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Từ ngày 1.1.2022, Nghị quyết số 168/2021/NQ-HĐND ngày 
8.12.2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách 
hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và thưởng 

khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chính thức 
có hiệu lực (Nghị quyết số 168). Nghị quyết được ban hành 
nhằm mục đích thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài; nâng 
cao chất lượng lao động, học tập, sáng tạo khoa học kỹ thuật; 

khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công 
chức, viên chức (CB,CC,VC), người địa phương và người ngoài 
tỉnh có nhiều thành tích trong công tác, đóng góp xây dựng, 
phát triển tỉnh Hưng Yên.

Nghị quyết số 168 được dư luận quan tâm bởi những quy 
định tạo được sức hấp dẫn người tài, tạo động lực, tinh thần 
học tập, nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ, giáo viên, học sinh, 

Thu hút, trọng dụng nhân tài

LỆ THU

Phong trào thi đua
 “Vì An ninh Tổ quốc”

 trong lực lượng Công an tỉnh

VẤN ĐỀ DƯ LUẬN QUAN TÂM

Thành phố Hưng Yên với mục tiêu trở thành đô thị loại II

Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh phấn 
đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 46 đến 
48%. Trong hệ thống gồm 31 đô 

thị: 1 đô thị loại II, 3 đô thị loại III, 2 đô 
thị loại IV, 25 đô thị loại V.

Một trong những nhiệm vụ quan 
trọng được tỉnh chú trọng thực hiện 
trong thời gian qua đó là đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện công tác lập quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 
870/QĐ-TTg ngày 19.6.2020. Đây là 
một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa 
quan trọng, góp phần tạo định hướng 
phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ 
nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - 
xã hội, quốc phòng, an ninh, làm cơ sở 
để xây dựng và phát triển tỉnh trong giai 
đoạn tới. 

Để công tác lập quy hoạch tỉnh đạt 
hiệu quả cao, ngay sau khi Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ, tỉnh đã 
thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch 
tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050, đồng thời ban hành 
các kế hoạch triển khai thực hiện, trong 
đó có xây dựng chi tiết tiến độ thực hiện 
đối với từng công việc và phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, 

ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ ĐÔ THỊ HÓAĐẨY NHANH TỐC ĐỘ ĐÔ THỊ HÓA

PHẠM ĐĂNG

KHOÁI CHÂU

Đồng ruộng 
hối hả 

vào vụ mới

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

Các địa phương
 cần mạnh dạn

 mở cửa trường học 
sớm nhất có thể

Hội nghị báo cáo viên 
trực tuyến toàn quốc

 tháng 1.2022

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị toàn quốc xin ý kiến về Báo cáo 
tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26 

về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
 Ngày 19.1, Ban Tuyên giáo Trung ương 

tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn 
quốc tháng 1.2022. Dự hội nghị tại điểm cầu 
Hưng Yên có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy và một số sở, ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin 
chuyên đề: Tổng quan tình hình thế giới, hoạt 
động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 
2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ 
công tác đối ngoại năm 2022. Hội nghị đã 
tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 
2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và khen 
thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong công tác tuyên  truyền miệng, hoạt 
động báo cáo viên năm 2021.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong 
tháng 1, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu 
báo cáo viên các đơn vị, địa phương ngoài tập 
trung tuyên truyền chuyên đề đã được phổ 
biến tại hội nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền 
việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai 
thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp 

Ngày 19.1, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT) chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ 
chức hội thảo trực tuyến toàn quốc về tổ 
chức hoạt động dạy học trực tiếp bảo đảm 
an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở 
giáo dục. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng 
Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh...

Theo báo cáo tại hội thảo, trong đợt 
bùng phát dịch Covid-19 lần 4 cả nước có 
trên 130 nghìn cán bộ, giáo viên, giảng 
viên, học sinh, sinh viên nhiễm Covid-19. 
Hiện nay, có trên 4,7 nghìn cán bộ, giáo 
viên, nhân viên và học sinh đang điều trị 
Covid-19. Tính đến ngày 15.1.2022, toàn 
quốc có trên 72% số học sinh độ tuổi từ 12 
tuổi đến 17 tuổi được tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 mũi 2; 82% số cán bộ, giáo viên, 
nhân viên trường học tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 mũi 2. 

Ngày 19.1, Hội Nông dân tỉnh 
tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 
công tác Hội và phong trào nông dân 
năm 2021, triển khai phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2022; tổng kết phong 
trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm 
giàu và giảm nghèo bền vững” giai 
đoạn 2016 - 2020. Dự hội nghị có 
đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó 
Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2021, tổ chức Hội Nông dân 
trong tỉnh kết nạp được gần 4 nghìn 
hội viên; công tác tuyên truyền, vận 
động cán bộ, hội viên nông dân tích 
cực tham gia phòng, chống dịch 
Covid-19; cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khoá XV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển 
khai hiệu quả. Các cấp Hội đã phối 
hợp với sở, ban, ngành tổ chức được 
23 lớp dạy nghề; mở 471 lớp tập huấn 

Ngày 19.1, Ban Thường vụ Đảng 
ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 
(viết tắt là Đảng uỷ Khối) tổ chức hội 
nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám 
sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 
năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 
2022. 

Năm 2021, Ban Thường vụ Đảng 
ủy Khối và cấp ủy cơ sở quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra 
có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện 
tốt nhiệm vụ giám sát chuyên đề, 
giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư 

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát 
và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH
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* Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần 2022, ngày 19.1, đồng chí Phạm 
Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh 
đã đến thăm, tặng quà một số gia đình 
chính sách, đảng viên cao tuổi Đảng trên 
địa bàn huyện Yên Mỹ gồm: Gia đình ông 
Trần Trọng Tập là bố liệt sỹ Trần Trọng 
Đoàn ở thôn Nguyễn Xá, xã Trung Hòa; 
đảng viên Đỗ Xuân Mẫn, Huy hiệu 70 năm 
tuổi Đảng ở thôn Chấn Đông, xã Hoàn 
Long và đảng viên Phạm Thị Mềm, Huy 
hiệu 70 năm tuổi Đảng ở thôn Mễ Thượng, 
xã Yên Phú (cùng huyện Yên Mỹ)...

Nhiều hoạt động
 thăm, tặng quà 

gia đình chính sách, 
đảng viên cao tuổi Đảng, 

người nghèo nhân dịp 
Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022

(XEM TIẾP TRANG 4)
PV

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 16h ngày 18.1 
đến 16h ngày 19.1, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 
568 ca F0, trong đó có 294 ca phát hiện bằng 
phương pháp RT-PCR và 274 ca phát hiện 
bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên. 
Cụ thể, huyện Ân Thi có 39 ca, huyện Khoái 
Châu có 36 ca, huyện Kim Động có 28 ca, thị 
xã Mỹ Hào có 96 ca, huyện Phù Cừ có 30 ca, 
huyện Tiên Lữ có 63 ca, huyện Văn Lâm có 78 
ca, huyện Văn Giang có 74 ca, thành phố Hưng 
Yên có 22 ca, huyện Yên Mỹ có 100 ca, 2 ca 

sàng lọc tại Bệnh viện đa khoa Hưng Hà. Trong 
số ca F0 mắc mới có gần 160 ca ghi nhận tại 
cộng đồng và sàng lọc tại cơ sở y tế, gần 80 
ca là công nhân được phát hiện qua sàng lọc 
(trong đó 63 ca F0 ở huyện Tiên Lữ đều là công 
nhân Chi nhánh Công ty TNHH giày Ngọc Tề).

Trong ngày 19.1, tại cơ sở điều trị tập trung, 
có 334 ca ra viện, 295 ca vào viện; 867 ca F0 
đang cách ly, điều trị tại nhà ở 7 huyện, thị xã.

ĐÀO DOAN

Ghi nhận 568 ca F0 mới 
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* Đến nay, 16/17 xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện Yên Mỹ hoàn thành biên soạn lịch sử Đảng 
bộ địa phương. Còn lại 1 địa phương là thị trấn 
Yên Mỹ hiện đã hoàn thiện bản thảo và chuẩn bị 
hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định.

* Từ tháng 4.2021 đến nay, thị trấn Yên Mỹ 
(Yên Mỹ) đã tổ chức 2 đợt vận động xã hội hóa 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn. Kết quả, thị trấn đã vận động ủng hộ được 
gần 1 tỷ đồng gồm tiền mặt và các trang thiết 
bị, vật tư, mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác 
phòng, chống dịch.

* Đến đầu tháng 1.2022, huyện Yên Mỹ đã 
giải tỏa được 6 điểm đổ rác thải không đúng quy 
định, cơ bản giải quyết được tình trạng đổ rác thải 
bừa bãi tại các khu vực như: Thôn Hảo, xã Liêu 
Xá; thôn Thư Thị, thôn Liêu Hạ, xã Tân Lập; thôn 
Thượng Bùi, xã Trung Hòa…

* Năm 2021, phường Dị Sử (thị xã Mỹ Hào) 
đã đầu tư kinh phí 12 tỷ đồng để nâng cấp, mở 
rộng một số tuyến đường giao thông bị xuống 
cấp. Ngoài ra, phường tổ chức nạo vét, sửa chữa 
một số rãnh thoát nước ở các tổ dân phố, nâng 
cấp làm mới hệ thống loa truyền thanh, lắp đèn 
điện chiếu sáng ở các tổ dân phố trên địa bàn 
phường...

PV

phong trào thi đua; kịp thời 
biểu dương, khen thưởng 
những tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc 
trên các lĩnh vực công tác. 
Qua đó, Công an các đơn 
vị, địa phương đều hoàn 
thành và vượt chỉ tiêu đề 
ra trên từng lĩnh vực công 
tác. Trong năm 2021, các 
đơn vị đã xây dựng, triển 
khai thực hiện hơn 200 mô 
hình sáng tạo, hiệu quả, 
cách làm hay; bồi dưỡng, 
nhân rộng 13 gương người 
tốt, việc tốt; nhiều tập thể, 
cá nhân đã xuất sắc lập 
công trên các mặt công 
tác bằng sự tận tụy, nhiệt 
huyết, sáng tạo, không 
quản ngại khó khăn, gian 
khổ, tất cả vì bình yên 
cuộc sống, vì hạnh phúc 
của Nhân dân. Các đơn vị 
nghiệp vụ và Công an các 
huyện, thị xã, thành phố đã 
chủ động làm tốt công tác 
nắm tình hình, bám sát địa 
bàn, quyết liệt triển khai 
thực hiện các biện pháp 
nghiệp vụ nhằm góp phần 
bảo đảm an ninh quốc gia, 
giữ gìn trật tự an toàn xã 
hội. Năm 2021, lực lượng 
Công an tỉnh đã điều tra, 
khám phá 440 vụ vi phạm 
pháp luật về trật tự xã hội, 
bắt giữ 652 đối tượng (đạt 
83,01%), thu hồi tài sản 
khoảng 1,1 tỷ đồng; truy 
bắt, vận động 74 đối tượng 
truy nã; khám phá 379 vụ 

vi phạm về ma túy, bắt giữ 
608 đối tượng, thu giữ  gần 
142g heroin, hơn 3000g 
ma túy tổng hợp, 226 cây 
cần sa…

Góp sức làm nên thành 
công của phong trào thi 
đua “Vì an ninh Tổ quốc” 
năm 2021 của Công an 
tỉnh phải kể đến lực lượng 
Công an xã, với hơn 700 
cán bộ, chiến sỹ được điều 
động về cơ sở, các đồng 
chí đã chủ động khắc phục 
khó khăn, nhanh chóng 
bắt nhịp với công việc, 
triển khai đồng bộ các 
biện pháp nghiệp vụ, bám 
địa bàn, gần dân, sát dân; 
kịp thời tham mưu cấp ủy, 
chính quyền địa phương 
chỉ đạo công tác bảo đảm 
an ninh trật tự, giải quyết 
kịp thời các vụ việc ngay 
từ cơ sở. Cán bộ, chiến sỹ 
lực lượng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội 
đã gác lại niềm vui riêng, 
dốc sức, dốc lòng, ngày 
đêm căng mình cùng các 
lực lượng tăng cường, nỗ 
lực hoàn thành xuất sắc 
các chỉ tiêu trong đợt cao 
điểm thực hiện chiến dịch 
cấp thẻ CCCD gắn chip 
điện tử cho người dân. 

Trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19, cán 
bộ, chiến sỹ Công an tỉnh 
đã phát huy vai trò là một 
trong những lực lượng nòng 
cốt, xung kích trên tuyến 

đầu phòng, chống dịch. 
Hình ảnh những chiến sỹ 
"đi từng ngõ, gõ từng nhà, 
rà từng người", thần tốc 
xác minh, truy vết; tham 
gia các chốt kiểm soát 
phòng, chống dịch… đã 
lan tỏa mạnh mẽ đến cộng 
đồng trong cuộc chiến 
"chống dịch như chống 
giặc”. Lực lượng Công an 
toàn tỉnh đã khởi tố 2 vụ, 
1 bị can, xử lý hành chính 
3.293 trường hợp vi phạm 
các quy định về phòng, 
chống dịch, xử phạt số tiền 
trên 7,3 tỷ đồng.

Ghi nhận kết quả đạt 
được trong năm 2021, 
Công an tỉnh vinh dự được 
Bộ Công an tặng Cờ thi 
đua xuất sắc; có 2.026 lượt 
tập thể, cá nhân được các 
cấp khen thưởng. Những 
kết quả nổi bật trong 
phong trào thi đua “Vì an 
ninh Tổ quốc” năm 2021 là 
động lực để cán bộ, chiến 
sỹ Công an tỉnh vững tin 
bước vào năm 2022 với khí 
thế mới, nỗ lực, quyết tâm 
vượt qua mọi khó khăn, thử 
thách, góp phần giữ vững 
an ninh quốc gia, trật tự an 
toàn xã hội, phục vụ đắc 
lực sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh.

PHƯƠNG HUYỀN 
Công an tỉnh

Nguyễn Văn Quốc, sinh 
năm 2002, ở xã An Viên 
(Tiên Lữ) và Trần Quang 
Tâm, sinh năm 1992, ở xã 
Liên Phương (thành phố 
Hưng Yên) đến cơ quan 
công an làm việc. Quá 
trình đấu tranh, được biết 
gia đình ông Quân có cháu 
nội là Nguyễn Thị Nhật Lệ, 
sinh năm 1994, lấy chồng 
và đang trú tại thôn Tiên 
Quán, xã Phạm Ngũ Lão 
(Kim Động) có vay tiền 
của Phạm Thị Hường, sinh 
năm 1996, ở thôn Cộng 
Vũ, xã Vũ Xá (Kim Động). 
Do Lệ không có tiền trả, 
Hường đã thuê các đối 
tượng thực hiện các hành 
vi trên với mục đích để gia 
đình ông Quân sợ và phải 
trả tiền cho Hường.

Mới đây, ông Đỗ Xuân 
Tảo, trú tại đội 14, thôn 
Cầu, xã Vĩnh Khúc (Văn 
Giang) làm đơn gửi đến 
các cơ quan chức năng 
trình báo về việc trong 
tháng 11.2021, gia đình 
ông bị một số đối tượng ở 
địa phương đến nhà dùng 
loa phát thanh gây rối, 
nhục mạ, chửi bới, đe dọa 
các thành viên trong gia 
đình; đồng thời bị đối tượng 
lạ dùng sơn trộn chất bẩn 
đổ lên xe ô tô, công ty 
của con trai lớn của ông 
nhằm gây sức ép để gia 
đình ông phải trả nợ. Theo 
ông Tảo, nguyên nhân là 
do con trai út của ông là 
Đỗ Văn Tuyền (đã lập gia 
đình, ở riêng) có vay tiền 
với lãi suất ngày của một 
số người ở địa phương để 
chơi bời, đến hạn không có 
khả năng thanh toán.

Thực tế cho thấy, hầu 
hết những người vay “tín 
dụng đen” đều phải hứng 
chịu hậu quả khôn lường, 
không những làm xáo trộn 
cuộc sống của bản thân 
mà còn liên lụy, ảnh hưởng 
tới người thân, gia đình. 
Trước tình hình đó, lực 
lượng Công an tỉnh cùng 
các cơ quan chức năng đã 
có nhiều giải pháp quyết 
liệt đấu tranh, phòng, 
chống hoạt động “tín dụng 
đen”. Đặc biệt, trong đợt 
cao điểm tấn công trấn áp 
tội phạm, bảo đảm an ninh, 
trật tự Tết Dương lịch, Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 
2022, Giám đốc Công an 
tỉnh chỉ đạo công an các 
đơn vị, địa phương quyết 
liệt triển khai thực hiện các 
biện pháp nhằm đấu tranh 
có hiệu quả với tội phạm 
liên quan đến hoạt động 
“tín dụng đen”. Trong tổng 
số 24 chuyên án được xác 
lập và đấu tranh sau 15 
ngày ra quân thực hiện đợt 
cao điểm, lực lượng Công 
an toàn tỉnh đã đấu tranh 
làm rõ một số đối tượng 
liên quan đến hoạt động 
“tín dụng đen”. Mới đây, 
Cơ quan Cảnh sát điều 
tra Công an tỉnh đã khởi 
tố vụ án, khởi tố bị can đối 
với Đỗ Huy Hoàng, sinh 
năm 1995, trú tại phường 
Bần Yên Nhân (thị xã Mỹ 
Hào) và Hoàng Đình Luật, 
sinh năm 1999, trú tại xã 
Thượng Bằng La, huyện 
Văn Chấn (Yên Bái) về 
tội cho vay lãi nặng trong 
giao dịch dân sự. Quá trình 
điều tra xác định, hai đối 
tượng Hoàng và Luật đã 

cho khách vay tiền theo 
hình thức vay trả lãi ngày 
và bốc bát họ với mức lãi 
suất từ 4 nghìn đồng đến 
10 nghìn đồng/triệu đồng/
ngày. Khách vay tiền của 
Hoàng và Luật đa số ở 
trên địa bàn thành phố 
Hưng Yên; số tiền vay từ 
5 triệu đồng đến 40 triệu 
đồng. Đến nay, Cơ quan 
Cảnh sát điều tra đã làm 
việc được với 21 khách 
vay tiền và xác định được 
tổng số tiền các đối tượng 
cho vay là 340 triệu đồng 
với lãi suất thu được là hơn 
80 triệu đồng; số tiền thu 
lời bất chính do thu lãi suất 
vượt quá 20%/năm là hơn 
70 triệu đồng.

“Tín dụng đen” để lại 
nhiều hệ lụy cho không ít 
gia đình và xã hội. Để hạn 
chế, đẩy lùi “tín dụng đen”, 
các ngân hàng, tổ chức tín 
dụng cần tiếp tục có nhiều 
gói vay linh hoạt hơn để hỗ 
trợ người dân, người có thu 
nhập thấp; đa dạng hóa 
những loại hình tín dụng 
phục vụ đời sống, tiêu 
dùng với thủ tục đơn giản, 
thuận tiện. Về phía cơ 
quan chức năng, đặc biệt 
là cơ quan công an cần 
kết hợp với chính quyền 
địa phương tuyên truyền, 
vận động nâng cao ý thức 
người dân trong chủ động 
phòng ngừa, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm liên 
quan đến “tín dụng đen”, 
không tạo điều kiện cho 
loại tội phạm này có cơ hội 
hoạt động.

HOÀNG BỀN

Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”
 trong lực lượng Công an tỉnh

Năm 2021, phong trào 
thi đua "Vì an ninh Tổ 
quốc" trong lực lượng 

Công an tỉnh có nhiều đổi 
mới, sáng tạo, góp phần 
tạo khí thế thi đua sôi nổi 
và chuyển biến tích cực 
trên các mặt công tác. 

Quá trình triển khai thực 
hiện phong trào thi đua, 
Công an tỉnh Hưng Yên đã 
gắn kết với việc thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
15.5.2016 của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; cuộc vận động “Xây 
dựng phong cách người 
Công an nhân dân bản 
lĩnh, nhân văn, vì Nhân 
dân phục vụ”; phong trào 
“Công an nhân dân học 
tập, thực hiện Sáu điều 
Bác Hồ dạy”, Kế hoạch 
“Xây dựng người chiến sỹ 
Công an mẫu mực, vì nhân 
dân phục vụ”. Phong trào 
thi đua được chia thành 
nhiều đợt với từng khẩu 
hiệu hành động cụ thể, 
xác định rõ nhiệm vụ trọng 
tâm, đề ra các nhóm giải 
pháp đột phá gắn với các 
đợt thi đua đặc biệt chào 
mừng kỷ niệm các ngày lễ 
lớn của đất nước, của tỉnh 
và của ngành. Kết thúc 
mỗi đợt thi đua đều có sơ 
kết, tổng kết, đánh giá, rút 
kinh nghiệm cũng như biểu 
dương, khen thưởng các 
tập thể, cá nhân tiêu biểu, 
hoàn thành xuất sắc, sáng 
tạo, hiệu quả các nhiệm vụ 
công tác được giao. 

Để phong trào thi đua 
lan tỏa sâu rộng và thực 
sự phát huy được hiệu quả 
thiết thực, Đảng ủy, Giám 
đốc Công an tỉnh và cấp 
ủy, thủ trưởng Công an 
các đơn vị, địa phương đặc 
biệt quan tâm, chú trọng 
làm tốt công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng lực lượng, 
trọng tâm là đẩy mạnh 
giáo dục chính trị, tư tưởng 
cho cán bộ chiến sỹ; siết 
chặt kỷ luật, kỷ cương, 
điều lệnh; tăng cường kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện 

“Tín dụng đen” là 
hình thức cho vay 
tín dụng với lãi 

suất cao từ các tổ chức, cá 
nhân tự thỏa thuận, không 
được pháp luật công nhận, 
không có tài sản bảo đảm. 
Nếu người vay không 
có khả năng trả nợ hoặc 
chậm trả lãi, các đối tượng 
cho vay sẽ dùng nhiều thủ 
đoạn ép bên vay và người 
thân phải trả. Từ hoạt động 
của “tín dụng đen” đã phát 
sinh những vi phạm pháp 
luật như: Cưỡng đoạt tài 
sản, bắt giữ người trái pháp 
luật, cố ý gây thương tích, 
gây rối trật tự công cộng… 

Khoảng 19 giờ 30 phút 
ngày 10.10.2021, Phạm 
Hồng Hiệp, sinh năm 1982, 
trú tại thôn Bắc Nam Phú, 
xã Thọ Vinh (Kim Động) 
cùng một số người trong 
gia đình đã đến hành hung 
vợ, con và cháu của ông 
Nguyễn Văn Q., sinh năm 
1955 (trú cùng thôn). Hậu 
quả làm 4 người bị thương 
tích, phải điều trị tại bệnh 
viện; trong đó có cháu 
Nguyễn Phương Nh., sinh 
ngày 8.12.2005. Nguyên 
nhân được xác định do 
giữa Hiệp và ông Q. có 
mâu thuẫn chuyện nợ nần. 
Chứng kiến hành động đòi 
nợ vô nhân tính của nhóm 
người cùng với áp lực của 
khoản nợ cả gốc và lãi, tối 
cùng ngày, ông Q. đã ra 
ao của thôn tự vẫn. Qua 
quá trình điều tra, xác 
minh, ngày 25.10.2021, 
Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an huyện Kim Động 
đã khởi tố đối tượng Phạm 
Hồng Hiệp về tội “cố ý gây 
thương tích”. Vụ án đang 
được Công an huyện Kim 
Động tiếp tục điều tra, xác 
minh mở rộng, xử lý các 
đối tượng liên quan theo 
quy định của pháp luật.

Trong tháng 10.2021, 
gia đình ông Nguyễn Anh 
Quân, sinh năm 1945 ở 
thôn Tạ Trung, xã Chính 
Nghĩa (Kim Động) nhiều 
lần bị một số đối tượng 
lạ dùng sơn pha xăng và 
mắm tôm cùng với gạch 
ném vào nhà vào ban đêm 
khi các thành viên trong 
gia đình đang ngủ. Nhận 
được tin báo, lãnh đạo 
Công an huyện Kim Động 
đã chỉ đạo các đội nghiệp 
vụ phối hợp với Công an 
xã Chính Nghĩa triển khai 
lực lượng xác minh làm rõ. 
Qua công tác xác minh, 
bằng các biện pháp nghiệp 
vụ, đến ngày 6.11.2021, 
Công an huyện đã xác 
định và triệu tập các đối 
tượng gồm: Dương Văn 
Khánh, sinh năm 1992, ở 
xã Trung Hưng (Yên Mỹ); 

 AN NINH - TRẬT TỰ

Lực lượng công an tích cực tham mưu chính quyền các địa phương xây dựng 
và triển khai mô hình camera bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông

(TIẾP THEO TRANG 1)

36 xã, thị trấn
 dịch Covid-19 ở cấp độ 1

Tặng quà hội viên phụ nữ 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2 CẤP

Thi hành xong 880 việc

* Mới đây, Hội Liên hiệp phụ nữ 
huyện Tiên Lữ đã phối hợp với Hội Phụ 
nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an 
huyện Tiên Lữ, Hội Doanh nghiệp huyện 
Tiên Lữ… tặng 65 suất quà cho những 
phụ nữ từng tham gia cách mạng, hội 
viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn trên địa bàn huyện, với tổng trị giá 
quà tặng là 25 triệu đồng.

 * Hội Liên hiệp phụ nữ phường 
Quang Trung (thành phố Hưng Yên) vừa 
phối hợp với các nhà hảo tâm tặng 26 
suất quà cho người có công và hội viên 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên 
địa bàn phường với tổng trị giá gần 10,5 
triệu đồng.

DƯƠNG MIỀN

Hòa giải thành 753 vụ, việc

Tỷ lệ điều trị thành công
 bệnh lao đạt 96,56%

Thực hiện Chương trình chống lao 
quốc gia, năm 2021 toàn tỉnh có 11.445 
lượt người khám bệnh, 13.264 lượt xét 
nghiệm. Số bệnh nhân thu dung mới là 
529 người; tỷ lệ điều trị thành công đạt 
96,56%.

Ngoài các hoạt động phòng, chống 

lao tại cộng đồng và bệnh viện, bác sỹ 
bệnh viện tuyến tỉnh và huyện được cập 
nhật chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc 
nghẽn mãn tính giai đoạn ổn định, hướng 
dẫn đo chức năng hô hấp... 

PV

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực 
đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 
2019 - 2022”, hiện nay, toàn tỉnh có 898 
tổ hòa giải với trên 6,5 nghìn hòa giải 
viên, bảo đảm mỗi thôn, tổ dân phố có 
ít nhất 1 tổ hòa giải, mỗi tổ hòa giải có 
từ 3 hòa giải viên trở lên, bảo đảm thành 
phần theo quy định. Năm 2021, Sở Tư 

pháp đã biên soạn cuốn “Hỏi đáp pháp 
luật” dành cho hoà giải viên ở cơ sở, giúp 
cập nhật kiến thức, kỹ năng cho các hòa 
giải viên. Trong năm 2021, các tổ hòa 
giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 887 
vụ/việc, tiến hành hòa giải thành 753 vụ/
việc, đạt tỷ lệ 85%...

PV

Trong 3 tháng đầu năm công tác 2022 
(1.10.2021 đến 31.12.2021), cơ quan 
Thi hành án dân sự (THADS) 2 cấp trong 
tỉnh đã thi hành xong 880 việc trong tổng 
số 2.040 việc có điều kiện thi hành, đạt 
tỷ lệ 43,14%. Về tiền, đã thi hành xong 
trên 195 tỷ đồng, trong tổng số hơn 1,6 
nghìn tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt 
tỷ lệ 12,25%.

Để công tác thi hành án đạt hiệu quả, 
cơ quan THADS 2 cấp thực hiện chặt 
chẽ ngay từ khâu phân loại, phân công 
công việc phù hợp năng lực, sở trường 
của từng chấp hành viên; chủ động phối 
hợp giải quyết các vụ việc có khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình tổ chức thực 
hiện...

ĐỨC HÙNG

“Tín dụng đen”
 và những hệ lụy khôn lường

Công an huyện Khoái Châu đấu tranh làm rõ một số đối tượng liên quan 
đến hoạt động "tín dụng đen"

vận động viên… và phù 
hợp với điều kiện thực tế; 
mở rộng đối tượng được 
hưởng chính sách hỗ trợ 
là cán bộ, công chức cấp 
xã… Nghị quyết số 168 quy 
định chính sách hỗ trợ đào 
tạo tiến sỹ, bác sỹ chuyên 
khoa II, dược sỹ chuyên 
khoa II; CB,CC,VC thuộc 
biên chế của tỉnh làm việc 
trong các cơ quan, đơn vị 
sự nghiệp công lập của 
Đảng, Nhà nước, MTTQ và 
các tổ chức chính trị - xã 
hội cấp tỉnh, cấp huyện, 
cán bộ, công chức được 
luân chuyển giữ chức danh 
cán bộ cấp xã; hỗ trợ đào 
tạo thạc sỹ, bác sỹ chuyên 
khoa I, dược sỹ chuyên 
khoa I đối với viên chức 
trong các đơn vị sự nghiệp 
y tế được cử đi đào tạo 
đúng chuyên ngành trong 
lĩnh vực y tế; viên chức 
trong các trường phổ thông 
được cử đi đào tạo đúng 
chuyên ngành đào tạo giáo 
viên; cán bộ, công chức 
cấp xã được cử đi đào tạo 
theo đúng chuyên ngành 
của trình độ đại học hoặc 
phù hợp với chức danh 
đảm nhiệm tại thời điểm có 
quyết định cử đi đào tạo. 
Thu hút nhân tài đối với 
tiến sỹ, thạc sỹ và tương 
đương chuyên ngành y tế, 
huấn luyện viên, người tốt 
nghiệp đại học thủ khoa 
xuất sắc, loại hình đào tạo 
chính quy, người tốt nghiệp 
loại giỏi, loại hình đào tạo 
chính quy có chuyên môn, 
nghiệp vụ phù hợp với 
chức danh công chức cấp 
xã cần tuyển dụng. Chính 
sách thưởng khuyến khích 
tài năng trong lĩnh vực giáo 
dục và đào tạo, giáo dục 

nghề nghiệp, lĩnh vực khoa 
học và công nghệ, báo chí 
- truyền thông… Nghị quyết 
số 168 cũng quy định rõ 
điều kiện áp dụng về đối 
tượng, độ tuổi, mức hỗ trợ, 
thưởng khuyến khích… Mức 
hỗ trợ cao nhất là 120 triệu 
đồng đối với CB,CC,VC 
nữ được cử đi đào tạo tiến 
sỹ và tương đương. Chính 
sách thu hút nhân tài, hỗ 
trợ bằng tiền cao nhất là 
225 triệu đồng đối với tiến 
sỹ y khoa, bác sỹ chuyên 
khoa II, dược sỹ chuyên 
khoa II… 

Thời gian qua, tỉnh đã 
quan tâm đến chính sách 
khuyến khích, trọng dụng 
người tài, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ 
CB,CC,VC và mang lại kết 
quả tích cực. Gần đây nhất 
là Nghị quyết số 115/2017/
NQ-HĐND của HĐND tỉnh 
ban hành ngày 21.11.2017 
(Nghị quyết số 115). Tiếp 
đó, ngày 8.2.2018, UBND 
tỉnh ban hành Quyết định 
số 01/2018/QĐ-UBND Quy 
định hỗ trợ đối với cán bộ, 
công chức, viên chức được 
cử đi đào tạo sau đại học, 
mức thưởng khuyến khích 
ưu đãi tài năng và thu hút 
nhân tài. Qua 4 năm thực 
hiện Nghị quyết số 115 
của HĐND tỉnh, UBND tỉnh 
đã quyết định cử đi học và 
thực hiện chế độ hỗ trợ đào 
tạo đối với 52 CB,CC,VC; 
trong đó, 7 tiến sỹ và 
tương đương, 45 thạc sỹ và 
tương đương. Về thực hiện 
thưởng ưu đãi tài năng, lĩnh 
vực Giáo dục - Đào tạo đã 
thưởng khuyến khích đối 
với 138 học sinh đoạt giải 
trong các kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia và 105 
giáo viên hướng dẫn; lĩnh 
vực Khoa học và Công 
nghệ đã thưởng khuyến 
khích ưu đãi tài năng cho 
10 học sinh đoạt giải trong 
Cuộc thi khoa học kỹ thuật 
cấp quốc gia… Tuy số 
người được hỗ trợ đào tạo 
và tập thể, cá nhân được 
hưởng chính sách thưởng 
khuyến khích tài năng 
chưa nhiều, nhưng bước 
đầu đã khuyến khích, tạo 
điều kiện để CB,CC,VC 
tích cực tham gia học tập 
nâng cao trình độ và năng 
lực công tác; tạo nguồn 
cán bộ lâu dài; bảo đảm 
sự ổn định, kế thừa và phát 
triển đội ngũ cán bộ của 
tỉnh theo hướng chuyên 
sâu, chuyên nghiệp, góp 
phần nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt động của 
các cơ quan, đơn vị, phục 
vụ cho sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, 
xây dựng nền hành chính 
hiện đại, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả. 

Dư luận phấn khởi, 
đồng tình với những quy 
định về  chính sách động 
viên, khuyến khích cán bộ, 
thu hút người tài của Nghị 
quyết số 168. Song, vẫn 
có người còn băn khoăn 
về việc bố trí, sắp xếp, 
sử dụng nhân tài, hay nói 
cách khác là làm thế nào 
để tạo môi trường làm việc 
tốt để những nhân tài đó 
phát huy được năng lực, sở 
trường để không làm giảm 
đi sự nhiệt tình và khả năng 
sáng tạo của họ. Mặt khác, 
phải có mức thu nhập thoả 
đáng để “giữ chân” người 
tài và để họ yên tâm lao 
động, cống hiến.

Thu hút...
Theo đánh giá cấp độ dịch Covid-19, hiện tỉnh đang ở 

cấp độ 2. Đối với cấp huyện, có 9/10 huyện, thị xã, thành 
phố cấp độ 2, huyện Văn Lâm cấp độ 1. Đối với cấp xã, 
cấp độ 1 có 36 xã, thị trấn gồm các xã: Lạc Đạo, Chỉ 
Đạo, Đại Đồng, Việt Hưng, Lương Tài (Văn Lâm), Phụng 
Công (Văn Giang),  Đồng Than, Hoàn Long, Việt Cường, 
Yên Hòa, Minh Châu (Yên Mỹ); Nhân La, Mai Động, Đức 
Hợp, Ngọc Thanh (Kim Động), huyện Khoái Châu có 21 
xã, thị trấn (trừ các xã Ông Đình, Tân Dân, Thành Công, 
Nhuế Dương); cấp độ 2 có 121 xã, phường, thị trấn; cấp 
độ 3 có 4 xã, thị trấn, gồm: Nghĩa Hiệp, Liêu Xá (Yên 
Mỹ); thị trấn Văn Giang và xã Xuân Quan (Văn Giang).

ĐÀO DOAN
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Trên 250,7 nghìn khách hàng 
sử dụng ứng dụng zalo nhận 

thông báo tiền điện, lịch cắt điện
Năm 2021, Công ty Điện lực Hưng Yên phát triển thêm hơn 

1,6 nghìn khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhắn tin chăm sóc 
khách hàng qua ứng dụng Zalo, nâng tổng số khách hàng nhận 
thông báo tiền điện, lịch cắt điện thông qua ứng dụng Zalo lên 
hơn 250,7 nghìn người. Việc triển khai ứng dụng Zalo trong công 
tác dịch vụ khách hàng mang lại nhiều lợi ích cho ngành điện và 
khách hàng sử dụng điện như giảm chi phí nhắn tin thông báo, bổ 
sung kênh phục vụ khách hàng tốt hơn…

Tỷ lệ tổn thất điện năng còn 3,24%
Thời gian qua, Công ty Điện lực Hưng Yên đã thực hiện nhiều 

giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng như: Giao chỉ tiêu tổn thất 
điện năng đến từng đường dây, trạm biến áp phân phối; xây dựng 
và tổ chức các chương trình giảm tổn thất điện năng theo từng 
quý; thường xuyên kiểm tra, tính toán để bảo đảm phương thức 
vận hành tối ưu nhất, duy trì bảo đảm điện áp trong giới hạn cho 
phép… Năm 2021, tỷ lệ tổn thất điện năng trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của công ty còn 3,24%, giảm 0,22% so với cùng 
kỳ năm 2020 và thấp hơn 0,23% so với kế hoạch Tổng Công ty 
Điện lực miền Bắc giao.

PV

rộng tuyến đường liên tỉnh 
Hà Nội - Hưng Yên kéo 
dài (ĐT.379), đoạn qua địa 
phận tỉnh được khởi công 
xây dựng ngày 23.12.2021. 
Do dự án có nhiều gói thi 
công, đi qua nhiều khu 
công nghiệp, khu dân cư, 
có mật độ người tham gia 
giao thông đông nên hàng 
ngày, ngoài hệ thống biển 
báo, cọc tiêu, rào chắn, 
các nhà thầu còn cắt cử 
người trực tiếp có mặt tại 
các nút giao, nơi có nhiều 
máy móc, phương tiện 
thi công để điều tiết giao 
thông, chống ùn tắc, bảo 
đảm an toàn trên tuyến.

Hiện nay, trên địa bàn 
tỉnh có một số dự án giao 
thông vừa triển khai đầu 
tư xây dựng, vừa khai thác 
như: Dự án xây dựng đường 
bên nối đường cao tốc Hà 
Nội - Hải Phòng với đường 
cao tốc Cầu Giẽ - Ninh 
Bình; dự án cải tạo, nâng 
cấp ĐT.380; Dự án xây 
dựng đường trục ngang kết 
nối QL.39 (Km22+550) với 
ĐT.376… 

Đồng chí Lê Xuân Thủy, 
Trưởng phòng Quản lý kết 
cấu hạ tầng giao thông 

(Sở Giao thông vận tải) 
cho biết: Việc thực hiện 
công tác bảo đảm an toàn 
giao thông trong quá trình 
thi công công trình là một 
trong những điều kiện 
bắt buộc khi triển khai dự 
án giao thông. Theo quy 
định, trong quá trình thi 
công, đơn vị thi công phải 
bố trí báo hiệu, rào chắn 
tạm thời tại nơi thi công và 
thực hiện các biện pháp 
bảo đảm giao thông thông 
suốt, an toàn. 

Đồng chí Nguyễn 
Quang Khải, Phó Giám 
đốc Sở Giao thông vận tải 
cho biết: Thời điểm giáp 
Tết Nguyên đán, lưu lượng 
phương tiện tham gia trên 
các tuyến giao thông tăng 
cao. Trong khi đó, tại các 
tuyến giao thông vừa khai 
thác, vừa đầu tư xây dựng 
tiềm ẩn nguy cơ cao tai 
nạn giao thông. Do đó, 
các nhà thầu thi công các 
công trình, dự án giao 
thông trên địa bàn tỉnh 
cần tăng cường bảo đảm 
trật tự, an toàn giao thông, 
gắn với phòng, chống dịch 
Covid-19. Các đơn vị cần 
chỉ đạo tư vấn giám sát, 

nhà thầu thi công hoàn 
chỉnh các công việc còn 
lại, dọn dẹp công trường, 
không gây cản trở giao 
thông. Cùng với đó, duy trì 
đầy đủ hệ thống biển báo 
trong quá trình thi công 
để phương tiện lưu thông 
thuận lợi. Các chủ đầu tư, 
ban quản lý dự án duy trì 
bộ phận ứng trực 24/24 giờ 
tại hiện trường, bảo đảm 
an toàn giao thông trong 
dịp Tết. Công bố số điện 
thoại đường dây nóng của 
cán bộ thường trực tại hiện 
trường để kịp thời xử lý khi 
xảy ra các tình huống mất 
an toàn, ùn tắc giao thông. 
Các đơn vị liên quan cần 
giải quyết kịp thời khi xảy 
ra các tình huống mất an 
toàn, ùn tắc giao thông 
trên tuyến, bảo đảm tuyệt 
đối an toàn cho phương 
tiện lưu thông; yêu cầu 
các chủ phương tiện, lái xe 
cung cấp vật liệu xây dựng 
phục vụ thi công xây dựng 
dự án tuân thủ đúng trọng 
tải cho phép theo quy định. 

Bảo đảm an toàn giao thông
 trong thi công dự án giao thông

Vừa khai thác, vừa 
thi công các tuyến 
đường khiến việc di 

chuyển của các phương 
tiện giao thông gặp nhiều 
khó khăn. Do đó, công 
tác bảo đảm an toàn giao 
thông trong thi công một 
số dự án giao thông trên 
địa bàn tỉnh thời gian qua 
luôn được chú trọng.

Là một trong những dự 
án sớm có mặt bằng sạch, 
đầu tháng 11.2021, dự án 
tuyến đường bộ nối đường 
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 
với đường cao tốc Cầu Giẽ 
- Ninh Bình qua địa phận 
tỉnh được khởi công xây 
dựng giai đoạn 2. Hiện 
nay, các nhà thầu đang 
đẩy nhanh tiến độ thi công 
dự án. Trên công trình, 
mỗi ngày có hàng trăm ô 
tô, máy xúc, xe lu san gạt, 
vận chuyển vật liệu, san 
lấp mặt bằng phục vụ thi 
công. Với khối lượng thi 
công lớn, số lượng phương 
tiện tham gia nhiều, tại 
nhiều đoạn tuyến của dự 
án tiềm ẩn nguy cơ xảy ra 
ùn tắc, mất an toàn giao 
thông. Ông Nguyễn Văn 
Công, Chỉ huy trưởng công 
trường (Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường) - đơn 
vị thi công tuyến đường 
bộ nối đường cao tốc Hà 
Nội - Hải Phòng với đường 
cao tốc Cầu Giẽ - Ninh 
Bình giai đoạn 2 cho biết: 
Ngay từ khi bắt đầu triển 
khai dự án, công ty đã thực 
hiện đồng bộ các giải pháp 
giảm ùn tắc, tai nạn giao 
thông, đẩy nhanh tiến độ, 
bảo đảm chất lượng công 
trình. Trong đó, thực hiện 
cắm biển báo công trình, 
biển báo hạn chế tốc độ, 
cùng hệ thống cọc tiêu 
được rào chắn bằng dây 
phản quang tách biệt công 
trường thi công với phần 
đường đang vận hành; 
các tổ thi công cắt cử 
người chốt trực, hướng dẫn 
phương tiện lưu thông… 
Nhờ đó, bên cạnh việc 
bảo đảm tiến độ thi công, 
tuyến đường vẫn phát huy 
công năng trong việc phục 
vụ nhu cầu lưu thông, phát 
triển kinh tế của người dân.

Dự án nâng cấp, mở 

Thi công tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 
với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 2 

trấn được khoảng trên 9 tấn. 
UBND huyện đã xây dựng 
kế hoạch về thực hiện chiến 
dịch diệt chuột vụ xuân 2022 
theo kế hoạch của Sở Nông 
nghiệp và PTNT, theo đó, 
huyện phân bổ 731,7 kg 
thuốc diệt chuột Antimice 
3DP cho các xã, thị trấn; 
đồng thời chỉ đạo các địa 
phương tổ chức diệt chuột 
làm 2 đợt phù hợp với tình 
hình thực tế của từng cánh 
đồng. Trong đó, đợt 1 sẽ đặt 
80% lượng bả, tập trung từ 
ngày 20 đến 28.1 đối với các 
xã đổ ải sớm và từ ngày 5 
đến 12.2 đối với các xã đổ ải 
muộn. Đợt 2, đặt 20% lượng 
bả chuột còn lại từ ngày 1 - 
31.3. Bên cạnh đó, huyện 
kết hợp thêm các biện pháp 
thủ công đặt bẫy bán nguyệt. 

Huyện chỉ đạo tập trung 
gieo cấy lúa xuân sau Tết 
Nguyên đán là chính, do vậy 
cùng với các giải pháp hỗ 
trợ trên, phòng Nông nghiệp 

và PTNT huyện Khoái Châu 
khuyến cáo nông dân: Đối 
với mạ trên sân, nền đất 
cứng thì phải che phủ nilon 
khi trời rét, thời gian gieo 
mạ tập trung từ ngày 2 đến 
10.2; chỉ nên gieo thẳng ở 
những chân ruộng chủ động 
được việc tưới, tiêu nước. Khi 
có rét đậm, rét hại hoặc dự 
báo sắp có rét đậm, rét hại 
không nên gieo thẳng, phải 
hãm mạ hoặc chuyển sang 
gieo mạ nền cứng. Khi thời 
tiết ấm, các hộ tranh thủ mọi 
nguồn lực để gieo cấy thật 
nhanh theo phương châm 
“cấy chân ruộng cao trước, 
ruộng trũng cấy sau”; hoàn 
thành việc gieo cấy theo 
đúng khung thời vụ và tuyệt 
đối không gieo cấy khi nhiệt 
độ trung bình ngày xuống 
dưới 150C. 

Để hoàn thành kế hoạch 
gieo cấy lúa xuân trong tháng 
2, UBND huyện yêu cầu 
trong thời gian tới, các đơn 

vị, ngành chuyên môn trên 
địa bàn huyện tiếp tục triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ 
như: Điện lực Khoái Châu tổ 
chức lực lượng thường trực, 
xử lý sự cố kỹ thuật bảo đảm 
cấp điện ổn định 24/24 giờ 
cho các trạm bơm trong thời 
gian bơm đổ ải, làm đất; Xí 
nghiệp khai thác công trình 
thủy lợi Châu Giang theo dõi 
chặt chẽ thông tin, diễn biến 
thời tiết, có biện pháp bơm 
nước phù hợp và tiết kiệm; 
các xã, thị trấn trong huyện 
chủ động khi nước vào đến 
chân ruộng phải tổ chức làm 
đất ngay, quản lý tốt bờ vùng 
tránh gây lãng phí nước. 
Ngoài ra, nông dân cần chủ 
động theo dõi diễn biến của 
thời tiết, dự phòng giống lúa 
có thời gian sinh trưởng ngắn 
để gieo cấy bù diện tích lúa 
và mạ bị chết do rét đậm, rét 
hại...

MINH HUẾ

KHOÁI CHÂU

Đồng ruộng hối hả vào vụ mới
Trước những dự báo bất 

thuận về thời tiết, thủy 
văn, thời điểm này, 

nông dân các địa phương 
trên địa bàn huyện Khoái 
Châu đang tích cực vệ sinh 
đồng ruộng, chuẩn bị giống, 
vật tư nông nghiệp và các 
điều kiện cần thiết khác để 
bảo đảm sản xuất vụ lúa 
xuân đúng lịch thời vụ, đạt 
năng suất và sản lượng cao.

Vụ lúa xuân năm nay, 
huyện Khoái Châu có kế 
hoạch gieo cấy 1,5 nghìn ha 
lúa, theo thực tế của từng xã, 
thị trấn đã đưa ra lựa chọn 3 
- 4 giống chủ lực để chỉ đạo 
gieo cấy, gồm các giống: Đài 
Thơm 8, Hà Phát 3, VNR20, 
Nếp thơm Hưng Yên, Tiền 
Hải 1... Để sản xuất lúa xuân 
giành thắng lợi, Xí nghiệp 
khai thác công trình thủy lợi 
Châu Giang đã phối hợp các 
xã, thị trấn chủ động bơm 
nước đổ ải từ ngày 4.1. Đến 
ngày 17.1, toàn huyện đã 
bơm nước đổ ải được trên 
100ha, làm đất lần 1 được 
khoảng 80 ha, tập trung chủ 
yếu ở các xã: Hồng Tiến, 
Việt Hoà, Đại Hưng, Tân 
Dân... Vụ xuân năm nay, xã 
Đại Hưng (Khoái Châu) có 
kế hoạch gieo cấy 430 mẫu, 
đến nay, diện tích trên đang 
được đổ ải và làm đất. Dự 
kiến, các hộ dân sẽ xuống 
đồng gieo cấy vào mùng 4 
tháng Giêng và sản xuất lúa 
theo hình thức gieo thẳng 
là chủ yếu. Hiện nay, địa 
phương đang tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ 
biến đến các hộ dân về lịch 
thời vụ và những lưu ý trong 
quá trình gieo thẳng để đạt 
hiệu quả, năng suất cao.

Để chủ động cho gieo 
cấy lúa xuân, đến giữa 
tháng 1, huyện Khoái Châu 
đã cung ứng giống lúa hỗ 
trợ cho nông dân các xã, thị 

Làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa xuân tại xã Hồng Tiến (Khoái Châu)

Trong những năm qua, 
phong trào nông dân thi 
đua sản xuất, kinh doanh 

giỏi ở huyện Ninh Giang (Hải 
Dương) diễn ra sôi nổi, triển 
khai nhiều mô hình kinh tế mới, 
đem lại hiệu quả cao.

LỢI NHUẬN CAO
Năm 2014, được sự tư vấn, 

hỗ trợ của Trung tâm Nghiên 
cứu gia cầm Thụy Phương 
(Viện Chăn nuôi), gia đình 
bà Đặng Thị Tròn ở xã Hồng 
Phong đã chọn nuôi đà điểu 
thay vì lợn, gia cầm hay đào 
ao thả cá và thành lập trang 
trại đà điểu Trung Kiên. “Lúc 
mới nuôi đà điểu, gia đình tôi 
vất vả lắm, từ việc lấp ao đến 
xây chuồng trại. Hơn nữa, trên 
địa bàn huyện chưa có mô hình 
nào để chúng tôi học hỏi", bà 
Tròn cho biết.

So với những con vật nuôi 
khác, nuôi đà điểu tương đối 
nhàn, chỉ cần cho ăn và dọn vệ 
sinh. Đà điểu gần như không 
có bệnh nên không phải dùng 
thuốc kháng sinh. Để có sản 
phẩm sạch, bà Tròn trồng cỏ, 
mua thóc về chế biến thành 
cám cho đà điểu ăn. Hiện nay, 
mỗi năm trang trại cung cấp ra 
thị trường trên 100 con đà điểu 
thương phẩm. Ngoài ra, trang 
trại duy trì 170 con đà điểu sinh 
sản, mỗi năm xuất bán khoảng 
1.000 con giống. Không chỉ tiêu 
thụ ở trong nước, con giống còn 
được xuất sang Lào.

Mỗi năm trang trại đà điểu 
Trung Kiên đạt doanh thu trên 
2 tỷ đồng, trừ chi phí thu lãi 
hàng trăm triệu đồng và tạo 
việc làm thường xuyên cho 6 
lao động với thu nhập 6 triệu 
đồng/người/tháng.

Sau nhiều lần tìm tòi, thử 
nghiệm, ông Bùi Đức Duyệt ở 
thôn Văn Hội (xã Văn Hội) đã 
mang giống khoai lang chân vịt 
từ Hưng Yên về trồng. Do phù 
hợp với đồng đất Văn Hội nên 
khoai cho củ to, bở và thơm 
ngon. Với diện tích 2,5 mẫu, 

Mỗi năm trang trại đà điểu Trung Kiên ở xã Hồng Phong 
đạt doanh thu trên 2 tỷ đồng

Nông dân Ninh Giang 
thành công với mô hình mới

mỗi năm trồng 2 vụ, sau khi trừ 
chi phí, gia đình ông thu lãi từ 200-
250 triệu đồng. Không chỉ làm giàu 
cho bản thân, ông Duyệt tích cực 
chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ dây 
khoai giống cho các hộ khác trong 
thôn. Đến nay, thôn Văn Hội đã có 
20 hộ chuyên trồng loại khoai này 
với diện tích trên 10 mẫu. Ông Trần 
Văn Vạn, một hộ dân trong thôn 
cho biết: “Nhờ ông Duyệt hỗ trợ, gia 
đình tôi đã chuyển sang trồng khoai 
mấy năm nay với diện tích gần 1 
mẫu, mỗi sào lãi từ 4-5 triệu đồng/
vụ".
ĐỒNG HÀNH CÙNG NÔNG DÂN

Để thực hiện tốt phong trào 
nông dân thi đua sản xuất, kinh 
doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp 
nhau làm giàu và giảm nghèo bền 
vững ở Ninh Giang, Hội Nông dân 
huyện có nhiều hoạt động hỗ trợ 
nông dân, trong đó nổi bật là hỗ 
trợ vốn. Đến nay, hội đã xây dựng 
được 32 tổ vay vốn Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn với 3.124 thành viên, dư nợ 
gần 185 tỷ đồng; 95 tổ tiết kiệm vay 
vốn, với 2.325 hộ vay, dư nợ 91,3 tỷ 
đồng. Nhiều hội viên được vay vốn 
từ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp để 
phát triển SXKD. Các chi hội và Hội 
Nông dân xã đang quản lý trên 2,5 
tỷ đồng nguồn vốn từ hội viên đóng 

góp giúp nông dân có hoàn cảnh 
khó khăn, hội viên thiếu vốn phát 
triển kinh tế.

Ông Lê Đình Đoan, Chủ tịch Hội 
Nông dân, Giám đốc HTX Dịch vụ 
nông nghiệp xã Hưng Long đầu tư 
mua 5 máy cấy để làm mạ khay 
cấy máy diện tích 600 mẫu/năm 
phục vụ nông dân trong và ngoài 
xã. Tôi rất phấn khởi khi được các 
cấp, ngành hỗ trợ về vốn vay. Nhờ 
nguồn vốn này, chúng tôi có thể 
mở rộng SXKD, làm giàu cho mình 
cũng như quê hương, ông Đoan 
nói.  

Trong 3 năm qua, huyện Ninh 
Giang có 26.877 lượt hộ nông dân 
đạt danh hiệu SXKD giỏi 4 cấp, 
chiếm 72,2% số hộ đăng ký, trong 
đó có 18 lượt hộ SXKD giỏi cấp 
Trung ương, 1.618 lượt hộ SXKD 
giỏi cấp tỉnh. Đánh giá về phong 
trào SXKD giỏi tại địa phương, ông 
Vũ Hồ Phương, Chủ tịch Hội Nông 
dân huyện Ninh Giang cho biết, từ 
phong trào này đã xuất hiện nhiều 
mô hình tiêu biểu, làm phong phú, 
đa dạng các mô hình kinh tế của địa 
phương, góp phần xây dựng nông 
thôn mới hiệu quả. Những năm tới, 
hội tiếp tục khuyến khích, động 
viên nông dân thực hiện nhiều mô 
hình kinh tế hiệu quả hơn nữa.

Theo Báo Hải Dương điện tử

NHÌN RA 
TỈNH BẠN

chuyển giao khoa học kỹ thuật 
cho 35.608 lượt hội viên; cung 
ứng trên 1.768 tấn phân bón trả 
chậm cho hội viên, nông dân; 
tín chấp từ Quỹ hỗ trợ nông dân 
các cấp gần 84,8 tỷ đồng và từ 
các tổ chức tín dụng số tiền hơn 
3 nghìn tỷ đồng cho hội viên vay 
vốn phát triển kinh tế. 

Năm 2022, các cấp Hội 
Nông dân trong tỉnh tiếp tục 
củng cố, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động; triển khai 
hiệu quả các phong trào thi 
đua, trong đó trọng tâm là 
phong trào “Nông dân thi đua 
sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn 
kết giúp nhau làm giàu và giảm 
nghèo bền vững”; đổi mới, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công 
tác tuyên truyền, vận động hội 
viên; hướng dẫn, hỗ trợ hội viên 
nông dân tham gia các hình 
thức kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp; tiếp tục triển khai các 
hoạt động hỗ trợ hội viên nông 
dân phát triển kinh tế, nâng cao 
thu nhập, cải thiện đời sống...

Trong phong trào “Nông dân 
thi đua sản xuất, kinh doanh 
giỏi, đoàn kết giúp nhau làm 
giàu và giảm nghèo bền vững” 
giai đoạn 2016 -2020, các cấp 

Hội đã đẩy mạnh hoạt động 
tuyên truyền, triển khai nhiều 
hoạt động hỗ trợ hội viên phát 
triển kinh tế, thu hút đông đảo 
hội viên, nông dân tham gia. 
Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh 
đã có 361.261 hộ nông dân đạt 
hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các 
cấp, chung tay ủng hộ, giúp đỡ 
9.227 hộ nông dân thoát nghèo.

Hội nghị đã bầu bổ sung 
8 đồng chí Ủy viên Ban Chấp 
hành Hội Nông dân tỉnh khóa 
IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng 
thời ký giao ước thi đua giữa Hội 
Nông dân các huyện, thị xã, 
thành phố năm 2022.

Nhân dịp nay, Ban Chấp 
hành Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam tặng kỷ niệm chương 
"Vì giai cấp nông dân Việt Nam" 
cho 60 đồng chí là cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ Hội Nông dân trong 
tỉnh đã có công lao đóng góp 
xây dựng giai cấp nông dân và 
Hội Nông dân Việt Nam; Ban 
Chấp hành Trung ương Hội 
Nông dân Việt Nam tặng Bằng 
khen cho 9 tập thể, 13 cá nhân 
đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác Hội và phong trào 
nông dân năm 2020 - 2021…

tố cáo. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng bảo 
đảm thực hiện nghiêm, chính xác. Kết quả, 
cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra 407 đảng 
viên và 71 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 
395 đảng viên và 67 tổ chức đảng. Ủy ban 
Kiểm tra các cấp đã tích cực thực hiện các 
nhiệm vụ theo quy định. Ủy ban Kiểm tra các 
cấp kiểm tra 5 đảng viên khi có dấu hiệu vi 
phạm; 69 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát…

Năm 2022, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các 
cấp trong Đảng ủy Khối tiếp tục quán triệt, 
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng, các văn bản quy định, hướng dẫn 
của Trung ương, nghị quyết đại hội đảng bộ 
các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác 
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong 
Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy 
viên cùng cấp và cán bộ diện cấp ủy cùng 
cấp quản lý; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng 
gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm của 
cá nhân người đứng đầu; chú trọng đào tạo, 
bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm 
công tác kiểm tra ở cơ sở…

Nhân dịp này, 4 cá nhân có nhiều cống 
hiến cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng đã 
được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 
Kiểm tra của Đảng”; nhiều tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong 
Đảng năm 2021 được Ban Thường vụ Đảng 
ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tặng 
Giấy khen.

* Cùng ngày, Đảng ủy khối Cơ quan - 
Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 
VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị, các 
đại biểu đã nghiên cứu, thông qua các nội 
dung: Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về thực 
hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp Ban Chấp 
hành Đảng bộ Khối; dự thảo báo cáo tổng kết 
công tác xây dựng Đảng năm 2021, phương 
hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả 
kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể 
và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh năm 2021; 
báo cáo kết quả công tác quản lý tài chính 
Đảng năm 2021; phương hướng nhiệm vụ 
năm 2022 của cơ quan Đảng ủy Khối…

và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-
KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành 
Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn 
chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển 
hoá"; công tác phòng, chống dịch Covid-19 
và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; 
các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm 
Dần 2022 và chăm lo Tết cho các gia đình 
chính sách, người có công, hộ nghèo…

(TIẾP THEO TRANG 1)

(TIẾP THEO TRANG 1)

Hội nghị báo cáo viên...

36 xã, thị trấn
 dịch Covid-19 ở cấp độ 1

Tổng kết ...

Triển khai... (TIẾP THEO TRANG 1)
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Đài KTTV Hưng Yên

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

Văn phòng Công chứng Đàm Ngọc Thế 
được thành lập theo Quyết định số 2851/QĐ-
UBND ngày 8.12.2021 của UBND tỉnh Hưng 
Yên về việc quyết định cho phép thành lập Văn 
phòng công chứng và đã được Sở Tư pháp tỉnh 
Hưng Yên cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn 
phòng công chứng số 36/TP-ĐKHĐ-CC ngày 
30.12.2021. Địa chỉ trụ sở: Số 73 phố Bùi Thị 
Cúc, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 
Yên.

Ngày bắt đầu hoạt động: 19.1.2022.
Công chứng viên đăng ký hành nghề tại Văn 

phòng Công chứng Đàm Ngọc Thế gồm có:
1. Ông Đàm Ngọc Thế, Trưởng Văn phòng 

là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết 
định số 2555/QĐ-BTP ngày 11.12.2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp;

2. Bà Phạm Vân Anh, Công chứng viên hợp 
danh là Công chứng viên được bổ nhiệm theo 
Quyết định số 559/QĐ-BTP ngày 18.3.2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Trưởng Văn phòng công chứng
Đàm Ngọc Thế

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH 
PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

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

(Tiếp theo kỳ trước)

2. Thời gian khoanh nợ
a) Đối với người nộp thuế 

quy định tại khoản 1 Điều 83 
Luật Quản lý thuế thì thời gian 
khoanh nợ được tính từ ngày 
được cấp giấy chứng tử hoặc 
giấy báo tử hoặc các giấy tờ 
thay cho giấy báo tử theo quy 
định của pháp luật về hộ tịch 
hoặc quyết định của Tòa án 
tuyên bố là đã chết, mất tích, 
mất năng lực hành vi dân sự 
đến khi Tòa án hủy quyết định 
tuyên bố một người là đã chết, 
mất tích, mất năng lực hành vi 
dân sự hoặc được xóa nợ theo 
quy định.

b) Đối với người nộp thuế 
quy định tại khoản 2 Điều 83 
Luật Quản lý thuế thì thời gian 
khoanh nợ được tính từ ngày cơ 
quan đăng ký kinh doanh đăng 
tải thông tin về việc người nộp 
thuế đang làm thủ tục giải thể 
trên Hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký kinh doanh đến 
khi người nộp thuế tiếp tục hoạt 
động kinh doanh hoặc hoàn 
thành thủ tục giải thể hoặc được 
xóa nợ theo quy định.

c) Đối với người nộp thuế 
quy định tại khoản 3 Điều 83 
Luật Quản lý thuế thì thời gian 
khoanh nợ được tính từ ngày 
Tòa án có thẩm quyền thông 
báo thụ lý đơn yêu cầu mở 
thủ tục phá sản hoặc người 
nộp thuế đã gửi hồ sơ phá sản 
doanh nghiệp đến cơ quan 
quản lý thuế nhưng đang trong 
thời gian làm các thủ tục thanh 
toán, xử lý nợ theo quy định của 
Luật Phá sản đến khi người nộp 
thuế tiếp tục hoạt động kinh 
doanh hoặc được xóa nợ theo 
quy định.

Trường hợp Tòa án có thẩm 
quyền đã thông báo thụ lý đơn 
yêu cầu mở thủ tục phá sản thì 
người nộp thuế được khoanh nợ 

(TIẾP THEO TRANG 1)

Năm 2021, thể thao Hưng Yên
 giành 46 huy chương các loại

Từ ngày 20 đến 21.1.2022
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày đầu trời nắng, 

ngày sau có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, 
trời chuyển rét.

Nhiệt độ cao nhất: 21 - 230C
Nhiệt độ thấp nhất: 11 - 130C.

Năm 2021, các đội tuyển thể 
thao của tỉnh tham gia 9 giải 
đấu quốc gia, gồm: Đua thuyền, 
bóng chuyền, Pencaksilat, Muay, 
Taekwondo, Karate… giành 46 huy 
chương các loại; trong đó có 5 huy 

chương vàng, 14 huy chương bạc, 
27 huy chương đồng. Tỉnh ta tiếp 
tục có thêm 4 vận động viên đạt 
cấp kiện tướng, 6 vận động viên đạt 
cấp 1. 

LÊ HIẾU

đối với số tiền thuế còn nợ 
đến thời điểm Tòa án thông 
báo thụ lý đơn yêu cầu mở 
thủ tục phá sản.

d) Đối với người nộp thuế 
quy định tại khoản 4 Điều 83 
Luật Quản lý thuế thì thời gian 
khoanh nợ được tính từ ngày 
cơ quan quản lý thuế có văn 
bản thông báo trên toàn quốc 
về việc người nộp thuế hoặc 
đại diện theo pháp luật của 
người nộp thuế không hiện 
diện tại địa chỉ kinh doanh, 
địa chỉ liên lạc đã đăng ký với 
cơ quan quản lý thuế đến khi 
người nộp thuế tiếp tục hoạt 
động kinh doanh hoặc được 
xóa nợ theo quy định.

đ) Đối với người nộp thuế 
quy định tại khoản 5 Điều 83 
Luật Quản lý thuế thì thời gian 
khoanh nợ được tính từ ngày 
cơ quan quản lý thuế có văn 
bản đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền thu hồi hoặc từ ngày 
có hiệu lực của quyết định thu 
hồi giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh hoặc giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc giấy chứng nhận đăng 
ký hợp tác xã hoặc giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh 
hoặc giấy phép thành lập và 
hoạt động hoặc giấy phép 
hành nghề hoặc giấy chứng 
nhận đăng ký chi nhánh, văn 
phòng đại diện đến khi người 
nộp thuế tiếp tục hoạt động 
kinh doanh hoặc được xóa nợ 
theo quy định.

(Còn nữa)

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 44 suất đất 
để xây dựng nhà ở thuộc vị trí quy hoạch 
ONT-01; ONT-02 và ONT-04 tại xã Chính 
Nghĩa, huyện Kim Động.

1- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu 
giá:

- Bán tại UBND xã Chính Nghĩa từ 
ngày 26.1.2022 đến hết ngày 23.2.2022.

- Bán tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá 
tài sản từ ngày 23.2.2022 đến hết ngày 
24.2.2022.

2- Thời gian, địa điểm đăng ký tham 
gia đấu giá, nộp tiền đặt trước dự kiến:

- Đợt I: Nộp tại UBND xã Chính Nghĩa, 

vào chiều ngày 23.2.2022, bắt đầu thu từ 
14h đến hết giờ hành chính.

- Đợt II: Nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu 
giá tài sản, vào chiều ngày 24.2.2022, bắt 
đầu thu từ 14h đến hết giờ hành chính.

3- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 
Vào hồi 7h30’ chủ nhật ngày 27.2.2022 
tại hội trường UBND xã Chính Nghĩa.

4- Tiền đặt trước (đặt cọc) dự kiến có 4 
mức: 60.000.000 đồng; 90.000.000 đồng; 
110.000.000 đồng; 140.000.000 đồng.

5- Giá khởi điểm là tiền VNĐ tính trên 
1m2, có 8 mức giá như sau: 1.700.000 
đồng; 2.400.000 đồng; 2.500.000 đồng; 
2.600.000 đồng; 2.800.000 đồng; 
2.900.000 đồng; 4.000.000 đồng; 

6.000.000 đồng.
6- Điều kiện; cách thức đăng ký tham 

gia đấu giá: Nộp 1 đơn, 1 bản phô tô 
Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước 
công dân; trực tiếp đến đăng ký.

7- Thời gian xem tài sản: Từ ngày bán 
hồ sơ đến kết thúc ngày thu tiền đặt trước.

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

Điện thoại liên hệ 02213.552153.
Giám đốc

An Xuân Thư

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ngày 19.1, Ban Chỉ đạo Trung ương 
Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW tổ chức 
hội nghị trực tuyến toàn quốc xin ý kiến về 
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 
26-NQ/TW ngày 5.8.2008 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa X về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết 
số 26). Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn 
Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực 
Ban Bí thư. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng 
Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 
Cùng dự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban 
Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh; đại diện Thường trực HĐND 
tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung 
tổng kết đánh giá toàn diện, sâu sắc về 
những kết quả đã thực hiện được, những 
hạn chế, khó khăn và bài học kinh nghiệm 
trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị 
quyết số 26. Đồng thời đề xuất những điểm 
mới có tính chất khơi thông, mở đường cho 
khai thác, phát huy được nguồn lực con 
người, điều kiện tự nhiên, xã hội phục vụ 
phát triển nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn, kinh tế - xã hội của đất nước phù hợp 
với bối cảnh toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, 
đô thị hóa, chuyển đổi số, đẩy mạnh tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng 
nông thôn mới, hướng tới  mô hình nông 
nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông 
dân văn minh. Đồng thời đóng góp một số 
ý kiến như: Nhà nước cần tiếp tục hỗ trợ, 
khuyến khích liên kết sản xuất thông qua 
mô hình kinh tế tập thể, mô hình hợp tác xã; 
tăng cường phát triển khoa học, công nghệ, 
chuyển đổi số để ứng dụng vào sản xuất, 
kinh doanh để thực sự trở thành động lực 
cho phát triển nông nghiệp, nông thôn bền 
vững. Trong giai đoạn tới cần tiếp tục quan 
tâm chất lượng lao động nông thôn; nâng 
cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, 
nông thôn mới kiểu mẫu… nhằm góp phần 
nâng cao đời sống cho Nhân dân; quan tâm 
xây dựng sản phẩm OCOP để đưa chất 
lượng sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam 
vươn ra thế giới…

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn 
Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường 
trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Vấn đề nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ 
chiến lược của toàn Đảng, toàn hệ thống 
chính trị, do vậy cần phải nâng cao nhận 
thức và nhận thức sâu sắc hơn về vai trò 
của nông nghiệp, nông thôn trong “trụ đỡ” 
của nền kinh tế. Điều đó đã được khẳng 
định qua những thành tựu đã đạt được của 
nền nông nghiệp Việt Nam trong nhiều giai 
đoạn vừa qua. Đồng chí khẳng định, Nghị 
quyết số 26 ra đời hợp lòng dân, sát thực 
tiễn, tính khả thi cao, sự tập trung tổ chức 
thực hiện rất bài bản đã tạo ra bước chuyển 
mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động làm 
nên những thành tựu lớn về nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn trong thời gian qua. 
Đến nay là thời điểm thích hợp để tổng kết 
và ban hành một nghị quyết mới phù hợp 
hơn trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết 
mới được ban hành phải khẳng định được vị 
trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn; nâng cao nhận thức của các ban, bộ, 
ngành về vị trí, vai trò của nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn; mục tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp phải mạch lạc, rõ ràng, khả thi, 
phải xác định được những giải pháp đột phá 
cần tập trung thực hiện; ra nghị quyết mới 
phải tạo ra được những chuyển biến mạnh 
mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn. Bên cạnh đó, các địa phương 
cũng cần có chính sách cụ thể hơn về tiếp 
cận đất đai, nguồn lực tài chính và khoa học 
công nghệ để khuyến khích phát triển kinh 
tế theo mô hình tập thể, kinh tế hợp tác xã 
và kinh tế theo mô hình trang trại quy mô 
lớn ở nông thôn. Bên cạnh đó, cần quan 
tâm đến các yếu tố khác như: Môi trường, 
sản xuất theo liên kết chuỗi… nhằm nâng 
cao chất lượng sản phẩm.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị 
Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị 
quyết số 26-NQ/TW cần tiếp tục nghiên 
cứu, chắt lọc, tiếp thu các ý kiến đóng góp 
của các đại biểu để hoàn thiện Báo cáo 
tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26 trình 
các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

Thời gian qua, thực hiện 
Nghị quyết số 128/NQ-CP 
ngày 11.10.2021 của Chính 
phủ ban hành quy định tạm 
thời “Thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19”, Bộ GD&ĐT 
ban hành Công văn số 
4726/BGDĐT-GDTC ngày 
15.10.2021 về việc tổ chức 
hoạt động dạy học trực tiếp 
tại các cơ sở giáo dục. Ngoài 
ra, Bộ GD&ĐT đã ban hành 
các công văn, văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn và hỗ trợ, tạo 
điều kiện tốt nhất cho trường 
học mở cửa đón học sinh trở 
lại trường học an toàn. Tính 
đến ngày 18.1, toàn quốc có 
14 tỉnh, thành phố tổ chức 
dạy học trực tiếp cho học sinh 
tất cả các cấp học mầm non, 
phổ thông; 30 tỉnh, thành phố 
tổ chức dạy học trực tiếp, trực 
tuyến và qua truyền hình; 19 
tỉnh, thành phố tổ chức dạy 
trực tuyến và qua truyền 
hình.

Tại hội thảo, các tỉnh, 
thành phố và một số ban, 
ngành liên quan đã thảo luận 
về những vấn đề khó khăn, 
bất cập trong dạy học trực 
tuyến; chia sẻ kinh nghiệm 
tổ chức, điều hành hoạt động 
dạy và học trực tiếp trong 
tình hình dịch Covid-19; kiến 
nghị, đề xuất các giải pháp 
sớm cho học sinh trở lại 
trường học…

Kết luận tại hội thảo, lãnh 
đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đề nghị các địa phương cần 
mạnh dạn, khẩn trương, kiên 
quyết mở cửa trường học 
sớm nhất có thể để học sinh 
trở lại trường học trực tiếp. 
Bộ GD&ĐT sẽ rà soát, điều 
chỉnh và ban hành các văn 

bản hướng dẫn phù hợp với 
tình hình mới để các cấp triển 
khai khi mở cửa trường học. 
Sở GD&ĐT các tỉnh, thành 
phố cần chủ động tham mưu 
với UBND tỉnh, thành phố 
khẩn trương xây dựng kế 
hoạch chuẩn bị đưa học sinh 
quay trở lại trường ngay sau 
nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần 2022, cả khi học sinh 
tiểu học và mầm non chưa 
tiêm vắc xin; đẩy mạnh công 
tác truyền thông, tạo sự đồng 
thuận để phụ huynh học sinh 
đưa con em tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 theo đúng 
quy định và phối hợp với nhà 
trường chuẩn bị điều kiện tốt 
nhất cho con em mình trở lại 
trường học…

Phát biểu tại điểm cầu 
Hưng Yên, đồng chí Nguyễn 
Duy Hưng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu Sở 
GD&ĐT phối hợp chặt chẽ 
với Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ 
tiêm vắc xin phòng Covid-19 
mũi 2 cho học sinh, cán bộ, 
giáo viên, nhân viên nhà 
trường theo quy định. Sở 
GD&ĐT chủ động, khẩn 
trương xây dựng kế hoạch, 
kịch bản, phương án tham 
mưu, trình UBND tỉnh để mở 
cửa trường học sớm nhất có 
thể, trong đó cần xây dựng 
các phương án riêng cho 
từng bậc học, môn học, từng 
đối tượng học sinh đầu cấp, 
cuối cấp. UBND cấp huyện, 
thị xã, thành phố căn cứ vào 
đánh giá cấp độ dịch sẽ chủ 
động, quyết định cho học 
sinh bậc mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở được trở lại 
trường học trong điều kiện 
bảo đảm an toàn…

(TIẾP THEO TRANG 1)Hội nghị toàn quốc... Các địa phương...(TIẾP THEO TRANG 1)
Trong không khí trang trọng và 

đầm ấm, đồng chí Phó Chủ tịch 
Thường trực HĐND tỉnh Phạm Văn 
Khuê ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời 
sống của các gia đình, chúc các gia 
đình đón Tết cổ truyền của dân tộc 
an vui, đầm ấm và trao quà của Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh đến các gia đình. 

Cùng ngày, đồng chí Phó Chủ 
tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm 
Văn Khuê đã trao 56,77 tấn gạo từ 
Quỹ “Cứu trợ” của tỉnh hỗ trợ người 
thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo 
khắc phục khó khăn do ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19 (mức hỗ trợ 10kg/
người) và 425 triệu đồng hỗ trợ các tổ 
Covid cộng đồng trên địa bàn huyện 
Yên Mỹ (mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tổ).

* Nhân dịp Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022, huyện Khoái Châu 
tổ chức trao 5.407 suất quà của Chủ 
tịch nước;  5.403 suất quà của Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh tặng người có công, 
gia đình người có công với cách 
mạng; 3.722 suất quà Tết tặng cán 
bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản 
lý đã nghỉ hưu, cán bộ hoạt động 
cách mạng trước năm 1945, cán bộ 
tiền khởi nghĩa, đảng viên được tặng 
Huy hiệu Đảng đang sinh sống trên 
địa bàn.

Cùng với đó, huyện thăm, tặng 

quà 25 gia đình người có công với 
cách mạng, mỗi suất quà trị giá 800 
nghìn đồng; thăm, tặng 50 suất quà 
cho đảng viên gương mẫu có hoàn 
cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 
1,1 triệu đồng.

* Nhân dịp Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022, Thành ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
thành phố Hưng Yên có kế hoạch 
trao 632 suất quà từ nguồn ngân 
sách và quỹ phúc lợi của thành phố 
tặng người có công, người nghèo, 
đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn 
thành phố. Trong đó, 79 suất quà 
tặng người có công, người cao tuổi 
và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn; 15 suất quà tặng người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc 
hóa học; 38 suất quà tặng hộ nghèo 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; còn 
lại là các suất quà tặng các gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn.

* Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 
2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng 
quà cho 322 trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt, là những trẻ em mồ côi cả 
cha và mẹ, trẻ em không nơi nương 
tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm 
HIV/AIDS, trẻ em thuộc hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, trẻ em bị bệnh hiểm 
nghèo hoặc phải điều trị dài ngày. 
Mỗi suất quà trị giá 450 nghìn đồng 
gồm tiền và hiện vật.

Nhiều hoạt động...

đơn vị, huyện, thị xã, thành phố. 
Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư 
vấn lập quy hoạch tỉnh, đồng 
thời phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan triển khai thực 
hiện nhằm bảo đảm đáp ứng 
được các yêu cầu về chất lượng 
và thời gian theo kế hoạch đã đề 
ra. Cùng với đó, Sở cũng chủ trì 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan tổ chức điều tra, khảo 
sát, thu thập thông tin, khai thác 
hệ thống thông tin và cơ sở dữ 
liệu quốc gia về quy hoạch phục 
vụ việc lập quy hoạch; đồng thời, 
tổ chức tập huấn quy trình, nội 
dung công tác lập quy hoạch 
tỉnh cho các đơn vị, cá nhân 
liên quan. Đối với các sở, ngành 
liên quan và các huyện, thị xã, 
thành phố, trên cơ sở nhiệm vụ 
được phân công đã chủ động 
phối hợp với đơn vị tư vấn trong 
tất cả các bước triển khai, đồng 
thời tích cực tham gia ý kiến nội 
dung phương án quy hoạch theo 
chức năng, nhiệm vụ của ngành 
nhằm bảo đảm chất lượng sản 
phẩm quy hoạch. Với sự vào 
cuộc tích cực của tỉnh cùng các 
cấp, ngành, địa phương và đơn 
vị tư vấn, đến nay, các công việc 
trong việc lập quy hoạch tỉnh 
được triển khai thực hiện theo kế 
hoạch đã đề ra. 

Bên cạnh đó, nhiều đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch vùng 
huyện, quy hoạch khu công 
nghiệp, các khu đô thị trọng 
điểm… cũng được các ngành, 
địa phương trên địa bàn tỉnh tập 
trung thực hiện. Trong đó, các 
đồ án quy hoạch có ý nghĩa quan 
trọng như: Quy hoạch chung đô 
thị Văn Giang đến năm 2040, 
tầm nhìn đến năm 2050; Quy 
hoạch chung thị xã Mỹ Hào đến 
năm 2040, định hướng đến năm 
2050; Quy hoạch khu vực phát 

ĐẨY NHANH...

Huyện Văn Giang với mục tiêu trở thành đô thị loại III 
vào năm 2025

triển đô thị Văn Lâm… được 
đẩy nhanh tiến độ triển khai. 
Từ quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội, các quy 
hoạch chuyên ngành và quy 
hoạch xây dựng chi tiết trên 
địa bàn tỉnh đã được triển khai 
một cách đồng bộ, đưa công 
tác quy hoạch đi trước một 
bước, từ đó làm cơ sở lập dự 
án và thu hút đầu tư trên địa 
bàn tỉnh.

Nhằm thu hút các nhà đầu 
tư, thời gian qua, hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật khung đô thị, 
việc cải tạo, chỉnh trang các 
đô thị, tạo sự kết nối đồng bộ 
giữa các khu vực phát triển 
mới với khu vực đô thị hiện hữu 
trên địa bàn tỉnh cũng được 
chú trọng. Nhiều công trình, 
dự án động lực được đưa vào 
sử dụng như: Tuyến đường bộ 
nối đường cao tốc Hà Nội - Hải 
Phòng với đường cao tốc Cầu 
Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 1; 
cầu Hưng Hà; tuyến đường 
liên tỉnh nối đường vành đai V 
vùng Thủ đô Hà Nội với quốc 
lộ 38B và cao tốc Hà Nội - Hải 
Phòng và cầu La Tiến; đường 
đê tả sông Luộc kéo dài… 

Nhiều công trình, dự án hạ 
tầng đô thị được các huyện, 
thị xã, thành phố tập trung 
bố trí nguồn lực đầu tư. Điển 
hình như: Dự án cải tạo, nâng 
cấp các tuyến đường thị trấn 
Như Quỳnh, Tân Quang; xây 
dựng công trình Nhà văn hóa 
thị trấn Như Quỳnh và các xã 
Trưng Trắc, Tân Quang, Đình 
Dù; dự án Chợ và hạ tầng 
kỹ thuật Khu nhà ở thương 
mại Như Quỳnh trên địa bàn 
huyện Văn Lâm… Hiện nay, Sở 
Xây dựng đã phối hợp với các 
ngành, địa phương xây dựng 
Chương trình phát triển đô thị 
tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, 
định hướng đến năm 2030; 
Chương trình phát triển nhà 
ở tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 
định hướng đến năm 2030, 
trình tỉnh xem xét, phê duyệt. 
Cùng với đó, các sở, ngành, 
địa phương đôn đốc các chủ 
đầu tư dự án tập trung nguồn 
lực, đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện các dự án xây dựng khu 
đô thị, khu dân cư theo tiến độ 
đã được chấp thuận đầu tư. 
Định kỳ tổ chức gặp gỡ, tiếp 
xúc doanh nghiệp, qua đó, 

nắm bắt tâm tư, nguyện vọng 
từ doanh nghiệp, nhà đầu tư 
để đồng hành, tìm giải pháp 
hỗ trợ, nhất là về các khung 
pháp lý, huy động nguồn 
vốn, bảo đảm tính khả thi đối 
với các dự án thu hút đầu tư. 
Khuyến khích các nhà đầu tư 
thực hiện đầu tư theo hướng 
nâng cao chất lượng sống 
cho cư dân trong khu đô thị; 
đầu tư xây dựng các dự án 
đồng bộ hạ tầng xã hội, cây 
xanh, công viên, khu thể dục 
thể thao... có chất lượng tốt, 
có cảnh quan đẹp, hấp dẫn 
để thu hút người dân vào 
sinh sống tại khu đô thị. 

Hiện tại, toàn tỉnh có trên 
50 dự án khu đô thị và dự án 
phát triển nhà ở đang tổ chức 
triển khai thực hiện. Trong đó, 
nhiều dự án trọng điểm như: 
Khu đô thị Mỹ Hào; Khu đô 
thị Xuân Thành Land, Khu đô 
thị nhà vườn sinh thái trên địa 
bàn thị trấn Văn Giang; Khu 
đô thị Hoàng Gia; Khu đô thị 
sinh thái Dream City… đã và 
đang được hình thành với hệ 
thống hạ tầng đồng bộ, góp 
phần thay đổi diện mạo đô 
thị của tỉnh theo hướng văn 
minh, hiện đại, nâng tỷ lệ đô 
thị hoá toàn tỉnh đến hết năm 
2021 đạt 41,5%. 

Với sự nỗ lực của các cấp, 
ngành, địa phương, đến nay, 
tốc độ đô thị hóa của tỉnh 
đã cơ bản bảo đảm theo kế 
hoạch đề ra. Hiện nay, các 
ngành, địa phương đang nỗ 
lực thực hiện các giải pháp 
xây dựng thành phố Hưng 
Yên trở thành đô thị loại II; 
thị xã Mỹ Hào, huyện Văn 
Giang trở thành đô thị loại 
III. Đồng thời, hoàn thiện 
Chương trình phát triển đô thị 
giai đoạn 2021 - 2025, định 
hướng đến năm 2030 bảo 
đảm phù hợp với định hướng 
phát triển kinh tế - xã hội, xu 
thế phát triển đô thị của tỉnh 
và của khu vực.


