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Tặng quà Tết 12 nghìn hộ nghèo
Hỗ trợ ăn tết cho 805 người 

đang được chăm sóc, nuôi dưỡng 
tại các cơ sở trợ giúp xã hội

Năm 2021 được đánh giá là 
năm gặp nhiều khó khăn 
đối với mọi mặt của đời 

sống kinh tế - xã hội, nhưng hoạt 
động đầu tư vào các khu công 
nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh 
vẫn đạt được nhiều kết quả tích 
cực.  

Theo báo cáo của Ban Quản 
lý các KCN tỉnh, trong năm 2021, 
các KCN trên địa bàn tỉnh đã tiếp 
nhận thêm 31 dự án đầu tư, gồm 
17 dự án trong nước, 14 dự án 
nước ngoài và điều chỉnh tăng 
vốn đầu tư cho 41 dự án. Tổng 
vốn đầu tư đăng ký mới và điều 
chỉnh tăng khoảng 605,5 triệu 
USD, vượt 35% so với chỉ tiêu 

Về quê dịp Tết

Tạo sức hút đầu tư vào các khu công nghiệpTạo sức hút đầu tư vào các khu công nghiệp

ĐỨC TOẢN

Bà Hạnh đang cố vun nốt luống rau 
để về nghỉ thì cậu con trai công tác ở tỉnh 
Đồng Nai gọi điện thông báo sẽ về quê ăn 
Tết cùng gia đình. 

Nghe con thông báo, nghĩ đến cảnh 
sum vầy, bà Hạnh vui hẳn lên vì đã 2 năm 
rồi con trai và các cháu của bà ăn Tết xa 
quê. Nhưng niềm vui vừa thoáng qua thì 
nghe tiếng bà Quy đang nhặt cỏ ở khoảnh 
ruộng bên: Đang dịch dã thế này, về làm 

gì cho khổ. Nhà có con đến tuổi cưới hỏi 
mà còn không dám tổ chức cỗ bàn; lễ tết 
tới đây chắc cũng chả ai dám đi đâu. Về 
quê tốn kém mà chỉ ở nhà, không đi chúc 
tết, thăm hỏi họ hàng, vui chơi thì về làm 
gì. 

Ông Năm nghe vậy, đồng tình: Bà Quy 
nói đúng đấy. Thời gian gần đây, số ca 
dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tăng 
cao. Nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 

HỒNG MINH

Một góc KCN Thăng Long II

Đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là khoảng thời 
gian cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh bận rộn nhất. Để 
bảo đảm cho Nhân dân đón Tết trong không khí vui 

tươi an toàn, mọi phương án giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) 
đã được Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ 
động triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Phường Minh Khai là một trong những địa bàn trọng 
điểm về ANTT của thành phố Hưng Yên, tiếp giáp với sông 
Hồng, có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa 
bàn. Do đó, ngay từ giữa tháng 12.2021, Công an phường 
đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều biện pháp 
bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Công 
an phường tổ chức ký cam kết 7 nội dung về ANTT  đối với 
1.613 hộ dân ở 6 khu phố; tổ chức ký cam kết bảo đảm về 
phòng cháy và chữa cháy đối với 45 hộ kinh doanh thương 
mại, dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời phân công 

Bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

HOÀNG BỀN
Công an phường Minh Khai (thành phố Hưng Yên) tổ chức cho người dân 

ký cam kết bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thích ứng an 
toàn, linh hoạt, 
kiểm soát dịch 

Covid-19

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 
công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội 
ký giao ước thi đua năm 2022

Triển khai nhiệm vụ 
công tác dân vận năm 2022 

Đề nghị công nhận 23 xã nông thôn mới nâng cao, 
6 xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Hùng Nam kiểm tra 

công tác lấy nước đổ ải vụ xuân

Trên 1 triệu 
lượt người khám, 

chữa bệnh 
bảo hiểm y tế
Đến nay, Bảo hiểm xã hội 

(BHXH) tỉnh trực tiếp ký hợp đồng 
với 40 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 
để thực hiện khám, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế (KCB BHYT). 

Trong năm 2021, tại các cơ 
sở KCB có trên 1 triệu lượt người 
KCB BHYT (bằng 88,66% so với 
cùng kỳ năm 2020). Trong đó, có 
872.267 lượt người KCB ngoại trú; 
135.373 lượt người KCB nội trú. 

Tổng chi phí KCB BHYT trên 
782,4 tỷ đồng. Trong đó, chi KCB 
ngoại trú gần 313,8 tỷ đồng; chi 
KCB nội trú gần 468, 7 tỷ đồng.
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Ngày 13.1, tại Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội (viết 
tắt là Khối thi đua) tổ chức hội nghị tổng kết 
công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; 
triển khai phương hướng, nhiệm vụ và ký kết 
giao ước thi đua năm 2022. Dự hội nghị có 
đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh.

Năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong 
Khối thi đua đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương 
trong công tác thi đua, khen thưởng gắn với 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, 
tổ chức các phong trào thi đua gắn với các 
ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của Đảng, đất 
nước, của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị trong 
Khối thi đua chú trọng thực hiện đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào 
thi đua. Hoạt động Khối thi đua được duy trì, 
thực hiện đúng quy chế, việc ký kết giao ước 
thi đua và tổ chức các nội dung thi đua bảo 
đảm chất lượng, hiệu quả. Công tác thi đua, 
khen thưởng có nhiều đổi mới, ngày càng 

VŨ HUẾTin, ảnh: PHƯƠNG MINH - LÊ HIẾU

Ngày 13.1, Hội đồng thẩm định nông thôn 
mới (NTM) tỉnh họp xét, công nhận các xã 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng 
cao, NTM kiểu mẫu năm 2021. Đồng chí 
Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định NTM tỉnh 
chủ trì cuộc họp.

Ngày 13.1, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác lấy nước 
đổ ải vụ xuân tại một số địa phương trên địa bàn 
tỉnh. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, 
đến ngày 13.1, trong đợt lấy nước đổ ải đợt 1, toàn 
tỉnh đã vận hành 106 trạm bơm với 144 tổ máy hoạt 
động; toàn tỉnh đã đổ ải đạt 11% diện tích theo kế 
hoạch.

Qua kiểm tra thực tế tại cống Triều Dương (Tiên 
Lữ), Trạm bơm Chợ Thi và một số diện tích đang 
triển khai bơm nước đổ ải tại xã Hồng Quang (Ân 
Thi), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở 
Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị thủy nông và địa 
phương bám sát lịch xả nước đợt 2 của các hồ thủy 
điện, chủ động các phương án, huy động nhân 
lực, phương tiện lấy đủ nước trong đợt 2 cho đổ 
ải gieo cấy lúa xuân và tích trữ nước cho sản xuất 
nông nghiệp trong các giai đoạn tiếp theo. Các địa 
phương cần chỉ đạo chặt chẽ các biện pháp sản 
xuất lúa xuân theo đúng cơ cấu giống, lịch thời 
vụ, nước đổ ải đến đâu cần huy động phương tiện 
làm đất ngay đến đó. Các đơn vị liên quan cần 
chủ động phối hợp với đơn vị thi công cống Triều 
Dương để bảo đảm lấy nước đổ ải, đồng thời bảo 
đảm tiến độ, chất lượng thi công.

ĐÀO BAN

(XEM TIẾP TRANG 3)

(XEM TIẾP TRANG 3)

(XEM TIẾP TRANG 4)

(XEM TIẾP TRANG 4)

(XEM TIẾP TRANG 4)
MINH HỒNG

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 4) Ngày 13.1, Ban Dân vận Trung ương 
tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng 
kết công tác dân vận năm 2021, triển khai 
nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Võ Văn 
Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực 
Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng 
dự có các đồng chí Bí thư Trung ương 
Đảng: Bùi Thị Minh Hoài,  Trưởng ban Dân 
vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê 
Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ...

Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có 
các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy: Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh; Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch 
Thường trực HĐND tỉnh.

Năm 2021, vượt qua những ảnh hưởng 
tiêu cực của đại dịch Covid-19, công tác 
dân vận đã có nhiều đổi mới về nội dung, 
phương thức hoạt động; thực hiện tốt nhiệm 
vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân tham 
gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026; vận động Nhân dân tích cực 

(XEM TIẾP TRANG 4)

CHĂM LO TẾT NGƯỜI NGHÈO VÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH
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Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe 
báo cáo đánh giá của Đoàn thẩm định 
về kết quả xây dựng NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu của các địa phương. 

Toàn tỉnh có thêm 324 ca F0

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 
2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh có kế hoạch tặng 
quà cho 12 nghìn hộ nghèo trên địa 
bàn tỉnh với mức 300 nghìn đồng/suất 
quà/hộ (bằng tiền mặt). Trong đó, trích 

từ nguồn ngân sách tỉnh là 250 nghìn 
đồng/suất và trích từ Quỹ Vì người 
nghèo là 50 nghìn đồng/suất.

Tổng số tiền chi cho hoạt động này 
là trên 3,6 tỷ đồng.

THU YẾN

Bâng khuâng 
tháng Chạp

Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 16h ngày 12.1 đến 16 
giờ ngày 13.1, tỉnh Hưng Yên ghi nhận mới 324 ca F0. 
Trong đó, huyện Văn Giang có 84 ca, huyện Yên Mỹ có 
47 ca, huyện Tiên Lữ có 40 ca, huyện Văn Lâm có 36 
ca, thị xã Mỹ Hào có 36 ca, thành phố Hưng Yên có 30 
ca, huyện Ân Thi có 19 ca, huyện Khoái Châu có 12 ca, 
huyện Kim Động có 10 ca, huyện Phù Cừ có 2 ca. Các 
ca còn lại ghi nhận tại các cơ sở y tế, trong đó 1 F0 là 
cán bộ khoa dược của Bệnh viện Y dược cổ truyền Hưng 
Yên, phát hiện dương tính do có triệu chứng.

Toàn tỉnh hiện đang thu dung, điều trị 3.640 ca bệnh 
F0. Trong ngày 13.1, có 236 ca ra viện, 186 ca vào viện, 
ghi nhận 1 ca tử vong tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh.

Đến nay, người từ 18 tuổi trở lên tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 mũi 1 đạt 99,03%, tiêm mũi 2 đạt 97,48%, có 
7.930 người đã tiêm mũi 3. Trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm mũi 
1 đạt 98,54%, tiêm mũi 2 đạt 95,74%.

ĐÀO DOAN

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, có 805 người 
được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã 
hội công  lập, cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập hoạt 
động không vì mục đích lợi nhuận được tỉnh hỗ trợ tiền 
ăn tết. Trong đó, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác 
xã hội có 150 người; hai Trường Phục hồi chức năng và 
Dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu và Tiên Lữ 
có 380 người; Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh có 
250 người và Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu có 25 người. 

Mỗi người được hỗ trợ 300 nghìn đồng, tương đương 
với tổng số tiền 241,5 triệu đồng. Mỗi cơ sở trợ giúp xã 
hội trên được hỗ trợ 3 triệu đồng. 
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Ngôi nhà in 3D
 đầu tiên trên thế giới từ đất thô

VĂN GIANG

Trồng mới hơn 5km 
đường hoa, cây xanh

  KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG HƯNG YÊN

43,5 triệu đồng xử phạt 
vi phạm hành chính

 trong lĩnh vực vệ sinh thú y 
và an toàn thực phẩm

Biến CO2 thành nhiên liệu lỏng

Những ngày gần đây, số 
ca F0 tăng cao, có ngày 
số ca mắc vượt 400 ca. 

Từ ngày 15.10.2021 đến hết 
ngày 12.1.2022, toàn tỉnh ghi 
nhận 8.748 ca, trong đó chỉ có 
18,51% số ca F0 là chưa tiêm 
vắc xin phòng Covid-19. Số F0 
phần lớn triệu chứng nhẹ, hoặc 
không có triệu chứng. Vì vậy, 
đồng thời với những biện pháp 
phòng, chống dịch, các địa 
phương, doanh nghiệp tiếp tục 
duy trì hoạt động sản xuất, kinh 
doanh nhằm thích ứng an toàn, 
linh hoạt theo cấp độ dịch. 

Trong số những ca mắc thời 
gian qua, phần lớn liên quan 
đến công nhân trong các doanh 
nghiệp. Sau khi phát hiện F0, 
các doanh nghiệp vừa khoanh 
vùng phong tỏa hẹp khu vực có 
F0, đồng thời tiếp tục tổ chức 
sản xuất và triển khai thực hiện 
các biện pháp phòng, chống 
dịch phù hợp. Do vậy, F0 nhanh 
chóng được cách ly và tình hình 
sản xuất sớm ổn định trở lại. 
Tổng công ty may Hưng Yên 
- Công ty cổ phần ghi nhận 
một số ca F0 đầu tiên từ ngày 
28.12.2021 qua xét nghiệm 
sàng lọc, công ty đã tăng cường 
công tác xét nghiệm cho toàn bộ 
công nhân. Từ ngày 6.1.2022 
đến nay, không phát hiện ca 
F0 mới. Trên địa bàn thành 
phố Hưng Yên đã có 4 doanh 
nghiệp may ghi nhận F0. Thành 
phố vừa chỉ đạo phòng, chống 
dịch tại doanh nghiệp, đồng thời 
điều tra, truy vết, tổ chức cách 
ly, lấy mẫu xét nghiệm tại nơi 
cư trú của công nhân. Đến nay, 
số ca mắc trên địa bàn đã giảm 
nhiều. Ngày 10.1, thành phố chỉ 
ghi nhận 8 ca F0. 

Là địa bàn có nhiều doanh 
nghiệp, khu trọ của công nhân, 
huyện Yên Mỹ tổ chức cho các 
doanh nghiệp ký cam kết thực 
hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch; yêu cầu các doanh 
nghiệp quản lý công nhân, tổ 
chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh 
3 ngày/lần, những trường hợp 
nghi nhiễm được yêu cầu ở tại 
chỗ và báo cáo chính quyền địa 
phương, không tự ý cho công 
nhân về nhà, khu trọ. Đồng thời 
tăng cường quản lý khu trọ, đưa 
đi cách ly tập trung các F1 đối 
với khu trọ có mật độ đông công 
nhân lao động sinh sống.

Ổ dịch thị trấn Như Quỳnh 
(Văn Lâm) đến nay cơ bản đã 
kiểm soát chặt chẽ. Phát hiện 
F0 từ ngày 10.12.2021, đến nay, 
thị trấn Như Quỳnh có 1.155 F0 
(hơn 1 tuần trở lại đây chỉ phát 
hiện thêm khoảng 60 F0). Bác 

Thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát dịch Covid-19

sỹ Nguyễn Thị Tâm, Giám 
đốc Trung tâm Y tế huyện 
Văn Lâm cho biết: Nhận định 
đây là ổ dịch lớn, trung tâm 
tiến hành xét nghiệm diện 
rộng. Lần thứ nhất xét nghiệm 
7000 người, trung tâm chia 
thành các nhóm, mỗi nhóm 
có 1-2 cán bộ y tế kết hợp với 
tổ Covid-19 cộng đồng lấy 
mẫu xét nghiệm, tránh bỏ sót, 
tránh tập trung đông người. 
Vì vậy, lần đầu xét nghiệm đã 
phát hiện trên 400 F0, sau đó 
cứ 3 ngày lấy mẫu xét nghiệm 
một lần để sàng lọc hết F0. 

Để giảm áp lực cho các 
cơ sở y tế, tỉnh đã triển khai 
quản lý, điều trị F0 không 
triệu chứng, triệu chứng nhẹ 
tại nhà. Từ ngày 30.12.2021, 
thị xã Mỹ Hào đã tổ chức thu 
dung, điều trị một số F0 không 
triệu chứng tại nhà đối với các 
gia đình đủ điều kiện cách ly 
theo quy định, chấp hành các 
quy định về phòng, chống 
dịch, được trạm y tế phát túi 
thuốc, quản lý, giám sát, theo 
dõi sức khỏe chặt chẽ. Tổng 
số bệnh nhân Covid-19 đang 
điều trị tại nhà trên địa bàn 
thị xã Mỹ Hào là 73 F0 không 
triệu chứng và triệu chứng 
nhẹ tại 9 xã, phường, trong đó 
3 bệnh nhân điều trị đầu tiên 
đã kết thúc điều trị sau khi có 
kết quả xét nghiệm âm tính 
với vi rút SARS-CoV-2. Cán 
bộ trạm y tế được phân công 
phụ trách F0 cách ly tại nhà 
hàng ngày tiếp nhận thông 
tin và kiểm tra tình trạng sức 
khỏe người cách ly, người 

chăm sóc, hỗ trợ người cách 
ly; ghi chép kết quả giám sát 
vào phiếu theo dõi sức khỏe 
hàng ngày...

Bác sỹ Vũ Minh Trường, 
Phó Giám đốc Trung tâm 
Y tế thị xã Mỹ Hào cho biết: 
“Trung tâm Y tế thị xã chỉ đạo 
các trạm y tế xã, phường thực 
hiện đúng quy trình quản lý, 
theo dõi, điều trị F0 tại nhà 
theo hướng dẫn. Các xã, 
phường kiểm tra, xác nhận 
bảo đảm đủ điều kiện cách ly 
tại nhà thì mới cho phép cách 
ly, điều trị tại nhà. Trong số 
các bệnh nhân điều trị tại nhà 
chưa có bệnh nhân nào tiến 
triển nặng phải đưa đi cơ sở 
y tế hoặc lây nhiễm thứ phát 
cho người trong gia đình”. 
Ngoài ra, thị xã Mỹ Hào còn 
triển khai mô hình “3 an toàn”: 
Cá nhân an toàn, gia đình 
an toàn, cộng đồng an toàn; 
tuyên truyền người dân tự test 
nhanh Covid-19 tại nhà, phát 
tờ rơi hướng dẫn chi tiết cách 
lấy mẫu test nhanh, nếu có 
kết quả nghi ngờ thì ở tại chỗ 
và gọi điện thoại cho y tế địa 
phương.

Đến ngày 13.1, toàn tỉnh 
đã có  5 huyện, thị xã  tổ chức 
quản lý, điều trị bệnh nhân 
Covid-19 không triệu chứng 
và triệu chứng nhẹ tại nhà, 
nơi lưu trú với tổng số 270 
ca. Trong đó, thị xã Mỹ Hào 
có 156 ca, huyện Ân Thi có 
19 ca, huyện Tiên Lữ có 10 
ca, huyện Văn Lâm có 23 
ca, huyện Yên Mỹ có 62 ca. 
Chính quyền địa phương kiểm 

tra điều kiện cách ly trước khi 
cho phép F0 điều trị tại nhà, 
trạm y tế hằng ngày quản lý, 
theo dõi, giám sát sức khỏe 
người bệnh, hướng dẫn người 
bệnh sử dụng thuốc, chế độ 
dinh dưỡng, vận động để 
nâng cao sức khỏe.

Sở Y tế đã chuyển kinh 
phí do tỉnh cấp cho trung tâm 
y tế huyện, thị xã, thành phố 
để mua thuốc theo danh mục 
thuốc trúng thầu, chuẩn bị túi 
thuốc cấp cho các trạm y tế. 
Ngoài ra, có địa phương chủ 
động túi thuốc từ trước. Thị xã 
Mỹ Hào đã chuẩn bị 500 túi 
thuốc, trị giá 200 nghìn đồng/
túi, với số ngày điều trị là 10 
ngày để chăm sóc, điều trị 
F0 không triệu chứng, triệu 
chứng nhẹ tại nhà; chỉ đạo 
mỗi trạm y tế xã, phường chủ 
động chuẩn bị 50 túi thuốc. 
Thị xã đã huy động khoảng 
400 người là y, bác sỹ nghỉ 
hưu, tình nguyện tham gia 
ứng phó khi tình huống dịch 
khẩn cấp. 

Một vấn đề cần lưu ý khi 
điều trị F0 tại nhà là việc sử 
dụng thuốc của bệnh nhân. 
Ngành Y tế khuyến cáo, người 
bệnh cần tuân thủ nghiêm 
theo hướng dẫn của cán 
bộ y tế, không tự ý sử dụng 
đơn thuốc của bệnh nhân 
Covid-19 trước đó, không tự 
ý mua các loại thuốc điều trị 
Covid-19 được bán trôi nổi 
trên mạng internet hoặc thị 
trường ảnh hưởng đến sức 
khỏe, quá trình điều trị.

ĐÀO DOAN

TIN KHOA HỌC - KỸ THUẬT

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Tổng công ty may Hưng Yên - công ty cổ phần

Chủ động giống lúa phục vụ sản xuất vụ xuân
Hiện nay, các doanh nghiệp, 

đại lý sản xuất, cung ứng 
giống trên địa bàn tỉnh đang 

đẩy mạnh công tác cung ứng giống 
phục vụ sản xuất vụ xuân bảo đảm 
số lượng, chất lượng, chủng loại, 
đúng cơ cấu giống của tỉnh.

Vụ xuân năm nay, huyện Ân Thi 
có kế hoạch gieo cấy gần 7 nghìn 
ha lúa. Để chủ động nguồn giống 
phục vụ sản xuất vụ xuân, huyện 
chỉ đạo các địa phương thông báo 
chính sách hỗ trợ giống lúa của 
tỉnh để người dân đăng ký, các xã, 
thị trấn chủ động liên hệ với công 
ty, doanh nghiệp cung ứng giống 
cây trồng theo cơ cấu giống lúa 
của tỉnh và mở rộng diện tích gieo 
cấy các giống lúa đã khảo nghiệm, 
trình diễn cho kết quả tốt từ 2 vụ trở 
lên. Đồng chí Cao Thị Tân, Trưởng 
phòng Nông nghiệp và PTNT 
huyện Ân Thi cho biết: Sản xuất 
vụ xuân gặp nhiều khó khăn trong 
khâu gieo cấy do thời tiết rét đậm, 
rét hại, ảnh hưởng đến sản xuất. Để 
đạt năng suất và sản lượng theo kế 
hoạch đã đề ra, huyện đã chỉ đạo 
các địa phương thông báo để người 
dân cần tuân thủ đúng khung thời 
vụ. Khi gieo mạ nền cứng phải che 
phủ để tránh rét và ngăn chặn sự 
xâm nhập của dịch hại, tuyệt đối 
không gieo cấy khi nhiệt độ trung 
bình ngày xuống dưới 150C. Cùng 
với đó, các địa phương chủ động 
giống dự phòng có thời gian sinh 
trưởng ngắn để gieo cấy bù diện 
tích lúa và mạ bị chết do rét đậm, 
rét hại gây ra. 

Theo kế hoạch, vụ xuân năm 
nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 
trên 26,8 nghìn ha lúa, trong đó 
lúa chất lượng cao chiếm trên 70% 
diện tích. Một số giống lúa chủ lực 
được cơ cấu trong vụ xuân gồm: 
Nếp thơm Hưng Yên, VNR20, ADI 
168, Đài thơm 8, Hà Phát 3... 

Những ngày này, đại lý cung 
ứng giống, vật tư nông nghiệp của 
gia đình ông Nguyễn Văn Thiết, thị 
trấn Lương Bằng (Kim Động) tấp 

nập người dân tới tìm hiểu kỹ thuật 
ngâm ủ, lựa chọn giống. Ông Thiết 
chia sẻ: Để bảo đảm cung ứng giống 
cho người dân sản xuất vụ xuân, đại 
lý của gia đình tôi nhập về trên 3 tấn 
lúa giống các loại. Cơ bản các loại 
lúa giống có giá tương đương so với 
vụ trước và được niêm yết giá công 
khai… Tùy theo điều kiện gieo cấy 
của người dân, gia đình tôi sẽ tư vấn 
người dân mua lượng thóc giống phù 
hợp. 

Thời điểm này, tại Công ty TNHH 
Lương Nhiên, thôn Nhân Vũ, xã 
Nguyễn Trãi (Ân Thi) tấp nập hoạt 
động buôn bán, phân phối giống lúa 
cho các đại lý cấp 2 và người dân 
quanh khu vực. Ông Phạm Trịnh 
Lương, Giám đốc Công ty TNHH 
Lương Nhiên cho biết: Công ty là 
đơn vị phân phối chính thức các loại 

giống lúa của Công ty cổ phần Tập 
đoàn ThaiBinh Seed (Thái Bình). Để 
chủ động giống lúa phục vụ người 
dân sản xuất vụ xuân, công ty đã 
nhập về trên 80 tấn lúa giống các 
loại. Nguyên tắc nhập lúa giống 
của công ty dựa trên cơ cấu giống 
lúa của tỉnh, nhu cầu của từng địa 
phương và định hướng phát triển 
một số giống mới phù hợp với thổ 
nhưỡng của địa phương. Đối với các 
giống lúa mới, công ty tổ chức giới 
thiệu sản phẩm, hướng dẫn quy trình 
sản xuất. Đến ngày 10.1, công ty đã 
cung ứng trên 80% lượng giống cho 
các đại lý cấp 2 và người dân mua 
lẻ. Những ngày tới, công ty tiếp tục 
nhập các giống lúa phù hợp với chân 
ruộng cao để phục vụ người dân ở 
các địa phương áp dụng gieo thẳng.

Theo đánh giá của các đại lý kinh 

doanh vật tư nông nghiệp và người 
dân trên địa bàn tỉnh, thị trường 
lúa giống những năm gần đây khá 
ổn định, không xảy ra tình trạng 
khan hiếm giống hay giá bị đẩy 
lên cao bất thường. Căn cứ vào cơ 
cấu giống lúa của tỉnh, một số hợp 
tác xã lựa chọn các giống lúa phù 
hợp với thổ nhưỡng, có năng suất, 
chất lượng cao, phù hợp với nhu 
cầu đặt hàng của các đơn vị bao 
tiêu để sản xuất. 

Để sản xuất vụ xuân giành 
thắng lợi, tỉnh đã có văn bản chỉ 
đạo các ngành, địa phương tăng 
cường tuyên truyền, hướng dẫn 
các hợp tác xã kinh doanh dịch 
vụ nông nghiệp, đại lý cung ứng 
giống, vật tư nông nghiệp nhập 
đủ lượng giống lúa để phục vụ 
nhu cầu sản xuất của người dân 
theo định hướng cơ cấu của tỉnh, 
huyện; khuyến cáo các hộ dân lựa 
chọn giống lúa từ những doanh 
nghiệp có uy tín, chất lượng; 
không sử dụng những giống lúa 
chưa có trong danh mục, giống có 
phẩm cấp chất lượng thấp. Các 
địa phương tiếp nhận thóc giống 
hỗ trợ của tỉnh, khẩn trương thông 
báo để người dân đã đăng ký đến 
nhận, chuẩn bị sẵn sàng gieo cấy 
khi đến lịch thời vụ…

Trong thời gian tới, ngành 
chuyên môn tiếp tục thực hiện 
thanh tra, kiểm tra tình hình cung 
ứng lúa giống, phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh, 
kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 
xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh 
có hành vi vi phạm. Cùng với đó, 
ngành chuyên môn khuyến cáo 
người dân nên mua giống cây 
trồng có nguồn gốc, xuất xứ rõ 
ràng tại các cơ sở kinh doanh uy 
tín, giữ lại bao bì sau gieo trồng 
cho đến khi thu hoạch, làm căn 
cứ để xử lý khi lúa giống kém chất 
lượng.

HOA PHƯƠNG

Công ty TNHH Lương Nhiên, xã Nguyễn Trãi (Ân Thi) cung ứng 
giống lúa  phục vụ nông dân

Đánh giá
 công tác dân số

 năm 2021
Ngày 13.1, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ)  tổ chức hội 
nghị tổng kết công tác dân số năm 2021, triển 
khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức 
theo hình thức trực tuyến kết nối đến 63 điểm 
cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Năm 2021, ngành Dân số trong cả nước đã nỗ 
lực vượt khó thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch. 
Tỷ số giới tính khi sinh là 111,8 trẻ trai/100 trẻ 
gái. Ước tính tổng tỷ suất sinh là 2,11 con/phụ 
nữ, đạt kế hoạch đề ra; giảm 5% số vị thành 
niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn so với năm 
2020. 748.061 người mẹ mang thai được tầm 
soát, sàng lọc trước sinh; 574.499 trẻ sơ sinh 
được tầm soát, sàng lọc sơ sinh. 

Về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, ước 
tính tuổi thọ bình quân hiện là 73,7 tuổi. Trong 
năm 2021, Tổng cục DS - KHHGĐ tiếp tục phối 
hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực 
hiện công tác dân số giai đoạn 2021 - 2025; tổ 
chức nhiều buổi tọa đàm; áp dụng chuyển đổi số 
trong công tác truyền thông…

Song năm 2021, công tác dân số gặp nhiều 
khó khăn và hạn chế. Tình trạng sinh con thứ 3 
trở lên và mất cân bằng giới tính khi sinh có dấu 
hiệu gia tăng ở một số tỉnh; mức sinh giữa các 
vùng có chệnh lệch khá lớn, tạo nguy cơ tăng 
khoảng cách phát triển giữa các vùng và khoảng 
cách giàu nghèo giữa các nhóm dân cư; tốc độ 
già hóa dân số thuộc nhóm các nước nhanh nhất 
thế giới; một số cơ chế, chính sách về dân số 
chậm đổi mới…

Năm 2022, ngành Dân số đặt mục tiêu duy 
trì vững chắc mức sinh thay thế, thực hiện cuộc 
vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con; giảm 
thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; chú trọng 
giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về 
quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng 
dân số. Cụ thể, tiếp tục triển khai các chương 
trình, đề án: Kiểm soát mất cân bằng giới tính 
khi sinh, giai đoạn 2016 - 2025; Chương trình 
Điều chỉnh mức sinh phù hợp vùng, đối tượng 
đến năm 2030; Chương trình mở rộng tầm soát, 
chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh 
và sơ sinh, đến năm 2030; Chương trình Chăm 
sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030… 
Đồng thời, ngành Dân số tập trung đổi mới, nâng 
cao chất lượng công tác truyền thông; bồi dưỡng 
nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức làm công tác dân số các cấp và cộng 
tác viên dân số…

NGUYỄN NHÂN

Trên 32 nghìn người cao tuổi 
được tặng quà chúc thọ

Dư nợ tín dụng tăng 11,1%

Năm 2021, Cục Quản lý thị trường Hưng 
Yên ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với cá nhân về hành vi vận 
chuyển động vật chết, sản phẩm động vật 
không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an 
toàn thực phẩm; kinh doanh thực phẩm tươi 
sống có nguồn gốc động vật trên cạn bị ôi thiu, 
biến đổi màu sắc, mùi vị... Tổng số tiền phạt 
vi phạm hành chính 43,5 triệu đồng; buộc tiêu 
hủy 1.210kg thịt lợn, 500kg lòng lợn, 610kg bì 
lợn, 200kg nội tạng, 250kg da, bì trâu, bò.

HƯƠNG GIANG

Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh 
tỉnh, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của các 
tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến ngày 
31.12.2021 đạt trên 75,8 nghìn tỷ đồng, tăng 
7.591 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 11,1%) so với ngày 
31.12.2020. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn 
đạt trên 54,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13%; dư nợ 
cho vay trung, dài hạn đạt trên 21,4 nghìn tỷ 
đồng, tăng 6,5% so với ngày 31.12.2020.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực 
hiện nghiêm túc mức lãi suất cho vay ngắn hạn 
bằng VNĐ đối với các lĩnh vực ưu tiên theo quy 
định của Ngân hàng Nhà nước. Dư nợ có mức 
lãi suất dưới 10%/năm chiếm tỷ trọng trên 70% 
trong tổng dư nợ.

MINH NGHĨA

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn 
tỉnh có 32.309 người cao tuổi được tặng quà 
chúc thọ. Trong đó, có 23.532 người ở tuổi tròn 
70, 75, 80, 85, 90, 95 tuổi; 7.993 người ở các 
độ tuổi từ 91 đến 94 và từ 96 đến 99 tuổi; 257 
người tròn 100 tuổi; 511 người trên 100 tuổi và 
16 người cao tuổi đang được nuôi dưỡng tại các 
cơ sở trợ giúp xã hội. 

Tổng số tiền chi tặng quà chúc thọ người 
cao tuổi là gần 11,5 tỷ đồng. 

THU YẾN

Nhằm góp phần bảo vệ môi trường và tạo dựng 
cảnh quan nông thôn, năm 2021, các xã, thị 
trấn trên địa bàn huyện Văn Giang đã trồng mới 
được hơn 5km đường hoa, cây xanh. Hiện toàn 
huyện có gần 38km đường hoa, cây xanh; 100% 
số xã, thị trấn xây dựng và duy trì tuyến đường tự 
quản về vệ sinh môi trường, tuyến đường nông 
thôn mới xanh - sạch - đẹp.

VI NGOAN

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc 
đã tạo ra một chất xúc tác mới giúp 
chuyển đổi carbon dioxide thành 
axit formic có độ tinh khiết cao.

Hầu hết nhu cầu năng lượng 
của thế giới hiện nay vẫn được đáp 
ứng bằng cách đốt nhiên liệu hóa 
thạch, điều này góp phần gây hiệu 
ứng nhà kính thúc đẩy biến đổi khí 
hậu. Để giảm sự nóng lên toàn cầu, 
chúng ta phải tìm cách giảm CO2 
trong khí quyển. Một giải pháp là 
biến CO2 thành hóa chất thông qua 
quá trình điện phân dựa vào các 
nguồn năng lượng sạch như gió, 
nước và năng lượng mặt trời. Đây là 
một công nghệ mới, được kỳ vọng 
sẽ giúp giảm lượng khí thải CO2 một 
cách hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh axit formic 
(HCOOH) - nhiên liệu lỏng có giá 
trị cao, quá trình này cũng tạo ra 
nhiều hóa chất khác như ethanol, 
carbon monoxide và ethylene. Việc 
chiết xuất và làm sạch một số chất 
lỏng nhất định từ dung dịch điện 

phân tốn quá nhiều chi phí.
Để giải quyết vấn đề trên, các 

nhà khoa học Trung Quốc đã phát 
triển một chất xúc tác đơn nguyên 
tử gốc đồng có chi phí thấp hơn 
nhưng hoạt động hiệu quả hơn, 
giúp chuyển hóa CO2 thành axit 
formic có độ tinh khiết cao.

Bên cạnh đó, dựa trên chất điện 
phân rắn, nhóm nghiên cứu còn 
chế tạo thành công một thiết bị điện 
phân có thể sản xuất nhiên liệu 
lỏng axit formic tinh khiết mà không 
cần phân tách, bằng cách sử dụng 
CO2 và nước, kết hợp với chất xúc 
tác đơn nguyên tử gốc đồng mới.

Thành tựu này hứa hẹn sẽ làm 
giảm đáng kể chi phí phân tách 
trong điện phân CO2 và thúc đẩy 
quá trình công nghiệp hóa chuyển 
đổi CO2 thành năng lượng xanh, 
điều này có ý nghĩa to lớn trong nỗ 
lực đạt mục tiêu trung hòa carbon 
trước năm 2060 của Trung Quốc.

PV tổng hợp

Những ngôi nhà bền vững đầu 
tiên trên thế giới được in 3D bằng 
loại đất có sẵn ở địa phương, giúp 
cung cấp nơi ở cho người dân bị mất 
nhà cửa trong thiên tai.

Thiết kế nhà in 3D mới là sản 
phẩm của kiến trúc sư Mario 
Cucinella. Ông hy vọng công nghệ 
xây dựng tiên tiến này có thể góp 
phần đối phó tình trạng vô gia cư. 
Cucinella đặt tên cho thiết kế là nhà 
TECLA dựa theo sự kết hợp giữa 
công nghệ và đất sét.

Cụm nhà hình vòm đầu tiên được 
xây dựng ở Massa Lombarda, gần 
Ravenna, Italy, sử dụng nhiều máy 
in 3D vận hành cùng lúc. Ở dạng 
cơ bản nhất, các ngôi nhà có thể ra 
đời chỉ sau 200 giờ in. Nguyên mẫu 

rộng 60m2 được xây theo từng lớp 
mà không cần dựng khung. Ngôi 
nhà bao gồm hai cấu trúc hình tròn 
nối liền với nhau. Cucinella không 
tiết lộ chi phí xây dựng. Bên trong 
ngôi nhà có phòng khách, phòng 
tắm và phòng ngủ, kèm theo các đồ 
nội thất như bàn ghế cũng được tạo 
ra bằng máy in 3D.

Theo Cucinella, lợi thế của thiết 
kế là nếu có thảm họa tự nhiên, kiến 
trúc sư chỉ cần dùng máy in 3D để 
xây lại nhà cho nạn nhân bị mất chỗ 
ở. Máy in cũng có thể điều chỉnh 
loại mái vòm tùy theo môi trường nơi 
động đất, sóng thần hoặc lũ lụt xảy 
ra.
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VĂN GIANG

Trồng mới hơn 5km 
đường hoa, cây xanh

VĂN HÓA - VĂN NGHỆ

Đàn cò của mẹ ngày xưa 
Bay vào cánh võng ru đưa giấc nồng
Đậu trên ngọn gió triền sông 
Vượt mưa đi đón cầu vồng trời xa

Đàn cò rợp cánh đồng nhà
Như mây che bóng mẹ ta tháng ngày
Co chân đứng lặng luống cày
Dáng cò, dáng mẹ ai gầy hơn ai

Mẹ ngồi sàng những đêm dài
Sảy từng câu hát thức ngoài thềm sương
Đàn cò gánh gạo canh trường
Mẹ ta bóng đổ trên tường mòn đêm

Con từ câu hát lớn lên
Đàn cò của mẹ nâng trên cõi đời
Chiều nay con đến viếng Người
Một đàn cò trắng ngang trời còn bay.

NGUYỄN VĂN SONG

Quê hương vào mùa đông, 
những cơn gió mùa Đông 
Bắc đột ngột tràn về, lùa 

vào trong da, tê tái lạnh run người, 
những đàn chim đang bay mải miết 
về phương nam tìm gió và nắng ấm. 
Rồi đến những ngày tiếp theo, ban 
ngày trời âm âm u u, ít nắng và trời 
lạnh thấu xương, nhiều ngày trời 
chuyển mình, những làn mưa phùn 
kèm theo gió bấc thổi như găm 
kim vào da thịt. Bạn hay tôi đang 
ở ngoài đường hay ở nơi nào đó vì 
công việc, đều muốn nhanh nhanh 
về nhà trong khoảnh khắc này, để 
sà vào nơi bếp ấm, huơ đôi bàn tay 
lạnh cóng bên bếp lửa hồng, như 
thuở khi mới lên chín lên mười xa 
xưa…

Nhà quê ngày ấy, nhà nào cũng 
có một cái bếp riêng. Tuy hơi chật 
hẹp,  nhưng là nơi cả nhà, từ ông 
bà, cha mẹ và anh em quây quần 
mỗi khi mẹ tôi nổi lửa nấu cơm. 
Trên bếp, ba ông đầu rau được nặn 
bằng đất sét, chụm đầu vào nhau 
để mẹ nấu cơm, luộc rau, xào nấu 
các món ăn. Đủ các loại cây làm 
củi, kể cả các cành tre mà cha tôi 
chặt ở bụi tre gai sau nhà, mỗi khi 
đun các cây củi sủi bọt trắng và 
rơm rạ cháy lem lém, toả ra không 
gian một mùi thơm dễ chịu. Mùi 
cơm chín, mùi khoai lùi thơm nưng 
nức, mùi thức ăn, mùi ngô nướng, 
lạc luộc thơm lừng… làm cho lũ trẻ 
chúng tôi thèm thuồng, miệng ứ 
nước miếng đòi mẹ cho ăn. Trên 
gác bếp mẹ thường treo lơ lửng đủ 
thứ, nào là rổ rá, chổi rơm… nào là 
hành, nào tỏi, ngô, thóc nếp… Cả 
nhà ông, bà, cha mẹ quây quần 
bên bếp lửa hồng ăn cơm. Ăn xong, 
chúng tôi thường ngồi nghe bà đọc 
truyện Kiều, hay kể chuyện cổ tích, 
nhiều đứa vừa nghe vừa ngủ gật, 

ĐÔNG VỀ LẠI NHỚ BẾP XƯA

có đứa còn lăn ra cái ổ rơm mà mẹ tôi 
đã trải sẵn mà ngủ…

Bây giờ thời hiện đại, nhà nào 
cũng có bếp ga, bếp điện, nồi cơm 
điện… bếp sáng choang nồi niêu bát 
đĩa sạch sẽ, đã thay thế và đỡ đần 
con người nhiều thứ. Tiện ích của 
thời đại công nghiệp là thế, nhưng 
với những người đã trải qua cái thời 
nghèo khó và lạc hậu ngày xưa lại 
hay nhớ về quá khứ, chúng ta đã 
mất đi cái cảm giác hơi ấm của lửa 
nồng đã sưởi ấm tâm hồn con người 
suốt bao nhiêu thế kỷ đã qua. Những 
kỷ niệm ấu thơ bên mẹ hiền lam lũ, 
chan chứa tình mẫu tử. Mùa đông về 
lạnh thấu, không còn được huơ đôi 
bàn tay lạnh trên bếp lửa hồng vì nồi 
cơm điện, bếp điện, không còn bếp 

ấm của một thời nghèo khó, cất lên 
tiếng nói ấm nồng, tri ân quá khứ 
nghèo khổ mà ấm áp tình người quê 
Việt. Không còn bếp ấm, không còn 
thấy một thời gian khó, thân thương, 
một đi không trở lại, nó như một nét 
văn hoá phi vật thể đáng yêu về cuộc 
sống của cha ông.    

Mùa đông về… lại nhớ nơi bếp 
ấm của mẹ, mà lòng bùi ngùi, không 
thể nguôi ngoai. Không còn bếp ấm, 
không còn thấy dáng tảo tần của mẹ 
hiền ngày nào. Mùa đông ơi! mùa 
của nỗi nhớ, mùa của khói. Dù cho 
vật đổi sao rời, bếp ấm vẫn luôn hiện 
hữu trong ta, với tình mẹ, ấm áp chở 
che ta cả một thời gian khó.

NGUYỄN ANH ĐÀO

Con cứ ngỡ mùa đông là sương muối 
Là mưa xa vời vợi cánh đồng làng 
Là nếp nhà nặng lắm tiếng ho khan 
Cha trở giấc, ngọn đèn vàng hiu hắt...

Con vẫn nhớ hạt mưa đêm dìu dặt 
Lạnh sống lưng manh chiếu rách năm nào 
Và lỗi mùa, mùi hương ấy chênh chao
Kìa bông bưởi ngạt ngào qua ngõ vắng...

Rồi ngày mai, xuân sẽ  mang màu nắng 
Mẹ ra sân, hong tóc trắng mây chiều... 
Cha sẽ ngồi thả ánh mắt đăm chiêu... 
Trời cao lắm, cánh diều  như nét vẽ... 

Ở nơi đây, con mơ về bên mẹ 
Thương cánh cò lặng lẽ chở ca dao 
Ở nơi đây mùa sắc đỏ hoa đào..
Con vẫn nhớ ngạt ngào hương hoa bưởi... 

KIÊN DUYÊN 

Như thuở nào
Dịp Tết dương lịch, hai vợ chồng 
được nghỉ. Cô vợ muốn được 
chồng đưa đi chơi riêng tư nên thủ 

thỉ nói với chồng:
- Em muốn chúng ta đón năm mới 
thật vui vẻ và yên bình giống như 
thuở nào.
- Anh hoàn toàn nhất trí, em yêu! 
Vậy bây giờ anh sẽ tự đi mua đồ 
ăn thức uống, còn em sẽ về nhà 
ngoại.
- ???

Kiểm tra
Cuối năm, bác sĩ điều trị tâm lý 
muốn kiểm tra xem bệnh nhân đã 
có thể xuất viện chưa. Ông liền 

cho 2 bệnh nhân đóng vai 2 người 
mua, bán giò.

Người mua:
- Bán cho tôi 2 lít giò.
Người bán cười ngặt nghẽo… Bác 
sĩ mừng thầm, thế là anh này đã 
hết bệnh nhưng để kiểm tra lần 
cuối, bác sĩ hỏi:
- Người ta mua 2 lít giò sao anh lại 
cười?
- Ha ha, nó đi mua giò mà không 
mang theo chai đựng.
- !!!

(ST)

Bâng khuâng tháng Chạp

gia đình với những nụ đào tươi thắm.
Tháng Chạp về, nhiều lúc tôi bỗng 

thấy mình như bé lại, nhỏ dại ở thời 
khắc tuổi thơ ngọt ngào. Vùng đất 
nghèo quê tôi vốn dĩ bình yên nhưng 
cứ mỗi độ đến tháng Chạp lại huyên 
náo, rộn rã. Lũ trẻ con chạy lăng xăng 
trên con đường đất đỏ, nói với nhau 
về cái Tết cận kề. Những câu chuyện 
cũ quanh năm vẫn xoay quanh phiên 
chợ Tết, gói bánh chưng, sên mứt và 
chờ chiều ba mươi Tết xem nhà ai đó 
đụng lợn. Cuộc nói chuyện bên đống 
lửa được vun bằng những cành cây 
khô, củi mục để xua đi cơn gió mùa 
đông. Dọc hai bên đường, trên những 
nhánh cây bạch đàn, chính quyền xã 
mắc loa đến tận từng thôn. Những bài 
hát về mùa xuân rộn ràng, như gieo 
vào lòng lũ trẻ niềm hân hoan xuân 
về. Lũ trẻ cũng biết góp sức mình san 
sẻ với công việc vệ sinh đường làng 
ngõ xóm cùng các anh chị đoàn viên 
thanh niên. Hai bên đường, rác, cỏ 
khô được dọn dẹp, đốt sạch sẽ. Mùi 
khói lá bay lên trong buổi chiều tháng 
Chạp mà lòng tôi bồi hồi như thể 
ngay ngày mai thôi Tết sẽ về thật rồi.

Tháng Chạp, chị gái tôi mải mê 
với những mẻ mứt cà rốt, bí đao rồi 
dừa. Năm nào dù ăn chẳng được bao 
nhiêu nhưng chị nhất định phải sên 
mứt. Chị nói Tết mà không có mứt thì 
coi như không có Tết. Khoảnh khắc 
tôi nhớ nhất chính là lúc ngồi bên bếp 
lửa nhìn chị sên và cho ra thành quả 

cuối cùng. Có mẻ mứt chị sên không 
đúng kỹ thuật, thất bại làm đứa em là 
tôi phải ăn hộ no đến căng cả bụng. 
Khi sên được mẻ mứt thành công thì 
chị vui lắm, reo lên sung sướng. Hình 
ảnh đó, kỷ niệm đó, cứ ăn sâu vào trí 
nhớ, để rồi mỗi lần tháng Chạp, lại mơ 
thấy hình bóng chị ở trong bếp đang 
sên mứt. Gọi điện cho chị, nhắc nhớ, 
khóe mắt ươn ướt lúc nào chẳng hay. 
Tôi thèm lắm được hít hà cái mùi gừng 
cay cay, nồng nồng, vị đường ngòn 
ngọt, vị thanh mát của cà rốt và bí 
đao nhâm nhi trong mấy ngày Tết. Tôi 
thèm lắm khoảnh khắc hai chị em chí 
chóe nhau trong gian bếp, và thèm… 
được ăn đồ chị sên mặc dù đó là mẻ 
mứt bị lỗi. Dường như tháng Chạp sinh 
ra là để cho người ta biết trân trọng 
từng khoảnh khắc, dù là ký ức xưa cũ. 

Tháng Chạp của những năm tháng 
trưởng thành, xa quê mới thấu hiểu sự 
cô đơn và lạnh lẽo. Lòng tôi lúc nào 
cũng thấp thỏm, mong chờ được về 
lại quê nhà đoàn tụ bên gia đình, tình 
thân ấm áp. Trưởng thành rồi mới 
biết trân quý từng khoảnh khắc thân 
thuộc như vậy. Tháng Chạp đã khơi 
dậy trong lòng mỗi người giá trị tình 
cảm thiêng liêng của quê nhà cưu 
mang suốt hành trình năm tháng, 
giúp tôi nhận ra để sống trọn vẹn và 
yêu hơn những khoảnh khắc hiện tại .

TĂNG HOÀNG PHI

LỜI HAY - Ý ĐẸP
* Học cách thể hiện lòng cảm kích sẽ buộc bạn phải tập trung vào điều tích cực.

                                                       JIM ROHN
*Ý chí của ta luôn vì lợi ích của ta, nhưng ta không phải lúc nào cũng thấy nó là gì.

                                                 JEAN JACQUES ROUSSEAU

Đàn cò của mẹHương bưởi 
trái mùa

kế hoạch tỉnh giao trong năm 2021 
và tăng 9% so với cùng kỳ năm 
2020. Đồng thời, Ban Quản lý các 
KCN tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư đối với 4 dự án đầu 
tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 
các KCN với tổng vốn đầu tư đăng 
ký của các KCN này khoảng 7.566 
tỷ đồng.

Trong năm qua, dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng 
lớn đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Để hoàn thành mục tiêu, kế 
hoạch, các doanh nghiệp luôn trong 
tình trạng vừa phòng, chống dịch, 
vừa duy trì sản xuất, kinh doanh, 
chi phí sản xuất gia tăng, có doanh 
nghiệp, có bộ phận phải tạm ngừng 
hoạt động… Trước thực trạng trên, 
Ban Quản lý các KCN tỉnh và các 
ngành chức năng thường xuyên 
nắm bắt tình hình triển khai thực 
hiện dự án và hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của các doanh nghiệp 
trong các KCN; tiếp nhận và xử lý 
kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc 
của doanh nghiệp trong quá trình 
triển khai thực hiện dự án và hoạt 
động sản xuất, kinh doanh. Cùng 
với đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh 
đã thường xuyên phổ biến, tuyên 
truyền những quy định của pháp luật 
liên quan đến ngành, lĩnh vực quản 
lý; tiếp tục duy trì và thực hiện tốt 
công tác cải cách hành chính, đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
trong mọi hoạt động tại cơ quan, tạo 
điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư 
trong quá trình thực hiện các thủ tục 
đầu tư, triển khai dự án và hoạt động 
sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. 
Các chủ đầu tư hạ tầng KCN đã thực 
hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng 
mặt bằng được khoảng 139ha, san 
lấp mặt bằng, đang hoàn thành đầu 
tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được 
khoảng 130ha đất KCN. 

Với những giải pháp hỗ trợ của 
ngành chức năng, cùng sự nỗ lực 
vượt qua khó khăn của các nhà đầu 
tư, năm 2021, các KCN có thêm 32 
dự án đầu tư mới đi vào hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, đạt 106%, 
tạo thêm việc làm mới cho khoảng 
8.000 lao động, đạt 267%, thu ngân 
sách nội địa của các doanh nghiệp 
trong KCN ước đạt 12.500 tỷ đồng, 
đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh 
giao. Trên địa bàn tỉnh có thêm 4 
KCN được Thủ tướng Chính phủ 
quyết định chấp thuận chủ trương 
đầu tư, gồm: KCN Phố Nối A mở 
rộng diện tích 92,5ha, KCN sạch, 
diện tích 143,06ha, KCN số 5, diện 
tích 192,64ha và KCN số 3, diện 
tích 159,71ha, đạt 200% chỉ tiêu kế 
hoạch tỉnh giao. Đồng thời, 2 KCN: 
Yên Mỹ II mở rộng, diện tích 216ha 
và Thăng Long II giai đoạn 3 diện 
tích 180,5ha đã được Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư thẩm định, trình Thủ 
tướng Chính phủ quyết định chấp 
thuận chủ trương đầu tư. Bên cạnh 
đó, KCN Thổ Hoàng diện tích 250ha 
đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ 
chức thẩm định để trình Thủ tướng 
Chính phủ quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư theo quy định. 
Những kết quả trên đã tạo sức hấp 
dẫn đối với các nhà đầu tư đầu tư 
vào các KCN trên địa bàn tỉnh trong 
những năm tiếp theo.

Để nâng cao hiệu quả thu hút 
đầu tư phát triển các KCN trên địa 
bàn tỉnh, thời gian tới, Ban Quản lý 
các KCN tỉnh cùng với các ngành 
liên quan tiếp tục rà soát đề xuất 
quy hoạch phát triển các KCN, để 
tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hưng 
Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050, trong đó tập trung 
ưu tiên các KCN có vị trí giao thông 
thuận lợi, có điều kiện thu hút đầu tư 
nhanh. Đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ 

chủ đầu tư hạ tầng các KCN đã được 
bổ sung vào quy hoạch hoàn thiện 
hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, 
trình cấp có thẩm quyền thẩm định, 
phê duyệt theo quy định. Tập trung 
đôn đốc và hỗ trợ các chủ đầu tư hạ 
tầng KCN đã được quyết định chủ 
trương đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải 
phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật KCN trên phần diện 
tích đất đã đền bù giải phóng mặt 
bằng, bảo đảm mặt bằng sẵn sàng 
tiếp nhận dự án đầu tư. Thực hiện 
đồng bộ, hiệu quả hoạt động thu hút 
đầu tư vào các KCN trên địa bàn 
tỉnh. Phối hợp với các chủ đầu tư hạ 
tầng KCN và các tổ chức tư vấn xúc 
tiến đầu tư thực hiện đồng bộ, hiệu 
quả các hoạt động xúc tiến đầu tư 
vào các KCN trên địa bàn tỉnh; đẩy 
mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại 
chỗ. Trong đó, ưu tiên thu hút các 
dự án quy mô lớn, công nghệ cao, 
công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, 
đóng góp tích cực cho tăng trưởng 
và ngân sách Nhà nước. Thường 
xuyên nắm bắt tình hình triển khai 
thực hiện dự án và hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 
trong các KCN. Tiếp nhận và xử lý 
kịp thời những khó khăn, vướng mắc 
của doanh nghiệp trong quá trình 
triển khai thực hiện dự án và hoạt 
động sản xuất, kinh doanh; bảo 
đảm các dự án triển khai nhanh và 
hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu 
quả, phấn đấu trong năm 2022, tỉnh 
có thêm 1-2 KCN được Thủ tướng 
Chính phủ quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư, khoảng 30 dự 
án đầu tư trong các KCN đi vào 
hoạt động sản xuất, kinh doanh và 
tạo thêm việc làm mới cho khoảng 
4.000 lao động, các doanh nghiệp 
trong các khu công nghiệp đóng góp 
ngân sách khoảng 2.650 tỷ đồng.

Tạo sức hút đầu tư ... (TIẾP THEO TRANG 1)

Buổi sáng, gió về neo 
trên khung cửa, thướt 
tha điệu đàng dưới màu 

nắng vàng nhạt. Cái lạnh vẫn 
đương còn rưng rức, buôn buốt 
chân tay. Tôi khẽ nhìn lên tờ 
lịch mới hay tháng Chạp đã về. 

Tháng Chạp là tháng cuối năm, 
ở quê giờ này mọi người bận rộn 
vô cùng. Tôi nhớ mãi câu nói của 
mẹ, mỗi khi tháng Chạp sang, mẹ 
cứ chép miệng than rằng, sao bao 
nhiêu việc cứ đổ dồn hết vào tháng 
Chạp. Tôi cảm tưởng một ngày với 
hai mươi bốn giờ đồng hồ với mẹ là 
không đủ. Tháng Chạp của mẹ bắt 
đầu từ rất sớm. Buổi sớm, khi gà 
chưa kịp gáy, mẹ đã thức giấc, thắp 
đèn chuẩn bị cho gánh rau mang 
ra chợ bán. Tận dụng rau củ vườn 
nhà trồng được và lấy thêm của 
hàng xóm, mẹ mang ra chợ ngồi 
bán kiếm chút đồng ra đồng vào 
vào dịp Tết. Hôm vội quá, cần phải 
về sớm, mẹ bán luôn cho thương 
lái, hôm rảnh hơn thì mẹ ngồi lại 
bán lẻ từng mớ rau, từng cân củ, 
quả. Gánh rau của mẹ cạn, mẹ 
trở về nhà thay đồ rồi quẩy quang 
gánh lao nhanh ra ruộng. Ở ruộng, 
rau Tết, hoa Tết đang chờ bàn tay 
của mẹ chăm sóc và tưới tắm. 
Phía bên kia chỗ đất trũng, bố cần 
mẫn với những đường cày, dẫn 
nước để chuẩn bị cho vụ cấy mới. 

 Tháng Chạp, tôi lại nhớ cây 
đào trong vườn bố trồng. Mười cây 
đào cổ thụ, cành vươn cao gấp đôi 
tầm thước của một người trưởng 
thành. Giống đào hoa màu hồng 
nhạt rất đẹp. Mới đầu thì thoạt như 
đào rừng nhưng nhìn kỹ thì không 
giống. Mấy cây đào của bố mảnh 
mai hơn, lớp da cũng bớt sần sùi, 
đặc biệt khi hoa nở luôn có những 
búp lộc non xen kẽ, trông đầy sức 
sống. Đầu tháng Chạp, bố nhấc 
mấy cái ghế ra gốc đào, “tạo công 
việc” cho hai chị em tôi tuốt lá. Bố 
tôi nói đào xứ Bắc hay mai vàng 
miền Nam, muốn cây ra hoa đẹp 
đúng vào dịp Tết thì cũng đều phải 
tuốt lá trước. Mấy cây đào là cả 
“gia tài” của bố. Tết đến, người ta 
đến xem hoa, ngỏ lời muốn mua 
giá thật cao nhưng bố nhất quyết 
không bán. Bố nói rằng, trồng 
đào không phải vì lợi nhuận kinh 
tế mà bố trồng để vườn nhà thêm 
đẹp, mùa xuân thêm hương sắc. 
Nếu bán thì những năm sau sẽ 
không thấy màu của hoa đào, nuôi 
cây nhỏ thì biết bao giờ cho lớn?! 
Cũng nhờ “tư tưởng” ấy của bố mà 
chị em tôi được lưu lại những kỷ 
niệm với mùa xuân tuyệt đẹp bên 

Ảnh minh họa: NGUYỄN THANH

không có triệu chứng, vì thế trong 
tiếp xúc hàng ngày rất khó để biết 
được người đối diện hay bản thân 
mình có mắc bệnh hay không. Đó 
là chưa kể, nguy cơ lây nhiễm tăng 
khi những hoạt động tập trung đông 
người như liên hoan cuối năm, lễ, 
Tết... được tổ chức.

Nghe nói vậy, Bà Hạnh chột dạ. 
Không tự nhiên mà tỉnh lại có công 
văn yêu cầu tạm dừng các hoạt động 
tập trung đông người không thực 
sự cần thiết. Mấy tuần gần đây, ti 
vi, loa truyền thanh của xã thường 
xuyên đưa tin về tốc độ lây lan dịch 
Covid-19 nhanh, phức tạp với những 
biến thể mới... 

Bà Hạnh trở về nhà lòng đầy 
tâm trạng, không biết nên gọi điện 

khuyên con ở lại hay về quê ăn Tết, 
trong đầu lại nghĩ miên man. Sau 2 
hơn năm ứng phó dịch Covid-19, thói 
quen làm việc, sinh hoạt của người 
dân, nhất là dịp lễ, Tết đã dần thay 
đổi để thích ứng an toàn với dịch 
bệnh… Tuy nhiên, lo lắng trước nguy 
cơ dịch bệnh lan nhanh vào các dịp 
lễ, Tết là hoàn toàn có cơ sở bởi 
người Việt có thói quen đến từng nhà 
người thân, họ hàng, bạn bè chúc 
Tết, thăm hỏi... 

Mang câu chuyện về kể với 
mọi người trong gia đình, con gái 
bà Hạnh nghe vậy nói: Mẹ khuyên 
anh ấy cân nhắc kỹ rồi quyết định. 
Ngành chức năng khuyến cáo, trước 
tình hình dịch bệnh hiện nay, các 
gia đình chỉ nên thăm hỏi, chúc tết 

những nơi thực sự cần thiết; hạn chế 
việc thăm hỏi xã giao, nhất là những 
gia đình đang có người già, người 
có bệnh nền. Việc sinh hoạt, đi lại, 
giao thương trong thời gian nghỉ Tết 
cần tuyệt đối tuân thủ thông điệp 5K. 
Nhà nước đang cố gắng kiểm soát 
hiệu quả dịch bệnh để phục hồi và 
phát triển kinh tế. Vì vậy, mỗi người 
dân phải nâng cao ý thức phòng dịch 
vì bản thân và vì cộng đồng...

Mỗi người hãy biến khoảng thời 
gian nghỉ Tết để quây quần đầm ấm 
bên gia đình nhỏ của mình, dành 
thời gian động viên, chăm sóc nhau, 
mang đến cho nhau niềm vui, hạnh 
phúc. Bởi chỉ khi mỗi thành viên 
khỏe mạnh, thì gia đình mới an vui, 
hạnh phúc. 

Về quê dịp Tết (TIẾP THEO TRANG 1)
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Đài KTTV Hưng Yên

Xử lý hơn 1 nghìn 
trường hợp vi phạm 

nồng độ cồn trong năm 2021
Năm 2021, lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh 

thực hiện xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Kế hoạch 
được thực hiện tổng thể, đồng bộ, liên tục, tập trung tại các 
tuyến giao thông chính trong đô thị, các tuyến cao tốc, quốc 
lộ trọng điểm, các tuyến vận tải hành khách, hàng hóa, các 
tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông… Qua 
công tác tuần tra, kiểm soát, đã có hơn 1 nghìn trường hợp vi 
phạm nồng độ cồn bị xử phạt với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

CÔNG AN THỊ XÃ MỸ HÀO

Xử phạt hơn 150 triệu đồng 
vi phạm hành lang an toàn 

giao thông, trật tự đô thị
Thời gian qua, Công an thị xã Mỹ Hào đã chỉ 

đạo lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ, quyết 
liệt các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho 
người dân; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp 
phương tiện ô tô, xe máy đỗ lấn chiếm vỉa hè, lòng 
đường làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và gây 
mất trật tự an toàn giao thông. Qua đó, đã xử lý hơn 
250 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao 
thông, trật tự đô thị với tổng số tiền phạt hơn 150 
triệu đồng.

PHẠM ĐĂNG

cán bộ, chiến sỹ thường xuyên bám 
sát cơ sở, tăng cường các hoạt động 
tuần tra, nhất là tuần tra ban đêm để 
phòng, chống trộm cắp tài sản của 
Nhân dân. Từ ngày 15.12.2021 đến 
nay, Công an phường bắt giữ 2 vụ 
tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt 
1 đối tượng có lệnh truy nã; lập và 
đưa 6 đối tượng vào diện quản lý, 
giáo dục tại phường; phát hiện và 
xử lý 5 trường hợp vi phạm quy định 
về phòng, chống dịch Covid-19; 
phát hiện và xử phạt 5 trường hợp vi 
phạm về công tác đăng ký hộ khẩu. 
Ngoài tăng cường tuần tra, chủ động 
phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với 
các loại tội phạm, Công an phường 
còn triển khai quyết liệt các giải 
pháp đấu tranh, ngăn chặn vi phạm 
về pháo, không để xảy ra tình trạng 
mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử 
dụng pháo trái phép…

Đồng chí Thượng tá Vũ Trung 
Thành, Trưởng công an thành phố 
Hưng Yên cho biết: Các phương 
án, kế hoạch bảo đảm ANTT trong 
dịp Tết đã được lực lượng Công an 
thành phố triển khai khẩn trương, bài 
bản. Để giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, 
bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Tết, các 
lễ hội đầu năm và các sự kiện lớn 
của đất nước, phục vụ an toàn các 
hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 
của Nhân dân, Công an thành phố 
đã phát động và ra quân mở đợt cao 
điểm tấn công, trấn áp tội phạm; huy 
động sự tham gia tích cực của các 
ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức 
năng và đặc biệt là các tầng lớp Nhân 
dân tích cực hưởng ứng thực hiện đợt 
cao điểm. Công an thành phố đã chỉ 
đạo các đội nghiệp vụ, công an các 
phường, xã tăng cường bám, nắm 
địa bàn; tổ chức tuần tra, kiểm soát 
vào giờ cao điểm, ở những địa bàn 
trọng điểm… Đặc biệt, lực lượng cảnh 
sát giao thông sẽ xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm dừng, đỗ trên 
các tuyến đường chính, hạn chế tối 
đa ách tắc giao thông, nhất là những 
ngày giáp Tết. 

Thực hiện đợt cao điểm tấn công 
trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp 
Tết Nguyên đán, thời gian qua, Công 
an các đơn vị, địa phương huy động 
tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị 
kỹ thuật triển khai đồng bộ, quyết liệt 
các biện pháp công tác. Trong đó, 
chủ động nắm chắc tình hình, quản 
lý tốt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát 
hiện đấu tranh ngăn chặn làm thất 
bại mọi âm mưu, hoạt động chống 
phá của các thế lực thù địch, phản 
động, không để bị động, đột xuất, 
bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn 
các mục tiêu, công trình trọng điểm, 
các sự kiện chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. 
Quyết liệt triển khai các biện pháp 
nhằm đấu tranh có hiệu quả với các 
loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất 
là tội phạm giết người, cướp, cướp 
giật tài sản, trộm cắp, lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công 
nghệ cao, tội phạm liên quan đến 
hoạt động “tín dụng đen”, các hành 
vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận 
chuyển buôn bán hàng cấm, hàng 
giả; sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, 
mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép; 
vi phạm pháp luật về vệ sinh, an 
toàn thực phẩm… 

Sau 15 ngày ra quân thực hiện 
đợt cao điểm, lực lượng Công an 
toàn tỉnh đã triệt phá 24 chuyên 
án các loại; đồng thời tiếp tục đấu 
tranh với các chuyên án đã xác lập. 
Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa 
phương đã phát hiện 180 vụ với 252 
đối tượng vi phạm pháp luật; trong 
đó đã khởi tố 69 vụ, 118  bị can; xử 
lý hành chính 43 vụ, 47 đối tượng; 
bắt, vận động 9 đối tượng truy nã… 
Điển hình là phòng An ninh mạng 
và phòng, chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao phối với một số đơn 
vị nghiệp vụ đã xác lập và triệt phá 
thành công chuyên án, bắt giữ các 
đối tượng trong đường dây đánh bạc 
qua mạng Internet với quy mô lớn do 
Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1979, 
trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh 
Trì (Hà Nội) cầm đầu. Quá trình điều 
tra bước đầu xác định, từ năm 2018, 
Hòa lập gần 20 tài khoản game; 
đồng thời cấu kết với nhiều đối tượng 
ở nhiều tỉnh, thành phố, trong đó 
có Đỗ Hữu Giang, sinh năm 1996, 
trú tại xã Đồng Tiến (Khoái Châu); 
Lê Văn Thảo, sinh năm 1993, trú 
tại xã Phương Trung, huyện Thanh 
Oai (Hà Nội); Nguyễn Đức Bình, 
sinh năm 1989, trú tại phường Yên 
Thịnh, thành phố Yên Bái (Yên Bái) 
và Trần Văn Định, sinh năm 1987, 
trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa 
Hưng (Nam Định) để đánh bạc và 
tổ chức cho các đối tượng đánh bạc 
nhằm thu lợi số tiền lớn. Số lượng đối 
tượng tham gia đánh bạc trên mạng 
Internet cùng với Hòa rất lớn trên 
phạm vi nhiều tỉnh, thành phố với số 
tiền các đối tượng sử dụng vào việc 
đánh bạc lên đến hơn 600 tỷ đồng. 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 
đang đến gần. Với vai trò nòng cốt 
trong công tác giữ gìn ANTT, Công 
an các đơn vị, địa phương trong 
tỉnh đang huy động tối đa lực lượng, 
phương tiện, đồng loạt ra quân triển 
khai thực hiện đồng bộ các biện pháp 
công tác, tập trung “đánh trúng”, 
“đánh mạnh” các loại tội phạm, nhất 
là trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực 
trọng điểm, quyết tâm tạo chuyển 
biến rõ nét về trật tự xã hội trên địa 
bàn trước, tạo sự bình yên, không khí 
vui tươi cho Nhân dân vui Xuân đón 
Tết.

Từ ngày 14 đến 16.1.2022
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ 
rải rác, trưa chiều có ngày giảm mây hửng nắng nhẹ. Gió bắc đến 
đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ cao nhất: 22 - 240C
Nhiệt độ thấp nhất: 14 - 160C

Lực lượng CSGT ra quân bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

Bảo đảm ...

Ngày 13.1, Ban Tổ chức Trung 
ương tổ chức hội nghị trực tuyến 
toàn quốc tổng kết công tác tổ chức 
xây dựng Đảng năm 2021, triển 
khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí 
Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban 
Tổ chức 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; Lê Văn 
Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Năm 2021, ngành Tổ chức xây 
dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật 
là: Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu 
quả các mặt công tác tổ chức xây 
dựng Đảng; trong đó đã hoàn thành 
cơ bản các đề án, nhiệm vụ trình Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo 
chương trình, kế hoạch công tác năm 
2021. Tham mưu công tác nhân sự 
Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Quốc 
hội khóa XV, đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn 
các chức danh lãnh đạo Nhà nước 
nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 
bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, khách 
quan. Tham mưu đẩy mạnh công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, 
đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu 
nghiêm khắc hơn. Việc kiện toàn, 
sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 
biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn 
với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Kết quả tinh giản biên chế của toàn 
hệ thống chính trị đã đạt và vượt mục 
tiêu đề ra, khắc phục được tình trạng 
tăng biên chế trong nhiều nhiệm kỳ. 
Một số nội dung mới, khó trong công 
tác cán bộ đã được toàn ngành nỗ 
lực tham mưu, hoàn thành góp phần 
từng bước hoàn thiện thể chế về 
công tác cán bộ...

Về nhiệm vụ năm 2022, ngành 
Tổ chức xây dựng Đảng đề ra 6 
nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp 
tục triển khai hiệu quả phong trào 
thi đua “Ngành Tổ chức xây dựng 
Đảng đoàn kết, chung sức, đồng 
lòng thi đua, vừa phòng, chống đại 
dịch Covid-19, vừa hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ”; phấn đấu xây dựng 
ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, 
đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh đề cập tới việc triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 28 - CT/TW ngày 
21.1.2019 của Ban Bí thư về nâng 
cao chất lượng kết nạp đảng viên và 
rà soát, sàng lọc, đưa những đảng 
viên không còn đủ tư cách ra khỏi 
Đảng tại tỉnh Hưng Yên. Qua đó, góp 
phần nâng cao chất lượng đảng viên, 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh, củng cố 
niềm tin của Nhân dân với Đảng. 

Để việc rà soát, sàng lọc, đưa 
những đảng viên không còn đủ tư 
cách ra khỏi Đảng được thực hiện 
tốt hơn, đồng chí Trần Quốc Toản, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh đề xuất một số giải 
pháp như: Phải thực hiện chặt chẽ, 
đúng quy định các khâu, các bước 

trong công tác kết nạp đảng viên; 
tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát và làm tốt công tác quản lý đảng 
viên; thực hiện nghiêm việc quản lý 
chuyển sinh hoạt đảng; kịp thời phát 
hiện và kiên quyết đưa những đảng 
viên không còn đủ tư cách ra khỏi 
Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí 
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 
Trương Thị Mai nhấn mạnh: Năm 
2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng 
tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện 
có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết 
đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 
2020-2025; tập trung tham mưu tổ 
chức thực hiện 19 đề án về tổ chức 
xây dựng Đảng trong chương trình 
làm việc của Ban Chấp hành Trung 
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 
2022 bảo đảm tiến độ, chất lượng, 
hiệu quả; khẩn trương triển khai xây 
dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 
2025-2030 và nhiệm kỳ 2026-2031 
theo quy định; khuyến khích, bảo vệ 
cán bộ năng động, sáng tạo, dám 
nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực vì lợi ích 
chung; triển khai nghiên cứu, xây 
dựng một số cơ chế, chính sách về 
công tác cán bộ; tiếp tục tham mưu 
đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ 
thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn 
đẩy lùi, xử lý cán bộ đảng viên suy 
thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa”; thực hiện tốt các nhiệm vụ 
thường xuyên về củng cố, nâng cao 
chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội 
ngũ đảng viên; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền về xây dựng Đảng…

hưởng ứng thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh; huy động 
nguồn lực xã hội tham gia công tác 
phòng, chống dịch Covid-19, hình 
thành nhiều mô hình phòng, chống 
dịch sáng tạo, thiết thực. 

Năm 2021 là năm trọng tâm 
thực hiện mục tiêu "Đẩy mạnh thực 
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở", việc 
thực hiện quy chế dân chủ có nhiều 
chuyển biến rõ nét. Việc thực hiện 
dân chủ trong hoạt động của cơ 
quan hành chính Nhà nước và đơn vị 
sự nghiệp công lập có nhiều chuyển 
biến; đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính, nâng cao trách nhiệm 
giải trình và công khai, minh bạch 
trong hoạt động, góp phần xây dựng 
cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn 
thành tốt chức năng, nhiệm vụ được 
giao.

Năm 2022, trong bối cảnh mới, 
công tác dân vận sẽ tiếp tục đổi mới 
nội dung, nâng cao chất lượng tham 
mưu với cấp ủy, triển khai thực hiện 
tốt quy chế công tác dân vận của hệ 
thống chính trị, tạo sự chuyển biến 
mạnh trong nhận thức, hành động 
của cả hệ thống chính trị về công tác 

dân vận; tiếp tục phát huy vai trò của 
Nhân dân trong tham gia góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
trong sạch, vững mạnh; phát huy 
dân chủ, đẩy mạnh các phong trào 
thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng gắn với học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí 
Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận 
những kết quả công tác dân vận đã 
đạt được trong năm qua. Công tác 
dân vận đã được thực hiện có hiệu 
quả trong toàn hệ thống chính trị, 
góp phần quan trọng trong việc phát 
huy dân chủ, tăng cường sự đồng 
thuận trong Nhân dân, hoàn thành 
các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, 
xây dựng hệ thống chính trị vững 
mạnh. Đồng chí Thường trực Ban 
Bí thư yêu cầu: Thời gian tới, ngành 
dân vận cần tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương thức thực hiện để góp 
phần vào việc triển khai thực hiện 
hiệu quả Chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng về công tác dân vận, Quyết 
định số 23-QĐ/TW ngày 30.7.2021 
của Bộ Chính trị về việc ban hành 
Quy chế công tác dân vận của hệ 
thống chính trị; các chỉ thị, nghị 
quyết của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
về công tác dân vận nhằm tạo bước 
chuyển mạnh mẽ, phát huy quyền 
làm chủ của Nhân dân với phương 
châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 
hưởng". Cùng với đó, tiếp tục đẩy 
mạnh phong trào thi đua "Dân vận 
khéo" gắn với các cuộc vận động, 
phong trào thi đua, đặc biệt là phong 
trào "Cả nước đoàn kết, chung sức, 
đồng lòng thi đua phòng, chống và 
chiến thắng đại dịch Covid-19". Đội 
ngũ cán bộ dân vận cần bám sát 
thực tiễn, kiên trì, linh hoạt trong quá 
trình vận động quần chúng, lấy sự 
hài lòng của Nhân dân là gốc, là tiêu 
chí đánh giá quan trọng nhất trong 
mọi tiêu chí…

nâng cao chất lượng và hình 
thức tổ chức, tạo động lực để 
các cơ quan, đơn vị hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao, góp 
phần thực hiện thắng lợi mục 
tiêu kép vừa phòng, chống dịch 
Covid-19, vừa phát triển kinh tế 
- xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, 
sức khỏe Nhân dân. 

Năm 2022, các cơ quan, đơn 
vị trong Khối thi đua tiếp tục đẩy 
mạnh phong trào thi đua trên tất 
cả các lĩnh vực… góp phần bảo 
đảm mục tiêu an sinh xã hội, 
phát triển kinh tế, cải thiện đời 
sống Nhân dân, giảm nghèo 
nhanh và bền vững; tiếp tục 
thực hiện phong trào thi đua đặc 
biệt “Cả nước đoàn kết, chung 
sức, đồng lòng thi đua phòng, 
chống và chiến thắng đại dịch 
Covid-19”; đẩy mạnh cải cách 
hành chính, ứng dụng công 
nghệ thông tin, nâng cao chất 
lượng thực thi công vụ của đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức hướng tới sự hài lòng của 
người dân và doanh nghiệp; đẩy 
mạnh thực hiện chính quyền 
điện tử và cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến;  thực hiện tốt công 
tác biểu dương, khen thưởng 
các tập thể, cá nhân điển hình 
tiên tiến…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, 
đồng chí Nguyễn Duy Hưng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu, thời gian tới, các cơ quan, 
đơn vị trong Khối thi đua tiếp 
tục đổi mới nội dung, phương 
thức thi đua, khen thưởng để 
phong trào thi đua, khen thưởng 
tiếp tục lan tỏa, trở thành động 
lực cho sự phát triển của mỗi 
cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị phải là người tiên 
phong, gương mẫu trong các 
phong trào thi đua, từ đó tạo sự 
lan tỏa đến cán bộ, nhân viên, 
người lao động. Mỗi cơ quan, 
đơn vị trong Khối thi đua cần 
xây dựng kế hoạch, phong trào 
thi đua cụ thể, chi tiết gắn với 
nhiệm vụ chính trị được giao…

Tại hội nghị, các cơ quan, 
đơn vị trong Khối thi đua đã 
thống nhất lựa chọn Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Đài 
Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
là đơn vị tiêu biểu của Khối thi 
đua năm 2021 đề nghị các cấp 
khen thưởng, đồng thời suy tôn 
Sở Lao động, Thương binh và 
Xã hội là đơn vị Trưởng Khối thi 
đua năm 2022. Đại diện các cơ 
quan, đơn vị trong Khối thi đua 
đã ký kết giao ước thi đua năm 
2022.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên của 
Hội đồng thẩm định đã đồng tình, biểu 
dương những nỗ lực, kết quả mà các địa 
phương đã đạt được trong xây dựng NTM 
nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng thời, đề 
nghị làm rõ hơn một số nội dung, tiêu chí 
như: Môi trường và an toàn thực phẩm; 
quốc phòng và an ninh; hệ thống chính trị 
và tiếp cận pháp luật...

Tại cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng 
thẩm định NTM tỉnh nhất trí đề nghị Chủ 
tịch UBND tỉnh công nhận 23 xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao, 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu 
mẫu năm 2021. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn 
Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh 
giá cao những kết quả các địa phương đã 
đạt được trong xây dựng NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu. Đồng thời, đề nghị Văn 
phòng điều phối NTM tỉnh tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý 
nghĩa của chương trình xây dựng NTM; tiến 
hành kiểm tra lại việc duy trì các tiêu chí 
tại các địa phương sau khi được công nhận 
NTM nâng cao, kiểu mẫu; tiếp tục đánh giá, 
thẩm định các xã đã hoàn thành các tiêu 
chí; phối hợp với các sở, ngành, địa phương 
để hoàn thiện các trình tự, thủ tục trình Chủ 
tịch UBND tỉnh công nhận các xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021…

Đề nghị công nhận...Khối thi đua Văn hóa - Xã hội...
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Hội nghị trực tuyến toàn quốc... Triển khai ...

KIM ĐỘNG

Phát hiện, xử lý 12 trường hợp vi phạm 
trên đất nông nghiệp

Năm 2021, lực lượng chức năng, chính quyền các địa 
phương của huyện Kim Động phát hiện, xử lý 12 trường 
hợp vi phạm xây dựng lều lán, chuồng trại, công trình 
phụ trên đất nông nghiệp với tổng diện tích vi phạm trên 
1.033m2. Trong đó, xã Ngọc Thanh có 1 trường hợp với 
diện tích vi phạm 605m2; xã Hùng An có 3 trường hợp 

với diện tích vi phạm 122m2; xã Vĩnh Xá có 3 trường hợp, 
diện tích vi phạm 106m2; xã Đồng Thanh có 2 trường 
hợp, diện tích vi phạm 110,3 m2… Các công trình vi phạm 
đều đã được tháo dỡ. 

LỆ THU


