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(XEM TIẾP TRANG 3)
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Không thể phủ nhận vai trò của thuốc 
bảo vệ thực vật (BVTV) trong việc 
phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng 

nhằm bảo đảm năng suất. Tuy nhiên, lạm 
dụng thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học 
đang gây ra nhiều hệ lụy cho sản xuất 
nông nghiệp và môi trường sống. 

Hóa chất bảo vệ thực vật hiện nay có 
tới hàng nghìn chế phẩm được sử dụng 
với mục đích như: Trừ sâu bọ; trừ bệnh, 
nấm, ký sinh vật; trừ cỏ; diệt sinh vật gây 
hại… Mặc dù được sử dụng với lượng ít hơn 
phân bón hóa học nhưng do tính chất độc 
hại và khó phân hủy của hóa chất bảo vệ 
thực vật nên đây là những chất cực độc 
đối với môi trường và hệ sinh thái. Hiện 
nay, các hóa chất bảo vệ thực vật đã 
được cải tiến theo hướng ít độc hại hơn 
đối với môi trường và sinh vật nhưng do 
những tác động bất lợi của thời tiết cùng 
với hệ số sử dụng đất không ngừng tăng 
lên khiến việc sử dụng hóa chất bảo vệ 
thực vật tại một số nơi bị lạm dụng, sử 
dụng không đúng khuyến cáo của ngành 
chuyên môn, sử dụng hóa chất ngoài 
danh mục cho phép… Chính sự lạm dụng 
hóa chất bảo vệ thực vật đang khiến môi 

trường đất, môi trường nước trong khu vực 
canh tác bị ô nhiễm. 

Hiện nay, các loại hóa chất sử dụng 
trong canh tác nông nghiệp đã được 
cải tiến theo hướng thân thiện hơn với 
môi trường và sức khỏe con người. Các 
phương pháp canh tác khoa học, hợp 
lý như: IPM, VietGAP… cũng được các 
cấp, ngành thường xuyên tuyên truyền, 
phổ biến tới người dân. Tuy nhiên, để 
khuyến cáo nông dân hạn chế sử dụng 
thuốc BVTV còn khó khăn, một phần vì 
thói quen của người nông dân, mặt khác 
do tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến 
việc xuất hiện các loại sâu bệnh lạ, dễ 
bùng phát thành dịch. 

Để tránh dịch bệnh lây lan, người 
nông dân sử dụng thuốc BVTV như một 
liệu pháp dập dịch nhanh chóng nhất mà 
không nghĩ đến hậu quả về lâu dài của 
nó. Hiện nay, đại đa số nông dân vẫn 
dựa vào thuốc bảo vệ thực vật hóa học 
là chính, tỷ lệ sử dụng thuốc sinh học còn 
thấp. Bà Nguyễn Thị G., nông dân xã Hồ 
Tùng Mậu (Ân Thi) cho biết: Hiện nay, để 
giảm chi phí cho công lao động, nhiều 
hoạt động canh tác trước đây được làm 

Những năm qua, hoạt động hỗ trợ 
phụ nữ phát triển kinh tế được 
các cấp Hội liên hiệp phụ nữ 

thực hiện hiệu quả với nhiều điểm mới, 
sáng tạo, chú trọng phát huy nội lực 
của hội viên phụ nữ. Trong các hoạt 
động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, 
hội chú trọng tới phụ nữ nghèo, phụ 
nữ có hoàn cảnh khó khăn. Điểm 
mới nổi bật là hoạt động hỗ trợ sinh 
kế được các cấp hội trên địa bàn tỉnh 
triển khai thực hiện đồng bộ nhằm tiếp 
thêm nghị lực cho phụ nữ nghèo, phụ 
nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên 
trong cuộc sống. 5 năm qua (từ năm 
2016 - 2021) các cấp hội đã hỗ trợ 
sinh kế cho 800 phụ nữ nghèo, phụ 
nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ 
khuyết tật về phương tiện, tư liệu sản 
xuất. 

Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN 
huyện Văn Lâm đã hỗ trợ sinh kế cho 
11 hội viên phụ nữ nghèo, khuyết tật, 
có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, hội 
hỗ trợ 5 phụ nữ, mỗi người một xe đạp 
và 500 nghìn đồng làm vốn để làm 
công việc đi thu mua phế liệu mưu 
sinh. Có 6 phụ nữ được hỗ trợ gà giống 

VẤN ĐỀ DƯ LUẬN QUAN TÂMVẤN ĐỀ DƯ LUẬN QUAN TÂM

Lạm dụng thuốc BVTV hóa học 
trong canh tác nông nghiệp

Hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ Hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ 
có hoàn cảnh khó khăn có hoàn cảnh khó khăn 

MAI NHUNG PHƯƠNG THẢO 

Xây dựng thành phố 
Hưng Yên trở thành đô thị 

văn hóa, văn minh

Hội LHPN huyện Văn Lâm hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Tỉnh Hưng Yên xếp thứ 5/63 
tỉnh, thành phố về Chỉ số hiệu quả 

quản trị và hành chính công 
cấp tỉnh năm 2021

(XEM TIẾP TRANG 2)(XEM TIẾP TRANG 3)

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Cừ vừa triển khai Đề 
án xây dựng huyện Phù Cừ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai 
đoạn 2021 - 2025. 

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xác định mục 
tiêu: Trang bị mỗi khu dân cư 1 hòm thư góp ý của Nhân dân; 
mỗi năm sửa chữa, xây mới 5 - 10 nhà "Đại đoàn kết"; Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, mỗi năm xây dựng ít nhất 1 
phần việc hoặc 1 mô hình về bảo vệ môi trường và phát triển 
sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công 
nghệ cao…

Ngay sau khi triển khai, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện 
trao tặng hòm thư góp ý và trồng hàng cây Nhân dân tại xã 
Minh Tiến. 

PV 

Hưởng ứng Chương trình “Trồng 1 tỷ 
cây xanh giai đoạn 2021-2025”- Vì một 
Việt Nam xanh, ngày 11.5, cụm thi đua 
số 1 và số 2 của Liên đoàn Lao động 
tỉnh tổ chức trồng “Hàng cây công đoàn” 
tại  2 bên đường từ đường ĐT.385 vào 
khu vực nhà truyền thống cách mạng 
huyện Văn Lâm, thuộc xã Lạc Đạo và 
đường ĐT.376 thuộc xã Giai Phạm (Yên 
Mỹ). Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh dự.
"Hàng cây công đoàn” tại huyện Văn 

Lâm dài 2 km với 203 cây gồm: sao 
đen, đề đỏ, phong linh trị giá gần 219 
triệu đồng. "Hàng cây công đoàn” tại 
huyện Yên Mỹ dài 1,5 km là 170 cây 
xà cừ, trị giá 136 triệu đồng. Toàn bộ số 
tiền mua cây đều do tổ chức công đoàn 
vận động công đoàn cơ sở các đơn vị, 
doanh nghiệp ủng hộ.

HỒNG NGỌC

Theo kết quả công bố Báo cáo Chỉ 
số hiệu quả quản trị và hành chính công 
cấp tỉnh ở Việt Nam (Chỉ số PAPI) năm 
2021, tỉnh Hưng Yên xếp ở vị trí thứ 5/63 
tỉnh, thành phố trên cả nước với 45.366 
điểm, tăng 39 bậc so với năm 2020. 
Trong đó, có 5/8 chỉ số thành phần của 
Chỉ số PAPI thuộc nhóm đạt điểm cao 
nhất gồm: Tham gia của người dân ở 
cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong 

việc ra quyết định ở địa phương; Kiểm 
soát tham nhũng trong khu vực công; 
Thủ tục hành chính công; Cung ứng 
dịch vụ công. 3/8 chỉ số thuộc nhóm 
đạt điểm trung bình gồm: Trách nhiệm 
giải trình với người dân; Quản trị môi 
trường; Quản trị điện tử. Không có chỉ 
số nào thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất. 

LỆ THU 

CỤM THI ĐUA SỐ 1 VÀ SỐ 2 CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Tổ chức trồng “Hàng cây công đoàn”

* ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC TOẢN, PHÓ BÍ THƯ 
THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH 
DỰ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG
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Khai giảng lớp bồi dưỡng 
lý luận chính trị và kỹ năng 

nghiệp vụ cho cán bộ 
Hội LHPN cấp cơ sở

MONG MUỐN CÓ NHIỀU HƠN 
CÁC TÁC PHẨM VHNT VỀ 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc 
cử tri các huyện: Phù Cừ, Tiên Lữ 

(XEM TIN TRANG 4)

Tin, ảnh: LÊ HIẾU 
Các đại biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Ngày 11.5, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối 
hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức khai 
giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp 
vụ cho cán bộ Hội LHPN tỉnh cấp cơ sở năm 2022. Đồng 
chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh dự khai giảng lớp bồi dưỡng. 

Trong thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng từ ngày 11 đến 
ngày 13.5, các học viên được truyền đạt các chuyên đề 
như: Chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; Xây dựng 
tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu 
quả và khâu đột phá “Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ 
nữ vững mạnh”; Triển khai phần mềm quản lý hội viên; 
Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động 
xã hội thực hiện bình đẳng giới và khâu đột phá “Phụ 
nữ Hưng Yên tham gia bảo vệ môi trường, tham gia xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

Công bố các quyết định, nghị quyết 
về công tác cán bộ

* CÁC ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN HỮU NGHĨA, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY; TRẦN QUỐC TOẢN, PHÓ BÍ THƯ 
THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH; TRẦN QUỐC VĂN, PHÓ BÍ THƯ 
TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH DỰ HỘI NGHỊ

Tin, ảnh: THU YẾN

(XEM TIN TRANG 2)

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ chúc mừng các đồng chí được chỉ định, 
phân công, điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ

Ảnh: TƯ LIỆU

PHÙ CỪ

Phấn đấu mỗi năm sửa chữa, 
xây mới 5 - 10 nhà Đại đoàn kết
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Buồng bệnh ấm áp cho bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ

 CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

KHOÁI CHÂU

Ủy thác 700 triệu đồng cho hộ nghèo 
và đối tượng chính sách vay phát triển kinh tế

Ngay sau khi có Chỉ 
thị 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, các văn 
bản lãnh đạo, chỉ đạo của 
Ban Bí thư, Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy, Hội Văn học - Nghệ 
thuật (VHNT) tỉnh đã ban 
hành Kế hoạch học tập, 
quán triệt và tổ chức thực 
hiện trong cơ quan Hội và 
toàn thể hội viên, bảo đảm 
tính khả thi, thiết thực, hiệu 
quả. Hội VHNT tỉnh đã 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
nghiêm công tác tuyên 
truyền, giáo dục chính trị, 
tư tưởng, đạo đức, lối sống 
cho cán bộ, đảng viên, hội 
viên, đặc biệt là hội viên trẻ, 
nâng cao năng lực và trình 
độ nhận thức, tình cảm 
thẩm mỹ cũng như phát 
ngôn, xây dựng hình tượng 
nhân vật văn học - nghệ 
thuật. Các hình thức tuyên 
truyền phong phú, từ trực 
tiếp đến gián tiếp, từng cá 
nhân, nhóm đến toàn thể 
hội viên... Cùng với việc 
lồng ghép tuyên truyền 
các nội dung về thực hiện 
nghị quyết đại hội đảng bộ 
các cấp, về tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; kỷ niệm các ngày lễ 
lớn; các điển hình tiên tiến 
trên các lĩnh vực của đời 
sống xã hội, Thường trực 
Hội cũng chú trọng tuyên 
truyền, đấu tranh phản 
bác thông tin xấu, độc trên 
internet, phòng, chống 
các sản phẩm văn hóa 
độc hại, phi văn hóa, nhận 
diện và phòng, chống các 
biểu hiện suy thoái, tự diễn 
biến, tự chuyển hóa, đấu 
tranh chống “diễn biến hòa 
bình”... Qua đó đã nâng 
cao nhận thức về chính 
trị, tư tưởng, rèn luyện đạo 
đức, lối sống lành mạnh, ý 
thức xây dựng của mỗi cán 
bộ, đảng viên và hội viên. 

Nhận thức sâu sắc giá 
trị to lớn, sức lan tỏa của 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, các văn 
nghệ sĩ Hưng Yên đã chủ 
động bám sát đời sống xã 
hội, tăng cường đi thực tế 

MONG MUỐN CÓ NHIỀU HƠN CÁC TÁC PHẨM VHNT
VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC 

sáng tác, khai thác dữ liệu 
cuộc sống, nhất là những 
phong trào thi đua trên các 
lĩnh vực của các tổ chức, 
đoàn thể trong tỉnh, từ đó 
phát hiện, xây dựng các 
tác phẩm VHNT đầy màu 
sắc, cảm xúc và kịp thời 
về các điển hình tiêu biểu 
của tập thể, cá nhân trong 
học tập và làm theo gương 
Bác. Hàng trăm tác phẩm 
phát hiện, biểu dương, cổ 
vũ các tập thể và cá nhân 
điển hình trong lao động, 
sản xuất làm theo gương 
Bác bằng những việc làm 
cụ thể, được thể hiện qua 
các thể loại như thơ ca, 
truyện ký, truyện ngắn, 
nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm 
nhạc, tạo ra sự đa dạng 
về hình thức và nội dung 
thể hiện, được công chúng 
bạn đọc đánh giá cao. Bên 
cạnh đó, chân dung, hình 
tượng Bác Hồ đã được các 
văn nghệ sĩ thể hiện sinh 
động, sâu sắc, giàu mỹ 
cảm qua các tác phẩm hội 
họa, điêu khắc, âm nhạc, 
có sức rung động mạnh mẽ 
đối với công chúng, đưa 
đạo đức, tư tưởng, phong 
cách của Người thấm sâu 
vào tâm hồn, tình cảm của 
người dân, thực sự lan tỏa 

sâu rộng trong toàn xã hội. 
Học tập và làm theo Bác 
đã trở thành nguồn cảm 
xúc lớn của văn nghệ sĩ 
Hưng Yên. Nhiều tác phẩm 
viết về điển hình tiêu biểu, 
những con người, những 
tập thể ở mọi lĩnh vực lao 
động, công tác với những 
việc làm cụ thể, sống động 
thiết thực trong học tập và 
làm theo Bác. Thông qua 
tác phẩm, đặc biệt là các 
tác phẩm ký, nhiếp ảnh, 
âm nhạc, kịch bản sân 
khấu (Tiêu biểu là tập ký 
“Dấu chân phía trước” của 
tác giả Phạm Minh Hoàng, 
đạt giải C giải VHNT Phố 
Hiến lần thứ IV (2011 - 
2015) và đạt giải C Giải 
thưởng sáng tác, quảng 
bá các tác phẩm VHNT về 
chủ đề học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2016-2018 do Ban 
Tuyên giáo Trung ương tổ 
chức; hội viên Đỗ Trí Dũng 
đạt giải B, hội viên Nguyễn 
Văn Đông đạt giải C, các 
hội viên Phạm Tú, Nguyễn 
Nguyên Tản, Nguyễn Kim 
Bang, Khúc Hồng Thiện 
đạt giải Khuyến khích Giải 
thưởng sáng tác, quảng 
bá các tác phẩm VHNT về 

chủ đề học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh của tỉnh 
tổ chức…) đã lan tỏa nhiều 
tấm gương người tốt, việc 
tốt, những việc làm bình 
dị mà cao quý, việc nhỏ 
nghĩa lớn…, chúng ta thấy 
được ở từng lĩnh vực, mỗi 
cá nhân có những cách 
học tập, cách làm theo 
gương Bác khác nhau (tiêu 
biểu là hình ảnh những 
giáo viên hết lòng vì học 
sinh thân yêu, trong đó có 
những em có hoàn cảnh 
khó khăn, học sinh khuyết 
tật; người thầy thuốc giàu 
tình yêu thương con người, 
luôn nghĩ đến khoảnh khắc 
sống còn của bệnh nhân 
và đã cứu sống nhiều bệnh 
nhân nguy kịch; những cán 
bộ cơ sở gương mẫu, luôn 
gần dân, học dân, hiểu 
dân, lắng nghe dân, chăm 
lo phát triển đời sống vật 
chất, tinh thần cho Nhân 
dân; những thương binh 
“tàn nhưng không phế”, 
những cựu chiến binh tuổi 
cao gương sáng cần mẫn 
đóng góp cho cuộc đời trí 
tuệ và tâm huyết của mình 
khi trở về với đời thường sẵn 
sàng hiến đất làm đường, 
trồng cây xanh cho thôn 

xóm, tình nguyện tham 
gia bảo vệ trật tự trị an, an 
toàn giao thông cho thôn 
xóm, tổ dân phố; những 
người nhiệt tình, hăng hái 
đi đầu trong công tác thiện 
nguyện nhân đạo; gần đây 
là hình ảnh những người 
xung phong nơi tuyến đầu 
ngày đêm chống dịch, tinh 
thần đoàn kết cùng vượt 
qua khó khăn trong cuộc 
chiến phòng, chống dịch 
Covid-19…), nhưng tựu 
chung lại, các tác giả đều 
hướng đến những điều tốt 
đẹp cho đời sống cộng 
đồng, mong muốn thông 
qua tác phẩm gửi gắm 
những thông điệp ý nghĩa 
của cuộc sống, tấm lòng 
kính yêu, suy nghĩ, việc 
làm cụ thể, thiết thực của 
cán bộ, đảng viên, Nhân 
dân Hưng Yên học tập và 
làm theo gương Bác, góp 
phần nâng cao nhận thức 
về tư tưởng, bồi đắp nền 
tảng đạo đức, văn hóa 
trong toàn Đảng và toàn 
xã hội, cổ vũ các phong 
trào thi đua yêu nước, tạo 
không khí phấn khởi, hăng 
hái thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị, chung tay xây 
dựng quê hương, đất nước 
ngày càng văn minh, phát 
triển.

Cũng từ thực tiễn học 
tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh sinh động đó, 
không chỉ rèn luyện bút 
lực, tay nghề mà còn là cơ 
hội để đội ngũ văn nghệ sĩ 
tu dưỡng phẩm chất, đạo 
đức của người cầm bút. 
Thông qua tấm gương đạo 
đức của Bác, điển hình 
tiên tiến đời thường, học 
và làm theo Bác đã góp 
phần nâng cao nhận thức, 
tư tưởng chính trị của đội 
ngũ văn nghệ sĩ. Từ các 
tác phẩm viết về những 
tấm gương điển hình học 
tập và làm theo lời Bác, 
chính họ cũng dần học và 
làm theo Bác, đội ngũ văn 
nghệ sĩ ngày càng nhận 
thức rõ ràng hơn trách 
nhiệm của người cầm bút 
“Viết cho ai? Viết để làm 
gì? Viết như thế nào?”, ý 
thức trách nhiệm công dân 
- văn nghệ sĩ từ đó được 
nâng lên rõ rệt. Các tác 
phẩm VHNT về chủ đề học 
và làm theo Bác mỗi ngày 
thêm khẳng định chỗ đứng 
trong lòng công chúng bạn 
đọc, trở thành món ăn tinh 
thần, định hướng thẩm mỹ 
cho Nhân dân.

Bên cạnh những kết 
quả đáng phấn khởi trên, 
nghiêm túc nhìn lại, chúng 
ta vẫn phải thẳng thắn 
thừa nhận, các tác phẩm 
VHNT sáng tác về chủ 
đề “Học tập và làm theo 

HOÀNG THỊ THANH MAI
Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh

tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” trong 
những năm qua vẫn chiếm 
tỷ lệ thấp so với mặt bằng 
số lượng tác phẩm VHNT 
chung. Nhiều tác phẩm 
còn mang nặng tính hưởng 
ứng phong trào, ít tính 
VHNT. Bên cạnh đó, một 
số hội viên chưa thật sự 
quan tâm đến việc học tập 
và làm theo tấm gương của 
Bác, chưa dành nhiều thời 
gian và tâm huyết cho các 
sáng tác VHNT nên chất 
lượng các tác phẩm về Bác 
chưa cao, chưa tạo sức lan 
tỏa sâu rộng trong xã hội. 
Số lượng các hội viên chủ 
động đi thâm nhập thực tế 
lấy tư liệu sáng tác về đề 
tài này còn ít. Công tác 
công bố, quảng bá các tác 
phẩm VHNT về chủ đề này 
chậm đổi mới, chưa được 
đông đảo công chúng biết 
đến.

 Văn nghệ sĩ, bằng 
hoạt động sáng tác và 
quảng bá các tác phẩm 
VHNT, chính là một bộ 
phận quan trọng, nòng cốt 
góp phần lan tỏa sâu rộng 
giá trị to lớn, bền vững của 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh vào đời 
sống xã hội. Ngay lúc này, 
chính là lúc các văn nghệ 
sĩ, những chiến sĩ trên mặt 
trận văn hóa tư tưởng, phải 
tích cực tham gia học tập 
và làm theo Bác. Như con 
ong làm mật cho đời, bằng 
chính khả năng sáng tạo, 
sự nhạy bén của mình, văn 
nghệ sĩ hãy tiếp tục chuyển 
tải cuộc sống sôi động vào 
những tác phẩm của mình. 
Thông qua các loại hình 
VHNT, những cá nhân, tập 
thể, những nhân tố mới 
điển hình sẽ được các văn 
nghệ sĩ đưa vào tác phẩm, 
thành những hình tượng 
nghệ thuật, cao hơn là 
những biểu tượng; khơi gợi 
cho người đọc, người nghe, 
người xem nhận ra những 
giá trị chuẩn mực quý báu 
của cuộc sống hiện tại 
và tự nguyện, tự giác làm 
theo. Mặt khác, những 
hiện tượng tiêu cực cũng 
sẽ được các tác phẩm 
VHNT phản ánh, lên án 
một cách quyết liệt không 
khoan nhượng để dư luận 
xã hội đồng tình và cùng 
đấu tranh. Những hình 
tượng trong tác phẩm văn 
học nghệ thuật có thể sẽ 
thấm sâu vào lòng người, 
khơi gợi nên tình cảm yêu, 
ghét đúng đắn và thúc giục 
con người sống tốt đẹp hơn 
cũng là cách mà văn nghệ 
sĩ chúng ta có thể đóng 
góp một cách tích cực và 
hiệu quả trong việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí 
Minh.

Phát hành cuốn sách Lịch sử đấu tranh cách mạng 
của Đảng bộ và Nhân dân xã Minh Tân giai đoạn 1930 - 2015

Hội viên Hội VHNT tỉnh đi thực tế sáng tác 
Ảnh: NGUYỄN THANH

Phát hiện thuốc giả Molnupiravir tại Thụy Sỹ trên nhãn 
có thông tin tiếng Việt

lai Đông Tảo, mỗi người 
được hỗ trợ 30 con và một 
bao cám 25kg. Được hỗ trợ 
sinh kế, các hội viên phụ 
nữ đã được tiếp thêm sức 
mạnh vật chất và tinh thần 
vượt qua khó khăn vươn 
lên trong cuộc sống. 

Được Hội LHPN huyện 
Văn Lâm hỗ trợ chiếc 
xe đạp cùng 500 nghìn 
đồng để thu gom phế liệu, 
chị  Nguyễn Thị Mỹ  ở xã 
Lương Tài không giấu nổi 
xúc động: Tôi làm nghề 
thu mua phế liệu gần chục 
năm rồi. Tuy nhiên, chiếc 
xe đạp của tôi đã cũ, đi 
lại vất vả, nay được  Hội 
LHPN hỗ trợ chiếc xe đạp 
mới cùng tiền mặt tạo điều 
kiện thuận tiện cũng như 
tiếp thêm nghị lực để tôi 
vượt qua khó khăn, vươn 
lên trong cuộc sống để 
tôi tiếp tục đi thu mua phế 
liệu, tôi rất vui. Tôi mong 
rằng, những phụ nữ đang 
khó khăn, gặp rủi ro trong 
cuộc sống như tôi sẽ được 
hội tiếp tục quan tâm. 

Thực hiện Đề án 939 
“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2017 - 2025” và 
kế hoạch của Hội LHPN 
huyện Yên Mỹ về hỗ trợ 
kinh tế cho hội viên phụ 
nữ nghèo, cận nghèo, phụ 
nữ đơn thân, phụ nữ có 
hoàn cảnh khó khăn, trong 
tháng 5, Ban Chấp hành 
Hội LHPN xã Yên Phú 
hỗ trợ sinh kế cho 3 hội 
viên phụ nữ có hoàn cảnh 
khó khăn, mỗi hộ 30 con 
gà cùng 1 bao cám. Chị 
Nguyễn Thị Biền ở xã Yên 

Hỗ trợ sinh kế...Hỗ trợ sinh kế...

Hội LHPN xã Yên Phú (Yên Mỹ) hỗ trợ sinh kế cho 
phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Phú phấn khởi: Gia đình tôi 
đang rất khó khăn thì được 
Hội LHPN xã hỗ trợ kịp thời 
đàn gà giống. Cán bộ hội 
còn hướng dẫn tôi kỹ thuật 
chăn nuôi gà, phòng bệnh, 
vệ sinh môi trường. Tôi sẽ 
cố gắng áp dụng kỹ thuật 
để chăn nuôi hiệu quả và 
nhân đàn, mở rộng qui mô. 

Thực hiện công tác giảm 
nghèo của tỉnh với phương 
châm “Không để ai bị bỏ lại 
phía sau”, Hội LHPN tỉnh  
đã chỉ đạo Hội LHPN các 
huyện, thị xã, thành phố và 
Hội LHPN cơ sở trong toàn 
tỉnh hướng dẫn bình xét đối 
tượng vay vốn, trong đó 
tập trung tư vấn các nguồn 

vốn tín dụng chính sách hỗ 
trợ theo nhu cầu và nâng 
cao năng lực cho hội viên. 
Đồng thời, các cấp hội đã 
thành lập và duy trì có hiệu 
quả các mô hình nuôi lợn 
tiết kiệm, mô hình phế liệu 
sạch, địa chỉ nhân ái, địa 
chỉ tiếp nhận vật dụng gia 
đình, giúp nhiều hội viên 
vượt qua khó khăn. Năm 
2022, các cấp hội đã tặng 
“Vườn sinh kế” cho hội viên 
phụ nữ có hoàn cảnh khó 
khăn. Trong số cây trồng 
tại các “Vườn sinh kế” 
có nhiều loại cây ăn quả 
có giá trị kinh tế cao như 
nhãn, xoài Úc, hồng xiêm, 
ổi… Sự giúp đỡ, hỗ trợ thiết 
thực vừa có giá trị vật chất 
vừa là sự động viên khích 
lệ tinh thần tạo động lực để 
các hội viên khắc phục khó 
khăn phát triển kinh tế. 

Thời gian tới, Hội LHPN 
tỉnh tiếp tục đồng hành hỗ 
trợ  sinh kế cho hội viên 
phụ nữ nghèo, hoàn cảnh 
khó khăn, khuyết tật bằng 
các hình thức như hỗ trợ 
về phương tiện, tư liệu sản 
xuất; các mô hình sinh kế 
phù hợp với điều kiện của 
phụ nữ. Đồng thời,  vận 
động phụ nữ phát huy nội 
lực, hỗ trợ giúp nhau giảm 
nghèo bền vững, tiếp tục 
thực hiện các mô hình tiết 
kiệm tín dụng; tập trung 
hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ 
nghèo, có hoàn cảnh khó 
khăn, khích lệ hội viên phụ 
nữ vượt qua khó khăn, tập 
trung phát triển kinh tế, góp 
phần tích cực vào công tác 
giảm nghèo của tỉnh. 

Nhằm hỗ trợ nguồn lực cho tín dụng chính sách, ngoài 
nguồn vốn của trung ương và tỉnh, UBND huyện Khoái 
Châu đã chuyển nguồn vốn 700 triệu đồng từ ngân sách 
địa phương ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng 
chính sách xã hội (CSXH) huyện Khoái Châu để thực 
hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
khác, góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội 

trên địa bàn.
Ngay sau khi được nhận ủy thác vốn, Phòng Giao 

dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu đã phối hợp 
với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức 
giải ngân được 700 triệu đồng cho các hộ nghèo và đối 
tượng chính sách vay để đầu tư phát triển kinh tế.

PHẠM ĐĂNG

Vừa qua, xã Minh Tân( Phù Cừ) phát hành cuốn sách 
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân 
xã Minh Tân giai đoạn 1930 - 2015.

Cuốn sách đã được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 
Sự thật cấp giấy phép xuất bản và được in với số lượng 
300 cuốn, khổ 15 x 25 cm. Cuốn sách gồm 7 chương 
với 455 trang. Đây là nguồn tư liệu quý, tái hiện chặng 

đường 85 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của 
Đảng bộ và Nhân dân xã Minh Tân. Qua đó khẳng định 
vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã qua từng giai đoạn cách 
mạng, biểu thị lòng tri ân sâu sắc đối với những người đi 
trước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ...

VŨ HUẾ

Liên quan đến việc thuốc giả Molnupiravir được phát 
hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin tiếng Việt, ngày 
10.5.2022, Sở Y tế ban hành công văn đề nghị UBND 
các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng chức năng về 
y tế thông báo tới mạng lưới hành nghề y, dược tư nhân 
và Nhân dân trên địa bàn biết, không buôn bán, sử dụng 
và kịp thời cung cấp thông tin tới cơ quan chức năng khi 
phát hiện có thuốc Molnupiravir; báo cáo về Sở Y tế nếu 
phát hiện trên địa bàn có thuốc giả Molnupiravir. Các cơ 
sở y tế, cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh 
không buôn bán, sử dụng và kịp thời cung cấp thông 
tin tới  Sở Y tế khi phát hiện có thuốc giả Molnupiravir. 
Thanh tra Sở Y tế tiếp nhận thông tin về thuốc giả do tổ 

chức, cá nhân cung cấp; phối hợp với các cơ quan chức 
năng liên quan kiểm tra xác minh thông tin và truy tìm 
nguồn gốc về thuốc giả, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm 
theo quy định.

Theo công văn của Sở Y tế, thuốc giả Molnupiravir 
400mg, dạng bào chế nang cứng, quy cách đóng 
gói: Lọ 20 viên nang cứng, trên nhãn có thông tin ghi 
“Manufactured by Cong ty TNHH, Chi nhanh 1 so 40 dai, 
P.An Phu, Tx. Thuan An, Tinh Binh Duong, Vietnam”. 
Kết quả kiểm nghiệm thuốc cho thấy, thuốc không chứa 
hoạt chất như ghi trên nhãn.

ĐÀO DOAN

(TIẾP THEO TRANG 1)

Ngày 11.5, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư, 
nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, quyết định 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội 
nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc 
Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
công bố: Quyết định số 488-QĐNS/TW, ngày 4.5.2022 
của Ban Bí thư chỉ định đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh 
Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên tham gia Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 
2020 - 2025; Nghị quyết số 508/NQ-UBTVQH15, ngày 
5.5.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn 
kết quả bầu ông Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại biểu 
HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa 
XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 26.4.2022; Quyết 
định số 425-QĐ/TU ngày 10.5.2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc phân công, điều động, bổ nhiệm cán bộ. 
Theo quyết định, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 
huyện Văn Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Văn 
Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân công, điều động, bổ 
nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời hạn 
5 năm kể từ ngày 12.5.2022; Quyết định số 426-QĐ/
TU ngày 10.5.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 
phân công, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, quyết 
định phân công, điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm 
Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời hạn 5 năm từ ngày 
12.5.2022; Quyết định số 427-QĐ/TU ngày 10.5.2022 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều 
động cán bộ. Theo quyết định, đồng chí Lê Văn Hưng, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; phân 
công, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Văn 
Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 12.5.2022. 

Sau khi trao quyết định, công bố nghị quyết, tặng hoa 
chúc mừng các đồng chí vừa được chỉ định, phân công, 
điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng trong 
các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị trên cương vị mới, các đồng 
chí tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm 
công tác, không ngừng học hỏi, cầu thị, phát huy tinh 
thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực 
thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn. Qua đó, xây dựng các cơ quan, 
đơn vị, địa phương đoàn kết, vững mạnh, góp phần cùng 
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện 
thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp… 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, đại diện các đồng chí 
được chỉ định, phân công, điều động, bổ nhiệm, đồng 
chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí 
thư Huyện ủy Văn Giang cảm ơn sự quan tâm, tạo điều 
kiện của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí 
trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh đã ủng hộ, giúp đỡ… để bản thân đồng chí và các 
đồng chí được chỉ định, phân công, điều động, bổ nhiệm 
trong dịp này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 
Trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ 
lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học 
hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình 
công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Công bố...
(TIẾP THEO TRANG 1)
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CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

Cung cấp 100% dịch vụ điện 
bằng phương thức điện tử

Thời gian qua, Công ty Điện lực Hưng Yên đã tập 
trung số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ; thông tin 
khách hàng trên hệ thống CMIS 3.0 (hệ thống thông 
tin quản lý khách hàng sử dụng điện); đẩy nhanh lắp 
đặt hệ thống đo đếm điện tử, ghi chỉ số qua hệ thống 
đo xa; giao dịch và phát hành 100% hóa đơn điện tử, 
đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; 
cung cấp 100% dịch vụ điện bằng phương thức điện 
tử; cung cấp dịch vụ điện cấp độ 3 và 4 trên Cổng dịch 
vụ công quốc gia và trang web chăm sóc khách hàng…

ĐIỆN LỰC ÂN THI

Thực hiện phát quang cây xanh 
trong hành lang lưới điện

Nhằm giảm sự cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy 
cung cấp điện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ 
khách hàng, từ đầu năm đến nay, Điện lực Ân Thi đã 
đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người 
dân trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Bên 
cạnh đó, đơn vị còn tổ chức phát quang cây xanh trong 
hành lang an toàn lưới điện tại 21 xã, thị trấn trên địa 
bàn, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục trong 
mùa mưa bão.

PHẠM ĐĂNG

Với mục tiêu xây dựng 
thành phố Hưng Yên 
sớm trở thành đô thị 

loại II, việc thực hiện nếp 
sống văn hóa, văn minh đô 
thị có vai trò hết sức quan 
trọng, đòi hỏi các cấp ủy 
đảng, chính quyền từ thành 
phố đến cơ sở tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ 
thống chính trị vào cuộc 
quyết liệt và sự đồng lòng 
của Nhân dân.

Ngày 4.8.2016, Ban 
Chấp hành Đảng bộ thành 
phố Hưng Yên đã ban hành 
Chương trình số 10-CTr/TU 
về “Nâng cao chất lượng, 
hiệu quả thực hiện nếp 
sống văn hóa, văn minh 
trên địa bàn thành phố 
Hưng Yên giai đoạn 2016 - 
2020”. Đến nay, 100% các 
xã, phường đã hoàn thành 
việc đưa các quy định về 
thực hiện nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc 
tang vào hương ước của 
thôn, khu phố để cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân 
thực hiện. Tỷ lệ gia đình 
văn hóa qua các năm trên 
địa bàn đạt trên 90%; tỷ lệ 
làng, khu phố văn hóa đạt 
97,7%; tỷ lệ cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp văn hóa 
đạt trên 90%... Các thiết 
chế văn hóa được quan tâm 
đầu tư mới và sửa chữa. 
Cùng với đó, tình hình trật 
tự an toàn giao thông, trật 
tự đô thị được bảo đảm. 
Việc tổ chức các hoạt động 
lễ hội, văn hóa, nghệ thuật, 
thể thao… đúng với quy 
định của pháp luật, truyền 
thống văn hóa tín ngưỡng, 
phong tục tập quán của địa 
phương. Công tác vệ sinh 
môi trường được quan tâm, 
góp phần tạo nên diện mạo 
đô thị xanh - sạch - đẹp. 

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, việc thực hiện 
nếp sống văn hóa, văn 
minh trên địa bàn thành phố 
trong thời gian qua vẫn còn 
một số tồn tại, hạn chế như: 
Ý thức chấp hành pháp luật 
về trật tự đô thị, trật tự an 
toàn giao thông, vệ sinh 
môi trường ở nơi công cộng 
của một bộ phận dân cư 
chưa nghiêm túc; còn tình 
trạng bắc rạp to, lấn chiếm 
lòng đường, vỉa hè; hạ tầng 
đô thị và nông thôn chưa 
đồng bộ; việc đổ rác thải 
ở khu vực công cộng vùng 
nông thôn và vùng ven đô 

Xây dựng thành phố Hưng Yên 
trở thành đô thị văn hóa, văn minh

thị còn tái diễn; vẫn còn 
một số hộ dân đổ rác bừa 
bãi, không đúng giờ, đúng 
nơi quy định.

Quyết tâm đưa thành 
phố Hưng Yên trở thành đô 
thị văn hóa, văn minh, Ban 
Chấp hành Đảng bộ thành 
phố xây dựng Chương trình 
"Nâng cao chất lượng, hiệu 
quả thực hiện nếp sống 
văn hóa, văn minh đô thị 
trên địa bàn thành phố 
Hưng Yên, giai đoạn 2021 
- 2025". Đồng chí Lương 
Công Chanh, Phó Bí thư 
Thường trực Thành ủy, 
Trưởng ban chỉ đạo Chương 
trình cho biết: Chương trình 
nhằm tiếp tục nâng cao vai 
trò lãnh đạo của các cấp ủy 
đảng và năng lực quản lý, 
điều hành của chính quyền 
các cấp, ý thức, trách 
nhiệm của cán bộ lãnh 
đạo, công chức, viên chức, 
người lao động các phòng, 
ban, ngành, đoàn thể, cơ 
quan, đơn vị, trường học và 
Nhân dân trong việc thực 
hiện nếp sống văn hóa, văn 
minh đô thị trên địa bàn 
thành phố. Việc nâng cao 
chất lượng, hiệu quả thực 
hiện nếp sống văn hóa, văn 
minh đô thị trên địa bàn 
góp phần thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ chính trị, 
phát triển kinh tế - xã hội 
của thành phố, xây dựng 
thành phố Hưng Yên ngày 
càng văn minh, hiện đại và 
giàu đẹp.

Thành phố Hưng Yên 
đã xây dựng kế hoạch, nội 

dung cụ thể cho từng giai 
đoạn của chương trình, 
trong đó giai đoạn 2021-
2023, thành phố tập trung 
vận động Nhân dân tổ chức 
đám cưới tại nhà văn hóa 
thôn, khu phố hoặc tại các 
trung tâm tiệc cưới; mỗi xã, 
phường xây dựng ít nhất 
một mô hình điểm “Tổ dân 
phố không rác”, “Thôn, làng 
không rác”; xây dựng điểm 
một tuyến phố đi bộ trên 
trục đường Bãi Sậy; các xã, 
phường tổ chức ký cam kết 
tới từng hộ gia đình về thực 
hiện nếp sống văn hóa, 
văn minh. Đồng thời, bố trí 
bảng hiệu tuyên truyền về 
nếp sống, quy tắc văn hóa, 
văn minh đô thị để niêm yết 
tại 100% nhà văn hóa hoặc 
điểm sinh hoạt công cộng 
tại các thôn, khu phố.

Những ngày tháng 4, 
phường Lam Sơn như rộn 
ràng hơn khi mô hình “Tổ 
dân phố không rác” bắt đầu 
được thực hiện trên địa bàn. 
Được sự hỗ trợ của thành 
phố và sự hướng dẫn của 
các phòng, đơn vị chuyên 
môn trên địa bàn, những 
thùng rác 2 ngăn (ngăn 
rác hữu cơ và ngăn rác vô 
cơ) được đặt và sử dụng ở 
các gia đình trong phường. 
Đồng thời, mỗi khu phố ra 
quân tuyên truyền để người 
dân nâng cao ý thức bảo 
vệ môi trường, thực hiện 
nếp sống văn minh, ứng 
xử văn hóa. Chỉ sau những 
buổi tổng vệ sinh đầu tiên, 
những con đường, những 

vỉa hè ở phường Lam Sơn 
đã thêm phong quang, 
sạch đẹp. Bà Đỗ Thị Hợp, 
người dân trong phường vui 
vẻ chia sẻ: Cuối tuần, gia 
đình tôi lại dành thời gian 
để cùng các hộ dân trong 
khu phố tổng vệ sinh nhà 
cửa, vỉa hè, chăm sóc hoa 
và cây xanh. Nhìn đường 
phố nơi mình sinh sống 
thêm sạch, thêm xanh, 
ai cũng vui mừng và thấy 
cuộc sống thêm ý nghĩa.

Để thành phố Hưng Yên 
ngày càng văn minh và 
văn hóa, các cấp ủy đảng, 
chính quyền, các phòng, 
ban, ngành, đoàn thể từ 
thành phố đến cơ sở, các 
cơ quan, đơn vị, trường học 
trên địa bàn thành phố và 
Nhân dân thành phố đang 
nỗ lực từ những việc nhỏ 
nhất. 

Năm 2022, thành phố 
đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền các điển hình, mô 
hình, cách làm hay và tích 
cực phê phán những biểu 
hiện tiêu cực, hành vi vi 
phạm nếp sống văn hóa, 
văn minh đô thị trên địa 
bàn; xây dựng và nhân rộng 
các mô hình điểm; đảng ủy 
các phường, xã xây dựng 
kế hoạch thực hiện Chương 
trình phù hợp với thực tiễn 
ở cơ sở; Đảng ủy, chi bộ và 
cơ quan, đơn vị thuộc thành 
phố xây dựng quy định, nội 
quy về thực hiện nếp sống 
văn hóa, văn minh phù hợp 
với cơ quan, đơn vị mình.

VI NGOAN

Một tuyến đường kiểu mẫu về văn minh, vệ sinh môi trường mới được xây dựng 
tại xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên)

Triển khai mô hình 
trồng nhãn theo hướng 
hữu cơ tại xã Hồng Nam

Ngày 10.5, UBND thành phố Hưng Yên phối hợp với 
Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai mô hình trồng nhãn 
theo hướng hữu cơ tại xã Hồng Nam (thành phố Hưng 
Yên). Mô hình được thực hiện trên diện tích 1ha tại khu 
vực trồng nhãn chuyên canh chất lượng cao với các nội 
dung chính như: Tuyên truyền cho nông dân quy trình 
sản xuất nhãn an toàn theo hướng hữu cơ; hướng dẫn 
người trồng nhãn thu gom và xử lý rác thải hữu cơ thành 
phân bón; sử dụng các loại phân bón hữu cơ để cải tạo 
đất và chăm sóc cho cây nhãn… 

PV

Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đê kiểu 
mẫu”, từ năm 2020 đến nay, huyện Văn Giang đã 
trồng hoa, cỏ, chỉnh trang được 38,7 nghìn m2 mái đê. 
Trong đó, xã Xuân Quan thực hiện được 9,5 nghìn m2, 
xã Phụng Công 14,2 nghìn m2, xã Thắng Lợi 600 m2, 
xã Mễ Sở 6,9 nghìn m2, thị trấn Văn Giang 7,5 nghìn 
m2. Kinh phí thực hiện các nội dung trên từ nguồn vốn 
của địa phương hoặc xã hội hóa. Diện tích mái đê sau 
khi được chỉnh trang được các địa phương giao cho tổ 
chức hội, đoàn thể, phát động Nhân dân chăm sóc, 
bảo vệ, bảo đảm tuyến đê sạch, đẹp.

Trong ảnh: Tuyến đê kiểu mẫu đoạn qua 
xã Mễ Sở (Văn Giang)

Tin, ảnh: HOA PHƯƠNG

Giải ngân trên 2,6 tỷ đồng 
nguồn vốn thu từ xổ số 

kiến thiết
 Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn 

từ nguồn thu xổ số kiến thiết cho hoạt động đầu tư phát 
triển của tỉnh là 25 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ 
được 18 tỷ đồng cho các công trình, dự án đầu tư phát 
triển, đồng thời thực hiện giải ngân được trên 2,6 tỷ đồng 
từ nguồn phân bổ này. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
và giải ngân vốn đầu tư đối với các công trình, dự án 
được phân bổ vốn từ nguồn xổ số kiến thiết, tỉnh chỉ đạo 
các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư khẩn trương hoàn 
thành công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án khởi 
công mới năm 2022 theo đúng kế hoạch. 

MINH HUẤN

thủ công thì nay được thay thế bằng các 
loại thuốc BVTV. Trước đây chúng tôi phải 
tiến hành làm cỏ - sục bùn nhằm diệt trừ 
cỏ dại và chống nghẹt rễ cho lúa mới cấy 
nhưng giờ chúng tôi phun thuốc trừ cỏ, 
phun thuốc chống nghẹt rễ… Biết là không 
tốt nhưng để bảo đảm thời vụ và chi phí 
nhân công nên chúng tôi vẫn lựa chọn.

Mặc dù, thời gian qua, tại nhiều địa 
phương trong tỉnh đã đầu tư xây dựng, lắp 
đặt các bể chứa bao bì thuốc BVTV nhưng 
phần lớn người dân chưa có ý thức, nhận 
thức để xử lý lượng bao bì và thuốc BVTV 
còn tồn lại trên vỏ bao bì. Việc sử dụng 
nhiều các loại thuốc BVTV, phân bón hóa 
học còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức 
khỏe con người cũng như gây hại tới đất 
đai, khiến đất đai bị chai cứng, giữ nước 
kém và độ màu mỡ của đất. 

Để hạn chế tình trạng lạm dụng thuốc, 
trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức của người 
dân về hậu quả của các loại hóa chất 
bảo vệ thực vật đối với môi trường cũng 
như sức khỏe con người, từ đó có ý thức 
sử dụng một cách hợp lý. Về lâu dài, cần 
vận động và hỗ trợ nông dân xây dựng 
nhiều mô hình sinh thái hữu cơ và tìm thị 
trường cho các sản phẩm sinh thái hữu cơ 
vừa tốt cho đất đai, sức khỏe con người 
và môi trường nông thôn. Các cơ quan 
quản lý nhà nước cần kiểm soát tốt việc 
sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất 
BVTV, khuyến khích sử dụng thuốc BVTV 
có nguồn gốc thực vật sinh học. Khuyến 
khích, mở rộng việc ứng dụng các tiến bộ 
kỹ thuật và các chương trình IPM, chương 
trình canh tác cải tiến, đẩy mạnh chương 
trình khuyến nông, sản xuất cây trồng an 
toàn theo quy trình VietGAP… Qua đó, 
giúp nông dân phát triển sản xuất gắn với 
bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

Lạm dụng thuốc...

Nông dân xã Hồ Tùng Mậu (Ân Thi) chăm sóc lúa xuân
Ảnh minh hoạ

(TIẾP THEO TRANG 1)

Về thôn Đông Mai, xã Chỉ 
Đạo (Văn Lâm) trong 
một ngày hè nắng đẹp, 

chúng tôi cảm nhận được 
phong trào xây dựng khu dân 
cư nông thôn mới (NTM) kiểu 
mẫu đang lan tỏa. Từ những 
ngôi nhà mới khang trang, 
tuyến đường bê tông sạch 
đẹp, cây xanh, hoa thơm đua 
nhau khoe sắc hai bên đường 
hòa cùng người dân nơi đây 
xây dựng quê hương giàu 
đẹp, văn minh. 

Gặp gỡ và trò chuyện với 
người dân ở đây, mới thấy 
được thôn Đông Mai triển khai 
xây dựng khu dân cư NTM 
kiểu mẫu không chỉ bằng việc 
xây dựng, cải tạo, nâng cấp 
các tuyến đường giao thông 
nông thôn, nhà ở, công trình 
phúc lợi xã hội… mà còn thay 
đổi chính từ lối sống, nếp nghĩ 
của người dân trong thôn. Bà 
Nguyễn Thị Thanh, một người 
dân trong thôn bày tỏ: Hưởng 
ứng phong trào xây dựng khu 
dân cư NTM kiểu mẫu, các hộ 
dân trong thôn cùng nhau giữ 
gìn, làm đẹp từ ngôi nhà của 
mình tới việc chung tay tham 
gia các hoạt động của thôn 
như: Vệ sinh các tuyến đường 
giao thông, khuôn viên nhà 
văn hóa thôn, tích cực tham 
gia các phong trào văn hóa, 
văn nghệ…

Đồng chí Nguyễn Mạnh 
Đàm, Bí thư chi bộ, Trưởng 
thôn Đông Mai chia sẻ: Ngay 
khi được chọn là thôn triển 
khai xây dựng khu dân cư 
NTM kiểu mẫu của xã, thôn 
đã thông báo tới toàn thể 

Thôn Đông Mai xây dựng khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu 

người dân trong thôn và nhận được sự 
đồng tình nhất trí cao của 758/758 hộ 
dân. Ngay sau đó, Chi bộ thôn đã chủ 
động xây dựng nghị quyết, triển khai 
kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho 
cán bộ, đảng viên, Ban công tác Mặt 
trận, các chi hội đoàn thể một cách 
linh hoạt, cụ thể, phát huy vai trò nêu 
gương của cán bộ, đảng viên trong 
thôn. 

Thời gian qua, thực hiện nghị quyết 
của Chi bộ, các tổ chức, chi hội đoàn 
thể của thôn tiếp tục thực hiện các 
việc làm thiết thực như: Chi hội phụ 
nữ tham gia đảm nhiệm hoạt động vệ 
sinh môi trường, trồng hoa xây dựng 
cảnh quan, phát triển phong trào văn 
nghệ; Chi hội Cựu chiến binh tham gia 
bảo vệ an ninh trật tự; Chi hội Người 
cao tuổi tích cực vận động hội viên, 

người dân tham gia phong trào khuyến 
học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn 
hóa... Phong trào xây dựng khu dân 
cư NTM kiểu mẫu lan tỏa rộng khắp 
trong thôn, người dân địa phương tự 
nguyện đóng góp tiền của, hàng trăm 
ngày công lao động để chỉnh trang lại 
nhà văn hóa thôn, xây tường bao, mua 
sắm thêm các trang thiết bị thiết yếu; 
nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường 
giao thông trong thôn, trồng cây xanh; 
chủ động xây mới, sửa chữa lại nhà ở. 
Hiện nay, ở thôn Đông Mai, các trục 
đường giao thông trong thôn được bê 
tông hóa đạt tỷ lệ gần 100%, dọc 2 
bên đường trồng cây xanh, cây bóng 
mát, trồng hoa các loại; trên 350m 
trục đường chính đã lắp biển báo giao 
thông phản quang, thiết bị chiếu sáng. 
Nhà văn hóa thôn được trang bị đầy 

đủ cơ sở vật chất, trang thiết 
bị phục vụ các hoạt động sinh 
hoạt, hội họp, giao lưu văn hóa 
của người dân. Trong thực hiện 
tiêu chí văn hóa, gắn kết cộng 
đồng, thôn duy trì hoạt động 
của các câu lạc bộ văn hóa, 
văn nghệ, thể dục, thể thao; 4 
năm liên tục được công nhận 
“Làng văn hóa”; trên 95% số 
gia đình trong thôn được công 
nhận “Gia đình văn hóa”… 
Phong trào phát triển kinh tế 
diễn ra sôi nổi, trong thôn có 
hơn 50 công ty, doanh nghiệp 
đang hoạt động đa dạng trong 
nhiều lĩnh vực. Nhiều hộ gia 
đình có nguồn thu nhập hàng 
tỷ đồng/năm như gia đình 
bà Tạ Thị Tấn, ông Lê Ngọc 
Ngọt… 100% hộ gia đình thực 
hiện nghiêm túc các quy định 
của địa phương, thực hiện nếp 
sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang. Cảnh quan đường 
làng, ngõ xóm xanh, sạch đẹp, 
không còn tình trạng vứt rác 
thải bừa bãi, 2 tổ vệ sinh môi 
trường thực hiện thu gom rác 
tại hộ gia đình trung bình 2 - 3 
lần/tuần. Hệ thống rãnh tiêu, 
thoát nước trong thôn xây dựng 
đều có nắp đậy. Tình hình an 
ninh trật tự trong thôn được giữ 
vững. 

Để phấn đấu hoàn thành 
mục tiêu xây dựng khu dân cư 
NTM kiểu mẫu cuối năm 2022, 
thôn Đông Mai đang tích cực 
hoàn thiện một số nội dung, 
yêu cầu của các tiêu chí. Trong 
đó, tiếp tục phát huy nguồn lực 
để nâng cấp 2 tuyến đường dài 
khoảng 200m trong thôn với 
chiều rộng mặt đường từ 3m 
trở lên; quy hoạch, xây dựng 
khu tập kết rác thải của thôn; 
giữ vững danh hiệu “Làng văn 
hóa”; tuyên truyền, vận động 
người dân tích cực tham gia 
phát triển kinh tế - xã hội theo 
đúng chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của 
Nhà nước và quy định của địa 
phương; lắp đặt thêm hệ thống 
chiếu sáng trong thôn. 

MINH HUẾ

Một góc thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo (Văn Lâm)

(TIẾP THEO TRANG 1)

vì tỉnh Hưng Yên phát triển bền vững”; Hỗ trợ phụ nữ 
phát triển kinh tế, hội nhập và vun đắp giá trị truyền 
thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và khâu đột phá 
“Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội”; 
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí 
Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng 
là việc làm cần thiết và kịp thời để quán triệt, triển 
khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ 
nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu 
phụ nữ tỉnh lần thứ XVI. Trong quá trình học tập, các 
đồng chí giảng viên, báo cáo viên cần tập trung trao 
đổi những vấn đề lý luận gắn với thực tiễn đặt ra trong 
quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; 
những kinh nghiệm hay, cách làm tốt; thảo luận đưa 
ra các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng 
mắc trong thực tiễn để thực hiện hiệu quả các nhiệm 
vụ chính trị của hội. Các học viên thực hiện nghiêm 
túc nội quy của lớp học, nội quy của nhà trường đề ra; 
tập trung theo dõi, tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ 
những kinh nghiệm hay trong thực hiện nhiệm vụ tại 
cơ sở. Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên vận dụng 
những kiến thức đã được truyền đạt để tiếp tục làm 
tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ 
và Nhân dân thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; nắm chắc tình 
hình tư tưởng của hội viên phụ nữ và Nhân dân; vận 
động hội viên phụ nữ và Nhân dân thực hiện tốt việc 
giải phóng mặt bằng các dự án khu công nghiệp tại 
các huyện, thị xã, thành phố, Kế hoạch số 93a/KH-
UBND ngày 31.3.2017 của UBND tỉnh về giải tỏa các 
công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; 
vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy 
lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép; tích 
cực tham gia hòa giải ở cơ sở… Cùng với đó, tập trung 
thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội, phong trào 
phụ nữ đã đề ra trong nhiệm kỳ; đẩy mạnh các hoạt 
động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia 
đình hạnh phúc…

Khai giảng...
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TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH 
PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Chương VII
3. Quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong 

tỏa tài khoản
a) Quyết định cưỡng chế lập theo Mẫu số 01/CC 

tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/
NĐ-CP, tại quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, 
phong tỏa tài khoản cần ghi rõ: Tên, địa chỉ, mã số thuế 
của người nộp thuế bị cưỡng chế; lý do bị cưỡng chế; số 
tiền bị cưỡng chế; số tài khoản của người nộp thuế bị 
cưỡng chế; tên kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng nơi 
người nộp thuế bị cưỡng chế mở tài khoản; tên, địa chỉ, 
số tài khoản nộp ngân sách nhà nước mở tại kho bạc nhà 
nước; phương thức chuyển số tiền bị trích chuyển từ tổ 
chức tín dụng đến kho bạc nhà nước.

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục 
Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống 
buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp huyện, cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành quyết 
định cưỡng chế đối với các quyết định hành chính về 
quản lý thuế do mình ban hành hoặc cấp dưới ban hành 
nhưng không có thẩm quyền cưỡng chế hoặc cấp dưới 
có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế nhưng không 
đủ điều kiện về lực lượng, phương tiện để tổ chức thi 
hành quyết định cưỡng chế và có văn bản đề nghị cấp 
trên ra quyết định cưỡng chế. Trường hợp cấp trưởng 
vắng mặt có thể giao quyền cho cấp phó xem xét ban 
hành quyết định cưỡng chế, việc giao quyền được thực 

hiện bằng văn bản theo Mẫu số 09/CC tại Phụ lục III 
ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cấp phó 
được giao quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định của 
mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được 
giao quyền không được giao quyền tiếp cho bất kỳ cá 
nhân nào khác.

b) Quyết định cưỡng chế phải được ban hành tại các 
thời điểm sau:

b.1) Sau ngày thứ 90 kể từ ngày hết thời hạn nộp 
thuế;

b.2) Ngay sau ngày hết thời hạn gia hạn nộp thuế;
b.3) Ngay sau ngày người nộp thuế không chấp hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế 
theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt (trừ trường hợp 
được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính về quản lý thuế);

b.4) Ngay trong ngày phát hiện người nộp thuế có 
hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn.

Hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn được căn cứ 
vào các thông tin sau: người nộp thuế bị cưỡng chế thực 
hiện thủ tục chuyển nhượng, cho, bán tài sản, giải tỏa, 
tẩu tán số dư tài khoản một cách bất thường không liên 
quan đến các giao dịch thông thường trong sản xuất kinh 
doanh trước khi cơ quan quản lý thuế ban hành quyết 
định cưỡng chế hoặc bỏ khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh.

(Còn nữa)

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

(Tiếp theo kỳ trước)

SEA Games 31: 'Giờ G' đã điểm
Thời gian tới Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA 

Games 31) chỉ còn được tính bằng giờ. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác 
chuẩn bị đã được Ban tổ chức nước chủ nhà lên kế hoạch chu đáo và tỉ mỉ, 
chi tiết.

Suốt 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, công tác chuẩn 
bị cho SEA Games 31 gặp nhiều khó khăn, nhiều kế hoạch không thể triển 
khai theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, với quyết tâm và niềm tự hào dân tộc, sự 
quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của Chính phủ, 
các bộ, ban, ngành và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của Nhân dân, công 
tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đã gần như đạt 100% tiến độ và yêu cầu công 
việc đề ra. 

"Nóng" trước "giờ G"
Mặc dù lễ khai mạc diễn ra tối 12.5  nhưng một số môn thể thao đã khởi 

tranh trước đó, nhiều tấm huy chương đã xuất hiện trên bảng xếp hạng của 
đại hội.

Ngày 10.5, Kurash và Bóng ném bãi biển đã 
mang về 5 huy chương Vàng cho thể thao Việt 
Nam, trước đó, các vận động viên môn Nhảy 
cầu cũng đã gắn thêm những tấm huy chương 
Bạc, Đồng lên bảng thành tích của Đoàn Thể 
thao Việt Nam ngay trong ngày đầu ra quân.

Môn "thể thao vua" luôn đem lại cảm hứng 
và sự gắn kết người yêu thể thao nói chung và 
cổ động viên bóng đá nói riêng. Trong trận mở 
màn của U23 Việt Nam trên sân vận động Việt 
Trì (Phú Thọ), hàng vạn khán giả đã tới sân 
cổ vũ cho đội tuyển, sức "nóng" không chỉ bao 
trùm trên sân cỏ, khán đài mà còn lan tỏa tới 
các khu vực công cộng, các tuyến đường lớn 
của "đất Tổ".

Vẫn là bóng đá, ngay cả ở bảng đấu không 
có đội Việt Nam tham dự, sân vận động Thiên 
Trường (Nam Định) dường như cũng không còn 
chỗ ngồi trống. Không chỉ cổ động viên của 
mảnh đất thành Nam có mặt tại sân để cổ vũ 
cho các đội bóng mà những người yêu bóng đá, 
hội cổ động viên ở các địa phương khác cũng 
không ngại khoảng cách địa lí để trở thành 
"cầu thủ thứ 12" đến "tiếp lửa" cho các chàng 
trai U23 trên sân cỏ. Với sự cổ vũ nồng nhiệt, 
tình yêu thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, 
những khoảng trống trên sân Thiên Trường đã 
được lấp đầy ngay cả trước khi bóng lăn. Không 
khí sôi động, sự cổ vũ nhiệt thành của người 
hâm mộ giống như sợi dây vô hình liên kết tình 
hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trong khu 
vực, để vận động viên các nước bạn cảm nhận 
được sự gần gũi, được tiếp thêm động lực ngay 
cả khi không được thi đấu trên sân nhà.

Thắt chặt nhịp cầu hữu nghị  
Sáng 11.5, phát biểu chào mừng tại Lễ 

thượng cờ SEA Games 31, Thứ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương 
nhấn mạnh: Đây là lần thứ hai Việt Nam vinh dự 
là nước chủ nhà đăng cai tổ chức SEA Games. 
Đây là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của 
nước chủ nhà đối với khu vực Đông Nam Á.

SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, 
thành phố. Đây sẽ là đấu trường thể thao hội tụ 
tinh hoa xuất sắc của thể thao Đông Nam Á, là 
nơi tranh tài của những vận động viên xuất sắc 
nhất trong khu vực. Ban tổ chức SEA Games 
31 nhiệt liệt chào mừng đón 8.000 cán bộ, 
huấn luyện viên, trọng tài, quan chức quốc tế, 
vận động viên của 11 quốc gia khu vực Đông 
Nam Á và các quan chức thể thao đến từ khắp 
nơi trên thế giới đến dự và điều hành đại hội, 
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết. 

Lễ thượng cờ SEA Games 31 được tổ chức 
trang trọng, uy nghiêm và thể hiện đúng về 
nghi lễ, qua đó tạo không khí thân thiện và sự 
đoàn kết của các quốc gia trong khu vực. Lễ 
thượng cờ được tổ chức nhằm thể hiện sự có 
mặt của các quốc gia, chào đón các đoàn thể 

thao đến tham dự SEA Games 31, khích lệ tinh thần thi đấu của 
các vận động viên. Sự kiện cũng góp phần thể hiện bản sắc, văn 
hóa và con người Việt Nam, mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho 
các vận động viên tham dự đại hội.

Lễ thượng cờ diễn ra, cũng đồng nghĩa với việc thời khắc tới 
Lễ khai mạc SEA Games 31 đã cận kề. Theo Ban tổ chức, SEA 
Games 31 tại Việt Nam là nhịp cầu hữu nghị thắt chặt tình đoàn 
kết của các nước Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu đang 
khủng hoảng vì đại dịch COVID-19. Đây cũng là cơ hội cùng đồng 
hành bên nhau để chia sẻ, động viên và cùng vượt qua thử thách 
trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông điệp "Vì một Đông Nam Á 
mạnh mẽ hơn - For  astronger South East Asia" được thể hiện rõ 
ràng, cuốn hút thông qua các loại hình nghệ thuật mang tính biểu 
trưng, tương tác, đại chúng và đặc sắc tại lễ khai mạc.

Theo Ban tổ chức SEA Games 31, lễ khai mạc này cũng là lần 
đầu tiên Việt Nam có đủ điều kiện về thiết bị kỹ thuật và sự hỗ trợ 
của công nghệ mới trong nghệ thuật thể hiện, biểu diễn và trình 
diễn qui mô quảng trường, mang tính đại chúng. Nội dung chính 
của Lễ khai mạc sẽ thể hiện một Việt Nam chủ động, kết nối và 
truyền cảm hứng, lan tỏa đến các nước trong khu vực Đông Nam 
Á trong bối cảnh thế giới đang gặp nhiều biến động lớn. Sự kiện 
không chỉ đề cao quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam, mà còn có 
mục đích lớn lao hơn là tôn vinh bản sắc văn hóa của cộng đồng 
các nước trong khu vực Đông Nam Á để thắt chặt tình đoàn kết 
hữu nghị, coi trọng tinh thần cống hiến và trung thực, động viên 
nội lực của con người thông qua thi đấu thể thao.

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tối 12.5, đến thời điểm 
hiện tại, các đoàn tham dự đại hội đã có mặt tại Việt Nam. Người 
dân  Việt Nam đang chờ đợi thời khắc khai mạc SEA Games 31, 
tiếp tục cổ vũ cho các vận động viên thi đấu hết mình, cùng tỏa 
sáng, thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa bình, hữu nghị.

Theo TTXVN

Quang cảnh Lễ thượng cờ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 

lần thứ 31 (SEA Games 31). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Treo biển quảng 
cáo trên cột đèn tín 
hiệu giao thông

Ảnh chụp trên 
đường ĐT.379, đoạn 
qua địa bàn xã Yên 
Hòa (Yên Mỹ), chụp 
lúc 8h ngày 9.5

PV

ỐNG KÍNH PHÓNG VIÊN

(TIẾP THEO TRANG 1)

Đài KTTV Hưng Yên

Từ ngày 12 đến 13.5.2022

Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, 

ngày giảm mây trời nắng. Gió Đông nam cấp 2, cấp 3.

Nhiệt độ cao nhất:  32-34 độ C

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C

Nhóm đưa người nhập cảnh trái phép lĩnh án
Ngày 10.5, Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử nhóm 

10 đối tượng phạm tội “Tổ chức cho người khác nhập 
cảnh trái phép” và “Tổ chức cho người khác ở lại Việt 
Nam trái phép”.

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án, ngày 10.7.2021, 
Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh (Công an tỉnh Sơn La) 
phối hợp với Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) tiến hành 
kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 98A - 033.78 do Nguyễn 
Văn Hảo (gọi tắt là Hảo 1977), trú tại xã Tân Trung, 
huyện Tân Yên (Bắc Giang) điều khiển, chở 5 đối tượng 
người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 
Hảo khai nhận đón 5 người trên tại nhà Trần Văn Phương 
ở xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi (Hưng Yên), đưa lên cửa 
khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã (Sơn La) để xuất 
cảnh trái phép sang Lào. Cùng đi với Hảo có Trịnh Văn 
Hiền, trú tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa (Thanh 
Hóa), điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36A - 537.22, đi 
trước dẫn đường và cảnh giới cho Hảo. Thời điểm Hảo, 
Hiền bị bắt giữ, tại nhà Trần Văn Phương ở xã Bãi Sậy 
còn 20 người Trung Quốc đang ở lại. Vụ việc được Công 
an tỉnh Sơn La thông báo cho Công an tỉnh Hưng Yên. 
14h ngày 21.7.2021, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp 
với Công an xã Bãi Sậy kiểm tra hành chính nhà Trần 
Văn Phương, phát hiện 18 nam và 2 nữ có quốc tịch 
Trung Quốc, không có visa do Đại sứ quán Việt Nam tại 
Trung Quốc cấp, không khai báo tạm trú, chỉ có căn cước 
công dân do Trung Quốc cấp. 

Ngày 1.8.2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an 
tỉnh Sơn La bàn giao vụ việc cùng vật chứng và các đối 
tượng cho Công an tỉnh Hưng Yên để tiến hành điều tra 
theo quy định. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiến 
hành bắt giữ 7 đối tượng liên quan khác. Đồng thời, cơ 
quan chức năng làm rõ vai trò của từng đối tượng trong 

vụ án. 
Theo kết quả điều tra, từ khoảng tháng 3 đến tháng 

7.2021, các đối tượng đã nhiều lần tổ chức cho hàng 
trăm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt 
Nam qua huyện Bảo Lạc (Cao Bằng), đồng thời chuyên 
chở về các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Giang và thành phố Hà 
Nội, tổ chức cho ở lại trái phép, chờ xuất cảnh sang nước 
thứ 3. Trong đó, riêng vợ chồng Phương - Loan ở xã Bãi 
Sậy (Ân Thi), từ ngày 23.3 đến ngày 21.7.2021 đã tổ 
chức cho khoảng 102 người Trung Quốc ở lại trái phép, 
thu lợi bất chính 270 triệu đồng, trong số đó nhiều người 
đã xuất cảnh trái phép trót lọt sang Lào.

 Căn cứ các tình tiết có trong hồ sơ vụ án và kết quả 
xét hỏi tại tòa, Hội đồng xét xử xác định, các bị cáo: 
Sầm Văn Phong, Tẩn Dấu Lý, Tẩn A Sỉnh, Nguyễn Văn 
Hảo (Hảo sinh năm 1980), Vũ Đình Dự, Đặng Xuân Ngọ, 
Trịnh Văn Hiền, Nguyễn Văn Hảo (Hảo sinh năm 1977) 
phạm tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”; 
2 bị cáo Trần Văn Phương và Trịnh Thị Loan phạm tội 
“Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Áp 
dụng các điều, khoản của Bộ luật Hình sự ứng với tội 
danh của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các 
bị cáo Tẩn Dấu Lý và Nguyễn Văn Hảo (Hảo sinh năm 
1980) mỗi bị cáo 12 năm tù; các bị cáo Trần Văn Phương 
và Sầm Văn Phong mỗi bị cáo 10 năm 6 tháng tù. Các bị 
cáo còn lại chịu hình phạt từ 7 năm tù đến 9 năm 6 tháng 
tù. Đối với 25 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở 
tại nhà Trần Văn Phương, sau khi hoàn thành cách ly và 
có kết quả âm tính với Covid-19, Công an tỉnh Hưng Yên, 
Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các cơ quan liên quan 
tiến hành trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam. 

ĐỨC HÙNG

Giải bóng bàn Hội Nhà báo Hưng Yên 
mở rộng năm 2022

Trong 2 ngày 10 - 11.5, Hội Nhà báo tỉnh tổ 
chức giải bóng bàn Hội Nhà báo Hưng Yên mở 
rộng năm 2022.

Tham gia giải có gần 100 vận động viên đến 
từ Hội nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực phía 
bắc và một số chi hội nhà báo thuộc cơ quan 
báo chí Trung ương. 

Các vận động viên thi đấu theo các nội dung: 
đồng đội nam, đôi nam, đơn nam, đơn nữ và nội 
dung lãnh đạo. Ở mỗi nội dung, các vận động 
viên thi đấu theo bảng để chọn nhất, nhì các 
bảng vào vòng thi đấu tranh huy chương.

Sau 2 ngày thi đấu với tinh thần khẩn trương, 
cao thượng, Ban tổ chức giải đã trao các bộ huy 
chương cho các vận động viên đoạt giải ở từng 
nội dung. Trong đó giành huy chương vàng ở: 
nội dung lãnh đạo là Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên; 
nội dung đôi nam là Hội Nhà báo Hải Dương; nội 
dung đơn nữ là Hội Nhà báo Hải Phòng; giành 
huy chương vàng nội dung đơn nam và nội dung 
đồng đội nam là Báo Nhân dân. 

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức các 
hoạt động thể thao gồm kéo co, cờ tướng thu hút 
đông đảo hội viên đến từ các chi hội nhà báo 
trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên. Đây là 
hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 97 năm 
Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 
- 21.6.2022).

PHƯƠNG MINH
Trao giải cho các vận động viên đoạt huy chương 

môn bóng bàn nội dung đơn nữ

Ngày 11.5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
gồm các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc 
Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đại Thắng, 
Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Luyến, Bí thư Tỉnh 
đoàn đã tiếp xúc với cử tri các huyện: Phù Cừ, 
Tiên Lữ trước Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa 
XV. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đồng chí 
Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Tại hội nghị, cử tri các huyện Phù Cừ, 
Tiên Lữ kiến nghị một số nội dung như: Trong 
thời gian tới, trung ương và tỉnh nghiên cứu 
tăng mức kinh phí trợ cấp hàng tháng cho 
đối tượng người cao tuổi; điều chỉnh tiêu chí 
về hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới 
kiểu mẫu; tăng cường kiểm tra và nâng mức 
xử phạt đối với các công ty, doanh nghiệp 
xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường; 
bổ sung biên chế giáo viên mầm non, giáo 
viên tiểu học; xây dựng chế tài xử lý cao hơn 
đối với các đối tượng chống, trốn thực hiện 
Luật Nghĩa vụ quân sự; có giải pháp nhằm 
bảo đảm nguồn cung và bình ổn giá cả thị 
trường phân bón; nghiên cứu giải pháp tích 
hợp thông tin thẻ bảo hiểm xã hội trên thẻ căn 
cước công dân…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam 
trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của cử tri. Các ý kiến của 
cử tri sẽ được đoàn tổng hợp, gửi tới các cơ quan chức năng. Đồng 
chí cũng thông tin thêm tới các đại biểu và cử tri tình hình thế giới, 
tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 
trong nước. 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh...

Cử tri phát biểu tại hội nghị


