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Những cánh thư vượt sóngNhững cánh thư vượt sóng
Hãy tưởng tượng trong một chiều cuối năm, trên 

con tàu lênh đênh giữa trùng khơi, hay bám chốt 
tiền tiêu ở một Nhà giàn của quần đảo Trường 

Sa, anh lính trẻ lòng đang bồi hồi nhớ quê nhà thì được 
trao tay một tấm thiệp chúc mừng năm mới, một lá thư 
tay với những lời thăm hỏi, động viên ân cần... Giữa 
biển trời bao la, có điều gì đáng yêu, đáng quý hơn thế!.
Đây cũng chính là món quà tinh thần mà hàng nghìn 
thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh Hưng Yên gửi tới 
các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên biển trong mùa 
xuân này.
Để thể hiện tình cảm và sự quan tâm đối với cán bộ, 
chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương, hải đảo, 
Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương phối hợp 
cùng Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức hoạt động 
Xuân biên giới - Tết hải đảo năm 2022. Trong đó, ban 
tổ chức đã phát động chương trình “Những cánh thư 
vượt sóng” ở các trường học trong cả nước.

Vụ xuân năm 2022, toàn tỉnh có kế 
hoạch gieo cấy hơn 26,8 nghìn ha 
lúa. Để bảo đảm nguồn nước cho 

gieo cấy lúa và sản xuất nông nghiệp, hiện 
nay, các đơn vị, địa phương đang tập trung 
triển khai các biện pháp, chuẩn bị các điều 
kiện cho sản xuất, nhất là công tác thủy lợi.

Xác định nguồn nước cho sản xuất nông 
nghiệp vụ xuân thường gặp khó khăn, ngay 
từ cuối năm 2021, ngành nông nghiệp tỉnh 
đã chủ động xây dựng các phương án và 
đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung 
nạo vét thủy lợi, tu sửa công trình trạm 
bơm. Theo kế hoạch xả nước của các hồ 
thủy điện, các đợt điều tiết nước phục vụ 
gieo cấy lúa vụ đông xuân 2021 - 2022, 
mực nước ở cả 3 đợt đều thấp hơn so với 
những năm trước, ảnh hưởng đến hiệu quả 
lấy nước của một số công trình thủy lợi; lịch 
lấy nước đợt 3 cách xa 2 đợt so với mọi 
năm, do đó công tác điều hành nước sẽ 
gặp khó khăn, nhất là những địa hình xa 
nguồn nước. Do vậy, các địa phương, đơn 
vị đã chủ động tu sửa trạm bơm, khơi thông 

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới 
Nét  đẹp quê nhãn

Chủ động nguồn nước cho sản xuất vụ xuânChủ động nguồn nước cho sản xuất vụ xuân

Với mong muốn đóng góp một phần công 
sức của mình để xây dựng quê hương, năm 
2018, hưởng ứng phong trào xây dựng nông 
thôn mới của xã, nhận thấy đoạn đường giao 
thông từ điểm Bưu điện văn hóa xã đến nghĩa 
trang nhân dân của địa phương đã xuống 
cấp, gia đình ông Vũ Công Ninh ở thôn 2, 
xã Ông Đình (Khoái Châu) đã tự nguyện 
ủng hộ cải tạo, nâng cấp đoạn đường này 
có chiều dài 400m, rộng 5m với tổng kinh 
phí khoảng 600 triệu đồng. Sau hơn 2 tháng 
thi công, đoạn đường được trải bê tông nhựa 
sạch đẹp, tạo điều kiện cho người dân đi lại 
thuận lợi. Năm 2019, gia đình ông Ninh tiếp 
tục ủng hộ cải tạo, nâng cấp thêm 1 đoạn 
đường trong thôn với kinh phí trên 40 triệu 
đồng. Việc làm ý nghĩa của gia đình ông 
Ninh là động lực để nhiều người dân trong 
xã cùng chung tay hưởng ứng phong trào 
xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông 

Ninh chia sẻ: “Tôi rất vui vì những việc làm 
của mình đã đóng góp một phần trên chặng 
đường xây dựng, phát triển quê hương. Thời 
gian tới, tôi tiếp tục vận động các thành viên 
trong gia đình và người dân trong xã tích cực 
tham gia các phong trào do địa phương phát 
động”.

Với những đóng góp của mình, ông Ninh 
đã được nhận nhiều khen thưởng. Đồng chí 
Lê Văn Hậu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 2, xã 
Ông Đình cho biết: “Thời gian qua, ông Vũ 
Công Ninh luôn gương mẫu, tích cực tham 
gia các hoạt động, phong trào do địa phương 
phát động. Bên cạnh đó, trong phát triển 
kinh tế, gia đình ông Ninh đang tạo việc làm 
thường xuyên cho 5 lao động, có thời điểm 
lên tới 10 - 12 lao động với mức thu nhập 5 - 
8 triệu đồng/người/tháng”.

MINH HUẾ

ĐÀO BAN
Cống Võng Phan (Phù Cừ) tận dụng mức nước cao tại sông Luộc lấy nước đổ ải

Thư, thiếp của các em học sinh Trường THCS thị trấn Văn Giang 
gửi các chiến sĩ ngoài biển đảo nhân dịp xuân mới

Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
tổng kết công tác kiểm tra, giám sát 

và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021

UBND tỉnh thống nhất các nội dung 
lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050

Triển khai công tác tổ chức
 xây dựng Đảng năm 2022

Tin, ảnh: PHƯƠNG MINH - LÊ HIẾU Tin, ảnh: PV Tin, ảnh: PHẠM ĐĂNG

HẢI TRIỀU 

Kết quả 
từ sự đồng thuận 
trong Nhân dân 

tại xã Dị Chế

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

Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  
và các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị

(XEM TIN TRANG 2)(XEM TIN TRANG 4)(XEM TIN TRANG 4)

(XEM TIẾP TRANG 4)

(XEM TIẾP TRANG 4)

Ngày 11.1, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh 
tế Trung ương - Ban chỉ đạo điều tra cơ sở 
hành chính Trung ương tổ chức hội nghị trực 
tuyến toàn quốc tổng kết và công bố kết quả 
sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở 
hành chính năm 2021. 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được 
thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg 
ngày 27.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2021, thu 
thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết 
quả sản xuất, kinh doanh của 4 nhóm đơn vị 
điều tra gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn 
vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở sản xuất, kinh 
doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 
Cuộc tổng điều tra đã trưng tập 52.300 điều 
tra viên và 4.333 giám sát viên sử dụng 22 loại 

Công bố kết quả sơ bộ 
tổng điều tra kinh tế 

và điều tra cơ sở
 hành chính năm 2021

MINH HUẤN

(XEM TIẾP TRANG 3)

Thu ngân sách 
nhà nước

 khu vực kinh tế 
ngoài quốc doanh 

tăng 26,2%

Sẵn sàng 
nguồn cung 

hàng hóa dịp 
cuối năm 

Theo tin từ Cục Thuế tỉnh, kết quả 
thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 
2021 từ khu vực kinh tế ngoài quốc 
doanh trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 
5.279 tỷ đồng, đạt 150,9% dự toán 
HĐND tỉnh giao, tăng 26,2%  so với 
năm 2020. Trong đó, một số sắc thuế 
đạt kết quả cao là: Thu thuế thu nhập 
doanh nghiệp đạt trên 2,1 nghìn tỷ 
đồng, thu thuế giá trị gia tăng đạt trên 
2,3 nghìn tỷ đồng, thu thuế tiêu thụ đặc 
biệt đạt trên 734 tỷ đồng…
Trong cơ cấu số thu ngân sách nội địa, 
kết quả thu từ khu vực kinh tế ngoài 
quốc doanh dẫn đầu trong các khu vực 
kinh tế.

MINH NGHĨA
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Các chỉ tiêu khám, điều trị 
giảm so với năm 2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chỉ tiêu khám, 
điều trị ở các cơ sở y tế công lập trong tỉnh giảm so với 
năm 2020. Theo đó, tổng số lượt khám bệnh tại các cơ 
sở y tế công lập năm 2021 là trên 1 triệu lượt người, 
giảm 10,8% so với năm 2020. Số bệnh nhân điều trị nội 
trú là 155.127 người, đạt 90% kế hoạch; số ngày điều trị 
nội trú là 974.342 ngày, đạt 98% kế hoạch; số lần phẫu 
thuật từ loại 3 trở lên là 18.736 lượt, đạt 95% kế hoạch. 
Công suất sử dụng giường bệnh trung bình đạt 88%. 

PV

284 nhãn hiệu được cấp 
văn bằng bảo hộ quyền

sở hữu trí tuệ

Viêm da là bệnh khá phổ biến 
trong mùa đông, thuộc chứng thấp 
chẩn trong y học cổ truyền. Bệnh 
tiến triển từng đợt, hay tái phát.

1. Nguyên nhân sinh bệnh
Chứng thấp chẩn do hai nguyên 

nhân gây ra: Nội sinh (bên trong cơ 
thể) và ngoại sinh (bên ngoài).

Nguyên nhân nội sinh do công 
năng của các tạng phủ suy yếu, 
mất cân bằng sản sinh nội thấp, 
nội nhiệt, nội phong mà sinh bệnh.

Nguyên nhân bên ngoài chủ 
yếu là do phong, thấp, nhiệt, táo 
tà, các yếu tố biến đổi của khí hậu, 
môi trường xâm nhập vào da gây 
nên.

2. Biểu hiện của viêm da
Khi tiếp xúc với một yếu tố gây 

dị ứng nào đó, vùng da tiếp xúc sẽ 
bị đỏ lên. Vị trí hay gặp ở mặt, trán, 
mặt gấp các chi, gáy, mi mắt, cổ 
tay, mu tay, mu chân. Chúng có 
đặc điểm loại hình về mảng mụn, 
ngứa, đỏ, các mụn nước nhỏ li ti 
lấm tấm như đầu đinh ghim nổi 
lên lờ mờ, có đường kính khoảng 
1-2cm. Các nốt mụn to dần, màng 
da che phủ khá dày, không có mủ 
và rất ngứa. Khi gãi bật ra hoặc gãi 
cho chảy máu thì hết ngứa hoặc 
ngứa giảm. Nhưng da dễ bị nhiễm 
trùng hoặc bị tổn thương sâu để lại 
sẹo.

3. Bài thuốc điều trị viêm da
Dùng bài: "Long đờm tả can 

thang" lưu chép trong "Y tôn kim 
giám".

Thành phần: Long đờm thảo 
6g, trạch tả 12g, xa tiền tử 9g, mộc 
thông 9g, sinh địa 9g, đương quy vĩ 
9g, chi tử 9g, hoàng cầm 9g, cam 
thảo 6g.

Cách bào chế: Long đờm thảo, 
chi tử, sinh địa tẩm rượu sao; hoàng 
cầm sao. Đương quy tẩy rượu. Các 
vị trên sắc với 600 ml nước, còn 
200 ml, chia 3 phần, uống trong 

ngày. Cần dùng 3-5 thang.
Phương giải bài thuốc: Long 

đờm thảo vị đắng, tính hàn, nhập 
can, có thể lui can, tản nhiệt, trừ 
chứng sưng thấp nhiệt hạt tiêu, tả 
hỏa bàng quang, rất hiệu quả về 
thanh tả hỏa nhiệt can đảm trừ 
thấp nhiệt hạ tiêu. Hoàng cẩm, 
chi tử đều thanh nhiệt, táo thấp, tả 
can hòa. Trạch tả, xa tiền tử, mộc 
thông đều lợi thủy, thông lâm, trợ 
giúp long đờm thảo thanh nhiệt lợi 
thấp.

4. Thuốc dùng ngoài 
Bài 1: Cây bông tai 150g, rửa 

sạch, giã nát, lọc lấy nước cốt, bôi 
ngày 3 lần.

Bài 2: Khổ sâm 15g, hoàng bá 
9g, hàn the 15g đun sôi, để nguội, 
dùng rửa ngoài da.

Bài 3: Ngải cứu 75g, giấm 600g, 
cho lá ngải cứu và giấm vào nồi 
men sứ nấu sôi, vớt bỏ bã thuốc, 
hạ lửa nhỏ nấu tiếp đến khi đặc sệt 
như dạng cao lỏng là được. Mỗi lần 
lấy ít cao này phết trên giấy bản, 
hoặc giấy mỏng và dán vào nơi tổn 
thương, ngày thay thuốc hai lần, 
sáng, chiều, tối.

5. Món ăn bài thuốc
Bài 1: Đậu xanh 100g, ý dĩ nhân 

tươi 10g, nấu nước uống. Công 
dụng thanh nhiệt, mát huyết, tiêu 
viêm, bớt ngứa.

Bài 2: Hồng táo 20 quả, ngân 
nhĩ 10g, trúc diệp 5g, đường phèn 
vừa đủ. Cho tất cả vào nấu như 
chè, ăn trong ngày. Công dụng mát 
huyết, sinh tân dịch, giảm ngứa.

Bài 3: Trứng chim cút 3-4 quả, 
cho vào bát đánh tan, thêm 10 ml 
mật ong vào hấp chín. Ngày ăn 
1 lần vào lúc sáng sớm khi bụng 
đói. Công dụng tiêu viêm, chống dị 
ứng, nhuận da. Rất thích hợp dùng 
cho trẻ nhỏ.

Theo báo Sức khoẻ và Đời sống

Thời gian qua, cấp ủy, 
chính quyền xã Dị 
Chế (Tiên Lữ) chú 

trọng thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở, góp phần 
thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương.

Về thôn Nghĩa Chế 
những ngày cuối năm, 
chúng tôi cảm nhận được 
không khí làng quê vui tươi 
và đầy sức sống: Những 
ngôi nhà cao tầng san sát, 
con đường làng mới trải 
nhựa phẳng phiu, sạch sẽ 
được tô điểm bởi những 
chậu hoa giấy khoe sắc 
hai bên đường, trẻ con ríu 
rít nô đùa, Nhân dân hăng 
say lao động sản xuất... 
Cuối năm 2021, Nghĩa Chế 
đã đạt các tiêu chí của khu 
dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu. Đạt được kết quả 
trên, trong quá trình triển 
khai, thôn luôn coi trọng 
nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng của người dân. Đồng 
chí Nguyễn Quang Thảo, 
Bí thư Chi bộ, Trưởng 
thôn cho biết: Khi có chủ 
trương làm bất cứ việc gì, 
chúng tôi đều đưa ra bàn 
bạc công khai tại các buổi 
họp dân để người dân 
tham gia đóng góp ý kiến, 
khi người dân thống nhất 
mới triển khai thực hiện. 
Với các công trình có sự 
đóng góp của Nhân dân, 
phải công khai dự toán 
nguồn vốn, kết quả chọn 
nhà thầu, tiến độ thi công 
và kết quả nghiệm thu một 
cách minh bạch, rõ ràng. 
Nhờ phát huy được vai trò 
chủ thể của người dân, mọi 
công việc, nhiệm vụ trong 
chương trình xây dựng 
nông thôn mới kiểu mẫu 
đều được thực hiện hiệu 
quả, năm 2021, có 8 hộ 
dân trong thôn tự nguyện 
hiến trên 100m2 đất thổ cư 
làm đường giao thông.

Năm 2020, xã Dị Chế 
hoàn thành 11/11 tiêu chí 
nông thôn mới nâng cao. 
Nhân dân phấn khởi, đoàn 
kết đồng lòng cùng cấp ủy, 
chính quyền hướng đến 
xây dựng địa phương trở 
thành xã NTM kiểu mẫu. 
Một trong những yếu tố 
quan trọng của những 

 THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kết quả từ sự đồng thuận 
trong Nhân dân tại xã Dị Chế

thành công đó là cấp ủy, 
chính quyền luôn coi trọng, 
thực hiện tốt quy chế dân 
chủ ở cơ sở theo phương 
châm “dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra, dân 
giám sát, dân thụ hưởng”. 
Đồng chí Phạm Văn Huấn, 
Phó Chủ tịch UBND xã cho 
biết: Nhận thức rõ thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở, 
phát huy quyền làm chủ 
của Nhân dân là động lực 
to lớn thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội, cấp uỷ, 
chính quyền xã đã tăng 
cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo việc thực hiện quy 
chế dân chủ ở cơ sở. Những 
vấn đề như: Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội; tiến độ 
thực hiện, phương án đền 
bù, hỗ trợ giải phóng mặt 
bằng liên quan đến dự án, 
công trình trên địa bàn xã; 
quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất chi tiết và phương 
án điều chỉnh, quy hoạch 
khu dân cư trên địa bàn; 
phương thức và kết quả 
bình xét hộ nghèo... được 
công khai thông qua nhiều 
hình thức. Cùng với phát 
huy vai trò đi đầu, gương 
mẫu của cán bộ, đảng viên, 
các tổ chức chính trị - xã 
hội, đoàn thể luôn đổi mới 
nội dung phương thức hoạt 

động, tăng cường nắm bắt 
tâm tư, nguyện vọng chính 
đáng của người dân...

Với vị trí thuận lợi, những 
năm qua, trên địa bàn xã Dị 
Chế có nhiều dự án quan 
trọng được triển khai. Để 
tạo được sự đồng thuận 
trong mỗi dự án, kịp thời 
bàn giao mặt bằng cho đơn 
vị thi công bảo đảm đúng kế 
hoạch tiến độ, ngay sau khi 
được phê duyệt chủ trương 
đầu tư, Đảng ủy, UBND xã 
phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho từng thành viên 
trong Ban chỉ đạo thực hiện 
Quy chế dân chủ của xã; 
đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền về tầm quan trọng, ý 
nghĩa, mục đích của dự án 
đối với sự phát triển kinh tế 
- xã hội ở địa phương cũng 
như các cơ chế, chính sách 
về bồi thường, hỗ trợ giải 
phóng mặt bằng trong thực 
hiện dự án khi nhà nước 
thu hồi đất nhằm nâng cao 
nhận thức trong Nhân dân, 
để người dân hiểu và chấp 
hành. Bên cạnh đó, UBND 
xã thực hiện nghiêm túc, 
công khai các bước, quy 
trình, quy định, thủ tục về 
bồi thường, giải phóng mặt 
bằng, công bố rộng rãi trên 
hệ thống loa truyền thanh, 
niêm yết tại UBND xã, nhà 

văn hóa các thôn; quá trình 
đo đạc đất đai, kiểm đếm 
tài sản, chi trả đền bù trên 
tinh thần công khai, minh 
bạch, bảo đảm quyền lợi 
chính đáng của người dân… 
Năm 2021 vừa qua, xã đã 
cơ bản hoàn thành Dự án 
xây dựng khu hạ tầng kỹ 
thuật khu dân cư mới xã 
Dị Chế với diện tích 1,9ha 
thuộc địa bàn 2 thôn Dị Chế 
và Chế Chì. 58 hộ dân có 
đất nằm trong dự án nhất trí 
nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 
khi Nhà nước thu hồi đất. 

Việc thực hiện tốt quy 
chế dân chủ ở cơ sở đã góp 
phần giúp địa phương hoàn 
thành tốt “mục tiêu kép”, 
vừa phòng, chống dịch 
Covid-19 hiệu quả, vừa bảo 
đảm phát triển kinh tế - xã 
hội. Năm 2021, tổng giá trị 
sản xuất ước đạt gần 485 tỷ 
đồng, tăng 8% so với năm 
2020; tổng thu ngân sách 
Nhà nước năm 2021 đạt 
gần 42,5 tỷ đồng, đạt 210% 
kế hoạch; thu nhập bình 
quân đầu người đạt 55 triệu 
đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo 
chuẩn đa chiều là 1,89%; 
4 thôn đều giữ vững danh 
hiệu làng văn hóa… 

DƯƠNG MIỀN

Phòng ngừa viêm da trong mùa đông

Nhà văn hoá thôn Nghĩa Chế được xây dựng khang trang

Ngày 11.1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất 
các nội dung lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự 
hội nghị có các đồng chí: Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Duy 
Hưng, Nguyễn Hùng Nam.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh, 
các sở, ngành, địa phương cập nhật, bổ sung tư liệu, 
số liệu, định hướng phát triển. Đồng thời, tổ chức đánh 
giá hiện trạng và định hướng quy hoạch đối với một số 
ngành quan trọng...

Tại hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự thảo 
với 2 nội dung chính, gồm: Một số yếu tố, điều kiện phát 
triển đặc thù và thực trạng phát triển của tỉnh; phương 
hướng quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự 
thảo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. Trong đó, tập trung vào các vấn đề về tổ chức 
không gian; phương án phát triển và bố trí không gian 
một số ngành quan trọng...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối 
hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn điều 
chỉnh lại một số chỉ tiêu trong định hướng phát triển của 
tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà 
soát, đánh giá lại các vấn đề về hạ tầng giao thông, phát 
triển công nghiệp, quy hoạch sử dụng đất..., bảo đảm 
công tác lập quy hoạch sát với thực tiễn phát triển của 
tỉnh. Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, địa phương, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn 
trương điều chỉnh, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch để 
trình Chính phủ phê duyệt.

Hiệp hội Doanh nghiệp 
thành phố Hưng Yên trao
 bảo hộ y tế phòng, chống 

dịch Covid-19 tặng Bệnh viện 
Bệnh nhiệt đới tỉnh

Ngày 10.1, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hưng 
Yên đã tổ chức trao tặng quần, áo bảo hộ y tế và khẩu 
trang y tế cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh để phòng, 
chống dịch Covid-19. Trong đó có 300 bộ quần, áo bảo 
hộ y tế cấp độ 3 loại 1 và 1000 chiếc khẩu trang y tế, 
tổng trị giá 65 triệu đồng. 

VI NGOAN

UBND tỉnh thống nhất ... 
(TIẾP THEO TRANG 1)

PHÙ CỪ

Tổng kết công tác 
xây dựng Đảng năm 2021

Ghi nhận mới 347 ca F0

Năm học 2021 - 2022 đã đi 
được nửa chặng đường. 
Dù ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19, song cơ bản các 
trường học trên địa bàn huyện 
Văn Lâm đã chủ động, linh 
hoạt trong tổ chức dạy và học 
với quyết tâm thực hiện thành 
công “mục tiêu kép” vừa phòng, 
chống dịch hiệu quả, vừa triển 
khai thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ năm học. 

Phát huy truyền thống đơn vị 
tiêu biểu trong dạy và học, năm 
học 2021-2022, Trường THCS 
Tân Quang có đủ cơ sở vật 
chất, thiết bị dạy học để triển 
khai thực hiện chương trình giáo 
dục phổ thông 2018; chủ động 
xây dựng và thực hiện kế hoạch 
giáo dục theo hướng dẫn của 
các cấp, phù hợp với diễn biến 
phức tạp của dịch bệnh. Thầy 
giáo Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng 
nhà trường cho biết: Năm học 
2021-2022, nhà trường có trên 
700 học sinh các khối lớp. Xác 
định tình hình dịch Covid-19 
khó đoán định nên ngay từ đầu 
năm học mới, ngoài sự chuẩn bị 
về cơ sở vật chất, đội ngũ cán 
bộ, giáo viên, nhà trường đã 
xây dựng phương án, kịch bản 
chi tiết cho việc dạy và học trực 
tuyến. Vì thế, ngay khi tỉnh có 
thông báo về việc dạy và học 
trực tuyến năm học 2021-2022, 
nhà trường nhanh chóng kích 
hoạt các phương án, kịch bản 
đã xây dựng.  Riêng đối với học 
sinh khối lớp 6 thực hiện chương 
trình giáo dục phổ thông 2018, 
nhà trường phân công những 
giáo viên có năng lực chuyên 
môn giỏi, có kinh nghiệm giảng 
dạy nhằm tổ chức các bài dạy 
theo hướng phát huy phẩm chất 
và năng lực của học sinh. Đồng 
thời ban giám hiệu cũng giám 

VĂN LÂM

Linh hoạt trong tổ chức dạy và học

sát việc dạy và học của thầy, trò. 
Tại Trường tiểu học Đại Đồng, ngay từ 

đầu năm học, tập thể nhà trường đã xác định 
những khó khăn trong quá trình dạy học trực 
tuyến. Đặc biệt, trong tháng 12.2021 khi 
dịch Covid-19 lây lan, học sinh khối lớp 1 
phải chuyển sang học trực tuyến khiến hoạt 
động dạy và học của nhà trường gặp nhiều 
khó khăn. Để quản lý tốt học sinh và nâng 
cao chất lượng dạy và học trực tuyến, Ban 
giám hiệu nhà trường đã yêu cầu giáo viên 
rà soát thiết bị học tập của học sinh trong 
lớp; linh động hình thức truyền đạt kiến thức 
vừa trực tiếp vừa phôtô tài liệu trao tận tay 
cho học sinh, thiết kế các trang bài giảng 
cho phù hợp. Đối với học sinh khối lớp 1, 
Ban giám hiệu nhà trường đã thống nhất với 
phụ huynh học sinh dạy học sinh vào buổi 
tối vừa để giúp học sinh có đầy đủ thiết bị 
học tập vừa có phụ huynh kèm cặp, quản lý. 
Chị Trần Thị Việt, có con học lớp 1 Trường 

tiểu học Đại Đồng cho biết: Giáo viên của 
con tôi rất tâm lý, nhiệt tình. Biết các cháu 
học trực tuyến sẽ thiệt thòi, vì thế, ngoài giờ 
dạy trên lớp, cô thường xuyên liên hệ với 
phụ huynh để trao đổi một số kinh nghiệm 
giúp các con hứng thú hơn với việc học 
và luôn sẵn sàng trả lời điện thoại khi phụ 
huynh nhờ giải đáp thắc mắc liên quan đến 
việc dạy kèm con học.

Năm học 2021-2022, huyện Văn Lâm 
có trên 29.600 học sinh mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở. Để bảo đảm dạy và học 
trong tình hình mới, ngay từ đầu năm học, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu 
các nhà trường phải chủ động xây dựng, 
triển khai kế hoạch giáo dục vừa bảo đảm 
an toàn phòng, chống dịch vừa thi đua dạy 
tốt, học tốt, sẵn sàng chuyển trạng thái từ 
dạy học trực tiếp sang trực tuyến khi có tình 
huống dịch bệnh xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ cơ 
sở vật chất cho các khối lớp 1, 2, 5, 6, 9 thực 

hiện chương trình giáo dục 
phổ thông 2018, chương trình 
học cuối cấp. Phòng Giáo 
dục và Đào tạo huyện chỉ 
đạo các nhà trường yêu cầu 
giáo viên phải tự học, tự bồi 
dưỡng, chủ động ứng dụng 
công nghệ thông tin vào dạy 
học. Đồng chí Nguyễn Đức 
Hào, Trưởng phòng Giáo dục 
và Đào tạo huyện Văn Lâm 
cho biết: Thực hiện chỉ đạo 
của Sở Giáo dục và Đào tạo, 
ngay đầu năm học, phòng 
đã chủ động triển khai thực 
hiện chương trình giáo dục 
ứng phó với dịch Covid-19. 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Văn Lâm yêu cầu các 
trường tiểu học tận dụng thời 
gian dạy học trực tiếp đối với 
học sinh khối lớp 1. Các nhà 
trường thực hiện điều chỉnh 
tinh giản chương trình theo 
đúng hướng dẫn của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Sở Giáo dục 
và Đào tạo, giáo viên dạy 
những nội dung cốt lõi để học 
sinh ghi nhớ. Phối hợp với 
Trung tâm y tế tổ chức tiêm 
phòng cho cán bộ, giáo viên, 
nhân viên và học sinh đã đủ 
tuổi; xây dựng bài giảng điện 
tử, giáo án dạy học trực tuyến 
đối với các trường tiểu học và 
trung học cơ sở; các trường 
mầm non xây dựng video, 
clip cho cha mẹ học sinh về 
hướng dẫn chăm sóc nuôi 
dưỡng trẻ. 

Thời điểm hiện tại, trừ học 
sinh khối lớp 1, toàn bộ học 
sinh trên địa bàn huyện học 
trực tuyến nhưng chất lượng 
giáo dục luôn được đặt lên 
hàng đầu. Các thầy giáo, cô 
giáo nỗ lực vượt qua khó khăn 
để thi đua dạy tốt và học sinh 
không ngừng vươn lên để 
học tốt. Năm học 2021-2022, 
huyện Văn Lâm phấn đấu giữ 
vững mục tiêu là đơn vị dẫn 
đầu trong ngành Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh.

VŨ HUẾ

Ngày đến lớp của học sinh khối lớp 1 Trường tiểu học Đại Đồng

Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 16 h ngày 10.1 
đến 16h ngày 11.1, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 347 
ca F0. Một số địa phương ghi nhận nhiều F0 như 
huyện Văn Giang có 136 ca, huyện Văn Lâm có 
86 ca, thị xã Mỹ Hào có 42 ca, thành phố Hưng 
Yên có 20 ca…

Toàn tỉnh đang cách ly gần 11 nghìn người, 
trong đó cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tập trung 
trên 550 người, còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tính từ ngày 29.4.2021 đến ngày 11.1.2022, 
toàn tỉnh ghi nhận 8.775 ca F0; trong đó 3.740 ca 
đã khỏi bệnh, ra viện, 5.021 ca đang điều trị, 14 
ca tử vong. Trong ngày 11.1, có 273 ca ra viện, 
205 ca vào viện, có 1 ca tử vong.
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Ngày 11.1, Huyện ủy Phù Cừ tổ chức hội nghị 
tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển 
khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

Năm 2021, các cấp ủy đảng trong huyện lãnh 
đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các 
chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh 
và của huyện về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh của địa phương. Toàn huyện có 85% số tổ chức 
cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt 
nhiệm vụ; số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chiếm 15,3%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 
70%; toàn huyện kết nạp 48 đảng viên mới. Công 
tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 
bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định. 

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị 
khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển 
khai, thực hiện nghiêm túc, phù hợp với tình hình 
thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Công tác dân vận của Đảng, hoạt động của Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có 
nhiều đổi mới. Công tác nội chính và phòng, chống 
tham nhũng được thực hiện đồng bộ, toàn diện.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã 
hội thực hiện có hiệu quả. Năm 2021, tổng giá trị 
sản phẩm trên địa bàn huyện ước tăng 9,6%;  thêm 
5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao và 1 xã đang đề nghị tỉnh thẩm định theo tiêu 
chí nông thôn mới kiểu mẫu. Sự nghiệp y tế, văn 
hóa, giáo dục thường xuyên được quan tâm chăm lo; 
công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự 
an toàn xã hội được bảo đảm.

Năm 2022, Huyện uỷ Phù Cừ tiếp tục quán triệt 
và tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;  xây 
dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong 
đơn vị kinh tế tư nhân. Nâng cao chất lượng các 
cuộc kiểm tra, giám sát. Thực hiện có hiệu quả công 
tác dân vận, quy chế giám sát và phản biện xã hội. 
Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh; chú trọng xây dựng tiêu chí nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Tại hội nghị, nhiều tổ chức cơ sở đảng và đảng 
viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng 
Đảng năm 2021 được khen thưởng.  
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Trong dịp Tết Nguyên 
đán Tân Sửu và lễ hội 
xuân 2021, toàn tỉnh 

tổ chức 185 đoàn kiểm tra 
về an toàn thực phẩm, tiến 
hành kiểm tra 2.357 cơ sở 
gồm cơ sở sản xuất, chế 
biến thực phẩm, kinh doanh 
thực phẩm, dịch vụ ăn uống. 
Trong đó phát hiện 768 cơ sở 
vi phạm, 28 cơ sở vi phạm bị 
xử phạt hành chính với tổng 
số tiền trên 268 triệu đồng. 
Ngoài ra, buộc tiêu hủy 200 
kg lòng lợn, 610 kg bì lợn, 
200 kg nội tạng trâu, bò, 1 
con lợn chết, 250 kg mỡ lợn 
và một số mặt hàng thực 
phẩm khác, dừng hoạt động 
1 cơ sở. 

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, 
Chi cục trưởng Chi cục An 
toàn vệ sinh thực phẩm cho 
biết: “Các cơ sở vi phạm chủ 
yếu vi phạm về điều kiện vệ 
sinh cơ sở, điều kiện trang 
thiết bị dụng cụ, điều kiện 
về con người, hồ sơ pháp lý 
liên quan đến việc bảo đảm 
an toàn thực phẩm. Những 
vi phạm này có nguy cơ cao 
gây ngộ độc thực phẩm, ảnh 
hưởng đến sức khỏe của 
người tiêu dùng”. 

Mới đây, trong 2 ngày 
15.12 và 16.12.2021, lực 
lượng liên ngành gồm Cục 
Quản lý thị trường tỉnh và 
lực lượng Công an phát 
hiện, xử phạt vi phạm hành 
chính 2 vụ vận chuyển, kinh 
doanh thực phẩm bẩn trên 
địa bàn thị xã Mỹ Hào, với 
tổng số tiền xử phạt là 20 
triệu đồng và buộc tiêu huỷ 
tang vật vi phạm có tổng giá 
trị 31 triệu đồng. Theo đó, 
tối ngày 15.12.2021, tại địa 
phận phường Nhân Hòa (thị 
xã Mỹ Hào), tổ công tác liên 
ngành phát hiện 1 xe ô tô 
vận chuyển sản phẩm động 
vật. Qua kiểm tra, tổ công tác 
xác định trên xe vận chuyển 
hơn 300 kg xác động vật (lợn 
chết) để kinh doanh kiếm lời. 
Tổ công tác đã lập biên bản 
vi phạm hành chính và buộc 
tiêu hủy toàn bộ số tang 

Thời gian qua, huyện Khoái Châu đã phối hợp 
với các sở, ngành của tỉnh thực hiện nhiều giải 
pháp tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích 
các doanh nghiệp đầu tư sản xuất và đầu tư mở 
rộng sản xuất trên địa bàn. Trong đó, huyện chú 
trọng công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, 

giải phóng mặt bằng… Năm 2021, huyện đã tiếp 
nhận thêm 10 dự án mới đăng ký đầu tư vào địa 
bàn, nâng tổng số dự án trên địa bàn huyện lên 
94 dự án. 

PHẠM ĐĂNG

YÊN MỸ

Kiến nghị xử lý về kinh tế sau thanh tra
 trên 181 triệu đồng 

Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 729 trang trại, 
tăng 15 trang trại so với năm 2020. Các trang 
trại tạo việc làm cho gần 2,5 nghìn người. Tổng 
vốn đầu tư của các trang trại đạt hơn 2 nghìn tỷ 
đồng. Tổng doanh thu của các trang trại trong 
năm 2021 đạt hơn 1,94 nghìn tỷ đồng. Kinh tế 

trang trại phát triển đã khai thác, sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực đầu vào như đất đai, vốn, kỹ 
thuật, kinh nghiệm quản lý, góp phần thúc đẩy 
phát triển nông nghiệp hàng hóa; tạo việc làm, 
tăng thu nhập cho nông dân.
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284 nhãn hiệu được cấp 
văn bằng bảo hộ quyền

sở hữu trí tuệ

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết

Hiện nay, các 
doanh nghiệp 
bán lẻ, các siêu 

thị, cửa hàng kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh đã chủ 
động chuẩn bị nguồn 
hàng đa dạng phục vụ 
nhu cầu mua sắm của 
người dân dịp Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022.

Thời điểm này, tại siêu 
thị BRGmart ở xã Nghĩa 
Hiệp (Yên Mỹ), nhiều mặt 
hàng phục vụ dịp Tết đã 
lên kệ sẵn sàng phục vụ 
nhu cầu người dân. Anh 
Phạm Hữu Thắng, Giám 
đốc Siêu thị BRGmart 
cho biết: Từ đầu tháng 
12.2021, siêu thị đã có kế 
hoạch phối hợp với các 
đơn vị sản xuất, nhà cung 
cấp chủ động tăng cường 
nguồn hàng thiết yếu dự 
trữ nhằm phục vụ nhu cầu 
tiêu dùng của người dân 
dịp Tết. Trong đó, ưu tiên 
trữ lượng nhóm hàng thiết 
yếu và thực phẩm gồm: 
Gạo, đường, dầu ăn, thực 
phẩm chế biến, bánh, mứt, 
kẹo, rượu, bia, nước giải 
khát, các sản phẩm phòng, 
chống dịch Covid-19... 
Lượng hàng phục vụ dịp 
Tết tăng gấp 3 lần so với 
thời điểm trong năm với 
tổng trị giá gần 20 tỷ đồng. 

Mặc dù bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh, thị trường 
tiêu thụ được dự báo sẽ 
không sôi động như nhiều 
năm trước, song các doanh 
nghiệp vẫn chủ động lên 
kế hoạch sản xuất để cung 
ứng hàng hóa ra thị trường 
phục vụ nhu cầu người dân 
dịp Tết. Những ngày này, 
hơn 200 công nhân của 
Chi nhánh miền Bắc Công 
ty TNHH chế biến thực 
phẩm và bánh kẹo Phạm 
Nguyên, đóng trên địa bàn 
Khu công nghiệp Phố Nối 
A (Văn Lâm) đang chạy 
hết công suất để sản xuất 
kịp đơn hàng phục vụ các 
đối tác. Anh Nguyễn Thanh 
Bình, Giám đốc công ty cho 
biết: Hiện nay, công ty sản 

Ông Thọ làm giàu
 từ nuôi lợn

Với tư duy nhạy bén, quyết đoán, nắm bắt 
nhu cầu thị trường cùng sự cần cù chịu khó trong 
lao động sản xuất, ông Phan Văn Thọ ở thôn Kệ 
Châu 2, xã Phú Cường (thành phố Hưng Yên) đã 
đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi lợn. Hướng 
đi này đã giúp gia đình ông vươn lên làm giàu, 
mỗi năm thu lãi 700 triệu - 1 tỷ đồng.
Với mô hình trang trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn 
nhất thôn Kệ Châu 2, chúng tôi dễ dàng tìm được 
nhà ông Phan Văn Thọ. Nhớ lại những ngày đầu 
bắt tay vào chăn nuôi lợn, ông cho biết: Trước kia 
nhà tôi trồng ngô, đỗ nhưng thường bị chuột phá 
hoại, hiệu quả kinh tế thấp. Năm 1993, tôi bắt tay 
vào nuôi 3 con lợn nái. Nhận thấy hiệu quả kinh 
tế, vợ chồng tôi đầu tư mở rộng quy mô trang 
trại. Hiện gia đình tôi có 3 dãy chuồng nuôi khép 
kín với diện tích gần 1 nghìn m2 được xây dựng 
với đầy đủ hệ thống quạt thông gió, đèn chiếu 
sáng, hệ thống làm mát… bảo đảm luôn khô ráo, 
thoáng mát về mùa hè và ấm áp vào mùa đông. 
Cùng với việc tìm hiểu, học hỏi khoa học, kỹ 
thuật từ các trang trại chăn nuôi, qua mỗi lứa lợn, 
tôi lại đúc kết, rút kinh nghiệm để áp dụng vào 
mô hình của gia đình. Từ đó đến nay, trang trại 
của gia đình tôi luôn duy trì ổn định số lượng 60 
con lợn nái, 400 - 500 con lợn thịt và lợn giống, 
hiệu quả kinh tế từ mô hình trang trại đem lại cao 
hơn nhiều so với chăn nuôi nhỏ lẻ như trước. Mỗi 
năm, trung bình gia đình tôi xuất bán khoảng 80 
tấn lợn thịt, sau khi trừ các khoản chi phí thu lãi 
700 triệu - 1 tỷ đồng. 
Trong thời gian dịch tả lợn châu Phi bùng phát 
khiến nhiều hộ gia đình không dám tái đàn nhưng 
đàn lợn của gia đình ông Thọ vẫn phát triển ổn 
định, không có cá thể nhiễm bệnh. Qua tìm hiểu 
được biết, mỗi ngày trang trại đều phun khử 
trùng 1 - 2 lần; thường xuyên rắc vôi bột toàn bộ 
khuôn viên chăn nuôi; quan tâm vệ sinh chuồng 
trại, thực hiện tiêm phòng vắc xin định kỳ; bảo 
đảm dinh dưỡng; thường xuyên theo dõi quá 
trình sinh trưởng, kịp thời phát hiện biểu hiện các 
bệnh thường gặp ở lợn để xử lý. Vì phòng dịch tốt 
nên khi xuất bán đàn lợn đã mang lại lợi nhuận 
cao gấp nhiều lần so với những năm trước. Điển 
hình như năm 2020, sau khi đã trừ các khoản chi 
phí, gia đình ông thu lãi hơn 1,2 tỷ đồng. 
Từ việc chăn nuôi lợn, gia đình ông Phan Văn Thọ 
đã trở thành tấm gương điển hình trong phát triển 
kinh tế, là hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 
của thành phố Hưng Yên, nhiều năm liền được 
Hội nông dân các cấp biểu dương, khen thưởng.

HỒNG NGỌC

Sẵn sàng nguồn cung 
hàng hóa dịp cuối năm 

xuất chủ yếu các mặt hàng 
là: Bánh phủ socola, bánh 
bông lan và bánh mì tươi 
để tiêu thụ nội địa và xuất 
khẩu. Để có đủ lượng hàng 
cung ứng trong dịp Tết, 
công ty đã lên kế hoạch 
và tăng công suất sản 
xuất từ tháng 10.2021; sản 
lượng sản xuất mỗi tháng 
đạt 300 tấn thành phẩm.

Theo thống kê của Sở 
Công Thương, trên địa bàn 
tỉnh hiện có 24 siêu thị, 104 
chợ và hàng chục nghìn 
cửa hàng bán lẻ đang hoạt 
động, đáp ứng tốt nhu cầu 
tiêu dùng của người dân. 
Theo nhận định của Sở 
Công Thương, hiện nay, 
tình hình thị trường trên 
địa bàn tỉnh ổn định, lượng 
hàng hóa dồi dào, đa dạng 
về chủng loại, phong phú 
về nhãn hiệu. Để bảo đảm 
nguồn cung hàng hóa dịp 
cuối năm và Tết Nguyên 
đán, Sở Công Thương đã 

xây dựng kế hoạch bảo 
đảm cung cầu, bình ổn thị 
trường dịp cuối năm 2021 
và Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần 2022 nhằm bảo đảm 
cân đối cung cầu hàng hóa, 
ổn định thị trường, không 
để xảy ra thiếu hàng, tăng 
giá bất hợp lý trong dịp Tết 
Nguyên đán. Đẩy mạnh 
triển khai các hoạt động 
thực hiện Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam”; phối 
hợp với các địa phương 
theo dõi sát diễn biến thị 
trường, có phương án sản 
xuất, kinh doanh bảo đảm 
đầy đủ nguồn hàng phục 
vụ Nhân dân; triển khai 
tốt các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 trong 
thương mại, dịch vụ. Hướng 
dẫn các doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ thiết yếu tổ chức 
mạng lưới phân phối hàng 
hóa, chuẩn bị nguồn hàng, 

bảo đảm dự trữ đủ lượng 
hàng thiết yếu, phục vụ 
nhu cầu sản xuất và tiêu 
dùng của Nhân dân với 
giá cả hợp lý, trong đó tập 
trung vào các nhóm hàng 
lương thực, thực phẩm, 
thịt lợn, xăng dầu, gas, vật 
tư y tế... Cùng với đó, Sở 
Công Thương phối hợp với 
Cục Quản lý thị trường tỉnh 
tăng cường kiểm tra, giám 
sát thị trường, kịp thời phát 
hiện và xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm pháp luật 
về giá, kinh doanh hàng 
lậu, hàng giả, hàng kém 
chất lượng, không bảo đảm 
an toàn thực phẩm và các 
hành vi gian lận thương 
mại, chú trọng kiểm soát 
các mặt hàng như bánh, 
kẹo, rượu, bia, nước 
giải khát, thuốc lá, hàng 
thực phẩm tươi sống...

HƯƠNG GIANG

Muôn cách làm giàu

vật vi phạm trên. Tối ngày 
16.12.2021, tại địa phận 
phường Dị Sử (thị xã Mỹ 
Hào), tổ công tác phát hiện 1 
xe ô tô vận chuyển 3.200 kg 
sản phẩm động vật (tóp, bì 
lợn) không rõ nguồn gốc xuất 
xứ và không có giấy tờ liên 
quan đến số hàng hóa. Cơ 
quan thú y thị xã Mỹ Hào xác 
định số hàng hóa trên không 
đủ điều kiện về vệ sinh thú 
y và an toàn thực phẩm để 
lưu thông. Tổ công tác đã lập 
biên bản vi phạm hành chính 
và buộc tiêu hủy toàn bộ số 
tang vật vi phạm trên.

Để bảo đảm an toàn 
thực phẩm, vai trò, trách 
nhiệm của chính quyền các 
cấp, người đứng đầu các 
đơn vị, cơ quan trong việc 
quản lý an toàn thực phẩm 
tại địa phương, cơ sở; nhận 
thức về an toàn thực phẩm 

đối với người chế biến, sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm 
và người tiêu dùng rất quan 
trọng. Theo đồng chí Đỗ 
Mạnh Hùng, Chi cục trưởng 
Chi cục An toàn vệ sinh thực 
phẩm: Các cấp, các ngành 
chức năng đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền về bảo đảm 
an toàn thực phẩm trong đó 
người chế biến thực phẩm 
cần nắm rõ các quy định về 
điều kiện vệ sinh cơ sở, trang 
thiết bị, dụng cụ trong sản 
xuất, chế biến, kinh doanh 
thực phẩm. Đối với người 
dân, để chọn mua thực phẩm 
an toàn cần đọc nhãn mác 
sản phẩm thực phẩm; cách 
chế biến thực phẩm an toàn; 
không mua thực phẩm tại các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh 
mất vệ sinh không bảo đảm 
an toàn; không nên mua, 
tích trữ quá nhiều thực phẩm 

trong ngày tết... 
Ban Chỉ đạo liên ngành 

tỉnh về vệ sinh an toàn thực 
phẩm đã xây dựng kế hoạch 
triển khai công tác bảo đảm 
an toàn thực phẩm dịp Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần và 
mùa lễ hội 2022. Theo đó, 
kiểm tra có trọng tâm, trọng 
điểm, tập trung vào những 
mặt hàng được sử dụng 
nhiều trong dịp Tết Nguyên 
đán và lễ hội. Chú trọng kiểm 
soát những đầu mối sản xuất, 
nhập khẩu như: Chợ đầu 
mối, trung tâm thương mại, 
siêu thị, chợ truyền thống, cơ 
sở giết mổ, vận chuyển thực 
phẩm; đồng thời tăng cường 
hoạt động chống buôn lậu, 
gian lận thương mại, hàng 
giả, hàng không bảo đảm 
chất lượng, hết hạn…

ĐÀO DOAN

Siêu thị BRGmart, xã Nghĩa Hiệp (Yên Mỹ) trưng bày đa dạng, phong phú 
các mặt hàng phục vụ người dân trong dịp Tết

Chi cục ATVSTP kiểm tra công tác bảo đảm ATTP tại một cơ sở chế biến, 
kinh doanh thực phẩm ở huyện Văn Lâm

CHI CỤC BVTV

Tổ chức 60 lớp tập huấn, 
phổ biến biện pháp phòng trừ sâu bệnh 

Ngày 11.1, Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức 
hội nghị tổng kết công tác bảo vệ thực vật (BVTV) 
năm 2021, triển khai các giải pháp năm 2022. 
Năm 2021, Chi cục đã ban hành các công văn, 
thông báo tuần, thông báo tháng, báo cáo để kịp 
thời hướng dẫn các địa phương chủ động chỉ đạo 
phòng trừ sâu, bệnh, chuột hại cây trồng, bảo vệ 
sản xuất. Chi cục đã tổ chức 60 lớp tập huấn, phổ 
biến biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây 
trồng cho trên 3.000 người tham gia; biện pháp 
phòng trừ dịch hại trên các loại cây trồng theo 
nguyên tắc "4 đúng" đã giúp nông dân phòng trừ 
dịch hại đạt hiệu quả tốt, tiết kiệm chi phí và giảm 
ô nhiễm môi trường…

Năm 2022, Chi cục tiếp tục chỉ đạo thực hiện 

có hiệu quả công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật, 
quản lý thuốc BVTV; trong đó tập trung thông tin, 
tuyên truyền, dự tính, dự báo, phổ biến, hướng dẫn 
nông dân các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại 
cây trồng; tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, 
cá nhân các quy định của pháp luật về kiểm dịch 
thực vật, điều kiện buôn bán thuốc BVTV; tăng 
cường thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu thuốc BVTV để 
phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi 
phạm; triển khai có hiệu quả các chương trình, kế 
hoạch, dự án được phê duyệt; đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ 
vào sản xuất. 

ĐÀO BAN

Năm 2021, UBND huyện Yên Mỹ và các đơn 
vị chức năng của huyện đã triển khai 7 cuộc 
thanh tra theo kế hoạch tại 21 đơn vị. Đến nay, đã 
kết thúc 5 cuộc thanh tra tại 15 đơn vị. Qua thanh 
tra, đã kiến nghị xử lý về kinh tế trên 181 triệu 
đồng, trong đó gần 138 triệu đồng từ thanh tra về 

thuế, trên 38 triệu đồng từ thanh tra xây dựng cơ 
bản, gần 6 triệu đồng thanh tra về phòng, chống 
lụt, bão, úng. Các đơn vị, cá nhân vi phạm đã và 
đang khẩn trương khắc phục theo kiến nghị của 
các đoàn thanh tra. 

PV

phiếu điều tra. Công tác thu thập thông tin được thực 
hiện trong 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 1.3.2021 
đến ngày 30.5.2021, thực hiện thu thập thông tin của 
các doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị sự nghiệp, 
hiệp hội; giai đoạn 2 thực hiện từ ngày 1.7.2021 đến 
ngày 30.7.2021, thực hiện thu thập thông tin các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín 
ngưỡng. Tổng điều tra đã hoàn thành thu thập thông 
tin của 889.453 doanh nghiệp, đạt 99%; 52.569 đơn vị 
sự nghiệp, đạt 99,7%; 6444 đơn vị hiệp hội, đạt 98,6%. 
Có 4,97 triệu cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể được 
thu thập thông tin, đạt 96,6%; khoảng 175 nghìn cơ 
sở hiện đã ngừng kinh doanh hoặc không còn tại địa 
phương, tương đương 3,4% tổng số cơ sở khi lập bảng 
kê. Tổng điều tra đã hoàn thành thu thập thông tin của 
46,8 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đạt 99,5%; có 
227 cơ sở không thu thập thông tin do không thuộc đối 
tượng điều tra hoặc không còn hoạt động, chiếm 0,5%.

 Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được thực hiện 
theo Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23.12.2019 
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức điều tra cơ sở 
hành chính năm 2021. Bắt đầu từ ngày 1.3 đến ngày 
30.4.2021, thu thập thông tin cơ bản về lao động, thu 
nhập của người lao động, kết quả thu, chi năm 2020 
của các cơ sở hành chính, tổ chức chính trị - xã hội trên 
phạm vi cả nước. Cuộc điều tra đã hoàn thành việc 
thu thập thông tin của 32.308 cơ sở hành chính, đạt 
99,99%. 

Tại hội nghị, đại diện một số tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương đã trình bày tham luận, tập trung 
vào các nội dung như: Phương pháp tiếp cận mới, ứng 
dụng công nghệ thông tin, ứng phó ảnh hưởng của dịch 
Covid-19; sự phối hợp giữa ngành nội vụ và ngành 
thống kê tại địa phương trong thực hiện tổng điều tra 
kinh tế năm 2021...

Đến nay, công tác tổ chức thực hiện thu thập thông 
tin tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính 
năm 2021 đã kết thúc theo đúng kế hoạch để chuyển 
sang giai đoạn tiếp theo về tiếp tục hoàn thiện dữ liệu 
và biên soạn các kết quả chính thức của tổng điều tra 
kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo kế 
hoạch. Nhân dịp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội 
vụ đã khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể có thành tích 
trong thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở 
hành chính năm 2021.

Công bố ...
(TIẾP THEO TRANG 1)

KHOÁI CHÂU

Tiếp nhận 10 dự án đăng ký đầu tư 

Doanh thu của các trang trại 
đạt hơn 1,9 nghìn tỷ đồng

Năm 2021, toàn tỉnh có 284 nhãn hiệu của các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được Cục Sở hữu trí 
tuệ cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, 
có 4 kiểu dáng công nghiệp và 3 giải pháp hữu ích của 
các doanh nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí 
tuệ. Qua đó nâng tổng số nhãn hiệu, kiểu dáng công 
nghiệp và giải pháp hữu ích của các tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn tỉnh được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí 
tuệ lên 3.046 sản phẩm. 

MAI NHUNG
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Chương trình “Những cánh 
thư vượt sóng” được phát 
động từ cuối tháng 11, 
đầu tháng 12 năm 2021 
với hình thức viết thư tay 
và làm thiếp chúc Tết gửi 
tới các chiến sỹ hải quân 
đang làm nhiệm vụ trên 
quần đảo Trường Sa, Nhà 
giàn DK1. Trong đó, riêng 
tỉnh Hưng Yên đã có hơn 1 
nghìn thư, thiếp được các 
thanh thiếu niên, nhi đồng 
kỳ công thực hiện, gửi tới 
các chiến sỹ.
Khi thư điện tử và tin nhắn 
điện thoại đã thường trực 
hàng ngày, khi những lá thư 
viết tay dần trở nên xa lạ 
thì mùa xuân này, cùng với 
tình cảm của đất liền gửi tới 
hải đảo, những lá thư viết 
tay, tấm thiếp "handmade" 
lại trở thành món quà độc 
đáo và xúc động.
Cùng cô giáo Trần Hải 
Hoài, giáo viên Trường 
THCS thị trấn Văn Giang 
(Hưng Yên) soạn những 
lá thư, tấm thiếp đầy màu 
sắc, chợt thấy lòng mình 
dâng lên cảm xúc khó 
diễn tả bằng lời. Các em 
học sinh đã làm những 
tấm thiếp mừng xuân rất 
đẹp, viết những dòng đầy 
yêu thương cho người mà 
các em... chưa gặp một 
lần! "Các chú ơi, Tết đến 
rồi, chúng cháu ở đất liền 
cảm ơn các chú nhiều lắm 
ạ. Các chú hãy chắc tay 
súng, canh giữ biển trời 
của chúng ta nhé, sau này 
cháu lớn lên cũng muốn 
làm người lính hải quân 
như các chú"... "Chúc 
mừng người lính biển một 
mùa xuân sức khỏe dồi 
dào như sóng biển"...

Cô giáo Hoài vui vẻ chia 
sẻ: “Mỗi năm có chương 
trình nào hướng về biển, 
đảo tôi đều tích cực tham 
gia và vận động các em 
học sinh hăng hái hưởng 
ứng. Tôi luôn trân trọng 
những cống hiến to lớn của 
cán bộ, chiến sỹ đang công 
tác tại Trường Sa và Nhà 
giàn DK1. Tình cảm của 

các em học sinh Trường 
THCS thị trấn Văn Giang 
qua “Những cánh thư vượt 
sóng” cũng là tình cảm 
người hậu phương khi mùa 
xuân tới gửi người lính nơi 
đầu sóng ngọn gió”.
Xúc động hơn, khi trong 
ngàn lá thư, tấm thiếp xuân 
ấy có cả thư của các cô 
giáo là vợ gửi người chồng 

Những cánh thư ...

"Cánh thư vượt sóng" của học sinh Hưng Yên 
gửi chiến sĩ Trường Sa

Đài KTTV Hưng Yên

Ngày 11.1, Ban Bí thư Trung ương 
Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn 
quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát 
và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021, 
triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chủ 
trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ 
Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực 
Ban Bí thư; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung 
ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có 
các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 
Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy...

Năm 2021, công tác kiểm tra, giám 
sát và thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục 
được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức 
đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn 
diện các nhiệm vụ theo quy định của 
Điều lệ Đảng với chất lượng, hiệu lực, 
hiệu quả ngày càng được nâng cao; góp 
phần khẳng định trách nhiệm và quyết 
tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. Nhiều vụ việc khó, phức tạp, 
nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan 
tâm đã kịp thời kiểm tra, kết luận rõ và xử 
lý kỷ luật nghiêm minh, có tác dụng răn 
đe, cảnh tỉnh lớn. Trong năm, cấp ủy các 
cấp đã kiểm tra 51.620 tổ chức đảng và 
272.512 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các 
cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 
đối với 3.005 tổ chức đảng và 8.982 đảng 
viên. Qua kiểm tra, kết luận có 1.575 tổ 
chức đảng và 6.695 đảng viên có vi phạm; 
phải thi hành kỷ luật 194 tổ chức đảng và 
3.465 đảng viên. Bên cạnh đó, công tác 
xây dựng ngành tiếp tục được quan tâm; 

Ủy ban Kiểm tra các cấp kịp thời được 
kiện toàn; tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy 
ban Kiểm tra các cấp được tiếp tục sắp 
xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây 
dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp cơ 
bản đủ về số lượng và bảo đảm về chất 
lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong năm 2022, Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương tiếp tục rà soát, sửa đổi, 
bổ sung và ban hành mới một số quy 
định, hướng dẫn, quy trình về công tác 
kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, 
bảo đảm khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, 
thống nhất, phù hợp với điều kiện thực 
tiễn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc 
tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng; tập trung kiểm tra, 
giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, vi phạm những điều đảng viên 
không được làm; tăng cường chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ủy ban 
Kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức 
đảng cấp dưới; xây dựng đội ngũ cán bộ 
kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất 
lượng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, 
có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính 
chiến đấu cao…

Tại hội nghị, các tham luận làm rõ 
thêm những kết quả đạt được cũng như 
những mặt còn hạn chế, bất cập; đồng 
thời chia sẻ những kinh nghiệm trong 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 
và thi hành kỷ luật của Đảng của các địa 
phương, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn 
Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường 
trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Trong bối 
cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do 
dịch Covid-19, song công tác kiểm tra, 

giám sát đã đạt được nhiều kết quả toàn 
diện, góp phần quan trọng vào xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin trong 
các tầng lớp Nhân dân. Trong thời gian 
tới, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh 
đạo của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng cần được tập trung cao. Chính 
vì vậy, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát 
cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, thường 
xuyên, liên tục. Cấp ủy, người đứng đầu 
các cấp cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc 
hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của 
công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ 
luật của Đảng; cán bộ, đảng viên phải 
chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, 
“không có vùng cấm, không có ngoại 
lệ”; mỗi đảng viên đều phải khép mình 
vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tiếp tục 
nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai 
thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, 
chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về 
công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ 
luật của Đảng; xây dựng kế hoạch thực 
hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của 
địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức 
Đảng và người đứng đầu phải tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, 
tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra cấp 
dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám 
sát; phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Kiểm 
tra và các cơ quan liên quan; phát huy 
vai trò của MTTQ, các đoàn thể, các cơ 
quan báo chí, truyền thông, các tầng lớp 
Nhân dân trong công tác kiểm tra, giám 
sát; quan tâm nâng cao năng lực, trình độ 
chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công 
tác kiểm tra, giám sát, có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, liêm, chính, chí công vô tư…

Ngày 11.1, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ 
chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm 
vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn 
Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Hưng, 
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ 
chức Tỉnh uỷ và các đồng chí trong Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy…

Năm 2021, ngành tổ chức xây dựng Đảng 
tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường 
trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ 
chức Trung ương, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao; kịp thời tham mưu giúp cấp ủy xây 
dựng các đề án, chương trình, kế hoạch triển 
khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các 
cấp; triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các 
kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương về 
công tác tổ chức xây dựng Đảng. Công tác tham 
mưu giúp cấp ủy các cấp trong công tác nhân sự 
phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 
bảo đảm nguyên tắc, chất lượng, kịp thời, đúng 
quy định. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy gắn 
với vị trí việc làm, công tác cán bộ, công tác bảo 
vệ chính trị nội bộ Đảng được chú trọng. Công 
tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất 
lượng đảng viên luôn được quan tâm, từng bước 
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Năm 2022, ngành tổ chức xây dựng Đảng 
tỉnh tập trung tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển 
khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng 
tâm, khâu đột phá về công tác tổ chức xây dựng 
Đảng; rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện các quy định, quy chế và các văn bản 
về công tác cán bộ; tham mưu giúp Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy tổ chức thi tuyển công chức, viên 

chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị 
- xã hội tỉnh; xây dựng kế hoạch thực hiện công 
tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những năm tiếp theo; 
tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ cán bộ, 
công chức, viên chức…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu: Thời gian tới, ngành 
tổ chức xây dựng Đảng tỉnh cần tập trung hoàn 
thiện và tham mưu triển khai thực hiện có hiệu 
quả các đề án, quy định về công tác tổ chức xây 
dựng Đảng của nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục 
thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán 
bộ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp 
tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế 
gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức; triển khai thực hiện tốt công tác quy 
hoạch cán bộ; đẩy mạnh công tác xây dựng, 
phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở đơn vị kinh 
tế tư nhân; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ; thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc, 
đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra 
khỏi Đảng; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ 
cán bộ của ngành tổ chức xây dựng Đảng vững 
mạnh, tinh thông nghiệp vụ... 

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn 
Hữu Nghĩa đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp 
tổ chức xây dựng Đảng" của Ban Tổ chức Trung 
ương tặng các cá nhân có nhiều cống hiến cho 
sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng; 
nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 
đã được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tuyên dương, khen 
thưởng.

Từ ngày 12 đến 13.1.2022
Nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, 

cấp 3. Đêm trời rét đậm.
Nhiệt độ cao nhất: 21 - 230C
Nhiệt độ thấp nhất: 12 - 140C

dòng chảy để lấy nước đợt 1 và xây 
dựng kế hoạch tập trung lấy nước 
đổ ải vào đợt 2. Đồng chí Trần Văn 
Hạnh, Trưởng phòng Nông nghiệp 
và PTNT huyện Tiên Lữ cho biết: Để 
bảo đảm nguồn nước cho sản xuất 
nông nghiệp vụ xuân, huyện đã tập 
trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương 
huy động phương tiện, nhân lực tiến 
hành nạo vét, tu sửa công trình thủy 
lợi. Đến ngày 6.1, toàn huyện đã 
nạo vét được 74 nghìn m3 bùn, đất 
kênh mương, sông trục, đạt 94% kế 
hoạch. Đến nay, hầu hết các kênh 
mương nội đồng, các trạm bơm đã 
bảo đảm sẵn sàng lấy nước đổ ải 
cho gieo cấy lúa vụ xuân và tích trữ 
nước trên các sông trục.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Giám 
đốc Công ty TNHH một thành viên 
Khai thác công trình thủy lợi tỉnh 
cho biết: Để chủ động nguồn nước 
cho sản xuất vụ đông xuân 2021 - 
2022, công ty đã triển khai tới các 
xí nghiệp tiến hành kiểm tra công 
trình, máy móc, thiết bị; trục vớt rau, 
bèo làm cản trở dòng chảy. Với kế 
hoạch nạo vét thủy lợi đông xuân 
được giao hơn 98,6 nghìn m3, bằng 
nguồn thủy lợi phí của công ty, đến 
ngày 6.1, công ty đã hoàn thành kế 
hoạch. Hiện tại, công ty đang tiếp 
tục nạo vét cục bộ một số công trình 
thuộc khu vực khó khăn về nguồn 
nước phục vụ chống hạn. Cùng với 
đó, công ty đã tiến hành sửa chữa 
35 tổ máy bơm các loại và cải tạo 
sửa chữa 32 máy đóng mở của các 
cống tưới, tiêu. Đến nay, 100% công 
trình, máy móc thiết bị sẵn sàng cho 

công tác đổ ải vụ xuân. Để tranh thủ 
nguồn nước hiện có trong hệ thống 
sông trục, từ ngày 5.1, công ty đã 
chỉ đạo các xí nghiệp tiến hành bơm 
đổ ải đối với các trạm bơm phục vụ 
diện tích lớn, tuyến kênh dài, nguồn 
nước không bị ô nhiễm. Năm nay, 
các địa phương phía Nam của tỉnh, 
nguồn nước sẽ thuận lợn hơn khi 
cống Triều Dương sẽ được đưa vào 
vận hành cùng với cống Võng Phan 
lấy nước ngược từ sông Luộc để cấp 
nguồn cho các trạm bơm. Cùng với 
đó, các trạm bơm khác sẽ điều hành 
bơm linh hoạt theo tình hình nguồn 
nước thực tế để phấn đấu cơ bản 
kết thúc bơm nước đổ ải trong đợt 
xả nước lần 2 từ ngày 15 - 22.1. 

 Đồng chí Nguyễn Văn Kình, 
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
PTNT cho biết: Thực hiện kế hoạch 
nạo vét thủy lợi đông xuân và đắp 

đê Bắc Hưng Hải năm 2021 - 2022, 
toàn tỉnh có kế hoạch nạo vét hơn 
785 nghìn m3. Với sự chủ động của 
ngành chuyên môn và các đơn vị, 
địa phương, đến ngày 6.1, toàn tỉnh 
đã nạo vét sông trục, kênh mương 
được hơn 643 nghìn m3, đạt 82% 
kế hoạch. Vụ lúa xuân năm nay, 
toàn tỉnh tập trung gieo cấy sau 
Tết Nguyên đán là chính. Tùy từng 
địa phương mà bố trí linh hoạt diện 
tích gieo cấy phù hợp; thời vụ gieo 
cấy phải cơ bản hoàn thành trong 
tháng 2 nhưng không quá ngày 5.3. 
Do vậy, đối với những vùng quá khó 
khăn về nguồn nước phải chủ động 
lắp đặt trạm bơm dã chiến và xây 
dựng các phương án, biện pháp 
khắc phục khô hạn để bảo đảm gieo 
cấy hết diện tích theo kế hoạch, 
trong khung thời vụ.

Nạo vét kênh mương, chủ động lấy nước cho sản xuất nông nghiệp 
tại xã Đức Thắng (Tiên Lữ)

(TIẾP THEO TRANG 1)

Triển khai ... Hội nghị trực tuyến ...

Theo thông tin từ Sở Thông tin 
và Truyền thông, hàng năm, thông 
qua hệ thống giám sát an ninh mạng 
máy tính trong các cơ quan Nhà 
nước trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 
trên 10 nghìn lượt kết nối đến các 
server chứa mã độc. Ngay sau khi 
phát hiện, Sở Thông tin và Truyền 

thông đã thông tin cảnh báo tới đơn 
vị có máy tính kết nối đến các server 
chứa mã độc để các đơn vị chủ động 
phòng, chống sự xâm nhập của mã 
độc và khắc phục ảnh hưởng nếu có. 

Trong những năm qua, tại các cơ 
quan Nhà nước trong tỉnh chưa phát 
hiện các cuộc tấn công mạng hay sự 

cố mạng nghiêm trọng nhưng việc 
có nhiều kết nối từ máy tính tới các 
server chứa mã độc tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ, đặc biệt là trong xu thế đẩy 
mạnh chuyển đổi số như hiện nay. 

MAI NHUNG

Dải phân cách tuyến 

đường mới Khu đại học 

Phố Hiến thành nơi trồng 

rau!

Ảnh chụp hồi 8h ngày 

11.1, tại xã Trung Nghĩa 

(thành phố Hưng Yên)

(TIẾP THEO TRANG 1)
(TIẾP THEO TRANG 1)

BỘ CHQS TỈNH

GIÀNH 2 HUY CHƯƠNG VÀNG, 1 HUY CHƯƠNG BẠC
TẠI LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUÂN LẦN THỨ XIII

Mới đây, tại Thủ đô Hà Nội, 
Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân 
dân Việt Nam tổ chức trực tuyến 
bế mạc Liên hoan truyền hình 
toàn quân lần thứ XIII năm 2021 
với 33 điểm cầu trong toàn quân. 

Tham dự liên hoan lần này có 
415 tác phẩm của 4 thể loại truyền 
hình. Các tác phẩm tham gia liên 

hoan phản ánh toàn diện các mặt 
hoạt động của nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng và thực tiễn cuộc sống 
người chiến sĩ, truyền thống của 
các đơn vị, địa phương trong cả 
nước; đặc biệt là những nỗ lực, cống 
hiến của các đơn vị trên tuyến đầu 
chống dịch Covid-19. Bộ CHQS tỉnh 
giành huy chương vàng với chương 

trình chuyên mục Quốc phòng 
toàn dân, phóng sự dài “Vườn cò 
quê tôi” và huy chương bạc phim 
khoa giáo “Làm giàu với phương 
pháp mới trong nuôi gà Đông Tảo”.

KHẮC CƯỜNG 
 Bộ CHQS tỉnh 

(TIẾP THEO TRANG 1)

Chủ động ...Chủ động ...

là chiến sỹ nơi đảo xa, là 
thư của con gửi người bố 
xa nhà. Những tấm thiếp tự 
thiết kế nổi 3D, 4D cầu kỳ, 
sống động. Những lá thư 
chan chứa tình cảm được 
thể hiện bởi nét chữ nắn nót 
như hoa… Một hoạt động ý 
nghĩa là nhiều thư và thiếp 
đẹp nhất đã được chọn ra 
để trưng bày trong “Triển 
lãm thư, thiếp: Những cánh 
thư vượt sóng năm 2022” 
trưng bày từ ngày 17 đến 
ngày 19.12.2021 tại Bảo 
tàng Tuổi trẻ Việt Nam, số 
3 Nguyễn Quý Đức (quận 
Thanh Xuân, Hà Nội); kết 
hợp trưng bày online để 
công chúng cùng chiêm 
ngưỡng, qua đó tiếp tục 
lan tỏa tình yêu biển, đảo. 
Chương trình sẽ mang đến 
cho mùa xuân Trường Sa 
trọn vẹn hơn, ấm áp hơn 
khi quê hương luôn bên 
người lính, ấm áp và yêu 
thương, bằng cách này hay 
cách khác.
Ngày 20.12.2021, toàn bộ 
số thư thiếp của các em 
học sinh trong cả nước đã 
được tập hợp, được chia 
thành các hộp quà nhỏ 
xinh, gửi tới các chiến sỹ 
đang làm nhiệm vụ tại 33 
điểm đảo Trường Sa và 
15 Nhà giàn. Hơn thế, đây 
còn là hoạt động thiết thực 
bồi đắp tình yêu quê hương 
và chủ quyền biển, đảo 
cho thế hệ trẻ, là cơ hội 
để các em được thể hiện 
tình cảm với biển, đảo quê 
hương, thêm một lần khắc 
ghi trách nhiệm tiếp bước 
cha anh, bảo vệ vững chắc 
chủ quyền thiêng liêng của 
Tổ quốc. 

Phát hiện trên 10 nghìn 
lượt kết nối đến các server chứa mã độc


