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Sau một buổi học online, cu Tí hỏi bố: - 
Bố ơi, nếu mình có lỗi thì có phải nhận lỗi 
không hả bố?

Bố đoán là hôm nay cu Tí có lỗi gì nên 
rào trước đón sau, nhưng vẫn ôn tồn: - Có 
chứ con. Người có lỗi không hẳn đã xấu. Đôi 
khi mình mắc lỗi không phải do chủ quan, 
mà do những yếu tố khác tác động. Nhưng 
điều quan trọng là dù mắc lỗi do lý do gì, 
thì đầu tiên ta vẫn phải nhận lỗi, nghe góp 
ý của người khác để sửa lỗi con ạ. Như thế 

mới tiến bộ được.
- Vâng, hôm nay con học bài “Ai có lỗi?” 

nên con hỏi bố vậy thôi.
- Vậy à? Thế con thấy bài học đó thế 

nào?
- Con thấy nhân vật trong câu chuyện đã 

nhận ra lỗi của mình khi được bố giải thích. 
Nhưng có lần con thấy bố cũng có lỗi với 
mẹ, mà bố không nhận lỗi đấy. Cu Tí có vẻ 
đang nghĩ đến lỗi gì của bố.

Mỗi tuần một chuyện

Biết nhận lỗi

Ngày 20.1, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu 
niên, nhi đồng tỉnh tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi sáng 
tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ II, năm 2021 và phát 
động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IV, năm 2022. 
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa 
học và kỹ thuật tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi.

Tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 
tỉnh lần thứ II, năm 2021 có 104 mô hình, sản phẩm của 
thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn 10 huyện, thị xã, 
thành phố trong tỉnh. Các mô hình, sản phẩm tham dự 
cuộc thi thuộc các lĩnh vực gồm: Phần mềm tin học, tự 
động hóa; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng 
cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; đồ dùng dành cho 
học tập; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi 
khí hậu, bảo vệ môi trường và ứng dụng giải pháp phát 
triển kinh tế. Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 
40 mô hình, sản phẩm với 1 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba 
và 24 giải khuyến khích. Giải nhất của cuộc thi được trao 
cho sản phẩm: Hệ thống theo dõi, giám sát bệnh nhân 
Covid-19 tại nhà của nhóm học sinh Trường THPT chuyên 
Hưng Yên.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong công tác tổ chức cuộc thi và các cá nhân có mô 
hình, sản phẩm đạt giải cao được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 
Bằng khen.

Tại hội nghị, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
đã phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần 
thứ IV, năm 2022.

MAI NHUNG

Những năm qua, các địa phương trong 
tỉnh luôn chú trọng xây dựng, nâng cao 
chất lượng hoạt động của Ban công tác 

Mặt trận (BCTMT) khu dân cư (KDC). Theo 
thống kê, toàn tỉnh hiện có 846 BCTMT với 
9.306 thành viên. 

Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp, bà Lê Thị Hồng Thịnh, Trưởng BCTMT 
khu dân cư Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ (Yên 
Mỹ) cùng các thành viên BCTMT tạm gác 
việc chưa thực sự cấp bách của gia đình để 
tham gia công tác phòng, chống dịch. Không 
ngại khó khăn, vất vả, họ “đi từng ngõ, gõ 
từng nhà” truy vết các trường hợp liên quan 
đến F0; tuyên truyền phòng, chống dịch và 
vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. Bà Lê Thị Hồng Thịnh cho biết: 
Năm 2021, BCTMT đã vận động người dân, 
doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ 320 triệu 
đồng, 6 tấn gạo, trên 1,2 nghìn thùng mỳ ăn 
liền, 6 nghìn khẩu trang… Khi KDC Ông Tố 
có người dương tính với vi rút SARS-CoV-2, 
BCTMT cùng với cấp uỷ, chính quyền huy 
động các nguồn lực, chăm lo đời sống cho 
hơn 600 hộ dân. Trung bình mỗi hộ được 
nhận hỗ trợ 20kg gạo, 1 thùng mỳ ăn liền, 

LỆ THU 

Nâng cao chất lượng Ban công tác Mặt trận khu dân cư  

Tổng kết, trao giải cuộc thi 
sáng tạo thanh thiếu niên, 

nhi đồng tỉnh lần thứ II, 
năm 2021

Phong trào chống
 rác thải nhựa 

ở Phù Cừ 

MÙA XUÂN 
ĐANG ĐẾN

BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 NGÂN HÀNG CSXH TỈNH

 Triển khai nhiệm vụ công tác quý I.2022

Ban công tác Mặt trận Khu dân cư Phú Cường, xã Phú Thịnh (Kim Động) triển khai nhiệm vụ 
công tác

MINH NGHĨA

Ngày 20.1, Ban đại diện Hội 
đồng Quản trị Ngân hàng Chính 
sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức 
hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 
năm 2021, triển khai nhiệm vụ công 
tác quý I năm 2022. 

Năm 2021, Ban đại diện Hội đồng 
quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh triển 
khai kịp thời, hiệu quả các văn bản 
chỉ đạo của cấp trên về tín dụng đối 
với hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách khác trên địa bàn; chỉ đạo kiểm 
tra, giám sát hoạt động của Ngân 
hàng CSXH tỉnh và các tổ chức hội, 
đoàn thể nhận ủy thác thực hiện 
đúng chính sách, chế độ quy định. 
Tổng nguồn vốn tín dụng CSXH trên 
địa bàn tỉnh đến ngày 31.12.2021 
đạt trên 3.083 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 
6,1% so với ngày 31.12.2020, thực 
hiện đạt 99,6% kế hoạch. Tổng dư 
nợ đến ngày 31.12.2021 đạt trên 
3.076 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 6,2% so với 
ngày 31.12.2020, hoàn thành 100% 
kế hoạch. Trong năm 2021, nguồn 
vốn tín dụng CSXH trên địa bàn 
tỉnh đã giúp 22.108 lượt hộ nghèo 
và các đối tượng chính sách khác 
được vay vốn. Vốn tín dụng CSXH 
đã giúp 4.895 hộ thoát nghèo, thoát 

cận nghèo; giải quyết việc làm cho 
2.309 lao động; giúp cho hơn 1.500 
lượt học sinh, sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi 
phí học tập...

Ban đại diện Hội đồng Quản 
trị Ngân hàng CSXH tỉnh xác định 
một số nhiệm vụ trọng tâm trong 
quý I năm 2022 là: Tiếp tục thực 
hiện tốt Kết luận số 06-KL/TW ngày 
10.6.2021 của Ban Bí thư về tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 
22.11.2014  của Ban Bí thư về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
tín dụng chính sách xã hội. Đôn đốc 
các đơn vị thực hiện tốt chính sách 
tín dụng ưu đãi, hoàn thành chỉ tiêu 
kế hoạch về nguồn vốn và dư nợ để 
hoạt động của Ngân hàng CSXH 
phát huy hiệu quả. Căn cứ kế hoạch 
giảm nghèo tại địa phương, chỉ đạo 
các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung 
vào danh sách của xã những hộ 
nghèo, hộ cận nghèo theo quy định 
để làm căn cứ cho vay, kịp thời hỗ trợ 
hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối 
tượng chính sách đầu tư phát triển 
sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát 
nghèo và thoát nghèo bền vững  ...

QUỲNH MAI 
(XEM TIẾP TRANG 3)

(XEM TIẾP TRANG 4)

Nhiều hoạt động chăm lo 
tết gia đình chính sách, 

người nghèo

Khánh thành và bàn giao nhà tình thương 
tại huyện Kim Động

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thăm, làm việc, chúc Tết tại tỉnh
*  Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, 

ngày 20.1, tại xã Ngọc Thanh (Kim Động), đồng 
chí Nguyễn Lê Huy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ đã đến tặng quà 
hộ nghèo; trao gạo của tỉnh hỗ trợ người thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ các tổ Covid cộng 
đồng huyện Kim Động. Cùng đi có đại diện Ban 
Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Lê Huy trao tượng trưng 48,82 
tấn gạo của tỉnh để hỗ trợ 2.340 đối tượng thuộc 
1.097 hộ nghèo, 2.542 đối tượng thuộc 970 hộ cận 
nghèo huyện (mức hỗ trợ 10kg gạo/người); trao số 
tiền  365 triệu đồng hỗ trợ 73 tổ Covid cộng đồng 
(mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tổ). Kinh phí hỗ trợ trên 
được trích từ Quỹ “Cứu trợ” của tỉnh. 

Tiếp đó, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ 
Nguyễn Lê Huy cùng các thành viên trong đoàn đến 
thăm, trao quà Tết của Uỷ ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam tặng gia đình chị Trần Thị Sinh, ở thôn 
Thanh Cù (xã Ngọc Thanh).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Lê Huy 
chúc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các thành viên tổ 
Covid cộng đồng của huyện Kim Động đón Tết cổ 
truyền của dân tộc đầm ấm, hạnh phúc.

Ngày 20.1, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội phối hợp với 
xã Chính Nghĩa (Kim Động), Công 
ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô, xe 
máy Việt Nam (VAP) tổ chức khánh 
thành và bàn giao nhà tình thương 
tặng gia đình bà Nguyễn Thị Tạm, 
hộ nghèo ở thôn Dưỡng Phú, xã 
Chính Nghĩa (Kim Động). Dự khánh 
thành và bàn giao nhà có đồng chí 
Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh.

Trước đây, gia đình bà Nguyễn 
Thị Tạm sống trong ngôi nhà cấp 4 
đã xuống cấp. Công ty TNHH sản 
xuất phụ tùng ô tô, xe máy Việt Nam 
đã hỗ trợ 80 triệu đồng cùng với số 
tiền của gia đình để xây dựng ngôi 

nhà mới. Sau hơn 2 tháng thi công, 
đến nay ngôi nhà đã hoàn thiện để 
đưa vào sử dụng.

Tại buổi khánh thành và bàn giao 
nhà, đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà 
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh tặng gia đình 
bà Nguyễn Thị Tạm.

Nhân dịp này, các đơn vị cũng 
khánh thành và bàn giao nhà tình 
nghĩa tặng gia đình bà Phạm Thị 
Thư, vợ liệt sỹ ở thôn Dưỡng Phú, 
xã Chính Nghĩa (Kim Động). Gia 
đình bà Thư được Công ty TNHH 
sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy Việt 
Nam hỗ trợ 80 triệu đồng.

THU YẾN

Tin, ảnh: HOÀNG BỀN

Hưng Yên ghi nhận
 mới 565 ca F0 

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 16 giờ ngày 19.1 đến 
16 giờ ngày 20.1, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 565 ca F0 
(không tính ca nhập cảnh); trong đó có 355 ca phát hiện 
bằng phương pháp RT-PCR và 210 ca phát hiện bằng 
phương pháp test nhanh kháng nguyên. Cụ thể, huyện 
Ân Thi có 52 ca, huyện Khoái Châu có 46 ca, huyện 
Kim Động có 5 ca, huyện Yên Mỹ có 77 ca, huyện Phù 
Cừ có 42 ca, huyện Tiên Lữ có 55 ca, huyện Văn Lâm 
có 65 ca, huyện Văn Giang có 98 ca, thị xã Mỹ Hào 
có 103 ca, thành phố Hưng Yên có 16 ca, 4 ca sàng 
lọc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 2 ca ở cơ sở cách ly 
Trường đại học Công đoàn - Cơ sở 2 tại huyện Yên Mỹ. 

Trong số các ca mắc mới, có 180 ca F0 sàng lọc tại các 
công ty; 4 ca F0 ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; số 
F0 còn lại phần lớn ghi nhận ở khu cách ly, khu phong tỏa…

ĐÀO DOAN

Đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tặng quà Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

(XEM TIN TRANG 4)

(XEM TIẾP TRANG 4)
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Bồi dưỡng nhận thức
 về Đảng cho 95 đoàn viên 

thanh niên ưu tú trúng tuyển 
nghĩa vụ quân sự

Huyện Văn Lâm vừa tổ chức cho 95 đoàn viên thanh 
niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tham gia lớp 
bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đây là những đoàn viên 
thanh niên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; 
tích cực tham gia các phong trào của địa phương và có 
nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các đoàn 
viên thanh niên được  trang bị những kiến thức về Đảng; 
truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước… 

THU YẾN

 KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

nữ nói không với túi nilon 
và sản phẩm nhựa dùng 
1 lần tại 4 xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện gồm thị trấn 
Trần Cao và các xã: Đoàn 
Đào, Tam Đa, Quang 
Hưng; mỗi câu lạc bộ thu 
hút khoảng 60 thành viên 
tham gia. Các thành viên 
tham gia câu lạc bộ được 
tuyên truyền về mục đích, 
ý nghĩa và lợi ích của việc 
hạn chế sử dụng túi nilon 
và sản phẩm nhựa dùng 
1 lần; những hoạt động có 
thể thực hiện hàng ngày 
để chống rác thải nhựa; 
tuyên truyền, vận động để 
các thành viên trong gia 
đình cùng nghiêm túc thực 
hiện. Đồng thời, khi tham 
gia câu lạc bộ, các thành 
viên được tặng 1 chiếc làn 
để sử dụng trong việc đi 
chợ hàng ngày. 

Câu lạc bộ Phụ nữ nói 
không với túi nilon và sản 
phẩm nhựa dùng 1 lần của 
Hội LHPN xã Đoàn Đào là 
một trong những câu lạc 
bộ được thành lập sớm và 
hoạt động hiệu quả. Với 60 
thành viên tham gia câu 
lạc bộ, từ khi câu lạc bộ 
được thành lập đến nay, 
các thành viên đều tích 
cực sử dụng làn nhựa để 
đi chợ hàng ngày, đồng 
thời thường xuyên tuyên 
truyền đến người thân và 
mọi người xung quanh để 
cùng hạn chế sử dụng túi 
nilon khi đi mua bán hàng 
hóa, thực phẩm. Chị Trần 

Thị Lạc ở thôn Đồng Minh 
(xã Đoàn Đào) chia sẻ: 
Bản thân tôi nghiêm túc 
thực hiện việc hạn chế tối 
đa dùng túi nilon và sản 
phẩm nhựa dùng 1 lần đã 
khuyến khích cả gia đình 
thực hiện, nhờ đó gia đình 
tôi sạch hơn, góp phần bảo 
vệ môi trường.

Năm 2021, Hội LHPN 
huyện đã chỉ đạo các Hội 
LHPN xã còn lại ra mắt câu 
lạc bộ phụ nữ nói không với 
túi nilon và sản phẩm nhựa 
dùng 1 lần. Đến nay 100% 
hội LHPN các xã, thị trấn 
trong huyện đã thành lập 
và duy trì hoạt động câu 
lạc bộ với tổng số trên 800 
cán bộ, hội viên tham gia. 
Đồng chí Lê Thị Huyền, 
Chủ tịch Hội LHPN huyện 
Phù Cừ cho biết: Mỗi đợt 
sinh hoạt hội, chi hội là dịp 
để lồng ghép, tuyên truyền 
cán bộ, hội viên duy trì và 
nhân rộng các mô hình, 
phát triển thành viên câu 
lạc bộ. Hội gắn kết quả 
thực hiện công tác bảo 
vệ môi trường, chống rác 
thải nhựa với kết quả thi 
đua hàng tháng, hàng quý; 
khen thưởng, biểu dương 
những tập thể và cá nhân 
thực hiện hiệu quả, có 
cách làm hay trong bảo vệ 
môi trường, chống rác thải 
nhựa.

Nhằm tiếp tục nâng cao 
nhận thức cho người dân 
về phòng, chống rác thải 
nhựa, thời gian qua, các 

phòng chuyên môn, hội, 
đoàn thể trong huyện đã 
tổ chức nhiều hoạt động 
tuyên truyền nâng cao ý 
thức cho cán bộ, hội viên, 
Nhân dân trong việc hạn 
chế sử dụng túi nilon và 
sản phẩm nhựa dùng 1 lần 
để góp phần bảo vệ môi 
trường và sức khỏe, như: 
Phân loại, tái sử dụng, tái 
chế rác thải nhựa, tăng 
cường sử dụng các sản 
phẩm thân thiện với môi 
trường như làn cói, làn 
nhựa dùng nhiều lần, sử 
dụng bình thủy tinh thay 
thế chai nhựa dùng 1 lần... 
Hiện nay, 100% số xã, thị 
trấn của huyện đã xây dựng 
được các tuyến đường tự 
quản về vệ sinh môi trường 
do hội viên, đoàn viên các 
hội, đoàn thể làm nòng 
cốt, vận động người dân 
tích cực tham gia giữ gìn 
cảnh quan, không vứt rác 
thải nhựa bừa bãi nơi công 
cộng; duy trì phân loại và 
xử lý rác thải hữu cơ tại hộ 
gia đình. 

Với hành động nhỏ, 
mang ý nghĩa lớn đã mang 
lại những thay đổi tích cực 
trong ý thức và thói quen 
của mỗi người. Phong 
trào chống rác thải nhựa ở 
huyện Phù Cừ đã nhân lên 
hành động và thể hiện vai 
trò, trách nhiệm của mỗi 
người đối với công tác giữ 
gìn, bảo vệ môi trường.

VI NGOAN

Thêm bằng chứng 
chứng minh độ hiệu quả 

của khẩu trang
 trong chống dịch

Một nghiên cứu mới đây do các nhà khoa 
học tại Đại học Central Florida (Mỹ) tiến hành 
đã cung cấp thêm bằng chứng chứng minh 
độ hiệu quả của khẩu trang trong việc phòng, 
chống dịch bệnh.

Theo kết quả nghiên cứu, việc đeo khẩu 
trang giúp giảm đến hơn 50% khoảng cách mà 
mầm bệnh có thể di chuyển trong không khí 
do việc nói hoặc ho, so với khi không đeo khẩu 
trang.

Phát hiện này rất quan trọng vì các mầm 
bệnh virus trong không khí, chẳng hạn như 
virus SARS-CoV-2, có thể nằm bên trong và 
được truyền qua các giọt bắn hoặc aerosol - 
những giọt bắn li ti hòa lẫn trong không khí, 
được hình thành trong hoạt động hô hấp của 
con người như nói và ho.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các công 
cụ chuyên dụng nghiên cứu hạt chất lỏng được 
truyền trong không khí để đo khoảng cách giọt 
bắn và aerosol từ mọi hướng có thể, khi diễn 
ra hoạt động nói và ho, qua đó xác định được 
đặc điểm, tác động và hướng của các giọt bắn 
trong không khí. Nghiên cứu được thực hiện 
với sự tham gia của 14 người, gồm 11 nam và 
3 nữ, tuổi từ 21-31. Mỗi người tham gia đọc một 
cụm từ và mô phỏng một cơn ho trong vòng 5 
phút, ở trong 3 bối cảnh: Khi không đeo khẩu 
trang, khi đeo khẩu trang vải và khi đeo khẩu 
trang y tế 3 lớp dùng một lần.

Kết quả cho thấy cả khẩu trang vải lẫn khẩu 
trang y tế đều có tác dụng giảm khoảng cách 
của giọt bắn. Cụ thể, đeo khẩu trang vải giúp 
giảm gấp đôi khoảng cách giọt bắn di chuyển, 
còn đeo khẩu trang y tế giúp giảm xấp xỉ 2,5 
lần khoảng cách giọt bắn di chuyển so với lúc 
không đeo khẩu trang.

Nghiên cứu này bắt nguồn từ ý tưởng nghiên 

cứu về động cơ phản lực, cũng do nhóm các 
nhà khoa học này thực hiện, vì theo nhóm này, 
cơ chế của động cơ phản lực và hoạt động ho 
hay nói đều tương tự như nhau. Trong thời gian 
tới, nhóm nhà khoa học này hy vọng có thể 
mở rộng quy mô nghiên cứu với sự tham gia 
của nhiều người hơn, giúp tăng độ đa dạng và 
chính xác.

Khoa học chế tạo
 thành công pin natri ổn định, 

sạc nhanh như pin li-ion
Theo nhận định của giới khoa học, việc tìm 

ra chất thay thế cho lithium và coban trong pin 
li-ion sẽ có tác động tích cực tới môi trường. Để 
đạt được mục tiêu lớn, các nhà nghiên cứu tại 
Đại học Texas vừa phát triển một loại pin mới 
làm từ nguyên liệu chính là natri, đặc biệt với 
tính ổn định và sở hữu tốc độ sạc nhanh như 
pin li-ion. Loại pin mới có tiềm năng xả lượng 
năng lượng lớn hơn công nghệ pin lithium-ion 
chúng ta đang có.

Pin có thể sinh điện nhờ các ion di chuyển 
giữa hai cực. Trong pin natri, cực anode có thể 
sinh ra các sợi dendrite, những sợi “rễ” lan bên 
trong pin và có thể gây chập cháy. Pin gốc natri 
mới ngăn việc hình thành các sợi dendrite, bên 
cạnh đó pin vẫn có tốc độ sạc ngang ngửa pin 
li-ion.

Vật chất tạo nên cực anode của loại pin 
mới là một tấm kim loại natri mỏng dát lên bên 
trên bột antimon telurit, và được gấp thành 
nhiều lần để dàn đều phân tử natri trên bề mặt 
anode. Một lớp natri như vậy ngăn được việc 
hình thành sợi dendrite và tình trạng ăn mòn. 
Quá trình sản xuất cũng khiến pin ổn định hơn.

Công nghệ ngày càng hiện đại, nhu cầu sử 
dụng thiết bị lưu trữ năng lượng ngày càng lớn. 
Công nghệ mới có thể mang tới một giải pháp 
mới an toàn, lâu dài và giá thành rẻ hơn công 
nghệ pin li-ion hiện hành. Các nhà nghiên cứu 
đã đệ đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế cho 
công nghệ pin mới, cố gắng sớm đưa chúng 
vào thực tế.
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Phong trào chống
 rác thải nhựa ở Phù Cừ 

Hình ảnh những 
người phụ nữ 
xách làn, cắp rổ đi 
chợ; những người 

làm công tác vệ sinh môi 
trường cần mẫn thu gom 
các loại nhựa và nilon 
sau mỗi buổi vận chuyển 
rác thải sinh hoạt đến bãi 
chứa rác; hay những em 
nhỏ tự ý thức để rác nhựa 
vào riêng một bao ở góc 
sân… đã không còn xa lạ 
ở huyện Phù Cừ. Thông 
qua phong trào chống rác 
thải nhựa, người dân trong 
huyện ngày càng nâng cao 
ý thức bảo vệ môi trường, 
bắt đầu từ những việc nhỏ 
hàng ngày.

Hằng ngày, chị Nguyễn 
Thị Tươi ở thôn Long Cầu 
(xã Đoàn Đào) đi chợ để 
chuẩn bị cho bữa cơm gia 
đình. Dù đi chợ mua khá 
nhiều đồ và thực phẩm, 
nhưng hầu như chị Tươi 
không sử dụng túi nilon. 
Thay vào đó, trước khi đi, 
chị xách theo chiếc làn, 
trong đó còn có thêm hộp 
và cặp lồng dùng để đựng 
đồ ăn sáng như: Bún, 
cháo… Còn các hộp để 
đựng thức ăn sống như: 
Thịt, cá, đậu… Rau xanh 
thì chỉ cần bỏ trực tiếp vào 
làn là được, vì thế nhà chị 
giảm được 70 - 80% lượng 
rác thải nhựa so với trước 
kia. Chị Tươi cho biết: Thời 
gian đầu khi thực hiện, tôi 
thấy bất tiện hơn so với 
thông thường, nhưng làm 
nhiều lần thành quen. Nhất 
là mỗi tuần, nhìn bao rác 
sinh hoạt của gia đình tôi 
vơi hẳn đi vì giảm được túi 
nilon và rác thải nhựa, tôi 
thấy rất vui.

Theo tổng hợp của 
huyện Phù Cừ, toàn huyện 
có hơn 60% số gia đình 
đang thực hiện phân loại 
rác thải sinh hoạt. Ngoài 
việc xử lý rác hữu cơ, các 
hộ gia đình tự thu gom rác 
thải nhựa, phế liệu nhựa có 
thể tái chế để giảm phát 
thải rác thải nhựa ra môi 
trường.

Hoạt động này được 
thực hiện mạnh mẽ và ảnh 
hưởng sâu rộng từ năm 
2020 đến nay, hạt nhân 
là các câu lạc bộ Phụ nữ 
nói không với túi nilon và 
sản phẩm nhựa dùng 1 
lần do Hội Liên hiệp phụ 
nữ huyện triển khai. Năm 
2020, Hội Liên hiệp phụ 
nữ huyện triển khai và chỉ 
đạo ra mắt câu lạc bộ phụ 

Hội viên phụ nữ xã Đoàn Đào (Phù Cừ) dùng làn đi chợ để hạn chế 
rác thải nhựa

THANH TRA TỈNH 

Biên soạn, phát hành
 cuốn sách Hỏi đáp pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng

KIM ĐỘNG

Triển khai công tác
 xây dựng Đảng năm 2022

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, 
ngày 18.1, Huyện đoàn Văn Lâm phối hợp với Ngân 
hàng Agribank chi nhánh Văn Lâm tổ chức Chương 
trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện 
năm 2022; tặng 20 suất quà cho các gia đình chính 
sách, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn, tổng trị giá quà tặng là 11 triệu 
đồng.

* Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, theo kế 
hoạch, huyện Khoái Châu trao 2.180 suất quà Tết 
tặng hộ nghèo trên địa bàn huyện, mỗi suất quà trị 
giá 500 nghìn đồng.

* Ngày 19.1, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố 
Hưng Yên tổ chức trao bảo trợ, tặng quà 12 phụ nữ 
và 49 trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022.

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, 
huyện Phù Cừ tổ chức trao 7.037 suất quà tặng các 
gia đình chính sách, gia đình người có công với cách 
mạng, đảng viên cao tuổi Đảng; trong đó, trao 3.508 
suất quà của Chủ tịch nước, 3.511 suất quà của Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 
18 suất quà của huyện. 

* Đến ngày 19.1, nông dân các địa phương huy 
động phương tiện làm đất lần 1 được hơn 2 nghìn ha, 
làm đất ngả dược mạ được hơn 300ha. Để bảo đảm 
kế hoạch sản xuất lúa vụ xuân, Sở Nông nghiệp và 
PTNT đề nghị các địa phương tập trung lấy nước 
phục vụ gieo cấy vụ xuân; tổ chức thực hiện chiến 
dịch diệt chuột vụ xuân 2022.

* Từ ngày 1.10.2021 đến ngày 31.12.2021, cơ 
quan Thi hành án dân sự (THADS) 2 cấp trong tỉnh 
đã tiếp 16 lượt công dân. Trong đó Cục THADS tỉnh 
tiếp 4 lượt; Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành 
phố tiếp 12 lượt.
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THỊ XÃ MỸ HÀO

 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao năm 2021

Ngày 18.1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 146/
QĐ-UBND về công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo quyết 
định, thị xã Mỹ Hào có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao năm 2021 gồm: Dương Quang, Ngọc Lâm, 
Cẩm Xá và Hưng Long. 

Như vậy, đến nay thị xã Mỹ Hào có 5 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao; còn một địa phương là xã Xuân 
Dục đã cơ bản hoàn thiện các tiêu chí, đang trong quá 
trình xây dựng hồ sơ.

LÊ HIẾU

TIN VẮN

Biết nhận lỗi

Khi được tiêu thụ thường 
xuyên, các chất xơ có vai trò 
ngăn ngừa nhiều bệnh tật, 
như ung thư (đặc biệt là ruột 
kết), bệnh tim mạch, béo phì 
và đái tháo đường.

1.2. Chứa nhiều chất 
chống oxy hóa

Rau xanh cũng rất giàu 
chất dinh dưỡng chống oxy 
hóa. Trong đó, vitamin A, 
C và E, các nguyên tố vi 
lượng (selen, kẽm, mangan), 
carotenoid (bao gồm beta-
carotene, hợp chất chính 
của rau màu vàng và cam), 
polyphenol.

Các hợp chất bảo vệ này 
có khả năng hạn chế quá 
trình oxy hóa và lão hóa tế 

bào của cơ thể do các gốc 
tự do sinh ra do ô nhiễm, hút 
thuốc, căng thẳng hoặc thậm 
chí một số loại thuốc. Cũng 
như đối với các chất xơ, việc 
tiêu thụ thường xuyên - và với 
một lượng dồi dào - các chất 
chống oxy hóa có tác động 
trong việc ngăn ngừa một số 
bệnh nghiêm trọng.

2. Cách lựa chọn rau 
xanh

Nên ưu tiên các loại rau 
xanh theo mùa và đủ chín, 
mua ở chợ hoặc cửa hàng bán 
rau. Tốt hơn là nên chú trọng 
vào các sản phẩm từ nông 
nghiệp hữu cơ hoặc nông 
nghiệp bền vững, để tránh dư 
lượng thuốc trừ sâu, đặc biệt 

Muốn hệ tiêu hóa khỏe mạnh, 
chớ bỏ qua rau xanh

Rau xanh là đồng minh cho 
sự cân bằng dinh dưỡng hoàn 
hảo, tạo màu sắc cho bữa cơm 
và tăng cường sức khỏe. Vậy 
cách lựa chọn, bảo quản, chế 
biến và ăn rau xanh thế nào để 
có lợi nhất cho sức khỏe?

Không nhất thiết rau xanh 
phải là những loại rau có màu 
xanh. Chúng ta thường nói đến 
rau “xanh” để chỉ các loại rau 
tươi và để phân biệt chúng với 
các loại rau khô như đậu lăng, 
đậu đỏ, đậu gà…".

1. Đặc tính của rau xanh
Rau xanh ít calo, giàu vitamin 

và khoáng chất tự nhiên, mang 
lại nhiều lợi ích sức khỏe  cho cơ 
thể. Ăn các loại rau khác nhau 
mỗi ngày cho phép chúng ta 
tiếp cận được những lợi ích dinh 
dưỡng trong mỗi loại rau đó.

1.1. Giàu chất xơ
Các nhà khoa học dinh dưỡng 

luôn khuyên chúng ta nên tiêu 
thụ 30g chất xơ mỗi ngày. Cách 
tốt nhất để tăng lượng tiêu thụ 
chất xơ hàng ngày là ăn nhiều 
rau xanh hơn mỗi ngày. Chuyên 
gia dinh dưỡng cho biết: "Đây là 
những nguồn chất xơ quan trọng 
nên chiếm một nửa thành phần 
cho bữa trưa và bữa tối". Hàm 
lượng chất xơ cao này cung cấp 
cho rau xanh nhiều lợi ích. Rau 
thúc đẩy quá trình vận chuyển 
tốt trong ruột và cũng cho phép 
kiểm soát tốt hơn lượng đường 
trong máu. Chất xơ có trong rau 
làm giảm sự hấp thụ glucose từ 
ruột, do đó hạn chế tích trữ chất 
béo. 

Ngày 20.1, Huyện ủy Kim Động tổ chức hội nghị 
tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, 
giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 
2022. 

Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động và 
các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên 
truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của 
địa phương. Huyện ủy tập trung nâng cao năng lực 
lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đảng 
viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 
trong Đảng được tăng cường. Công tác dân vận, hoạt 
động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được 
nâng cao, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị 
của địa phương. Trong năm, Đảng bộ huyện kết nạp 
64 đảng viên mới. Qua đánh giá, toàn Đảng bộ huyện 
có 39/40 chi bộ, đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên, trong đó 7 tổ chức đảng hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ.  

Năm 2022, Huyện ủy Kim Động phấn đấu triển khai 
thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chương 
trình, đề án và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát 
triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính 
trị huyện vững mạnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi 
mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng học tập, 
quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, đề cao vai trò gương mẫu và 
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người 
đứng đầu. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất 
là sinh hoạt chi bộ chuyên đề. Tập trung đào tạo, bồi 
dưỡng, cập nhật kiến thức nhằm nâng cao trình độ, 
năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, 
nhất là đối với cán bộ mới đảm nhiệm chức danh chủ 
chốt ở cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành 
kỷ luật trong Đảng. Lãnh đạo phát triển toàn diện kinh 
tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Động 
đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ 5 năm liên tục (2017 - 2021)…

LỆ THU 

Thanh tra tỉnh vừa biên soạn, phát hành cuốn 
sách Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng 
(PCTN).

Cuốn sách dày 170 trang, nội dung chủ yếu cung 
cấp những điểm mới của Luật Phòng, chống tham 
nhũng năm 2018; các nghị định của Chính phủ quy 
định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức 
vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và một 
số văn bản pháp luật khác có liên quan... 

Thanh tra tỉnh phát hành 1.200 cuốn được biên 
soạn, trình bày theo hình thức hỏi - đáp nên rất thuận 
tiện để bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu về pháp luật 
PCTN, từng bước hình thành thói quen chủ động học 
tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về PCTN 
của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

PV

là trong lớp vỏ của rau củ.
Khi đã mua về nhà, tốt nhất 

nên cố gắng sử dụng số rau đó 
càng nhanh càng tốt. Để rau 
quá lâu sau khi mua khiến cho 
rau mất nhiều vitamin, khoáng 
chất và giá trị dinh dưỡng.

3. Ăn rau đúng cách
Khi ăn sống, rau xanh có 

ưu điểm là giữ lại nhiều vitamin 
nhất có thể, đặc biệt là vitamin 
C.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận với 
việc ăn quá nhiều, vì rau sống 
khó tiêu hóa hơn và có thể gây 
kích ứng dạ dày. Nên chế biến 
xen kẽ giữa ăn sống và nấu 
chín, việc nấu chín cũng mang 
lại những lợi ích và hương vị 
riêng. Nấu chín bằng hơi nước 
rất tốt vì nó giữ lại hầu hết các 
vitamin và khoáng chất. 

Trái với suy nghĩ của nhiều 
người, việc hấp thức ăn gìn giữ 
được hương vị của thực phẩm 
mà vẫn tạo ra các món ăn có 
màu sắc và ngon lành.

Chúng ta vẫn có thể thêm 
hương vị cho rau, lý tưởng nhất 
là chế biến với các loại dầu 
thực vật chất lượng để hưởng 
lợi từ các lợi ích dinh dưỡng của 
mỗi loại (omega-3, 6, 9, vitamin 
E). Các loại dầu này cũng cho 
phép hấp thụ tốt hơn một số 
vitamin tan trong chất béo (A, 
D, E và K).

Theo Báo Sức khoẻ và Đời sống

Ảnh minh họa
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Chuyến tàu thời gian đang tiến 
vào sân ga cuối năm. Những 
chiếc lá mùa đông rổn rảng rớt 

xuống nền thời gian những nhịp đời 
hối hả. Xa xa, trong cái tiết se lạnh 
của bầu trời cuối chạp, chúa Xuân 
đã chộn rộn sửa soạn xiêm áo. Ấy 
là khi những nhành đào, mai đã bắt 
đầu trổ ra những nụ hoa mập mạp, 
ửng hồng, vàng ươm e ấp. Cơn gió 
cuối đông hồ hởi mơn trớn những 
chúm chím nụ xuân còn xanh biếc 
trên những cành cội khẳng khiu. Làn 
da thiếu nữ như được tô thêm sắc 
hồng duyên dáng cho đôi má tươi 
xinh! Nghe như đất trời đang rạo rực 
chuyển mình! Chẳng hiểu sao tim tôi 
bỗng như loạn nhịp? Vẫn biết quy 
luật của muôn đời là đông qua, xuân 
tới luân chuyển tuần hoàn mà sao 
trước thềm xuân ta vẫn háo hức, hồi 
hộp như ngày còn bé thơ khi xuân về 
tết đến?

Hạnh phúc là khi ta được dọn đến 
một ngôi nhà mới do chính mình và 
những người thân yêu dựng lên. Và 
niềm hạnh phúc ấy càng được nhân 
lên khi mùa xuân đang về trước cửa! 
Xuân thanh tân đang đến gần! Ấy là 
mùa xuân khiến lòng ta trẻ lại. Còn 
gì vui hơn được trịnh trọng đặt trước 
hiên nhà một nhành xuân tươi mới - 
nhành Nhất Chi Mai tinh khôi! 

Nhất Chi Mai!
Cái tên với tôi dường như có duyên 

nợ? Không biết bao lần tôi ngẩn ngơ 
ngắm nhìn những cánh hoa mỏng 
manh trong trắng mà nao nao nghĩ 
về một thời thanh xuân tươi đẹp đã 
đi qua! Hoa mai, đặc biệt là Nhất Chi 
Mai không có gì xa lạ đối với văn hóa 
phương Đông, trong đó có Việt Nam. 
Mai là một trong bộ tứ quý “Tùng - 
Trúc - Cúc - Mai” hay “Mai - Lan - 
Cúc - Trúc” mà từ xưa ai cũng biết! 
Theo quan niệm của Nho giáo, hoa 
mai tượng trưng cho sự thanh cao, 
trong sạch; khí chất mạnh mẽ nhưng 
lại dịu dàng! Cùng với hoa đào, hoa 
mai gắn bó với đời sống tinh thần của 
người Việt mỗi khi xuân về tết đến! 
Những bông mai trắng bung nở trong 
nắng xuân gợi cảm giác an nhiên, 
thanh thản hơn bất cứ thứ gì…

" Rồi dặt dìu, mùa xuân theo én 
về...".

Bên hàng rào, những " nụ tầm 
xuân đã nở ra xanh biếc" cho ta ngẩn 
ngơ tiếc nuối một điều gì đó mang 
hồn của những câu ca dao xưa...

“Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm 

xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc …”.
Mong manh đấy mà cũng thật da 

diết, sâu nặng tận đáy tâm can! Và 
gió vẫn không khỏi thôi miên ta bằng 
những giai điệu bản năng thì thầm 
quyến rũ. Cả những đám hoa ty - 
gôn cũng rạng ngời tươi sắc li ti thả 
những trái tim hồng phấp phới bên 
những cành đào đang chúm chím 
khoe ngàn nụ biếc chuẩn bị chào 
xuân...

Ban mai bừng thức! Những búp 
non khe khẽ hé cặp mắt non tơ ngỡ 
ngàng nhìn bầu trời cuối đông còn 
mờ đục mà hồi hộp lắng nghe trong 
gió những thanh âm như hơi thở ấm 
áp của mùa xuân đang đến thật gần!

Bước đi của thời gian cho dù khẽ 
khàng đến mấy cũng không thể 
không bước qua những chiều đông 
giá lạnh, khi nghe tiếng ru của những 
cành cội khẳng khiu vỗ về, ủ ấm cho 
những chồi non kịp trổ dậy lúc xuân 
về thì dường như cũng đem lòng mê 
đắm mà bồi hồi dừng bước. Thời 
gian điểm xuyết những sắc màu tươi 
sáng, phồn thực cho bức tranh xuân!

Ta lắng nghe trong gió tiếng của 
tương lai đang vẫy gọi những cánh 
đồng hoa ngát hương. Những vườn 
cam, vườn nhãn đang độ thanh xuân 
mơ về những chồi non, lộc biếc!

Này cô gái Xuân Quan!
Có phải em đi ươm mầm, gieo hạt 

cho những mùa hoa hay em đang 
trải tình yêu đẹp lành thơm thảo cho 
quê mình bốn mùa ngát hương tươi 
sắc? Xứ sở của hoa thơm bên dòng 
sông Mẹ (*) thật đáng yêu sao! 

Ôi, những cánh đồng hoa bạt 
ngàn của Phụng Công, Xuân Quan 
ai đã từng đặt chân tới một lần đều 
phải đem lòng mê đắm mà bồi hồi, 
lưu luyến!

Ban mai đang tràn ngập đón xuân 
về, rập rờn đôi bàn tay, điểm hồng 
đôi má thiếu nữ bên những khóm hoa 
xinh:

"Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về 
Mùa bình thường mùa vui nay đã 

về 
mùa xuân mơ ước ấy đang đến…” 

(**)
Tôi đang nghĩ về một mùa xuân 

mới đang đến, xuân Nhâm Dần!
Mùa xuân giống như một phép 

màu sẽ xua đi mọi mù sương tăm tối, 
đem hân hoan hi vọng, những điều 
tốt đẹp đến mọi nhà! Mong những 
bóng mây mù Covid-19 sẽ mau 
chóng tan biến đi vào dĩ vãng trả lại 
bầu trời trong xanh cho cuộc sống 
yên lành như nó vốn có.

Quê tôi những ngày này, không 
khí đón tết đã tràn vào mọi nhà, mọi 
ngõ. Dịch Covid-19 khiến mỗi người 
đều có ý thức phòng bị nhưng không 

phải vì thế mà quên đi những phong 
tục đẹp của dân tộc trong ngày Tết 
Nguyên đán đang tới gần.

Trên quê hương xứ Nhãn lồng Phố 
Hiến, hoa nhãn chưa kịp đơm bông 
nhưng từng dòng nhựa ngọt lành đã 
bừng lên rạo rực nơi những cội cành 
tràn đầy sinh lực! Tôi dự định mấy 
ngày tới sẽ đi thăm một số nơi như 
làng hoa Xuân Quan, Phụng Công; 
thăm trại gà Đông Tảo của Lê Quang 
Thắng để có thêm tư liệu, hình ảnh 
đẹp cho những trang viết đầu xuân. 
Và, để đem mùa xuân về với căn 
nhà ấm áp! Muốn đi thật nhiều nơi 
khác nữa trên quê hương yêu dấu để 
chứng kiến những điều đổi thay mới 
mẻ, những khởi sắc của mảnh đất 
quê hương!

Trước thềm xuân, dường như đất 
trời cũng độ lượng mở lòng hân hoan 
cùng con người giao hòa niềm vui, 
hạnh phúc! Mỗi người như đang trôi 
trên dòng sông yêu thương, hòa 
chung lại làm một để đến đích cuối 
cùng của lòng nhân ái là hạnh phúc, 
đoàn tụ! Quê hương sau những ngày 
phong tỏa, giãn cách vì dịch bệnh, 
mỗi người như xích lại gần nhau hơn 
trong tình yêu thương chan hòa nồng 
hậu!

Hãy lắng nghe những giai điệu 
của mùa xuân, lắng nghe lời thì 
thầm của con tim bạn... Muốn được 
ngả lòng mình vào mùa xuân quê 
hương, muốn được hít hà mùi hương 
hoa ngày Tết, mùi bánh chưng xanh, 
hương nước mùi già của mẹ nấu 
chiều ba mươi. Muốn được hong ấm 
lại tâm hồn, thở thật sâu, cái hơi thở 
ấm áp của mùa xuân khiến cho triệu 
triệu hồng cầu sinh sôi, chảy tràn 
trong huyết quản cho trái tim ta rung 
lên từng nhịp đập tự tin, kiêu hãnh 
yêu đời!

Tết đến, xuân về mang đến cho 
mỗi chúng ta một nguồn sinh khí 
mới. Hãy cùng nhau hăm hở xốc lại 
hành trang tinh thần để bước vào 
một năm mới, một hành trình mới với 
nhiều niềm vui được dệt nên bằng 
tình yêu thực sự với quê hương, đất 
nước mình!

Ngoài kia, dòng sông Hồng vẫn 
cuồn cuộn chảy, cần mẫn chở phù sa 
cho đôi bờ bốn mùa ngát hương hoa 
trái, cho đồng bằng châu thổ trù phú 
tốt tươi dưới bàn tay lao động cần cù 
tài hoa của người dân quê tôi.

NGUYỄN MINH TÂM
....................................................
(*) Sông Hồng
(**) "Mùa xuân đầu tiên" (Văn Cao)

Giữa ồn ã đám đông, lòng anh yên tĩnh lạ,
Chỉ vì em xa thẳm vẫn kề bên,
Em mỏng mảnh mà em bền chắc quá,
Cứu giúp anh ra khỏi ưu phiền...

Bao sóng gió, bao nổi chìm lưu lạc,
Anh đã già trong những nỗi buồn suông.
Và em đến như vì sao dát bạc
Soi cho anh thấy rõ lại con đường.

Anh mãi thế, một mình trong sa mạc,
Như lạc đà cô độc chở hồn yêu,
Đã vô vọng bởi không còn ai nữa
Hôn môi khô khi nắng quái say chiều...

Em đã tới, khẽ khàng như vô định,
Dịu dàng, trung thực, hồn nhiên...
Và anh biết, từ nay, mãi mãi
Anh vẫn còn đốm lửa sáng niềm tin...

Yêu mến ạ, tự dưng anh muốn khóc,
Tự dưng anh muốn gọi tên em...
Cách trở thế, nhưng em ấm áp
Như ánh đêm rơi xuống tự cung Thiềm...

HỒNG THANH QUANG

Ngẫu khúc 
một mùa trăng

Đưa em đi chợ 
hoa xuân

Đưa em đi chợ hoa xuân

Đường thơm hương níu bước chân rộn ràng

Phong lan đài các, mơ màng

Mai vàng xanh nụ, dịu dàng Đào phai

Trinh nguyên là đoá Bạch mai

Ly ly, Hồng, Cúc… chờ ai hỡi người?

Nắng xuân e ấp nụ cười

Ta trao nhau cả một trời thương yêu!

  NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Thềm xuân
Đất bỗng mềm đến lạ
Mưa bay bay dịu dàng
Gió thì thầm hoa lá
Én chở mùa xuân sang

Bình minh nắng tơ vàng
Ngọc sương choàng điểm cỏ
Hương tết về khắp ngõ
Đậu tóc mây bềnh bồng

Trời vét lạnh trả đông
Vườn tươi hồng sắc thắm
Tay trong tay cùng đắm
Xuân đất trời-xuân ta.

        LÊ THỊ DUYÊN

VĂN HÓA - VĂN NGHỆ

KHUYẾT ĐIỂM
Thầy giáo đánh thức A. đang ngủ gật.
- Thầy giáo: A., em có biết em mắc 

khuyết điểm gì không?
- A.: Thưa thầy… em ngủ không mắc 

màn…ạ!
- Thầy giáo: ?!!

* Ước mơ cũng tốn nhiều năng lượng như lên kế hoạch.
ELEANOR ROOSEVELT

* Kỹ năng, chứ không phải sức mạnh, điều khiển con tàu.
                                                                THOMAS FULLER

chị, các cô còn thơm lừng 
hương bưởi, hương chanh 
mãi về đêm. Cũng có 
những chiều, những nhát 
chổi đưa nhanh. Bởi ai 
nhanh thì quét được nhiều 
lá khô hơn. Ngày ấy lá khô 
cũng quý lắm. Có khi quét 
một con ngõ đã nấu được 
niêu cơm đất thơm ngon. 
Mùa xuân, gió đông ẩm 
ướt, bếp mái rạ mỗi chiều 
nổi lửa đã thấy làng quê 
thanh bình ấm áp... Ngõ 
quê là những ao ước nhớ 
mong đến cháy lòng của 
những người bỏ quê lập 
nghiệp xứ  người hay đi 
công tác xa mà ngày tết 
không về kịp...

Ngõ quê còn là nơi đón 
bao dâu hiền, rể thảo của 
mọi miền quê mà trẻ con 
tranh nhau nhặt pháo xịt 
lúc đón dâu.  Ngày xưa còn 
có những ngõ xây gạch Bát 
Tràng dài lắm. Đó là quy 
ước của làng. Mỗi chàng 
rể lấy vợ ở làng phải góp 
gạch xây vài mét ngõ làng 
như một điều hạnh phúc 
mà các chàng rể về thăm 
quê vợ thường hãnh diện 
tự hào. Từ ngõ xóm đến 
cổng nhà dài ngắn khác 
nhau. Cổng nhà là  nơi vận 

chuyển của cải ra vào của 
một gia đình nên rất quan 
trọng. Theo phong thủy, 
hướng cổng quyết định 
nhiều đến sức khỏe, may 
mắn, tài lộc một gia đình. 
Cổng ngõ biết bao nhiêu 
kỷ niệm thân thương. Cổng 
là nơi đón mẹ đi chợ về, nơi 
tiễn cha đi công tác rồi anh 
ra chiến trường... Cổng 
dài ngắn phụ thuộc vào 
từng đất đai mỗi gia đình. 
Thời ấy chưa có ô tô, xe 
máy nên cổng chỉ bé xíu. 
Những cánh cổng một bên 
không có bản lề được nhấc 
lên đưa ra đưa vào mỗi khi 
mở hoặc dựng ngược lên 
trời và chống bằng cột tre. 
Cánh cổng chủ yếu bằng 
tre buộc bằng lạt hoặc dây 
mây nước. Đôi khi có nhà 
cánh cổng chỉ làm bằng 
một cành rào to kéo ngang 
nhìn thân thương biết bao. 
Nhìn cánh cổng ấy là biết 
chủ nhân không có nhà. 
Cuộc sống giản dị nên mọi 
điều cũng giản dị!

Ngày nay, ngõ xóm đổ 
bê tông rộng đến ba bốn 
mét. Ngõ điện sáng trưng 
nên không còn nhìn thấy 
đom đóm bay... Trong 
cổng mỗi căn nhà có rất 

nhiều những chậu hoa lạ 
mang nhiều màu sắc rực 
rỡ. Vòm cổng, những giàn 
hoa leo muôn sắc. Hoa 
phong lan cao cấp thơm 
ngát. Hoa giấy cũng khoe 
nhiều màu... Quê hương 
đã thật sự thay đổi. Người 
làng tôi đã trồng hai bên 
đường làng ngõ xóm đầy 
hoa màu tím, hoa màu đỏ 
và treo những cái đèn lồng 
là lạ cùng những ánh sáng 
đủ màu vô tri của nền công 
nghiệp hiện đại...

Tết về, nhìn cổng ngõ 
khắp làng, đèn điện nhấp 
nháy, đèn lồng đuôi nheo 
đủ màu bay trong gió xuân. 
Ô tô, xe máy nối đuôi nhau  
ra vào xóm làng. Khói 
bếp không còn nữa, khi 
mà người ta đã nấu cơm 
bằng bếp ga, bếp điện. 
Nhìn những làn khói ô tô, 
xe máy và mùi của xăng 
dầu khí thải bay bay trong 
không gian, ám cả những 
quả quất vàng mà lòng tôi 
bùi ngùi nhớ lại ngõ xưa.

NGUYỄN KHẮC HIỀN 

Ngõ xuân 

MÙA XUÂN ĐANG ĐẾN

LỜI HAY - Ý ĐẸP

Làng hoa Xuân Quan
Ảnh minh họa: PHẠM ĐỨC NGHĨ

Tết đến xuân về, mỗi 
gia đình, làng quê 
Việt Nam thường 

chăm lo sửa sang cho ngôi 
nhà của mình khang trang 
sinh động lên. Ngày nay, 
Tết về không chỉ nhà cửa 
mà từ cổng làng, ngõ xóm 
cũng được kết hoa chăng 
đèn. 

Thực ra, cổng ngõ 
không chỉ mùa xuân mới 
đẹp mà nó luôn đẹp trong 
tâm tưởng mỗi người.

Ngõ, có ngõ làng, ngõ 
xóm và ngõ nhà. Nhưng 
ngõ xóm và cổng nhà thì 
thân thương hơn. Quê tôi, 
đất đai chật hẹp nên dân cư 
sum vầy đông đúc. Những 
con ngõ dài mang bao 
nhiêu kỷ niệm của người 
quê. Ngõ xóm thường sạch 
sẽ râm mát hơn ngõ làng. 
Nơi gắn liền với tuổi thơ 
tôi. Ngõ xóm tiễn bao cô 
gái xinh xắn của xóm đi lấy 
chồng xa mà lòng tôi mỗi 
khi nghĩ lại vẫn còn bâng 
khuâng.

Ngõ xóm nào trong làng 
dài rộng và rợp bóng cây 
thì trẻ con cả làng thường 
tập trung tới đó. Một sân 
chơi trẻ thơ bao đời truyền 
nối từ những bước đi nhảy 
lò cò để rồi tung cánh vào 
bầu trời rộng bao la...

Ngõ xóm nơi khơi gợi 
bao chuyện ước vọng của 
trẻ thơ. Những con ngõ 
chung có rất nhiều kỷ niệm 
của một kiếp người và ghi 
dấu ấn những thời cuộc. 
Những con ngõ hay hàng 
rào mùng tơi đã đi vào thơ 
ca  nhạc họa.

''Nhà nàng ở cạnh nhà 
tôi

Cách nhau cái giậu 
mùng tơi xanh rờn".

(Thơ Nguyễn Bính)
Có những chiều quét 

ngõ chung cùng bạn gái 
nhà bên. Nhát chổi đưa 
thật chậm, thật chậm để 
ngắm nhìn nhau... rồi ký 
ức còn mãi trong lòng khi 
hai nhà cãi nhau chỉ vì con 
gà lọt giậu mà vị đắng ngọt 
ngào còn mãi trong kiếp 
người. 

Cũng có những chiều 
hong tóc của các bà, các 

ĐẾN ĐÂU?
Trong giờ địa lý, cô giáo hỏi:
- Em nào cho cô biết, nếu 

ta đào một cái lỗ thật sâu ở lớp 
học này (ý nói đến tâm trái đất), 
chúng ta sẽ đi đến đâu?

- Phía cuối lớp học vọng lên 
tiếng trả lời: Thưa cô, chúng ta sẽ 
đi đến phòng kỷ luật ạ!

SAI MỘT CÂU
Ra khỏi phòng thi…
- A: Lúc nãy cậu làm bài ra 

sao?
- B: Tớ sơ ý làm sai 1 câu. 

Buồn quá!
- A: Làm sai 1/10 câu là tốt rồi. 

Chắc cậu sẽ được 9 điểm đấy!
- B: Không! Vì trong bài của tớ 

chỉ có 1 câu thôi.

Bố cu Tí ớ người chưa nhớ ra lỗi gì, thì mẹ cu Tí đã từ 
ngoài đi vào nhẹ nhàng: Hôm đó, bố có việc bận công 
tác, chưa kịp thông báo với mẹ, nên mẹ hiểu lầm bố thôi 
con ạ!

Cu Tí gật gù như ông cụ non, nhoẻn miệng cười rồi đi 
vào bàn học. Nó giở sách ra đọc to bài “Ai có lỗi?”.

Thực ra trong cuộc sống, trong công việc, những sai 
sót là khó tránh khỏi. Vấn đề là mình có nhận ra lỗi 

để khắc phục không, hoặc thẳng thắn nhìn nhận trách 
nhiệm của bản thân. Nhưng vẫn có những người nhận 
lỗi thật khó khăn, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. 
Câu chuyện của cu Tí cũng đáng để nhiều người lớn 
phải suy nghĩ, nhìn nhận đúng trách nhiệm của mình và 
làm sao xứng đáng là tấm gương sáng cho những đứa 
trẻ noi theo, học tập.

Biết nhận lỗi (TIẾP THEO TRANG 1)

Ảnh minh họa: NGUYỄN THANH

- A: !!!
(ST)
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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

Từ ngày 21 đến 23.1.2022
Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều có 

ngày giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2. Đêm và sáng trời rét. 
Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 24 - 260C
Nhiệt độ thấp nhất: 15 - 170C

Phát hiện 3 chiếc trống đồng tại xã Tân Quang
Vào khoảng 9 giờ ngày 16.1, tại 

cánh đồng Du thuộc thôn Ngọc Loan, 
xã Tân Quang (Văn Lâm), trong quá 
trình xúc đất làm vườn, người dân đã 
phát hiện ra 3 chiếc trống đồng (1 
chiếc trống lớn và 2 chiếc trống nhỏ) 
nằm cách mặt ruộng khoảng từ 50 
đến 60 cm. Sau khi phát hiện, người 
dân đã báo và đưa về UBND xã Tân 
Quang lưu giữ và bảo quản theo quy 
định.

Sau khi nhận được thông báo của 
chính quyền địa phương, Bảo tàng 
tỉnh đã thực hiện khảo sát bước đầu, 
đánh giá hiện trạng của hiện vật. 
Chiếc trống đồng lớn có đường kính 
mặt ~ 48cm, cao ~ 38cm, đường kính 
đáy ~ 45cm. Phần mặt trống gồm 
những vòng tròn đồng tâm, trang trí 
hoạ tiết ngôi sao 12 cánh, chim Lạc, 

hoa văn hình học. Phần thân trống 
trang trí hoa văn hình học, có 2 quai 
ở hai bên làm theo hình dây thừng 
bện. Hiện, trống bị oxi hoá, phần mặt 
trống bị lõm, phần thân trống bị vỡ 
làm nhiều mảnh.

Đối với 2 chiếc trống đồng nhỏ, 
trong đó 1 chiếc có đường kính mặt 
~ 15cm, cao ~ 12cm, đường kính đáy 
16,5cm. Phần mặt trống gồm những 
vòng tròn đồng tâm, trang trí hoạ tiết 
ngôi sao, hoa văn hình học. Phần 
thân trống trang trí hoa văn hình học. 
Chiếc còn lại có đường kính mặt ~ 
14,5cm, cao ~ 14cm, đường kình đáy 
17cm. Phần mặt trống gồm những 
vòng tròn đồng tâm, trang trí hoạ tiết 
ngôi sao, hoa văn hình học.  Phần 
thân trống trang trí hoa văn hình học. 
Hai chiếc trống này đã bị oxi hoá, 

còn tương đối nguyên vẹn.
Theo nhận định ban đầu, đây là 

hiện vật thuộc thời văn hoá Đông Sơn 
có niên đại cách ngày nay khoảng 
2.000 năm. Việc phát hiện hiện vật 
này và một loạt các hiện vật cùng 
thời đã phát hiện được trước đây tại 
xã Cửu Cao (Văn Giang); thôn Động 
Xá, thị trấn Lương Bằng (Kim Động) 
và một số địa phương khác trên địa 
bàn tỉnh, là minh chứng khẳng định 
cho Hưng Yên là một vùng đất có bề 
dày lịch sử, là nơi cư trú của người 
Đông Sơn. Hiện tại Bảo tàng tỉnh, 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 
Văn Lâm, UBND xã Tân Quang 
đang hoàn thiện thủ tục để bàn giao 
về Bảo tàng tỉnh bảo quản, phục vụ 
công tác nghiên cứu.

THU YẾN

Xử lý hơn 1 nghìn trường hợp vi phạm 
trật tự an toàn giao thông

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH

Ủng hộ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Bệnh viện Phổi tỉnh
 4 nghìn bộ bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 20.1, Hiệp hội Doanh 
nghiệp tỉnh đã ủng hộ Bệnh viện 
Bệnh nhiệt đới và Bệnh viện Phổi 
tỉnh 4 nghìn bộ bảo hộ phòng, chống 
dịch Covid-19 với tổng trị giá 520 

triệu đồng (mỗi đơn vị 2 nghìn bộ). 
Đây là 2 cơ sở đang thực hiện nhiệm 
vụ điều trị bệnh nhân F0. Việc ủng hộ 
bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19 
nhằm góp phần giúp đội ngũ y, bác 

sỹ, nhân viên y tế của 2 bệnh viện 
bảo đảm an toàn phòng, chống dịch 
bệnh lây nhiễm, yên tâm thực hiện 
tốt nhiệm vụ được giao.

 ĐỨC TOẢN

Trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 
xã Phụng Công và thị trấn Văn Giang

(TIẾP THEO TRANG 1)

Ngày 20.1, đồng chí Đại tướng 
Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã về 
thăm, làm việc, chúc Tết tại tỉnh. 
Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn 
Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung 
tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Tư lệnh Quân khu 3. 

Tiếp và làm việc với đoàn 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; Trần Quốc 
Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực 
HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, đại 
diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, 
ngành tỉnh.

Trước khi buổi làm việc diễn ra, 
đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng Phan Văn Giang cùng 
đoàn công tác, các đồng chí lãnh 
đạo tỉnh đã dâng hoa trước Tượng 
đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 
(tại Quảng trường Nguyễn Văn 
Linh, thành phố Hưng Yên) tưởng 
nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, 
người học trò xuất sắc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định 
và sáng tạo của Đảng và dân tộc ta, 
người con ưu tú của quê hương Hưng 
Yên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và đồng 
chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc 
Văn báo cáo với đồng chí Đại tướng, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn 
Giang và đoàn công tác những kết 
quả nổi bật của tỉnh trong năm qua 
về công tác xây dựng Đảng; thu hút 
đầu tư phát triển kinh tế; thu ngân 
sách Nhà nước; đầu tư phát triển hệ 
thống giao thông; công tác quân sự, 
quốc phòng địa phương; việc xây 
dựng công trình phòng thủ; công tác 

bảo đảm an sinh xã hội; công tác 
phòng, chống dịch Covid-19; việc 
chăm lo các gia đình chính sách, 
người có công… trong dịp Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022… 

Trong không khí đầm ấm, đồng 
chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan 
Văn Giang đã trao quà Tết tặng Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh; tặng quà Tết Hội Cựu 
chiến binh tỉnh; tặng quà Tết đại diện 
gia đình chính sách, người có công, 
công nhân, người lao động khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng 
chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan 
Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao 
kết quả phát triển toàn diện của tỉnh 
và chúc mừng những thành tựu tỉnh 
đạt được trong phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; 
mong tỉnh tiếp tục phát huy những 
thành tích đạt được để phát triển 
nhanh, mạnh hơn nữa trong năm 
2022 và những năm tiếp theo. Đồng 
chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan 
Văn Giang đánh giá cao sự chủ động, 
tinh thần đoàn kết của quân và dân 
tỉnh Hưng Yên trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 hiệu quả tại địa 
phương cũng như chi viện sức người, 
sức của hỗ trợ các tỉnh, thành phố 
gặp khó khăn trong phòng, chống 
dịch Covid-19. 

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh 
quan tâm đẩy mạnh, tiếp tục đổi mới 
công tác dân vận; chú trọng thực 
hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, 
nhân viên quốc phòng, đặc biệt là 
với lực lượng dân quân tự vệ; trên cơ 
sở thực tế của địa phương, tiếp tục 
tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà 
nước, Bộ Quốc phòng điều chỉnh 
các cơ chế, chính sách hậu phương 
quân đội cho phù hợp hơn với yêu 
cầu thực tiễn. Trước mắt, tỉnh cần tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức để 
Nhân dân đón Tết Nguyên đán vui 
tươi, an toàn, đầm ấm; tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác 
tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ năm 2022 bảo đảm số lượng, 

chất lượng quân số được giao. 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước, đồng chí Đại tướng Phan Văn 
Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí 
thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng gửi lời chúc mừng 
năm mới với nhiều thắng lợi mới đến 
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 
trong tỉnh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền 
và Nhân dân trong tỉnh, đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chúc 
đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
Phan Văn Giang và đoàn công tác, 
lực lượng Quân đội nhân dân Việt 
Nam dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng 
góp quan trọng, tích cực  cho sự phát 
triển đất nước; mong tiếp tục nhận 
được sự quan tâm của các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các  bộ, 
ban, ngành Trung ương để tỉnh sớm 
thực hiện thắng lợi, toàn diện các 
mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 
nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. 

Trong chương trình công tác tại 
tỉnh, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng Phan Văn Giang cùng đoàn 
công tác, các đồng chí lãnh đạo tỉnh 
đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến 
sỹ các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ 
huy quân sự tỉnh, Đoàn đặc nhiệm 
phòng, chống ma túy và tội phạm 
miền Bắc thuộc Cục phòng, chống 
ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ 
đội Biên phòng). Tại những nơi đến 
thăm, sau khi nghe lãnh đạo các đơn 
vị báo cáo kết quả hoạt động trong 
năm 2021 và kế hoạch bảo đảm quốc 
phòng - an ninh, trật tự an toàn xã 
hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 
2022, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng Phan Văn Giang đánh giá cao 
công tác chuẩn bị, sẵn sàng chiến 
đấu của các đơn vị, đặc biệt là công 
tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 
chính quyền địa phương nắm chắc 
tình hình địa bàn; chủ động xây dựng 
kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị 
của tỉnh, nhất là dịp Tết Nguyên đán 
sắp tới để Nhân dân được đón Tết 
vui tươi, an toàn. 

huyện trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện 
tặng quà Tết cho trẻ em khuyết tật, trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 
trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

* Ngày 19.1, Hội Chữ thập đỏ huyện 
Yên Mỹ phối hợp với Điện lực Yên Mỹ tổ 
chức trao 10 suất quà Tết tặng 10 hộ gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Việt 
Cường, mỗi suất quà trị giá 700 nghìn 
đồng. 

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện 
đã tiếp nhận 45 suất quà của Công ty 
TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam 
tặng 45 hộ gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn.
* Ngày 19.1, Quỹ tín dụng Nhân dân 

phối hợp với Hội Nông dân xã Phụng 
Công (Văn Giang) tổ chức Chương trình 
Tết sum vầy - san sẻ yêu thương Xuân 
Nhâm Dần 2022. Tại chương trình, 2 
đơn vị đã trao 37 suất quà tặng các hộ 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia 
đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
trên địa bàn xã Phụng Công và thị trấn 
Văn Giang, mỗi suất quà trị giá 800 
nghìn đồng.

1 chai dầu ăn và nhiều rau, củ, đồ 
khô các loại… Với phương châm hoạt 
động “Gần dân, sát dân” BCTMT 
KDC Ông Tố luôn là một trong những 
đơn vị đi đầu trong các phong trào thi 
đua, các cuộc vận động của huyện 
Yên Mỹ. 

Thành viên BCTMT KDC là người 
thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân, 
là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật Nhà nước 
đến với người dân; phản ánh trung 
thực ý kiến của Nhân dân tới cấp ủy 
đảng, chính quyền. Vì vậy, mỗi thành 
viên BCTMT phải là người có uy tín, 
năng lực, trình độ, gần gũi với người 
dân. Để đáp ứng yêu cầu này, khi 
kiện toàn nhân sự BCTMT, các địa 
phương trong tỉnh đã tuân thủ nghiêm 
Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX và 
Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND 
ngày 7.5.2020 của HĐND tỉnh quy 
định  chức danh, số lượng và một số 
chế độ, chính sách đối với người hoạt 
động không chuyên trách ở cấp xã, 
ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh 
phí hoạt động của các tổ chức chính 
trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên. Đến nay, các địa phương 
trong tỉnh đã kiện toàn 846 BCTMT 
với 9.306 thành viên. Đội ngũ trưởng 
BCTMT dần được trẻ hoá nhưng vẫn 
bảo đảm tiêu chí năng lực, uy tín và 
linh hoạt trong tập hợp, đoàn kết 
Nhân dân. 

Nhằm nâng cao năng lực cho 
BCTMT, năm 2021, Uỷ ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức 10 
lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ 
cho gần 1.000 lượt cán bộ Mặt trận 

cấp xã, BCTMT KDC; in và phát 
hành 1.000 cuốn sổ tay tuyên truyền 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 
biên soạn, phát hành cuốn “Cẩm 
nang công tác Mặt trận” đến 100% 
số BCTMT; tổ chức Cuộc thi Trưởng 
BCTMT giỏi tỉnh Hưng Yên năm 
2021 thu hút 100% trưởng BCTMT 
tham gia. 

Trong giai đoạn mới, nhiệm vụ, 
phạm vi hoạt động của MTTQ Việt 
Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục gắn 
với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội 
và nhiều việc khó, đòi hỏi cán bộ 
Mặt trận phải kiên định, nắm vững 
chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước 
và nghiệp vụ công tác Mặt trận để 
tham mưu với các cấp uỷ đảng, phối 
hợp với các cấp chính quyền thực thi 
hiệu quả nhiệm vụ. Ông Đinh Tiến 
Lệ, Trưởng BCTMT KDC thôn Đọ, 
xã Vĩnh Khúc (Văn Giang) bày tỏ: 
Nhiệm vụ của BCTMT ở KDC ngày 
càng khó, nhất là những địa phương 
triển khai nhiều dự án giải phóng 
mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển 
công nghiệp - dịch vụ. Được bồi 
dưỡng kiến thức về công tác mặt 
trận hằng năm giúp tôi nắm rõ hơn 
những chủ trương của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước, vận 
dụng tốt hơn kinh nghiệm học được 
từ đồng nghiệp vào công tác tuyên 
truyền, vận động Nhân dân đoàn 
kết, giữ gìn an ninh trật tự, giúp nhau 
giảm nghèo bền vững ở địa phương. 

Việc nâng cao chất lượng các 

thành viên BCTMT sẽ góp phần triển 
khai thực hiện hiệu quả các cuộc 
vận động, phong trào thi đua, qua 
đó củng cố niềm tin trong Nhân dân, 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc ở KDC. Năm 2021, toàn tỉnh 
vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 
đạt trên 9 tỷ đồng; cấp huyện vận 
động ủng hộ công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 trên 20 tỷ đồng; mỗi 
xã, phường, thị trấn vận động quyên 
góp được hàng chục triệu đồng và 
huy động nhiều cán bộ, đoàn viên, 
hội viên tham gia công tác phòng, 
chống dịch. Các tầng lớp Nhân dân 
trong tỉnh còn tích cực tham gia 
ủng hộ tiền, ngày công hưởng ứng 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”. 

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một bộ 
phận cán bộ, Nhân dân chưa nhận 
thức đầy đủ về vị trí, vai trò của MTTQ; 
cơ chế phối hợp, thống nhất hành 
động giữa các thành viên của Mặt 
trận chưa chặt chẽ; một số BCTMT 
chưa chủ động xây dựng chương 
trình, kế hoạch công tác, chưa thực 
hiện đúng chức năng, nhiệm vụ nên 
hoạt động của BCTMT thiếu chiều 
sâu. Mong rằng, những hạn chế này 
sẽ sớm được khắc phục, từ đó tạo 
động lực để mỗi thành viên BCTMT 
thực hiện tốt vai trò của mình, góp 
phần xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, xây dựng Đảng, chính 
quyền trong sạch, vững mạnh và 
chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích 
chính đáng của Nhân dân. 

Nâng cao... (TIẾP THEO TRANG 1)

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang... Nhiều hoạt động ... (TIẾP THEO TRANG 1)

* Thực hiện Chương trình 
“Mang Tết ấm đến với người 
nghèo - Nhâm Dần 2022”, 
ngày 20.1, Bảo hiểm Xã hội 
(BHXH) tỉnh tổ chức thăm, 
tặng quà các bệnh nhân có 
thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), 
người chưa có thẻ BHYT có 
hoàn cảnh khó khăn, đặc 
biệt khó khăn phải ở lại điều 
trị trong dịp Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022 tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm 
Y tế thành phố Hưng Yên. 
Tại đây, lãnh đạo BHXH tỉnh 
đã trao 15 suất quà tặng các 
bệnh nhân, mỗi suất quà trị 
giá 500 nghìn đồng.

Nhân dịp này, BHXH các 
huyện, thị xã tổ chức thăm, 
tặng 50 suất quà cho các 
bệnh nhân có hoàn cảnh 
khó khăn đang điều trị tại 
Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, 
Trung tâm Y tế các huyện, 
thị xã, mỗi suất quà trị giá 
500 nghìn đồng.

* Nhân dịp Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022, huyện 
Văn Giang dành 115 suất 
quà tặng đối tượng cán bộ 
tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt 
Nam Anh hùng, gia đình 
chính sách tiêu biểu. Trong 
đó, cán bộ tiền khởi nghĩa, 
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 
có mức quà tặng 1 triệu 
đồng/suất, gia đình chính 
sách tiêu biểu có mức quà 
tặng 700 nghìn đồng/suất. 
Nguồn kinh phí trên được 
trích từ Quỹ Đền ơn đáp 
nghĩa huyện. Bên cạnh đó, 

Duy trì 7 tổ tự quản nông dân tham gia
 bảo vệ an toàn giao thông

Thực hiện kế hoạch tuần tra, xử lý 
vi phạm về trật tự an toàn giao thông, 
từ ngày 15.12.2021 đến nay, lực lượng 
Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát 
hiện và xử lý hơn 1 nghìn trường hợp 
vi phạm trật tự an toàn giao thông, với 
tổng số tiền xử phạt hơn 2,3 tỷ đồng. 

Trong số các trường hợp vi phạm, có 
136 trường hợp vi phạm về nồng độ 
cồn, 16 trường hợp xe quá tải. Qua xử 
lý, lực lượng chức năng đã tạm giữ 332 
phương tiện, tước có thời hạn 110 giấy 
phép lái xe các loại.

Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh đang duy trì 7 tổ tự 
quản nông dân tham gia bảo vệ an toàn giao thông tại 
những điểm thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông 
như: Phường Bần Yên Nhân (thị xã Mỹ Hào); thị trấn 
Trần Cao (Phù Cừ); khu chợ thôn Hành Lạc, thị trấn 
Như Quỳnh (Văn Lâm); ngã tư xã Dân Tiến (Khoái 
Châu)... Các mô hình hiện đang thu hút hơn 100 thành 

viên là những hội viên nông dân tích cực, nhiệt tình, am 
hiểu về pháp luật giao thông và có uy tín, có khả năng 
làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng 
cùng thực hiện.

PHẠM ĐĂNG


