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Người đi đầu trong các phong trào ở địa phương
Ở thị trấn Lương Bằng (Kim Động), từ người già đến em nhỏ khi được 

hỏi về ông Đặng Văn Công, ai cũng dành cho ông một tình cảm trân 
trọng, quý mến bởi ông có nhiều sáng kiến và luôn là người đi đầu trong 
các phong trào ở địa phương. 

Trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao Phó Chủ 
tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Lương Bằng, ông Công luôn giữ quan hệ 
mật thiết với hội viên, Nhân dân, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính 
quyền địa phương thúc đẩy phong trào Hội Người cao tuổi nói riêng, 
các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương nói chung. Không chỉ 
tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội, ông còn tích cực đóng góp cho 
các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi như: Vận động 
nâng số chân quỹ Hội từ 470 nghìn đồng/người lên 930 nghìn đồng/
người. Đến nay, chân quỹ của chi hội Người cao tuổi thôn Lương Hội 
đạt trên 428 triệu đồng. Đặc biệt, từ khi được phép xây dựng Quỹ Chăm 
sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, ngoài việc cùng với Ban chấp hành 

Hoa, cây cảnh
 ở Văn Giang

 hướng tới thị trường 
dịp cuối năm

Nông dân
thị xã Mỹ Hào 

thi đua sản xuất, 
kinh doanh giỏi

Ông Đặng Văn Công, thôn Lương Hội,  
thị trấn Lương Bằng (Kim Động) LỆ THU

Kiểm tra kết quả đơn vị vững mạnh toàn diện
 “mẫu mực tiêu biểu” năm 2021 tại Bộ CHQS tỉnh

Ngày 22.11, Đoàn công tác của 
Bộ Quốc phòng do đồng chí Thiếu 
tướng Trần Văn Ba, Phó Cục trưởng 
Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu 
làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả 
xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, 

“mẫu mực tiêu biểu” năm 2021 tại Bộ 
Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng 
chí Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó Cục 
trưởng Cục Quân huấn ghi nhận và 
biểu dương những kết quả, thành tích 

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm soát phương tiện trên tuyến ĐT.378

Khai mạc lớp bồi dưỡng 
đại biểu HĐND cấp tỉnh 

LÊ HIẾU

Ngày 23.11, ghi nhận 
14 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2

Rút ngắn thời gian tiêm mũi 2
 đối với vắc xin AstraZeneca

PHẠM ĐĂNG

Bảo đảm an toàn giao thông những tháng cuối nămBảo đảm an toàn giao thông những tháng cuối năm
Theo báo cáo của Ban An toàn giao 

thông (ATGT) tỉnh, từ đầu năm đến 
nay, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục 

diễn biến phức tạp, các lực lượng chức 
năng đồng thời vừa phải chống dịch, vừa 
phải làm tốt công tác bảo đảm trật tự 
ATGT. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND 
tỉnh, cùng sự vào cuộc tích cực của các 
ngành, địa phương, công tác bảo đảm trật 
tự ATGT (TTATGT) trên địa bàn tỉnh đạt 
nhiều kết quả. 

Thông qua thiết bị giám sát hành trình, 
Sở Giao thông vận tải đã nhắc nhở, xử lý 
vi phạm trên 6,5 nghìn lượt phương tiện 
kinh doanh vận tải; thu hồi 186 phù hiệu 
đối với xe ô tô kinh doanh vận tải do vi 
phạm tốc độ. Qua công tác tuần tra, kiểm 
soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn 
tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 14,2 nghìn 
trường hợp vi phạm TTATGT với số tiền 
xử phạt hơn 19 tỷ đồng. Bên cạnh những 
kết quả đạt được, tình hình tai nạn giao 
thông (TNGT) vẫn còn diễn biến phức 
tạp, số vụ TNGT và số người bị thương 

TỪNG BƯỚC 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
(THAM LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỮU NGHĨA, ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, 
BÍ THƯ TỈNH ỦY HƯNG YÊN TẠI HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG)

(XEM TIN TRANG 2)
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Ngày 23.11, Bộ Nội vụ chủ trì, phối 
hợp với Thường trực HĐND các tỉnh, 
thành phố trong cả nước tổ chức lớp bồi 
dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026 bằng hình thức trực tuyến. 
Dự lớp bồi dưỡng tại điểm cầu Hưng 

Yên có các đồng chí trong Ban Thường 
vụ Tỉnh uỷ: Lê Văn Hưng, Trưởng ban 
Tổ chức Tỉnh uỷ; Phạm Văn Khuê, Phó 
Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần 
Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào.

(XEM TIẾP TRANG 3)

Theo thông tin từ Sở Y tế, ngày 23.11, tỉnh Hưng 
Yên ghi nhận mới 14 ca dương tính với vi rút SARS-
CoV-2. Trong đó, thị xã Mỹ Hào có 1 ca trở về từ 
thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) bằng đường 
hàng không từ ngày 17.11, sau đó có di chuyển 
giữa thành phố Hà Nội và nơi trọ ở phường Bần 
Yên Nhân; 8 ca ghi nhận tại huyện Văn Giang đều 
làm việc tại Công ty cổ phần Coninco có địa chỉ tại 
huyện Văn Giang; 3 ca ở huyện Phù Cừ trở về từ 

tỉnh Đồng Nai đã được cách ly ngay sau khi trở về 
địa phương; 1 ca ở huyện Khoái Châu đã được cách 
ly; 1 ca là lái xe đường dài ở địa phương khác được 
phát hiện khi test Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa 
Hưng Hà.

Từ ngày 3.11 đến ngày 23.11, toàn tỉnh ghi nhận 
282 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2

PV

Ngày 23.11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 
2973/UBND-KGVX về việc điều chỉnh thời gian 
tiêm mũi 2 đối với vắc xin AstraZeneca. Theo đó, 
trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế về việc rút ngắn 
khoảng cách giữa 2 mũi tiêm vắc xin AstraZeneca 
theo hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh đồng ý điều 
chỉnh thời gian tiêm mũi 2 vắc xin AstraZeneca sau 
thời gian tiêm mũi 1 từ 4 tuần trở lên.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các 
cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tiếp tục 
đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 
tất cả các đối tượng đủ điều kiện tiêm trên địa bàn 
tỉnh, bảo đảm an toàn, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu 
phòng, chống dịch Covid-19.

ĐÀO DOAN

Quan điểm của Đảng ta về văn hóa
Trước cuộc sống hiện đại, nhu cầu trở về cội nguồn, 

tìm hiểu lịch sử dân tộc đã và đang trở thành một nhu 
cầu không thể thiếu của mỗi người. Có nhiều đối tượng 
khác nhau để tiếp cận với lịch sử dân tộc, trong đó di 
sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa là một trong những 
đối tượng được quan tâm và có sức thu hút nhất, bởi di 
sản là bằng chứng chân thực, cụ thể, sinh động nhất về 
đặc điểm, cội nguồn văn hóa của mỗi dân tộc, nơi chứa 
đựng những giá trị truyền thống tốt đẹp, kỹ năng, kỹ xảo 
về trí tuệ của con người. Di tích lịch sử, di sản văn hóa là 
sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, tương lai. Các di sản 
văn hóa chính là những thông điệp về lịch sử mà thế hệ 
trước trao truyền cho thế hệ sau. Tiếp nối dòng chảy, các 

thế hệ đi sau kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa của 
cha ông để sáng tạo ra giá trị văn hoá mới. 

Việt Nam là quốc gia có truyền thống văn hiến lâu đời. 
Quá trình dựng nước và giữ nước, các thế hệ cha ông 
đã lưu lại kho tàng di sản văn hóa vô cùng đa dạng và 
phong phú. Văn hóa là đời sống tinh thần, thuộc về kiến 
trúc thượng tầng của xã hội. Văn hóa được đặt ngang 
hàng với chính trị, kinh tế, xã hội, tạo thành bốn vấn đề 
chủ yếu của cuộc sống và việc bảo tồn các di sản văn 
hóa rất được coi trọng nhằm thúc đẩy sự nghiệp cách 
mạng phát triển, tạo nền tảng tinh thần cho xã hội, sức 
mạnh đoàn kết toàn dân, niềm tự hào về truyền thống, 
sức mạnh của quốc gia. Do đó, qua các thời kỳ cách 
mạng, Đảng ta tiếp tục phát triển, bổ sung hoàn thiện 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn 
tham dự diễn đàn kinh tế Việt Nam tại Nhật Bản

KHẮC CƯỜNG 
Bộ CHQS tỉnh 

(XEM TIẾP TRANG 2)

(XEM TIN TRANG 2)

Các đại biểu tại diễn đàn kinh tế Việt Nam - Tochigi
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Những ngày này, ông Nguyễn Đức Bá, 
Tổ trưởng Tổ phòng, chống Covid-19 cộng 
đồng tổ dân phố Sài, phường Dị Sử (thị xã 
Mỹ Hào) cùng 7 thành viên trong tổ thường 
xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các nhà trọ 
trên địa bàn và công nhân, lao động thực 
hiện nghiêm các quy định về phòng, chống 
dịch Covid-19. Ông Bá cho biết: Tổ dân phố 
Sài hiện có trên 10 hộ gia đình cho thuê trọ 
với gần 50 phòng. Các thành viên trong tổ 
thường xuyên có mặt tại các khu nhà trọ 
để tiếp cận với từng người, kịp thời tuyên 
truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, 
chống dịch, cũng như nắm bắt các thông tin 
liên quan đến lịch trình di chuyển để kịp thời 
phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ, 
báo cáo chính quyền và các cơ quan chuyên 
môn có biện pháp xử lý kịp thời.

Thời gian này, để tích cực tham gia phòng, 
chống Covid-19, nhiều công nhân, lao động 
thuê trọ có những thay đổi trong nếp sống 
hằng ngày: Không tập trung ăn uống, luôn 
đeo khẩu trang khi ra khỏi phòng, thường 
xuyên sát khuẩn tay, dọn dẹp vệ sinh nơi ở… 
Anh Nguyễn Văn Cương, công nhân đang 
thuê trọ tại xã Giai Phạm (Yên Mỹ) cho biết: 
Trước đây tôi và những người ở trọ thường rủ 
nhau nấu và ăn cơm chung, vừa vui, vừa tiết 

kiệm, nhưng giờ để bảo đảm phòng, chống 
dịch, chúng tôi nấu ăn riêng và không mời 
người ở nơi khác đến chơi. 

Thực tế hiện nay có một bộ phận không 
nhỏ lực lượng công nhân trong các doanh 
nghiệp đang sinh sống tại khu nhà trọ với 
điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế; cùng 
với đó, ý thức của một bộ phận người thuê 
trọ và chủ nhà còn chủ quan, lơ là… nên tiềm 
ẩn nguy cơ xuất hiện dịch Covid-19 tại các 
khu nhà trọ. 

Để có những khu nhà trọ an toàn, người 
ở trọ và người cho thuê cần nâng cao ý 
thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm hướng 
dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch 
Covid-19: Thực hiện nghiêm túc việc khai 
báo y tế và các quy định trong công tác 
phòng, chống dịch tại cơ sở; thông báo tình 
hình sức khỏe cho cán bộ y tế hoặc chính 
quyền địa phương khi có một trong các triệu 
chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở... Bên 
cạnh đó, các chủ nhà trọ cần cung cấp đầy 
đủ và chính xác danh sách người đến ở trọ 
cho chính quyền địa phương; thường xuyên 
kiểm tra, nhắc nhở người ở trọ thực hiện 
đúng các quy định về phòng, chống dịch…

DƯƠNG MIỀN

động hỗ trợ như tín chấp cho vay vốn, tổ 
chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa 
học kỹ thuật, tham quan học tập và xây 
dựng nhiều mô hình trình diễn cây, con 
giống mới, tổ chức tốt các hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên nông 
dân đẩy mạnh phát triển sản xuất.

Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, từ năm 
2016 đến nay, phong trào “Nông dân thi 
đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết 
giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền 
vững” đã thu hút 27.550 lượt hộ gia đình 
nông dân đăng ký tham gia. Sau khi bình 
xét từ các chi hội nông dân cơ sở, thị xã 
đã có 22.312 lượt hộ đạt danh hiệu nông 
dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 
Phong trào tiếp tục được duy trì, phát 
triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô 
và hiệu quả kinh tế. Với kết quả bình xét 
hằng năm đã xuất hiện nhiều hộ có quy 
mô sản xuất lớn, tạo việc làm cho hàng 
chục lao động và mang lại thu nhập hàng 
trăm triệu đồng mỗi năm. Từ phong trào 
đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, 
dám làm, mạnh dạn đưa cây trồng, vật 
nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, 
khí hậu của địa phương vào canh tác, 
sản xuất, đồng thời ứng dụng những tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp 
phần tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, 
mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu 
như hộ ông Trương Mạnh Dũng, phường 

Nhân Hòa với mô hình nuôi ba ba gai cho 
thu nhập trên 500 triệu đồng/năm; hộ 
bà Nguyễn Thị Cúc ở xã Dương Quang 
nuôi gà kết hợp thả cá cho thu nhập trên 
700 triệu đồng/năm; hộ ông Vũ Văn Đệ, 
phường Bần Yên Nhân trồng hoa lan cho 
thu nhập trên 600 triệu đồng/năm...

Để thúc đẩy phong trào, từ năm 2016 
đến nay, các cấp Hội Nông dân thị xã đã 
phối hợp, tổ chức được 477 buổi tuyên 
truyền, vận động hội viên tích cực tham 
gia phong trào. Hằng năm tổ chức Hội đã 
chủ động phối hợp với các ngành chức 
năng mở được 256 lớp tập huấn, chuyển 
giao khoa học - kỹ thuật, 3 cuộc trình diễn, 
hội thảo đầu bờ cho hơn 17 nghìn lượt 
hội viên nông dân; phối hợp với doanh 
nghiệp cung ứng 902 tấn phân bón theo 
hình thức trả chậm; tín chấp cho hội viên 
vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân và 
các tổ chức tín dụng với số tiền hàng trăm 
tỷ đồng, giúp nông dân đầu tư mở rộng 
quy mô, phát triển sản xuất. 

Những kết quả trên đã khẳng định 
phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, 
kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm 
giàu và giảm nghèo bền vững” đã và 
đang phát triển cả chiều rộng lẫn chiều 
sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần 
giúp người nông dân tăng thu nhập, nâng 
cao đời sống.

HỒNG NGỌC

Nông dân thị xã Mỹ Hào thi đua 
sản xuất, kinh doanh giỏi

“Nông dân thi đua sản 
xuất, kinh doanh 
giỏi, đoàn kết giúp 

nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững" là một trong những 
phong trào thi đua được các 
cấp Hội Nông dân trên địa 
bàn thị xã Mỹ Hào triển khai 
thực hiện sâu rộng. Phong 
trào đã tạo không khí thi đua 
sôi nổi, góp phần cổ vũ, động 
viên tinh thần, ý chí, nghị lực 
vượt khó vươn lên giảm nghèo 
và làm giàu chính đáng trong 
hội viên nông dân của thị xã.

Chúng tôi đến thăm trang 
trại nuôi đà điểu, gà tây và 
nuôi vịt ấp trứng của gia đình 
chị Nguyễn Thị Gấm, xã Cẩm 
Xá với khuôn viên kiên cố, 
rộng rãi càng thêm khâm phục 
ý chí, nghị lực của gia đình 
người nông dân cần cù, chịu 
khó, dám nghĩ, dám làm. Hiện 
nay, gia đình chị đang nuôi 
4 nghìn con vịt đẻ ấp trứng, 
120 con gà tây và 30 con đà 
điểu. Chị Gấm cho biết: “Sau 
nhiều ngày tìm hiểu về đặc 
tính, cách chăm sóc đà điểu, 
vợ chồng tôi nhận thấy nuôi 
đà điểu là một trong những 
mô hình chăn nuôi mới với 
thị trường đầu ra rộng, nguồn 
thức ăn phong phú, dễ kiếm 
ở khu vực nông thôn gồm 
các loại rau, cỏ, lá cây, hạt 
ngũ cốc… gia đình tôi đã đầu 
tư, xây dựng chuồng trại để 
nuôi đà điểu”. Cùng với nuôi 
đà điểu, gia đình chị Gấm còn 
nuôi gà tây thả vườn, thả cá 
kết hợp nuôi 4 nghìn vịt đẻ ấp 
trứng. Trừ các khoản chi phí, 
mỗi năm gia đình chị thu lãi 
trên 200 triệu đồng. Từ năm 
2018 đến nay, gia đình chị 
Gấm đều đạt danh hiệu nông 
dân sản xuất, kinh doanh giỏi 
cấp tỉnh. 

Đồng chí Khúc Văn Chiều, 
Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm 
Xá cho biết: Hộ gia đình chị 
Nguyễn Thị Gấm là một trong 
những điển hình tiêu biểu 
trong phong trào “Nông dân 
thi đua sản xuất kinh doanh 
giỏi, đoàn kết giúp nhau làm 
giàu và giảm nghèo bền vững” 
của xã. Để phong trào thu hút 
hội viên tích cực tham gia, Hội 
đã đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động đồng thời 
triển khai thực hiện các hoạt 

Công tác phòng, chống dịch Covid-19
 tại các khu nhà trọ

Gia đình ông Trần 
Thanh Tùng ở thôn 
Ngọc Đà, xã Tân 

Quang (Văn Lâm) có 20 
phòng cho thuê với gần 50 
người đang ở trọ. Để bảo 
đảm an ninh trật tự và công 
tác phòng, chống dịch 
Covid-19, khi có người 
mới đến thuê phòng, ông 
đều hướng dẫn họ khai 
báo, đăng ký tạm trú với 
Công an xã và thực hiện 
xét nghiệm nhanh với vi 
rút SARS-CoV-2 tại Trạm 
y tế xã. Ông cũng thường 
xuyên nhắc nhở công nhân 
thuê trọ đeo khẩu trang mỗi 
khi đi ra khỏi cửa phòng, 
giữ vệ sinh phòng ở sạch 
sẽ, không tập trung đông 
người, tuyệt đối không 
cho người giao hàng, 
người lạ vào khu nhà trọ... 
Ông Tùng cho biết: Nếu 
không may có người nhiễm 
Covid-19 sẽ ảnh hưởng 
tới cả khu trọ và công tác 
phòng, chống dịch của địa 
phương. Vì vậy, bản thân 
tôi nêu cao ý thức, chấp 
hành nghiêm túc các quy 
định phòng dịch.  

Đồng chí Cao Văn 
Long, Chủ tịch UBND xã 
Tân Quang cho biết: Thời 
gian qua, xã đã phối hợp 
chặt chẽ với các chủ nhà 
trọ, tổ tự quản, tổ phòng, 
chống Covid-19 cộng đồng 
và lực lượng công an trong 
việc rà soát, điều tra nhân 
khẩu, tạm trú, tạm vắng, 
thuê trọ trên địa bàn để kịp 
thời phát hiện các trường 
hợp liên quan đến dịch 
bệnh; phối hợp cơ quan y 
tế tổ chức test nhanh đối 
với người lao động khi mới 
đến ở trọ… Cùng với đó, 
yêu cầu các chủ nhà trọ ký 
cam kết thực hiện nghiêm 
các quy định phòng, chống 
dịch.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu nhà trọ 
tại xã Tân Quang (Văn Lâm)

 Mô hình trang trại của gia đình chị Nguyễn Thị Gấm, xã Cẩm Xá (thị xã Mỹ Hào )

trong 11 tháng tăng so với cùng 
kỳ năm 2020… Qua phân tích của 
cơ quan chức năng, nguyên nhân 
chủ yếu gây ra các vụ TNGT là 
ý thức chấp hành các quy định 
về bảo đảm TTATGT của người 
tham gia giao thông còn hạn chế. 
Bên cạnh đó, việc chưa thực hiện 
thường xuyên công tác tuần tra, 
kiểm soát và xử lý vi phạm cũng 
như việc các phương tiện vận tải 
vi phạm về quá khổ, quá tải vẫn 
diễn ra tại một số tuyến đường 
cũng là một trong những nguyên 
nhân tiềm ẩn gây gia tăng TNGT.

Những tháng cuối năm, trong 
bối cảnh nhiều địa phương quay 
trở lại trạng thái bình thường mới, 
nhu cầu đi lại của người dân, vận 
tải hàng hóa tăng cao. Để kéo 
giảm TNGT ở cả 3 tiêu chí, UBND 
tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã quyết 
liệt chỉ đạo các sở, ngành thành 
viên và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố triển khai đồng bộ 
các giải pháp bảo đảm TTATGT. 
Trong đó, công tác tuyên truyền, 
phổ biến các quy định của pháp 
luật về bảo đảm TTATGT được 
các cơ quan, đơn vị, địa phương 
chủ động triển khai đa dạng bằng 
nhiều hình thức nhằm nâng cao 
nhận thức và ý thức tự giác chấp 
hành pháp luật về TTATGT của 
người dân. 

Đồng chí Lê ngọc Hưng, 
Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh 
cho biết: Giải pháp tuyên truyền, 
giáo dục pháp luật về TTATGT 
để nâng cao nhận thức của người 
tham gia giao thông vẫn luôn 
được xác định là giải pháp “căn 
cơ” trong kiềm chế và giảm thiểu 
TNGT. Do đó, Văn phòng Ban 
ATGT tỉnh đã phối hợp với các 
hội, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh 
tuyên truyền phổ biến kiến thức 
pháp luật về TT ATGT cho cán 
bộ, hội viên, đoàn viên và các 
tầng lớp Nhân dân; tăng cường 
sử dụng xe ô tô tuyên truyền lưu 
động theo chủ đề trên các tuyến 
đường; bảo vệ hành lang ATGT 

Chi hội vận động hội viên, cơ quan, doanh 
nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ xây dựng 
Quỹ, ông còn phát huy tinh thần “cán bộ đi 
trước” vận động người thân, dòng họ ủng hộ 
từ 100 đến 500 nghìn đồng/người. Nhờ vậy, 
số quỹ thu được những năm qua lên tới 200 
triệu đồng. Nhờ nguồn quỹ này, chi hội có 
thêm điều kiện thăm hỏi người cao tuổi khi 
ốm đau, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó 
khăn vào dịp Tết Nguyên đán… 

Để tạo điều kiện cho người cao tuổi có 
nơi hội họp, tham gia các hoạt động văn hoá 
- thể thao, ông cùng với các thành viên nòng 
cốt tuyên truyền, vận động hội viên tham gia 
các mô hình câu lạc bộ phù hợp với năng lực, 
sở trường. Bản thân ông chủ động đóng góp 
và vận động con cháu, những người dân của 
thôn làm việc, sinh sống ở mọi miền của Tổ 
quốc đóng góp trên 110 triệu đồng xây dựng 
Nhà luyện tập thể thao của thôn với diện tích 
100m2; huy động các nguồn lực trang bị trên 
100 chiếc ghế Inox, ghế đá, bàn bóng bàn 
và một số dụng cụ phục vụ cho việc luyện 
tập, thi đấu thể thao... 

Cùng với đó, ông lại tiếp tục vận động 
kinh phí xây dựng sân bóng mi ni và làm 
thêm sân bê tông rộng 200m2 cho trẻ em và 
các tầng lớp Nhân dân tập luyện thể thao, 
vui chơi an toàn. 

Với những đóng góp tích cực đó, nhiều 
năm liền, ông Đặng Văn Công được các cấp 
Hội Người cao tuổi từ Trung ương đến địa 
phương khen thưởng. Ông để lại ấn tượng 
sâu sắc, sự yêu mến, kính trọng trong mỗi 
cán bộ, hội viên, Nhân dân, là tấm gương 
sáng để mọi người noi theo. 

(TIẾP THEO TRANG 1)
Người đi đầu ...

(TIẾP THEO TRANG 1)

Bảo đảm ...

Ngày 23.11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật 
Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu 
cấp cao Việt Nam đã đến thăm tỉnh Tochigi; tiếp và dự chiêu đãi 
của Thống đốc tỉnh Tochigi Fukuda Tomikazu; tham dự Hội nghị 
hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản tại Tochigi. Cùng tham 
gia đoàn công tác có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Tại buổi tiếp Thống đốc Fukuda Tomikazu, Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính giới thiệu trong đoàn có lãnh đạo nhiều địa 
phương của Việt Nam, bao gồm Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, 
Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên. Đây 
là đại diện các tỉnh, thành phố có nhiều quan hệ hợp tác với Nhật 
Bản.

Tỉnh Tochigi nằm ở miền Trung Nhật Bản, cách Tokyo 102 km 
về phía Bắc. Với vị trí trung tâm của nước Nhật, Tochigi được coi là 
trạm trung chuyển giữa khu vực phía Bắc và phía Nam, giữa phía 
Đông và phía Tây của Nhật Bản. Tochigi cũng là địa điểm du lịch 
nổi bật với nhiều phong cảnh đẹp, nhiều đền thờ cổ, vườn bách 
thảo, công viên chủ đề, suối nước nóng… Hiện tỉnh Tochigi, Nhật 
Bản  đang có 22 doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam. Cộng đồng 
người Việt Nam tại tỉnh Tochigi có tới 8.000 người và là cộng đồng 
người nước ngoài lớn nhất tại đây.

Phát biểu tại Hội nghị hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật 
Bản  và diễn đàn kinh tế Việt Nam - Tochigi, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện 
3 đột phá chiến lược để phát triển đất nước gồm: Xây dựng thể 
chế, trong đó có cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng gồm hạ tầng cứng và 
mềm. Đặc biệt, Việt Nam có môi trường chính trị ổn định; đang 
có quan hệ tốt đẹp nhất từ trước tới nay với Nhật Bản, nên là thời 
cơ thuận lợi để các doanh nghiệp ở Tochigi nói riêng và Nhật Bản 
nói chung đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ mong muốn 
các doanh nghiệp Tochigi và Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam trên 
các lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực y tế, năng 
lượng sạch, năng lượng xanh, kinh tế số... Và tin tưởng với phương 
châm “lợi ích hài hòa; rủi ro chia sẻ”, các doanh nghiệp Việt Nam 
nói chung và doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam nói riêng 
sẽ tiếp tục phát triển đi lên.

Tham gia và phát biểu tại diễn đàn kinh tế Việt Nam - Tochigi, 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn đã giới thiệu về tình hình phát 
triển kinh tế của tỉnh Hưng Yên, những điều kiện thuận lợi về hạ 
tầng phát triển công nghiệp, nguồn nhân lực để thu hút các doanh 
nghiệp đầu tư vào địa bàn. Hưng Yên có nhiều lợi thế về vị trí địa lý 
và giao thông như: Tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, sân bay Quốc tế Nội 
Bài cùng hệ thống đường cao tốc đi lại thuận tiện. Hưng Yên hiện 
được Thủ tướng Chính phủ công nhận 15 khu công nghiệp với 
tổng diện tích trên 3.000 ha, giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh tiếp tục 
quy hoạch các khu công nghiệp khác với diện tích trên 4.000 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn cũng cho biết, Hưng Yên 
hiện thu hút hơn 500 doanh nghiệp nước ngoài. Trong đó Nhật 
Bản đứng hàng đầu với hơn 170 doanh nghiệp. Chủ tịch UBND 
tỉnh Trần Quốc Văn đánh giá cao các doanh nghiệp Nhật Bản đã 
đầu tư thành công khu công nghiệp Sumitomo ở Hưng Yên diện 
tích 350 ha. Hưng Yên đang tiếp tục tạo điều kiện để Nhật Bản mở 
rộng thêm 200 ha trong thời gian tới. 

Là địa phương có nguồn nhân lực dồi dào, có các trường dạy 
nghề đáp ứng nhu cầu lao động, Hưng Yên mong Nhật Bản đầu 
tư hạ tầng các khu công nghiệp, phát triển khu công nghiệp công 
nghệ cao, thân thiện môi trường. Đến với Hưng Yên, các nhà đầu 
tư Nhật Bản sẽ được ưu đãi cao nhất so với ưu đãi đầu tư của pháp 
luật Việt Nam, tỉnh sẽ tạo điều kiện ở mức tối đa và luôn đồng 
hành, chia sẻ với các nhà đầu tư Nhật Bản. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn cũng khẳng định, tỉnh đã 
và đang sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của 
Nhật Bản nói chung và của tỉnh Tochigi đầu tư, kinh doanh thành 
công tại Hưng Yên, đặc biệt là phục hồi phát triển kinh tế - xã hội 
sau đại dịch Covid-19.
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của Bộ CHQS tỉnh trong xây dựng đơn vị 
vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu” 
thời gian vừa qua. Trong đó, năm 2021 
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt triển 
khai các chỉ thị, nghị quyết của các cấp và 
đường lối quân sự của Đảng về nhiệm vụ 
xây dựng LLVT tỉnh và vị trí, ý nghĩa tầm 
quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng đơn 
vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” 
trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác 
dân vận, tuyên truyền, công tác chính sách 
đối với quân đội và hậu phương quân đội… 
Duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy 
và công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, 
có 35 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ 
huấn luyện, hệ thống sổ sách, mẫu biểu, 
bảo đảm thống nhất, đúng quy định. Phối 
hợp với ngành Y tế địa phương theo dõi chặt 
chẽ diễn biến của  dịch bệnh, chủ động triển 
khai thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19. 

 Đồng chí yêu cầu thời gian tới Bộ CHQS 
tỉnh cần tiếp tục quán triệt về ý nghĩa, tầm 
quan trọng công tác xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” tới 
100% cán bộ, chiến sỹ. Tăng cường quản 
lý nắm bắt tình hình, tư tưởng, cán bộ, chiến 
sỹ kịp thời, giải quyết vướng mắc nảy sinh. 

(TIẾP THEO TRANG 1)
Kiểm tra kết quả...
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Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh...

đường bộ trong các dịp cao điểm 
lễ, tết. Các ban, sở, ngành, đoàn 
thể, các huyện, thị xã, thành phố 
tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, 
vận động Nhân dân thực hiện quy 
định pháp luật bảo đảm TTATGT để 
nâng cao ý thức tự giác của người 
tham gia giao thông. Ban ATGT các 
huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo 
các ngành, địa phương đẩy mạnh 
thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo 
đảm TTATGT”, theo nhóm dân cư, 
đối tượng tham gia giao thông, đến 
tận cơ sở và hộ gia đình, phát huy 
hiệu quả hệ thống đài truyền thanh 
tại các xã, thị trấn; nêu cao vai trò 
của các tổ chức chính trị - xã hội, 
xã hội nghề nghiệp, những người 
có uy tín trong cộng đồng tham gia 
xây dựng văn hóa giao thông, tiếp 
tục thực hiện có hiệu quả các Cuộc 
vận động “Toàn dân tham gia bảo 
đảm TTATGT”, “Thanh niên với 
văn hóa giao thông”, Cựu Chiến 
binh, Phụ nữ, Nông dân tham gia 
bảo đảm TTATGT…; nhân rộng mô 
hình tự quản có hiệu quả để tiếp 
tục vận động Nhân dân chấp hành 
pháp luật và tham gia phối hợp với 
các lực lượng chức năng bảo đảm 
TTATGT.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông 
vận tải phối hợp với ngành Công 
an tăng cường kết nối, chia sẻ, khai 
thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu xử 
phạt TTATGT với công tác quản lý 
cấp giấy phép lái xe; đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin, nâng 
cao hiệu quả khai thác dữ liệu từ 
thiết bị giám sát hành trình để xử 
lý hành vi vi phạm về tốc độ, hành 
trình của chủ xe, lái xe kinh doanh 
vận tải theo đúng quy định. 

Ngoài ra, các ngành, địa phương 
đã chỉ đạo lực lượng chức năng mở 
đợt cao điểm bảo đảm TTATGT 
phục vụ các sự kiện chính trị, văn 
hóa quan trọng của tỉnh, của đất 
nước trong những tháng cuối năm 
và dịp Tết. Trung tá Nguyễn Mạnh 
Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh 
sát giao thông (Công an tỉnh) cho 
biết: Để công tác bảo đảm TTATGT 
những tháng cuối năm đạt hiệu quả, 
phòng đã tham mưu với lãnh đạo 
Công an tỉnh mở đợt cao điểm bảo 
đảm TTATGT, thực hiện các giải 
pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT 
trước, trong và sau Tết Dương lịch, 
Tết Nguyên đán Nhâm Dần và 

mùa lễ hội xuân 2022. Đồng thời, 
huy động lực lượng, phương tiện, 
trang thiết bị tuần tra, kiểm soát và 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 
TTATGT đường bộ, trọng điểm là 
tuyến QL.5, QL.39, ĐT.379, tuyến 
đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội 
- Hải Phòng với đường cao tốc Cầu 
Giẽ - Ninh Bình, đường giao thông 
nông thôn... tăng cường công tác 
nắm tình hình, xây dựng và triển 
khai các phương án, kế hoạch tổ 
chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi 
phạm TTATGT, tập trung xử lý đối 
với lái xe vi phạm quy định về nồng 
độ cồn, ma túy, an toàn kỹ thuật, 
chở quá tải, quá số người quy định 
và các hành vi vi phạm khác là 
nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, 
ùn tắc giao thông. 

Đồng chí Trần Minh Hải, Giám 
đốc Sở Giao thông vận tải, Phó 
Trưởng ban ATGT tỉnh cho biết: 
Thời gian tới, Ban ATGT tỉnh tiếp 
tục chỉ đạo các ban, sở, ngành là 
thành viên Ban ATGT tỉnh; Ban 
ATGT các huyện, thị xã, thành phố, 
lực lượng chức năng tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền các 
quy định của pháp luật về TTATGT 
kết hợp với tuyên truyền cho người 
dân nâng cao trách nhiệm với bản 
thân và cộng đồng trong phòng, 
chống dịch Covid-19. Chú trọng 
tuyên truyền, giáo dục pháp luật 
về trật tự, ATGT trong thanh, thiếu 
niên, học sinh; người điều khiển 
phương tiện, người tham gia giao 
thông... Tăng cường quản lý bảo 
đảm chất lượng các công trình giao 
thông; siết chặt quản lý đối với hoạt 
động kinh doanh vận tải, đào tạo, 
sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng 
kiểm phương tiện giao thông, kiểm 
soát tải trọng phương tiện. Tiếp tục 
thực hiện có hiệu quả các kế hoạch 
thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý 
vi phạm về TTATGT; huy động tối 
đa lực lượng và phương tiện, tăng 
cường thanh tra, kiểm tra, tuần tra, 
kiểm soát và xử lý vi phạm; thường 
xuyên thực hiện chiến dịch tuần 
tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng 
độ cồn, sử dụng ma túy, đặc biệt 
tập trung vào đối tượng lái xe tải, xe 
container, xe khách tuyến cố định 
liên tỉnh, các hành vi tổ chức đua 
xe trái phép…



324 - 11- 2021

(TIẾP THEO TRANG 1)

THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Thêm 8 dự án đầu tư 
vào địa bàn

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố 
Hưng Yên có thêm 8 dự án đầu tư vào địa bàn 
với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Các dự án 
đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, phù hợp 
với điều kiện phát triển của thành phố, thuộc các 
lĩnh vực: Công nghiệp chế biến, chế tạo, chuỗi 
phân phối và cung ứng...

VI NGOAN

KINH TẾ

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

Để hoạt động sản xuất 
nông nghiệp thích ứng với 
dịch Covid-19 hiện diễn 
biến phức tạp, các nhà vườn 
trồng hoa, cây cảnh trên 
địa bàn huyện đã linh hoạt 
chuyển hướng giảm mật 
độ gieo trồng các loại hoa 
thân thảo có thời gian tiêu 
thụ ngắn sang tăng mật độ 
trồng các loại cây cảnh thân 
gỗ, cây trang trí nội thất để 
thời gian tiêu thụ kéo dài 
và có thể trồng tiếp đến vụ 
sau. Các nhà vườn trồng 
cây cảnh có múi đa dạng 
các sản phẩm cây cảnh với 
nhiều phân khúc giá khác 
nhau, phù hợp với nhu cầu 
của từng nhóm khách hàng. 
Cùng với sự chủ động của 
các hộ sản xuất, kinh doanh, 
huyện chỉ đạo phòng Nông 
nghiệp và PTNT, các địa 
phương tăng cường thông 

tin quảng bá sản phẩm 
cây cảnh thế mạnh của địa 
phương; khuyến khích các 
nhà vườn, tổ hợp tác, hợp 
tác xã trồng hoa, cây cảnh 
xây dựng thông tin, mở thêm 
kênh bán hàng trên sàn 
thương mại điện tử để thúc 
đẩy tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp. Ngoài ra, huyện đẩy 
nhanh tiến độ tiêm vắc-xin 
phòng Covid-19 đến các đối 
tượng trên địa bàn huyện, 
tạo tâm lý yên tâm cho người 
dân tiếp xúc, mua bán hoa, 
cây cảnh. 

Đồng chí Nguyễn Hoàng 
Tùng, Trưởng phòng Nông 
nghiệp và PTNT huyện Văn 
Giang cho biết: Năm nay, 
mặc dù diện tích trồng hoa 
tương đương so với năm 
trước nhưng số lượng các 
loại hoa trang trí, hoa thân 
thảo giảm khoảng 15% so 

với năm trước, tăng số lượng 
hoa, cây cảnh thân gỗ. Để 
bảo đảm chất lượng hoa, cây 
cảnh phục vụ thị trường cuối 
năm và Tết Nguyên đán, 
giảm chi phí sản xuất cho 
các nhà vườn, phòng chuyên 
môn khuyến cáo người dân 
cần tập trung cung cấp đủ 
độ ẩm cho hoa, cây cảnh, 
đặc biệt là đối với nhóm cây 
cảnh có múi, có biện pháp 
che chắn quả đối với cây 
bưởi để tránh ảnh hưởng tới 
mẫu mã. Bên cạnh đó, nông 
dân các địa phương cần 
thường xuyên kiểm tra vườn 
hoa, cây cảnh để kịp thời xử 
lý một số bệnh, sinh vật hại 
gây hại thường gặp trên cây 
cảnh dịp cuối năm như: Ruồi 
vàng, bọ trĩ, nhện đỏ... bằng 
phương pháp thủ công và 
các loại thuốc đặc trị.  

HOA PHƯƠNG

Trồng ổi lê Đài Loan 
Với đặc tính dễ trồng, sinh trưởng tốt, ra quả quanh 

năm… giống ổi lê Đài Loan đã mang lại thu nhập ổn 
định, giúp gia đình chị Đào Thị Thu Hiền vươn lên trở 
thành một trong những hộ nông dân khá giả ở khu phố 
Nam Tiến, phường Hồng Châu (thành phố Hưng Yên).

Nhận thấy cây ổi dễ trồng, ít sâu bệnh, phù hợp với 
thổ nhưỡng vùng đất bãi, tỷ lệ đậu quả và năng suất 
cao, thu hoạch quanh năm, thị trường tiêu thụ rộng, 
năm 2015, gia đình chị Hiền đã tìm mua cây giống ổi 
lê Đài Loan về trồng trên diện tích hơn 6 mẫu đất bãi 
của gia đình để thay thế các cây trồng kém hiệu quả.  
Hiện nay, diện tích trồng ổi lê Đài Loan của gia đình 
chị cho thu hoạch, trung bình mỗi ngày thu từ 2 đến 3 
tạ quả với giá bán khoảng 10 - 12 nghìn đồng/kg. Chị 
Hiền cho biết: Gia đình tôi chủ yếu sử dụng phân hữu 
cơ vi sinh bón cho cây để làm tơi xốp và tăng độ phì 
nhiêu của đất, hạn chế sử dụng phân hóa học. Bên 
cạnh đó, thường xuyên cắt tỉa cành lá. Khi quả to bằng 
ngón tay cái phải dùng túi bọc chuyên dụng để bọc, 
vì vậy từ khi ra hoa đến khi thu hoạch quả không phải 
dùng thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ áp dụng khoa học kỹ 
thuật, tuân thủ nghiêm theo quy trình VietGap nên cây 
ổi phát triển tốt, cho năng suất cao, quả to, đẹp mã, 
khi ăn có độ giòn, ngọt, bảo đảm an toàn cho người sử 
dụng.  

Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm 
cùng sự cần cù chịu khó, hơn 8 mẫu trồng ổi lê Đài 
Loan và một số loại cây trồng khác cho nguồn thu ổn 
định, trung bình mỗi năm, trừ các khoản chi phí, gia 
đình chị thu lãi gần 200 triệu đồng, tạo việc làm thường 
xuyên cho 5 - 8 lao động địa phương. Nhận thấy hiệu 
quả từ mô hình canh tác của gia đình chị Hiền, nhiều 
người dân ở địa phương đã đến học hỏi kinh nghiệm để 
chuyển đổi và bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế.

HỒNG NGỌC

Hoa, cây cảnh ở Văn Giang
 hướng tới thị trường dịp cuối năm

Huyện Văn Giang có 
trên 850 ha hoa, cây 
cảnh phục vụ thị trường 

cuối năm và Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022. Thời điểm 
này, các nhà vườn trồng cây 
cảnh có múi trên địa bàn 
huyện tích cực chăm sóc, tỉa 
dáng cho cây. Chị Nguyễn 
Thị Thảo ở xã Thắng Lợi 
cho biết: Gia đình tôi hiện 
có trên 6 sào trồng bưởi và 
quất cảnh. Năm nay, trước 
diễn biến phức tạp của dịch 
Covid-19, gia đình tôi tăng số 
lượng các loại quất tiểu cảnh, 
tập trung uốn thế, tạo các 
dáng quất độc, lạ để thu hút 
khách hàng. Thời điểm này, 
để bảo đảm chất lượng, mẫu 
mã các loại cây cảnh phục 
vụ Tết, gia đình tôi thường 
xuyên cung cấp độ ẩm cho 
cây, tạo mẫu mã đẹp, nâng 
cao giá trị cho cây bưởi cảnh. 

Hiện nay, xã Xuân Quan 
có khoảng 1,8 nghìn hộ tham 
gia trồng hoa, cây cảnh, với 
diện tích khoảng 190 ha. 
Năm nay, do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19, các nhà 
vườn trên địa bàn xã chuyển 
hướng sản xuất từ nhóm hoa 
trang trí sang nhóm cây cảnh 
nội thất. Chị Nguyễn Thị 
Hoa, thôn 3, xã Xuân Quan 
chia sẻ: Năm nay, thời tiết và 
thị trường gây khó khăn cho 
người trồng hoa trong xã. Để 
hạn chế thiệt hại kinh tế, gia 
đình tôi đã giảm mật độ gieo 
trồng hoa hàng nền, hoa giỏ 
treo, chuyển hướng sang 
trồng các loại hoa trang trí 
nội thất, tăng số lượng trồng 
hoa hồng, hoa giấy, bàng Đài 
Loan…  

Đồng chí Lê Mạnh Tuyến, 
Phó Chủ tịch UBND xã Xuân 
Quan cho biết: Để tạo điều 
kiện cho người dân tiêu thụ 
hoa, cây cảnh thuận lợi, 
bảo đảm công tác phòng, 
chống dịch Covid-19, xã 
đã xây dựng phương án lập 
chốt kiểm soát tại các điểm 
ra, vào xã; tuyên truyền các 
nhà vườn không để đầu mối 
thu mua tại các vùng có dịch 
đến giao dịch trên địa bàn 
xã. Cùng với đó, xã tạo điều 
kiện cho các hộ dân bày bán, 
trưng bày hoa, cây cảnh tại 
khu vực trung tâm các thôn, 
xã để thuận lợi cho hoạt động 
tiêu thụ hoa, cây cảnh.

Nông dân xã Phụng Công (Văn Giang) chăm sóc cây cảnh

 Mô hình trồng ổi lê Đài Loan của gia đình
chị Đào Thị Thu Hiền, phường Hồng Châu 
(thành phố Hưng Yên)

Muôn cách làm giàu

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tập huấn nghiệp vụ 
về tiêu chuẩn, đo lường,

 chất lượng trong 
kinh doanh xăng, dầu

Từ đầu năm đến nay, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ về 
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh 
doanh xăng, dầu cho hơn 150 lượt đối tượng là 
cán bộ, công chức của Chi cục Tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ); 
cán bộ, công chức phòng Kinh tế thị xã Mỹ Hào, 
thành phố Hưng Yên và phòng kinh tế hạ tầng 
các huyện; cán bộ, nhân viên các cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Tham gia tập 
huấn, các học viên được trang bị những kiến 
thức cơ bản về công tác tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy 
định của pháp luật.

MAI NHUNG

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

Đài KTTV Hưng Yên

THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI THÂN
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!

Từ ngày 24 đến 25.11.2021
Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng 

hanh. Gió tây bắc cấp 2. Trời rét
Nhiệt độ cao nhất: 23 - 250C
Nhiệt độ thấp nhất: 15 - 170C

Trong 3 ngày, từ ngày 23 đến 25.11, các 
đại biểu HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng sẽ 
nghiên cứu, trao đổi 6 chuyên đề gồm: Tầm 
nhìn, định hướng phát triển đất nước; Chính 
quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh; 
Kỹ năng của đại biểu HĐND tỉnh trong tham gia 
xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo 
cáo, đề án; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, 
tranh luận của đại biểu HĐND cấp tỉnh; Kỹ năng 
tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, 
trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu 
HĐND cấp tỉnh; Kỹ năng giám sát của đại biểu 
HĐND cấp tỉnh. 

Lớp bồi dưỡng góp phần giúp đại biểu HĐND 
cấp tỉnh nâng cao kỹ năng xử lý vấn đề tại địa 
phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cơ 
quan dân cử, thực hiện tốt nhiệm vụ của người 
đại biểu Nhân dân.

Khai mạc...



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

i Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, phần I (Đại 
hội VI, VII, VIII, IX), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 
Nội, 2019, tr. 429. 

ii Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
trung ương khóa VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1998, tr. 63.

iii Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 
Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. II, tr. 
330.

iv Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư 
Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, 
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Báo 
Nhân dân, số 23945, ngày 17.5.2021, tr.2.

v Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (khóa 
XVII), Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 
15.8.2014 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và 
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững đất nước, Hưng Yên, tr.6.

vi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (khóa 
XIX), 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 tỉnh Hưng Yên 
giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Hưng 
Yên, tr.4.

các quan điểm để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ngày thêm phong phú, 
phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Từ khi Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra đời và trở thành lực lượng lãnh đạo đất nước, 
trong các nghị quyết và cương lĩnh của Đảng đều nhất 
quán chủ trương bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 
truyền thống của dân tộc. Đặc biệt, từ tháng 12.1986, 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng 
sản Việt Nam quyết định đường lối đổi mới toàn diện 
đất nước. Và cũng chính từ đó, Đảng không chỉ đổi mới 
tư duy trong kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại mà trong văn hoá cũng có sự đổi mới. 

Quan điểm lớn bao trùm nhận thức mới của Đảng 
về văn hoá được thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được 
thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ VII khi xác định một 
trong 6 đặc trưng chủ nghĩa xã hội mà Nhân dân ta xây 
dựng là: “Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc (i)”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) 
tiếp tục khẳng định đặc trưng nêu trên của chủ nghĩa xã 
hội, đồng thời xác định phương hướng “xây dựng nền văn 
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn 
diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh 
thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn 
kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở 
thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh 
quan trọng của phát triển. Kế thừa và phát huy những 
truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân 
tộc Việt Nam, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, 
xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vì 
lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri 
thức, đạo đức, thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao. Phát 
triển, nâng cao chất lượng sáng tạo văn học, nghệ thuật; 
khẳng định và biểu dương các giá trị chân, thiện, mỹ, 
phê phán những cái lỗi thời, thấp kém, đấu tranh chống 
những biểu hiện phản văn hoá. Bảo đảm quyền được 
thông tin, quyền tự do sáng tạo của công dân. Phát triển 
các phương tiện thông tin đại chúng đồng bộ, hiện đại, 
thông tin chân thực, đa dạng, kịp thời, phục vụ có hiệu 
quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hội nghị lần 
thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (tháng 
7.1998) đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng 
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc khẳng 
định: “Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng 
dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo 
những giá trị mới và giao lưu văn hóa. Hết sức coi trọng 
bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền 
thống (bác học và dân gian), văn hóa cách mạng, bao 
gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể (ii)”. 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định một trong 
12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 
là: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn 
hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội 
sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 
Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, 
phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi 
nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân 
tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người 
Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển 
quan trọng nhất của đất nước (iii)”.

Trong bài viết: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về 
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát 
lại quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của văn hóa: 
“Chúng ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, 
sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo 
vệ Tổ quốc; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài 
hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội 
là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nền văn hóa mà chúng ta xây 
dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 
một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, dựa trên 
các giá trị tiến bộ, nhân văn; chủ nghĩa Mác - Lênin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống 
tinh thần xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị truyền 
thống tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu 
những thành tựu, tinh hoa văn hóa nhân loại, phấn đấu 
xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân 
chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo 
đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao (iv)”. 

Những quan điểm trên của Đảng về văn hoá và bảo 
tồn, phát huy giá trị của di sản văn hoá, di tích lịch sử văn 
hóa, nhất là trong 35 năm đổi mới toàn diện đất nước, 
không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn là cơ sở để 
các cơ quan nhà nước ban hành và từng bước hoàn thiện 
hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý văn 
hóa và di sản văn hoá, có tác dụng to lớn trong việc bảo 
tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Hưng Yên - vùng đất văn hiến, giàu truyền thống 
văn hóa, lịch sử

Tỉnh Hưng Yên nằm bên tả ngạn sông Hồng thuộc 
trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, được phù sa sông Hồng và 
sông Luộc bồi đắp nên đất đai phì nhiêu, màu mỡ. Ngay 
từ buổi bình minh dựng nước, vùng đất Hưng Yên đã có 
con người cư trú. Các di tích mộ quách, mộ cũi khai quật 
được tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ; mộ thuyền, trống 
đồng tại thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim 
Động; trống đồng tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang và 
các huyền tích, huyền sử về Chử Đồng Tử - Tiên Dung 
trải khắp làng, xã tại huyện Khoái Châu, Văn Giang đã 
minh chứng điều đó. Vào thế kỷ XVI - XVIII, thương cảng 
Phố Hiến được hình thành và phát triển, tàu thuyền bốn 
phương từ Xiêm, Mã Lai, Manila ở Đông Nam Á; Bồ Đào 
Nha, Hà Lan, Anh, Pháp ở châu Âu… đến buôn bán, trao 
đổi hàng hóa và lập nên các thương điếm. Phố Hiến lúc 
này sầm uất, phồn thịnh, trở thành một đô thị cảng sông 
lớn nhất Đàng Ngoài. Kinh thành Thăng Long khi ấy có 
36 phường, thì Phố Hiến có 25 phường, trong đó có tới 8 
phường thủ công. Sự xuất hiện của các phường thủ công 
đã thể hiện tính hoàn chỉnh của một đô thị trung đại và 
khẳng định Phố Hiến thực sự là một “Tiểu Tràng An”, 
xứng danh với câu ca còn được lưu truyền tới ngày nay 
“Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. 

Là tỉnh có truyền thống văn hiến lâu đời, Hưng Yên 
còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa truyền thống, phong 
tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội và hệ thống di tích lịch 
sử văn hóa phong phú, đặc sắc, những yếu tố góp phần 
tạo nên nét bản sắc văn hóa riêng của tỉnh. Hiện nay, 
tỉnh Hưng Yên có 1.802 di tích; trong đó, 172 di tích, cụm 
di tích xếp hạng quốc gia, 257 di tích, cụm di tích xếp 
hạng cấp tỉnh, đứng thứ 3 cả nước (sau Hà Nội và Bắc 
Ninh) về số lượng di tích xếp hạng quốc gia. Khu di tích 
Phố Hiến, chùa Thái Lạc và đền An Xá (Đậu An) được 
xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; 5 hiện vật, nhóm hiện 

vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Hưng Yên lưu 
giữ được kho tàng văn hóa phi vật thể đa dạng, phong 
phú với trên 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. Trên địa bàn tỉnh có nhiều nghệ nhân 
nắm giữ tri thức dân gian, tập quán xã hội, nghệ thuật 
trình diễn dân gian ở các loại hình ca trù, trống quân, 
hát chèo... Hát trống quân Hưng Yên và lễ hội đền Tống 
Trân đã được đưa vào Danh mục 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.

Dưới ánh sáng soi đường và quan điểm chỉ đạo của 
Đảng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, Đảng bộ và 
nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tiếp thu và thực hiện hiệu quả 
các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Bác Hồ về 
văn hóa và việc bảo tồn các di sản văn hóa, góp phần tạo 
thành nét đa dạng, phong phú và đặc sắc của vùng văn 
hóa Phố Hiến, góp phần vào sự nghiệp phát triển văn 
hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tiêu biểu 
của dân tộc hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển 
văn hóa, con người Việt Nam vì sự phát triển bền vững 
đất nước.

Những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di 
sản văn hóa của tỉnh được các cấp, các ngành và Nhân 
dân trong tỉnh quan tâm thực hiện. Ban Chấp hành Đảng 
bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ đều ban hành 
nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển sự 
nghiệp văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 
hóa. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã ban hành 
Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 15.8.2014 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn 
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước, trong đó đề ra nhiệm vụ: “Tiếp tục hoàn 
thiện các quy định để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa 
bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế, 
xã hội. Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa tiêu 
biểu, phục vụ giáo dục truyền thống; gắn kết bảo tồn, 
phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch; phục hồi 
và bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống có 
nguy cơ mai một, đặc biệt là các loại hình văn nghệ dân 
gian đặc sắc của tỉnh như: Chèo, trống quân, ca trù; phát 
huy giá trị của các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, góp 
phần quảng bá hình ảnh quê hương và con người Hưng 
Yên (v)”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII ban hành Kế 
hoạch số 60-KH/TU ngày 25.5.2017 về thực hiện Nghị 
quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch 
trở thành kinh tế mũi nhọn… 

Triển khai các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển 
du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2030, ban hành Đề án đầu tư tu bổ, chống xuống cấp các 
di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia giai đoạn 2016-
2020, Đề án tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh 
Hưng Yên giai đoạn 2016-2020 và triển khai thực hiện 
đạt nhiều kết quả. Đã thực hiện tu bổ, chống xuống cấp 
từ ngân sách nhà nước cho 105 di tích (74 di tích quốc 
gia, 31 di tích cấp tỉnh); đầu tư phục hồi, xây dựng một 
số di tích trọng điểm của tỉnh: Đền thờ Quốc tổ Lạc Long 
Quân, đền thờ Anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám, đền 
thờ Triệu Việt Vương, nhà lưu niệm Trung tướng Nguyễn 
Bình, nhà lưu niệm Nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên 
và Anh hùng LLVTND Trần Thị Khang, đền thờ Nguyễn 
Trung Ngạn... Nhiều địa phương đã huy động nguồn xã 
hội hóa từ các tổ chức, cá nhân để tu bổ, chống xuống 
cấp hàng trăm di tích, như: Đền Dị Chế, đền Triều Dương, 
huyện Tiên Lữ; chùa An Xá, huyện Kim Động; đình Nho 
Lâm, thị xã Mỹ Hào. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm 
kê, sưu tầm, 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 các 
lớp truyền dạy nghệ thuật hát ca trù, trống quân cho hạt 
nhân văn nghệ cơ sở; tổ chức biểu diễn nhiều chương 
trình nghệ thuật ca trù, trống quân, chèo để phục vụ 
Nhân dân; tham gia các hội thi, hội diễn do Trung ương 
tổ chức và đạt thành tích cao. Công tác tuyên truyền, 
quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và những giá trị 
tiêu biểu hệ thống di sản văn hóa của tỉnh được triển khai 
bằng nhiều hình thức: Xuất bản ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp 
và quảng bá qua mạng xã hội; sản xuất phim giới thiệu 
các di sản văn hóa tiêu biểu; tham gia hội chợ, triển lãm 
tại các địa phương... Một số 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… 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo tồn, 
phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh Hưng Yên cũng 
còn một số tồn tại như: Một số cấp ủy, chính quyền chưa 
quan tâm đúng mức đến công tác bảo tồn, phát huy giá 
trị di sản văn hóa. Ý thức, trách nhiệm của người dân 
trong việc thực hiện các quy định về bảo tồn di sản văn 
hóa chưa cao. Nguồn kinh phí nhà nước đầu tư cho công 
tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tôn tạo di tích 
còn hạn chế; công tác xã hội hóa chưa đáp ứng so với 
yêu cầu; nhiều quy hoạch, dự án bảo tồn phát huy giá trị 
di tích đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa 
được triển khai hoặc triển khai chậm. 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. Tình trạng lấn chiếm, xâm phạm 
di tích, lợi dụng di sản văn hóa phi vật thể để thu lợi vẫn 
xảy ra tại một số nơi. Công tác tuyên truyền, quảng bá 
giới thiệu di sản văn hóa chưa được thường xuyên. Đội 
ngũ làm công tác quản lý di sản văn hóa còn thiếu về số 
lượng, yếu về chất lượng, tính chuyên nghiệp chưa cao...

Phương hướng, nhiệm vụ 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

Trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được, xác định rõ 
các tồn tại, hạn chế trong công tác bảo tồn, phát huy giá 
trị di sản văn hóa thời gian qua, đồng thời để triển khai 
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIX, ngày 8.10.2021, Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh Hưng Yên đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về 
Chương trình Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, 
di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai 
đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết đặt 
ra mục tiêu “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di 
tích lịch sử gắn với phát triển du lịch góp phần xây dựng 
và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc, truyền thống lịch sử, con người Hưng Yên hiện đại, 
vì sự phát triển bền vững; quan tâm đầu tư các di sản văn 
hóa vật thể và phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến 

trúc nghệ thuật tiêu biểu, tạo thành sản phẩm du lịch văn 
hóa hấp dẫn thu hút khách du lịch, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; giáo dục 
truyền thống yêu nước, làm phong phú kho tàng di sản 
văn hóa, lịch sử dân tộc. 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 (vi)”. Để đạt được mục tiêu trên phải 
có sự quyết tâm, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao của 
các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và Nhân 
dân trong tỉnh, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu sau:

Một là, đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao nhận thức 
của cấp ủy Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước và toàn 
xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa, của di sản văn hóa 
trong đổi mới và phát triển bền vững. Bảo tồn, phát huy 
di sản văn hóa phải được chú trọng tương xứng, hài hòa 
với phát triển kinh tế- xã hội, không đánh đổi lợi ích kinh 
tế với phát triển giá trị văn hóa. Đẩy mạnh tuyên truyền, 
phổ biến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân 
các chủ trương, đường lối của Trung ương và của tỉnh về 
phát triển văn hóa và bảo tồn, phát huy giá trị di sản 
văn hóa, trọng tâm là Cương lĩnh chính trị (bổ sung, phát 
triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XIII, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn 
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước; Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính 
trị về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn; Kết 
luận số 76-KL/TW ngày 4.6.2020 của Bộ Chính trị về tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX... Tăng cường tuyên truyền, 
phổ biến Luật Di sản văn hóa; Luật Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng 
dẫn thi hành bằng nhiều hình thức truyền thông phù hợp. 
Tích cực vận động Nhân dân tham gia công tác bảo vệ, 
phát huy giá trị di tích thông qua các hoạt động lễ hội, 
sinh hoạt tín ngưỡng tại di tích, các cuộc sinh hoạt tổ 
Nhân dân tự quản tại địa phương. Xây dựng bộ quy tắc 
ứng xử văn hóa, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống tại 
các điểm tham quan du lịch là di tích. Xây dựng chương 
trình giáo dục ngoại khoá cho học sinh, sinh viên gắn 
với việc tham quan, tìm hiểu các di tích. Thường xuyên 
phát động các cuộc thi tìm hiểu về các nhân vật lịch sử, 
sự kiện lịch sử gắn với từng giai đoạn lịch sử phát triển 
của tỉnh Hưng Yên; về vai trò của di sản văn hóa đối với 
sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kịp thời động viên 
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong 
công tác bảo vệ và phát huy các giá trị của di tích. 

Hai là, rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các văn bản 
quy phạm pháp luật về công tác quản lý di sản văn hóa; 
quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa 
bàn tỉnh để phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản 
lý chuyên ngành, các cấp chính quyền địa phương, các 
tổ chức, cá nhân liên quan. Từng bước kiện toàn bộ máy 
quản lý di sản văn hóa từ tỉnh đến cơ sở theo hướng hiệu 
lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác 
quản lý và phát huy giá trị di tích có tâm huyết, trình độ, 
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về 
di sản văn hóa. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật 
về di sản văn hóa cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn 
hóa thông tin. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác 
quản lý di tích lịch sử văn hóa, hoạt động bảo quản, tu bổ 
và phục hồi di tích nhằm phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời 
các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại di tích, không để 
xảy ra tình trạng mất cắp di vật, cổ vật, đồ thờ tự tại các 
di tích. Chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý di tích 
ở địa phương, khắc phục tình trạng lấn chiếm, xâm hại di 
tích. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, giao cho tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý đất di tích 
theo quy định của pháp luật về đất đai. Xây dựng chính 
sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với những người trực 
tiếp trông coi, bảo vệ di tích, nhằm động viên, khuyến 
khích họ tham gia tích cực, tự giác và có trách nhiệm cao 
trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di tích. Đồng 
thời cần xây dựng những nội dung ràng buộc chặt chẽ, 
gắn trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho Ban quản lý di tích 
cơ sở và những người trực tiếp trông coi di tích.

Ba là, định kỳ rà soát, kiểm kê hệ thống di tích của 
tỉnh theo quy định của Luật Di sản văn hóa; tổ chức ng-
hiên cứu chuyên sâu các di tích lịch sử văn hóa, địa danh 
lịch sử có giá trị tiêu biểu, trên cơ sở đó lựa chọn những 
di tích đủ điều kiện đề nghị xếp hạng cấp quốc gia, cấp 
tỉnh. Tiến hành lập quy hoạch hệ thống di tích của tỉnh 
để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh; triển khai lập 
quy hoạch chi tiết đối với các di tích quốc gia đặc biệt, 
cụm, khu di tích có giá trị tiêu biểu để có cơ sở lập dự 
án tu bổ, tôn tạo. Hằng năm, bố trí nguồn ngân sách các 
cấp tương xứng với sự phát triển kinh tế của tỉnh, đồng 
thời xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực của xã 
hội để đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích tiêu biểu của tỉnh 
trở thành những di sản có chất lượng cao về khoa học 
bảo tồn và môi trường văn hóa, phục vụ giáo dục truyền 
thống và phát triển kinh tế du lịch. Căn cứ các quy hoạch 
bảo tồn, phát huy giá trị các di tích đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt, xây dựng danh mục dự án tu bổ, tôn 
tạo di tích đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp theo. Huy động và sử 
dụng hiệu quả các nguồn vốn của nhà nước; đẩy mạnh 
xã hội hóa nguồn lực cho việc tu bổ, tôn tạo di tích. Đẩy 
mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật kết hợp 
phương pháp thi công truyền thống vào việc tu bổ, tôn 
tạo, phục dựng di tích bảo đảm nguyên tắc tu bổ, phục 
hồi di tích. Thực hiện tốt việc nghiên cứu, bảo tồn các di 
sản văn hóa trong quá trình triển khai các dự án đầu tư 
xây dựng các công trình có ảnh hưởng đến di tích. Xác 
định nội dung và biện pháp bảo quản, tu bổ, phục hồi các 
yếu tố gốc của di tích, định hướng tổ chức không gian các 
hạng mục công trình xây dựng mới, hệ thống công trình 
hạ tầng kỹ thuật, tạo môi trường cảnh quan hài hòa để 
phát huy tối đa giá trị của di tích, không làm biến dạng 
di tích. 
   Bốn là, tiếp tục triển khai việc điều tra, sưu tầm, nghiên 
cứu toàn diện các di sản văn hoá phi vật thể của tỉnh, 
nhất là những di sản tiêu biểu có nguy cơ bị thất truyền. 
Xây dựng phương án bảo tồn giá trị văn hóa đặc trưng 
của cộng đồng, không ngừng tái tạo và lưu truyền các 
di sản văn hóa phi vật thể từ thế hệ này sang thế hệ 
khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các 
hình thức khác tại cộng đồng; hạn chế tối đa nguy cơ bị 
thất truyền, nhất là những di sản là tri thức dân gian do 
các nghệ nhân nắm giữ nhưng tuổi đã cao. Lựa chọn 
những di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu trình Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đưa vào danh mục Di 
sản văn hoá phi vật thể quốc gia ... Từng bước số hóa 
xây dựng hệ thống thông tin về di sản văn hóa phi vật 

thể phục vụ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
của người dân, cộng đồng, chính quyền các cấp về tầm 
quan trọng, giá trị và tiềm năng của di sản văn hóa phi 
vật thể tỉnh Hưng Yên. Thực hiện việc giáo dục, phổ 
biến rộng rãi di sản văn hoá phi vật thể thông qua tổ 
chức trưng bày, trình diễn, giới thiệu các nghi lễ, lễ hội, 
di sản văn hoá tiêu biểu tại Bảo tàng tỉnh và lưu động 
tại các địa phương. Đưa nội dung giảng dạy di sản văn 
hóa của địa phương vào bậc học phổ thông của tỉnh. Tổ 
chức các lớp truyền dạy, liên hoan, hội thi, giao lưu thực 
hành di sản văn hóa phi vật thể; thành lập và duy trì 
hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ ca trù, trống quân 
ở những địa phương có truyền thống. Có chính sách hỗ 
trợ, tôn vinh tổ chức, cá nhân, nghệ nhân có nhiều đóng 
góp cho hoạt động bảo tồn và thực hành, truyền dạy, 
phổ biến văn hóa phi vật thể.

Năm là, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, 
quảng bá như xây dựng chuyên trang, chuyên mục về 
di sản văn hóa, giới thiệu những giá trị di sản, các tour, 
tuyến du lịch khai thác di sản. Tổ chức các sự kiện, hội 
nghị, hội thảo, hội diễn, hội chợ, liên hoan; trưng bày, 
triển lãm, giới thiệu chuyên đề về di sản văn hóa, các 
hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ở khu vực, trong 
nước và quốc tế; tăng cường sử dụng các phương tiện 
truyền thông đại chúng, các nền tảng ứng dụng công 
nghệ thông tin vào việc quảng bá tiềm năng, giá trị của 
di sản. Từng bước đầu tư phương tiện, thiết bị công nghệ 
nhằm tăng hiệu ứng của di sản văn hóa, nhất là các di 
tích lịch sử; liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân để 
đầu tư mua sắm máy móc công nghệ hiện đại phục vụ 
trưng bày, triển lãm di sản văn hóa tại di tích, bảo tàng; 
đặc biệt là công nghệ thực tế ảo (công nghệ 3D), số 
hóa hiện vật, tài liệu, di sản văn hóa phục vụ nhu cầu 
trải nghiệm, khám phá của du khách. Tăng cường tuyên 
truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê 
hương, đất nước gắn với hệ thống di tích lịch sử - văn 
hóa trên hệ thống thông tin đại chúng. Nâng cao nhận 
thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn 
hóa. Mỗi người dân là một tuyên truyền viên, hướng dẫn 
viên du lịch ở các điểm di tích. Tiếp tục nghiên cứu, xuất 
bản các ấn phẩm như sách, tờ rơi, tờ gấp, bưu ảnh bằng 
nhiều thứ tiếng giới thiệu về mảnh đất, con người, các di 
sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh. Phối hợp với các cơ quan 
báo chí ở Trung ương, ở tỉnh thường xuyên viết bài giới 
thiệu về di sản văn hóa và hệ thống di tích tiêu biểu của 
tỉnh; phối hợp với các hãng phim trong và ngoài nước 
xây dựng các chương trình, bộ phim về di sản văn hóa 
hoặc lồng ghép hình ảnh di sản văn hóa, du lịch Hưng 
Yên trong các cảnh quay, góp phần quảng bá di sản 
văn hóa của tỉnh. 

Sáu là, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm du 
lịch độc đáo mang bản sắc của Hưng Yên như du lịch 
tham quan di tích lịch sử văn hóa, làng nghề truyền 
thống, du lịch lễ hội, du lịch sinh thái cảnh quan đê sông 
Hồng, du lịch nghỉ dưỡng... Từng bước tạo dựng hình 
ảnh du lịch của Hưng Yên thông qua hoạt động xúc 
tiến, tuyên truyền, quảng bá du lịch. Tích cực, chủ động 
phối hợp với các cơ quan Trung ương để tranh thủ các 
nguồn vốn đầu tư trùng tu, tôn tạo di tích, nhất là các di 
tích lịch sử văn hóa có tiềm năng phát triển du lịch theo 
Quy hoạch đã được phê duyệt. Tuyển chọn, đào tạo đội 
ngũ cán bộ làm công tác du lịch ngang tầm quốc gia, 
khu vực; xây dựng đội ngũ thuyết minh, hướng dẫn viên 
du lịch có chất lượng tại các di tích lịch sử văn hóa, trước 
hết là tại các địa điểm di tích đang được khai thác phục 
vụ du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư 
bằng những chính sách ưu đãi thu hút vốn để phát triển 
du lịch của tỉnh. 

Di sản văn hóa Hưng Yên là một bộ phận quan trọng 
của di sản văn hoá dân tộc, là tài sản của các thế hệ 
đi trước trao truyền lại cho chúng ta. Đây là loại 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 nhân tố tự nhiên và cách hành xử chưa đúng mực 
do chính con người gây ra. Việc bảo vệ, giữ gìn những 
di sản văn hoá cho hôm nay và mai sau chính là thể 
hiện sự trân trọng, tri ân đối với các bậc tiền nhân, là 
biểu hiện cụ thể lòng yêu nước, ý thức giữ gìn, vun đắp 
những truyền thống tốt đẹp, lấy đó làm nội lực sức mạnh 
trong quá trình tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn 
hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc như 
tư duy, lý luận của Đảng về văn hóa đã đặt ra. Do vậy, 
cùng với những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thời 
gian tới, tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và 
tổ chức thực hiện tốt công bảo tồn, phát huy giá trị di sản 
văn hóa, kịp thời ngăn chặn tình trạng xuống cấp các di 
tích lịch sử văn hóa, quyết tâm xây dựng tỉnh Hưng Yên 
ngày càng giàu đẹp, văn minh, 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, 
góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Để đạt được mục tiêu đề 
ra, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền 
và Nhân dân trong tỉnh, Hưng Yên rất mong nhận được 
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, 
Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, 
bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành bạn về mọi 
mặt, trong đó có công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản 
văn hóa của địa phương.
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