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Ngày 26.4, HĐND tỉnh khoá XVII Kỳ họp thứ Bảy thông 
qua Nghị quyết số 190/2022/NQ-HĐND quy định một số nội 
dung, mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025. Theo nghị 
quyết:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ 

phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên giai đoạn 2022-2025.

 2. Đối tượng áp dụng 
Đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 

124/2021/TT-BTC ngày 30.12.2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí 
Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai 
đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-
TTg ngày 13.11.2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nghị quyết của HĐND tỉnh 
quy định một số nội dung, 
mức chi hỗ trợ phát triển 
kinh tế tập thể, hợp tác xã 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2022-2025

Sinh ra không được may mắn lành lặn, 
khỏe mạnh như bạn bè, ngay từ nhỏ, em 
Trần Lê Ngọc Anh (hiện đang là học sinh 
lớp 7, Trường THCS Nguyên Hòa, Phù Cừ) 
đã bị khuyết tật hai tay và hai chân co cứng 

không vận động được. Nhưng bằng ý chí 
và nghị lực của mình, em đã vượt lên số 
phận, bệnh tật để đến trường và học giỏi, 
được thầy, cô yêu thương, bạn bè quý mến.

Trồng cây ăn quả theo tiêu 
chuẩn VietGAP với mục tiêu 
tạo ra sản phẩm cây ăn quả 

phong phú, đa dạng, an toàn, có 
chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu 
của thị trường trong nước và xuất 
khẩu, mang lại thu nhập cao cho 
người sản xuất. Cùng với đó, nhằm 
mở rộng các vùng sản xuất cây ăn 
quả đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với 
phát triển nền sản xuất nông nghiệp 
sạch, bền vững, góp phần bảo vệ 
sức khỏe của người sản xuất và 
người tiêu dùng, hiện nay, Sở Nông 
nghiệp và PTNT đẩy mạnh phối hợp 
với các địa phương thực hiện cấp 
chứng nhận VietGAP cho diện tích 
trồng cây ăn quả.

Hiện nay, nông dân trên địa bàn 
tỉnh đã chuyển đổi được hơn 17 
nghìn ha cây trồng kém hiệu quả 
sang cây trồng khác, nuôi thả thủy 
sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn. 
Trong đó có 3000ha được cấp chứng 
nhận VietGAP, chiếm 17,65% so với 
diện tích chuyển đổi, cho sản lượng 
khoảng 85 nghìn tấn rau, quả, thịt, 

Nét  đẹp quê nhãn

Mở rộng vùng trồng cây ăn quả Mở rộng vùng trồng cây ăn quả 
theo tiêu chuẩn VietGAPtheo tiêu chuẩn VietGAP

Nông dân thành phố Hưng Yên trao đổi kinh nghiệm trồng nhãn đạt tiêu chuẩn VietGAPĐÀO BAN

Tấm gương vượt khó 
của cô học trò khuyết tật

VŨ HUẾ

Mới đây, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ 
phát động đợt thi đua cao điểm “Uống 
nước nhớ nguồn, tri ân người có công 
với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947- 
27.7.2022). 

Thời gian thực hiện đợt thi đua cao 
điểm từ ngày 14.5 đến ngày 27.7.2022. 
Nội dung tập trung vào đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, giáo dục về truyền 
thống “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn, 
đáp nghĩa của dân tộc. Đẩy mạnh huấn 
luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây 
dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ 
luật. Thực hiện tốt công tác chính sách 
đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, 
chính sách và hậu phương quân đội…

Tại lễ phát động, thủ trưởng Bộ 
CHQS tỉnh yêu cầu trên cơ sở nội 
dung, chỉ tiêu của đợt thi đua, các cơ 
quan, đơn vị chủ động xây dựng kế 
hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với 
điều kiện thực tế của đơn vị. Tiếp tục 
giải quyết các chính sách tồn đọng sau 
chiến tranh, chính sách người có công 
với cách mạng. Tích cực phối hợp với 
các địa phương tổ chức thăm hỏi, động 
viên, tặng quà các gia đình chính sách. 
Quyên góp ủng hộ kinh phí hỗ trợ xây 
nhà tình nghĩa, giúp đỡ vật chất và tinh 
thần để các gia đình có công với cách 
mạng vươn lên ổn định cuộc sống.

KHẮC CƯỜNG
Bộ CHQS tỉnh

Xây dựng đội ngũ 
cán bộ công đoàn 

chuyên nghiệp, bản lĩnh

Hiện nay, diện tích lúa xuân đang trong 
giai đoạn đòng già, trỗ, đông sữa. Đây là 
giai đoạn cây lúa mẫn cảm với một số loại 
sâu bệnh hại như: Bệnh đạo ôn cổ bông, 
rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá - đốm 
sọc vi khuẩn… Để sản xuất lúa vụ xuân đạt 
hiệu quả, ngành nông nghiệp và phát triển 
nông thôn khuyến cáo nông dân thường 
xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phòng, 
trừ sâu bệnh hại theo nguyên tắc “4 đúng”, 
bằng các loại thuốc đặc hiệu.

Trong ảnh: Nông dân xã Văn Nhuệ 
(Ân Thi) phun thuốc phòng, trừ sâu, 
bệnh hại trên cây lúa

Tin, ảnh: HOA PHƯƠNG

Từ ngày 1.9.2021 đến nay, toàn tỉnh đã có 
1.260 sáng kiến của công chức, viên chức, 
người lao động tham gia Chương trình “1 triệu 
sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm 
chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Trong đó có 
588 sáng kiến hợp lệ và 672 sáng kiến đang 
được tổ chức công đoàn xem xét. Các sáng kiến 
tập trung ở những lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, 
y tế, doanh nghiệp... Qua đó nhằm phát huy tinh 
thần thi đua vượt khó, sáng tạo trong công chức, 
viên chức, người lao động, quyết tâm cùng cả 
nước chiến thắng dịch Covid-19, phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã 
hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân.

Trong 2 năm 2022 và 2023, công chức, viên 
chức, người lao động toàn tỉnh phấn đấu đóng 
góp tối thiểu 10.000 sáng kiến tham gia Chương 
trình.

HỒNG NGỌC 

(XEM TIẾP TRANG 3)

(XEM TIẾP TRANG 4)

(XEM TIẾP TRANG 3)

Bộ CHQS tỉnh 
phát động đợt thi đua 

cao điểm

Ngày 10.5, Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn 
nghiệp vụ đăng ký xe và thực hiện dịch vụ công 
mức độ 3, 4 lĩnh vực đăng ký xe, xử lý vi phạm hành 
chính về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên 
Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công 
Quốc gia.

Tham dự lớp tập huấn có các đại biểu là cán 
bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông thuộc Công 
an các huyện, thị xã, thành phố; công an các xã, 
phường, thị trấn theo phân cấp đủ điều kiện để thực 
hiện đăng ký, cấp biển số xe… 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được quán triệt, 
truyền đạt các nội dung cơ bản của các thông tư và 
văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về thực hiện dịch 
vụ công mức độ 3, 4 liên quan đến lĩnh vực đăng 
ký xe và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn 
giao thông; các trình tự, thủ tục thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực đăng 
ký xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng 
dịch vụ công Bộ Công an; hướng dẫn sử dụng phần 
mềm xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trên 
Cổng dịch vụ công Bộ Công an…

Sau phần lý thuyết, các đại biểu tham dự lớp tập 
huấn được thực hành đăng ký xe và thực hiện dịch 
vụ công mức độ 3, 4 lĩnh vực đăng ký xe, xử lý vi 
phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên 
Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công 
Quốc gia; giải đáp những thắc mắc liên quan đến 
quá trình thực hiện…

THU YẾN

1.260 sáng kiến 
tham gia Chương trình 

“1 triệu sáng kiến - nỗ lực 
vượt khó, sáng tạo, 

quyết tâm chiến thắng 
đại dịch Covid-19”

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Ảnh TTXVN

CÔNG AN TỈNH

Tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe và 
thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 

lĩnh vực đăng ký xe, xử lý 
vi phạm hành chính về TTATGT

THỊ TRẤN TRẦN CAO 

Hướng đến đô thị 
văn minh, hiện đại

Bế mạc Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII
(XEM TIN TRANG 4)
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Buồng bệnh ấm áp cho bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ

 CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

Chọn những lĩnh vực, 
vấn đề trọng tâm, 
trọng điểm, dễ phát 

sinh tiêu cực và xử lý 
nghiêm cán bộ vi phạm, 
không có vùng cấm. Đó 
là những giải pháp được 
Đảng bộ huyện Văn Giang 
triển khai thực hiện nhằm 
nâng cao chất lượng và 
hiệu quả công tác  kiểm 
tra, giám sát của Đảng, 
góp phần xây dựng Đảng 
bộ huyện ngày càng trong 
sạch, vững mạnh, thực 
hiện hiệu quả các nhiệm 
vụ chính trị, phát triển kinh 
tế - xã hội ở địa phương

Đảng bộ huyện Văn 
Giang hiện nay có trên 
4,7 nghìn đảng viên, 35 tổ 
chức cơ sở đảng trực thuộc 
và 183 chi bộ trực thuộc 
đảng uỷ cơ sở. Để công tác 
kiểm tra, giám sát đạt hiệu 
quả, các cấp ủy đảng trong 
huyện đã triển khai thực 
hiện nghiêm túc các nghị 
quyết của Trung ương, của 
tỉnh; quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo nâng cao hiệu quả 
công tác kiểm tra, giám sát 
trong Đảng và hệ thống 
chính trị. Phát huy vai trò 
của MTTQ, các đoàn thể 
chính trị - xã hội, các tầng 
lớp Nhân dân, nhằm kịp 
thời phát hiện, kiểm tra khi 
có dấu hiệu vi phạm và xử 
lý kịp thời các tổ chức đảng 
và đảng viên vi phạm theo 
quy định, góp phần nâng 
cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức 
đảng và cán bộ, đảng viên, 
góp phần giữ nghiêm kỷ 
luật, giữ vững sự ổn định 
chính trị, góp phần hoàn 
thành các nhiệm vụ chính 
trị, kinh tế, xã hội của địa 
phương. 

Xác định kiểm tra tổ 
chức đảng cấp dưới và 
đảng viên khi có dấu hiệu 
vi phạm là nhiệm vụ trọng 
tâm, thường xuyên, ngay 
từ đầu nhiệm kỳ, Huyện 
ủy, cấp ủy các cấp đã 
chỉ đạo Ủy ban kiểm tra 
xây dựng kế hoạch để tổ 
chức thực hiện. Theo đó, 

Xây dựng ĐảngXây dựng Đảng VĂN GIANG

Nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Ủy ban kiểm tra các cấp 
chủ động rà soát, nắm 
bắt thông tin, lựa chọn nội 
dung và đối tượng để kiểm 
tra. Các cuộc kiểm tra đều 
tập trung vào những lĩnh 
vực trọng tâm, trọng điểm 
mà cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân quan tâm như: 
Quản lý đất đai, quản lý 
đầu tư xây dựng, công tác 
cán bộ, việc lãnh đạo thực 
hành tiết kiệm, chống tham 
nhũng, lãng phí, quản lý 
chi tiêu ngân sách… Các 
kết luận kiểm tra bảo đảm 
chính xác, công khai, minh 
bạch. Từ năm 2021 đến 
nay, thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát của cấp 
ủy, Ban Thường vụ Huyện 
ủy và cấp ủy cơ sở đã tiến 
hành kiểm tra 83 tổ chức 
đảng, 93 đảng viên; nội 

dung kiểm tra chủ yếu là: 
Việc chấp hành quy chế 
làm việc, nguyên tắc tập 
trung dân chủ, thực hiện 
chức trách, nhiệm vụ được 
giao, việc chấp hành chính 
sách, pháp luật của Nhà 
nước... Thực hiện giám sát 
theo chuyên đề đối với 50 
tổ chức đảng và 85 đảng 
viên; nội dung giám sát tập 
trung vào vấn đề: Việc giữ 
gìn phẩm chất, đạo đức, 
lối sống, thực hiện những 
điều đảng viên không được 
làm, thực hiện chống lãng 
phí, việc thực hiện các kết 
luận thanh tra, kiểm tra... 
Qua công tác kiểm tra, 
giám sát, Ban Thường vụ 
Huyện ủy nhận được 72 
đơn tố cáo, đề nghị, trong 
đó có đơn gửi nhiều lần, 
nội dung trùng lặp. Qua 

phân loại, Ban Thường vụ 
Huyện ủy đã chuyển đến 
các cơ quan, đơn vị xử lý 
theo thẩm quyền. Cấp ủy 
và chi bộ cơ sở đã xử lý kỷ 
luật 20 đảng viên.

Thực hiện nhiệm vụ của 
Ủy ban Kiểm tra các cấp, 
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 
và Đảng uỷ cơ sở đã kiểm 
tra 14 đảng viên khi có dấu 
hiệu vi phạm, kiểm tra 3 tổ 
chức đảng cấp dưới khi có 
dấu hiệu vi phạm; giám sát 
theo chuyên đề đối với 27 
tổ chức đảng và 53 đảng 
viên. 

Qua công tác kiểm tra, 
các tổ chức đảng trong 
toàn huyện đã thi hành 
kỷ luật 8 đảng viên do vi 
phạm nguyên tắc tập trung 
dân chủ, quy chế làm 
việc, vi phạm chính sách 

dân số, kế hoạch hóa gia 
đình... Các cuộc giám sát 
bảo đảm quy trình, phục 
vụ việc triển khai thực hiện 
nhiệm vụ chính trị ở địa 
phương, đơn vị, góp phần 
giáo dục, ngăn ngừa đảng 
viên, tổ chức đảng vi phạm, 
nâng cao chất lượng đảng 
viên, năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của tổ chức 
đảng; các cấp ủy đảng đã 
kịp thời vào cuộc để kiểm 
tra, làm rõ những vụ việc 
phức tạp, nổi cộm ở địa 
phương, đơn vị mà dư luận 
quan tâm…

Đồng chí Lê Minh Chức, 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra Huyện ủy Văn Giang 
cho biết: Để nâng cao hiệu 
quả công tác kiểm tra, 
giám sát, thi hành kỷ luật 
của Đảng, thời gian tới, Ủy 
ban Kiểm tra Huyện ủy và 
Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ 
sở chủ động thực hiện kế 
hoạch kiểm tra, giám sát 
năm 2022 và Chương trình 
kiểm tra, giám sát nhiệm 
kỳ 2020 - 2025; tăng cường 
nhiệm vụ trọng tâm là kiểm 
tra đảng viên, tổ chức đảng 
cấp dưới khi có dấu hiệu vi 
phạm. Tập trung kiểm tra, 
giám sát những lĩnh vực dễ 
phát sinh vi phạm, được dư 
luận xã hội quan tâm; tăng 
cường tập huấn, bồi dưỡng 
nghiệp vụ cán bộ làm 
công tác kiểm tra, đổi mới 
phương thức hoạt động… 
nhằm nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu 
của các tổ chức đảng, giữ 
vững đoàn kết, tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương, góp phần 
giữ vững ổn định chính trị, 
thúc đẩy phát triển kinh tế 
- xã hội địa phương.

HOA PHƯƠNG

Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ Văn Giang kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 
và thi hành kỷ luật trong Đảng tại Đảng bộ xã Phụng Công (Văn Giang)

Tập huấn nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ 
của phụ nữ, bình đẳng giới 

THỊ XÃ MỸ HÀO

 Phát động “Tháng công nhân” và “Tháng hành động 
về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2022

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Ngày 10.5, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phối hợp 
với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hưng Yên 
phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác vì 
sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới năm 2022.

Tham gia hội nghị tập huấn có các đại biểu là thành 
viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hưng Yên; 
các nữ đại biểu HĐND thành phố, nữ đại biểu HĐND xã, 
phường nhiệm kỳ 2021 - 2026; lãnh đạo UBND các xã, 
phường; cán bộ làm công tác bình đẳng giới thành phố, 
các xã, phường; cán bộ hội liên hiệp  phụ nữ cấp cơ sở... 

Tại hội nghị, các đại biểu được giảng viên truyền đạt 
một số nội dung như: Vấn đề bình đẳng giới, vì sự tiến 
bộ của phụ nữ hiện nay; hoạt động phòng ngừa, ứng phó 

bạo lực trên cơ sở giới; kỹ năng giám sát và chất vấn của 
đại biểu HĐND…

 Trong dịp này, từ ngày 10  đến ngày 12.5, Ban Vì 
sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban Vì sự tiến 
bộ của phụ nữ các huyện: Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ, 
Ân Thi và Văn Giang tổ chức hội nghị tập huấn cho gần 
1.500 đại biểu là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 
các huyện; các nữ đại biểu HĐND các huyện, nữ đại biểu 
HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026; lãnh đạo 
UBND các xã, thị trấn; cán bộ làm công tác bình đẳng 
giới các huyện, xã, thị trấn; cán bộ hội liên hiệp phụ nữ 
cấp cơ sở...

THU YẾN

Ngày 9.5, Liên đoàn Lao động thị xã Mỹ Hào tổ chức 
phát động “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về 
an toàn, vệ sinh lao động” năm 2022, đồng thời biểu 
dương đoàn viên công đoàn tiêu biểu. 

Trong “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về 
an toàn, vệ sinh lao động” năm nay, các cấp công đoàn 
thị xã chủ động phối hợp với chính quyền, người sử dụng 
lao động tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho 
đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19; triển khai hiệu quả phong trào thi đua 
“Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và Chương trình “1 

triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm 
chiến thắng đại dịch Covid-19”; tôn vinh, biểu dương 
người lao động tiêu biểu trong các phong trào thi đua; 
chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản 
xuất, kinh doanh và cải thiện môi trường làm việc giảm, 
thiểu chất thải ra môi trường. 

Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động thị xã trao quà 
hỗ trợ cho hơn 280 đoàn viên, công nhân lao động có 
hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, với tổng số 
tiền trên 120 triệu đồng.
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Tặng 100 máy đo huyết áp 
cho người cao tuổi xã Cẩm Ninh

Xác định công tác cán bộ 
là khâu then chốt, quyết 
định hiệu quả của phong 

trào công nhân, viên chức, lao 
động và hoạt động công đoàn, 
do đó, thời gian qua, các cấp 
công đoàn trong tỉnh triển khai 
thực hiện nhiều giải pháp, trong 
đó tăng cường công tác đào tạo, 
bồi dưỡng nhằm xây dựng đội 
ngũ cán bộ công đoàn có phẩm 
chất, năng lực, trình độ, đáp ứng 
yêu cầu hoạt động trong tình hình 
mới. Từ đó, góp phần nâng cao 
chất lượng hoạt động công đoàn, 
thực hiện tốt chức năng đại diện 
chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của đoàn viên, người 
lao động.

Toàn tỉnh hiện có 97 cán bộ 
công đoàn chuyên trách và 6.546 
cán bộ công đoàn kiêm nhiệm. 
Để xây dựng đội ngũ cán bộ 
công đoàn đáp ứng được nhiệm 
vụ, yêu cầu, Liên đoàn Lao động 
(LĐLĐ) tỉnh đã tích cực tham 
mưu với cấp ủy về công tác quy 
hoạch, phát hiện, bồi dưỡng cán 
bộ nguồn, bố trí, sử dụng cán bộ; 
xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ với nội dung, 
chương trình phù hợp với từng đối 
tượng, chú trọng tới đội ngũ cán 
bộ công đoàn cơ sở. Đồng thời 
tăng cường quán triệt những văn 
bản chỉ đạo của trung ương, của 
tỉnh về công tác cán bộ. Từ năm 
2018 đến nay, các cấp công đoàn 
đã tổ chức 190 lớp bồi dưỡng, 
tập huấn cho hơn 22.400 lượt 
cán bộ công đoàn với những nội 
dung chủ yếu: Nghiệp vụ cơ bản 
về công tác công đoàn; kỹ năng 
giải quyết tranh chấp lao động; kỹ 
năng tổ chức đối thoại tại doanh 
nghiệp; xây dựng, thương lượng 
ký kết thỏa ước lao động tập thể... 
Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ công 
đoàn được cập nhật, bổ sung kiến 
thức, trao đổi kinh nghiệm thực 
tiễn, rèn luyện, nâng cao kỹ năng 
để triển khai hiệu quả phong trào 
công nhân, viên chức, lao động và 
hoạt động công đoàn. Anh Đoàn 
Xuân Phan, Chủ tịch công đoàn 
Công ty cổ phần tập đoàn Merap 
(Văn Giang) chia sẻ: Được tham 
gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn 
đã giúp chúng tôi nâng cao kiến 

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn 
chuyên nghiệp, bản lĩnh

thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động 
công đoàn; tham mưu, thương lượng 
để doanh nghiệp thực hiện tốt các chế 
độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi 
ích cho người lao động. Từ đó, người 
lao động ngày càng tin tưởng đối với 
tổ chức công đoàn, yên tâm làm việc, 
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đồng chí Luyện Phương Nam, Chủ 
tịch Công đoàn các khu công nghiệp 
tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, Công 
đoàn các khu công nghiệp đã tổ chức 
tập huấn, bồi dưỡng thông qua hội 
thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi” và 
hướng dẫn trực tiếp theo phương pháp 
“cầm tay chỉ việc” đối với cán bộ công 
đoàn cơ sở mới được bổ nhiệm, cán bộ 
ít kinh nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, 
thành lập nhóm zalo chung để triển 
khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, 
đồng thời giúp cán bộ công đoàn cơ 
sở thảo luận, trao đổi những khó khăn, 
vướng mắc, đưa ra các kiến nghị, đề 
xuất để công đoàn cấp trên xem xét, 
giải quyết.

Cùng với đó, các cấp công đoàn 
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm 
xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu 
pháp luật, để đàm phán, thương lượng 
với chủ sử dụng lao động các vấn đề 
liên quan đến người lao động. Năm 

2021, toàn tỉnh có hơn 31.300 lượt 
cán bộ công đoàn, đoàn viên và người 
lao động được tuyên truyền, phổ biến 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên 
truyền về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật 
Bảo hiểm y tế, Bộ luật Lao động, Luật 
Công đoàn... Ngoài ra, các cấp công 
đoàn còn đẩy mạnh phong trào thi đua 
“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, 
tạo động lực để mỗi cán bộ công đoàn 
nói riêng và người lao động nói chung 
tự giác học tập, rèn luyện, tìm tòi các 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng 
vào hoạt động chuyên môn. Tiêu biểu 
như anh Hoàng Văn Thạnh, Chủ tịch 
công đoàn, Phó Giám đốc phòng sản 
xuất 1 Công ty TNHH điện tử Canon 
Việt Nam (Văn Lâm) đã có nhiều sáng 
kiến, sáng tạo ứng dụng hiệu quả vào 
sản xuất được Tổng LĐLĐ Việt Nam 
tặng Bằng Lao động sáng tạo. 

Được đào tạo, bồi dưỡng cùng ý 
thức tự học, tự rèn luyện, đội ngũ cán 
bộ công đoàn chuyên trách 100% có 
trình độ đại học và trên đại học, đạt 
chuẩn chức danh theo quy định. Đối 
với cán bộ công đoàn cơ sở đã từng 
bước nâng cao về trình độ chuyên 
môn, lý luận chính trị, góp phần đưa 
phong trào công nhân, viên chức, lao 
động và hoạt động công đoàn ngày 
một phát triển. 

HỒNG NGỌC

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng 
thương lượng thoả ước lao động tập thể cho cán bộ công đoàn cơ sở

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng 
tác phẩm dự Giải báo chí quốc gia

Ngày 10.5, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức 
hội thảo báo chí với chủ đề: “Làm gì để 
nâng cao chất lượng tác phẩm dự Giải báo 
chí quốc gia”. Dự hội thảo có lãnh đạo các 
cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các tỉnh, 
thành phố khu vực phía Bắc; đại diện lãnh 
đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các tác phẩm có chất lượng tham gia 
Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí 
chuyên ngành góp phần nâng cao chất 
lượng nội dung của tờ báo, đồng thời 
cũng là những trải nghiệm quý giá về 
nghề nghiệp, góp phần đào tạo đội ngũ 
nhà báo có chuyên môn vững mạnh. Kết 
quả tham gia Giải báo chí quốc gia và các 
giải báo chí chuyên ngành cũng là tiêu 
chí quan trọng để khẳng định thương hiệu 
của các cơ quan báo chí. Tại hội thảo, các 

đại biểu tập trung thảo luận về những vấn 
đề cụ thể như: Lựa chọn đề tài và cách 
xử lý thông tin để có tác phẩm báo chí 
chất lượng cao, đoạt giải báo chí quốc gia; 
khắc phục những hạn chế trong quá trình 
sáng tạo tác phẩm báo chí; kinh nghiệm 
trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáng tạo 
tác phẩm báo chí tham dự Giải báo chí 
quốc gia và các giải báo chí trong nước; 
Hội nhà báo tỉnh tạo nhiều “sân chơi” 
nghiệp vụ cho hội viên…

Qua hội thảo, các cơ quan báo chí, 
nhà báo có thêm nhiều kiến thức bổ ích, 
kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ tuyên 
truyền ngày càng tốt hơn, góp phần nâng 
cao chất lượng các tác phẩm dự Giải báo 
chí quốc gia trong thời gian tới.

LÊ HIẾU

Các đại biểu dự hội thảo

Trao cuốn sách “Kẻ thù vô hình” 
tặng xã Quảng Lãng

Hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2022 với khẩu hiệu “Gắn 
kết yêu thương” và kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi 
liềm đỏ quốc tế (8.5), vừa qua, tại xã Cẩm Ninh (Ân Thi), 
Trung tâm Phòng ngừa, ứng phó thảm họa và Kho hàng 
cứu trợ khu vực miền Trung (thuộc Trung ương Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ 
chức trao tặng 100 chiếc máy đo huyết áp cho người cao 
tuổi của xã Cẩm Ninh với tổng trị giá 80 triệu đồng.

Đây là hoạt động thuộc chương trình “Hành trình nhân 
ái 2022” do nhãn hàng Kingsport tài trợ với mục tiêu trao 
tặng 40.000 máy đo huyết áp đến 40.000 người cao tuổi 
trên khắp cả nước và là món quà thiết thực giúp người 
cao tuổi dễ dàng theo dõi sức khỏe của bản thân và gia 
đình.

PHƯƠNG THẢO 

Ngày 10.5, Báo Nhân Dân phối hợp 
với Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch (Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng với 
nhóm tác giả cuốn sách “Kẻ thù vô hình” 
tổ chức lễ trao 100 cuốn sách tặng xã 
Quảng Lãng (Ân Thi).

Cuốn sách “Kẻ thù vô hình” là ấn phẩm 
do Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch phối 
hợp với Viện Khoa học Giáo dục và Môi 
trường, Công ty Cổ phần Liên minh kinh 
tế Quốc gia thực hiện Cuốn sách dày hơn 
500 trang, là công trình nghiên cứu ghi 
chép và thu thập tư liệu hình ảnh công 
phu được nhóm tác giả biên soạn trong 
2 năm qua khi dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp tại Việt Nam. Cuốn sách đề cập 
việc xây dựng chiến lược tổng thể bình 

thường mới cần có sự tham gia của các 
địa phương, các cấp, các bộ, ngành dựa 
trên nhiều tiêu chí khác nhau và không chỉ 
dựa vào tiêu chí số lượng ca bệnh. Xuyên 
suốt cuốn sách là những góc nhìn, những 
bài học, những tấm gương người tốt, việc 
tốt, những đề xuất kiến nghị của nhiều tổ 
chức, cá nhân theo tinh thần “Mỗi người 
dân là một chiến sĩ, cả nước cùng chống 
giặc”.

Nhân dịp này, nhóm tác giả cuốn sách 
trao 10 triệu đồng tặng Quỹ khuyến học 
xã Quảng Lãng và 10 triệu đồng ủng hộ 
công tác xây dựng nông thôn mới của 
thôn Lưu Xá, xã Quảng Lãng.

PV

Nhằm triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 
2022 theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 28.4.2022 
của UBND tỉnh, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa 
bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt 
động phù hợp. 

Theo đó, tham gia đẩy mạnh công tác truyền thông 
về các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo 
vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là phòng, chống xâm 
hại và bạo lực trẻ em trong gia đình; tuyên truyền tuân 
thủ các hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19; công 
bố tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), 
các địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác hành 

vi xâm hại trẻ em và các địa chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ 
trẻ em, an sinh xã hội tại địa phương.

Tham gia vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ 
bảo trợ trẻ em, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, bạo lực; thăm, 
tặng quà, trao học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 
trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19… Rà soát, củng cố các điều kiện, hoạt 
động chăm sóc y tế, khám, chữa bệnh, nâng cao sức 
khỏe cho trẻ em.

ĐÀO DOAN
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Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã Đông Tảo 
(Khoái Châu) có tổng mức đầu tư trên 48,6 tỷ đồng, được 
triển khai thi công từ tháng 1.2022. Đến nay, dự án đã thi 
công đạt khoảng 50% tổng khối lượng dự án. Dự kiến thời 
gian hoàn thành dự án trong tháng 6.2022.

Trong ảnh: Thi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
khu nhà ở xã Đông Tảo (Khoái Châu)

Tin ảnh: PV

Thị trấn Trần Cao được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch với mục tiêu xây dựng 
thành đô thị văn minh, hiện đại

Là trung tâm kinh tế - 
chính trị của huyện 
Phù Cừ, có tuyến 

QL.38B và ĐT.386 chạy 
qua với các tuyến đường 
nội thị đã tạo nên hệ thống 
giao thông tương đối hoàn 
chỉnh, thuận lợi để thị trấn 
Trần Cao giao thương, vận 
chuyển hàng hóa, góp 
phần phát triển kinh tế - xã 
hội.

 Để quản lý xây dựng, 
phát triển thị trấn Trần Cao 
trở thành đô thị văn minh, 
hiện đại, ngày 31.12.2021, 
UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 3160/QĐ-
UBND phê duyệt Đồ án 
điều chỉnh Quy hoạch 
chung xây dựng thị trấn 
Trần Cao, huyện Phù Cừ 
đến năm 2035. Quy hoạch 
chung xây dựng thị trấn 
Trần Cao được điều chỉnh 
nhằm thiết lập vị thế, xu 
hướng phát triển mới, trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế 
và toàn cầu hoá, tạo điều 
kiện khai thác có hiệu quả 
những tiềm năng phát triển 
của thị trấn theo hướng 
bền vững, phù hợp với định 
hướng quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện 
Phù Cừ và của tỉnh; có hệ 
thống kết cấu hạ tầng kinh 
tế - xã hội đồng bộ, hiện 
đại gắn với tiềm năng, thế 
mạnh của thị trấn. Đồng 
thời là cơ sở pháp lý để các 
cấp, ngành tăng cường 
quản lý phát triển đô thị, 
tạo điều kiện thu hút đầu 
tư; đào tạo nguồn nhân 
lực; xây dựng hạ tầng đồng 
bộ và hiện đại; phát triển 
bền vững; tạo cơ hội thuận 
lợi cho các chương trình 
phát triển, các dự án đầu 
tư. Với những mục tiêu cụ 
thể đó, phạm vi và ranh 
giới nghiên cứu lập điều 
chỉnh quy hoạch là toàn 
bộ diện tích tự nhiên của 
thị trấn; có nghiên cứu mở 
rộng ra các xã: Minh Tân, 
Tống Phan, Đình Cao, 
Quang Hưng, Đoàn Đào 
và Phan Sào Nam với quy 
mô diện tích 480,47ha; dự 
báo quy mô dân số đến 

THỊ TRẤN TRẦN CAO 

Hướng đến đô thị văn minh, hiện đại

năm 2035 của thị trấn đạt 
12,5 nghìn người. Thị trấn 
Trần Cao trong tương lai 
vẫn có chức năng là thị 
trấn huyện lỵ, trung tâm 
hành chính - chính trị, kinh 
tế, văn hoá của huyện Phù 
Cừ. Để bảo đảm tính chất, 
chức năng của đô thị, từ 
nay đến năm 2035, thị trấn 
Trần Cao được định hướng 
thành 4 khu vực phát triển 
theo các tính chất riêng và 
được phân cách bởi các 
trục giao thông chính. 

Để góp phần thực hiện 
các mục tiêu phát triển đô 
thị đến năm 2035, thị trấn 
Trần Cao được định hướng 
quy hoạch hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. 
Trong đó, về hạ tầng giao 
thông đối ngoại gồm tuyến 
QL.38B, ĐT.386 chạy qua 
thị trấn theo hướng Đông - 
Tây, quy mô mặt cắt đường 
tuân thủ theo quy hoạch 
giao thông được duyệt. Hệ 
thống đường giao thông 
đối nội tiếp tục được tổ 
chức liên hoàn đường trục 
chính và đường khu vực 
với cấu trúc dạng ô bàn cờ. 
Về các công trình đầu mối 
giao thông sẽ nâng cấp, 
cải tạo hệ thống giao thông 

trên địa bàn thị trấn, bảo 
đảm tiêu chuẩn và nhu cầu 
sử dụng. Các công trình 
hạ tầng kỹ thuật khác như 
cấp điện, cấp nước, thoát 
nước thải, viễn thông, bảo 
vệ môi trường… phát triển 
đồng bộ, hiện đại.  

Thời gian tới, trên cơ 
sở quy hoạch điều chỉnh 
đã được phê duyệt, thị 
trấn Trần Cao và huyện 
Phù Cừ sẽ tập trung tranh 
thủ tối đa các nguồn lực 
để đầu tư hoàn thiện hệ 
thống giao thông theo quy 
hoạch đã được phê duyệt. 
Tăng cường quản lý nhà 
nước về đầu tư xây dựng 
hạ tầng, quản lý kiến trúc, 
thiết kế đô thị theo chuẩn 
hạ tầng đô thị theo mục 
tiêu phát triển chung dài 
hạn của huyện và tỉnh 
trong tương lai. Theo đó, 
sẽ tổ chức cắm mốc lộ 
giới các tuyến đường theo 
quy hoạch chung được 
phê duyệt; triển khai thực 
hiện danh mục các chương 
trình phát triển và dự án 
ưu tiên đầu tư như: Xây 
dựng tuyến đường trục 
chính hướng Đông - Tây, 
kết nối từ đường ĐT.386, 
qua khu vực phát triển 

đô thị phía Nam, đấu nối 
với QL.38B; tuyến đường 
trục chính hướng Đông - 
Tây, kết nối từ đường trục 
chính cụm công nghiệp 
Trần Cao - Quang Hưng đi 
ĐT.386; tuyến đường trục 
chính hướng Bắc - Nam từ 
QL.38B, qua các khu chức 
năng, kết nối với đường 
ĐT.386; đầu tư xây dựng, 
nâng cấp một số trục 
đường phân khu vực theo 
quy hoạch chung đã phê 
duyệt. Xây dựng, nâng cấp 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
thiết yếu (cấp điện; hệ 
thống cấp nước; hệ thống 
thoát nước; hệ thống thông 
tin liên lạc)…

Việc tích cực triển khai 
thực hiện điều chỉnh quy 
hoạch chung xây dựng đã 
được UBND tỉnh phê duyệt 
góp phần giúp sớm hoàn 
thành mục tiêu xây dựng 
thị trấn Trần Cao trở thành 
đô thị văn minh, hiện đại, 
là trung tâm chính trị - kinh 
tế, văn hoá, xã hội của 
huyện Phù Cừ, góp phần 
vào sự phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh.

PHẠM ĐĂNG

cá các loại và trên 53,3 
triệu quả trứng. Trong tổng 
số hơn 17 nghìn ha diện 
tích đã chuyển đổi, có gần 
14 nghìn ha trồng cây, gồm 
các loại cây ăn quả chủ 
lực như nhãn, vải, cây có 
múi, chuối… Nhiều mô hình 
trồng cây ăn quả đã khẳng 
định được hướng phát triển 
bền vững, cho hiệu quả 
cao như: Mô hình trồng cây 
ăn quả lâu năm cho thu 
nhập trung bình 300 - 500 
triệu đồng/ha/năm, trong 
đó trồng nhãn, vải cho thu 
nhập 300 - 350 triệu đồng/
ha/năm; trồng cây có múi 
(cam, quýt, bưởi) cho thu 
nhập 350 - 500 triệu đồng/
ha/năm. Một số xã của 
huyện Phù Cừ và xã Đa 
Lộc (Ân Thi) chuyển đổi 
từ cấy lúa sang trồng vải 
trứng Hưng Yên cho thu 
nhập 500 - 700 triệu đồng/
ha/năm…

Diện tích chuyển đổi 
sang trồng cây ăn quả trên 
địa bàn tỉnh đã khẳng định 
hướng đi phù hợp, cho hiệu 
quả kinh tế cao. Tuy nhiên, 
để mở rộng diện tích, sản 
phẩm đạt chất lượng và 
đáp ứng xuất khẩu, sản 
xuất cây ăn quả theo quy 
trình VietGAP là giải pháp 
quan trọng trong giai đoạn 
hiện nay. Nhằm mở rộng 
diện tích trồng cây ăn quả 
đạt tiêu chuẩn VietGAP, 
ngày 13.10.2020, UBND 
tỉnh ban hành Quyết định 
số 2385/QĐ-UBND về 
việc tiếp tục phê duyệt Kế 
hoạch tổ chức chứng nhận 
đạt tiêu chuẩn VietGAP 
trên cây ăn quả tỉnh Hưng 
Yên giai đoạn 2021 - 2025 
(Kế hoạch chứng nhận 
VietGAP cây ăn quả), tổng 
kinh phí thực hiện hơn 16,5 
tỷ đồng. 

Theo kế hoạch chứng 
nhận VietGAP cây ăn quả 

giai đoạn 2021 - 2025, 
toàn tỉnh phấn đấu tổ chức 
cấp chứng nhận cho các 
loại cây ăn quả chủ lực 
của tỉnh tại 243 vùng trồng 
tập trung với tổng diện tích 
2.800ha, trong đó diện tích 
chứng nhận cho cây nhãn 
1.000ha, cây có múi (cam, 
bưởi) 550ha và cây vải 
250ha, cây chuối 600ha, 
cây ăn quả khác (ổi, táo, 
đu đủ...) 400ha. Kế hoạch 
được thực hiện theo từng 
năm, trong đó, năm 2022, 
phấn đấu tổ chức cấp 
chứng nhận VietGAP và 
tập huấn cho 49 vùng sản 
xuất cây ăn quả với tổng 
diện tích 570ha, gồm: 18 
vùng sản xuất nhãn với 
diện tích  220ha, 10 vùng 
sản xuất cây có múi với 
diện tích 100ha; 7 vùng 
sản xuất chuối với diện tích 
100ha, 4 vùng sản xuất vải 

với diện tích 50ha, 10 vùng 
cây ăn quả khác với diện 
tích 100ha.

Thực hiện kế hoạch 
trên, từ năm 2021 đến nay, 
Sở Nông nghiệp và PTNT 
đã chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc phối hợp với các 
địa phương tổ chức cấp 
chứng nhận VietGAP cho 
hàng nghìn diện tích cây 
trồng. Diện tích trồng nhãn 
của tỉnh hiện có 4.800ha, 
trong đó có 1.300ha đạt 
tiêu chuẩn VietGAP, cho 
sản phẩm chất lượng cao, 
sản lượng năm 2021 đạt 
16 nghìn tấn. Ngoài ra, 
toàn tỉnh hiện có 13 vùng 
trồng nhãn đã được cấp 
mã vùng xuất khẩu, trong 
đó có 2 vùng trồng nhãn 
được cấp mã số xuất khẩu 
sang thị trường Mỹ tại xã 
Hồng Nam (thành phố 
Hưng Yên) và xã Hàm Tử 

(Khoái Châu); 13 vùng 
trồng được cấp mã số xuất 
khẩu sang Trung Quốc; 4 
khu vực đã được cấp giấy 
chứng nhận chỉ dẫn địa lý 
gồm thành phố Hưng Yên 
và các huyện: Khoái Châu, 
Kim Động, Tiên Lữ. 

Diện tích trồng vải 
trên địa bàn tỉnh hiện có 
1.400ha; năm 2022, dự 
kiến diện tích cho thu 
hoạch đạt khoảng 900ha 
(tăng 200ha so với năm 
2021), sản lượng ước đạt 
15.000 - 16.500 tấn, cao 
hơn năm 2021 từ 10% đến 
20%. Được trồng chủ yếu 
tại các địa phương như: 
Phù Cừ, Ân Thi, Tiên Lữ. 
Thời gian thu hoạch tập 
trung từ ngày 25.5 đến  
ngày 20.6. Đến nay, toàn 
tỉnh có 117ha trồng vải 
được thâm canh theo quy 
trình VietGAP, quản lý dịch 

hại tổng hợp, theo dõi, 
quản lý sâu đầu quả vải... 
cho chất lượng cao hơn, 
bảo đảm vệ sinh an toàn 
thực phẩm, dự kiến sản 
lượng đạt 2.200 tấn.

Ngoài cây ăn quả đặc 
sản, chủ lực của tỉnh như 
nhãn, vải; diện tích trồng 
cây ăn quả có múi sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP 
trên địa bàn tỉnh được phát 
triển, mở rộng. Đến nay, 
diện tích cây ăn quả có múi 
đạt 3.800ha; trong đó diện 
tích đạt tiêu chuẩn VietGAP 
có 550ha, sản lượng ước 
đạt 8.500 tấn. Cây cam, 
bưởi được trồng nhiều ở 
các huyện: Văn Giang, 
Khoái Châu, Yên Mỹ... 
và đang được mở rộng tại 
một số địa phương như các 
huyện Phù Cừ, Kim Động, 
Tiên Lữ, Ân Thi và thành 
phố Hưng Yên, với những 
giống cây có thương hiệu 
như cam Hưng Yên, cam 
Đường Canh, bưởi Diễn...

Đồng chí Đỗ Minh 
Tuân, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và PTNT cho biết: 
Sở đã tích cực phối hợp với 
UBND các huyện, thị xã, 
thành phố lựa chọn, xác 
định các vùng trồng cây ăn 
quả đủ điều kiện để tổ chức 
các hoạt động chứng nhận 
VietGAP; phối hợp tư vấn, 
hỗ trợ thành lập các hợp 
tác xã, tổ hợp tác tại các 
vùng được lựa chọn. Trên 
cơ sở ngân sách cấp hàng 
năm, tổ chức ký kết hợp 
đồng với tổ chức chứng 
nhận được chỉ định để thực 
hiện các hoạt động cấp 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
VietGAP. Giao nhiệm vụ 
cho các phòng, đơn vị trực 
thuộc Sở tổ chức các lớp 
tập huấn cho nông dân tại 
các vùng sản xuất đã được 
lựa chọn. Giám sát, chỉ đạo 
các phòng, đơn vị chuyên 
môn liên quan kiểm tra, 
đánh giá cấp chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện sản xuất 
an toàn; thường xuyên 
giám sát chất lượng sản 
phẩm nông sản theo quy 
định.

Thu hoạch chuối tại xã Ngọc Thanh (Kim Động)

Mở rộng...Mở rộng...

Thu hoạch gần 14 nghìn tấn cá 
thương phẩm

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã sản xuất và tiêu thụ 
khoảng 110 triệu con cá bột, ương san được 20 triệu con cá 
hương và cá giống các loại. Bên cạnh đó, các hộ dân nuôi 
thả, đánh bắt thủy sản thu hoạch được gần 14 nghìn tấn cá 
thương phẩm; trong đó, sản lượng cá khai thác là 30 tấn, 
còn lại là sản lượng cá nuôi thả. 

Để nâng cao hiệu quả nuôi thả thủy sản, ngành chuyên 
môn đã triển khai 12 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi thả thủy sản 
cho trên 800 lượt hộ dân tại các huyện, thị xã, thành phố.

HOA PHƯƠNG

(TIẾP THEO TRANG 1)

Điều 2. Nội dung và mức hỗ trợ 
1. Hỗ trợ đào tạo 
Hỗ trợ kinh phí ăn, ở cho học viên bằng 1,5 

lần mức lương tối thiểu vùng/1 khóa đào tạo (mức 
lương tối thiểu vùng căn cứ theo vùng nơi cơ sở 
đào tạo tổ chức thực hiện việc đào tạo). Trường 
hợp khóa đào tạo có thời gian dưới một (1) tháng 
thì thực hiện hỗ trợ theo số ngày thực tế tham gia 
khóa học (26 ngày/1 tháng).

 2. Hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ 
chức kinh tế tập thể 

Mức hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương 
tối thiểu vùng (mức lương tối thiểu vùng căn cứ 
theo vùng tổ chức kinh tế tập thể đóng trụ sở). 

3. Các nội dung hỗ trợ khác không quy định tại 
Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30.12.2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh 
a) Căn cứ các quy định tại Thông tư số 

124/2021/TT-BTC hướng dẫn cụ thể đối tượng, 
điều kiện được hưởng các nội dung hỗ trợ tại Nghị 
quyết này; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 
bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật. 

b) Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ theo các nội 
dung của Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế 
tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
1804/QĐ-TTg. 

c) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, 
chính sách của tỉnh phù hợp diễn biến mới và thực 
tiễn phát triển kinh tế chung để khuyến khích, hỗ 
trợ phát triển các tổ chức kinh tế tập thể mở rộng 
quy mô hoạt động; đặc biệt là các chính sách 
thu hút đầu tư, khuyến khích đổi mới, tăng cường 
ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

d) Rà soát, phân loại và đánh giá hiệu quả 
hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 
Kiên quyết giải thể hoặc chuyển đổi sang loại 
hình khác đối với hợp tác xã yếu kém, ngừng 
hoạt động. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các 
mô hình hợp tác xã tiên tiến, mô hình sản xuất 
kinh doanh hiệu quả.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND 
tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu 
HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn theo quy định của pháp luật giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản 
dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa 
đổi, bổ sung, thay thế đó. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ 
họp thứ Bảy nhất trí thông qua ngày 26.4.2022, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10.5.2022.

Nghị quyết của HĐND tỉnh...

Xử lý gần 3,2 nghìn trường hợp 
xây dựng công trình, nhà ở 

trái phép trên đất nông nghiệp
Theo tổng hợp của các huyện, thị xã, thành phố trong 

tỉnh, tính đến đầu tháng 5 năm 2022, các địa phương đã 
xử lý được gần 3,2 nghìn trường hợp xây dựng công trình, 
nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp; trong đó trên 90% số 
trường hợp vi phạm được xử lý thông qua hình thức tuyên 
truyền, vận động hộ dân vi phạm tự tháo dỡ, địa phương bố 
trí máy móc và nhân lực hỗ trợ tháo dỡ.

VI NGOAN

(TIẾP THEO TRANG 1)

NHÀ NÔNG 
NÊN BIẾT

Chọn và thả tôm giống là một khâu kỹ 
thuật hết sức quan trọng trong quy trình 
nuôi tôm, có thể quyết định tới thành bại 
của vụ nuôi. Để chọn được tôm giống có 
chất lượng tốt, trước tiên phải chọn cơ sở 
sản xuất, cung cấp giống có uy tín. Tôm 
giống phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, 
được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
chứng nhận kiểm dịch. Sau đó, mới tiến 
hành chọn và thả tôm giống.

1. Chọn tôm giống
+ Đánh giá bằng cảm quan:
Kích thước: Với tôm thẻ chân trắng 

thường là P12 đến P15, có chiều dài 9 
- 11 mm (tôm sú là P15 - P20, chiều dài 
15 - 18mm ), kích cỡ đồng đều không dị 
hình, hình dáng cân đối, râu thẳng kéo 
dài tận đuôi.

Màu sắc: Tôm khỏe mạnh có màu 
sắc sáng trong, ruột đầy thức ăn (tôm sú 
thường có màu nâu sáng).

Phản xạ: Nhìn vào bể, tôm hoạt động 
mạnh, bơi lội nhiều, bám thành bể, khi 
đưa vào chậu chứa khoảng 10 lít nước, 
xoay tròn dòng nước, tôm tủa ra xung 
quanh và bơi ngược dòng, không tụ vào 
giữa chậu khi dòng nước dừng xoay là 
tôm có chất lượng tốt.

+ Đánh giá bằng gây sốc:
Tôm giống sống trong bể có độ mặn 

30 - 330/00, gây sốc bằng cách vớt 300 
con tôm giống thả vào chậu chứa khoảng 
5 lít nước có độ mặn 100/00. Sau 1 giờ nếu 
tôm sống trên 80% thì nên lựa chọn, nếu 
tỷ lệ sống thấp hơn không nên mua.

2. Mật độ nuôi
Mật độ nuôi tùy theo loài tôm giống, 

điều kiện ao, đầm và trình độ kỹ thuật của 
người nuôi nên thả giống với mật độ sau:

Tôm thẻ chân trắng: 40 - 60 con/m2 

(nuôi bán thâm canh); 60 - 150 con/m2 
(nuôi thâm canh); 180 - 220 con/m2 (nuôi 
theo hướng công nghệ cao).

Tôm sú: Hiện nay chủ yếu nuôi tôm sú 
bằng hình thức nuôi quảng canh cải tiến 
mật độ từ 7 - 10 con/m2.

3. Thả tôm giống
Trước khi thả giống cần báo cho cơ sở 

bán giống độ mặn của ao nuôi trước 2 - 3 
ngày để điều chỉnh độ mặn bảo đảm sự 
chênh lệch độ mặn giữa ao nuôi và trong 
bể giống không quá 50/00. Nên thả tôm 
giống vào những ngày nắng nhẹ, tránh 
mưa và gió mùa, thời gian thả vào khoảng 
6 - 8 giờ sáng hoặc 5 - 6 giờ chiều.

Khi tôm giống được vận chuyển về tới 
ao cần cho túi chứa tôm xuống ao ngâm 
trong vòng từ 20 - 30 phút để cân bằng 
nhiệt độ giữa túi chứa tôm và nhiệt độ ao 
nuôi. Vị trí thả tôm giống cách bờ khoảng 
2 - 3 m, nên thả nhiều điểm trong cùng 
một ao nuôi tạo ra sự phân tán đều trong 
ao thuận tiện cho việc quản lý, chăm sóc. 
Khi thả tôm giống nên đổ từng túi tôm ra 
chậu, cho dần nước ao vào chậu nghiêng 
thành chậu cho tôm tự bơi ra những con 
tôm yếu hoặc bị chết trên đường vận 
chuyển sẽ đọng lại dưới đáy chậu.
Theo Trung tâm khuyến nông Thái Bình

Kỹ thuật chọn 
và thả tôm giống

Ảnh minh họa
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Đài KTTV Hưng Yên

Gặp em Ngọc Anh, cảm nhận đầu tiên về em là sự 
hòa nhã, ngoan, hiền. Tuy cuộc sống còn nhiều khó 
khăn, nhưng em có nghị lực và ý chí chiến thắng khó 
khăn, bệnh tật để đạt kết quả tốt trong học tập. Em bị 
khuyết tật vận động bẩm sinh với tay và  đôi chân bị 
teo, cứng khớp, không vận động được. Dù gia đình cố 
gắng chữa trị, nhưng đôi chân của em yếu, không tự đi 
lại được; đôi tay không tự cầm nắm được đồ vật. Bố mẹ 
Ngọc Anh làm kinh tế xa nhà, nhưng thấy Ngọc Anh luôn 
khát khao được đến trường, vì thế, ông bà nội, ngoại mỗi 
ngày đều đưa em đến trường với ước mong em được vui, 
được hòa nhập và được học hành như những đứa trẻ 
bình thường khác. 

Mỗi ngày tới trường của Ngọc Anh hoàn toàn nhờ 
vào sự đưa đón của ông bà. Ngọc Anh tâm sự: Lúc đầu, 
em sợ lắm vì không đi được, không vui chơi với các bạn 
được, không viết được, mọi công việc cá nhân đều phải 
nhờ cậy người thân hỗ trợ; mỗi ngày em đều phải cố vượt 
qua nỗi sợ đó. Xem trên ti vi, đọc sách báo em thấy rất 
nhiều tấm gương người khuyết tật vượt qua khó khăn khi 
cơ thể không lành lặn để vươn lên trở thành người có 

ích. Vì thế, em luôn tự nhủ mình: cố gắng để “tàn nhưng 
không phế”.

Dẫu thiệt thòi và kém may mắn hơn bạn bè cùng 
trang lứa, nhưng em Trần Lê Ngọc Anh không vì thế mà 
tự ti, nản lòng, em vẫn luôn lạc quan, chăm chỉ, cố gắng 
nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn và giành nhiều 
thành tích xuất sắc trong học tập. Từ lớp 2 đến nay, năm 
nào em cũng là học sinh hoàn thành xuất  sắc nhiệm 
vụ học tập. Từ lớp 3 đến lớp 6 em đạt nhiều giải thưởng 
trong các cuộc giao lưu Tiếng Anh. Đặc biệt, Trần Lê 
Ngọc Anh còn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 
do có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua 
yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.  Chia sẻ về ước mơ của 
mình, Ngọc Anh cho biết, mai sau em muốn trở thành 
bác sĩ. Với ý chí, nghị lực, cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của 
gia đình, nhà trường, bạn bè, chúc cho ước mơ của Ngọc 
Anh trở thành hiện thực. Trần Lê Ngọc Anh sẽ truyền 
cảm hứng, động lực để những người yếu thế hòa nhập 
cộng đồng, phấn đấu trở thành công dân có ích cho gia 
đình và xã hội.

Tấm gương vượt khó...

Thông báo phương tiện vi phạm trong hoạt động vận tải 
hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh 

Ngày 9.5, Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn 
số 880/SGTVT-QLVT&PT về việc phương tiện vi phạm 
trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa 
bàn tỉnh Hưng Yên. Nội dung như sau:

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên tiếp tục nhận được 
nhiều phản ánh, kiến nghị, đề nghị xử lý vi phạm trong 
hoạt động vận tải hành khách về Công ty TNHH vận 
tải Minh Phương Hưng Yên sử dụng phương tiện (mang 
biển số: 89B-012.21; 89B-013.38; 89B-012.30; 89B-
015.33) hoạt động “dù” trên tuyến cố định từ Hưng Yên 
đi Hà Nội, Vĩnh Phúc và ngược lại, gây mất trật tự an toàn 
giao thông và bức xúc đối với hành khách.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải trên 
địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã ban hành nhiều 
văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, xử lý vi phạm hành chính 
các đơn vị vận tải, phương tiện theo quy định. Đồng thời 
Sở Giao thông vận tải đã gửi văn bản tới Công an tỉnh 
Hưng Yên, Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Sở Giao thông 
vận tải Vĩnh Phúc để phối hợp chỉ đạo lực lượng chức 
năng trong công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp 

thời và triệt để đối với vi phạm nêu trên trong hoạt động 
vận tải hành khách. 

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của hành khách đi xe, Sở Giao thông 
vận tải Hưng Yên thông báo và đề nghị hành khách, 
Nhân dân không đi xe đối với 4 phương tiện mang biển 
số: 89B-01221; 89B-01338; 89B-01230; 89B-01533 khi 
hoạt động "dù" và bắt khách dọc đường trên tuyến cố 
định từ Hưng Yên đi Hà Nội, Vĩnh Phúc và ngược lại. 
Đồng thời nếu phát hiện vi phạm, thông tin ngay qua 
đường dây nóng của các lực lượng chức năng của địa 
phương để có biện pháp xử lý vi phạm kịp thời. 

1. Đường dây nóng của Sở GTVT Hưng Yên: 
0964.31.15.15.

2. Đường dây nóng của Ban ATGT tỉnh Hưng Yên: 
0913.440.113.

 3. Đường dây nóng của Công an tỉnh Hưng Yên: 
02213.869.216.

 4. Đường dây nóng của Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên: 
0914.938.999. 

Từ ngày 11 đến 12.5.2022
Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ, ngày có 
lúc giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông nam cấp 2-3.
Nhiệt độ cao nhất: 30 - 32 độ C
Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ C

(TIẾP THEO TRANG 1)

Đội tuyển karate Việt Nam đặt mục tiêu 
4 huy chương Vàng

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng 
cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam 

ở SEA Games 31
Vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng sẽ thay kiếm thủ Vũ Thành An 

cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 31.
Theo kế hoạch ban đầu, Vũ Thành An là người được chọn cầm cờ cho 

Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 31. Tuy nhiên, trước 
ngày khai mạc, Đoàn Thể thao Việt Nam đã thay đổi.

Huy Hoàng sẽ cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở Lễ khai mạc 
SEA Games 31 (Ảnh: Dương Thuật)

Theo đó, vận động viên bơi lội 
Nguyễn Huy Hoàng sẽ thay người 
đàn anh Vũ Thành An cầm cờ cho 
Đoàn Thể thao Việt Nam. Trước đó, 
trong Lễ xuất quân của Đoàn Thể 
thao Việt Nam, Huy Hoàng cũng 
đại diện cho các vận động viên đọc 
lời tuyên thệ.

Đây không phải là lần đầu tiên 
Huy Hoàng được cầm cờ cho Đoàn 
Thể thao Việt Nam. Trước đó, ở 
Olympic Tokyo 2020, Huy Hoàng 
và Quách Thị Lan là 2 tuyển thủ 
đã cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt 
Nam khi diễu hành tại Lễ khai mạc.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc 
SEA Games 31 được tổ chức vào 
tối 12.5 tại sân vận động Quốc gia 
Mỹ Đình. Hiện tại, mọi công tác 
chuẩn bị cho buổi lễ này đã được 
hoàn tất.

Theo VOV

Nối tiếp những thành công tại các giải thi đấu lớn 
gần đây như SEA Games 30 năm 2019, Giải vô địch 
karatedo châu Á 2021, Đội tuyển karate Việt Nam đang 
tích cực tập luyện để đạt được những thành tích tốt nhất 
tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam lần này. Đội 
tuyển đề ra mục tiêu 4 Huy chương Vàng ở cả nội dung 
kata và kumite.

Tại SEA Games 31, môn thi đấu karate được tổ chức 
tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Để chuẩn bị tốt nhất cho 
giải đấu, Đội tuyển karate Việt Nam đã có mặt tại Ninh 

Bình ngày 8.5 và sau đó 1 ngày, đội tuyển đã có buổi tập 
đầu tiên tại thảm thi đấu chính thức của SEA Games lần 
này. Việc tiếp cận sớm với thảm thi đấu chính thức, làm 
quen sàn đấu và tập trung cao độ trong tập luyện thể 
hiện tinh thần quyết tâm rất cao của toàn đội.

Ông Lê Tùng Dương, Huấn luyện viên trưởng Đội 
tuyển karate Việt Nam cho biết, mục tiêu của đội tuyển 
karate Việt Nam phấn đấu giành được 4 huy chương 
Vàng tại SEA Games 31 tổ chức ngay trên sân nhà. 

Theo TTXVN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh 

Hưng Yên tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý đã qua sử 
dụng, tài sản thuộc quyền quản lý của Chi nhánh xăng 
dầu Hưng Yên. 

1. Tên tài sản bán đấu giá gồm 9 danh mục như: Nhà 
bán hàng, mái che cột bơm; tường rào gạch; nhà kho; 
hệ thống điện; mặt bằng công nghệ; bể thép 25m3; trạm 
biến áp… Tài sản đã qua sử dụng lâu ngày, cũ, hỏng bán 
thanh lý (có danh mục chi tiết trong hồ sơ tham khảo).

Tài sản trên là mức giá tối thiểu chưa bao gồm thuế, 
phí và chi phí vận chuyển, bốc xếp.

2. Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên: 
72.599.490 đồng (bảy mươi hai triệu năm trăm chín mươi 
chín nghìn bốn trăm chín mươi đồng).

3. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. 
4. Tiền đặt trước (đặt cọc): 4.500.000 đồng/1bộ hồ sơ.
5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 

13.5.2022 đến hết ngày 23.5.2022. 
6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 2 ngày 20.5 và 

23.5.2022 trong giờ hành chính tại Chi nhánh xăng dầu 
Hưng Yên, địa chỉ số: 689 đường Nguyễn Văn Linh, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
7. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt 

trước (đặt cọc): 2 ngày 23.5.2022 và ngày 24.5.2022.
8. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: 2 ngày 

23.5.2022 và 24.5.2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá 
tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố phiếu trả giá: 
Vào hồi 8 giờ ngày 26.5.2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu 
giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
Nộp 1 đơn, nộp 1 bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc 
căn cước công dân, nếu là tổ chức thì nộp giấy giới thiệu; 
trực tiếp đến đăng ký.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, 
đến mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại Trung 
tâm dịch vụ đấu giá tài sản (số 19, đường An Vũ, phường 
Hiến Nam, thành phố Hưng Yên). Điện thoại liên hệ: 
0221.3552152.

Giám đốc
An Xuân Thư

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, 
nghiêm túc và với tinh thần trách 
nhiệm cao, Hội nghị lần thứ năm Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khoá 
XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung 
chương trình đề ra và bế mạc chiều 
10.5. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
chủ trì hội nghị, Chủ tịch Quốc hội 
Vương Đình Huệ điều hành phiên bế 
mạc.

Các đồng chí Uỷ viên BCH Trung 
ương Đảng và các đồng chí tham dự 
hội nghị đã tập trung công sức, trí 
tuệ, nghiên cứu tài liệu, tổng kết thực 
tiễn, phát huy dân chủ, thảo luận 
thẳng thắn, sôi nổi, đóng góp nhiều 
ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các 
tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị 
đã tiếp thu tối đa và giải trình có sức 
thuyết phục những vấn đề còn có ý 
kiến khác nhau.

Thông qua các Nghị quyết và 
Kết luận quan trọng

Tại hội nghị, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã nhất trí cao 
thông qua các Nghị quyết và Kết 
luận của hội nghị.

Trung ương đã dành nhiều thời 
gian để nghiên cứu, thảo luận và đã 
thống nhất cao ban hành Nghị quyết 
về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể 
chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo 
động lực đưa nước ta trở thành nước 
phát triển có thu nhập cao".

Trung ương cho rằng, cần phải kế 
thừa, bổ sung, phát triển Nghị quyết 
Trung ương 6 (khoá XI) theo hướng 
tiếp tục khẳng định: Đất đai thuộc sở 
hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện 
chủ sở hữu và thống nhất quản lý. 
Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào 
các mục đích quốc phòng, an ninh, 
phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công 
cộng và các dự án phát triển kinh tế 
- xã hội theo luật định, bảo đảm công 
bằng, công khai, minh bạch. Quản 
lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi 
ích chung của toàn dân; Nhân dân 
được tạo điều kiện tiếp cận, sử dụng 
đất một cách công bằng, hiệu quả 
và bền vững. Nhà nước thống nhất 
quản lý đất đai theo lãnh thổ quốc 
gia, cả về diện tích, chất lượng, giá trị 
kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, 
an ninh, môi trường; phân công hợp 
lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước 
ở Trung ương, đồng thời có sự phân 
cấp, phân quyền phù hợp, hiệu quả 
đối với các địa phương…

Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
đã thảo luận sôi nổi và cho nhiều ý 
kiến tâm huyết, trách nhiệm để hoàn 
thiện "Báo cáo tổng kết 15 năm thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn".

Để tiếp tục phát huy những kết 
quả, thành tựu đã đạt được, khắc 
phục những hạn chế, yếu kém còn 
tồn tại, tạo sự chuyển biến mạnh 
mẽ hơn nữa, thực hiện thành công 
những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề 
ra, chúng ta phải nhận thức thật đầy 
đủ và đúng đắn hơn nữa về vị trí, vai 
trò có ý nghĩa chiến lược lâu dài của 
phát triển nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn đối với sự nghiệp đổi mới, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; coi đây 
là cơ sở và lực lượng đặc biệt quan 
trọng để phát triển nhanh, bền vững 
kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định 
chính trị, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh; bảo tồn và phát huy các giá trị 
văn hoá và sức mạnh con người Việt 
Nam…

Hội nghị Trung ương lần này 
cũng đã thống nhất cao về sự cần 
thiết phải tiếp tục khẳng định vị trí, 
vai trò và những kết quả quan trọng 
đã đạt được của kinh tế tập thể nước 
ta trong suốt 20 năm thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 5 khoá IX; đồng 
thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém 
còn tồn tại và nguyên nhân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
yêu cầu, trong thời gian tới phải tiếp 
tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy 

đủ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 
Đại hội XIII và Nghị quyết của Trung 
ương lần này về phát triển kinh tế tập 
thể phù hợp với yêu cầu và tính chất 
của nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 
tế ngày càng sâu rộng của nước ta. 
Phải thường xuyên quan tâm đổi mới, 
phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế 
tập thể, kinh tế hợp tác, mà nòng cốt 
là các hợp tác xã kiểu mới; coi đây là 
một thành phần kinh tế quan trọng 
cùng với kinh tế nhà nước ngày càng 
trở thành nền tảng vững chắc của 
nền kinh tế quốc dân. Khẳng định 
phát triển kinh tế tập thể là xu thế 
tất yếu khách quan và phải xuất phát 
từ nhu cầu thiết thực của các thành 
viên; bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện 
cho các thành viên hăng say làm 
việc, lao động tăng năng suất, chất 
lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
phát triển bền vững; tôn trọng các giá 
trị, nguyên tắc hoạt động của hợp tác 
xã, phù hợp với điều kiện, đặc điểm 
kinh tế - xã hội của từng địa phương, 
từng vùng và của cả nước…

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, tâm 
huyết và thống nhất cao về sự cần 
thiết phải tạo cho được sự chuyển 
biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa 
trong việc nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở đảng và chất lượng của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, góp phần xây 
dựng Đảng ta và hệ thống chính trị 
ở nước ta thật sự trong sạch, vững 
mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở; xây 
dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí 
thư cấp uỷ có đủ năng lực, uy tín lãnh 
đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện có 
hiệu quả nhiệm vụ chính trị; nâng 
cao chất lượng công tác phát triển 
đảng viên và chất lượng đảng viên, 
đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 
Trung ương đặc biệt nhấn mạnh: Để 
thực hiện thành công mục tiêu tổng 
quát cũng như các mục tiêu cụ thể 
đến năm 2025 và năm 2030 như đã 
đề ra, cần phải nâng cao hơn nữa sự 
thống nhất về nhận thức và đổi mới, 
hành động quyết liệt hơn nữa…

Ban Chấp hành Trung ương cũng 
đã bàn và thống nhất rất cao về chủ 
trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp 
tỉnh về phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, 
đúng đắn, phù hợp với tình hình thực 
tế hiện nay. Nghiêm túc tổ chức, hoạt 
động theo đúng chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn như nêu trong Đề án 
chắc chắn sẽ góp phần tăng cường 
sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực 
hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung 
ương đến địa phương, tạo sự chuyển 
biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, 
hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong 
công tác phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta theo đúng tinh thần: 
"Trên Dưới đồng lòng, Dọc Ngang 
thông suốt!".

Tại Hội nghị này, Trung ương 
cũng đã nghe báo cáo chuyên đề về 
cuộc "Xung đột Nga - U-crai-na: Tác 
động quốc tế và những vấn đề đặt 
ra". Hội nghị đã biểu thị sự đồng tình, 
đánh giá cao về những chủ trương, 
quyết sách kịp thời, đúng đắn, sáng 
suốt của Đảng và Nhà nước ta trước 
những diễn biến mới rất phức tạp tại 
U-crai-na và trên thế giới; đồng thời 
yêu cầu phải tiếp tục theo dõi sát sao 
tình hình; dự báo các tình huống, khả 
năng có thể xảy ra để chủ động có 
các phương án ứng phó kịp thời, phù 
hợp, có hiệu quả; giảm thiểu tối đa 
những tác động tiêu cực, theo đúng 
tinh thần "Việt Nam sẵn sàng là bạn, 
là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của 
tất cả các nước trong cộng đồng 
quốc tế".

3 bài học kinh nghiệm trong 
lãnh đạo, chỉ đạo

Ban Chấp hành Trung ương đánh 
giá cao sự chuẩn bị và tiến hành 
kiểm điểm hết sức nghiêm túc, trách 
nhiệm, gương mẫu của Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư; và hoàn toàn đồng tình, 

nhất trí cao với Báo cáo, đặc biệt là 
những bài học kinh nghiệm dẫn đến 
thành công của năm 2021 được rút 
ra, đó là: (1) Tập thể Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt là một 
tập thể đoàn kết, thống nhất, trên 
dưới đồng lòng, đã phát huy những 
bài học kinh nghiệm được rút ra tại 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng; tập trung chỉ đạo triển 
khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, 
thường xuyên công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước 
và hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh; quán triệt, thực hiện nghiêm 
túc quan điểm "dân là gốc"; lãnh đạo, 
chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, 
hành động quyết liệt, có bước đi phù 
hợp; chủ động nghiên cứu, nắm bắt, 
dự báo đúng tình hình; kiên quyết, 
kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 
Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà 
bình, ổn định để phát triển đất nước; 
chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; 
khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi 
nguồn lực để phát triển đất nước, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (2) 
Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bám sát 
Quy chế làm việc, Chương trình làm 
việc toàn khoá và Chương trình làm 
việc năm 2021, bảo đảm sự chỉ đạo, 
điều hành khoa học, phối hợp nhịp 
nhàng, thống nhất, không có tình 
trạng chồng chéo hoặc "trống đánh 
xuôi, kèn thổi ngược". (3) Phương 
thức lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư có đổi mới, có sự phân công, 
phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, bảo đảm 
được sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 
trực tiếp, toàn diện.

Đồng thời, Trung ương cũng đồng 
tình, nhấn mạnh thêm sự cần thiết 
phải tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ 
đạo tổ chức triển khai thực hiện 5 
nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 
2022 do Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề 
ra trong Báo cáo.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng 
định, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khoá XIII đã 
thành công tốt đẹp, hoàn thành có 
chất lượng cao một khối lượng công 
việc lớn, rất quan trọng. Trung ương 
đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ 
trương, định hướng cơ bản, quan 
trọng trên các lĩnh vực phát triển 
kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

“Thành công của Hội nghị Trung 
ương lần này, ngoài sự nỗ lực tích 
cực, đầy tinh thần trách nhiệm của 
các đồng chí Trung ương, các đồng 
chí tham dự hội nghị, các cấp uỷ, 
chính quyền, các cơ quan và cán 
bộ tham mưu, còn có phần đóng 
góp quan trọng của cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân cả nước, đặc biệt 
là các đồng chí cán bộ lão thành, 
các chuyên gia, nhà nghiên cứu, 
nhà quản lý, những người luôn luôn 
quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng và có 
nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trí 
tuệ cho công việc chung của Đảng 
và Nhà nước” - Tổng Bí thư nhấn 
mạnh và thay mặt Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng trân trọng cảm ơn 
những tình cảm và sự đóng góp quý 
báu đó.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với 
thành công của hội nghị lần này và 
với truyền thống đoàn kết, nhất trí 
trong Đảng, trước hết là trong Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư; sự ủng hộ, 
hưởng ứng của toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân, nhất định chúng ta sẽ 
tổ chức thực hiện thành công các 
Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị 
Trung ương lần này, góp phần từng 
bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng.

Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản 
Việt Nam

(TIẾP THEO TRANG 1)

Bế mạc Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII


