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Tin, ảnh: LÊ HIẾU (XEM TIẾP TRANG 4)

Thêm 8 trường 
được công nhận

 đạt chuẩn quốc gia
Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành các quyết định về việc 
công nhận trường đạt chuẩn quốc 
gia. Theo đó, toàn tỉnh có thêm 6 
trường được công nhận đạt chuẩn 
quốc gia mức độ 1 và 2 trường được 
công nhận đạt chuẩn quốc gia mức 
độ 2. Các trường được công nhận 
đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 gồm:  
Trường mầm non Dị Chế, Trường tiểu 
học thị trấn Vương, Trường THCS An 
Viên, Trường THPT Tiên Lữ (Tiên 
Lữ); Trường tiểu học Bạch Sam (thị 
xã Mỹ Hào), Trường mầm non Tân 
Tiến (Văn Giang). Trường mầm non 
Nhân La (Kim Động) và Trường mầm 
non Hòa Phong (thị xã Mỹ Hào) được 
công nhận đạt chuẩn quốc gia mức 
độ 2. 

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn 
tỉnh có 418 trường học đạt chuẩn 
quốc gia.

VŨ HUẾ

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ đại biểu HĐND cấp xã, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tỉnh Hưng Yên đoạt 12 giải 
tại Hội giảng nhà giáo 
giáo dục nghề nghiệp 
toàn quốc năm 2021

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 226.807 người tham gia 
bảo hiểm xã hội (BHXH), gấp hơn 2 lần số người tham gia 
BHXH năm 2012. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

(BHTN) là 207.884 người, gấp hơn 2 lần số người tham gia BHTN 
năm 2012. Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 1.090.670 
người, tỷ lệ bao phủ đạt 90,9% dân số, trong khi đó, tỷ lệ bao phủ 
BHYT năm 2012 chỉ chiếm 61%. Tính đến hết tháng 9.2021, số 
người tham gia BHYT là 1.123.908, đạt 100,6% kế hoạch BHXH 
Việt Nam giao; số người tham gia BHXH 239.655 và số người 
tham gia BHTN 219.453. Đây là kết quả của việc triển khai, cụ 
thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 
số 21-NQ/TW ngày 22.11.2012 của Bộ Chính trị về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 
2012 - 2020 (Nghị quyết số 21). 

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 21, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây 
dựng Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 25.10.2013 về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT 
giai đoạn 2012-2020; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 198-KH/
UBND ngày 29.11.2013 về thực hiện chính sách BHXH và lộ 
trình tiến tới BHYT toàn dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2020 
và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực 
hiện, trong đó có nhiều nội dung công tác quan trọng, tập trung 
vào việc phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT... Trên 
cơ sở đó, các địa phương, đơn vị kịp thời tổ chức tuyên truyền, 
quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết; xây dựng nghị quyết 
chuyên đề hoặc chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù 
hợp với điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị. 

Là cơ quan thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa 
bàn tỉnh, BHXH tỉnh tập trung làm tốt công tác tham mưu với 
tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21; xây dựng 
Chương trình hành động với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

Khám bệnh cho bệnh nhi tại Bệnh viện đa khoa Hưng Hà

Hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dânHướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân

THU YẾN

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG, CHỐNG 
TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG 

Góp sức bảo vệ môi trường sống 
và sức khỏe Nhân dân

Trong các ngày 30.9, 9.11 và 22.11.2021, Uỷ ban Kiểm tra 
Tỉnh uỷ Hưng Yên khóa XIX đã họp các kỳ 12, 13, 14. Đồng chí 
Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì các kỳ họp; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã 
nghe Đoàn Kiểm tra báo cáo và xem xét, kết luận kiểm tra khi có 
dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Tống Trân nhiệm kỳ 2015-
2020, 2020-2025 và một số đảng viên thuộc Đảng bộ xã Tống 
Trân, huyện Phù Cừ với các nội dung sau: 

(1) Việc thực hiện Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020-2025. 

(2) Việc lãnh đạo, chỉ đạo bầu và chi trả phụ cấp, hỗ trợ đối 
với chức danh Phó Bí thư chi bộ thôn nhiệm kỳ 2017-2020, 2020-
2022. 

(3) Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư 
xây dựng công trình do UBND xã làm chủ đầu tư. 

(4) Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 
số 02/CT-UBND ngày 16.3.2016, Kế hoạch 93a/KH-UBND ngày 
31.3.2017 và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23.5.2019 của UBND 
tỉnh; các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Phù Cừ về 
việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch 93a của UBND tỉnh; 
việc giao thầu đất công ích, thu tiền hoa lợi công sản trên địa bàn 
xã. 

(5) Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyển chọn, gọi công dân 
nhập ngũ năm 2021. 

YÊN MỸ

Cách ly tạm thời 2 khu dân cư 
của thị trấn Yên Mỹ

 để phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 24.11, UBND huyện Yên Mỹ đã ban hành Quyết định số 

4476/QĐ-UBND khoanh vùng cách ly tạm thời để phòng, chống 
dịch Covid-19 đối với 2 khu dân cư của thị trấn Yên Mỹ có liên quan 
đến ca F0. Tổng diện tích khu vực cách ly khoảng 3.000m2 với 39 
hộ, 181 nhân khẩu. Thời gian cách ly kể từ 8 giờ ngày 24.11.2021 
đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã tiến 
hành rà soát, lập danh sách các trường hợp F1, F2 để thực hiện 
cách ly y tế theo quy định; thiết lập các chốt kiểm soát phòng, 
chống dịch Covid-19.

MAI NHUNG

KẾT QUẢ KỲ HỌP 12, 13, 14
 CỦA UỶ BAN KIỂM TRA

 TỈNH UỶ HƯNG YÊN

(XEM TIẾP TRANG 4)

(XEM TIN TRANG 4)

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện
 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
ngày 24.11, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 8 ca dương tính với vi 
rút SARS-CoV-2. Trong đó có 1 ca là nhân viên trong khu 
cách ly, điều trị của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh; 3 ca ở 
huyện Yên Mỹ; 3 ca ở địa phương khác có liên quan đến ổ 
dịch tại Khu đô thị thương mại - du lịch Văn Giang; 1 ca ở 
huyện Khoái Châu là F1 đã được cách ly trước đó.

Trong các ca mắc ngày 24.11, đáng lưu ý 2 ca Nguyễn 
Thị Th., sinh năm 1961 và Nguyễn Trần S., sinh năm 
1985, đều ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ (Yên Mỹ). 

ĐÀO DOAN

Ghi nhận mới 8 ca dương tính 
với vi rút SARS-CoV-2

Hạ ngầm lưới điện, 
bảo đảm an toàn 
và mỹ quan đô thị

Trong 2 ngày 23 và 24.11, Sở Nội vụ phối 
hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ 
chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ 
đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
bằng hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu 
trong toàn tỉnh. 

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được 
nghiên cứu các chuyên đề gồm: Tổng quan 
về chính quyền địa phương, HĐND cấp xã và 
đại biểu HĐND cấp xã; Hoạt động giám sát 
của HĐND; Kỹ năng tham vấn Nhân dân ở 

địa phương; Một số giải pháp nâng cao chất 
lượng đại biểu HĐND cấp xã tỉnh Hưng Yên; 
Kỹ năng giữ mối liên hệ với cử tri của đại biểu 
HĐND cấp xã và chuyên đề Kỹ năng xem xét 
và thông qua nghị quyết của HĐND cấp xã. 

Lớp tập huấn trang bị cho các đại biểu 
kiến thức về HĐND và hoạt động của đại biểu 
HĐND cấp xã; nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết 
của người đại biểu HĐND cấp xã. 

  LỆ THU  (XEM TIẾP TRANG 4)

Tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục 
nghề nghiệp toàn quốc năm 2021, đoàn 
tỉnh Hưng Yên có 12 nhà giáo trình giảng 
với các bài giảng thuộc các nhóm ngành, 
nghề: Kỹ thuật điện - điện tử; nông nghiệp; 
điện; sức khỏe; máy tính; sản xuất, chế 
biến sợi, vải, giày, da; công nghệ thông tin; 
kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông.

Kết thúc Hội giảng, đoàn tỉnh Hưng Yên 
có nhà giáo Nguyễn Xuân Toán, Trường 
cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi đoạt giải Nhì 
với bài giảng Thay thế màn hình laptop; nhà 
giáo Nguyễn Thị Thìn, Trường cao đẳng Cơ 
điện và Thủy lợi đoạt giải Ba với bài giảng 
Xác định cực tính dây quấn động cơ không 
đồng bộ ba pha dùng nguồn điện một 
chiều; nhà giáo Nguyễn Thị Hoa, Trường 
cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đoạt giải 
Ba với bài giảng Lắp mạch điều khiển động 
cơ 3 pha quay một chiều (dùng Khởi động 
từ). Ngoài ra, đoàn tỉnh Hưng Yên có 9 nhà 
giáo đoạt giải Khuyến khích.

PV
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Vào mùa lạnh có nhiều cách để làm 
ấm cơ thể như ăn uống, vận động, xoa 
bóp… trong đó sử dụng tinh dầu từ cây 
cỏ thiên nhiên cũng là một cách tuyệt vời 
giúp bạn cảm thấy ấm áp và sảng khoái.

1. Tinh dầu long não (ravintsara)
Tinh dầu long não rất lý tưởng vào mùa 

đông để kích thích hệ thống miễn dịch và 
làm thông thoáng đường hô hấp. Bạn có 
thể bôi tinh dầu long não vào tay, chân, 
bàn tay và bàn chân, giúp lưu thông máu 
và làm ấm cơ thể. Tinh dầu này có thể sử 
dụng cho trẻ từ 7 tuổi trở lên.

2. Tinh dầu cây bách
Tinh dầu cây bách kích hoạt lưu thông 

máu. Tinh dầu này nên được pha loãng 
khoảng 20% trong một loại dầu thực vật 
và thoa lên những nơi bị ớn lạnh như bàn 
chân, bàn tay, bụng hoặc lưng… sẽ mang 
lại cảm giác ấm nóng tức thì cho bạn.

3. Tinh dầu lộc đề xanh (wintergreen)
Tinh dầu lộc đề xanh được sử dụng 

trong xoa bóp pha loãng với tỷ lệ 5%. 
Đây là loại tinh dầu cần thiết cho các vận 
động viên và những người có vấn đề về 
khớp, cơ nhờ đặc tính chống viêm của 
nó. Loại tinh dầu này cung cấp một cảm 
giác nóng dễ chịu ngay lập tức.

4. Tinh dầu oải hương
Tinh dầu hoa oải hương chứa nhiều 

xeton. Các hợp chất này tác động lên hệ 
tuần hoàn sẽ khiến cơ thể ấm dần lên. 
Tinh dầu oải hương nên được sử dụng 
bằng cách xoa bóp và pha trong một chế 
phẩm được pha loãng đến 5%. Tinh dầu 
oải hương chỉ dành cho trẻ trên 7 tuổi.

5. Tinh dầu cỏ xạ hương
Tinh dầu cỏ xạ hương nên được pha 

loãng thành 20% và dùng để xoa bóp 
nhằm xua tan cảm giác ớn lạnh do hạ 
nhiệt độ. Dịu nhẹ, loại tinh dầu này có thể 
được sử dụng cho trẻ em và người già.

6. Tinh dầu húng hương (hoa môi)
Tinh dầu húng hương có khả năng 

làm ấm da khi tiếp xúc. Vì tính chất gây 
kích ứng da mạnh của tinh dầu này nên 
bạn nên sử dụng một cách thận trọng và 
pha thật loãng (tối đa 5 đến 10%). Bắt 
buộc phải kiểm tra da (ở nếp gấp khuỷu 
tay) trước khi sử dụng tinh dầu. Nếu da 
trở nên ấm và/hoặc đỏ, nên tiếp tục pha 
loãng cho đến khi không quan sát thấy 
phản ứng nữa.

7. Tinh dầu thông Xcốt-len
Tinh dầu của cây thông này có các 

đặc tính khử trùng đường hô hấp và hoàn 
hảo để chống lại sự mệt mỏi về thể chất 
và tinh thần, cũng như những cơn cảm 
lạnh đầu tiên. Để có được các lợi ích này, 
tinh dầu nên được sử dụng bằng cách hít 
ẩm (pha loãng một vài giọt tinh dầu trong 
một bình chứa nước nóng, sau đó xông) 
hoặc hít khô: Thoa một vài giọt tinh dầu 
thông lên khăn tay hoặc một viên đá cuội 
rồi thỉnh thoảng hít.

8. Tinh dầu quế
Tinh dầu quế có tác dụng làm tăng 

lưu lượng máu cục bộ, làm nóng tại chỗ. 
Hiệu ứng này có lợi cho việc làm ấm da. 
Tinh dầu quế cũng được sử dụng trong 
liệu pháp hương thơm để giảm các triệu 
chứng của cảm lạnh và cúm. Khi được 
khuếch tán trong môi trường trong nhà, 
mùi hương của tinh dầu sẽ đem lại cảm 
giác ấm áp, sảng khoái. Hương thơm này 
có tác dụng làm dịu thần kinh và trị liệu. 

9. Tinh dầu bạch đàn, hương thảo, 
long não 

Tinh dầu của cây bạch đàn được sử 
dụng trong ứng dụng tại chỗ, kết hợp 
với tinh dầu của cây hương thảo và long 
não. Toàn bộ các loại tinh dầu này được 
pha loãng thành 10% trong dầu thực vật. 
Phương pháp này giúp làm ấm cơ thể và 
thư giãn các cơ.

10. Tinh dầu hương thảo, oải hương 
với long não

Tinh dầu của cây hương thảo với long 
não giúp làm ấm cơ thể trong trường hợp 
hạ nhiệt hoặc làm ấm cơ trước khi gắng 
sức. Trong một chai 10 ml, nhỏ 7 đến 8 
giọt tinh dầu oải hương và 7 đến 8 giọt 
tinh dầu hương thảo với long não. Thêm 
10 ml dầu thực vật. Thoa 10 đến 20 giọt 
hỗn hợp tại chỗ và xoa bóp sẽ giúp bạn 
cảm thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng trong 
mùa đông lạnh lẽo.

Theo Báo  Sức khoẻ và Đời sống

Tác hại của hút thuốc lá
 tới sức khỏe

1. Tại sao hút thuốc lá rất có hại?
Hút thuốc lá là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng 

đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô 
hấp. Một số chất chủ yếu sau có trong khói thuốc:

1,3-Butadiene là một hóa chất được dùng để sản xuất cao su. Nó được 
xem là một hóa chất gây ung thư và có thể gây ra một số bệnh ung thư máu.

Arsenic được dùng để bảo quản gỗ. Một số hợp chất arsenic có liên quan 
đến ung thư phổi, da, gan và bàng quang.

Benzene được dùng để sản xuất các hóa chất khác. Nó có thể gây ung 
thư, đặc biệt là bệnh bạch cầu ở người.

Cadmium là kim loại được dùng để sản xuất pin. Cadmium và hợp chất 
cadmium có thể gây ung thư phổi và có liên quan đến ung thư thận và tuyến 
tiền liệt.

Chromium VI được dùng để chế tạo kim loại hợp kim, sơn và thuốc 
nhuộm. Các hợp chất Chromium VI gây ung thư phổi và có liên quan đến 
ung thư mũi và xoang mũi.

Ấn tượng người cảnh sát khu vực

Trong những năm qua, 
phòng Cảnh sát phòng, 

chống tội phạm về môi 
trường (Công an tỉnh) luôn 
nỗ lực, chủ động, khắc 
phục mọi khó khăn, lập 
nhiều thành tích, chiến 
công xuất sắc trong công 
tác đấu tranh, ngăn chặn 
hoạt động của các loại tội 
phạm và vi phạm pháp luật 
về môi trường, tài nguyên, 
an toàn thực phẩm, góp 
phần bảo vệ môi trường 
sống và sức khỏe của 
Nhân dân.

Xác định trách nhiệm 
công việc của đơn vị gắn 
liền với chất lượng sống 
của người dân, cấp ủy, 
lãnh đạo phòng Cảnh sát 
phòng, chống tội phạm 
về môi trường luôn chú 
trọng đẩy mạnh công tác 
xây dựng lực lượng, trong 
đó tập trung làm tốt công 
tác giáo dục chính trị tư 
tưởng cho cán bộ, chiến 
sỹ gắn với việc hưởng ứng 
các cuộc vận động, các 
phong trào thi đua, nhằm 
biến nhận thức thành hành 
động cụ thể của mỗi cán 
bộ, chiến sỹ, động viên 
cán bộ, chiến sỹ ra sức rèn 
luyện, phấn đấu, nỗ lực 
hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ được giao. Đơn vị luôn 
bám sát các chỉ đạo của 
cấp trên, thực hiện tốt 
công tác tham mưu Giám 
đốc Công an tỉnh và cấp 
ủy, chính quyền các địa 
phương lãnh đạo, chỉ đạo, 
tổ chức triển khai thực hiện 
hiệu quả công tác bảo vệ 
môi trường, bảo đảm an 
toàn vệ sinh thực phẩm 
trên địa bàn tỉnh. 

Trước tình hình tội phạm 
và vi phạm pháp luật về 
bảo vệ môi trường, an toàn 

XV và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong 7 
tháng qua, Công an huyện tổ chức 
hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC 
đối với 2.683 cơ sở, nhà để ở kết 
hợp sản xuất, kinh doanh; tổ chức 
cho 2.150 nhà ở, hộ gia đình ký 
cam kết bảo đảm an toàn PCCC; 
xây dựng 25 tin, bài tuyên truyền về 
công tác PCCC và CNCH trên Đài 
Truyền thanh huyện và hệ thống 
truyền thanh cơ sở; phối hợp với 
các ngành, đoàn thể địa phương 
treo 60 băng rôn, khẩu hiệu tuyên 
truyền về công tác bảo đảm an 
toàn PCCC; cấp phát 750 tài liệu 
hướng dẫn công tác PCCC và 
CNCH; mở 5 lớp tập huấn nghiệp 
vụ về PCCC và CNCH cho 250 
thành viên lực lượng dân phòng 
và các lực lượng khác trên địa bàn 
huyện… Cùng với Công an huyện, 
các cơ quan, ngành, đoàn thể, 
UBND các xã, thị trấn trong huyện 
cũng đẩy mạnh tuyên truyền công 
tác PCCC đến từng khu vực dân 
cư trên địa bàn và vận động Nhân 
dân tham gia xây dựng nông thôn 
mới gắn công tác bảo đảm an ninh 
trật tự với công tác PCCC tại cơ sở. 
Qua các đợt tuyên truyền đã tạo 
chuyển biến tích cực trong nhận 
thức của đại đa số cán bộ, Nhân 
dân về công tác PCCC, đưa công 
tác PCCC trở thành một nội dung 

công tác thường xuyên, quan trọng 
trong cơ quan, đơn vị. 

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả 
của công tác PCCC tại cơ sở, trong 
thời gian tới, Huyện ủy, UBND 
huyện Khoái Châu tiếp tục tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, 
đoàn thể, chính quyền địa phương 
thường xuyên quan tâm, chỉ đạo 
quyết liệt và tăng cường công tác 
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 
các quy định về PCCC. Tiếp tục 
đổi mới các hình thức tuyên truyền 
và bám sát địa bàn cơ sở để xây 
dựng phong trào quần chúng tham 
gia PCCC; tuyên truyền, hướng 
dẫn cho đông đảo Nhân dân về 
các quy định PCCC, kiến thức 
PCCC cơ bản để mỗi người dân 
tự chủ động biết cách phòng cháy 
và tích cực tham gia các hoạt động 
PCCC. Các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trên địa bàn huyện tiếp 
tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt 
quy định của pháp luật về PCCC, 
phương châm “4 tại chỗ”, phong 
trào toàn dân tham gia PCCC, 
phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc; xây dựng và nhân 
rộng những mô hình, điển hình tiên 
tiến trong công tác PCCC; tăng 
cường công tác tự kiểm tra nhằm 
phát hiện, khắc phục kịp thời sơ 
hở, thiếu sót trong công tác PCCC.

HOÀNG BỀN

10 loại tinh dầu giúp làm ấm cơ thể

 PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG 

Góp sức bảo vệ môi trường sống 
và sức khỏe Nhân dân

thực phẩm hiện nay có diễn 
biến phức tạp, các vi phạm 
diễn ra rất tinh vi, đơn vị 
đã chủ động nắm chắc tình 
hình, bám sát địa bàn, triển 
khai các đợt cao điểm tấn 
công trấn áp tội phạm; chú 
trọng công tác phối hợp với 
các ngành chức năng nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý nhà nước về bảo vệ môi 
trường, an toàn thực phẩm. 
Nhất là trong thời điểm dịch 
Covid-19 bùng phát, tình 
trạng tích trữ lương thực, 
thực phẩm gia tăng, vì lợi 
nhuận trước mắt mà một số 
người dân đã sản xuất, chế 
biến thực phẩm vi phạm vệ 
sinh an toàn thực phẩm, sản 
xuất hàng giả, hàng kém 
chất lượng. Do vậy, đơn vị 
đã chủ động tích cực trao 
đổi thông tin, tài liệu, xử lý 
tin báo, tố giác tội phạm, 
vi phạm pháp luật; thường 
xuyên rà soát, phân loại 
các cơ sở thuộc thẩm quyền 

quản lý và triển khai đồng bộ 
các biện pháp nghiệp vụ để 
kịp thời phát hiện, ngăn chặn 
và xử lý kịp thời những hành 
vi vi phạm. Cùng với đó, đơn 
vị đã phối hợp với các ngành 
chức năng tăng cường công 
tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật nhằm nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của 
các cơ quan, doanh nghiệp 
và người dân, từ đó huy động 
sức mạnh tổng hợp của cả 
hệ thống chính trị, tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong 
công tác bảo vệ môi trường, 
bảo đảm vệ sinh an toàn thực 
phẩm trên địa bàn tỉnh. Phối 
hợp tổ chức các cuộc thanh 
tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất; 
qua kiểm tra đã kịp thời phát 
hiện, chấn chỉnh các tồn tại, 
hạn chế và xử lý nghiêm các 
vi phạm của các tổ chức, cá 
nhân. Với việc triển khai thực 
hiện quyết liệt các biện pháp 
công tác, 3 năm qua, đơn vị 
đã phát hiện 350 vụ vi phạm 

pháp luật về môi trường, tài 
nguyên, an toàn thực phẩm; 
xử phạt vi phạm hành chính 
373 trường hợp với số tiền 
hơn 13 tỷ đồng; tiêu hủy trên 
18,2 tấn sản phẩm động vật 
không rõ nguồn gốc; hơn 
109 lít thuốc bảo vệ thực vật, 
12.100 chiếc khẩu trang, 
1.500 phôi khẩu trang...

Với sự đoàn kết, nỗ lực 
của tập thể lãnh đạo và cán 
bộ, chiến sỹ, đơn vị đã vinh 
dự được Bộ Công an và các 
cấp tặng thưởng nhiều danh 
hiệu, phần thưởng. 3 năm 
qua, đơn vị đã có 7 tập thể, 
31 cá nhân được các cấp 
khen thưởng. Những kết 
quả trên của phòng Cảnh 
sát phòng, chống tội phạm 
về môi trường đã góp phần 
kiểm soát, ngăn chặn các 
hành vi vi phạm pháp luật về 
môi trường trên địa bàn tỉnh.

PHƯƠNG HUYỀN 
Công an tỉnh

GƯƠNG CÁN BỘ, CHIẾN SỸ CAND

Đổi mới hình thức tuyên truyền 
công tác PCCC ở huyện Khoái Châu

Khoái Châu là huyện lớn 
nhất tỉnh, đang có tốc độ 
đô thị hóa nhanh, thu hút 

nhiều dự án về thương mại và 
dịch vụ, từ đó tiềm ẩn nhiều nguy 
cơ về cháy, nổ. Vì vậy, công tác 
phòng cháy, chữa cháy (PCCC) 
được huyện xác định là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm, 
thường xuyên trong lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cấp ủy và quản 
lý, điều hành của các cấp chính 
quyền.

Đồng chí Nguyễn Ngọc 
Phương, Phó trưởng Công an 
huyện cho biết: Huyện Khoái 
Châu hiện có 2.683 cơ sở thuộc 
diện quản lý nhà nước về PCCC; 
trong đó có 197 cơ sở nguy hiểm 
về cháy, nổ, 244 cơ sở do cơ 
quan Công an quản lý, 2.439 cơ 
sở do UBND cấp xã quản lý. Xác 
định công tác tuyên truyền, giáo 
dục kiến thức về PCCC là một 
nội dung quan trọng trong việc 
nâng cao ý thức, trách nhiệm của 
toàn dân về PCCC, đồng thời là 
biện pháp tối ưu trong việc phòng 
ngừa cháy, nổ, hạn chế đến mức 
thấp nhất thiệt hại về người và 
tài sản của Nhà nước và Nhân 
dân, Huyện ủy, UBND huyện đã 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các 
ngành, đoàn thể, địa phương, 
trong đó lực lượng Công an là 
nòng cốt xây dựng kế hoạch 
tuyên truyền với nhiều hình thức 
phong phú, đa dạng như: Lực 
lượng Cảnh sát PCCC và cứu 
nạn, cứu hộ (CNCH) xây dựng 
các bài hướng dẫn, khuyến cáo 
về PCCC ở các doanh nghiệp, 
khu dân cư, chợ, trung tâm 
thương mại, trường học; thành 
lập và tập huấn nghiệp vụ về 
PCCC cho đội dân phòng, đội 
PCCC cơ sở... Đến nay, toàn 
huyện thành lập và kiện toàn 25 
đội dân phòng các xã, thị trấn; 
bảo đảm duy trì hoạt động của 
111 đội PCCC dân phòng các 
thôn với tổng số trên 1.200 đội 
viên và thành lập 244 đội PCCC 
cơ sở theo quy định. Ngoài ra, 
huyện còn xây dựng 3 điển hình 
tiên tiến về PCCC tại Trường tiểu 
học Đông Kết, Trường mầm non 
Ông Đình và Công ty may Việt Ý.

Thực hiện Kế hoạch số 151/
KH-BCA - C07 ngày 12.4.2021 
của Bộ Công an về thực hiện cao 
điểm tuyên truyền, kiểm tra an 
toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia 
đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, 
kinh doanh, Công an huyện đã 
tham mưu với Huyện ủy, UBND 
huyện chỉ đạo các ngành, đoàn 
thể, chính quyền địa phương tổ 
chức tuyên truyền về PCCC kết 
hợp với tuyên truyền bảo đảm an 
ninh, trật tự (ANTT) bảo vệ cuộc 
bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

Người Cảnh sát khu vực có nụ cười nhân hậu và những hình ảnh rất 
đời thường, bình dị, quen thuộc với người dân khu phố Xích Đằng đã để lại 
những ấn tượng và cảm mến của người dân nơi đây. Đó là Thiếu tá Dương 
Thanh Thuân, cán bộ Công an phường Lam Sơn (thành phố Hưng Yên).

 Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) 

triển khai công tác

Công an huyện Khoái Châu hướng dẫn cách sử dụng 
phương tiện chữa cháy cho nhân viên một cơ sở kinh doanh 
xăng, dầu

Thiếu tá Dương Thanh Thuân trong một lần đi công tác ở cơ sở

Năm 1998, đồng chí Thuân được phân công công tác 
tại Công an phường Lam Sơn trong vai trò cảnh sát khu 
vực phụ trách khu phố Xích Đằng. Với địa bàn rộng, dân 
đông, nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác 
bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, đồng chí đã chủ 
động tham mưu và trực tiếp triển khai các biện pháp phòng 
ngừa, nắm chắc tình hình liên quan đến ANTT, những khó 
khăn vướng mắc, phản ánh kiến nghị của Nhân dân liên 
quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật. Thường 
xuyên tăng cường công tác tuyên truyền cho Nhân dân 
nhận biết được các thủ đoạn hoạt động của các loại tội 
phạm nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham 
gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời 
phát hiện, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ngay tại 
địa bàn cơ sở. Bên cạnh đó, đồng chí cũng tham mưu, phối 
hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân quản lý, 
giám sát 56 đối tượng có tiền án, tiền sự, 23 đối tượng đã 
chấp hành xong án trở về địa phương, 2 đối tượng đi cơ 
sở giáo dục, trường giáo dưỡng về, 10 đối tượng giáo dục 
tại phường. Cùng với đó, đồng chí phối hợp tổ bảo vệ dân 
phố tổ chức hàng trăm ca tuần tra nhằm phòng ngừa, ngăn 
chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã 
hội; cùng CBCS trong đơn vị thực hiện có hiệu quả triển 
khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản 
xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Với sự cố gắng, nỗ lực bền bỉ của bản thân, Thiếu tá 
Dương Thanh Thuân đã được cấp ủy, chính quyền, địa 
phương ghi nhận và đánh giá cao, nhiều lần được biểu 
dương, khen thưởng.

PHƯƠNG NHUNG

Formaldehyde được dùng để sản xuất các hóa chất 
khác và nhựa. Nó còn được dùng như một chất bảo quản. 
Formaldehyde gây bệnh bạch cầu và ung thư ở các mô hô 
hấp.

Polonium-210 là một nguyên tố phóng xạ đã được chứng 
minh là gây ung thư ở động vật.

Tar được tạo ra từ một số hóa chất có trong khói thuốc lá. 
Nó để lại dư lượng màu nâu, dính trên phổi, răng và mô.

2. Hút thuốc ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào?
Hút thuốc lá có thể gây ung thư với mọi cơ quan trong cơ 

thể của bạn: phổi, bàng quang, máu, cổ tử cung, đại tràng, 
thực quản, thận, vòm họng, gan, tụy, dạ dày.

Hút thuốc cũng gây ra: Bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi 
như khí phế thũng và viêm phế quản.

Người hút thuốc có nhiều nguy cơ: Mắc bệnh lao, mắc bệnh 
cảm và cúm, vàng răng, các bệnh về lợi (nướu) và sâu răng, 
phát triển nhiều nếp nhăn, mắc bệnh loãng xương, khó thụ 
thai, mắc bệnh đục thủy tinh thể, mắc bệnh tiểu đường.

3. Các nguy hại của việc hút thuốc lá với phụ nữ mang 
thai là gì?

Khói thuốc làm chậm sự phát triển của trẻ trước khi sinh.
Làm trẻ có thể bị sinh non.
Hút thuốc có thể gây tổn hại tới sự phát triển phổi và não 

của thai nhi.
Hút thuốc làm tăng nguy cơ trẻ bị dị tật bẩm sinh.

PV tổng hợp
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THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CHI CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PCLB

THÔNG BÁO
Thực hiện Quyết định số 1646/QĐ - UBND của UBND tỉnh ngày 28 tháng 7 năm 2020 về Phê duyệt Đề án 

Khuyến khích, ưu tiên các tổ chức, cá nhân đầu tư vào xây dựng và bảo vệ công trình đê tả sông Hồng, đê tả sông 
Luộc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt 
bão tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT) thông báo các nội dung chủ yếu của Đề án như sau:

+ Tên đề án: Khuyến khích, ưu tiên các tổ chức, cá nhân đầu tư vào xây dựng và bảo vệ công trình đê tả sông 
Hồng, đê tả sông Luộc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

+Mục tiêu của đề án: 
+ Mục tiêu tổng quát: San lấp đầm, ao ở những vị trí sát chân đê, chống sạt trượt chân đê, mái đê, ngăn ngừa 

hiện tượng mạch sủi, mạch đùn, bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, chủ động trong công tác phòng, chống 
lụt, bão, lũ trước mắt cũng như lâu dài, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; tăng quỹ đất để phát triển sản xuất, 
tăng khả năng quay vòng của đất tại các ao, đầm trũng mà lâu nay chưa sử dụng; góp phần xây dựng và phát triển 
mô hình “Cánh đồng liên kết sản xuất”, vùng sản xuất chuyên canh, chăn nuôi tập trung xa khu dân cư với quy mô 
lớn; góp phần xây dựng các mô hình kinh tế mới căn cứ vào đặc điểm lợi thế của từng địa phương như phát triển 
du lịch sinh thái và các dịch vụ khác, đem lại lợi ích xã hội; góp phần vào chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới. 

+ Mục tiêu cụ thể: Các ao, đầm, hồ xã hội hóa san lấp kết hợp phát triển kinh tế - xã hội.  Là các ao, đầm, hồ 
sát và gần chân đê phía sông, phù hợp với pháp luật về đê điều và pháp luật khác có liên quan, cụ thể gồm các 
ao, đầm, hồ như sau:

STT Vị trí theo đê
Xã, phường, 

thị trấn
Diện tích 

(m2) Mục đích xã hội hóa

I Huyện Văn Giang 501.940

1 Km 80 + 370 Km 80+ 609 TT  Văn Giang 33.375 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

2 Km 80 +628 Km 80+ 981 TT  Văn Giang 63.540 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

3 Km 81+020 Km 81+870 TT  Văn Giang 153.000 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

4 Km81+ 910 Km82+600 TT  Văn Giang 110.075 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

5 Km82 + 605 Km 82 +850 TT  Văn Giang 141.950 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

II Huyện Khoái Châu 718.063

1 Km 88+ 215 Km 88+ 652 Xã Bình Minh 56.745 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

2 Km 88+843 Km 89+304 Xã Bình Minh 69.535 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

3 Km 99+244 Km99+405 Xã Liên Khê 16.100 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

4 Km100+413 Km100+733 Xã Liên Khê 40.000 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

5 Km100+985 Km101+246 Xã Liên Khê 41.238 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

6 Km103+991 Km 104+365 Xã Chí Tân 26.695 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

7 Km104+544 Km 106+415
Các xã Chí Tân, 

Thành Công, 
Nhuế Dương

467.750 Khu dịch vụ nông nghiệp

III Huyện Kim Động 149.470

1 Km 111+300 Km 111+700 Xã Đức Hợp 52.400 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

2 Km111+700 Km 111+820 Xã Đức Hợp 17.400 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

3 Km 111+850 Km112+ 239 Xã Hùng An 60.295
Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

4 Km 112+239 Km 112+364 Xã Hùng An 19.375 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

IV T.P Hưng Yên 232.675

1 Km 122+367 Km 122+626 Phường Lam Sơn 50.116 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

2 Km127+558 Km127+ 758 Xã Quảng Châu 15.980 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

3 Km127+780 Km 128+029 Xã Quảng Châu 23.343 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

4 Km128+065 Km129+020 Xã Quảng Châu 143.326 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

V Huyện Tiên Lữ 26.300

1 Km 03+064 Km 03+590 Xã Thiện Phiến 26.300 Sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

+ Một số giải pháp về cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư: 
-Về thời gian thuê đất: Thời gian nhà đầu tư được thuê đất không quá 50 năm.
- Chính sách về đất đai: Được giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng và miễn, giảm tiền thuê đất, thuê 

mặt nước, tiền sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với diện tích thuộc trong hành lang bảo vệ đê 
điều do các tổ chức, cá nhân đầu tư  san lấp thì không phải thuê đất. Được sử dụng để trồng cây chắn sóng, lúa và 
cây ngắn ngày hoặc kết hợp làm đường giao thông. 

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở: Bảo quản chế biến nông sản; giết mổ gia súc, gia cầm; sản xuất sản phẩm phụ trợ thực 
hiện theo quy định của Nhà nước. 

- Hỗ trợ về kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn: Hỗ trợ đối với các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các dự án 
kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn như: Xử lý chất thải làng nghề, nông thôn, hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm 
nước theo quy định của Nhà nước. 

- Hỗ trợ vay vốn đầu tư sản xuất: Khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ vay vốn đầu tư sản 
xuất, giảm lãi suất vay theo quy định của Nhà nước. 

- Hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ: Hỗ trợ về đào tạo nguồn 
nhân lực phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ theo quy định của Nhà nước. 

- Hỗ trợ về chính sách thuế đầu ra cho sản phẩm: Hỗ trợ về thuế giá trị gia tăng: Một số sản phẩm sản xuất nông 
nghiệp không chịu thuế giá trị gia tăng là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi chưa chế biến thành các sản phẩm khác 
hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra và ở khâu nhập khẩu, sản phẩm mới được 
làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường 
khác; hỗ trợ về thuế xuất, nhập khẩu theo quy định của Nhà nước. 

- Hỗ trợ của chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch: Hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản theo 
quy định của Nhà nước. 

- Hỗ trợ về chính sách miễn thủy lợi phí:  Hỗ trợ về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định của Nhà 
nước. 

- Hỗ trợ về kết cấu hạ tầng liên kết vùng sản xuất: Hỗ trợ đầu tư nâng cấp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng 
như: Thủy lợi, giao thông, điện phục vụ sản xuất liên quan; cung cấp dịch vụ công.  Đối với từng dự án sản xuất nông 
nghiệp sẽ đề xuất đầu tư hạ tầng cụ thể theo mục đích đầu tư sản xuất để hỗ trợ theo quy định của Nhà nước;  hỗ 
trợ kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước để giới thiệu về bao tiêu sản phẩm sau khi thu hoạch.

- Hỗ trợ khác: Tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất nông nghiệp cũng 
như chứng nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao. 

Chi tiết xin liên hệ: Chi cục quản lý đê điều và phòng, chống lụt bão tỉnh Hưng Yên
 Địa chỉ: Số 47 Trưng Trắc, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0221.3863732  

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO
Q. Chi cục trưởng

Trần Văn Bùi

KINH TẾ

Những năm gần đây, nhiều 
người dễ dàng nhận thấy 
các tuyến đường ở trung tâm 

thành phố Hưng Yên thoáng đãng 
hơn trước rất nhiều. Tình trạng dây 
điện như "mạng nhện" tại nhiều 
tuyến đường đã gần như được xóa 
sổ. Điển hình, tại khu vực đường 
Nguyễn Văn Linh, Chùa Đông,... 
dây điện đã được đi ngầm, các 
nhánh rẽ được đưa vào tủ điện 
nhỏ gọn trên vỉa hè, thảm cỏ.  
Trước đó, dọc các tuyến đường, 
giao lộ, các bó dây điện, cáp viễn 
thông giăng chằng chịt quanh các 
trụ điện rất lộn xộn, phản cảm và 
dễ xảy ra nguy cơ cháy, nổ, chập 
điện. Ông Phạm Minh Đảng, Giám 
đốc Điện lực thành phố Hưng Yên 
cho biết: Việc ngầm hóa lưới điện 
là một trong những chương trình 
trọng điểm của ngành điện. Qua 
đó, góp phần bảo đảm lưới điện 
vận hành an toàn, đề phòng các 
sự cố như sét đánh, cây đổ... 
làm đứt đường dây, nâng cao mỹ 
quan đường phố, tạo bộ mặt đô thị 
thông thoáng, văn minh...

Việc ngầm hóa lưới điện là 
một trong những nội dung trong 
chương trình hiện đại hóa, quản 
lý lưới điện thông minh mà Công 
ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng 
Yên) đang triển khai thực hiện. 
Năm 2015, ngành điện Hưng Yên 
triển khai chủ trương ngầm hóa 
lưới điện kết hợp cáp viễn thông 
tại khu vực trung tâm thành phố 
Hưng Yên. Với quá trình thực hiện 
thí điểm này, các đơn vị phối hợp 
thực hiện chỉnh trang, cải tạo vỉa 
hè, đã góp phần cải thiện cảnh 
quan, môi trường sạch đẹp, gọn 
gàng. Hiện nay, PC Hưng Yên 
đang tập trung triển khai 3 công 
trình trọng điểm trên địa bàn 
thành phố Hưng Yên gồm: Công 
trình nâng cao hiệu quả lưới điện 
trung hạ áp khu vực thành phố với 
quy mô cải tạo 12,54km đường 

Gần 15 tỷ đồng đầu tư xây dựng
 công trình cải tạo, chỉnh trang 

vỉa hè, đường gom thị trấn Yên Mỹ
Năm 2021, huyện Yên Mỹ dành gần 15 tỷ đồng đầu tư xây 

dựng công trình cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, đường gom thị trấn 
Yên Mỹ nhằm lưu thông và tạo diện mạo mới cho sự phát triển 
của khu vực trung tâm huyện lỵ. Công trình có chiều dài 440 
mét với điểm đầu giao với đường QH.1 và điểm cuối là khu dân 
cư mới thị trấn Yên Mỹ. Công trình gồm các hạng mục: Cải tạo, 
chỉnh trang vỉa hè, đường gom kết hợp trồng cây xanh trên vỉa 
hè, lắp đặt dải phân cách, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống 
thoát nước... 

Hiện nay, công trình đang được khẩn trương thi công bảo 
đảm tiến độ, chất lượng đề ra. 

PV

Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh 
về phát triển dịch vụ công cộng 

nông thôn 
Ngày 23.11, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị 

Hội đồng tư vấn, nghiệm thu đánh giá đề tài khoa học cấp tỉnh: 
“Nghiên cứu phát triển dịch vụ công cộng nông thôn (DVCCNT) 
góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu 
mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” do Trường đại học Kinh tế và 
quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên thực hiện. 

Đề tài tiến hành nghiên cứu thực trạng phát triển DVCCNT 
về số lượng, chất lượng trên địa bàn tỉnh gồm: Dịch vụ y tế nông 
thôn, dịch vụ giáo dục nông thôn, dịch vụ giao thông nông thôn, 
dịch vụ nước sạch, dịch vụ vệ sinh môi trường nông thôn. Trên 
cơ sở thực trạng, ban chủ nhiệm đề tài đề xuất các giải pháp 
phát triển DVCCNT với 2 nhóm giải pháp cơ bản: Giải pháp 
chung và giải pháp cụ thể theo từng lĩnh vực DVCCNT...

Tại hội nghị, Hội đồng tư vấn, nghiệm thu đánh giá đề tài đạt 
yêu cầu.

MAI NHUNG

XÃ DƯƠNG QUANG

Cứng hóa 100% đường 
giao thông nông thôn

Xã Dương Quang (thị xã Mỹ Hào) có tổng số 52km đường 
giao thông, hiện nay đã được cứng hóa toàn bộ, tạo điều kiện 
cho người dân đi lại, sản xuất. Trong đó: 1,5km đường trục 
xã rộng từ 5 đến 7m đã được trải nhựa hoặc đổ bê tông xi 
măng; hơn 34km đường thôn, xóm rộng 2,5 - 3,5m, đã được bê 
tông hóa; hơn 15km đường nội đồng rộng từ 3m trở lên và 1km 
đường đê được bê tông hóa hoặc trải đá, lu lèn chặt, bảo đảm 
xe cơ giới đi lại thuận tiện. 

VI NGOAN

Đổi mới hình thức tuyên truyền 
công tác PCCC ở huyện Khoái Châu

Hạ ngầm lưới điện, bảo đảm
 an toàn và mỹ quan đô thị

dây 1 mạch thành đường dây 2 mạch; 
1,3km đường dây 1 mạch; xây dựng 
mới 1,58km đường cáp ngầm mạch kép; 
6,76km đường cáp ngầm mạch đơn... 
Công trình lắp đặt thiết bị đóng cắt trung 
thế nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 
khu vực thành phố Hưng Yên với quy mô 
xây dựng mới 0,15km cáp ngầm 24kV, 
lắp đặt 13 tủ RMU 24kV; cải tạo 2,14km 
đường dây trên không thành đường cáp 
ngầm 24kV. Công trình xây dựng đường 
dây và trạm biến áp thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên bổ sung năm 2021 
với quy mô xây dựng mới 1,79km đường 
dây 35kV; 1,15km đường cáp ngầm 22kV 
và lắp đặt mới 6 trạm biến áp chống quá 
tải lưới điện trên địa bàn thành phố…. Khi 
các dự án này được triển khai thực hiện 
đồng bộ, trên địa bàn thành phố Hưng 
Yên sẽ thực hiện hạ ngầm các tuyến 
đường dây trung áp trên các tuyến đường 

sau: Từ đầu đường Điện Biên 1 đến cuối 
đường Điện Biên 3; từ đầu đường Phạm 
Ngũ Lão đến cuối đường giao với đường 
Lê Đình Kiên; từ đầu đường Phạm Bạch 
Hổ đến ngã tư giao với đường Chu Mạnh 
Trinh. Tháo bỏ toàn bộ tuyến đường dây 
trên không, hạ ngầm lưới điện trung áp 
cấp cho các trạm biến áp Sở Giao thông 
vận tải, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi 
nhánh tỉnh Hưng Yên... 

Cùng với đó, hiện nay, toàn bộ hệ thống 
lưới điện trên địa bàn tỉnh đều được giám 
sát online 24/7 cũng như lắp đặt các thiết 
bị đóng cắt tự động. Vì vậy, khi có những 
sự cố bất ngờ xảy ra, các nhân viên trực 
vận hành có thể thực hiện thao tác trên 
máy mà không cần ra hiện trường. Việc 
này giúp cô lập, xử lý sự cố trong thời gian 
nhanh nhất (khoảng 5 phút), phạm vi ảnh 
hưởng bởi sự cố ít nhất. 

Việc ngầm hóa lưới điện giúp nâng 

Hạ ngầm lưới điện trên địa bàn thành phố Hưng Yên

cao chất lượng điện, nâng cao hiệu 
quả trong công tác quản lý vận hành, 
hạn chế phạm vi mất điện, giảm bớt 
những yếu tố tác động từ bên ngoài có 
thể dẫn đến sự cố. Tuy nhiên, nhiều 
tuyến đường điện đã được ngầm hóa 
nhưng tỷ lệ dây điện nổi vẫn còn cao, 
thời gian qua một số nơi còn xảy ra sự 
cố. Trong quá trình phát triển đô thị, 
tại nhiều địa phương có nhiều công 
trình ngầm như cấp thoát nước, viễn 
thông,… quá trình thi công, các đơn vị 
chưa tìm được tiếng nói chung trong 
việc thỏa thuận tuyến khiến nhiều dự 
án phải điều chỉnh kế hoạch, thiết kế, 
tiến độ so với ban đầu. Vẫn còn tình 
trạng một số sở, ngành, UBND huyện, 
thành phố chưa tích cực hỗ trợ, giải 
quyết khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình thực hiện ngầm hóa… 

Ông Ngô Thế Tuyển, Phó Giám đốc 
PC Hưng Yên cho biết: Hiện nay, việc 
ngầm hóa lưới điện đang được công ty 
từng bước triển khai. Do đó, trong thời 
gian chờ được ngầm hóa, khu vực lưới 
điện nổi đã áp dụng các giải pháp kỹ 
thuật, ràng dây ở khoảng cách ngắn. 
Khi có sự cố đứt dây sẽ treo lơ lửng 
chứ không rơi xuống đất. Mặt khác, PC 
Hưng Yên đã lắp thiết bị kỹ thuật, khi 
xảy ra sự cố đứt dây thì trong vòng 3 
giây dòng điện sẽ tự động ngắt. Bên 
cạnh đó, trong công tác ngầm hóa 
lưới điện sắp tới, PC Hưng Yên đã chỉ 
đạo các đơn vị tập trung hơn ở các nơi 
đông dân cư, trước các siêu thị, trường 
học... Tất cả công đoạn không cần đào 
đường sẽ được ưu tiên thực hiện, hạn 
chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống người 
dân và hoạt động của doanh nghiệp. 
Đối với những tủ điện nằm trên vỉa hè, 
đường phố, công ty đã phối hợp với 
các nhà sản xuất làm gọn tủ điện, cải 
tiến lại các thiết bị, bố trí nơi đặt tại dải 
phân cách cây xanh. Riêng các khu 
đô thị, khu dân cư mới sẽ quy hoạch 
ngay từ đầu nơi bố trí hệ thống điện để 
không phát sinh các tủ điện, dây điện 
tại khu vực công cộng… 

PHẠM ĐĂNG
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(TIẾP THEO TRANG 1)

BHXH Văn Giang tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH 
PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

5. Trình tự ấn định thuế
a) Xác định hàng hóa thuộc đối tượng ấn định thuế theo quy định tại khoản 4 Điều này.
b) Tính toán số tiền thuế ấn định:
Số tiền thuế ấn định căn cứ vào tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số, xuất xứ, trị giá, mức thuế, tỷ giá 

tính thuế, phương pháp tính thuế.
Trường hợp ấn định thuế một phần trong tổng số hàng hóa cùng chủng loại thuộc nhiều tờ khai hải quan 

khác nhau, trên các tờ khai xuất khẩu hoặc nhập khẩu lần đầu đã xác định được số tiền thuế thì số tiền thuế 
ấn định là số tiền thuế trung bình được xác định theo công thức sau đây:

Trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu lần đầu là hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế hoặc không 
có số liệu về số tiền thuế hoặc tờ khai hải quan đã bị hủy theo quy định của pháp luật về hải quan hoặc 
không có tờ khai hải quan, cơ quan hải quan căn cứ vào tên hàng, chủng loại, trị giá, mã số, xuất xứ, mức 
thuế, phương pháp tính thuế của hàng hóa giống hệt hoặc hàng hóa tương tự đang được lưu trữ tại cơ sở dữ 
liệu của cơ quan hải quan để thực hiện ấn định thuế. Tỷ giá tính thuế áp dụng tỷ giá tại thời điểm ban hành 
quyết định ấn định thuế.

c) Xác định số tiền thuế chênh lệch giữa số tiền thuế phải nộp với số tiền thuế do người khai thuế đã khai.
d) Xác định thời hạn nộp thuế.
đ) Lập biên bản để làm cơ sở ấn định thuế, trừ các trường hợp sau đây không lập biên bản:
Người khai thuế không tự tính được số tiền thuế phải nộp; cơ quan Hải quan thực hiện ấn định thuế theo 

kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoặc cơ quan khác có thẩm quyền sau khi thanh tra, kiểm 
tra, kiểm toán tại trụ sở người khai thuế, trong bản kết luận đã xác định chính xác số tiền thuế phải ấn định; 
hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế là tài sản đảm bảo các khoản vay theo quy 
định tại điểm m khoản 4 Điều này; hàng hóa nhập khẩu chưa hoàn thành thủ tục hải quan bị kê biên để bán 
đấu giá theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án thuộc đối tượng phải 
nộp thuế theo quy định tại điểm 1 khoản 4 Điều này.

e) Thông báo bằng văn bản theo Mẫu số 01/TBXNK tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP cho người khai thuế hoặc người được người khai thuế ủy quyền, người bảo lãnh, người nộp 
thuế thay cho người khai thuế về căn cứ pháp lý ấn định thuế, phương pháp tính thuế, số tiền thuế ấn định chi 
tiết theo từng loại thuế, thời hạn nộp tiền thuế ấn định, thời hạn tính tiền chậm nộp, tiền phạt.

Trường hợp cơ quan Hải quan thực hiện ấn định thuế căn cứ vào văn bản kết luận của cơ quan có thẩm 
quyền theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Luật Quản lý thuế, điểm n khoản 4 Điều này trong thông báo 
gửi cho người khai thuế ghi rõ lý do ấn định thuế theo văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền, số tiền 
thuế ấn định, thời hạn nộp tiền thuế ấn định.

Trường hợp cơ quan Hải quan thực hiện ấn định thuế căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm tra sau 
thông quan tại trụ sở người khai thuế, lý do ấn định thuế, căn cứ pháp lý ấn định thuế, thời hạn nộp tiền thuế 
ấn định đã ghi rõ trong kết luận thanh tra, kiểm tra thì không phải thực hiện thông báo.

g) Ban hành quyết định ấn định thuế theo Mẫu số 01/QĐAĐT/TXNK tại Phụ lục III ban hành kèm theo 
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, gửi cho người khai thuế theo quy định tại điểm k khoản này. Quyết định ấn 
định thuế phải ghi rõ lý do, căn cứ pháp lý, số tiền thuế ấn định, thời hạn nộp tiền thuế, thời hạn tính tiền 
chậm nộp.

(Còn nữa)

Số tiền thuế ấn định =

Tổng số tiền thuế của hàng hóa cùng chủng loại 
tại các tờ khai hải quan 

 x Số lượng hàng hóa 
ấn định thuếTổng số hàng hóa cùng chủng loại tại các tờ khai hải quan

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

(Tiếp theo kỳ trước)

Đài KTTV Hưng Yên

mới theo hướng linh hoạt, phù hợp 
với từng nhóm đối tượng cụ thể. 
BHXH tỉnh ký kết chương trình phối 
hợp tuyên truyền chính sách BHXH, 
BHYT với các cơ quan, đoàn thể tỉnh 
và cơ quan truyền thông của tỉnh, 
của Trung ương... Cơ quan BHXH 
các cấp trên địa bàn tỉnh đổi mới nội 
dung, triển khai đa dạng các hình 
thức tuyên truyền. Trong bối cảnh 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các 
đơn vị đổi mới phương thức truyền 
thông: Tăng cường truyền thông 
trên mạng Internet, Cổng thông tin 
điện tử, nhóm Zalo... Trong công tác 

tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền 
sâu rộng các chính sách hỗ trợ của 
Nhà nước đối với người tham gia các 
loại hình BHXH, BHYT. Qua đó, góp 
phần nâng cao nhận thức của cấp 
ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên 
và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của 
BHXH, BHYT đối với sự phát triển và 
ổn định chính trị - xã hội; lộ trình của 
chiến lược BHXH, BHYT đều hướng 
tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời 
sống cho người dân...

Chị Đinh Thị Vui ở xã Bãi Sậy 
(Ân Thi) chia sẻ: Được BHXH huyện 
tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa 

Hướng tới ...

Vào khoảng 7h40 phút ngày 
24.11, trên QL.39 thuộc địa phận 
xã Bảo Khê (thành phố Hưng Yên) 
đã xảy ra vụ va chạm giao thông 
giữa ô tô mang biển kiểm soát 
89A-089.40 và xe mô tô (chưa rõ 
biển kiểm soát). Hậu quả của vụ va 
chạm khiến người điều khiển xe mô 
tô bị thương nằm bất tỉnh.

Theo người dân chứng kiến vụ 
tai nạn giao thông, vào thời điểm 

trên, người điều khiển xe mô tô đi từ 
hướng thành phố Hưng Yên - Phố 
Nối do tránh một xe ô tô đi cùng 
chiều đã lấn sang làn đường và va 
chạm với xe ô tô mang biển kiểm 
soát 89A-089.40 đang lưu thông 
theo chiều ngược lại. Vụ việc đang 
được các cơ quan chức năng điều 
tra, làm rõ.

PHẠM ĐĂNG

Từ ngày 25 đến 26.11.2021
Mây thay đổi, đêm không mưa, 

ngày nắng hanh. Gió tây bắc cấp 2. 
Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 24 - 260C
Nhiệt độ thấp nhất: 16- 180C

(TIẾP THEO TRANG 1)

Ngày 24.11, tại Hội trường Diên 
Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương 
Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn 
quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức 
theo hình thức trực tiếp kết hợp trực 
tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 
các tỉnh, thành phố và mở rộng đến 
các xã, phường, thị trấn. Dự và chủ 
trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương 
có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, 
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam; các 
đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Nguyễn 
Xuân Phúc, Chủ tịch nước; Vương 
Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Võ 
Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; 
đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên 
giáo Trung ương. Cùng dự hội nghị tại 
điểm cầu Trung ương có các đồng chí 
lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, MTTQ Việt Nam cùng các đại 
biểu là các nhà quản lý văn hóa, trí 
thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên 
có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn 
Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 
trình bày báo cáo tóm tắt về việc “Kế 
thừa, phát huy truyền thống văn hóa 
dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa 
sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi 
mới đất nước; Các định hướng, giải 
pháp chủ yếu nhằm phát triển văn 
hóa, con người Việt Nam theo tinh thần 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. 
Trong đó nhấn mạnh: Sau 35 năm đổi 
mới đất nước, việc xây dựng và phát 
triển văn hóa, con người Việt Nam đạt 
được những kết quả quan trọng. Nội 
dung, phương thức lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác văn hóa tiếp tục được 
đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực 
tiễn; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước về văn hóa từng bước được nâng 
cao. Cùng với đó, việc xây dựng môi 
trường văn hóa đạt được một số kết 
quả tích cực, đặc biệt việc xây dựng 
văn hóa trong chính trị được triển khai 
gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Đồng thời, bản sắc, giá 
trị văn hóa, con người Việt Nam tiếp 
tục được kế thừa, phát huy cao độ khi 
đất nước gặp khó khăn, thử thách do 
thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch 
Covid-19 từ cuối năm 2019 đến nay. 

Mặc dù đạt được rất nhiều kết quả 
quan trọng, nhưng qua 35 năm đổi 
mới, việc xây dựng và phát triển văn 
hóa, con người Việt Nam vẫn chưa 
đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước. Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ 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 thực sự 
trở thành sức mạnh nội sinh, động lực 
phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. 
Do đó, để triển khai những chủ trương, 
quan điểm của Đảng về phát triển và 

xây dựng văn hóa, con người Việt Nam 
trong thời gian tới, báo cáo đã nêu bật 
10 nhóm giải pháp trọng tâm là: Tiếp 
tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò 
của phát triển văn hóa, xây dựng con 
người trong đổi mới và phát triển bền 
vững. Tập trung nghiên cứu, xác định 
và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc 
gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con 
người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát 
huy hệ giá trị gia đình Việt Nam trong 
thời kỳ mới. Hoàn thiện thể chế, đổi 
mới tư duy quản lý văn hóa, cải cách 
bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa. 
Phát triển nguồn nhân lực ngành văn 
hóa, văn nghệ, nhất là nguồn nhân lực 
chất lượng cao; nguồn nhân lực cho 
công tác lãnh đạo, quản lý, cho các 
lĩnh vực then chốt, đặc thù. Xây dựng 
văn hóa trong chính trị, trong kinh tế, 
đặc biệt là văn hóa trong Đảng trở 
thành tấm gương đạo đức cho xã hội; 
văn hóa doanh nghiệp trở thành hệ 
điều tiết cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội. Phát triển thị trường văn hóa, các 
ngành công nghiệp văn hóa để đáp 
ứng nhu cầu tiếp nhận, hưởng thụ của 
người tiêu dùng và thị trường ngoài 
nước. Xây dựng nền báo chí, truyền 
thông chuyên nghiệp, nhân văn và 
hiện đại. Phát triển văn học, nghệ 
thuật đáp ứng được yêu cầu phát triển 
kinh tế, xây dựng con người Việt Nam 
theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/
TW của Bộ Chính trị. Tập trung nguồn 
lực từ Nhà nước và các thành phần 
kinh tế khác đầu tư cho phát triển văn 
hóa, xây dựng con người. Chủ động, 
tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, 
xây dựng Việt Nam thành địa chỉ hấp 
dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham 
luận tập trung vào các nội dung nhằm 
khắc phục những bất cập còn tồn tại 
trong lĩnh vực phát triển văn hóa, đồng 
thời đề xuất giải pháp để phát triển 
những tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh 
vực văn hóa của mỗi địa phương, đơn 
vị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng 
chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi 
nhận, biểu dương và cảm ơn những 
đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn 
dân, toàn thể cán bộ, đảng viên và đặc 
biệt là của đội ngũ trí thức, văn nghệ 
sĩ, của các lực lượng tham gia trên 
mặt trận văn hóa trong thời gian vừa 
qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
lược lại lịch sử để cho thấy quan điểm 
xuyên suốt của Đảng về văn hóa ngay 
từ ngày đầu thành lập tới nay chính 
là văn hóa phải được đặt ngang hàng 
chính trị, kinh tế, xã hội, "văn hóa 
soi đường cho quốc dân đi”, văn hóa 
nói lên bản sắc của một dân tộc, văn 
hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất 
thì dân tộc mất. Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng khẳng định phát triển văn 
hóa là một trong những vấn đề trọng 
tâm, một nội dung nổi bật trong Văn 
kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là lần 
đầu tiên trong văn kiện Đại hội Đảng, 
Đảng ta đề cập một cách toàn diện và 
sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, từ chủ 
đề đại hội đến các quan điểm, mục 
tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng 
tâm, đột phá chiến lược. Để tiếp tục 
xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát 
triển nền văn hóa của dân tộc, Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 
cần khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh 
thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh 

thần đoàn kết, khát vọng phát triển 
đất nước phồn vinh, hạnh phúc của 
toàn dân tộc; phát huy cao độ những 
giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần 
cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo 
nguồn lực nội sinh và động lực đột phá 
để thực hiện thành công mục tiêu phát 
triển đất nước đến năm 2025, 2030, 
tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIII của 
Đảng đã đề ra. Xây dựng con người 
Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, 
hội nhập với những giá trị chuẩn mực 
phù hợp, phát triển toàn diện và đồng 
bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường 
văn hóa, đời sống văn hóa. Đồng thời, 
phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ 
thể thụ hưởng văn hóa là Nhân dân; 
đề cao, phát huy vai trò tiên phong 
của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, của 
những người làm công tác văn hóa. 
Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị về văn hóa, về đạo đức; kiên 
quyết đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực, để Đảng ta và hệ 
thống chính trị của nước ta thật sự là 
đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho 
lương tri và phẩm giá con người Việt 
Nam. Xây dựng môi trường văn hóa số 
phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số 
và công dân số, làm cho văn hóa thích 
nghi, điều tiết sự phát triển bền vững 
đất nước trong bối cảnh Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư. 

Chỉ rõ những giải pháp trong thời 
gian tới, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng yêu cầu, trước hết là tiếp 
tục nâng cao nhận thức và năng lực 
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà 
nước trên lĩnh vực văn hóa để đáp ứng 
yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng 
con người Việt Nam trong thời kỳ phát 
triển kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 
ngày càng sâu rộng. Tiếp tục đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng và sự 
quản lý của Nhà nước nhằm bảo đảm 
sự thống nhất về tư tưởng và hành 
động trong xây dựng, phát triển văn 
hóa từ Trung ương đến cơ sở. Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, đội 
ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn 
hóa phải được xây dựng, bồi dưỡng 
tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ 
phát triển văn hóa Việt Nam trong giai 
đoạn mới. Đồng thời, cho rằng, cần 
quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, 
tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa 
dân tộc, các giá trị văn hoá vật thể và 
phi vật thể của các vùng, miền, của 
đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp 
thu tinh hoa văn hóa của thời đại. Chú 
trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành 
mạnh trong xã hội, phát huy những giá 
trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của 
gia đình và xã hội; nêu cao tinh thần 
tương thân, tương ái, đoàn kết; trọng 
tình nghĩa, trọng công lý và đạo lý xã 
hội. Xây dựng các quy tắc ứng xử văn 
minh trong các cơ quan công quyền, 
trong cộng đồng, nhất là trong không 
gian mạng, trong giới văn nghệ sĩ. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong 
muốn, sau hội nghị này, công tác văn 
hóa sẽ có bước chuyển biến, tiến bộ 
mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao 
hơn nữa, ghi một dấu mốc mới trên 
con đường chấn hưng, phát triển nền 
văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

KẾT QUẢ KỲ HỌP 12, 13, 14... (TIẾP THEO TRANG 1)

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đảng ủy xã 
Tống Trân nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các 
đảng viên được kiểm tra đã có một số khuyết điểm, vi 
phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các 
quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm 
Quy chế làm việc của Đảng ủy; vi phạm nguyên tắc 
tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh 
đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc quản 
lý, sử dụng đất nông nghiệp, giao thầu đất công ích, 
thu chi tiền hoa lợi công sản, việc bầu Phó Bí thư chi 
bộ 3 thôn, việc đầu tư xây dựng cơ bản các công trình 
do UBND xã làm chủ đầu tư và tuyển chọn, gọi công 
dân nhập ngũ năm 2021... 

Vi phạm của Đảng ủy xã Tống Trân nhiệm kỳ 
2015-2020, 2020-2025 và các đảng viên được kiểm 
tra là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân; làm giảm uy tín tổ chức đảng 
và cá nhân các đồng chí được kiểm tra. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; 
căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức 
đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 
ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cảnh 
cáo Đảng ủy xã Tống Trân nhiệm kỳ 2015-2020; 
Khiển trách Đảng ủy xã Tống Trân nhiệm kỳ 2020-
2025; Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối 
với đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐND xã; Cách chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 
2015-2020 và Khiển trách đối với đồng chí Ninh Hồng 
Giang, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, 

Chủ tịch UBND xã; Cách chức Đảng ủy viên nhiệm 
kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phạm Thành Công, 
Đảng ủy viên, nguyên công chức Tài chính - Kế toán 
xã; Cảnh cáo đồng chí Nguyễn Việt San, Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy xã và đồng chí Trương Xuân 
Sinh, công chức Địa chính - Xây dựng xã. Khiển trách 
đồng chí Hà Duy Trang, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND xã và đồng chí Nguyễn Thanh Tám, Đảng ủy 
viên, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã. 

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban 
Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ chỉ đạo kiểm tra, xem 
xét trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên có 
liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm tại xã Tống 
Trân trong thời gian vừa qua; chỉ đạo xử lý về mặt 
hành chính đối với cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật 
theo quy định; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
kiểm tra, giám sát, thanh tra những nội dung dễ phát 
sinh vi phạm, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, xây 
dựng cơ bản, thu, chi tài chính ngân sách... của xã 
Tống Trân và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù 
Cừ; chỉ đạo UBND huyện tiếp tục tiến hành thanh tra, 
làm rõ một số nội dung việc cho thuê thầu đất công 
ích, thu, chi từ nguồn hoa lợi công sản tại xã Tống 
Trân. Báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy.

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH UỶ HƯNG YÊN

Ngày 20.11, bà Th. xuất hiện ho, 
sốt; chiều ngày 23.11, bà Th. đến 
khám tại Trung tâm Y tế huyện 
Yên Mỹ, được phát hiện nghi ngờ 
dương tính khi khám sàng lọc 
Covid-19, sau đó được xét nghiệm 
khẳng định cho kết quả dương tính 
với vi rút SARS-CoV-2. Bà Th. bán 
hàng, tiếp xúc với nhiều người và 
không nhớ rõ ai. Anh Nguyễn Trần 
S. là công nhân Công ty Sumiden 

Khu công nghiệp Thăng Long II. 
Trong các ngày 20 và 21.11, anh 
S. đi ăn cỗ cưới tại thôn Trai Trang; 
ngày 21.11 xuất hiện sốt, mệt mỏi, 
sau đó chủ động đi test Covid-19 
cho kết quả dương tính với vi rút 
SARS-CoV-2.

Từ ngày 3.11 đến 24.11, toàn 
tỉnh ghi nhận 290 trường hợp 
dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

(TIẾP THEO TRANG 1)
Ghi nhận mới...

Hội nghị Văn hóa toàn quốc...

Tai nạn giao thông trên tuyến QL.39

cụ thể, đồng thời triển khai đồng 
bộ nhiều biện pháp theo từng năm; 
phối hợp với các đơn vị có liên quan 
trong thực hiện chính sách. Đặc biệt, 
BHXH tỉnh đã tham mưu với tỉnh ban 
hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân 
sách Nhà nước đóng BHYT một số 
đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
như: Người tham gia các tổ thu gom 
rác tại các thôn, khu phố chưa có 
thẻ BHYT; người từ đủ 60 tuổi đến 
dưới 80 tuổi có hộ khẩu thường trú 
và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh 
chưa có thẻ BHYT; học sinh, sinh 
viên; người thuộc hộ cận nghèo… Sự 
hỗ trợ này đã góp phần nâng tỷ lệ bao 
phủ BHYT trên địa bàn tỉnh. Cùng 
với đó, BHXH tỉnh tích cực cải cách 
hành chính, ứng dụng công nghệ 
thông tin. Tính đến hết tháng 9.2021, 
tỷ lệ tham gia thực hiện giao dịch 
điện tử lĩnh vực thu BHXH, BHYT, 
BHTN đạt 78,2%. Tỷ lệ hồ sơ nhận 
qua giao dịch điện tử chiếm 75%. Bộ 
thủ tục hành chính được cắt giảm từ 
114 thủ tục (năm 2015) xuống còn 
25 thủ tục (năm 2021). 100% số 
thủ tục được cung cấp trực tuyến ở 
mức độ 4... Việc thực hiện các chế 
độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN 
ngày càng kịp thời, đúng quy định, 
bảo đảm quyền lợi của người tham 
gia và thụ hưởng chính sách... Các 
chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối 
với người tham gia BHXH trong bối 
cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp được ngành BHXH quyết liệt vào 
cuộc, nhanh chóng triển khai đưa 
chính sách đến với người lao động, 
người sử dụng lao động...

Công tác truyền thông được đổi 

của việc tham gia BHXH nên tôi 
đã hiểu và tham gia BHXH tự 
nguyện để đến khi về già được 
hưởng lương hưu hằng tháng và 
được cấp thẻ BHYT miễn phí. 

Thực hiện Nghị quyết số 21, 
huyện Yên Mỹ đã triển khai thực 
hiện nhiều giải pháp nhằm thu hút 
người dân tham gia BHYT. Đến 
hết tháng 9.2021, toàn huyện có 
148.383 người tham gia BHYT, đạt 
99,8% kế hoạch năm 2021, là một 
trong những huyện có số người 
tham gia BHYT dẫn đầu tỉnh. Đạt 
được kết quả trên, BHXH huyện 
đã tham mưu với Huyện ủy, UBND 
huyện triển khai kịp thời các văn 
bản triển khai, chỉ đạo của cấp 
trên về triển khai thực hiện chính 
sách BHXH, BHYT; phân công 
cán bộ, viên chức bám sát các xã, 
thị trấn, vận động người dân tham 
gia BHYT; phát triển đại lý thu... 
Đồng thời, thực hiện nghiêm công 
tác giám định khám, chữa bệnh 
BHYT nhằm bảo vệ quyền lợi cho 
người dân. Qua đó, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người có thẻ BHYT 
được tiếp cận các dịch vụ y tế tốt 
nhất, thu hút thêm người tham gia 
BHYT...

Việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 21 đã tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ từ nhận thức đến hành 
động của cấp ủy, chính quyền, 
BHXH các cấp, tạo sự lan tỏa sâu 
rộng trong Nhân dân. Chính sách 
BHXH, BHYT đã thực sự đi vào 
cuộc sống và ngày càng khẳng 
định vai trò là trụ cột trong hệ 
thống chính sách an sinh xã hội.


