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Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp, việc tạm hoãn các lễ cưới, 
không tổ chức các lễ hội, hạn chế người 
đến phúng viếng trong lễ tang… là những 
việc làm thiết thực của người dân trong 
tỉnh góp phần chung tay phòng, chống 
dịch Covid-19.

Cuối tháng 12.2021, gia đình ông 
Nguyễn Văn Bình ở tổ dân phố Nguyễn 
Xá, phường Nhân Hòa (thị xã Mỹ Hào) 
có kế hoạch tổ chức đám cưới cho con 
trai. Gia đình ông đã chuẩn bị xong từ 
mua sắm đồ đạc, trang trí nhà cửa tới 
đặt mua thực phẩm, mời khách. Tuy 
nhiên, nhận thức được sự nguy hiểm của 

dịch Covid-19, gia đình ông Bình đã bàn 
và thống nhất với gia đình nhà gái chỉ 
tổ chức đón dâu với quy mô nhỏ, trong 
nội bộ gia đình, chờ đến khi hết dịch sẽ 
tổ chức tiệc cưới mời khách. Quyết định 
này của gia đình ông Bình nhận được 
sự đồng tình, ủng hộ của người dân địa 
phương. 

Đồng chí Trần Thị Xuân, Phó Trưởng 
ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt 
Phố Hiến cho biết: Kể từ ngày 1.5.2021, 
Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc 
biệt Phố Hiến đã tạm dừng tổ chức các 
loại hình lễ hội và đóng cửa các di tích 
để tập trung triển khai thực hiện các 

Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 
trong việc cưới, việc tang và lễ hội
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Thưởng Tết luôn là mối quan tâm hàng 
đầu của người lao động sau một năm 
làm việc.

Những ngày này, tại Công ty TNHH sản 
xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da 
LADODA (xã Tân Quang, Văn Lâm), không 
khí lao động khẩn trương, nhộn nhịp. Điều 
vui mừng đối với công nhân là mới đây, Ban 
giám đốc công ty thông báo đến toàn thể 
người lao động về mức thưởng Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022. Mức thưởng tết tại 
công ty năm nay bình quân là 8 triệu đồng/
người, cao hơn 10% so với Tết năm trước. 
Bà Đinh Thanh Hà, Giám đốc điều hành, 
Chủ tịch công đoàn công ty cho biết: Công 
ty cố gắng bảo đảm đầy đủ các chế độ, 
quyền lợi để người lao động yên tâm gắn 
bó lâu dài với doanh nghiệp. Trong bối cảnh 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng 
nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
mức thưởng Tết năm nay là sự cố gắng của 
công ty với mong muốn hỗ trợ người lao 
động có cái Tết no ấm, đủ đầy và thêm gắn 
bó với đơn vị.

Người lao động với niềm vui dịp cuối nămNgười lao động với niềm vui dịp cuối năm

THU YẾN
Sản xuất tại Công ty Cổ phần May xuất khẩu Minh Khang (Kim Động) 

Ảnh  minh hoạ

VĂN GIANG
Tổng kết công tác 

xây dựng Đảng năm 2021

* Ngày 12.1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn 
quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ 
công tác năm 2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên 
Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. 
Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Đặng 
Ngọc Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh.

Triển khai công tác tuyên giáo 
năm 2022

Các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 
Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu dự hội nghị

Tin, ảnh: PHƯƠNG MINH - LÊ HIẾU  

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 
công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021 

HOA PHƯƠNG LỆ THU 

(XEM TIẾP TRANG 4)

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

(XEM TIN TRANG 2)

(XEM TIẾP TRANG 3)

Thích ứng an toàn 
trong công tác đào tạo, 

sát hạch lái xe

Hiến mô, tạng: 
“Cho đi

 là còn mãi”

Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội,
 Thanh tra Chính phủ 

tổ chức hội nghị trực tuyến
 toàn quốc tổng kết 
công tác năm 2021

VĂN LÂM

Đánh giá công tác Mặt trận 
năm 2021

Khối thi đua các cơ quan
 tham mưu Nội chính 

ký giao ước thi đua năm 2022

Ngày 12.1, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến trao 
Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Phùng 
Văn Hương, Đảng bộ xã Chỉ Đạo (Văn Lâm). Cùng 
đi có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Phùng Văn Hương tham gia hoạt động 
cách mạng từ năm 1945, được kết nạp Đảng năm 
1948. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đồng 
chí Hương đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Năm 1994, đồng chí nghỉ hưu. Bản thân đồng chí và 
gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương 
và tham gia sinh hoạt Đảng đều đặn tại Chi bộ thôn 
Trịnh Xá, Đảng bộ xã Chỉ Đạo. 

Trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên Phùng Văn 
Hương, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Huy hiệu 
Đảng là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận quá trình 
phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của người đảng viên 
cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc 
đồng chí Hương và gia đình mạnh khỏe, đồng thời yêu 
cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, 
chăm lo chu đáo cho lớp người cao tuổi nói chung, các 
đảng viên cao tuổi Đảng nói riêng bằng những việc 
làm thiết thực, cụ thể. 
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Đồng chí Trần Quốc Toản, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh
trao Huy hiệu Đảng tại Văn Lâm

Tin, ảnh: PV

Ngày 12.1, Huyện ủy Văn Giang tổ chức hội nghị tổng 
kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm 
vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy.

Năm 2021, các cấp uỷ đảng trong huyện Văn Giang 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ 
chính trị của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 
2025; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân 
dân thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. Ban Thường vụ Huyện ủy 
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực 
hiện các văn bản, quy định của các cấp liên quan đến 
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Ngày 12.1, tại huyện Văn Lâm đã diễn ra hội nghị lần 
thứ Bảy, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Lâm khoá 
XXIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm tổng kết công tác Mặt 
trận năm 2021, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất 
hành động năm 2022 và triển khai một số nội dung khác. 
Dự hội nghị có đồng chí Quách Thị Hương, Uỷ viên Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Năm 2021, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Văn Lâm 
đã hoàn thành tốt các nội dung công tác tham gia cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Hoạt động của 
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện đã 
có nhiều đổi mới theo hướng rõ việc, trọng tâm, hiệu quả, 
hướng về cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động được 
triển khai đồng bộ, hiệu quả; kịp thời thông tin hai chiều 

Ngày 12.1, tại Thanh tra tỉnh, Khối thi đua các cơ 
quan tham mưu Nội chính (Khối thi đua Nội chính) tổ 
chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng 
năm 2021; ký giao ước thi đua năm 2022. 

Năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua 
Nội chính phối hợp chặt chẽ trên các lĩnh vực công 
tác, nhất là phối hợp tham mưu với UBND tỉnh ban 
hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; tham mưu tốt 
công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn 
xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã 
hội. Tham mưu bảo đảm tốt an ninh, trật tự dịp diễn ra 
các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. 
Các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua đẩy mạnh các 
phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh 
vực công tác…
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CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN YÊN MỸ

Trồng và chăm sóc 110 tuyến, đoạn đường hoa 

YÊN MỸ

Gần 25 tỷ đồng đầu tư 
xây dựng nhà văn hóa thôn

KIM ĐỘNG

100% cơ sở dữ liệu 
tạo nền tảng phát triển
 chính quyền số được 

hoàn thành, kết nối, chia sẻ
Đến thời điểm này, 100% cơ sở dữ liệu tạo nền tảng 

phát triển chính quyền số của huyện Kim Động được 
hoàn thành, kết nối và chia sẻ; trên 90% số hồ sơ công 
việc cấp huyện và 70% số hồ sơ công việc cấp xã được 
xử lý trên môi trường mạng; trên 80% số thủ tục hành 
chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4. 

LỆ THU 

* Năm 2021, tổng doanh thu của Công ty 
TNHH Youngone Hưng Yên, đóng trên địa bàn 
xã Chính Nghĩa (Kim Động) đạt gần 70 triệu 
USD, tăng hơn 20% so với năm 2020.
* Vừa qua, Hội phụ nữ Công an tỉnh phối 

hợp với Công ty sách Phúc Minh tổ chức 
chương trình trao 30 đầu sách gồm 344 cuốn 
văn học, sách thiếu nhi… có tổng trị giá 45 triệu 
đồng tặng Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phù Cừ.
* Huyện Phù Cừ hiện có 82 mô hình đoạn 

đường phụ nữ tự quản với tổng chiều dài 60km. 
Tại các đoạn đường tự quản, định kỳ hàng 
tháng, hội viên, phụ nữ tham gia tổng vệ sinh, 
quét đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống 
rãnh, trồng và chăm sóc hoa.

* Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 
2021, tổng nguồn vốn chi đầu tư phát triển của 
tỉnh thực hiện đạt 6.201 tỷ đồng, tăng 101,6% 
so với dự toán giao.

* Trong năm 2021, huyện Ân Thi đã có 190 
hộ nông dân được vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ 
nông dân các cấp với số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.

* Huyện Phù Cừ hiện có 3.300 người cao 
tuổi đang được nhận trợ cấp hàng tháng. Ngoài 
ra, người cao tuổi trên địa bàn huyện còn được 
hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và thụ hưởng các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe…
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TỔ CHỨC ĐÓN NHẬN 
VÀ TRUY ĐIỆU HÀI CỐT LIỆT SỸ
Vừa qua, tại hội trường UBND xã Đồng Than (Yên 

Mỹ), UBND tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận và truy 
điệu hài cốt liệt sỹ Phạm Văn Thắng quân tình nguyện 
Việt Nam hy sinh tại Lào về an táng tại địa phương. 

Liệt sỹ Phạm Văn Thắng sinh năm 1940, nhập ngũ 
tháng 4 năm 1963, hy sinh tháng 6 năm 1967 tại chiến 
trường nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong 
quá trình tổ chức tìm kiếm, đội quy tập hài cốt liệt sỹ 
Quân khu 2 đã phối hợp với nước bạn tổ chức quy tập 
bàn giao về địa phương.

Lễ đón nhận và truy điệu được tổ chức trong không 
khí trang nghiêm và trọng thể. 

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sỹ đã được địa phương, 
đồng đội, bà con nhân dân và thân nhân liệt sỹ tổ chức 
an táng tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà.

KHẮC CƯỜNG 
 Bộ CHQS tỉnh 

TIN VẮN

Ngày 12.1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội 
nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội 
chính Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương chủ 
trì hội nghị.

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; Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Năm 2021, ngành Nội chính Đảng đã tập trung nghiên 
cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu, đề 
xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương 
quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, cụ thể 
hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngành 
Nội chính Đảng đã tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý kiên quyết nhiều vụ 
án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, kinh tế nghiêm trọng, 
phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, thể hiện đúng tinh 
thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công 
tác phòng, chống tham nhũng không ngừng, không nghỉ. 

Ban nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy đã phối hợp các 
cấp ủy chỉ đạo xử lý 476 vụ việc phức tạp về an ninh trật 
tự, đặc biệt là chỉ đạo bảo đảm an toàn tuyệt đối cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chỉ đạo bảo đảm an ninh trật 
tự trong tình hình phức tạp khi dịch bệnh Covid-19 tác 
động đến mọi mặt đời sống xã hội. Công tác tiếp nhận, 
xử lý đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo và tham mưu 
cấp ủy thực hiện công tác tiếp dân đi vào nền nếp, phát 
huy hiệu quả tích cực. Quan hệ phối hợp giữa ngành Nội 
chính Đảng với các ngành, các cấp được tăng cường, 
ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. 

Năm 2022, ngành Nội chính Đảng tiếp tục tham mưu 
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu 
quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đẩy mạnh đấu tranh 
phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đẩy 
nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham 
nhũng, tiêu cực, kinh tế đã khởi tố, rà soát; đề xuất đưa 
các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện các 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; xử 
lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, 
không để hình thành điểm nóng; tổ chức tấn công trấn áp 
hiệu quả các loại tội phạm nguy hiểm…

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị đã tham 
luận, đề xuất các nội dung quan trọng trong thời gian tới 
để nâng cao hiệu quả của công tác nội chính Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao 
những kết quả mà ngành Nội chính Đảng đã đạt được 
trong năm 2021, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, 
hạn chế. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng ban 
Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị ngành 
Nội chính Đảng cần tiếp tục chủ trì, phối hợp tham mưu 
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu 
quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; chú trọng công tác 
kiểm soát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong điều 
tra, xét xử, thi hành án; khẩn trương thanh tra, điều tra 
xử lý vụ án đã được đưa vào diện Ban Bí thư theo dõi 
chỉ đạo; tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra về xử 
lý tố giác tin báo tội phạm, tham nhũng, tiêu cực; tham 
mưu chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản 
tham nhũng, tiêu cực; rà soát, xây dựng và hoàn thiện 
ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng; xây 
dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính “có dũng khí bảo 
vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, dám nghĩ, 
dám làm, dám tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao”...

Hội nghị trực tuyến ...

Thời gian qua, Bảo 
hiểm xã hội huyện 
Văn Lâm đã triển 

khai thực hiện hiệu quả 
các giải pháp, hoàn thành 
các chỉ tiêu về phát triển 
bảo hiểm xã hội (BHXH), 
bảo hiểm y tế (BHYT), bảo 
hiểm thất nghiệp (BHTN). 
Đồng thời, chủ động đôn 
đốc các đơn vị thu nộp 
BHXH, BHYT, BHTN theo 
đúng thời gian quy định, 
hạn chế mức thấp nhất số 
đơn vị nộp chậm, nợ đọng; 
giải quyết kịp thời và bảo 
đảm quyền lợi chính đáng 
cho người lao động hưởng 
các chế độ theo quy định. 

Đồng chí Đỗ Như Nam, 
Giám đốc BHXH huyện 
Văn Lâm cho biết: Để đạt 
được kết quả tốt, BHXH 
huyện chú trọng công tác 
tuyên truyền, phổ biến 
chính sách, pháp luật, chế 
độ về BHXH, BHYT người 
lao động, chủ sử dụng lao 
động và người dân dân 
thấy rõ vai trò, ý nghĩa của 
chính sách BHXH, BHYT 
trong hệ thống an sinh 
xã hội; quyền lợi và nghĩa 
vụ của người lao động và 
người dân khi tham gia 
BHXH, BHYT.  Bên cạnh 
công tác tuyên truyền, 
BHXH huyện tích cực ứng 
dụng công nghệ thông tin 
trong giải quyết thủ tục 
chế độ chính sách cho 
người tham gia; thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông đáp ứng nhu 
cầu công việc và rút ngắn 
thời gian giải quyết các thủ 
tục hồ sơ, đem lại sự hài 
lòng cho đơn vị, đối tượng 
tham gia BHXH, BHYT, 
BHTN. Qua đó góp phần 
mở rộng diện bao phủ của 
BHXH, BHYT, BHTN trên 
địa bàn huyện.

Cùng với đó, BHXH 
huyện Văn Lâm phối 
hợp với các địa phương 
đẩy mạnh công tác mở 
rộng và phát huy vai trò 
của mạng lưới đại lý thu 
BHXH, BHYT trên địa 
bàn; củng cố kiện toàn, 
nâng cao chất lượng, kết  
hợp quản lý chặt chẽ đại lý 
thu BHXH, BHYT; đào tạo 
nâng cao kỹ năng, phương 
pháp tuyên truyền, vận 
động, tư vấn về chính 
sách, pháp luật BHXH, 
BHYT cho đội ngũ cán bộ 
tuyên truyền, các cộng tác 
viên, cán bộ chủ chốt tại 

VĂN LÂM

Chuyển biến trong triển khai thực hiện 
chính sách BHXH, BHYT, BHTN

cơ sở của các tổ chức đoàn 
thể, tổ chức BHXH, các đại 
lý thu BHXH, BHYT tại các 
xã, thị trấn... Từ đó, nhận 
thức về trách nhiệm tham 
gia BHXH, BHYT, BHTN 
của các chủ đơn vị sử dụng 
lao động, người lao động 
và Nhân dân ngày càng 
được nâng lên. Bà Phạm 
Thị Mỹ, thôn Tuấn Dị, xã 
Trưng Trắc (Văn Lâm) chia 
sẻ: Là một người tham gia 
BHXH, BHYT tự nguyện 
đã nhiều năm, tôi thấy rằng 
việc tham gia các loại hình 
bảo hiểm này rất có lợi cho 
người dân, khi ốm đau và 
khi hết tuổi lao động (nếu 
đóng đủ năm BHXH theo 
quy định). Thấy được 
những lợi ích đó, tôi tuyên 
truyền để người thân và 
hàng xóm cùng tham gia.

Việc thực hiện các chế 
độ, chính sách về BHXH, 
BHYT luôn được triển khai 
kịp thời, đúng quy định. 
Theo số liệu thống kê, tổng 
số chi BHXH, BHYT trong 
năm 2021 là 341 tỷ đồng, 
tăng 56% so với năm 
2020. Trong đó 13.251 
người hưởng chế độ ốm 
đau, thai sản, dưỡng sức… 
Tại các cơ sở khám, chữa 
bệnh trên địa bàn huyện, 
năm 2021 có gần 48 nghìn 
lượt người khám, chữa 
bệnh BHYT với tổng số chi 

thanh toán trên 20 tỷ đồng.
Các thủ tục hành chính 

được rút gọn, bảo đảm 
quyền lợi của người tham 
gia và thụ hưởng chính 
sách. Hiện nay, BHXH 
huyện đang triển khai thực 
hiện hiệu quả giao dịch hồ 
sơ điện tử; tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả thủ tục hành 
chính qua hệ thống bưu 
điện nhằm giảm thời gian 
giao dịch của các cá nhân, 
đơn vị, doanh nghiệp đối 
với cơ quan BHXH. Các 
thủ tục hành chính được 
công khai và giải quyết 
theo đúng quy trình đã 
được công bố, nâng cao 
chất lượng, giải quyết và 
trả kết quả đúng thời gian 
hẹn trả với người dân, đơn 
vị.

Với nhiều nỗ lực cố 
gắng, BHXH huyện luôn 
hoàn thành và vượt kế 
hoạch của BHXH tỉnh 
giao hằng năm, góp phần 
bảo đảm an sinh xã hội 
trên địa bàn huyện. Tính 
đến hết tháng 12.2021, 
số người tham gia BHXH, 
BHYT BHTN trên địa bàn 
huyện là 127.211 người, 
tăng 6.129 người so với 
cùng kỳ năm trước. Trong 
đó, số người tham gia 
BHXH bắt buộc là 48.277 
người, tăng 2.987 người 
so với cùng kỳ năm trước; 

số người tham gia BHXH 
tự nguyện là 1.560 người, 
tăng 860 người so với cùng 
kỳ năm trước; tỷ lệ bao phủ 
BHYT trên địa bàn huyện 
đạt 98% dân số. Số thu 
BHXH, BHTN, BHYT năm 
2021 là 991 tỷ đồng.

Thời gian tới, BHXH 
huyện tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính; 
thực hiện cơ chế “Một cửa 
liên thông” trong tiếp nhận 
hồ sơ và giải quyết chế độ, 
chính sách cho người tham 
gia; hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng, đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong 
các hoạt động nghiệp vụ; 
thường xuyên nâng cấp 
các phần mềm, cơ sở dữ 
liệu tập trung; thực hiện 
liên thông dữ liệu với các 
bộ, ngành liên quan; hoàn 
thiện cơ sở dữ liệu quốc gia 
theo Quyết định số 714/
QĐ-TTg ngày 22.5.2015 
của Thủ tướng Chính phủ 
về ban hành danh mục cơ 
sở dữ liệu quốc gia cần ưu 
tiên triển khai tạo nền tảng 
phát triển Chính phủ điện 
tử.

NGUYỄN NHÂN

Hiến tặng mô, tạng không 
chỉ mang lại sự sống cho 
người khác mà còn giúp 

xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, 
nhân văn hơn. Với suy nghĩ đó, 
chị Nguyễn Thị Lệ, cán bộ  Hội 
Chữ thập đỏ xã Ông Đình (Khoái 
Châu) không chỉ tình nguyện 
đăng ký hiến mô, tạng mà còn 
tích cực tuyên truyền, vận động 
hơn 20 đoàn viên, thanh niên 
trong xã tham gia. Trò chuyện 
với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Lệ 
cho biết: Thời gian đầu, một số 
người đồng ý hiến tặng mô, tạng 
nhưng lại gặp phải sự không 
đồng tình của người thân nên 
tại địa phương, số người tham 
gia đăng ký hiến mô, tạng rất 
ít. Tôi tích cực tuyên truyền về 
hiến mô, tạng bằng nhiều hình 
thức từ lồng ghép trong các buổi 
vận động hiến máu tình nguyện, 
tuyên truyền về các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19, 
hướng dẫn người đã đăng ký 
hiến mô, tạng đi vận động, thậm 
chí đến từng hộ gia đình, gặp gỡ 
từng cá nhân để trò chuyện nắm 
bắt tâm tư, nguyện vọng của họ 
để tìm cách thuyết phục. Đồng 
thời, bản thân tôi tiên phong đăng 
ký tham gia phong trào hiến mô, 
tạng. “Mưa dầm thấm lâu” dần 
dần nhận thức của người dân 
thay đổi, số lượng tham gia hiến 
mô, tạng ngày càng nhiều. Đến 
nay, tôi vận động được 20 người 
tham gia đăng ký hiến mô, tạng.

Ấn tượng với những người 
không may mắc bệnh hiểm 
nghèo nhưng nhờ nhận được 
mô, tạng của người hiến mà cứu 
được tính mạng, được hồi sinh 
sự sống, năm 2018, cô gái trẻ 
Hoàng Thị Tuyết Nhung ở xã 
Vân Du (Ân Thi) đã chủ động 
tìm gặp cán bộ Hội Chữ thập đỏ 

Hiến mô, tạng: “Cho đi là còn mãi”

huyện để đăng ký hiến mô, 
tạng. Hoàng Thị Tuyết Nhung 
chia sẻ: Trước khi đăng ký 
hiến mô, tạng, tôi đã chia sẻ 
với bố mẹ nhưng bố mẹ cho 
rằng đó là việc làm bồng bột, 
nông nổi. Sau đó, tôi đã giải 
thích và kể cho bố mẹ nghe 
các câu chuyện về những 
người hiến tạng trong xã hội 
mà mình đọc được, bố mẹ đã 
hiểu và ủng hộ nghĩa cử của 
con gái. 

Một người hiến tạng có 
thể cứu sống được 8 đến 10 
người khác, bởi vậy việc đăng 
ký hiến mô, tạng không chỉ 
thể hiện giá trị nhân văn sâu 
sắc mà còn thể hiện tinh thần 
tương thân, tương ái cao cả. 

Hoạt động đăng ký hiến mô, 
tạng bắt đầu trên địa bàn 
tỉnh từ năm 2017. Từ đó đến 
nay, phong trào hiến mô, tạng 
ngày càng được nhiều người 
dân trên địa bàn tỉnh biết đến 
và tình nguyện đăng ký. Chỉ 
tính riêng năm 2021, toàn 
tỉnh có 51 người đăng ký hiến 
mô, tạng, nâng tổng số người 
đăng ký hiến mô, tạng trên 
toàn tỉnh là 320 người. 

Tuy nhiên, do quan niệm, 
nên việc vận động hiến mô, 
tạng trên cả nước nói chung 
và tỉnh ta nói riêng còn nhiều 
hạn chế. Để thay đổi nhận 
thức của người dân trong việc 
hiến mô, tạng sau khi mất 
hoặc chết não là việc không 

hề đơn giản và gặp nhiều rào 
cản tâm lý. Việc vận động 
một ai đó tự tin đăng ký hiến 
mô, tạng là hành trình không 
đơn giản, bởi hành động ấy 
phải xuất phát từ tâm nguyện 
và ý chí của cá nhân người 
hiến cùng sự đồng thuận của 
gia đình họ. Chính vì thế, để 
công tác vận động hiến mô, 
tạng được thành công đòi hỏi 
công tác tuyên truyền phải 
được thực hiện liên tục, lâu 
dài với sự chung tay vào cuộc 
của các cấp, ngành. Đối với 
những người đã đăng ký hiến 
mô, tạng, triết lý sống của họ 
rất đơn giản “cho đi là còn 
mãi”. 

PHƯƠNG THẢO

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”, từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội 
Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Mỹ đã trồng và 
chăm sóc được 110 tuyến, đoạn đường hoa với 
tổng chiều dài gần 47km. Từ năm 2016 - 2021, 
các cấp hội tổ chức được 34 lớp tập huấn cho 
hàng nghìn cán bộ, hội viên về công tác vệ sinh 

môi trường, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ; 
đồng thời thành lập mới 10 câu lạc bộ “Hạn chế 
sử dụng túi ni lông”, 4 chi hội phụ nữ “5 không 3 
sạch”, thành lập và duy trì 28 mô hình phế liệu 
sạch… góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh 
môi trường cho cán bộ, hội viên và Nhân dân. 

DƯƠNG MIỀN

Đăng ký hiến mô, tạng tại huyện Khoái Châu

Cán bộ BHXH huyện Văn Lâm tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính 
về bảo hiểm cho công dân

Ghi nhận thêm 270 ca F0
Từ 16h ngày 11.1 đến 16h ngày 12.1, tỉnh 

Hưng Yên ghi nhận thêm 270 ca F0, tập trung 
ở các huyện: Văn Giang có 79 ca, Văn Lâm có 
64 ca, Yên Mỹ có 38 ca, thị xã  Mỹ Hào có 37 
ca… Trong số các ca mắc mới có hơn 30 ca ghi 
nhận ở cộng đồng.

Toàn tỉnh hiện đang thu dung, điều trị 3.350 
ca F0. Trong ngày 12.1, có 560 ca ra viện, 335 
ca vào viện, ghi nhận 3 ca tử vong tại Bệnh viện 
Bệnh nhiệt đới tỉnh.

Về đánh giá cấp độ dịch, hiện tỉnh ta ở cấp 
độ 2. Đối với cấp huyện, 9/10 huyện, thị xã, 
thành phố cấp độ 2; huyện Yên Mỹ cấp độ 3. 
Đối với cấp xã, có 37 xã, thị trấn cấp độ 1; cấp 
độ 2 có 117 xã, phường, thị trấn; cấp độ 3 có 5 
xã, thị trấn, gồm: Giai Phạm, Thanh Long, Lý 
Thường Kiệt, Tân Việt và thị trấn Yên Mỹ (Yên 
Mỹ); cấp độ 4 có 2 xã của huyện Yên Mỹ gồm 
Nghĩa Hiệp và Liêu Xá.

ĐÀO DOAN

Bộ Nội vụ ...

Chi trả lương hưu, trợ cấp
 bảo hiểm xã hội tháng 1

 và tháng 2.2022 
cùng một kỳ chi trả 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu, 
trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng trong dịp Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bảo đảm an toàn, phòng 
chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện 
tỉnh thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 
1 và tháng 2.2022 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 
1.2022.

BHXH tỉnh đề nghị Bưu điện tỉnh, BHXH các huyện, 
thị xã, thành phố thực hiện việc chi trả đầy đủ, kịp thời, 
an toàn về phòng, chống dịch Covid-19. Tại các điểm chi 
trả, nhân viên chi trả, người hưởng thực hiện nghiêm yêu 
cầu 5K của Bộ Y tế.

Thời gian chi trả thực hiện xong trước ngày 20.1.2022.
THU YẾN

Năm 2021, trên địa bàn huyện Yên Mỹ có 9 nhà văn 
hóa thôn được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 25 
tỷ đồng, trong đó 2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh hỗ trợ, 3,5 
tỷ đồng từ ngân sách huyện, 13,2 tỷ đồng từ ngân sách 
các xã, thị trấn và trên 6 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. 
Theo kế hoạch, năm 2022, trên địa bàn huyện sẽ có 
thêm 9 nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng với tổng 
kinh phí khoảng trên 36 tỷ đồng.

MAI NHUNG
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Tiết kiệm chi được 11 tỷ đồng

Phát hiện 3 mẫu thuốc bảo vệ thực vật 

không đạt tiêu chuẩn

Các địa phương tích cực 
chuẩn bị sản xuất lúa vụ xuân

Thực hiện kế hoạch 
lấy nước phục vụ sản 
xuất vụ xuân 2022 

của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn và 
UBND tỉnh, Công ty Điện 
lực Hưng Yên (PC Hưng 
Yên) đã xây dựng kế hoạch 
cấp điện, bảo dưỡng, tu 
sửa thiết bị vận hành phát 
điện nhằm bảo đảm cấp 
điện an toàn, ổn định cho 
các trạm bơm hoạt động 
trong thời gian đổ ải.

Theo báo cáo của PC 
Hưng Yên, hiện trạng lưới 
điện trên địa bàn tỉnh cơ 
bản đáp ứng nhu cầu sản 
xuất, sinh hoạt của khách 
hàng. Hiện nay, các trạm 
biến áp (TBA) 110kV trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên 
được cấp điện từ 2 đến 
3 đường dây 110kV, vận 
hành theo phương thức 
khép vòng nên bảo đảm 
linh hoạt trong vận hành và 
nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện. Lưới điện trung 
thế được liên kết với nhau 
bằng các mạch vòng do đó 
thuận lợi trong việc hỗ trợ 
cung cấp điện khi xảy ra 
sự cố lưới điện. Trong năm 
2021, công ty đã triển khai 
các dự án đầu tư cải tạo 
và nâng cấp lưới điện, đặc 
biệt dự án đa chia đa nối 
(MDMC) góp phần chống 
quá tải lưới điện và nâng 
cao độ tin cậy cung cấp 
điện trên địa bàn tỉnh. Ông 
Ngô Thế Tuyển, Phó Giám 
đốc PC Hưng Yên cho biết: 
Để bảo đảm nguồn điện 
phục vụ bơm lấy nước gieo 
cấy lúa xuân 2022, trong 
3 đợt lấy nước, PC Hưng 
Yên thực hiện cấp điện 
theo phương pháp kết dây 
cơ bản lưới điện của tỉnh, 
đồng thời không lập kế 
hoạch ngừng cấp điện cho 
các trạm bơm (trừ trường 
hợp ngừng cấp điện do sự 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tham mưu định hướng xác định 
34 nhiệm vụ khoa học công nghệ 

thực hiện năm 2022 

Bảo đảm điện phục vụ
 sản xuất vụ xuân

cố). Trường hợp xảy ra sự 
cố lưới điện, đơn vị quản lý 
vận hành nhanh chóng dự 
kiến thời gian khắc phục và 
báo cáo với các cấp điều 
độ liên quan để tính toán 
và chuyển phương thức 
cấp điện, huy động tối đa 
nhân lực, vật tư và phương 
tiện để xử lý nhanh sự cố, 
khôi phục tình trạng làm 
việc bình thường của thiết 
bị và chuyển về kết cấu 
dây cơ bản vào thời điểm 
thích hợp. 

Để bảo đảm kế hoạch 
sản xuất vụ xuân, trong 

thời gian bơm lấy nước, 
nếu phải tiết giảm điện do 
sự cố hệ thống hoặc quá 
tải cục bộ máy biến áp 
phân phối, ngành điện sẽ 
tiến hành tiết giảm phụ tải 
ánh sáng sinh hoạt, phụ 
tải sản xuất công nghiệp, 
ưu tiên cấp điện cho các 
trạm bơm lấy nước. Ngoài 
ra, PC Hưng Yên cũng 
yêu cầu các phòng, phân 
xưởng và các đơn vị trực 
thuộc công ty chuẩn bị 
đầy đủ phương tiện, vật tư, 
nhân lực để sẵn sàng khắc 
phục khi xảy ra sự cố; chỉ 

đạo điện lực các huyện, thị 
xã, thành phố tăng cường 
công tác kiểm tra, phát 
hiện và xử lý kịp thời các 
khiếm khuyết của lưới điện, 
bảo đảm an toàn hành 
lang tuyến đường dây. Bên 
cạnh đó, công ty phối hợp 
với Sở Nông nghiệp và 
PTNT, Công ty TNHH một 
thành viên Khai thác công 
trình thủy lợi tỉnh và Công 
ty TNHH một thành viên 
Khai thác công trình thủy 
lợi Nam Đuống (Bắc Ninh) 
thống nhất các trạm bơm 
lấy nước để chủ động khắc 

Điện lực Mỹ Hào kiểm tra hoạt động các trạm biến áp, bảo đảm phục vụ 
sản xuất vụ xuân

Với bình quân 300 - 
500 học viên đăng 
ký học mỗi khóa, 

ngay khi được hoạt động 
trở lại, các cơ sở đào 
tạo, sát hạch lái xe trên 
địa bàn tỉnh đã triển khai 
nhiều giải pháp nhằm 
bảo đảm kế hoạch, chất 
lượng đào tạo, sát hạch; 
đồng thời bảo đảm an 
toàn phòng, chống dịch 
Covid-19.

Theo báo cáo của 
Sở Giao thông vận tải, 
trên địa bàn tỉnh hiện 
có 7 cơ sở đào tạo, sát 
hạch lái xe ô tô và mô 
tô, trong đó có 3 cơ sở 
đào tạo, sát hạch lái xe 
mô tô, ô tô; 4 cơ sở đào 
tạo, sát hạch lái xe mô 
tô. Các cơ sở có năng 
lực, khả năng đào tạo 
và sát hạch cho khoảng 
8,5 nghìn lái xe ô tô các 
hạng/năm và khoảng 
hơn 16 nghìn lái xe mô 
tô hạng A1/tháng. Năm 
2021, công tác đào tạo, 
sát hạch lái xe gặp nhiều 
khó khăn do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19. Từ 
đầu tháng 5.2021 đến 
tháng 8.2021, các cơ 
sở đào tạo, sát hạch lái 
xe phải tạm dừng hoạt 
động dẫn đến số lượng 
học viên ùn ứ khá đông, 
giáo trình đào tạo bị gián 
đoạn.

Đồng chí Phạm Văn 
Trường, Trưởng phòng 
Quản lý đào tạo và sát 
hạch, cấp giấy phép lái 
xe (Sở Giao thông vận 
tải) cho biết: Từ ngày 
15.8.2021, để đáp ứng 
nhu cầu sát hạch cấp 
giấy phép lái xe của 
người dân, ngay khi các 
cơ sở được hoạt động trở 
lại, Sở Giao thông vận 
tải có văn bản yêu cầu 
các cơ sở đào tạo, trung 
tâm sát hạch lái xe xây 
dựng kế hoạch đào tạo, 
bảo đảm các yêu cầu về 
phòng, chống dịch theo 
quy định.

Thích ứng an toàn trong công tác 
đào tạo, sát hạch lái xe

Đồng chí Vũ Lê Thuận, 
Hiệu trưởng Trường trung 
cấp nghề Giao thông vận 
tải cho biết: Trung bình 
mỗi khóa, trường đào tạo, 
tổ chức sát hạch cho từ 
200 - 500 học viên. Thực 
hiện các văn bản chỉ đạo 
của tỉnh và Sở Giao thông 
vận tải về các biện pháp 
phòng, chống dịch, hàng 
tuần, trường đều tiến hành 
phun, khử khuẩn toàn bộ 
khuôn viên, sân tập, sân 
sát hạch, các phòng máy, 
phòng học lý thuyết. Yêu 
cầu tất cả cán bộ, giáo 
viên, học viên đến trung 
tâm khai báo y tế, đo thân 
nhiệt, sát khuẩn và đeo 
khẩu trang thường xuyên. 
Đối với công tác đào tạo lý 
thuyết, trường tổ chức học 
online, tự nghiên cứu tài 
liệu qua các video hướng 
dẫn của nhà trường, của 
Bộ Giao thông vận tải.

Ngay sau khi được 
hoạt động trở lại, Trường 

trung cấp nghề Á Châu 
đã thay đổi kế hoạch đào 
tạo, sát hạch cho phù hợp 
với tình hình mới. Ngoài 
phối hợp chặt chẽ với 
Hội đồng sát hạch của 
Sở Giao thông vận tải để 
xây dựng kế hoạch sát 
hạch, bảo đảm an toàn 
phòng, chống dịch cho 
từng kỳ sát hạch, trường 
đã thành lập tổ Covid-19 
kiểm soát chặt chẽ học 
viên ra, vào vị trí các phần 
thi lý thuyết, thực hành sa 
hình lái xe, thực hành lái 
xe trên đường. Trước khi 
thực hành, xe thực hành 
được vệ sinh tay nắm 
cửa, vô lăng, ghế ngồi 
và sau mỗi buổi đào tạo, 
phun khử khuẩn phòng 
thi, máy tính, phương tiện 
sát hạch. 

Do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19, năm 2021, 
Sở Giao thông vận tải đã 
cấp mới được trên  29,2 
nghìn giấy phép lái xe, 

đạt khoảng 40% so với 
kế hoạch. Đồng chí Trần 
Văn Huân, Phó Giám đốc 
Sở Giao thông vận tải cho 
biết: Trong thời gian tới, 
sở tiếp tục yêu cầu các 
cơ sở đào tạo, sát hạch 
lái xe thực hiện nghiêm 
các điều kiện quy định 
về quản lý, đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ theo 
đúng lộ trình quy định; 
chuẩn bị nguồn lực, bố trí 
kinh phí lắp đặt thiết bị mô 
phỏng các tình huống giao 
thông, cabin điện tử, thiết 
bị giám sát quãng đường 
học thực hành lái xe theo 
đúng lộ trình nhằm nâng 
cao chất lượng trong công 
tác đào tạo lái xe cơ giới 
đường bộ. Cùng với đó, 
chỉ đạo phòng chuyên 
môn căn cứ diễn biến tình 
hình dịch bệnh để xây 
dựng phương án đào tạo, 
sát hạch lái xe phù hợp.

PV

phục các khiếm khuyết 
lưới điện, nâng công suất 
các trạm biến áp phân phối 
bị quá tải. Để công tác lấy 
nước đổ ải đạt hiệu quả, 
điện lực các huyện, thị 
xã, thành phố tăng cường 
công tác tuyên truyền đến 
người dân sử dụng điện tiết 
kiệm nhằm ưu tiên công 
suất điện phục vụ bơm lấy 
nước, phối hợp với các địa 
phương cần có kế hoạch 
trữ nước vào ao, đầm, 
vùng trũng và các kênh 
dẫn từ các nguồn nước sẵn 
có ở sông, ngòi, tập trung 
đưa nước vào ruộng trong 
các đợt xả nước để tránh 
lãng phí nước và tiết kiệm 
sử dụng điện.

Theo đánh giá, lưới 
điện 110kV cấp trên địa 
bàn tỉnh hiện có 17 đường 
dây 110kV cấp điện cho 
15 trạm biến áp 110kV, 
với tổng công suất đặt 
là 1.758MVA. Các TBA 
110kV trên địa bàn tỉnh 
đều có thể cấp điện từ 2 
hoặc 3 đường dây 110kV 
nên có khả năng linh hoạt 
trong cung cấp điện; các 
đường dây 35kV đều liên 
lạc với nhau qua các cầu 
dao phân đoạn và các máy 
cắt Recloser nên có thể 
cấp hỗ trợ khi cần thiết… 
Trong 3 đợt lấy nước, với 
công suất sử dụng dự kiến 
khoảng 855.000kW. Với 
nhu cầu công suất như 
trên, lưới điện trên địa bàn 
tỉnh hoàn toàn đáp ứng đủ 
yêu cầu về bảo đảm điện 
phục vụ bơm lấy nước 
phục vụ sản xuất vụ xuân 
năm 2022.

Với việc triển khai đồng 
thời các nhiệm vụ đến từng 
phòng, phân xưởng, đơn 
vị trực thuộc, đến nay, PC 
Hưng Yên đã cơ bản hoàn 
thành công tác sửa chữa, 
khắc phục khiếm khuyết 
tại các TBA, hệ thống lưới 
điện trung, hạ áp; chuẩn bị 
đầy đủ vật tư, phương tiện, 
nhân lực sẵn sàng cho đợt 
lấy nước đổ ải phục vụ sản 
xuất vụ xuân.

PHẠM ĐĂNG

Hoạt động đào tạo tại Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải

Ghi nhận thêm 270 ca F0

Năm 2021, Bộ Nội vụ cùng với 
ngành Nội vụ cả nước đã tập trung chỉ 
đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực để 
rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện 
thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực 
Nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất; 
tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia 
và Chính phủ, phối hợp cấp ủy, chính 
quyền các địa phương tổ chức thành 
công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
khoá XV và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục thực 
hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức, 
bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp 
công lập; hoàn thành vượt chỉ tiêu 
tinh giản biên chế công chức và số 
viên chức hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước. Đến hết năm 2021, biên 
chế công chức cả nước giảm 10,01%; 
biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán 
bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số 
người hoạt động không chuyên trách 
ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 
49,25% so với năm 2015. Tiếp tục đẩy 
mạnh phân cấp, phân quyền trong cơ 
quan hành chính nhà nước; quyết liệt 
triển khai thực hiện công tác cải cách 
hành chính từ Trung ương đến địa 
phương, đáp ứng tiến trình xây dựng 
Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 

Năm 2022, với phương châm 
“Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, 
đổi mới, hiệu quả”, Bộ Nội vụ cùng 
với toàn ngành quyết tâm thực hiện 
thắng lợi các nhóm nhiệm vụ trọng 
tâm như: Nâng cao chất lượng công 
tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, 
chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. 
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng, các nghị quyết của Trung 
ương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ đối với yêu cầu kiến 
tạo, phát triển và quản trị nền hành 
chính Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách 
công vụ, công chức, nhất là xây dựng, 
hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý cán bộ, công chức, 
viên chức. Tiếp tục thực hiện hiệu 
quả việc sắp xếp đơn vị hành chính 
cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh thẩm 
định thành lập các đơn vị hành chính 
đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hoá tại 
các địa phương. Hoàn thành việc 
sắp xếp bộ máy biên chế bên trong 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, 
hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt vai 
trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 
cải cách hành chính của Chính phủ. 
Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, 
khen thưởng. Đẩy mạnh chuyển đổi 
số và làm tốt công tác thông tin, tuyên 
truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận 
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức trong hệ thống chính trị và xã hội 
để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà 
nước của ngành. 
* Ngày 12.1, tại Hà Nội, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội tổ chức 
hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 

công tác lao động, người có công và 
xã hội năm 2021; triển khai nhiệm vụ 
năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị tại 
điểm cầu Trung ương có đồng chí Vũ 
Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương 
Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Dự 
hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có 
đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh.

Năm 2021, ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội đã nỗ lực 
khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực lao 
động, người có công và xã hội. Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội đã 
phối hợp với các bộ, ngành liên quan 
trình Chính phủ ban hành nhiều chính 
sách hỗ trợ người lao động và người 
sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 
dịch Covid-19. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng 
phát ảnh hưởng tiêu cực đến lĩnh vực 
lao động và việc làm, ngành Lao động 
- Thương binh và Xã hội đã thực hiện 
kịp thời các giải pháp, chính sách về 
lao động - việc làm, hỗ trợ phát triển 
thị trường lao động, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực. Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội đã ban hành 
Chương trình phục hồi và phát triển 
thị trường lao động với nhiều giải 
pháp cụ thể để góp phần giải quyết 
việc làm cho người lao động. 

Công tác tuyển sinh, đào tạo nghề 
đạt được nhiều kết quả. Năm 2021, 
tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%, 
trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có 
bằng, chứng chỉ đạt 26,1%.

Các chế độ, chính sách ưu đãi đối 
với người có công và thân nhân người 
có công với cách mạng được thực 
hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Các chính sách bảo đảm an sinh 
xã hội được chú trọng thực hiện. Cuối 
năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,52% 
so với cuối năm 2020. Tỷ lệ hộ cận 
nghèo giảm 0,34%. 100% số đối 
tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được 
hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên 
hàng tháng. 86% số người cao tuổi 
có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp 
xã hội, chăm sóc, hỗ trợ kịp thời. 86% 
số người khuyết tật có hoàn cảnh khó 
khăn được trợ giúp xã hội, chăm sóc 
và phục hồi chức năng kịp thời…

Năm 2022, ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội tiếp tục tham 
mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật, 
cải cách mạnh mẽ thể chế, thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực lao động, 
người có công và xã hội bảo đảm đồng 
bộ, hiện đại, khả thi và hội nhập quốc 
tế; ổn định và phát triển thị trường lao 
động; thực hiện mục tiêu giảm nghèo 
đa chiều bền vững; đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi 
số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý nhà nước của ngành…
* Ngày 12.1, Thanh tra Chính phủ 

tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc 

tổng kết công tác năm 2021 và triển 
khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành 
Thanh tra. Dự hội nghị có đồng chí Lê 
Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, 
Phó Thủ tướng Chính phủ; Đoàn 
Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính 
phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng 
Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Năm 2021, Thanh tra Chính phủ 
và ngành thanh tra luôn bám sát mục 
tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công 
tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
được giao; cơ bản đáp ứng được yêu 
cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, của lãnh đạo các bộ, ngành, địa 
phương. Trong năm, toàn ngành triển 
khai thực hiện 6.809 cuộc thanh tra 
hành chính, 177.245 cuộc thanh tra 
chuyên ngành. Qua thanh tra, phát 
hiện vi phạm về kinh tế trên 179 nghìn 
tỷ đồng, 9.258 ha đất; trong đó kiến 
nghị thu hồi 22.698 tỷ đồng và 811 ha 
đất; ban hành 132.319 quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính của tổ chức, 
cá nhân với số tiền 3.694 tỷ đồng…
Các cơ quan hành chính Nhà nước 
các cấp tiếp 309.598 lượt người về 
238.510 vụ việc, có 2.451 đoàn đông 
người; giải quyết 19.213 vụ việc khiếu 
nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ 
lệ 80,4%. Ngành Thanh tra tiếp tục 
hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các 
cấp thực hiện các giải pháp phòng 
ngừa tham nhũng; xây dựng thể chế 
và xây dựng ngành…

Năm 2022, ngành thanh tra bám 
sát yêu cầu của các cấp, các ngành, 
định hướng công tác thanh tra năm 
2022 đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt để triển khai thực hiện công 
tác thanh tra; đổi mới trong xây dựng, 
tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra 
thích ứng với yêu cầu phục hồi sau 
đại dịch. Tăng cường thanh tra công 
tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực 
quan trọng của các ngành, các cấp, 
lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu, xảy 
ra vi phạm, có dư luận xã hội phản 
ánh về tiêu cực, tham nhũng, phát 
sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. 
Hoạt động thanh tra chuyên ngành 
tập trung vào những nội dung, vấn đề 
bức xúc trong đời sống xã hội, các vi 
phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt 
động của các tổ chức, cá nhân trong 
việc chấp hành, tuân thủ pháp luật 
chuyên ngành. Nâng cao chất lượng 
kết luận thanh tra, bảo đảm chặt chẽ, 
khách quan, kịp thời, đúng pháp luật 
đối với tập thể, cá nhân vi phạm. Đẩy 
mạnh công tác giám sát, thẩm định 
và xử lý sau thanh tra, tăng tỷ lệ thu 
hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu 
cực, tham nhũng. Tiếp tục thực hiện 
nghiêm các quy định của pháp luật và 
nâng cao trách nhiệm của người đứng 
đầu trong công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo…

Bộ Nội vụ ... (TIẾP THEO TRANG 1)

Năm 2021, Chi cục Bảo vệ thực vật 
thực hiện 2 cuộc kiểm tra, lấy mẫu kiểm 
định chất lượng thuốc bảo vệ thực vật 
tại 90 cơ sở, đại lý buôn bán thuốc bảo 
vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; lấy 33 mẫu 
thuốc bảo vệ thực vật của 23 đại lý để 

kiểm định chất lượng. Qua kiểm định, có 
3 mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất 
lượng; xử lý vi phạm hành chính 11 cơ sở, 
đại lý vi phạm các quy định với số tiền 33 
triệu đồng. 

PV

   Cuối năm 2021, Sở Khoa học và Công 
nghệ (KHCN) đã tổ chức triển khai đề 
xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh 
năm 2022. Kết quả, đến nay, Sở KHCN 
đã tiếp nhận hơn 90 phiếu đề xuất nhiệm 
vụ KHCN thực hiện trong năm 2022. Qua 
xem xét, sở đã tham mưu Hội đồng KHCN 

tỉnh định hướng xác định 34 nhiệm vụ 
KHCN và giao cho Sở KHCN thành lập 
các hội đồng tư vấn xác định các nhiệm 
vụ đủ điều kiện, trình UBND tỉnh phê 
duyệt.

MAI NHUNG

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp 
và PTNT, chuẩn bị cho sản xuất lúa vụ 
xuân, đến ngày 10.1, các địa phương đã 
tiến hành làm đất lần 1 được gần 800 
ha, làm đất ngả dược mạ được 50 ha. 
Để bảo đảm kế hoạch sản xuất lúa vụ 
xuân, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 
các địa phương tập trung huy động nhân 
lực, phương tiện chủ động lấy nước phục 
vụ gieo cấy lúa; chủ động các biện pháp 
thực hiện chiến dịch diệt chuột vụ xuân 

2022; thực hiện nghiêm cơ cấu giống 
và lịch thời vụ; chuẩn bị tốt việc làm đất, 
ngâm ủ giống và gieo cấy lúa xuân theo 
đúng quy trình kỹ thuật; tăng cường công 
tác quản lý chất lượng giống và các loại 
vật tư, phân bón; phát hiện, ngăn chặn, 
xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, 
phân phối các loại vật tư nông nghiệp giả 
hoặc không bảo đảm chất lượng ra thị 
trường.

ĐÀO BAN

   Năm 2021, thành phố Hưng Yên tiếp tục 
nâng cao ý thức, trách nhiệm, chú trọng 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 
quản lý và sử dụng ngân sách, nhờ đó đã 
tiết kiệm chi được hơn 11 tỷ đồng. Trong 
đó, tiết kiệm trong phê duyệt dự án hơn 
9 tỷ đồng; tiết kiệm trong lựa chọn nhà 

thầu hơn 1 tỷ đồng; tiết kiệm các khoản 
in, sao, gửi nhận văn bản ước khoảng hơn 
1 tỷ đồng nhờ ứng dụng công nghệ thông 
tin trong các cơ quan, đơn vị từ thành phố 
đến phường, xã.

VI NGOAN 
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Chương V
HOÀN THUẾ; KHOANH TIỀN THUẾ NỢ; XOÁ NỢ 

TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT
Điều 22. Phân loại hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá 

xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra trước 
hoàn thuế

1. Các trường hợp thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế 
sau quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ và 
điểm e khoản 2 Điều 73 Luật Quản lý thuế.

2. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, 
các hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau bao 
gồm:

a) Người nộp thuế trong thời hạn 12 tháng tính đến 
ngày nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế được cơ quan hải quan 
xác định có hành vi vi phạm về hải quan đã bị xử lý quá 02 
lần (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế 
phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, 
không thu) với mức phạt tiền vượt thẩm quyền của Chi cục 
trưởng Chi cục Hải quan theo quy định của pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính.

b) Người nộp thuế trong thời hạn 24 tháng tính đến 
ngày nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế được cơ quan Hải quan 
xác định đã bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái 
phép hàng hóa qua biên giới.

c) Người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính về quản lý thuế.

d) Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
đ) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại nước 

ngoài (hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào 
khu phi thuế quan) không cùng một cửa khẩu; hàng hóa 
xuất khẩu nhưng phải tái nhập khẩu trở lại Việt Nam không 
cùng một cửa khẩu.

Điều 23. Thủ tục, hồ sơ, thời gian khoanh nợ
1. Hồ sơ khoanh nợ
a) Đối với người nộp thuế quy định tại khoản 1 Điều 83 

Luật Quản lý thuế: Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc 
các giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định của pháp 

luật về hộ tịch, hoặc quyết định của tòa án tuyên bố một 
người là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự 
(bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao 
được chứng thực).

b) Đối với người nộp thuế quy định tại khoản 2 Điều 83 
Luật Quản lý thuế: Quyết định giải thể của người nộp thuế 
và thông tin về tên, mã số doanh nghiệp, thời gian đăng tải 
thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc người 
nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, 
đăng ký kinh doanh (gọi tắt là Hệ thống thông tin quốc gia 
về đăng ký kinh doanh).

c) Đối với người nộp thuế quy định tại khoản 3 Điều 
83 Luật Quản lý thuế: Thông báo của Tòa án có thẩm 
quyền về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (bản 
chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được 
chứng thực).

d) Đối với người nộp thuế quy định tại khoản 4 Điều 83 
Luật Quản lý thuế: Văn bản xác nhận giữa cơ quan quản 
lý thuế với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế có 
trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc về việc người nộp thuế không 
hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh hoặc địa chỉ 
liên lạc và thông báo của cơ quan quản lý thuế về việc 
người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 
(bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao 
được chứng thực).

đ) Đối với người nộp thuế quy định tại khoản 5 Điều 83 
Luật Quản lý thuế: Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý 
thuế gửi đến cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc quyết 
định của cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc 
giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy phép 
thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hành nghề hoặc 
giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện 
(bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao 
được chứng thực).

(Còn nữa)

Từ ngày 13 đến 14.1.2022
Nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và mưa nhỏ rải rác, 
trưa chiều có ngày hửng nắng. Gió nhẹ.  Trời rét.
Nhiệt độ cao nhất: 20- 220C
Nhiệt độ thấp nhất: 13- 150C

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH 
PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19. Mặc dù đóng cửa 
nhưng các thành viên của Ban 
Quản lý Khu di tích quốc gia 
đặc biệt Phố Hiến vẫn tổ chức 
các hoạt động trông nom, vệ 
sinh, tiến hành tu sửa cơ sở vật 
chất các di tích và duy trì các 
lễ tiết truyền thống trong quy 
mô nhỏ. 

Thực hiện các văn bản chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
về công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, thời gian qua, các 
cấp ủy, chính quyền, MTTQ 
Việt Nam và các đoàn thể trên 
địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên 
truyền, vận động người dân 
thực hiện nghiêm nếp sống 
văn minh trong việc cưới, việc 
tang và lễ hội. Các thành viên 
của tổ phòng, chống Covid 
cộng đồng, tổ liên gia tự quản 
ở các địa phương trực tiếp đến 
từng gia đình có việc hiếu, việc 
hỷ để tuyên truyền, hướng dẫn 
cách tổ chức hợp lý, đúng quy 
định. Hầu hết các hộ gia đình 
đều ủng hộ và thực hiện đúng 
theo khuyến cáo, hướng dẫn 
của địa phương. 

Đồng chí Đào Mạnh Huân, 
Phó Giám đốc điều hành Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
cho biết: Sở đã có văn bản gửi 
phòng Văn hóa và Thông tin 
các huyện, thị xã, thành phố 
thực hiện các giải pháp nhằm 
tuyên truyền, phát huy vai trò, 
trách nhiệm của gia đình, dòng 
họ trong việc nâng cao nhận 

thức của mỗi cá nhân trong 
công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. Theo đó, 
việc cưới trong thời điểm 
này được người dân, đặc 
biệt là cán bộ, đảng viên 
hoãn hoặc lùi thời gian tổ 
chức lễ cưới... Đối với việc 
tang, đa số được người dân 
rút ngắn thời gian tổ chức 
và thực hiện các hình thức 
lễ tang gọn nhẹ; có thông 
báo phù hợp với người 
thân, bạn bè về hình thức 
đón tiếp khách đến phúng 

viếng, tham dự lễ tang 
để tránh tập trung đông 
người. Đồng thời có biện 
pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 theo hướng dẫn 
của cơ quan y tế cho người 
thân và khách đến dự. Các 
địa phương cũng thực hiện 
nghiêm việc tạm thời đóng 
cửa các điểm di tích, dừng 
đón tiếp khách, Nhân dân 
đến tham quan, chiêm bái 
và không tổ chức các lễ hội 
truyền thống.

Hưng Yên và cả nước 

đang tiếp tục đẩy mạnh 
công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. Thực 
hiện phòng, chống dịch 
Covid-19 trong việc cưới, 
việc tang và lễ hội không 
chỉ góp phần ngăn chặn, 
đẩy lùi dịch bệnh, mà còn 
làm thay đổi nhận thức, ý 
thức của người dân, giảm 
những thủ tục rườm rà, lạc 
hậu, đưa nếp sống văn 
minh ngày càng lan tỏa 
trong cộng đồng. 

Đền Bà Chúa kho (thành phố Hưng Yên) thực hiện nghiêm việc đóng cửa di tích

Chị Dương Thị Quỳnh Nga, 
công nhân công ty cho biết: Từ đầu 
năm đến nay, dịch Covid-19 khiến 
hoạt động sản xuất của công ty gặp 
khó, việc làm của chúng tôi có thời 
điểm bị gián đoạn, thu nhập giảm. 
Điều này khiến chúng tôi lo lắng, 
tết năm nay sẽ không có thưởng 
hoặc thưởng thấp hơn năm ngoái. 
Tuy nhiên, khi công ty công bố mức 
thưởng Tết, công nhân, người lao 
động trong công ty rất phấn khởi. 
Điều này thể hiện trách nhiệm của 
công ty đối với người lao động và 
đó cũng là động lực để chúng tôi 
tiếp tục gắn bó với công ty...

Chị Ngô Thị Hạnh, công nhân 
công ty cho biết thêm: Căn cứ vào 
thâm niên công tác và chuyên cần, 
tại công ty tôi, người có mức thưởng 
cao nhất là 12 triệu đồng, người có 
mức thưởng thấp nhất là 3,5 triệu 
đồng. Có thưởng Tết, chúng tôi sẽ 
có thêm điều kiện để đón Tết sung 
túc hơn.

Chi nhánh Công ty TNHH Ống 
thép Hòa Phát Hưng Yên, thị trấn 
Như Quỳnh (Văn Lâm) đang duy 
trì việc làm ổn định cho 1.127 công 
nhân lao động. Trải qua năm 2021 
đầy khó khăn do tác động tiêu 
cực của dịch Covid-19, công ty đã 
thực hiện tốt các biện pháp phòng, 
chống dịch và duy trì sản xuất 
ổn định, tăng trưởng so với năm 
trước, các chỉ tiêu cơ bản đều vượt 
so với kế hoạch. Năm 2021, tổng 
thu nhập của người lao động trong 
công ty đạt trung bình 11,3 triệu 
đồng/người/tháng, tăng so với năm 
2020. Các chế độ thưởng, phúc lợi 
được bảo đảm. 

Ông Nguyễn Thành Hải, Chủ 
tịch Công đoàn Nhà máy ống thép 
Hòa Phát  cho biết: Khắc phục 
khó khăn do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 gây ra, công ty vẫn cố 
gắng chăm lo, bảo đảm việc làm, 
thu nhập và các chế độ phúc lợi cho 
người lao động. Dịp Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022, công ty thực hiện 
thưởng Tết cho người lao động với 
mức trung bình 4 triệu đồng/người. 
Cùng với đó, tổ chức tặng quà Tết 
cho công nhân, người lao động trị 
giá 350 nghìn đồng/người; tổ chức 
thuê xe đưa đón công nhân, người 
lao động và người thân về quê ăn 
Tết.

Chị Nguyễn Thị Hiền, công 
nhân công ty cho biết: Tôi đã làm 
việc ở công ty được 13 năm. Những 
năm qua, công ty luôn quan tâm 
đến thưởng Tết cho người lao động. 
Khoản thưởng Tết này sẽ giúp tôi 
sắm sửa cho gia đình Tết đầy đủ 
hơn trong bối cảnh dịch Covid-19 
tác động trực tiếp đến đời sống 
người lao động.

Thời điểm này, đã có nhiều công 
ty công bố thưởng Tết nhưng cũng 
có doanh nghiệp đang cân đối thu 
chi để sớm công bố mức thưởng 
Tết. Chị Hoàng Thị Vân, Công ty 
TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam 
II (Khu công nghiệp Thăng Long 
II) cho biết: Mới đây, công ty tôi đã 
thu thập phiếu đánh giá nhân sự để 
đánh giá mức độ hoàn thành công 
việc năm 2021 làm căn cứ thưởng 
Tết. Chúng tôi đang mong ngóng 
công ty công bố mức thưởng Tết để 
cân đối việc chi tiêu cho hợp lý.

Năm 2021 là một năm nhiều 
khó khăn đối với hoạt động sản 
xuất, kinh doanh do ảnh hưởng 
của dịch bệnh. Các doanh nghiệp 
vừa phải đầu tư cho sản xuất, kinh 
doanh vừa phải chi phí để phòng, 
chống dịch… Tuy nhiên, phần lớn 
các doanh nghiệp đã nỗ lực khắc 
phục khó khăn để chăm lo tết cho 

người lao động. Đại diện nhiều 
doanh nghiệp đều cho rằng, duy trì 
thưởng Tết cũng là cách để giữ lao 
động và bù đắp những thiệt thòi, 
khó khăn mà người lao động bị ảnh 
hưởng do dịch.

Theo báo cáo của Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội, tính đến 
ngày 10.1, toàn tỉnh có 186 doanh 
nghiệp báo cáo về tình hình tiền 
lương và thưởng Tết, trong đó, 179 
doanh nghiệp có dự kiến thưởng 
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 
cho người lao động. Mức thưởng 
Tết cũng chia theo loại hình doanh 
nghiệp với các mức khác nhau. 
Khối công ty TNHH MTV do Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 
mức thưởng là 1 triệu đồng/người. 
Đối với công ty có cổ phần, vốn góp 
chi phối của Nhà nước, mức thưởng 
cao nhất là 6 triệu đồng/người, thấp 
nhất là 800 nghìn đồng/người. Khối 
doanh nghiệp dân doanh, cao nhất 
là 120 triệu đồng/người, thấp nhất 
là 450 nghìn đồng/người. Khối 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, cao nhất là 90,7 triệu đồng/
người, thấp nhất 200 nghìn đồng/
người.

Thưởng Tết là khoản không bắt 
buộc, tùy vào khả năng của mỗi 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoản 
thưởng Tết sẽ là sự động viên khích 
lệ doanh nghiệp dành cho người lao 
động, là sự tri ân những nỗ lực của 
người lao động trong cả một năm, 
nhất là khi họ đã đồng cam cộng 
khổ cùng doanh nghiệp vượt qua 
khó khăn do đại dịch. Đồng thời, 
góp phần giữ chân người lao động 
giúp họ yên tâm làm việc, gắn bó 
lâu dài với doanh nghiệp, nhất là 
giảm tình trạng “nhảy việc” thường 
hay xảy ra sau Tết Nguyên đán.

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

(Tiếp theo kỳ trước)

Thực hiện ... 

(TIẾP THEO TRANG 1)

(TIẾP THEO TRANG 1)

HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 
- 2026. Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng 
đối tượng kết nạp Đảng cho 126 
quần chúng ưu tú, tổ chức 1 lớp bồi 
dưỡng kiến thức cho 65 đảng viên 
mới; lập danh sách đề nghị tặng 
Huy hiệu Đảng cho 304 đảng viên. 
Công tác kiểm tra, giám sát và thi 
hành kỷ luật của Đảng được tăng 
cường, góp phần xây dựng Đảng 
bộ huyện trong sạch, vững mạnh. 
Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ 
sở luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, 
tăng cường công tác tuyên truyền 
để nâng cao hiệu quả hoạt động; 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh gắn với thực hiện phong 
trào thi đua dân vận khéo và xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng 

cường phổ biến, tuyên truyền các 
chủ trương của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước về công tác nội chính 
và phòng, chống tham nhũng. 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 tiếp tục được triển khai, 
thực hiện có hiệu quả; công tác 
xây dựng chính quyền, lãnh đạo 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh đáp ứng mục tiêu 
đã đề ra…

Năm 2022, huyện tập trung 
nắm chắc tình hình dư luận trên 
địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền 
thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh; nâng cao chất lượng công tác 
tổ chức xây dựng Đảng; triển khai 

các văn bản của cấp trên về công 
tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ 
luật của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo 
MTTQ và các tổ chức đoàn thể đổi 
mới phương thức hoạt động. Tăng 
cường phổ biến, tuyên truyền 
các chủ trương của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước về công tác 
nội chính và phòng, chống tham 
nhũng. Đổi mới công tác lãnh đạo 
xây dựng chính quyền, phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh… trên địa bàn.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ 
Huyện ủy Văn Giang tặng giấy 
khen cho 2 cá nhân có thành tích 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 
năm liền (2017 - 2021); tặng giấy 
khen cho 6 tập thể, 4 cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong công tác 
xây dựng Đảng năm 2021.

Tổng kết ... (TIẾP THEO TRANG 1)

Ngày 12.1, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị 
tổng kết công tác tuyên giáo năm 
2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 
Các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy; Phùng Xuân Nhạ, Phó 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; 
Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy dự. Cùng dự có lãnh đạo các 
ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các 
huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

Năm 2021, trước tình hình diễn 
biến phức tạp của dịch Covid-19, 
ngành tuyên giáo các cấp đã bám sát 
tình hình thực tiễn, chủ động tham 
mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, 
chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu 
quả các mặt công tác tuyên giáo, 
góp phần quan trọng vào việc tạo sự 
đồng thuận xã hội, thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã 
hội của tỉnh. Trong đó, ngành tuyên 
giáo chú trọng nhiệm vụ tham mưu 
tổ chức quán triệt, học tập, tuyên 
truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng, các chương trình, đề 
án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại 
hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 
- 2025. Hoạt động thông tin, tuyên 
truyền các sự kiện, ngày lễ, ngày 
kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
được triển khai kịp thời, đồng bộ, có 
trọng tâm, trọng điểm; việc nắm bắt 
diễn biến tư tưởng, dư luận của cán 
bộ, đảng viên, Nhân dân được tăng 
cường; công tác chỉ đạo, định hướng 
hoạt động báo chí, văn hóa - văn 
nghệ được bảo đảm thường xuyên; 
công tác giáo dục lý luận chính trị, 
nghiên cứu lịch sử Đảng được đẩy 
mạnh; công tác phối hợp với các sở, 
ngành khối khoa giáo, các cơ quan 
quản lý Nhà nước cùng cấp được duy 
trì nền nếp, đạt hiệu quả.    

Năm 2022, ngành tuyên giáo các 
cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy các 
cấp tổ chức các hội nghị học tập, 
quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị 
quyết, kết luận, chương trình, đề án 
của Trung ương, của tỉnh; tổ chức 
các hoạt động kỷ niệm 110 năm 
ngày sinh, năm sinh các đồng chí 
Tô Hiệu, Lê Văn Lương; đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ 
chức hội thi giảng viên lý luận chính 
trị giỏi; tiếp tục nắm chắc tình hình 
tư tưởng Nhân dân, dư luận xã hội; 
chú trọng công tác tuyên truyền việc 
thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, 
chống dịch Covid-19 vừa phát triển 
kinh tế - xã hội trong trạng thái bình 
thường mới…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí 

thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề 
nghị: Trong thời gian tới, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh uỷ tăng cường phối hợp 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
của người dân về công tác phòng, 
chống dịch Covid-19; kịp thời tham 
mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
tổ chức các hội nghị học tập, quán 
triệt, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc 
triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị 
quyết, kết luận của Trung ương, của 
tỉnh; chú trọng phát hiện, biểu dương 
khen thưởng những điển hình trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng 
cường chỉ đạo, định hướng cơ quan 
báo chí, đội ngũ báo cáo viên các 
cấp tuyên truyền các sự kiện chính 
trị của đất nước, của tỉnh; chủ động 
nắm bắt, báo cáo tình hình dư luận 
trong cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân; kiên quyết đấu tranh, phản bác 
những quan điểm, luận điệu sai trái, 
thù địch; thực hiện tốt công tác đào 
tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên 
giáo cơ sở; quan tâm kiện toàn đội 
ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo 
các cấp…

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 9 tập thể 
và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác tuyên giáo năm 2021.

Triển khai ... (TIẾP THEO TRANG 1)

Năm 2022, Khối thi đua Nội chính tiếp tục quán triệt sâu 
sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục phát động 
phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chương trình, 
kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của khối. Không 
ngừng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi 
đua, gắn nội dung phong trào thi đua với việc động viên, 
khích lệ, thu hút mọi tập thể, cá nhân tích cực tham gia hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
dịp kỷ niệm, các ngày lễ, ngày truyền thống các ngành và 
các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh… Triển 
khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết 
ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy 
thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy 
mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng 
cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức, chiến sỹ vững về chính trị, giỏi về chuyên môn. 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông 
tin tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ 
người dân, doanh nghiệp. 

Hội nghị tiến hành thông qua kết quả chấm điểm thi 
đua của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, Thanh tra tỉnh đứng 
thứ nhất với tổng điểm 974,5 điểm. Hội nghị giới thiệu Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh giữ vai trò trưởng khối thi đua trong 
năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2022. 

đến với cơ quan chức năng và các tầng lớp Nhân 
dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện 
luôn bám sát những nhiệm vụ chính trị của huyện 
và hướng dẫn của MTTQ cấp trên, chủ động phối 
hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chương trình 
phối hợp thống nhất hành động năm 2021. Các 
phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động 
được MTTQ tổ chức thực hiện có hiệu quả. Ban 
thanh tra Nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng 
đồng đã tiến hành giám sát 11 cuộc. Kết quả vận 
động tiếp nhận và sử dụng kinh phí ủng hộ phòng, 
chống dịch Covid-19, an sinh xã hội bảo đảm công 
bằng, kịp thời.

Năm 2022, MTTQ các cấp huyện Văn Lâm tiếp 
tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về các 
ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước và MTTQ 
Việt Nam; triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc 
vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên 
truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống 
dịch Covid-19; công tác vận động ủng hộ người 
nghèo, an sinh xã hội, công tác cứu trợ…

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương dân chủ, cử 
bổ sung 2 Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện 
khoá XXIV.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2021 
được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương 
MTTQ  Việt Nam; giấy khen của Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Lâm… Những 
cá nhân có  cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Đại 
đoàn kết dân tộc được tặng Kỷ niệm chương Vì sự  
nghiệp Đại đoàn kết dân tộc của Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam…

Đánh giá ... Khối thi đua ...
(TIẾP THEO TRANG 1) (TIẾP THEO TRANG 1)

Người lao động ...Người lao động ...


