủng (Ân 
Thi), lễ hội Đa Hòa - Dạ Trạch (Khoái 
Châu), lễ hội đền An Xá (Tiên Lữ), 
làng nghề đúc đồng Lộng Thượng 
(Văn Lâm), làng nghề hương xạ Cao 
Thôn (thành phố Hưng Yên); từng 
bước đầu tư hạ tầng công nghệ và số 
hóa hiện vật, tài liệu, di sản văn hóa 
phục vụ nhu cầu trải nghiệm, khám 
phá của du khách…



* 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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Đón chào năm mới Dương lịch 2022, chuẩn bị 
cho Tết cổ truyền của dân tộc, Báo Hưng Yên sẽ 
phát hành các ấn phẩm Chào năm mới 2022 và 
Xuân Nhâm Dần 2022.

Nội dung bài viết trong các ấn phẩm tập trung ca 
ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; tuyên truyền, 
phản ánh thành tựu, kết quả nổi bật trên các lĩnh 
vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh 
của quê hương, đất nước; việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại 
hội đảng bộ các cấp; đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các 
danh nhân; những người con quê hương Hưng Yên 
thành đạt đang sinh sống, làm việc khắp mọi miền 
đất nước, những điển hình tiên tiến trong lao động, 
học tập; công tác phòng, chống dịch Covid-19, duy 
trì, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Ấn 
phẩm Xuân Nhâm Dần cũng dành nhiều trang giới 
thiệu về truyền thống văn hiến, cách mạng, nếp 
sống thuần phong mỹ tục, các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể thao của dân tộc Việt Nam, của quê 
hương Hưng Yên cũng như phong tục, tập quán 
đầu năm mới của các nước trên thế giới; các bài 
viết về mùa xuân, những câu chuyện tết, văn hóa 
ẩm thực, du lịch ngày xuân…

Để các ấn phẩm có nội dung đa dạng, phong 
phú, hấp dẫn, Ban Biên tập Báo Hưng Yên rất 
mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các nhà 
văn, nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu, các cộng 
tác viên cùng bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Nội dung 

các tác phẩm phản ánh mọi hoạt động trên các lĩnh 
vực của đời sống xã hội với các thể tài: Nghiên cứu, 
bình luận, ghi chép, tùy bút, ký, phóng sự, phản 
ánh, tư liệu, truyện ngắn, truyện vui, tranh vẽ, câu 
đối, tiểu phẩm, thơ… Các sáng tác cần ngắn gọn, 
rõ ràng, tư liệu chính xác, viết trên một mặt giấy 
(khổ A4). Mỗi bài viết kèm theo từ 2-4 ảnh có nội 
dung phù hợp với chủ đề phản ánh. Ngoài bút danh 
đề nghị ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, 
số tài khoản để liên hệ. Các tư liệu lịch sử và bài 
viết nghiên cứu, về danh nhân cần dẫn nguồn tham 
khảo. Bài đã gửi cho Báo Hưng Yên đề nghị không 
gửi cho báo khác. Những bài không sử dụng, tòa 
soạn xin lưu lại bản thảo.

Thời hạn nhận bài chậm nhất không quá ngày 
10.12.2021.

Bài cộng tác xin gửi về địa chỉ: Báo Hưng Yên, 
309 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: (0221) 3863635, 3864816
Fax (0221) 3864816
Email: nguyentramnabhy@gmail.com
Ban Biên tập Báo Hưng Yên rất mong nhận 

được sự cộng tác nhiệt tình của các bạn để các ấn 
phẩm đặc biệt này thật sự là món quà văn hóa, tinh 
thần có ý nghĩa trong mỗi gia đình dịp Xuân Nhâm 
Dần - 2022.

Xin trân trọng cảm ơn !
 BAN BIÊN TẬP BÁO HƯNG YÊN

23 - 11- 2021

(TIẾP THEO TRANG 1)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh 
Hưng Yên tổ chức bán đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng 
02 suất đất để xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch số 02 
thôn Văn Nhuệ, xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi

1- Giá khởi điểm tính trên 1m2 là: 6.000.000 đồng.
2- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá:
- Bán tại UBND xã Văn Nhuệ từ ngày 23.11.2021 đến 

hết ngày 7.12.2021.
- Bán tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 1 ngày 

8.12.2021.
3- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp 

tiền đặt trước dự kiến:
- Đợt I: Nộp tại UBND xã Văn Nhuệ, vào chiều ngày 

7.12.2021, bắt đầu từ 14h đến hết giờ hành chính.
- Đợt II: Nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 

vào chiều ngày 8.12.2021, bắt đầu từ 14h đến hết giờ 
hành chính.

4- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 
8h00’ thứ bảy ngày 11.12.2021 tại hội trường UBND xã 
Văn Nhuệ. 

5- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
Nộp 1 đơn; 1 bản phô tô CMND hoặc CC công dân và 
nộp số tiền đặt trước (đặt cọc).

Mọi cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua 
hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại UBND xã Văn 
Nhuệ, huyện Ân Thi  hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá 
tài sản (số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành 
phố Hưng Yên).

Điện thoại liên hệ: 0221.3552153.
GIÁM ĐỐC

An Xuân Thư

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đài KTTV Hưng Yên

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

TIN THỂ THAO

với đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 
4, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 
17.5.2019 của Tổng Thanh tra Chính 
phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương hành chính đối với công chức, 
viên chức ngành thanh tra, góp phần 
giúp toàn ngành hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích 
cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. 

Đồng chí Đào Văn Sơn, Chánh 
Thanh tra tỉnh cho biết: Những năm 
qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, 
thách thức trong thực hiện nhiệm 
vụ, nhưng cán bộ, công chức ngành 
Thanh tra tỉnh đã nỗ lực, đoàn kết 
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chuyên môn trên các mặt công tác. 
Trong 5 năm qua, toàn ngành thực 
hiện 2.310 cuộc thanh tra; qua thanh 
tra, phát hiện thiếu sót, sai phạm 
kinh tế trên 164 tỷ đồng. Trong đó, 
Thanh tra tỉnh thực hiện 390 cuộc 
thanh tra kinh tế - xã hội, phát hiện 
thiếu sót, sai phạm về kinh tế số tiền 
trên 40,73 tỷ đồng. Đối với công tác 
tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, toàn tỉnh 
tiếp 9.627 lượt với 16.810 công dân, 
4.437 vụ việc; tiếp nhận 12.989 đơn 
thư khiếu nại, tố cáo. Các đơn kiến 
nghị, khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện 
đều được xử lý, giải quyết đúng quy 
định. Ngoài thực hiện nhiệm vụ theo 
kế hoạch, Thanh tra tỉnh còn thực 
hiện tốt nhiệm vụ đột xuất theo chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh 
tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ năm 2020 đến nay, trước diễn 
biến phức tạp của dịch Covid-19, 
Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ linh hoạt, sáng tạo, đúng 

quy định của pháp luật và phù hợp 
với thực tế ở địa phương, đơn vị. Đặc 
biệt, năm 2021, khi dịch Covid-19 
bùng phát trở lại, tác động tiêu cực 
đến mọi mặt của đời sống xã hội, 
Thanh tra tỉnh đã tiến hành rà soát, 
điều chỉnh kế hoạch thanh tra và linh 
hoạt hơn trong cách thức tiến hành 
các cuộc thanh tra trên địa bàn nhằm 
hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh 
tra, kiểm tra chưa thực sự cần thiết; 
không thanh tra ngoài kế hoạch, kể 
cả thanh tra hành chính, thanh tra 
chuyên ngành; chuyển phương pháp 
tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra. Đối 
với các cuộc thanh tra, kiểm tra cần 
triển khai thì nghiên cứu, đổi mới 
phương pháp, cách thức tiến hành. 
Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu khi làm 
việc, trao đổi với cơ quan, tổ chức, 
đơn vị được thanh tra thì thực hiện 
bằng phương pháp trực tuyến, hạn 
chế tối đa hoạt động trực tiếp tại cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp nhưng 
vẫn bảo đảm quy định của pháp 
luật về thanh tra và bảo vệ bí mật 
Nhà nước theo quy định. Trường hợp 
thực sự cần thiết mới đến cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp kiểm tra, xác 
minh, nhất là những địa bàn, đơn vị 
đang tập trung cho công tác phòng, 
chống dịch Covid-19.

9 tháng năm 2021, ngành thanh 
tra của tỉnh đã thực hiện 201 cuộc 
thanh tra hành chính tại 307 đơn 
vị. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý 
về mặt kinh tế số tiền trên 32,8 tỷ 
đồng; kiến nghị xử lý 86.140m2 đất, 
đề nghị xử lý hành chính 10 tổ chức; 
thực hiện 61 cuộc thanh tra chuyên 
ngành đối với 296 tổ chức, cá nhân; 
phát hiện 90 tổ chức, cá nhân vi 
phạm; số tiền xử phạt vi phạm hành 
chính 2.630 triệu đồng. Lĩnh vực 
được thanh tra, kiểm tra chủ yếu 

là: Quản lý và sử dụng tài chính, 
ngân sách; quản lý và sử dụng đất 
đai, nông nghiệp, công thương, tài 
nguyên - môi trường… Ngoài ra, toàn 
ngành còn tích cực đôn đốc thực 
hiện các kết luận, kiến nghị thanh 
tra, kiểm tra, thực hiện pháp luật về 
thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, 
tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
bảo đảm kế hoạch đã đề ra. 

Về hoạt động của Thanh tra tỉnh 
trong thời gian tới, đồng chí Đào Văn 
Sơn, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết 
thêm: Để hoàn thành chương trình, 
kế hoạch đề ra, Thanh tra tỉnh và 
toàn ngành tập trung rà soát việc 
điều hành thực hiện chương trình 
công tác năm đã được tỉnh phê 
duyệt, đánh giá kết quả, nguyên 
nhân tồn tại để tiếp tục có kế hoạch, 
biện pháp tổ chức thực hiện một 
cách cụ thể, khoa học, phấn đấu 
hoàn thành tốt chương trình công 
tác năm. Thanh tra tỉnh, thanh tra 
các huyện, thị xã, thành phố tập 
trung thực hiện dứt điểm các hoạt 
động đang triển khai; kết hợp thanh 
tra việc thực hiện chính sách, pháp 
luật, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị với 
việc thực thi chức trách công vụ của 
cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị 
được thanh tra. Thanh tra các sở, 
ngành thường xuyên mở các cuộc 
thanh tra, kiểm tra phục vụ công tác 
quản lý nhà nước của ngành theo kế 
hoạch; mở các cuộc thanh tra đối với 
các đơn vị thuộc ngành quản lý, chú 
trọng những lĩnh vực liên quan đến 
việc giải quyết các công việc của 
người dân, doanh nghiệp. Qua đó 
kiến nghị để thực hiện cơ chế, chính 
sách trong lĩnh vực ngành quản 
lý; kịp thời tham mưu với lãnh đạo 
ngành chấn chỉnh sai phạm… 

THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI THÂN

Linh hoạt, sáng tạo...

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh 
Hưng Yên tổ chức bán đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng 
33 suất đất để xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch khu 
dân cư mới xã Phú Cường; khu dân cư mới thôn An Tảo 
Hạ - giai đoạn 1 phường An Tảo, thành phố Hưng Yên.

1- Giá khởi điểm là tiền VNĐ tính trên 1m2, có 6 mức 
giá như sau: 5.000.000 đồng; 6.000.000 đồng; 8.400.000 
đồng; 9.600.000 đồng; 10.000.000 đồng; 10.100.000 
đồng.

2- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 
24.11.2021 đến hết ngày 8.12.2021(trong giờ hành 
chính) tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hưng 
Yên.

3- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp 
tiền đặt trước (đặt cọc): 1 ngày vào hồi 8h thứ tư ngày 
8.12.2021(trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.
4- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 

8h00’ chủ nhật ngày 12.12.2021 tại hội trường Nhà văn 
hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, đường Sơn Nam, phường 
Hiến Nam, thành phố Hưng Yên.

5- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
Nộp 1 đơn; 1 bản phô tô CMND hoặc căn cước công dân 
và nộp số tiền đặt trước (đặt cọc).

Mọi cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua 
hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố 
Hưng Yên. 

Điện thoại liên hệ: 0221.3552150.
GIÁM ĐỐC

  An Xuân Thư 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Từ ngày 23 đến 24.11.2021
Nhiều mây, đêm không mưa, trưa, chiều có lúc giảm mây hửng nắng. 

Gió Đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ cao nhất: 19 - 210C
Nhiệt độ thấp nhất: 15 - 170C

Alexander Zverev vô địch ATP Finals 2021

Vừa qua, Liên đoàn 
Bóng đá thế giới (FIFA) 
đã chính thức công bố 
Bảng xếp hạng FIFA tháng 
11.2021 sau khi kết thúc 
các loạt trận quốc tế tháng 
11.

Theo đó, với việc phải 
nhận 2 thất bại trước đội 
tuyển Nhật Bản và đội tuyển 
Saudi Arabia tại vòng loại 
thứ ba World Cup 2022 khu 
vực châu Á, "Những chiến 
binh sao vàng" đã bị trừ tới 
13,68 điểm. Tuy nhiên, trên 
thực tế, thầy, trò huấn luyện 
viên Park Hang-seo tụt một 
bậc so với hồi tháng 10 và 
đứng ở vị trí thứ 99 thế giới, 
hạng 18 tại châu Á.

Còn tại khu vực Đông 
Nam Á, đội tuyển Việt Nam 
vẫn đang đứng đầu, xếp 
ngay sau là đội tuyển Thái 
Lan (hạng 118)…

Tên tôi là: Lý Thanh Khanh; sinh ngày 25.1.1998; 
CCCD số: 033098001769, cấp ngày 14.11.2017, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;
HKTT: Khu phố An Lợi, phường An Tảo, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Hiện đang tìm người thân là Trần Thị Thuỳ, sinh năm 

1997; bỏ nhà đi từ ngày 1.8.2019 đến nay không có tin 
tức gì. Nay chị Trần Thị Thuỳ ở đâu về nhà để giải quyết 
việc ly hôn với anh Lý Thanh Khanh.

Hoặc ai biết liên hệ theo SĐT: 0933339826.
Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!

Đội tuyển bóng đá Việt Nam 
tiếp tục nằm trong Top 100 thế giới

Thắng thuyết phục Medvedev, Alexander Zverev 
lần thứ 2 đăng quang ATP Finals

Alexander Zverev đã xuất sắc trở 
thành nhà vô địch ATP Finals 2021 sau 
khi giành chiến thắng thuyết phục 6-4, 6-4 
trước Daniil Medvedev ở chung kết.

Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, tay 
vợt người Đức bước lên đỉnh cao nhất của 
giải đấu danh giá cuối năm nay.

So với mùa giải cách đây 3 năm, chiến 
thắng của Alexander Zverev tại ATP 
Finals 2021 ấn tượng hơn rất nhiều khi mà 
anh đã đánh bại được cả hai tay vợt có thứ 
hạng cao nhất thế giới.

Trong lịch sử ATP Finals, Zverev là tay 
vợt thứ tư đăng quang sau khi chiến thắng 
cả hai tay vợt thuộc tốp 2 trên bảng xếp 
hạng ATP ở bán kết và chung kết.

Với danh hiệu này, 2021 được xem là 
năm thành công đối với Zverev khi mà 
anh còn giành được cả huy chương Vàng 
Olympic, vô địch tại Madrid, Cincinnati, 
Acapulco và Vienna để nâng tổng số danh 
hiệu ở cấp độ Tour lên con số 19.

PV tổng hợp


