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(XEM TIẾP TRANG 4)

(XEM TIẾP TRANG 3)

Bài 1: Chuyển đổi số: Đòi hỏi từ thực tiễnChuyển đổi số: Đòi hỏi từ thực tiễn

Đợi mãi không thấy ông Thành đến uống 
nước, đánh cờ như thường lệ, ông Tựu liền đi 
sang nhà người bạn. Vào nhà, thấy ông Thành 
đang chăm chú vào màn hình điện thoại, ông 
Tựu bèn hỏi: 

- Có điều gì mà ông dán mắt vào điện thoại 
thế?

Ông Thành liền thở dài:
- Mới sử dụng Facebook được ít ngày mà 

sao tôi thấy lo quá ông ạ. Trên mạng xã hội sao 
mà nhiều thông tin xấu, độc hại, chưa qua kiểm 
duyệt đến thế? Lập trường, tư tưởng vững vàng 
như mình không nói làm gì nhưng còn những 
người ít hiểu biết mà hằng ngày tiếp cận, nhồi 
nhét vào đầu những thông tin lệch lạc ấy thì 
nguy hiểm quá!. 

- Ông nói tôi cũng thấy đáng lo thật. Điều 
này chứng tỏ thực tế đáng buồn trong tiếp cận 
và sử dụng mạng xã hội của một số người là dễ 
dãi tiếp cận thông tin xấu, độc hại hơn là tiếp 
cận thông tin chính thống, đã qua kiểm duyệt. 
Việc này cũng không phải ngẫu nhiên, bởi ngoài 

những yếu tố có tính cố hữu như tò mò, thích 
khám phá cái khác lạ thì còn có nguyên nhân từ 
chính sự thờ ơ của những người hiểu chuyện. Họ 
tiếp cận được một câu chuyện hay, một thông 
tin bổ ích nhưng thay vì chia sẻ, lan truyền thì lại 
im lặng. Và động thái ngỡ như vô hại đó khiến 
cho cái xấu dần dần xâm lấn. Sự tiêm nhiễm 
của cái xấu, độc hại dù ban đầu rất nhỏ nhưng 
dần dà theo thời gian thì có cơ hội lan rộng… 
Ngay như ông thôi, từ ngày dùng Facebook đã 
bao giờ ông chia sẻ tin người tốt, việc tốt, thành 
tựu phát triển kinh tế-xã hội của quê mình với 
bạn bè chưa?.

- Tôi hiểu rồi. Thói quen xấu này cần phải 
được thay đổi. Mỗi người dùng mạng xã hội 
hằng ngày cần chủ động chia sẻ cho nhau một 
bài báo hay, một clip tốt, viết một bình luận tích 
cực, tìm kiếm một thông tin tốt đẹp, gửi đi thông 
điệp hay thì chắc chắn thông tin xấu, độc hại 
sẽ được đẩy lùi, dần thu hẹp đất sống. Ông đợi 
chút, tôi sẽ bắt đầu thực hiện ngay bây giờ…

Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) 
là khâu quan trọng để thực hiện thành 
công các dự án đầu tư, những năm qua 

các ngành, đơn vị chức năng cùng các địa 
phương đã thực hiện nhiều giải pháp để tháo 
gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ GPMB thực 
hiện dự án đầu tư.

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã thu hút được 
850 dự án đầu tư mới, tăng khoảng 40% so với 
giai đoạn 2011 - 2015. Theo Nghị quyết số 
342/NQ-HĐND ngày 22.12.2020 của HĐND 
tỉnh về việc chấp thuận danh mục dự án cần 
thu hồi đất và phê duyệt các dự án có sử 
dụng đất trồng lúa dưới 10ha trên địa bàn tỉnh 
năm 2021 và chấp thuận dự án thu hồi đất tại 
xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang để đấu giá 
quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở, 
HĐND tỉnh đã chấp thuận 848 dự án thu hồi 
đất với diện tích hơn 3,9 nghìn ha; phê duyệt 
931 dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha 
với tổng diện tích gần 1,9 nghìn ha. Do đó, 
khối lượng công việc GPMB của tỉnh trong giai 
đoạn hiện nay là rất lớn.

Chuyển đổi số là gì? Theo khái niệm phổ biến nhất hiện 
nay, chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi từ cách sống, 
cách làm việc truyền thống sang cách sống và làm việc 

mới dựa trên các nền tảng, công nghệ số (Điện toán đám mây-
Cloud, trí tuệ nhân tạo-AI, dữ liệu lớn-Bigdata…), ứng dụng số 
(các hệ thống thông tin, phần mềm…), nguồn dữ liệu số và sự 
kết nối của chúng trên không gian số, từ đó tạo ra phương 
thức mới, những cơ hội và giá trị mới cho hoạt động quản lý, 
điều hành, phục vụ người dân của chính quyền; hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đời sống, văn hóa 
của người dân.

Ở cấp độ quốc gia, chuyển đổi số là chuyển đổi chính phủ 
số, kinh tế số và xã hội số quốc gia. Ở cấp độ địa phương, 
chuyển đổi số là chuyển đổi sang chính quyền số, kinh tế số và 
xã hội số trên địa bàn của địa phương đó. Địa phương chuyển 
đổi số thành công sẽ đóng góp vào thành công chung của 
chuyển đổi số quốc gia. Do vậy, chuyển đổi số là nhiệm vụ cần 
sự vào cuộc quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, triển khai 
xuyên suốt, đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương.

Chia sẻ việc tốt, điều hay
 đẩy lùi thông tin xấu, độc

Mỗi tuần một chuyện GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

LÊ HIẾU VI NGOAN

NHÓM PHÓNG VIÊN KINH TẾ

Chi trả tiền đền bù cho người dân thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án 
trên địa bàn xã Chính Nghĩa (Kim Động)

Ứng dụng công nghệ số trong quản trị, điều hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh 
thành phố Hưng Yên

Đại hội XIII của Đảng khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh 
vượng, đặt ra mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao 
vào năm 2045, chỉ ra con đường đi đến đích bằng khoa học công nghệ và 
đổi mới sáng tạo, bằng chuyển đổi số, công nghệ số và kinh tế số. Trong 
Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chỉ rõ là phấn đấu đến năm 2030 hoàn 
thành xây dựng chính phủ số, kinh tế số đạt khoảng 30% GDP, đứng trong 
nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới, xếp thứ 3 trong khu vực ASEAN về 
chính phủ điện tử và kinh tế số. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 
khóa XIX định hướng phát triển giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn đến năm 
2030 và năm 2045 là cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nhất 

là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phấn đấu 
đến năm 2030 kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP.

Để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số vào cuộc sống, cần được quan tâm triển 
khai thực hiện trên cả 3 “trụ cột”: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 
Chuyển đổi số là một quá trình, vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính lâu 
dài, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp 
cần nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số, cũng như ý 
thức rõ trách nhiệm của mình tham gia vào tiến trình chuyển đổi số. 

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÌA KHÓA CHO SỰ PHÁT TRIỂNCHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÌA KHÓA CHO SỰ PHÁT TRIỂN

(XEM TIN TRANG 2)

THANH TÙNG - PHẠM TUÂN 
(PV TTXVN tại Nhật Bản)

Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và đại diện Tập đoàn 
Sumitomo (Nhật Bản) trao đổi bản ghi nhớ về việc hợp tác thúc đẩy dự án Khu Công nghiệp Thăng Long II 
mở rộng (giai đoạn 3)

Tỉnh Hưng Yên hợp tác với 
Tập đoàn Sumitomo mở rộng 

Khu Công nghiệp Thăng Long II

MINH HỒNG

ĐÀO DOAN

(XEM TIẾP TRANG 2)

(XEM TIẾP TRANG 2)

Ngày 24.11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2987/UBND-
KGVX về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể 
tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục quán triệt và tổ chức triển 
khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của 
Trung ương; các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, của tỉnh về 
công tác phòng, chống dịch Covid-19… Chủ động xây dựng kịch 
bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn cụ thể, 

Tiếp tục thực hiện nghiêm, 
hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19

Kiểm tra các cơ sở sản xuất,
 kinh doanh đăng ký sản phẩm
 tham gia đánh giá, xếp hạng 

sản phẩm OCOP năm 2021
Trong hai ngày, 24 và 25.11, Hội đồng đánh giá, xếp hạng 

sản phẩm Chương trình  OCOP tỉnh đã tiến hành kiểm tra các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký sản phẩm tham gia đánh 
giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021.

Hội thảo khoa học Đề tài “Xây dựng, củng cố
 và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể 

trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở tỉnh Hưng Yên”

Tin, ảnh: PHƯƠNG MINH - THU YẾN

(XEM TIN TRANG 4)

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội thảo
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TIN KHOA HỌC - KỸ THUẬT

KHOÁI CHÂU

Hơn 1 nghìn người đăng ký
 hiến máu tình nguyện 

Ngày 23.11, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Khoái Châu, 
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với 
Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Ban Chỉ đạo vận 
động hiến máu tình nguyện huyện Khoái Châu tổ chức ngày hội 
hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng - Chung tay đẩy lùi 
Covid-19”.

Ngày hội đã thu hút hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động của các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn 
huyện Khoái Châu đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Kết 
quả, Ban tổ chức thu được 681 đơn vị máu. Đây là lần thứ 4 trong 
năm 2021 huyện Khoái Châu tổ chức hiến máu tình nguyện. 

DƯƠNG MIỀN

  KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

Làng thuốc nam Nghĩa Trai

Tận dụng bã mía bỏ đi, nhóm sinh viên Trường 
Đại học Bách khoa, Đại học quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh chế tạo than giàu năng lượng có thể 
cháy lâu và thải ít CO2.

Chia sẻ về ý tưởng dùng phụ phẩm nông 
nghiệp làm than sinh học, Nguyễn Đức Tài, 
trưởng nhóm Biochar House kể, nhiều lần quan 
sát người nông dân ủ trấu để kho cá hoặc làm 
bánh tráng, thấy nhiệt độ được duy trì rất lâu. Trên 
thế giới, các loại than sinh học nguồn gốc tự nhiên 
đã có hàng nghìn năm cũng hình thành trong các 
miệng núi lửa cháy âm ỉ trong điều kiện thiếu oxy. 
Tài đặt câu hỏi, đây có phải một loại nhiên liệu 
giàu năng lượng? Tìm đọc các tài liệu, Tài nhen 
nhóm ý tưởng sẽ làm ra một loại than sinh học 
mang nhiều ưu điểm từ phụ phẩm nông nghiệp.

Tập hợp nhóm nghiên cứu gồm 7 sinh viên 
đến từ khoa Công nghệ Vật liệu, khoa Môi trường 
và Tài nguyên thuộc Trường Đại học Bách khoa, 
Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm 
đề xuất ý tưởng với giảng viên và nhận được sự 
ủng hộ. Qua tìm hiểu, nhóm nghiên cứu được 
biết biochar (than sinh học) về mặt hình thức 
là từ hydrochar (than hydro) giúp giữ lại carbon 
trong quá trình đốt các sản phẩm gốc thực vật, 
tạo carbon trung tính (tuần hoàn), giảm carbon 
phát thải và hiệu ứng nhà kính. Lý thuyết là thế, 
nhưng để tạo ra viên than có tính năng tạo nhiệt 
nhưng thải ít carbon cần tính toán tỷ lệ cấp phối 
bã mía để sản phẩm giữ nguyên hình dạng sau 
khi ủ nhiệt không dễ. Nếu viên than có cấu trúc 
xốp quá lớn thì cơ tính sẽ yếu và ngược lại. Vì vậy 
bài toán đặt ra tìm công thức cân bằng, sản phẩm 
vừa chắc lại vừa xốp, có cấu trúc lỗ liên thông để 
than đạt nhiệt năng tốt nhất.

Sau hơn một năm nghiên cứu, đến cuối năm 

2019, nhóm sinh viên hoàn thiện quy trình cấp 
phối, tạo viên và ủ nhiệt bã mía, có cấu trúc lỗ xốp 
liên thông tự nhiên với diện tích mỗi lỗ nhỏ hơn 
1 micromet. Hiện nhóm đã tạo được sản phẩm 
than sinh học, viên tạo hình vẫn giữ được cơ tính 
khi đốt cháy. Để làm than biochar, nhóm nghiên 
cứu dùng bã mía (hoặc trấu, xơ dừa...) nghiền 
nhỏ, phơi nắng để giảm độ ẩm, đưa vào sấy khô. 
Nguyên liệu sau đó được cấp phối phù hợp với 
phụ gia nhằm bảo đảm cơ tính để tạo viên và ủ 
nhiệt carbon hóa, thu được than sinh học. Than 
sinh học khi ủ nhiệt đã được làm giàu carbon, 
hydro và nitơ, loại bỏ ẩm, có nhiệt trị cao hơn than 
nướng BBQ hay than đá. Theo nhóm nghiên cứu, 
loại than này giúp lưu giữ và cố định carbon, giảm 
phát thải carbon, giảm hiệu ứng nhà kính, giúp 
chống biến đổi khí hậu.

TS Phạm Trung Kiên, Khoa Công nghệ Vật 
liệu, Trường Đại học Bách khoa, Đại học quốc 
gia Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên hướng 
dẫn cho biết, than sinh học có thể dùng trong 
các nhà máy, khu công nghiệp cần nhiệt như sấy, 
máy phát điện, làm nhiên liệu cho các nhà máy 
xi măng sử dụng để thay thế than nhập khẩu. Ở 
Việt Nam, bã mía được tận dụng để đốt phát điện 
lò hơi, các nghiên cứu làm than sinh học tương 
tự cũng đã có. "Khác biệt của nhóm là sử dụng 
nguyên liệu này để đốt ủ nhiệt, không phát thải ra 
môi trường, sản phẩm cuối cùng có phổ ứng dụng 
rộng", TS Kiên nói.

Dự kiến trong năm 2022, nhóm tiếp tục thử 
nghiệm các cấp phối ủ nhiệt khác nhau từ các 
phế phẩm nông nghiệp như xơ dừa, mạt gỗ, trấu... 
nhằm tăng nhiệt trị của than sinh học và đa dạng 
hóa nguồn nguyên liệu.
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Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Câu ca dao 
đó đã tạc vào trong lòng mỗi người dân 
Việt Nam qua rất nhiều thế hệ để ghi 
nhớ hai nơi có nền kinh tế nổi bật, phát 
triển khá sớm trên đất nước ta. Nơi Phố 
Hiến, phát triển mạnh về kinh tế nhất 
là vào 2 thế kỷ XVI và XVII, nổi danh 
trong và ngoài nước với thương cảng lớn 
nhất ở đàng ngoài, một tiểu Tràng An - 
chốn phồn hoa đô hội một thời. Khu di 
tích Phố Hiến hiện còn bảo tồn, lưu giữ 
được nhiều di tích lịch sử văn hóa có 
giá trị, được xếp hạng là di tích quốc gia 
đặc biệt. Còn rất nhiều những di tích 
lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng góp 
phần làm cho Hưng Yên đã “địa linh” lại 
càng “linh” hơn. Trên những mảnh đất 
ấy đã và đang sản sinh ra những con 
người mang trong mình dòng máu của 
Chử Đồng Tử, Tiên Dung, của truyền 
thống những khoa bảng Văn miếu 
Xích Đằng và truyền thống của Phố 
Hiến lừng lẫy một thời. Trong hai cuộc 
cách mạng giải phóng dân tộc và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, phát huy truyền 
thống nhân kiệt, Hưng Yên đã sản sinh 
ra những thế hệ cán bộ cách mạng nổi 
tiếng trên mọi lĩnh vực. Hưng Yên rất tự 
hào vì là vùng đất sinh ra một Tổng Bí 
thư thời kỳ đổi mới với “Những việc cần 
làm ngay” đi vào lịch sử dân tộc chúng 
ta. Và vinh dự tự hào hơn hết là không 
phải địa phương nào trên đất nước ta 
như vùng đất Hưng Yên được Bác Hồ 
đến thăm mười lần với những điều căn 
dặn, dạy bảo, chỉ dẫn vô  cùng cùng 
bổ ích. Trong dòng máu của mỗi người 
con của vùng đất Hưng Yên, ở trong 
tỉnh hay ngoài tỉnh, ở trong nước hay 
ngoài nước đều lưu giữ đậm nét những 
giá trị văn hóa truyền thống của quê 
hương và rất tự hào khi trả lời: Tôi là 

người Hưng Yên. 
Trong những năm qua, ở không 

ít địa phương khác trên đất nước ta, 
vì mải “chạy theo” kinh tế mà “bỏ rơi” 
văn hóa.  Còn ở Hưng Yên, quan điểm 
phát triển kinh tế đi liền với phát triển 
văn hóa luôn được quán triệt, coi trọng. 
Ấn tượng mạnh đối với nhiều người là, 
ngay sau khi tái lập tỉnh, những người 
lãnh đạo đã quy hoạch theo hướng giữ 
nguyên vẹn khu thị xã Hưng Yên cũ 
với các dãy phố cổ, khu di tích lịch sử, 
chùa chiền, miếu mạo và xây dựng khu 
đô thị mới tách biệt hẳn ra ngoài. Khu 
đô thị mới được quy hoạch và xây dựng 
một cách khoa học, tách hẳn khu sản 
xuất công nghiệp với những dãy phố 
khang trang, rộng rãi, nhiều cây xanh, 
sạch, đẹp. “Đạo đức kinh doanh” đã có 
trong dòng máu của các doanh nhân 
quê nhãn.  Có được điều này có phần 
ảnh hưởng của truyền thống văn hóa 
tốt đẹp, đạo đức kinh doanh đã góp 
phần làm cho những người làm kinh 
tế đã kinh tế hóa văn hóa. Không phải 
ngẫu nhiên mà Nhà văn Lê Lựu, người 
con Hưng Yên là người đầu tiên trong 
cả nước sáng lập “Trung tâm văn hóa 
doanh nhân”, được sự quan tâm của 
các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước, sự hưởng ứng nhiệt thành của 
doanh nhân và sự ủng hộ nồng nhiệt 
của bạn bè trong giới văn nghệ sĩ, nhà 
báo, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Kinh tế hóa văn hóa ngày càng biểu 
hiện rõ rệt trên các doanh nghiệp, cánh 
đồng và trong mỗi chuồng trại, mảnh 
vườn của người dân trong tỉnh nhà. Một 
khi người tiêu dùng đã trở thành nhưng 
người “thông thái”, một khi hàng tiêu 
dùng dân dụng trong mỗi gia đình, khi 
quả vải, quả nhãn, quả cam, trái bưởi, 

1. Các bệnh liên quan về hô hấp: Trẻ hít phải khói 
thuốc lá thụ động sẽ dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi. 
Một số triệu chứng thường gặp như cảm lạnh, cúm, ho, có 
đờm, khó thở, viêm phổi… Nếu thường xuyên sống chung 
với khói thuốc lá trẻ sẽ mắc bệnh hen suyễn và một số 
bệnh hô hấp mãn tính.

2. Thuốc lá có thể gây đột tử: Nicotine trong khói thuốc 
lá có thể dẫn đến các triệu chứng khó thở dẫn đến đột tử 
ở trẻ.

3. Tác hại của thuốc lá đối với hệ thần kinh: Não bộ 
của trẻ vẫn đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện 
nên nếu hít phải khói thuốc thì sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ 
thần kinh. Tác động tiêu cực tới quá trình phát triển kỹ năng 
lập luận, kỹ năng nhận thức ở trẻ cũng như suy giảm chức 
năng nhận thức, giảm trí nhớ, gặp các rắc rồi về hành vi, 
chứng hiếu động thái quá.

4. Tỷ lệ mắc và mức độ nặng của bệnh hen: Những 
đứa trẻ trong gia đình có người hút thuốc đòi hỏi nhiều chăm 
sóc y tế hơn và nguy cơ lên cơn hen hàng ngày tăng gấp 
2 lần, số lần phải nhập viện để điều trị cơn hen cũng nhiều 
hơn so với những đứa trẻ là thành viên trong gia đình cha 
mẹ không hút thuốc.

5. Viêm tai giữa cấp và mạn tính: Tiếp xúc với khói 
thuốc cũng làm tăng nguy cơ bị viêm tai mạn tính và tiết 
dịch tai giữa. Viêm tai giữa gây điếc cho đứa trẻ.

Hãy bỏ thuốc lá ngay từ hôm nay để có một cơ thể khỏe 
mạnh; vì một cộng đồng không khói thuốc và vì sức khỏe 
của mỗi người, chúng ta nên: Không hút thuốc lá trong nhà, 
nơi làm việc; Không hút thuốc lá nơi công cộng; Không hút 
thuốc lá trước mặt trẻ em.
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 PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

HƯNG YÊN DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA
Hội nghị Văn hóa toàn 

quốc triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng là để Nhân dân ta, 
đất nước ta  xem xét việc thực 
hiện lời dạy của Bác Hồ “Văn 
hóa soi đường cho quốc dân 
đi” như thế nào và quá trình 
xây dựng nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc ra sao. Đây cũng 
là dịp để mỗi bộ, ngành, địa 
phương, mỗi tập thể và mỗi 
một cá nhân con người soi 
xét lại mình xem yếu tố văn 
hóa đứng ở đâu, như thế nào 
trong quá trình phát triển, 
trưởng thành. Với ý nghĩa đó, 
là một người con của vùng 
quê hương nhãn lồng, xin 
nhìn về quê mình dưới góc 
nhìn văn hóa.

Là một vùng địa linh nhân 
kiệt ở châu thổ đồng bằng 
Bắc Bộ, Hưng Yên có một 
truyền thống lịch sử văn hiến 
với các di tích lịch sử văn hóa, 
đền, chùa, miếu mạo dày đặc 
và còn lưu giữ khá nguyên 
vẹn. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên 
có hơn 1.800 di tích các loại, 
trong đó 172 di tích và cụm di 
tích được xếp hạng cấp quốc 
gia (đứng thứ 3 cả nước về số 
lượng di tích được xếp hạng 
quốc gia), 257 di tích, cụm di 
tích được xếp hạng cấp tỉnh. 
Về con người, qua gần 10 thế 
kỷ khoa bảng dưới thời phong 
kiến Việt Nam (từ 1075 đến 
1919), Hưng Yên có 205 tiến 
sĩ được ghi danh trên bia Văn 
miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) 
và tại văn bia Văn miếu Xích 
Đằng (Hưng Yên), đồng thời 
là nơi sản sinh ra nhiều anh 
hùng hào kiệt, các nhà văn 
hóa lớn mà tên tuổi còn gắn 
mãi với lịch sử dân tộc Việt 
Nam. Cả nước ta có 9 di tích 
Văn miếu, trong đó có Văn 
miếu Xích Đằng ở tỉnh Hưng 
Yên.  Đây là một trong hai 
văn miếu lâu đời nhất, chỉ 
đứng sau Văn miếu Quốc Tử 
Giám, Hà Nội. Nếu như trên 
dải đất hình chữ S thân yêu 
của chúng ta hàng nghìn năm 
qua duy trì tín ngưỡng thờ “Tứ 
bất tử” giá trị truyền thống 
văn hóa tinh thần của dân 
tộc Việt Nam gồm 4 vị Thánh: 
Tản Viên, Thánh Gióng, Chử 
Đồng Tử và Thánh Mẫu Liễu 
Hạnh, thì cũng vinh dự, tự 
hào cho mảnh đất Hưng Yên 
chúng ta có một vị thánh bất 
tử như thế. Đó là Thánh Chử 
Đạo Tổ - Chử Đồng Tử, tượng 
trưng cho sự bình đẳng trong 
tình yêu, hôn nhân và sự sung 
túc, giàu sang. “Thứ nhất 

bó hoa, bồn cây cảnh hay 
con gà, con vịt, con cá làm 
ra, trồng trọt, chăn nuôi trên 
vùng đất Hưng Yên lưu thông 
trên phạm vi cả nước, thậm 
chí ra thị trường thế giới, lại 
bị ràng buộc bởi truy xuất 
nguồn gốc mà không bảo 
đảm tiêu chuẩn, an toàn thì 
không thể bán cho ai được. 
Người làm ra hàng hóa quê 
mình ngày càng giác ngộ ra 
điều này thì sự kết tinh của 
văn hóa trong sản phẩm kinh 
tế ngày càng cao, hàng hóa 
ngày càng giá trị. Với hành 
trang là truyền thống văn 
hóa, phong trào xây dựng 
nông thôn mới như có “bệ 
đỡ” vững chắc và ngày càng 
mang lại hiệu quả thiết thực, 
nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần cho người dân. Đó 
là sự kết tinh, một đỉnh cao 
của xu hướng kinh tế hóa văn 
hóa.  

Một biểu hiện rõ nhất của 
xu hướng kinh tế hóa văn 
hóa ở Hưng Yên chính là xu 
hướng sản xuất hàng hóa 
nông nghiệp góp phần làm 
đẹp cho đời. Nếu như nhạc 
sĩ Xuân Hồng từng viết “Ôi 
hạnh phúc đâu chỉ có cơm 
ngon và áo đẹp” thì bây giờ 
ở nhiều vùng đất phù sa 
màu mỡ đang cung cấp cho 
đời những nhành hoa thơm, 
những cây thế, cây cảnh đủ 
dáng vẻ xinh đẹp, những quả 
bưởi, cây quất, cây cam, con 
gà Đông Tảo... vừa có thẩm 
mỹ vừa sạch sẽ, an toàn.  Đi 
khắp nơi trên vùng đất Hưng 
Yên những ngày cuối năm 
này, chịu khó “sống chậm”, 
chịu khó quan sát, la cà, gần 
gũi từng người dân và chịu 
khó suy ngẫm, quanh ta còn 
rất nhiều những biểu hiện 
lấp lánh, sinh động biểu hiện 
của văn hóa trong kinh tế, và 
kinh tế trong văn hóa.  

Bác Hồ từng nói:  "Muốn 
phát triển bền vững và hiện 
đại hóa, muốn thành công 
trong đổi mới và hội nhập 
quốc tế cần phải chú trọng 
tới nhân tố văn hóa, phải có 
đột phá về văn hóa trong 
chính trị, văn hóa trong kinh 
tế trên quan điểm hệ thống 
và hài hòa, đồng bộ và đồng 
thuận”. Về Hưng Yên, dưới 
góc nhìn văn hóa, mỗi người 
đều thấy lời dạy của Bác Hồ 
kính yêu hiển hiện trong mỗi 
vùng đất, mỗi di tích lịch sử 
và trong mỗi con người nơi 
đây.

VŨ LÂN

Sinh viên làm than giàu năng lượng từ bã mía

Những tác hại của thuốc lá đối với cơ thể trẻ em

(TIẾP THEO TRANG 1)

YÊN MỸ

Cách ly tạm thời thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ 
để phòng, chống dịch Covid-19

Ghi nhận mới 13 ca dương tính
 với vi rút SARS-CoV-2 

trong ngày 25.11
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 

ngày 25.11, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 13 ca dương tính 
với vi rút SARS-CoV-2. Trong đó có 6 ca là người địa 
phương khác, huyện Yên Mỹ có 2 ca, huyện Khoái Châu 
có 5 ca.

Các ca ghi nhận ngày 25.11 đều liên quan đến các ca 
F0 đã được xác định trước đó.

Từ ngày 3.11 đến ngày 25.11, toàn tỉnh ghi nhận 303 
ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2

ĐÀO DOAN

(TIẾP THEO TRANG 1)

Ngày 25.11, UBND huyện Yên Mỹ đã ban hành Quyết 
định số 4479/QĐ-UBND khoanh vùng cách ly tạm thời để 
phòng, chống dịch Covid-19 đối với thôn Trai Trang, thị trấn 
Yên Mỹ. Tổng diện tích khu vực cách ly khoảng 90ha với 
2042 hộ dân, 8727 nhân khẩu. Thời gian cách ly kể từ 7 giờ 
ngày 25.11.2021 đến khi có thông báo mới.

Để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, UBND thị trấn 
Yên Mỹ đã thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn, đồng thời tiến hành test nhanh SARS-
CoV-2 cho toàn bộ người dân của thôn Trai Trang.

MAI NHUNG

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, 
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức 
Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính, ngày 25.11, đồng chí Trần 
Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch 
UBND tỉnh Hưng Yên và đại diện Tập 
đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã trao đổi 
bản ghi nhớ về việc hợp tác thúc đẩy dự 
án Khu Công nghiệp (KCN) Thăng Long 
II mở rộng (giai đoạn 3). Đây là dấu mốc 
quan trọng mở ra cơ hội để Hưng Yên 
tiếp tục mở rộng khu công nghiệp tại tỉnh, 
nhằm thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản 
có công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với 
môi trường.

Nằm ở phía Bắc tỉnh Hưng Yên, Khu 
Công nghiệp Thăng Long II có vị trí địa lý 
khá thuận lợi khi chỉ cách Thủ đô Hà Nội 
khoảng 30km, cảng Hải Phòng khoảng 
70km và cảng nước sâu Quảng Ninh 
khoảng 110km. Năm 2005, tỉnh Hưng 
Yên đã cho phép Tập đoàn Sumitomo và 
Công ty TNHH Khu Công nghiệp Thăng 
Long nghiên cứu khảo sát lập dự án và 
làm chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ 
tầng KCN Thăng Long II với quy mô 219,6 
ha. Sau đó, các bên liên doanh đã thống 
nhất thành lập Công ty TNHH KCN Thăng 
Long II làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và 
điều hành dự án.

Trải qua hai giai đoạn đầu tư, đến 
nay, chủ đầu tư đã hoàn thành việc xây 
dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật 
của khu công nghiệp trên diện tích 345,2 
ha và KCN đang là điểm đến hấp dẫn đối 
với nhiều nhà đầu tư Nhật Bản. Cho đến 
nay, KCN Thăng Long II đã thu hút 105 
dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn 
đầu tư đăng ký gần 2,95 tỷ USD. Tổng 

diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 
247 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 95,4%, 
trong đó có 100 dự án đi vào hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, với tổng vốn đầu tư 
thực hiện khoảng 2,4 tỷ USD, tạo việc làm 
cho khoảng 25.000 lao động và đóng góp 
ngân sách năm 2020 khoảng 900 tỷ đồng. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần 
Quốc Văn cho biết, để tiếp nhận thêm 
các nhà đầu tư, tháng 12 năm 2020, 
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý mở rộng 
KCN Thăng Long II giai đoạn 3 với diện 
tích tăng thêm 180,5ha. Trên cơ sở đó, 
Công ty TNHH KCN Thăng Long II đã 
hoàn thành thủ tục lập, trình thẩm định và 
phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu công 
nghiệp, đồng thời thực hiện thủ tục quyết 
định chủ trương đầu tư dự án KCN Thăng 
Long II giai đoạn 3. Hồ sơ quyết định chủ 
trương đầu tư dự án KCN Thăng Long II 
giai đoạn 3 đã được các Bộ, ngành thẩm 
định và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng 
hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem 
xét, quyết định; dự kiến sẽ hoàn thành 
trong năm 2021. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hưng 
Yên chia sẻ, khi KCN Thăng Long II và 
các dự án thu hút đầu tư vào khu công 
nghiệp đi vào hoạt động ổn định, sẽ tạo 
ra động lực trong thu hút đầu tư và phát 
triển công nghiệp của tỉnh; đồng thời thúc 
đẩy các ngành dịch vụ, công nghiệp phụ 
trợ phát triển. Cùng với đó, dự án này sẽ 
giải quyết thêm nhiều việc làm trực tiếp và 
gián tiếp cho người lao động địa phương 
và đóng góp vào nguồn thu ngân sách 
Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện nghiêm...

(TIẾP THEO TRANG 1)

Tỉnh Hưng Yên ...

Kiểm tra các cơ sở sản xuất...

chi tiết, khả thi và bảo đảm thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19.

Sở Y tế chỉ đạo tăng cường giám sát 
trọng điểm hội chứng cúm, viêm phổi 
nặng, giám sát trọng điểm Covid-19, 
giám sát dựa vào sự kiện, giám sát phát 
hiện sớm trường hợp nghi mắc Covid-19 
tại cộng đồng, thực hiện ngay việc lấy 
mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ 
có biểu hiện ho, sốt nhằm phát hiện sớm 
các trường hợp mắc Covid-19; hướng dẫn 
các địa phương kịp thời khoanh vùng, 
cách ly, xử lý triệt để ổ dịch, không để 
lây lan, bùng phát dịch trong cộng đồng; 
triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây 
nhiễm chéo trong khu vực cách ly, khu 
phong tỏa. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa 
bệnh thường xuyên thực hiện phân luồng, 
khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu 
người đến khám bệnh thực hiện các quy 
định phòng, chống dịch; bảo đảm đủ ô-xy, 
máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện 
cần thiết khác trong thời gian sớm nhất; tổ 
chức tốt việc điều phối và công tác phân 
tầng điều trị bệnh nhân Covid-19, ưu tiên 

điều trị tầng 1, 2, hạn chế bệnh nhân 
chuyển nặng, bảo đảm người bệnh được 
thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời. Điều 
phối nhân lực cho các trạm y tế khi có 
số ca mắc Covid-19 tăng cao; bảo đảm 
về thuốc điều trị, trang thiết bị y tế. Hoàn 
chỉnh kế hoạch sẵn sàng thiết lập hệ 
thống điều trị bệnh nhân Covid-19 gồm 
các trung tâm hồi sức tích cực, bệnh viện 
dã chiến.

Các sở, ngành liên quan, UBND 
huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học 
thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các 
biện pháp bảo đảm an toàn Covid-19, 
thường xuyên đánh giá, cập nhật lên hệ 
thống an toàn Covid-19; duy trì hoạt động 
sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều 
kiện theo nguyên tắc an toàn mới sản 
xuất, sản xuất phải an toàn… 

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin 
phòng Covid-19; sẵn sàng các điều kiện 
thành lập các trạm y tế lưu động, tổ chăm 
sóc người mắc Covid-19 tại nhà; nắm 
chắc tình hình di biến động dân cư…

Qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh cho thấy, các sản phẩm đăng ký tham gia 
đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP là những sản 
phẩm đặc thù của địa phương. Trong quá trình kiểm 
tra, thành viên trong đoàn đã  trao đổi, đề nghị một 
số cơ sở sản xuất, kinh doanh cần đa dạng mẫu 
mã, bao bì sản phẩm; bổ sung thông tin trên nhãn 
mác, bao bì sản phẩm… Đồng thời, hướng dẫn, chỉ 

đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh sớm khắc phục 
những hạn chế, tăng cường ứng dụng công nghệ, 
mở rộng sản xuất, liên kết sản xuất để tạo ra những 
sản phẩm chất lượng hơn. 

Năm 2021, tỉnh có 27 chủ thể là hợp tác xã, hộ 
kinh doanh, doanh nghiệp đăng ký 70 sản phẩm 
tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP.

Văn miếu Xích Đằng

Ảnh tư liệu: LÂM QUẾ
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Sôi bụng
Nam nói với Tùng:
- Sao từ nãy đến giờ bụng cậu cứ 

sôi ùng ục thế?
- Ừ nhỉ. Không lẽ do nước trong 

bụng tớ chín rồi.

Vào bài
Cả lớp đang chờ thầy giảng bài 

mới. Thầy liền nói:
- Thầy có việc bận, cả lớp ta được 

nghỉ tiết này.
Nghe thầy nói, cả lớp lục tục đứng 

dậy.
- Khoan đã, thầy đã nói xong đâu. 

Các em đã được nghe thông tin nghỉ 
học. Vậy các em xử lý thông tin đó 
như thế nào?

- Dạ, chúng em sẽ về nhà hoặc 
đi chơi ạ.

- Tốt. Đó chính là một ví dụ về 
“Thông tin và xử lý thông tin”. Các 
em mở vở ra và học bài mới nào.

Không hợp lý
Một bà cụ đi khám bệnh, khi nghe 

kết quả, bà cụ thắc mắc:
- Nhờ bác sĩ xem lại kết quả khám 

bệnh, tôi thấy chẳng hợp lý gì cả.
- Cháu đã kiểm tra kỹ và ghi cụ 

thể rồi ạ. Mắt bên phải của cụ thị lực 
bị giảm là do tuổi tác thôi, không vấn 
đề gì đâu ạ.

- Nếu do tuổi tác thì tại sao mắt 
bên trái cũng bằng tuổi mà vẫn nhìn 
đâu ra đấy?

(ST)

* Từ trải nghiệm của quá khứ chúng ta rút ra bài học dẫn đường cho tương lai.
                                    JOHN QUINCY ADAMS

* Không rắc rối nào đứng vững được trước cuộc tấn công của suy nghĩ kiên trì.
                                      VOLTAIRE

Quốc lộ 5 đang chạy song song 
với đường sắt Hà Nội - Hải 
Phòng, đến cây số 20, bỗng 

nhiên cắt ngang, tạo thành một góc 
vuông. Nằm gọn trong khoảng góc 
vuông ấy làng thuốc nam Nghĩa Trai 
vừa như có lợi thế hai mặt đường, 
vừa như có bức tường che chắn, giữ 
cho làng sự yên ắng cần thiết.

Nhớ lại hơn năm năm trước, tôi và 
cố nhà thơ Nguyễn Cao, tản bộ trên 
con đường lát gạch nghiêng, xuyên 
dọc làng Nghĩa (tên gọi tắt và cũng là 
thân mật của làng Nghĩa Trai).

Hôm ấy cũng vào một buổi chiều 
mùa thu, nắng vẫn gay gắt. Nhờ hai 
hàng cây bên đường và cánh đồng 
ngút mắt màu xanh cây thuốc mà 
chúng tôi cảm thấy dịu mát lạ kỳ. Mùi 
thơm thơm nồng nồng cay cay của 
thảo dược phả đầy không gian vừa 
cho con người một cảm giác khoan 
khoái, dễ chịu, vừa làm phong phú 
thêm hương vị của một chiều thu vốn 
đã đầy quyến rũ.

Kéo tôi vào một quán trà, Nguyễn 
Cao thủ thỉ:

- Người làng tôi quê mùa lắm!
Vừa lúc cô chủ quán mang ra hai 

chén trà
- Mời các bác xơi nước.
Vì là người cùng làng, biết Nguyễn 

Cao là nhà thơ, cô chủ quán đưa cặp 
mắt dịu mát nhìn chúng tôi, nửa như 
pha tán, nửa như thành thực. Cô nói:

- Thưởng thức cốc trà làng Nghĩa, 
chắc các bác sẽ ra nhiều thơ hay!

Bưng cốc trà trên tay, mùi hương 
dìu dịu, nồng nồng của hoa cúc toát 
ra, khiến tôi hờ hững với câu nói 
dường như chỉ mang tính khiêm tốn 
của nhà thơ Nguyễn Cao.

Biết vậy, bằng một giọng thủ thỉ, 
Nguyễn Cao kể sang chuyện khác. 
Chỉ tay vào cốc trà, Nguyễn Cao hỏi:

- Chú thấy có hương vị gì trong 
trà không?.

Không chờ tôi trả lời, Nguyễn Cao 
lại thủ thỉ:

- Đây là trà hoa cúc, vừa đắng, 
vừa cay, nhưng thơm và mát, uống 
vào con người đang căng thẳng, mệt 
mỏi tự nhiên thấy khoẻ khoắn và 
khoan khoái dễ chịu. Không những 
thế nó còn có tác dụng giải cảm, 
giảm mỡ máu; kháng khuẩn và nhiều 
công dụng khác nữa như ngăn ngừa 
ung thư, tiêu độc, nhuận gan… Hoa 
cúc không chỉ là một loại thảo dược 
quý, trà hoa cúc còn được xem như 
một thức uống thanh cao đầy thi vị 
trong văn hoá uống trà người Việt.

Sau ngày ấy, tôi thân với Nguyễn 
Cao hơn. Nhà tôi cách nhà Nguyễn 
Cao chừng gần 30 phút xe máy. 
Những buổi sinh hoạt Hội văn học 
nghệ thuật tỉnh, sinh hoạt Ban thơ, 
sinh hoạt câu lạc bộ, tôi đều hẹn, 
đón Nguyễn Cao cùng đi. Những lúc 
rỗi rãi, tôi cũng thường đến để cùng 
nhau trò chuyện, rồi thưởng thức 
hương vị của những loại trà thảo 
dược. Cứ mỗi lần như thế tôi lại biết 
thêm một chút về Nghĩa Trai, một 
làng nghề không tiếng ồn, không 
khói bụi.

Về
Tôi về tìm lại ngày xưa
Bờ tre lối cũ gió đùa xôn xao
Những chiều hái ổi cầu ao
Khoả chân vớt nắng lẫn vào lá tre
Tôi về tìm lại tiếng ve
Đung đưa cánh võng trưa hè à ơi
Bão dông chen giữa cuộc đời
Tôi về tìm lại đầy vơi tuổi mình

VÕ THỊ THU HẰNG 

Làng thuốc nam Nghĩa Trai Quà của biển

LỜI HAY  Ý ĐẸP

Tại huyện Phù Cừ, một trong 
những địa phương được tỉnh đánh 
giá cao trong công tác GPMB, các 
dự án thu hồi đất phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội đều cơ bản 
thuận lợi; 76 dự án nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất phải 
thực hiện trong năm 2021 đã 
thực hiện xong. Trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ GPMB, huyện 
luôn đề cao trách nhiệm của địa 
phương, phối hợp chặt chẽ với 
ngành, đơn vị chuyên môn. Trình 
tự thủ tục thu hồi đất, thẩm định 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... 
thực hiện đúng quy định của 
pháp luật, công khai, minh bạch, 
bảo đảm quyền lợi hợp pháp của 
người dân. 

Xã Chính Nghĩa (Kim Động), 
đang tập trung cao cho công tác 
GPMB phục vụ các dự án giao 
thông và công nghiệp, trong đó có 
dự án xây dựng đường trục ngang 
kết nối quốc lộ 39 với đường tỉnh 
376 đoạn qua địa bàn xã. Dự án 
này có hơn 100 hộ có đất thuộc 
diện thu hồi. Đồng chí Nguyễn 
Văn Duyên, Chủ tịch UBND xã 
cho biết: “Đến tháng 11.2021, 
đã có hơn 30 hộ dân tại thôn Tạ 
Thượng, với diện tích đất thu hồi 
là hơn 8 nghìn m2, nhận đủ tiền 
đền bù. 100% số hộ còn lại đều 
đồng thuận, nhất trí với phương án 
bồi thường hỗ trợ của Nhà nước. 
Cùng với đó, Dự án đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công 
nghiệp Kim Động triển khai trên 
địa bàn huyện, xã Chính Nghĩa có 
hơn 3ha đất nông nghiệp thuộc 
diện thu hồi, GPMB. Khi có thông 
báo của tỉnh, xã thông báo cụ thể 
tới từng hộ dân thuộc diện thu hồi 
đất, tuyên truyền chủ trương của 
tỉnh, ý nghĩa của dự án để người 
dân ủng hộ, phối hợp với đơn vị 
chức năng. Trong năm 2021, trên 
địa bàn xã có 2 dự án công nghiệp 
khác được tỉnh chấp thuận chủ 
trương đầu tư với tổng diện tích 

35ha, hiện đã có trên 70% số hộ 
dân thuộc diện thu hồi đất, GPMB 
đã chấp thuận phương án bồi 
thường và nhận tiền đền bù”. Bà 
Đỗ Thị Tuyết, người dân thôn Tạ 
Thượng phấn khởi cho biết: Hiểu 
rõ chủ trương của tỉnh và ý nghĩa 
của các dự án khi đầu tư trên địa 
bàn, tôi và gia đình đều đồng 
thuận, phối hợp với địa phương và 
đơn vị chức năng góp phần đẩy 
nhanh tiến độ GPMB, mong muốn 
các dự án sớm triển khai để góp 
phần phát triển quê hương.

Tuy nhiên, theo tổng hợp của 
các huyện, thị xã, thành phố trong 
tỉnh, đến nay còn nhiều dự án 
đang thực hiện công tác GPMB 
và gặp nhiều khó khăn, dẫn tới 
chậm tiến độ. Kết quả GPMB 
xong để giao đất, cho thuê đất 
toàn tỉnh năm 2019 đạt trên 12%, 
năm 2020 đạt trên 11%. Đến nay 
toàn tỉnh còn gần 200 dự án còn 
vướng mắc trong công tác GPMB, 
tập trung chủ yếu ở các huyện: 
Văn Lâm, Yên Mỹ... Theo tổng 
hợp của huyện Văn Lâm, hiện nay 
trên địa bàn huyện có 143 dự án 
đang triển khai thực hiện GPMB 
nhưng gặp khó khăn. Trong đó, 
dự án thực hiện thu hồi đất là 
44 dự án, với tổng diện tích hơn 
510ha nhưng hơn 460ha chưa 
GPMB; 99 dự án thực hiện theo 
hình thức nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất với tổng diện 
tích hơn 250ha nhưng hơn 87ha 
chưa GPMB. Vướng mắc chủ yếu 
trên địa bàn huyện là do một số xã 
chưa hoàn thiện phương án dồn 
thửa đổi ruộng, chưa cấp được 
giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất nông nghiệp cho người dân 
nên chưa thể làm thủ tục chuyển 
nhượng. Bên cạnh đó, một số gia 
đình đòi hỏi giá chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất quá cao, gây 
khó khăn cho chủ dự án; một số 
dự án chủ đầu tư chậm đầu tư, xây 
dựng. 

Theo quy định, công tác GPMB 
để thực hiện các dự án đầu tư trên 
địa bàn tỉnh được thực hiện theo 2 
cơ chế: Nhà nước thu hồi đất, bồi 
thường, hỗ trợ cho người có đất 
thu hồi và giao đất, cho thuê đất 
hoặc đấu giá quyền sử dụng đất; 
chủ đầu tư thực hiện thông qua 
hình thức nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, nhận góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất, được 
Nhà nước cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất, thuê đất. Nhằm 
tạo thuận lợi cho công tác GPMB, 
ngày 10.1.2020, UBND tỉnh ban 
hành Quyết định số 03/2020/QĐ-
UBND quy định một số trường hợp 
cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
Trong đó, mức hỗ trợ chuyển đổi 
nghề nghiệp và tạo việc làm bằng 
3 lần giá đất nông nghiệp cùng 
loại và các khoản hỗ trợ khác.

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường cho biết: GPMB là nhiệm 
vụ khó khăn, liên quan trực tiếp 
đến quyền lợi của người dân cũng 
như tiến độ triển khai các dự án. 
Trong khi đó, một số địa phương 
còn buông lỏng quản lý về đất đai, 
gây khó khăn cho công tác GPMB; 
công các tuyên truyền, nắm bắt 
tâm tư nguyện vọng của người 
dân ở cơ sở còn hạn chế; tình 
trạng đầu cơ đất còn xảy ra. Để 
tạo thuận lợi cho công tác GPMB 
trong thời gian tới, đối với các địa 
phương, cần sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị, rà soát, quản lý 
chặt quỹ đất, tuyên truyền đầy đủ 
cho người dân; các cấp và ngành 
chức năng phối hợp chặt chẽ, bảo 
đảm quy trình GPMB công khai, 
minh bạch, xử lý nghiêm vi phạm; 
quá trình tiếp nhận dự án đầu tư 
cần phù hợp với quy hoạch sử 
dụng đất, đồng bộ với quy hoạch 
ngành khác có liên quan; thưởng 
tiến độ GPMB nhanh, bàn giao 
đất sớm.

(TIẾP THEO TRANG 1)
Giải phóng mặt bằng...

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

Sinh viên làm than giàu năng lượng từ bã mía

Công ty Đấu giá Hợp danh (ĐGHD) Lạc Việt và Ban 
quản lý (BQL) Khu đại học Phố Hiến thông báo đấu giá 
quyền sử dụng 95 suất đất xây dựng nhà ở tại khu dân cư 
mới Nu-9 Khu đại học Phố Hiến tại xã Liên Phương, thành 
phố Hưng Yên với tổng diện tích 12.183,4 m2.

1. Giá khởi điểm (GKĐ), tiền đặt trước (TĐT):
- Khu Biệt thự BT-02 (02 suất): TĐT 320.000.000 đồng/

suất; GKĐ 12.900.000 đồng/m2; 
- Chia lô LK-01 (01 suất); Chia lô LK-03 (11 suất); Chia 

lô LK-04 (13 suất); Chia lô LK-05 (19 suất); Chia lô LK-06 
(37 suất); Chia lô LK-08 (12 suất); TĐT 320.000.000 đồng/
suất; 120.000.000 đồng/suất; GKĐ từ 12.500.000 đồng/m2 
đến 30.200.000 đồng/m2.

2. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ/suất đất.
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ 

phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên 
theo bước giá.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Hồi 08h30’ ngày 
12.12.2021, dự kiến tại Trung tâm văn hóa tỉnh - Số 1 Bạch 
Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên.

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ, thu tiền 
đặt trước:

 - Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26.11.2021 đến 
17h00 ngày 9.12.2021.  Thu hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 
ngày 8.12.2021 đến 17h00 ngày 10.12.2021. Địa điểm: Trụ 
sở BQL Khu ĐH Phố Hiến và Công ty ĐGHD Lạc Việt.

- Thu tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản: Từ 
ngày 8.12.2021 đến 17h00 ngày 10.12.2021 vào tài khoản 
của Công ty ĐGHD Lạc Việt.

6. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: 
Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực theo Quy 

chế ban hành nộp bản photo CMND/CCCD và Sổ hộ khẩu, 
nộp Phiếu thu tiền hồ sơ, Giấy nộp tiền, Đơn đăng ký tham 
gia đấu giá theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Liên hệ: Công ty ĐGHD Lạc Việt - 49 Văn Cao, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 
0243.2115234. BQL Khu đại học Phố Hiến - 45 đường 
Trưng Trắc, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. 
ĐT: 0221.3531689.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LẠC VIỆT
Tổng giám đốc

Đỗ Thị Hồng Hạnh

- ???

Bố ra bãi biển Đồ Sơn

Mang quà của biển cho con vỏ sò

Con cầm nghe gió vo vo

Bố ơi! gió biển ai cho trong này?

Con cầm được gió trong tay

Biển mênh mông thế vào đây biển tròn?

LÊ HỒNG THIỆN

Khoảng trên 70%  đất trồng thảo 
dược ở đây dành để trồng hoa cúc, 
chủ yếu là cúc chi. Xưa kia, cúc này 
được dùng để “tiến vua” nên còn có 
tên hoàng cúc. Những tháng cuối năm, 
ngoài đồng, trong vườn vàng rực màu 
hoa. Mỗi cây hoa bồng lên như hình 
mâm xôi, cả cánh đồng như hàng ngàn 
mâm xôi xếp kề nhau, thật chả có tấm 
thảm nào sánh nổi. Người các nơi đổ 
về đây hái cúc thuê, đồng làng đông 
vui như hội.

Cúc chi được xuống giống từ tháng 
7 âm lịch, bốn đến năm tháng sau cho 
thu hoạch. Do là giống cây trồng ngắn 
ngày, nên việc chăm sóc cũng cần 
phải đúng thời điểm. Điều đáng chú ý, 
để bảo đảm giá trị sản phẩm, khi cây 
phân cành, trổ hoa, tuyệt đối không 
được dùng thuốc hoá học, ngay cả việc 
làm cỏ cũng cần làm thủ công.

Bên cạnh cây cúc, Nghĩa Trai 
còn trồng nhiều loại khác như: Hoắc 
hương, khổ sâm, mần trầu, tía tô, kinh 
giới, cốt khí... Mỗi loại là một thảo dược 
quý, được sử dụng phổ biến trong các 
bài thuốc nam ở nước ta.

Hoắc hương thuộc họ bạc hà, mùi 
thơm dễ chịu, dùng để chữa trị  các 
căn bệnh cảm cúm, sổ mũi nôn mửa, 
tiêu chảy… 

Khổ sâm có 3 loại, loại cho lá, loại 
cho hạt và loại cho rễ. Tuy vậy chúng 
có điểm chung dùng để chữa các bệnh 
về đường tiêu hoá.

Trong phạm vi một bài viết ngắn, tôi 
không thể thống kê ra đây hết các loại 
cây trồng ở một làng thảo dược, chỉ biết 
rằng mỗi loài có một đặc tính, một công 
dụng cho việc tăng sức khoẻ cũng như 
chữa trị nhiều bệnh tật thường gặp.

Sau khi các loại thảo dược được thu 
hoạch, sấy khô, bảo quản theo đúng 
quy trình và sử dụng chất bảo quản 
với tỉ lệ cho phép, thành phẩm được 

chuyển tới nhiều nơi trong cả nước. 
Người Nghĩa Trai cũng dần dần giàu 
lên nhờ việc trồng thảo dược.

Vừa qua có dịp đến thăm Nghĩa 
Trai, chúng tôi được người làng cho 
biết, thần phả của làng còn ghi lại cách 
đây khoảng trên dưới 500 năm, có ba 
vị tướng phò vua Lê, đánh thắng giặc 
Chiêm Thành, về đây giúp dân khai 
hoang, mở đất. Với phương châm “Cứu 
dân độ thế” và dường như ba vị biết 
trước, chất đất nơi đây phù hợp hơn với 
việc trồng cây dược liệu nên đã hướng 
cho người làng trồng cây thuốc. Từ đó 
đến nay, việc trồng cây thuốc được 
xem như một nghề của người làng 
Nghĩa Trai. Trên dưới 600 hộ dân thì 
khoảng 80% số hộ còn theo đuổi nghề 
này. Một số hộ thí điểm chuyển sang 
trồng lúa và các loại cây khác đều cho 
thu nhập không cao. Do vậy dù có bận 
như con mọn, dù sự ồn ã của tiếng còi 
công nghiệp tác động đến tận chân 
tre, người làng Nghĩa Trai vẫn bám lấy 
nghề.

Chứng tích truyền thống nghề được 
thể hiện trên đôi câu đối, hiện còn 
trước cửa hậu cung đình làng: “Thần 
bút án tiền dân khoa bảng - Thánh y 
truyền hậu thế lưu danh”. Chính những 
lời nhắc nhở tâm huyết ấy của tiền 
nhân cùng với nghĩa cử cao đẹp của 
việc cứu người mà trước bao thăng 
trầm, người Nghĩa Trai vẫn coi nghề 
trồng thuốc Nam không đơn thuần chỉ 
là một nghề kiếm sống.

Nhiều con em làng đi làm ăn, định 
cư nơi khác, vẫn luôn hướng về làng, 
luôn lấy chữ “Nghĩa” làm nền cho mục 
đích sống. Ai còn theo nghề bốc thuốc 
thì cửa hàng, cửa hiệu thường có chữ 
“Nghĩa” đứng đầu, âu cũng là một lẽ trả 
nghĩa với làng.

NGUYỄN VĂN THÍCH

Người dân thôn Nghĩa Trai thu hoạch hoa cúc chi
Ảnh minh họa

Bữa ốc tháng Mười
Tháng Mười âm lịch, gió lạnh đã về, đồng làng 

chỉ còn trơ gốc rạ. Lúc này, dù ngồi trong chăn 
ấm, cạnh bếp lửa hồng hay đang đi ngoài 

đường nghe gió vi vút trên đầu, tôi đều bất giác mà 
nhớ một bữa ốc.

"Ốc tháng Mười, người Hà Nội", dù có mê món ốc 
cả năm, nhưng ốc tháng Mười không thể bỏ lỡ được. 
Vừa xuýt xoa cầm con ốc mới đổ trong nồi ra nóng 
bỏng tay, vừa vội vàng khêu, chấm vào bất nước 
mắm khéo pha thơm lừng đẹp mắt, đưa lên miệng, 
từ từ mà thưởng thức cái vị giòn giòn, cay cay, ngọt 
ngọt và thơm phức gừng, sả, lá chanh... Người sành 
ăn mặc định rằng ốc tháng Mười chính là lúc con 
ốc ngon nhất, béo nhất, tròn đầy miệng, giòn, ngọt 
mà lại không có con. Ăn ốc vào lúc này chứng tỏ sự 
sành điệu, tinh tế của người thưởng thức, biết chọn 
lấy cái thơm ngon, tinh túy của ẩm thực dân dã. 

Tháng Mười, đêm và sáng thì lạnh, mà lưng lửng 
trưa thì lại có nắng. Đồng làng quang đãng với màu 
nâu hồn hậu của rạ, của bùn. Và ẩn trong nâu sồng 
ấy là món ngon xuýt xoa vị giác!. Lũ trẻ chúng tôi 
ngày ấy, chỉ trực chờ nắng hé lên là cầm giỏ, cầm 
chậu đi bắt ốc. Đồng làng nhiều nhất là ốc vặn. Vừa 
lội ruộng, lội mương, đùa nghịch, vừa chọn những 
con ốc béo mập nhất cho vào giỏ. Quá trưa mới ba 
chân bốn cẳng chạy về nhà, đứa nào đứa ấy lấm 
lem, mà giỏ cũng đầy ốc. Sau khi rửa sạch bùn đất, 

mẹ ngâm ốc vào chậu nước vo gạo, đợi đến chiều 
tối. Ốc làm được nhiều món hấp dẫn lắm, nào xào, 
luộc, riêu, chả... Vậy mà cả nhà tôi đều khoái món 
ốc luộc, đơn giản, giữ nguyên vị tươi ngon.

Nhưng luộc ốc muốn sao cho ngon đến nhớ lâu 
lại chẳng đơn giản chút nào. Quá lửa thì ốc quắt 
và dai, non lửa thì sống, đảo nhiều thì đứt ruột. Khi 
luộc, lửa phải đều, chỉ cho chút nước đáy nồi, thêm 
gia vị, gừng, sả, lá chanh. Thấy ốc sôi bùng lên vài 
phút, trượt vảy, là vừa chín. Nước chấm phải đủ vị: 
tỏi, ớt, chanh, đường, đủ chua - cay - mặn - ngọt. 
Ốc nóng hổi khêu bằng gai bưởi, miệng ốc đầy, ruột 
vàng ươm, chấm một chút, bỏ nhanh vào miệng vẫn 
nóng, đã thơm ngọt, lại giòn sần sật, quả là mỹ vị 
khó tìm!.

Giữa vô vàn món ăn thời hiện đại, nay về quê, 
vẫn chỉ thèm một bữa ốc tháng Mười. Bước qua 
chiếc cổng nhà thân thuộc khi ngả trời chiều, mặc 
cho gió lạnh vi vút ngoài ngõ, trong gian bếp nhỏ 
ấm sực, nồi ốc luộc đã vừa tới. Sà xuống quây quần 
bên nhau, mỗi miếng mỗi xuýt xoa, tưởng như ta 
được nếm trọn cả tinh túy tháng Mười của đồng đất 
quê nhà.

HẢI TRIỀU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
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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

Đài KTTV Hưng Yên

(TIẾP THEO TRANG 1)

vi phạm hành lang ATGT. 
Các vi phạm chủ yếu gồm: 
Sử dụng lòng đường, lề 
đường, vỉa hè trái phép; lắp 
đặt, treo biển hiệu, biển cửa 
hàng, biển quảng cáo và 
các vật liệu che chắn khác 
trong phạm vi lòng đường, 
lề đường, hè đường, rãnh 
thoát nước, trên hệ thống 
rãnh dọc, cống thoát nước; 
họp chợ, mua, bán hàng 
hóa trong phạm vi mặt 
đường, lề đường… Thị trấn 
đã tuyên truyền, vận động 
các hộ vi phạm tự tháo 
dỡ, giải tỏa vi phạm. Đối 
với các trường hợp cố tình 
không thực hiện trả lại hiện 
trạng, thị trấn đã tiến hành 
lập biên bản, ra quyết định 
giải tỏa vi phạm. Đến nay, 
thị trấn đã tiến hành cưỡng 
chế giải tỏa được 70 trường 
hợp vi phạm hành lang 
ATGT trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện 
có hiệu quả công tác bảo 
vệ hành lang giao thông 
đường bộ, UBND huyện 
đã thành lập các tổ công 
tác kiểm tra công tác giải 
toả vi phạm trật tự hành 
lang ATGT đường bộ trên 
địa bàn huyện. Các ban, 

ngành, đoàn thể, lực lượng 
chức năng của các xã, thị 
trấn có tuyến đường đi qua 
thường xuyên tuyên truyền, 
vận động Nhân dân thực 
hiện nghiêm các quy định 
của pháp luật về bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ, hành lang ATGT 
đường bộ; tự giác tháo dỡ 
các công trình vi phạm, 
khôi phục nguyên trạng để 
bảo đảm kết cấu hạ tầng 
giao thông và ATGT. 

Với việc thực hiện đồng 
bộ các giải pháp trên, từ 
đầu năm đến nay, toàn 
huyện đã giải tỏa gần 2,5 
nghìn trường hợp vi phạm 
hành lang ATGT, riêng 
trong tháng 11, các xã, thị 
trấn đã giải tỏa hơn 700 
trường hợp vi phạm… Qua 
các đợt ra quân giải toả 
vi phạm hành lang ATGT 
đường bộ, nhiều vi phạm 
phức tạp, kéo dài ở một số 
địa phương đã được xử lý 
triệt để như: 5 trường hợp 
vi phạm vỉa hè trên tuyến 
ĐH.40 thuộc thôn Thư Thị 
(xã Tân Lập); khu vực làng 
nghề chế biến lương thực, 
thực phẩm thôn Trai Trang 
(thị trấn Yên Mỹ). Bên 

cạnh đó, tổ công tác của 
huyện và UBND các xã, thị 
trấn đã vận động, thuyết 
phục và cưỡng chế tháo dỡ 
hàng trăm điểm vi phạm 
hành lang ATGT đường bộ, 
đặc biệt là những vi phạm 
trên các tuyến đường huyết 
mạch qua địa bàn huyện 
như QL.39, ĐT.380…

Đồng chí Nguyễn Văn 
Dũng, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Yên Mỹ cho biết: 
Trong thời gian tới, UBND 
huyện tiếp túc yêu cầu 
các ngành, địa phương 
tăng cường tuyên truyền, 
vận động người dân tự 
giác tháo dỡ, khắc phục 
vi phạm; kiên quyết xử lý, 
giải tỏa các vi phạm theo 
phân cấp quản lý, nhằm 
bảo đảm ATGT, duy trì 
“đường thông, hè thoáng” 
và vệ sinh môi trường. 
Thường xuyên kiểm tra, rà 
soát, phát hiện và xử lý các 
vi phạm phát sinh, không 
để xảy ra tình trạng tái lấn 
chiếm hành lang ATGT.

PHẠM ĐĂNG

Yên Mỹ kiên quyết xử lý vi phạm
 hành lang an toàn giao thông đường bộ

Những năm qua, hệ 
thống giao thông 
đường bộ trên địa 

bàn huyện Yên Mỹ được 
đầu tư cải tạo, nâng cấp 
bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, 
kết nối với mạng lưới giao 
thông của tỉnh và các địa 
phương khác. Bên cạnh 
những thuận lợi, công tác 
bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông (TTATGT) và 
bảo vệ hành lang giao 
thông đường bộ trên địa 
bàn huyện cũng nảy sinh 
nhiều vấn đề phức tạp: 
Tình trạng lấn chiếm hành 
lang ATGT đường bộ để 
tập kết hàng hóa, xây dựng 
lều, lán buôn bán trên các 
trục đường có chiều hướng 
gia tăng, nhất là tại các 
nút giao thông, trung tâm 
huyện, trung tâm các xã, 
thị trấn; một số hộ dân 
sinh sống hai bên đường 
tự ý đổ tấm trượt bê tông 
xuống lòng đường, mái tôn 
của hộ dân đua ra đường, 
bày bán hàng hóa, ô di 
động, biển quảng cáo lấn 
chiếm lòng, lề đường; họp 
chợ dưới lòng, lề đường; 
việc dựng rạp tổ chức đám 
cưới, đám hiếu, phơi nông 
sản dưới lòng đường vẫn 
diễn ra phổ biến ở nhiều 
địa phương… 

Trước tình hình đó, 
UBND huyện đã xây dựng 
và triển khai kế hoạch lập 
lại trật tự hành lang ATGT 
các tuyến đường thuộc 
phạm vi quản lý ngay từ 
đầu năm 2021. Theo đó, 
UBND huyện yêu cầu 
các xã, thị trấn thống kê, 
rà soát các trường hợp vi 
phạm hành lang ATGT 
đường bộ trên địa bàn. 
Thực hiện chỉ đạo của 
UBND huyện, từ đầu năm 
đến nay, các xã, thị trấn đã 
tổ chức nhiều lần ra quân 
giải tỏa vi phạm hành lang 
ATGT đường bộ trên các 
tuyến ĐT.380, ĐT.376, 
ĐH.34 và ĐH.40… 

Đồng chí Ngô Quang 
Thiệu, Chủ tịch UBND 
thị trấn Yên Mỹ cho biết: 
Thực hiện chỉ đạo của 
UBND huyện, thị trấn đã 
rà soát được 89 trường hợp 

Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ 
(Yên Mỹ)

Từ ngày 26 đến 28.11.2021
Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây hửng nắng. 
Gió tây bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ cao nhất: 23 - 250C
Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 180C

Thời gian qua, mỗi người dân có 
lẽ ít nhiều đều đã có những cảm 
nhận về những thay đổi mà quá trình 
chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế 
số đã tạo ra trong nhiều mặt của đời 
sống xã hội. Vai trò, tầm quan trọng 
của chuyển đổi số đã thể hiện qua 
nhiều lợi ích mà người dân được thụ 
hưởng, trong đó có việc tiếp cận một 
cách nhanh nhất, bình đẳng nhất 
với tất cả các dịch vụ của xã hội, 
tạo dựng một cuộc sống, môi trường 
sống hiện đại, văn minh và thông 
minh. Có một minh chứng điển hình 
và gần gũi với người dân Hưng Yên 
như: Năm 2021, dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp tại một số địa phương 
trong tỉnh đã ảnh hưởng lớn tới việc 
tiêu thụ nhãn Hưng Yên qua các 
kênh tiêu thụ truyền thống. Đây là 
khó khăn, song cũng là động lực 
thúc đẩy nông dân trong tỉnh chuyển 
đổi, mở rộng tiêu thụ nhãn trên môi 
trường số thông qua kênh tiêu thụ 
trên các sàn thương mại điện tử. Để 
giúp nông dân tiêu thụ nhãn trên môi 
trường số, từ tháng 6.2021, Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam 
Post), Tổng Công ty cổ phần bưu 
chính Viettel (Viettel Post) đã xuống 
trực tiếp các nhà vườn, hợp tác xã 
để hướng dẫn người dân từ cách 
mở gian hàng, tối ưu hóa gian hàng, 
chụp ảnh sản phẩm, đăng bán sản 
phẩm, theo dõi đơn hàng đến cách 
đóng gói, bảo quản, vận chuyển 
nhãn đi các tỉnh, thành phố. Theo 
đó, đã có hơn 400 nhà cung cấp là 
những hộ gia đình, hợp tác xã trồng 
nhãn của tỉnh tham gia bán hàng trên 
các sàn thương mại điện tử  Người 
tiêu dùng trên toàn quốc nhận được 
đơn hàng nhãn Hưng Yên trong thời 
gian không quá 48 giờ từ thời điểm 
đặt hàng. Ông Đỗ Văn Tuấn, một hộ 
trồng nhãn ở xã Hồng Nam (thành 
phố Hưng Yên) chia sẻ: “Năm nay, 
do tình hình dịch Covid-19 nên việc 
tiêu thụ nhãn trực tiếp qua thương 
lái gặp khó khăn. Chúng tôi đang 
rất lo lắng thì nhận được hỗ trợ tiêu 
thụ thông qua sàn thương mại điện 
tử. Đây là kênh tiêu thụ hoàn toàn 
mới, bước đầu chúng tôi còn nhiều 
lúng túng nhưng đã được các nhân 
viên của các sàn thương mại điện tử 
hướng dẫn tận tình. Chúng tôi đã tự 
tin đưa quả nhãn lồng lên sàn giao 
dịch điện tử và kết quả tiêu thụ khá 
thành công. Hy vọng rằng những 
năm sau, chúng tôi tiếp tục được hỗ 
trợ tiêu thụ nông sản trên “chợ” hiện 
đại và tiện dụng này”.

Tại Hưng Yên, việc chuyển đổi số 
đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 
Về xây dựng Chính quyền điện tử: 
Trong những năm qua, các cấp ủy 
đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn 
vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực quán 
triệt, triển khai ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành; trung tâm dữ liệu tập 

trung của tỉnh được quan tâm đầu tư 
xây dựng; hệ thống thư điện tử, quản 
lý văn bản đi đến, cổng, trang thông 
tin điện tử, cổng dịch vụ công và một 
cửa điện tử, giao ban điện tử, mạng 
truyền số liệu chuyên dùng của cơ 
quan Đảng, Nhà nước được triển 
khai kết nối liên thông từ xã đến tỉnh 
và với Trung ương cùng các cơ sở dữ 
liệu chuyên ngành được đầu tư, đưa 
vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, 
giúp giảm thời gian xử lý công việc và 
tiết kiệm chi phí. Đến nay, trên cổng 
dịch vụ công và hệ thống thông tin 
một cửa của tỉnh đã cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4 đối với trên 
50% số thủ tục hành chính phục vụ 
người dân, doanh nghiệp giải quyết 
thủ tục hành chính, tạo tiền đề cho 
việc xây dựng chính quyền điện tử, 
hướng tới chính quyền số. 

Về phát triển kinh tế số: Kinh tế 
số bước đầu đóng góp tích cực vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Công nghệ số được ứng dụng chủ 
yếu trong các ngành công nghiệp, 
nông nghiệp, y tế, giáo dục và dịch 
vụ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất 
hiện nhiều hình thức kinh doanh, dịch 
vụ mới dựa trên nền tảng công nghệ 
số và internet, góp phần tạo việc 
làm, nâng cao thu nhập, chất lượng 
cuộc sống của người dân, tạo nguồn 
thu cho ngân sách nhà nước. Toàn 
tỉnh hiện có trên 350 doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin; doanh thu từ hoạt động sản 
xuất, kinh doanh số đạt khoảng 400 
tỷ đồng, tương đương 3% thu ngân 
sách tỉnh.

Về xã hội số: Mạng lưới cáp 
quang được lắp đặt đến 100% các 
thôn, tổ dân phố, trong đó trên 50% 
số hộ gia đình sử dụng dịch vụ truy 
cập Internet băng rộng, tốc độ cao. 
Toàn tỉnh có 983 trạm thu, phát sóng 
thông tin di động, truy cập Internet 
đến 100% các thôn, tổ dân phố, 
trong đó trên 51% thuê bao có sử 
dụng dịch vụ truy cập internet 3G và 
4G; có trên 1,25 triệu thuê bao điện 
thoại và gần 170 nghìn thuê bao 
internet, 70% người dân Hưng Yên 
sử dụng điện thoại thông minh.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 
XIX về chương trình chuyển đổi số 
tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030 chỉ rõ việc 
chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn 
gặp một số khó khăn cơ bản như: Hạ 
tầng kỹ thuật chưa được quan tâm 
đầu tư đồng bộ; quy mô kinh tế số 
còn nhỏ; nhiều doanh nghiệp chưa 
chủ động tiếp cận, ứng dụng, phát 
triển công nghệ hiện đại vào quản lý 
và sản xuất; số doanh nghiệp công 
nghệ thông tin hỗ trợ chuyển đổi 
số chưa nhiều. Công tác bảo đảm 
an toàn thông tin, an ninh mạng và 
đấu tranh với vi phạm pháp luật trên 
không gian mạng còn gặp nhiều khó 

khăn. Cơ cấu và chất lượng nguồn 
nhân lực công nghệ thông tin hạn 
chế. Các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh trên nền tảng số còn ít, rời lẻ. 
Chưa có giải pháp hiệu quả trong 
công tác quản lý và thu thuế đối với 
hoạt động kinh doanh qua mạng. 
Việc tiếp cận thông tin, các dịch vụ 
y tế, giáo dục thông minh ở khu vực 
nông thôn còn có khoảng cách lớn 
so với khu vực đô thị. Nhận thức của 
một bộ phận cán bộ, công chức, viên 
chức, người dân về chuyển đổi số 
còn chưa đầy đủ. Nguồn lực đầu tư 
cho khoa học, công nghệ chưa đáp 
ứng được yêu cầu phát triển. Công 
tác quản lý nhà nước về chuyển đổi 
số chưa theo kịp với thực tiễn. Sự 
phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, 
địa phương trong thực hiện chuyển 
đổi số chưa thật sự chặt chẽ; chưa có 
cơ chế, chính sách cho đầu tư, phát 
triển, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh trên nền tảng công nghệ 
số. Theo kết quả đánh giá, xếp loại 
về chuyển đổi số của Bộ Thông tin 
và Truyền thông đối với chuyển đổi 
số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
năm 2020, Hưng Yên xếp thứ 49/63 
tỉnh, thành phố.

Chương trình Chuyển đổi số quốc 
gia đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt với tầm nhìn 10 năm sẽ 
thay đổi toàn diện đất nước, đặt ra 
các mục tiêu: “Việt Nam sẽ thuộc 
nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ 
điện tử, Kinh tế số đóng góp 30% 
GDP; năng suất lao động hàng năm 
tăng tối thiểu 8%; mọi người dân có 
cơ hội tiếp cận, trải nghiệm các dịch 
vụ thiết yếu thông minh, không ai 
bị bỏ lại phía sau”. Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh khóa XIX đề ra mục 
tiêu: “Chuyển đổi số toàn diện là nền 
tảng, động lực quan trọng xây dựng 
xã hội thông minh và nền kinh tế hiện 
đại; thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền 
kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 
trưởng, nâng cao năng suất lao động 
và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hệ 
thống quản lý nhà nước và xã hội 
được vận hành dựa trên nền tảng số 
và hiệu lực, hiệu quả cao. Đến năm 
2030, tỉnh Hưng Yên thuộc nhóm 
20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương dẫn đầu về chuyển đổi số”.

Đồng thời, trong tình hình dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp đã thôi 
thúc một số lĩnh vực có sự thay đổi, 
ứng dụng các nền tảng công nghệ 
thông tin, từng bước tiếp cận với công 
nghệ số, hiện đại hóa các hoạt động 
và bước đầu phát huy hiệu quả trong 
đời sống kinh tế - xã hội. Chuyển đổi 
số thực sự là đòi hỏi từ thực tiễn.
 Mời bạn đọc theo dõi “Bài 2: 
Chuyển đổi số - khi áp lực trở 
thành động lực” trong số báo sau.

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

CHUYỂN ĐỔI SỐ...
(TIẾP THEO TRANG 1)

THÔNG BÁO
Niêm yết công khai về việc mất 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ngày 19.9.2021, UBND xã Phan Sào Nam tiếp nhận  

đơn trình báo của ông Mai Văn Tuyên và bà Bùi Thị 
Thanh, địa chỉ thường trú tại thôn Ba Đông, xã Phan 
Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên về việc mất 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 
530, tờ bản đồ số 04, diện tích 99,65m2. Đây là đất trúng 
đấu giá được UBND huyện Phù Cừ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất số CV404285, số vào sổ cấp giấy 
chứng nhận CH02617, ngày cấp 7.5.2020, địa chỉ thửa 
đất thôn Ba Đông, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên.

UBND xã Phan Sào Nam thông báo niêm yết công 
khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 

ông Mai Văn Tuyên và bà Bùi Thị Thanh. Địa điểm niêm 
yết tại trụ sở UBND xã Phan Sào Nam; thời gian niêm yết 
30 ngày kể từ ngày 18.11.2021 đến ngày 18.12.2021.

Nếu hết thời gian công khai, không có tổ chức hay 
cá nhân nào có thông tin gì cần khai báo hoặc có khiếu 
nại gì, UBND xã Phan Sào Nam sẽ hoàn thiện thủ tục 
đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
ông Mai Văn Tuyên và bà Bùi Thị Thanh theo đúng quy 
định của pháp luật.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Chủ tịch

Nguyễn Hữu Long

Hội thảo khoa học...
Ngày 25.11, tại Trụ sở Tỉnh ủy, 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội thảo 
khoa học Đề tài “Xây dựng, củng cố 
và phát triển tổ chức đảng, đảng viên 
và tổ chức đoàn thể trong các đơn 
vị kinh tế tư nhân ở tỉnh Hưng Yên” 
(viết tắt là Đề tài). Tham dự và chỉ 
đạo hội thảo có đồng chí Trần Quốc 
Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí 
Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức 
Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài chủ trì 
hội thảo; cùng dự có lãnh đạo Viện 
Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh); đại diện lãnh 
đạo một số ban, sở, ngành, đoàn thể 
tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành 
ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh 
nghiệp tỉnh…

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, 
đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ 
chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài 
khẳng định: Việc phát triển tổ chức 
đảng, đảng viên và tổ chức đoàn 
thể trong đơn vị kinh tế tư nhân luôn 
được Đảng ta quan tâm, cụ thể hóa 
trong các văn kiện, các văn bản lãnh 
đạo, chỉ đạo của Đảng. Tại tỉnh ta, 
căn cứ vào tình hình thực tiễn, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa 
bằng nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ 
đạo việc xây dựng và phát triển tổ 
chức đảng, tổ chức đoàn thể trong 
các đơn vị khu vực này. Tuy nhiên, 
số các đơn vị kinh tế tư nhân có tổ 
chức đảng, đảng viên, tổ chức đoàn 
thể còn thấp. Xuất phát từ những 
vấn đề lý luận, thực tiễn, đồng thời 
nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 
Chương trình hành động của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIX, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy xây dựng đề tài nghiên 
cứu khoa học: “Xây dựng, củng cố 
và phát triển tổ chức đảng, đảng viên 
và tổ chức đoàn thể trong các đơn 
vị kinh tế tư nhân ở tỉnh Hưng Yên”. 
Để đề tài có tính thực tiễn cao, hội 

thảo tập trung thảo luận, đánh giá 
thực trạng và giải pháp công tác xây 
dựng, củng cố và phát triển tổ chức 
đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể 
trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở 
tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện 
nay. Từ đó, rút ra những bài học kinh 
nghiệm, đề xuất các giải pháp mang 
tính hệ thống, đồng bộ và tổng thể 
lâu dài, có tính khả thi cao và sát với 
tình hình thực tế của tỉnh. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, 
đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh nhấn mạnh: Để đưa ra những 
giải pháp hiệu quả phát triển tổ chức 
đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể 
tại các đơn vị kinh tế tư nhân mang 
tính khả thi cao và phù hợp với điều 
kiện thực tế của tỉnh, các đại biểu 
tham dự hội thảo cần đi sâu phân 
tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, 
nguyên nhân trong công tác xây 
dựng, củng cố và phát triển tổ chức 
đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể 
tại các đơn vị kinh tế tư nhân ở tỉnh 
Hưng Yên thời gian qua. Đồng chí 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần 
Quốc Toản gợi mở: Thời gian tới, các 
cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh cần 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán 
triệt sâu sắc đến cấp ủy, tổ chức 
đảng trực thuộc về nhiệm vụ phát 
triển đảng viên, đoàn viên; quán triệt 
sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của 
Trung ương, của tỉnh về công tác xây 
dựng, củng cố và phát triển tổ chức 
đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể 
trong đơn vị kinh tế tư nhân, nhất là 
các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
trong Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 
8.10.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy khóa XIX về xây dựng và phát 
triển tổ chức đảng, đảng viên trong 
đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 
- 2025 ở tỉnh Hưng Yên. Ban Thường 
vụ cấp ủy cấp huyện phối hợp với các 
đơn vị liên quan tuyên truyền nâng 
cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo 
đơn vị kinh tế tư nhân về mục đích, 
ý nghĩa của việc thành lập tổ chức 
đảng, đoàn thể trong đơn vị. Bên 
cạnh đó cần kịp thời nắm bắt và tháo 

gỡ khó khăn về công tác phát triển tổ 
chức đảng, tổ chức đoàn thể và đảng 
viên, đoàn viên; tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc 
thực hiện các quy định nhằm nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và 
hoạt động của các tổ chức đoàn thể 
trong các đơn vị kinh tế tư nhân…

Hội thảo đã nhận được 31 ý kiến 
tham luận, trong đó có 8 tham luận 
được trình bày trực tiếp tại hội thảo. 
Các tham luận làm rõ cơ sở lý luận 
và thực tiễn của các giải pháp xây 
dựng, củng cố  và phát triển tổ chức 
đảng, đảng viên và tổ chức đoàn 
thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. 
Phân tích, đánh giá về tính khả thi và 
lựa chọn giải pháp phù hợp với điều 
kiện thực tế của tỉnh thông qua việc 
đánh giá thực trạng; việc học tập 
kinh nghiệm của một số tỉnh, thành 
phố trong việc xây dựng, củng cố và 
phát triển tổ chức đảng, đảng viên 
và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị 
kinh tế tư nhân…

Phát biểu kết luận hội thảo, 
đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ 
chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài trân 
trọng tiếp thu các ý kiến tham luận. 
Các ý kiến tham luận đã đánh giá 
khách quan về thực trạng công tác 
xây dựng, củng cố và phát triển tổ 
chức đảng, đảng viên và tổ chức 
đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư 
nhân ở tỉnh Hưng Yên thời gian qua. 
Việc đánh giá thực trạng đã xác định 
rõ những kết quả đạt được cũng như 
hạn chế và nguyên nhân. Những ý 
kiến tham luận sẽ giúp Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy, ban chủ nhiệm đề tài có 
thêm căn cứ và cơ sở khoa học để 
tiếp tục hoàn thiện các giải pháp về 
công tác xây dựng, củng cố và phát 
triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ 
chức đoàn thể trong các đơn vị kinh 
tế tư nhân ở tỉnh Hưng Yên trong giai 
đoạn hiện nay. 

Free Hand

Free Hand

FreeText
9


