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Đó là chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 
2021 - 2022. Bám sát chủ đề năm học, Hội đồng Đội tỉnh 
chỉ đạo Hội đồng Đội các cấp trong tỉnh triển khai thực 

hiện, trong đó trọng tâm là phong trào “Thiếu nhi Hưng Yên thi 
đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

Đồng chí Đặng Ngọc Đông, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, 
để tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy của Bác “Yêu 
Tổ quốc, yêu đồng bào”, Hội đồng Đội các cấp đã tổ chức cho 
thiếu nhi tham gia viết thư chúc Tết tới bộ đội Trường Sa và các 
lực lượng làm nhiệm vụ trên biển năm 2021, qua đó đã tập hợp 
được hơn 500 bức thư và hơn 450 thiếp chúc Tết; tổ chức nhiều 
hoạt động “Hành trình đến địa chỉ đỏ”, qua đó giáo dục về lịch 
sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, định hướng cho thiếu 
nhi về tình yêu quê hương, đất nước... 

Tại Liên đội Trường tiểu học Đại Hưng (Khoái Châu) có nhiều 
hoạt động thiết thực như: Tham gia ủng hộ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 133 triệu đồng cùng 
nhiều khẩu trang, nhu yếu phẩm khác; ủng hộ chương trình “Áo 
ấm vùng cao” trên 22,1 triệu đồng; thăm và tặng quà học sinh 
của trường là F1, F0 tổng trị giá gần 27 triệu đồng… Thầy giáo 
An Xuân Mười, Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, Trường 
tiểu học Đại Hưng cho biết, để có được kết quả trên, trước hết 
giáo viên tổng phụ trách phải luôn nêu cao tinh thần gương 
mẫu, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, hướng dẫn, giám sát, 

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH (15.5)

Thiếu nhi Hưng Yên học tốt, chăm ngoan, Thiếu nhi Hưng Yên học tốt, chăm ngoan, 
vui khỏe, an toànvui khỏe, an toàn

ĐỨC HÙNG

VĂN GIANG

Chủ động ứng phó 
với thiên tai

Sản lượng sắt, thép 
ước tăng 86 nghìn tấn

Mô hình "Thư viện lớp học" tại Trường Tiểu học thị trấn Trần Cao (Phù Cừ)

Những buổi chiều 
quê thương nhớ

(XEM TIẾP TRANG 2)

Ngày 12.5, tại xã Tam Đa, 
huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị 
kết nối tiêu thụ vải lai chín sớm 
huyện Phù Cừ năm 2022. Hội 
nghị thu hút nhiều doanh nghiệp, 
siêu thị, nhà phân phối trong và 
ngoài tỉnh tham dự, ký kết ghi nhớ 
tiêu thụ sản phẩm vải lai chín sớm 
Phù Cừ.

Hiện nay, tổng diện tích vải 
của huyện Phù Cừ là 954,3 ha, 
trong đó 150 ha đã được cấp 
chứng nhận sản xuất theo quy 
trình VietGAP. Có 3 vùng (ở các 
xã Tam Đa, Minh Tiến, Phan Sào 
Nam) đã được cấp chứng nhận 
vùng có đủ điều kiện xuất khẩu 
(vùng được cấp mã số OTAS) ra 
thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, 
châu Âu...

 Loại vải lai chín sớm Phù Cừ 
được Cục Sở hữu trí tuệ công 

nhận nhãn hiệu chứng nhận năm 
2016, được UBND tỉnh xếp hạng 
sản phẩm OCOP 4 sao, có đặc 
điểm chín sớm, khối lượng từ 25 
đến 30 quả/1kg, vị dịu ngọt và 
mùi thơm đặc trưng. Sản lượng 
bình quân đạt từ 8.500 đến 9.500 
tấn/năm.

Vải lai chín sớm Phù Cừ được 
hỗ trợ ứng dụng quy trình thực 
hành sản xuất tốt và hỗ trợ chứng 
nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP đối 
với các vùng sản xuất tập trung 
có quy mô lớn, đồng thời có tem 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
giúp có thông tin đầy đủ, nhanh 
chóng về sản phẩm.

Để tiêu thụ sản phẩm vải lai 
chín sớm Phù Cừ, các hộ trồng 
vải, hợp tác xã được hỗ trợ tham 
gia các hoạt động xúc tiến thương 
mại, kết nối cung cầu qua các hội 

Hội nghị báo cáo viên 
toàn quốc tháng 5.2022

* ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC TOẢN, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, 
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH DỰ TẠI ĐIỂM CẦU HƯNG YÊN

Tin, ảnh: THU YẾN ĐÀO DOAN

Năm 2021, năm thứ hai dịch Covid-19 ảnh hưởng 
nặng nề đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh, 
ngành Công Thương phải đối mặt với nhiều khó 

khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, tỉnh đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, đồng hành 
cùng với doanh nghiệp, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ tối đa 
hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh 
nghiệp, dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, 
tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, sức khỏe, đời sống 
Nhân dân được bảo đảm. Năm 2021, chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), Hưng Yên xếp thứ 39/63 tỉnh, 
thành phố, tăng 14 bậc so với năm 2020; chỉ số hiệu quả 
quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp trong 
nhóm cao nhất cả nước.

Ngành Công Thương phấn đấu hoàn thành xuất sắc Ngành Công Thương phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giaonhiệm vụ được giao

NGUYỄN VĂN THƠ, 
Giám đốc Sở Công Thương

(XEM TIẾP TRANG 4)

(XEM TIẾP TRANG 4)

PHÙ CỪ 

Kết nối tiêu thụ vải lai 
chín sớm năm 2022

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

(XEM TIN TRANG 4)

Sản xuất tại Công ty cổ phần Tiên Hưng (Tiên Lữ)

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp sản xuất sắt, 
thép trên địa bàn tỉnh sản xuất được gần 560 nghìn tấn 
sản phẩm, tăng 86 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2021. 
Sản lượng sắt, thép trên địa bàn tỉnh chủ yếu thuộc 
doanh nghiệp của Tập đoàn Hòa Phát và một số doanh 
nghiệp như: Công ty cổ phần thép Việt Ý (Yên Mỹ), Công 
ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Ngọc (Khu công 
nghiệp Phố Nối A)…

ĐỨC TOẢN

Gần 3 nghìn héc-ta đất 
đã được sử dụng cho 
các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp
Theo tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến 

nay, trên địa bàn tỉnh có gần 3 nghìn ha đất đã được 
sử dụng cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 
gồm hơn 1.359 ha sử dụng cho các khu công nghiệp, 
còn lại là đất được sử dụng cho các cụm công nghiệp. 
Diện tích đất đã sử dụng cho các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 30% so với quy 
hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

VI NGOAN

Ngày 12.5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị quán 
triệt, tuyên truyền nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội 
đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; 
Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24.6.2021 của Ban Bí thư về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia 
đình trong tình hình mới; công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ 
của phụ nữ cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt trong tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nội dung trọng tâm 
của Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc 
lần thứ XIII, phương hướng, nhiệm vụ phong trào phụ nữ và 
công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027; hỗ trợ phụ nữ phát triển 
toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến 
bộ, văn minh; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú 
trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động xã hội thực hiện 
bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động 
chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế. 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Quán triệt Nghị quyết Đại hội 
đại biểu phụ nữ toàn quốc 

lần thứ XIII và Chỉ thị số 06-CT/TW 
của Ban Bí thư 

HỒNG NGỌC
(XEM TIẾP TRANG 2)

Ngày 11.5, Sở Giao thông vận tải 
(GTVT) ban hành công văn số 900/
SGTVT-QLVT&PT về việc tăng cường 
công tác quản lý nhà nước đối với người 
điều khiển xe ô tô, xe 2 bánh kinh doanh 
vận chuyển hành khách, hàng hóa có 
ứng dụng công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, để thực hiện nghiêm chỉ đạo 
của Bộ GTVT và UBND tỉnh trong công tác 
quản lý đối với đơn vị kinh doanh vận tải, 
người điều khiển xe ô tô, xe 2 bánh kinh 
doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa 

có ứng dụng công nghệ nhằm bảo đảm 
thực hiện theo đúng quy định của pháp 
luật về thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, 
thông tin cá nhân trên môi trường mạng, 
Sở Giao thông vận tải đề nghị Công an 
tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố và các tổ 
chức, cá nhân kinh doanh vận tải, người 
điều khiển xe mô tô 2 bánh vận chuyển 
hành khách, hàng hóa có ứng dụng công 
nghệ trên địa bàn tỉnh thực hiện một số 
nội dung như sau: 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước 
đối với người điều khiển xe ô tô, xe 2 bánh 

kinh doanh vận chuyển hành khách, 
hàng hóa có ứng dụng công nghệ 

PV
(XEM TIẾP TRANG 3)
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Buồng bệnh ấm áp cho bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ

 KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

Sinh viên làm thuốc trừ sâu 
từ hạt mãng cầu, thầu dầu

Để hạn chế ảnh 
hưởng do thiên tai 
gây ra, ngay từ đầu 

năm, huyện Văn Giang 
đã xây dựng kế hoạch, 
chỉ đạo các cơ quan, ban, 
ngành, đoàn thể, trường 
học, doanh nghiệp trên địa 
bàn triển khai nhiều giải 
pháp, phương án phòng, 
chống thiên tai (PCTT) với 
phương châm “4 tại chỗ”, 
lấy phòng là chính; tích cực 
chuẩn bị mọi điều kiện chủ 
động ứng phó phù hợp với 
mọi tình huống.

Tuyến đê tả sông Hồng 
đi qua huyện Văn Giang 
là tuyến đê cấp I, có chiều 
dài trên 11,1km. Vùng bãi 
của huyện có 2 tuyến đê 
bối chính với tổng chiều dài 
15,6km, bảo vệ 850ha đất 
canh tác, trên 21,4 nghìn 
nhân khẩu của các xã: 
Xuân Quan, Phụng Công, 
Liên Nghĩa, Mễ Sở, Thắng 
Lợi, thị trấn Văn Giang 
(Văn Giang) và các xã Kim 
Lan, Văn Đức (thành phố 
Hà Nội)... Những năm gần 
đây, nông dân trên địa bàn 
huyện phát triển nghề trồng 
hoa, cây cảnh theo hướng 
tập trung, hàng hóa, mang 
lại hiệu quả kinh tế cao. 
Để giảm thiểu ảnh hưởng 
của thiên tai, với quyết tâm 
“Chủ động phòng tránh, 
ứng phó kịp thời, khắc 
phục khẩn trương và hiệu 
quả, lấy phòng là chính”, 
huyện đã kiện toàn Ban chỉ 
huy phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn huyện 
(PCTT và TKCN), phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho 
các thành viên; thành lập 
Tiểu ban chỉ đạo phòng, 
chống úng nội đồng 
huyện; thành lập Tiểu ban 
chỉ huy PCTT và TKCN tại 
các cụm xã ven đê: Liên 
Nghĩa - thị trấn Văn Giang, 
Xuân Quan - Phụng Công, 
Thắng Lợi - Mễ Sở. Phòng 
nông nghiệp và PTNT, Hạt 
Quản lý đê và Xí nghiệp 
khai thác công trình thủy 
lợi Châu Giang kiểm tra 
toàn bộ hệ thống công 
trình PCTT như: đê, bối, 
kè, cống... từ đó xác định 
các vị trí xung yếu, các 
hư hại cần phải sửa chữa, 
khắc phục trước mùa mưa 
bão. Các xã, thị trấn xây 
dựng lực lượng xung kích 

VĂN GIANG

Chủ động ứng phó với thiên tai

PCTT tại chỗ với quân số 
gần 1 nghìn người, sẵn 
sàng ứng cứu khi có sự cố 
xảy ra; các xã ven đê bố 
trí thêm lực lượng tuần tra, 
canh gác được tập huấn kỹ 
thuật tuần tra, canh gác và 
hộ đê khi xảy ra sự cố. 

Về vật tư dự trữ, huyện 
đã chuẩn bị gần 3 nghìn m3 
đá hộc, gần 150m3 đá dăm, 
trên 1,1 nghìn rọ thép, 5 
bộ nhà bạt, 160 phao cứu 
sinh, trên 1 nghìn chiếc áo 
phao, gần 37 nghìn m2 bạt 
chống sóng, 20 nghìn bao 
tải, 1 máy phát điện… Các 
xã, thị trấn còn chủ động 
chuẩn bị mai, cuốc, phên 
lò, bao tải, tre đánh dấu, 
cát vàng, dao rựa, xe tải, 
đất dự phòng. Ngoài ra, 
đối với các xã ven đê, mỗi 
hộ gia đình còn chuẩn bị 
tối thiểu 2 bao tải và đất để 
đóng bao tải, 1 số dụng cụ 
cần thiết như: mai, cuốc, 
xẻng, quang gánh. Các 
địa phương ven đê rà soát, 
kiểm tra các hộ nằm trong 
phạm vi 200m từ chân đê, 
nếu còn giếng khơi, giếng 
khoan phải chuẩn bị sẵn 
1m3 cát vàng, 1m3 đá dăm 
hoặc gạch vỡ, bao tải để 
sẵn sàng xử lý khi có sự 
cố theo hướng dẫn của cơ 
quan chuyên môn.

Trước mùa mưa bão 

năm nay, huyện Văn 
Giang đã thực hiện nạo vét 
tiểu thủy lợi nội đồng được 
trên 24 nghìn m3; Xí nghiệp 
khai thác công trình thủy 
lợi Châu Giang đã phối 
hợp với các địa phương 
tiến hành kiểm tra, hoàn 
thành kế hoạch sửa chữa, 
bảo dưỡng máy móc, thiết 
bị  nhằm nâng cao năng 
lực tưới, tiêu, phục vụ sản 
xuất nông nghiệp và công 
tác PCTT. Dự kiến cuối 
tháng 5, Ban chỉ huy PCTT 
và TKCN huyện tổ chức 
diễn tập PCTT và TKCN 
cho các xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện nhằm nâng cao 
kỹ năng chỉ huy, điều hành 
các lực lượng tham gia ứng 
cứu, xử lý tình huống do 
thiên tai gây ra. Cùng với 
đó, hoàn thiện phương án 
PCTT và TKCN của các 
xã, thị trấn trên cơ sở điều 
hành tổng hợp lực lượng, 
bảo đảm khi có tình huống 
xảy ra sẽ xử lý nhanh, kịp 
thời và đạt hiệu quả. 

Thời gian tới, huyện 
tiếp tục tổ chức thanh 
tra, chấn chỉnh, bổ sung 
công tác PCTT ở các xã 
ven đê và các đơn vị liên 
quan. Thường xuyên theo 
dõi diễn biến của thời tiết, 
nhận định tình hình thời 
tiết, kịp thời ban hành 

các công điện, công văn 
chỉ đạo công tác kiểm tra 
hệ thống công trình thủy 
lợi, đặc biệt là các vị trí 
xung yếu; yêu cầu các xã 
ven đê có phương án di 
dời người dân ra khỏi khu 
vực có nguy cơ bị ngập 
lụt. Chỉ đạo các xã ven 
đê dọn dẹp, phát quang 
mái đê, bảo đảm hành 
lang đê thông thoáng... 
Đồng chí Nguyễn Hoàng 
Tùng, Trưởng phòng Nông 
nghiệp và PTNT huyện 
cho biết: Trước mùa mưa 
bão năm nay, huyện đã 
chỉ đạo các đơn vị rà soát, 
báo cáo, sửa chữa kịp thời 
những đoạn đê, bối đã 
phát hiện thẩm lậu, rò rỉ ở 
mùa mưa bão năm trước; 
tổ chức phát quang mái 
đê, bối; vận động Nhân 
dân địa phương tham gia 
kiểm tra, phát hiện các sự 
cố của công trình chống lụt 
bão để có biện pháp gia 
cố. Cùng với đó, huyện sẵn 
sàng nhân lực, vật tư, bảo 
đảm công tác PCTT theo 
phương châm “4 tại chỗ”, 
xử lý kịp thời các sự cố do 
thiên tai gây ra ngay từ giờ 
đầu, kịp thời di dời người và 
tài sản ra khỏi những nơi 
được dự báo nguy hiểm.

HOA PHƯƠNG

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN LINH

Khai giảng lớp bồi dưỡng 
chương trình ngạch chuyên viên 

K41 năm 2022
Ngày 12.5, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức khai giảng 

lớp bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên K41 năm 2022. Lớp 
bồi dưỡng có hơn 50 học viên được học tập trong khoảng 2 tháng với 
các chuyên đề gồm: Nhà nước trong hệ thống chính trị; tổ chức bộ 
máy hành chính Nhà nước; công vụ, công chức; đạo đức công vụ; 
thủ tục hành chính Nhà nước; quản lý tài chính trong cơ quan hành 
chính Nhà nước; cải cách hành chính Nhà nước; tổng quan quản lý 
Nhà nước theo ngành và lãnh thổ; thực tiễn quản lý Nhà nước theo 
ngành, lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam; quản lý hồ sơ; kỹ năng làm 
việc nhóm; kỹ năng soạn thảo văn bản; kỹ năng viết báo cáo; kỹ 
năng thu thập và xử lý thông tin... 

HỒNG NGỌC

VĂN LÂM

Hội thi Nhà nông đua tài 
lần thứ IV 

Ngày 11.5, Hội Nông dân huyện Văn 
Lâm tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài lần 
thứ IV năm 2022. 

Hội thi có sự tham gia của 11 đội thi với 
hơn 100 thí sinh. Tại hội thi, mỗi đội tham 
gia 4 phần thi bắt buộc gồm: Lời chào nông 
dân; nghe nông dân nói; kiến thức nhà 
nông; so tài nhà nông. Trải qua những phần 
thi, các đội đã thể hiện vốn kiến thức về sản 
xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, 
tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng các 
mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết theo 
chuỗi giá trị; ứng dụng khoa học kỹ thuật 
trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, quảng bá 
nông sản hàng hóa của địa phương; tuyên 
truyền về công tác giảm nghèo, phòng, 
chống tệ nạn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích 
chính đáng của nông dân... 

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải cho 
các đội thi xuất sắc tại hội thi.

PV

Sử dụng dịch chiết của hạt thầu dầu và mãng cầu, 
nhóm sinh viên Trường Đại học Nông lâm Thành phố 
Hồ Chí Minh tạo ra thuốc trừ sâu sinh học, giảm 2,4 
lần số lượng sâu bệnh trên cây cải.

Sản phẩm của nhóm sinh viên La Quốc Anh, Ngô 
Ngọc Tuyền, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Xuân Kỳ, khoa 
Nông học nghiên cứu trong gần 2 năm, nhằm mục 
tiêu giúp nông dân giảm số lượng sâu bệnh hại trên 
cây cải theo hướng canh tác hữu cơ, sinh học. Theo 
nhóm, các phụ phẩm nông nghiệp như hạt thầu dầu, 
mãng cầu, vỏ cam, bã cà phê là nguyên liệu dễ kiếm 
có sẵn trong cuộc sống, có các hoạt chất phòng trừ 
sâu bệnh.

Cụ thể, hạt thầu dầu có chất Ricin gây ức chế hoạt 
động của sâu. Từ những nghiên cứu này, nhóm tiến 
hành thí nghiệm thu thập các loại nguyên liệu trên, 
xay nhuyễn và chiết xuất thành các dịch chiết dạng 
thô. Để thu được dịch chiết, nhóm sử dụng hai phương 
pháp là ngâm nguyên liệu trong dung dịch ethanol với 
tỷ lệ khác nhau trong 24 giờ. Phương pháp khác là 
trộn nguyên liệu với nước cất rồi đặt trong tủ sấy ở 
nhiều nhiệt độ khác nhau trong 30 phút. Nguyên liệu 
sau đó được lọc bằng giấy và thu dịch chiết.

Thử nghiệm ở vườn trồng cải, nhóm tiến hành cấy 
giống, chăm sóc rau trong 19 - 20 ngày, sau đó đưa 
sâu kéo màng (tên khoa học Hellula undalis) vào cho 
phát triển. Lý do nhóm chọn sâu này bởi khả năng gây 
hại mạnh, sâu ăn ngay phần ngọn khiến cây không 
phát triển được.

Nhóm sử dụng dịch chiết của các loại nguyên liệu 
tưới lên cây ở nhiều nồng độ khác nhau nhằm so sánh 
hiệu lực. Kết quả, với dịch chiết hạt thầu dầu bằng 
dung môi ethanol 60% phun ở nồng độ 4 phần nghìn, 

làm giảm tỷ lệ cây bị sâu hại 2,4 lần so với vườn đối 
chứng không sử dụng thuốc. Dịch chiết hạt mãng cầu 
với dung môi nước cất ở nhiệt độ 80 độ C phun ở nồng 
độ 4 phần nghìn làm giảm số lượng sâu 1,7 lần.

Theo La Quốc Anh, Trưởng nhóm, dựa trên kết quả 
thử nghiệm, hai loại dịch chiết từ thầu dầu và mãng 
cầu có thể phát triển thành thuốc trừ sâu thảo mộc, 
kiểm soát sâu hại trên cây cải theo hướng thân thiện 
môi trường. Tuy nhiên, các chế phẩm sinh học này 
chủ yếu có tác dụng xua đuổi sâu bệnh, chứ không 
phải tiêu diệt chúng.

"Chế phẩm trong thí nghiệm đang ở dạng thô cần 
tiếp tục thí nghiệm theo hướng cô quay chân không 
để tăng đậm đặc dịch chiết trong quy trình tạo chế 
phẩm", Quốc Anh chia sẻ. Nhóm mong muốn tiếp 
tục đánh giá hai loại dịch chiết này ở quy mô lớn hơn 
và thử nghiệm trên các loại rau ăn lá khác, cũng như 
đánh giá mức độ an toàn hai loại dịch chiết này với sức 
khỏe con người.

Theo TS Bùi Minh Trí, Trưởng Bộ môn sinh lý - 
sinh hóa, Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ 
Chí Minh (giảng viên hướng dẫn nhóm), việc sử dụng 
các loại thực vật, phế phẩm nông nghiệp để làm thuốc 
trừ sâu sinh học là nghiên cứu không mới. Tuy nhiên, 
nghiên cứu của nhóm mang tính bài bản, từ giai đoạn 
ý tưởng, xác định loại nguyên liệu để đánh giá tính 
hiệu quả trong phòng thí nghiệm và cả thực tế. "Đây 
là nghiên cứu hướng đến nông nghiệp hữu cơ, tái sử 
dụng những phế phẩm nông nghiệp thành sản phẩm 
có giá trị. Tuy nhiên, thử nghiệm của nhóm đang ở quy 
mô nhỏ cần thực hiện ở những quy mô rộng hơn để 
đánh giá về khả năng ứng dụng thực tế", TS Trí nói.

PV tổng hợp

TIN KHOA HỌC - KỸ THUẬT

ÂN THI 

Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho Thường trực HĐND 
các xã, thị trấn 

động viên, tư vấn… tập hợp sự tham 
gia của đông đảo đội viên, thiếu niên, 
nhi đồng để các em được trải nghiệm 
bằng các hoạt động cụ thể.

Giúp thiếu nhi thực hiện “Học tập 
tốt, lao động tốt”, các cấp bộ Đoàn 
trong tỉnh tích cực hưởng ứng Chương 
trình "Sóng và máy tính cho em" do 
Thủ tướng Chính phủ phát động, 
qua đó tạo điều kiện cho hàng chục 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn có 
phương tiện phục vụ việc học trực 
tuyến. Với các hoạt động trải nghiệm, 
sáng tạo nghiên cứu khoa học, toàn 
tỉnh đã có 165 liên đội tổ chức các 
lớp tư vấn hướng nghiệp cho học 
sinh, thu hút gần 23 nghìn lượt học 
sinh tham gia. Nhiều liên đội tổ chức 
các cuộc thi “Tin học trẻ”, “Hành trình 
khoa học” thu hút đông đảo học sinh, 
đội viên, thiếu nhi tham gia. Hội đồng 
Đội các cấp hướng dẫn 100% số liên 
đội tổ chức các hoạt động hình thành 
thói quen đọc sách, phát triển văn 
hóa đọc trong thiếu nhi. Tiêu biểu 
là Trường tiểu học thị trấn Trần Cao 
(Phù Cừ) với mô hình “Thư viện lớp 
học”, theo đó tất cả 20 lớp thuộc các 
khối học trong nhà trường đều có tủ 
sách do phụ huynh, hội phụ huynh 
học sinh trang bị; các loại sách, 
truyện do học sinh mang đến góp để 
cùng đọc, trao đổi trong giờ ra chơi. 
Em Vũ Yến Nhi, học sinh lớp 4D chia 
sẻ “Từ khi có thư viện tại lớp, em rất 

thích, giờ ra chơi em có thể dễ dàng 
tìm đọc những cuốn sách hoặc truyện 
tranh yêu thích, giúp em giải tỏa căng 
thẳng sau mỗi giờ học”. Cô giáo tổng 
phụ trách Đội Vũ Thị Quyên cho biết, 
mô hình này là Công trình măng non 
của liên đội nhà trường kỷ niệm 91 
năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2022), 
nhằm thu hút các em vào hoạt động 
bổ ích, tránh tụ tập đông người sau 
một thời gian dài phải học trực tuyến, 
đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc, tạo 
thói quen, giúp các em yêu thích việc 
đọc sách, có ý thức giữ gìn sách vở 
hơn.

Để giúp thiếu nhi thực hiện “Đoàn 
kết tốt, kỷ luật tốt”, công tác tuyên 
truyền, giáo dục ý thức chấp hành 
pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn giao 
thông được chú trọng, nổi bật là các 
mô hình “Cổng trường an toàn giao 
thông”. Các buổi sinh hoạt chuyên 
đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không 
với bạo lực học đường”, “Mỗi tuần 
một câu chuyện đẹp, một tấm gương 
sáng, một cuốn sách hay”; phong trào 
“Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”... 
tiếp tục được duy trì, nhân rộng. 

Thực hành “Giữ gìn vệ sinh thật 
tốt”, 100% các liên đội hướng dẫn 
thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói quen 
giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc 
sức khỏe bản thân; giữ gìn vệ sinh 
chung tại gia đình, trường học và nơi 

công cộng; đã có 259 liên đội có hoạt 
động tuyên truyền phòng, chống dịch 
Covid-19, hỗ trợ thiếu nhi khó khăn bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cùng 
với đó, Hội đồng Đội tỉnh chỉ đạo Hội 
đồng Đội các cấp tăng cường các 
hoạt động truyền thông cho thiếu nhi 
về phòng, tránh tệ nạn xã hội; phối 
hợp định hướng cho thiếu nhi sử dụng 
đồ chơi an toàn, tránh xa các trò chơi 
độc hại; các liên đội tuyên truyền, 
giáo dục thiếu nhi lòng dũng cảm, 
tính trung thực trong học tập, sinh 
hoạt và trong đời sống hàng ngày, 
qua đó giúp thiếu niên, nhi đồng rèn 
luyện các đức tính “Khiêm tốn, thật 
thà, dũng cảm” theo lời Bác dạy...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
chương trình công tác Đội và phong 
trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022, 
Hội đồng Đội tỉnh chỉ đạo Hội đồng 
Đội các cấp và liên đội các nhà trường 
bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp đề ra trong chương trình, tập 
trung tổ chức thực hiện có hiệu quả. 
Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác 
xây dựng Đội; công tác bảo vệ, chăm 
sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai 
thực hiện Luật Trẻ em; chuẩn bị phối 
hợp tổ chức bàn giao đội viên, thiếu 
niên, nhi đồng về sinh hoạt tại địa 
bàn dân cư vào dịp hè; tổ chức các 
hoạt động bảo đảm cho các em có 
một mùa hè an toàn, vui tươi, bổ ích,

Thiếu nhi Hưng Yên...Thiếu nhi Hưng Yên...
(TIẾP THEO TRANG 1)

Cán bộ Hạt Quản lý đê Văn Giang kiểm tra hệ thống bơm của trạm bơm 
Phi Liệt trước mùa mưa bão

Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu sản xuất 
đông trùng hạ thảo

Quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 
24.6.2021 của Ban Bí thư về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây 
dựng gia đình trong tình hình mới, các đại 
biểu được truyền đạt về vai trò, tầm quan 
trọng của gia đình và công tác xây dựng gia 
đình trong tình hình mới; nâng cao năng lực 
quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia 
đình; đẩy mạnh, đổi mới công tác phổ biến, 
tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp 
luật về hôn nhân và gia đình; các chuẩn 
mực, giá trị văn hóa gia đình…

* Cùng ngày, Liên đoàn Lao động tỉnh đã 
trao 2.600 bộ áo dài và 1.100 áo dài tặng 
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh để xây dựng Tủ 
áo dài cho Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở, giúp 
hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có 
cơ hội được mặc áo dài trong những ngày 
trọng đại của Hội, của địa phương và của 
gia đình. Từ đó, góp phần lan tỏa mô hình 
“Áo dài - Trao gửi yêu thương - Giữ gìn, phát 
huy di sản văn hóa Việt Nam”.

Đây là những bộ áo dài do Ban nữ công 
của các cấp công đoàn trong tỉnh vận động 
cán bộ, đoàn viên, người lao động trong tỉnh 
quyên góp, ủng hộ. 

Quán triệt ...
(TIẾP THEO TRANG 1)

Thống nhất tổ chức thi hành 
dứt điểm vụ việc dân sự 

phức tạp, kéo dài
Ngày 12.5, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh chủ trì, tổ chức 

cuộc họp liên ngành thông tin về kết quả tổ chức thi hành án và giải 
quyết đơn thư của công dân trong việc thi hành án.

Theo nội dung cuộc họp, Cục THADS tỉnh đang tổ chức thi hành 
2 bản án, trong đó: Bản án số 392/2018/DSPT, ngày 14.9.2018 
của TAND cấp cao tại Hà Nội về việc tranh chấp hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất. Quyết định bản án đã tuyên: Hủy hợp 
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 122/HĐCN-QSDĐ, 
ngày 16.4.2010; buộc ông Ngô Đức Ly và bà Nguyễn Thị Thu Hằng, 
trú tại số nhà 26, đường Nguyễn Trãi, phường Lê Lợi, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; địa chỉ nơi ở nhà số 56, đường Nguyễn 
Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên phải 
trả ông Vũ Thăng Long, trú tại nhà số 19, đường Tây Thành, phường 
Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 3,1 tỷ đồng và 
bồi thường thiệt hại cho ông Long gần 434,3 triệu đồng do hợp đồng 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị vô hiệu và lãi chậm thi hành 
án. 

Thứ hai là Bản án số 21/2018/DSST ngày 5.9.2017 của TAND 
tỉnh về tranh chấp vay nợ. Quyết định bản án đã tuyên: Buộc ông 
Ngô Đức Ly và bà Nguyễn Thị Thu Hằng (địa chỉ, nơi ở như trên) phải 
trả cho bà Vũ Thị Tuyết, trú tại số 272, đường Điện Biên, phường 
Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (người được ủy 
quyền: Ông Trần Quang Hà, số nhà 165 Bãi Sậy, phường Minh Khai, 
thành phố Hưng Yên) số tiền gốc và lãi trên 3 tỷ đồng, chưa tính lãi 
suất chậm thi hành án.

Quá trình tổ chức thi hành án, bà Hằng, ông Ly không tự nguyện 
thi hành, bên cạnh đó, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo dẫn đến 
sự việc trở nên phức tạp, kéo dài. 

Tại cuộc họp, ông Trần Quang Hà (người được bà Tuyết ủy 
quyền) đề nghị tiếp tục tổ chức bán đấu giá căn nhà số 26, đường 
Nguyễn Trãi, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên để phục vụ công 
tác thi hành án và bảo đảm quyền lợi cho bà Tuyết. Bà Nguyễn Thị 
Thu Hằng thì cho rằng, quá trình thi hành, cơ quan THADS chỉ xem 
xét quyền lợi một phía mà không quan tâm xem xét quyền lợi của 
gia đình bà…

Ghi nhận ý kiến của các đương sự và ý kiến của các ngành chức 
năng, địa phương phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Vũ Hoàng Thụ, 
Cục trưởng Cục THADS tỉnh kết luận: Toàn bộ quá trình tổ chức thi 
hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Cục THADS tỉnh 
thông tin công khai tại hội nghị. Thống nhất quan điểm của các 
ngành và các bên đương sự xác định bản án đã có hiệu lực pháp 
luật, cần được tổ chức thi hành theo đúng nội dung bản án, đúng quy 
định của pháp luật. Giao chấp hành viên có văn bản trả lời đương 
sự theo quy định đối với đề nghị của bà Nguyễn Thị Thu Hằng về 
việc dừng bán đấu giá tài sản kê biên. Giao chấp hành viên tổ chức 
thi hành án đúng quy định pháp luật; đề nghị cơ quan chức năng, 
các bên đương sự có trách nhiệm phối hợp với chấp hành viên để tổ 
chức thi hành dứt điểm vụ việc.

ĐỨC HÙNG

Ngày 11.5, Thường trực HĐND huyện Ân Thi phối 
hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội nghị tập 
huấn kỹ năng nghiệp vụ cho Thường trực HĐND các xã, 
thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 .

Tham gia lớp tập huấn có trên 90 đại biểu là các 
Phó Trưởng ban và uỷ viên các ban HĐND huyện, lãnh 
đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chủ tịch, Phó chủ 
tịch, Trưởng các ban HĐND xã, thị trấn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe phổ 
biến, quán triệt các chuyên đề: Hoạt động giám sát của 

HĐND cấp xã, khái quát về chức năng, nhiệm vụ của 
HĐND trong quyết định và giám sát ngân sách Nhà 
nước; quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết của 
HĐND cấp xã gồm thẩm quyền ban hành nghị quyết 
của HĐND, các loại nghị quyết của HĐND; trách nhiệm, 
quyền hạn của các chủ thể trong xây dựng, ban hành 
nghị quyết của HĐND và một số nội dung quan trọng 
khác.

PV

Phòng trừ sâu, bệnh 
cho trên 1,2 nghìn ha lúa 

Qua kiểm tra đồng ruộng của ngành 
chuyên môn, đến ngày 10.5, toàn tỉnh có 
trên 8,1 nghìn ha lúa trỗ, đạt tỷ lệ 30% tổng 
diện tích gieo cấy. Một số diện tích lúa xuất 
hiện sâu, bệnh hại như: Đạo ôn,  khô vằn 
với diện tích nhiễm trên 905 ha. Nông dân 
phun thuốc phòng, trừ các loại sâu, bệnh 
gây hại được trên 1,2 nghìn ha.

PV

Ngày 12.5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội 
nghị hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh kết 
quả thực hiện Đề tài “Nghiên cứu sản xuất đông trùng 
hạ thảo  (Cordyceps militaris) tại Trung tâm Ứng dụng 
tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên” (nay là 
Trung tâm Thông tin, Thống kê, Ứng dụng khoa học và 
công nghệ Hưng Yên). Đề tài do Viện Bảo vệ thực vật 
(Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) chủ trì phối hợp 
với Trung tâm Thông tin, Thống kê, Ứng dụng khoa học 
và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) nghiên cứu, 
thực hiện.

Sau 2 năm nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành nội dung, 

chất lượng, tiến độ đề tài đã xây dựng được quy trình sản 
xuất đông trùng hạ thảo và xây dựng thành công mô hình 
nuôi trồng đông trùng hạ thảo tại Trung tâm Thông tin, 
Thống kê, Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Hưng Yên 
với tổng số lượng quả thể tươi thu được là 49,1kg quả 
thể...

Tại hội nghị, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả 
thực hiện của đề tài. Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu kín 
xếp loại đề tài đạt chất lượng nghiệm thu cấp tỉnh. 

MINH HUẤN  
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Bao quát cả sân
Sau mấy trận thua liên tiếp, trong một buổi họp, 

huấn luyện viên sau khi phê bình các cầu thủ kết luận:
- Cả cái sân rộng lớn như vậy các anh đều bao 

quát hết được. Thậm chí chỗ nào đặt máy quay của 
truyền hình, máy chụp ảnh của nhà báo, các anh đều 
biết để tạo dáng lên tivi cho đẹp mặt. Vậy mà chỉ 
có mỗi cầu môn đối phương nằm ở đâu mà không ai 
trong các anh xác định được chính xác là thế nào?

Mất hay không?
Tên trộm lẻn vào nhà dắt chiếc xe máy ra cửa, 

chợt nghe tiếng ông chủ nhà thét lên: Việt vị! việt vị 

rồi! Tiếc quá!…
Tên trộm máu mê bóng đá không kìm được bật lên 

tiếng cãi: Việt vị đâu mà việt vị nào?
Ông chủ nhà không buồn để ý đến tiếng ai vừa nói, 

vẫn dán mắt vào màn hình chăm chú và ra giọng cá 
cược: - Được rồi, nếu không phải là việt vị, tôi sẽ mất 
cho anh cái xe máy!

!!!

Ai quyết định?
- Như vậy là con gái tôi đã thú nhận rằng muốn lấy 

anh làm chồng. Anh đã quyết định ngày tổ chức hôn 
lễ chưa?

- Vấn đề đó con dành hoàn toàn cho em ấy quyết 
định.

- Thế hôn lễ theo nghi thức nhà thờ hay bình dân?
- Điều đó mẹ con quyết định.
- Thế các con sẽ sống bằng gì?
- Điều đó phụ thuộc vào bố, thưa bố!
- ???

(ST)

Chiều nay, mưa bất chợt 
về trên xóm nhỏ bâng 
khuâng. Những hạt mưa 

trong suốt bắt đầu rơi xuống từng 
hạt, vỗ lộp bộp trên mái nhà. 
Từng giọt, từng giọt đều đặn rồi 
nặng hạt dần, ào ào trút xuống. 
Mưa trắng xóa cả một vùng trời, 
cây cối ngả nghiêng, lá cây run 
rẩy trước mưa gió. Mẹ vội đội 
cái nón cũ, mặc áo mưa, hớt hải 
chạy ra vườn ôm những bó củi 
khô vào bếp, quét dọn sân, ngõ, 
kê lại mấy chiếc chum sành cũ 
để hứng nước mưa. Bao năm rồi, 
mẹ vẫn lặng lẽ với những cơn 
mưa về vội vã như thế...

Mưa đầu mùa xua tan không 
khí oi ả, ngột ngạt khó chịu. 
Cỏ cây thỏa thuê cơn khát sau 
những ngày nắng. Mưa rửa trôi 
bụi bẩn trên cây cối ngoài vườn. 
Mưa làm mọi thứ trong lành hơn, 
không gian thoáng đãng. Cảnh 
vật trở nên tươi mới. Rồi mưa 
tạnh dần. Mây đen kéo đi, hở 
ra một khoảng trời quang đãng. 
Ông mặt trời tỏa ánh nắng chói 
lọi trên vòm lá lấp lánh. Đàn gà 
trú mưa trong bụi cây lục tục 
rủ nhau ra vườn kiếm giun, dế. 
Những chú chim bay lượn hót líu 
lo. Mọi người lại tất bật với công 
việc. 

Mưa đầu mùa để lại niềm 
vương vấn, nhớ thương cho 
những ai trót thả mình miên man 
trong những cơn mưa ngày cũ, 
đánh thức kỷ niệm dấu yêu của 
tuổi thơ. Nhìn mưa, ký ức về 
những cơn mưa ngày xưa lại hiện 
về. Mưa vừa đường đột, vừa dữ 
dội. Trời đang nắng chang chang 
bỗng tối sầm lại, mây đen ở đâu 
ùn ùn kéo đến, mang hơi nước 
nặng trĩu che kín cả một góc trời. 
Gió mỗi lúc một mạnh, bốc từng 
đám cát bụi mù mịt như đáp vào 
mặt người đi đường ran rát. Lũ 
chuồn chuồn bay túa ra. Những 
chú chim đang kiếm mồi liền bay 
về tổ trú mưa. Đàn gà hoảng hốt 
chạy nấp trong bụi khoai môn góc 
vườn. Rồi sấm sét đùng đoàng, 
chớp như xé toạc bầu trời đen kịt. 
Mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên tàu 
lá chuối. Tiếng mưa loong boong 
trong chiếc thùng hứng nước, rào 
rào trên ao, hồ, đồm độp trên 
phiến nứa, gõ chan chát vào bẹ 
cau. Mưa bốc lên mùi rơm rạ, lá 
cây mục, mùi tre, chuối, mùi đất 
nồng ẩm.

Mưa mỗi lúc một to. Hàng tre 
quay cuồng trong gió. Hàng cau 
nghiêng ngả. Lá nhãn, lá bưởi 
rụng tả tơi. Ngoài vườn, cóc, nhái 
thi nhau đuổi theo những con mối 
bị vỡ tổ. Nước mưa đầy ắp trong 
chiếc chum sành cũ kê ở mái 
hiên. Nhà lợp mái gianh, mưa dột 
ướt hết giường, mẹ vội lấy thau 
chậu, nồi, xoong hứng nước mưa. 

Lúc còn nhỏ, bọn trẻ quê 
chúng tôi rất thích mưa rào. Mưa 
là hình ảnh không thể nào phai. 
Niềm vui trong trẻo là được hòa 
mình trong những giọt nước rơi 

Tôi về lại quê nhà trong một 
chiều nắng hạ dát vàng 
khắp con đường đất đỏ, 

hai bên đường hoa xuyến chi nở 
rộ trắng xóa với nhụy vàng lấp 
lánh tinh khôi. Đã rất nhiều lần 
trong đời đi, về giữa quê và phố, 
những buổi chiều quê luôn khiến 
cho tôi khắc khoải, chờ mong, 
thương nhớ vô cùng. 

Những chiều quê thân thương 
với ánh nắng vàng lấp lóa bao 
trùm lên khắp làng mạc. Những 
mái nhà ngói nấp sau rặng tre 
xanh. Hàng cau cao vút. Hàng 
dừa xõa bóng lá đong đưa. 
Khung cảnh quê yên bình quá 
đỗi với bờ đê cỏ mướt xanh, 
đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ. Tuổi 
thơ với những ngày chăn trâu, 
chiều về đứa nào đứa nấy ngồi 
trên lưng trâu vắt vẻo. Đứa thổi 
sáo, đứa ê a những khúc đồng 
dao. Hoàng hôn ở quê dường 
như xuống muộn hơn ở phố bởi 
không gian thoáng đãng không 
bị che khuất bởi những ngôi nhà 
cao tầng hay công trình đô thị. 
Vì thế, bóng nắng có dịp đổ dài 
chiếu vào từng lọn tóc vàng hoe 
của lũ trẻ chăn trâu, rọi vào gốc 
rạ nâu xỉn xác xơ, vào dòng nước 
cuộn chảy róc rách bên mương. 
Gió quê vi vu thổi từng bản nhạc 
da diết, mát rượi. Niềm vui cứ 
thế theo mãi cho đến khi màn 
đêm buông xuống.

Bước chân tôi lội xuống cánh 
đồng năm xưa. Mùa này, lúa 
đang chuẩn bị ngả vàng, trĩu hạt. 
Mùi lúa mới thật dễ chịu làm sao. 
Nắng chiều xuyên qua vành nón 
của người nông dân tần tảo, nơi 
khuôn mặt đẫm giọt mồ hôi mặn 
chát. Tôi nghe tiếng xào xạc của 
những bông lúa chụm đầu vào 
nhau, tiếng rích rích của lũ dế 
mèn ham chơi. Tôi bỗng muốn 
trở thành trẻ dại, thử tìm lại cảm 
giác ngày xưa, chọn một bờ cỏ 
mềm mượt ngả lưng xuống và 

LÀNG ƠI
Làng ơi tiếng ếch đêm mưa
Bỗng đâu từ cõi ngày xưa vọng về
Một mình tôi một triền đê
Có con ếch cốm lạc mê ánh đèn

Làng ơi văn vắt hồ sen
Bùn nâu trở dạ trồi lên búp hồng
Giấc trưa trốn mẹ ra đồng
Bao năm rồi vẫn phải lòng mùi hương

Làng ơi rơm rạ ngập đường
Quắt khô thân lúa còn vương gót người
Đêm đông giá buốt ngập trời
Ổ rơm thơm thảo quyện hơi mẹ nằm

Làng ơi dông bão thăng trầm
Hàng tre vẫn hát thì thầm lời xưa
Dãi dầu bao nỗi nắng mưa
Lá tre rụng kể sớm trưa chuyện làng

Đời tôi bao chuyến đò ngang
Vẫn đau đáu một cõi làng nơi xa
Chiều nay trở lại quê nhà
Bao nhiêu sợi tóc chợt nhoà mây bay.

NGUYỄN VĂN SONG

HẠ VỪA KHOE SẮC
Xuân vừa hối hả đi qua

Chim quyên nhón gót từ xa bay về

Nụ tròn hoa phượng ấp e
Từ trong vòm biếc lập loè cháy lên

Nắng vàng như lửa mới nhen
Mưa dông bất chợt sấm rền vang xa

Đỏ tươi hoa lựu trước nhà
Ngoài vườn vải chín la đà nghiêng cây

Tinh khôi tà áo trắng bay
Trao nhau lưu bút, nhớ ngày chia xa…

Sóng xanh biển lúa quê ta
Ve gầy tấu khúc đồng ca gọi hè.

ĐÀO QUANG LÂM

Những buổi chiều quê thương nhớ

ngước mắt nhìn lên bầu trời. Xung 
quanh tôi, mùi cỏ nội thênh thang, 
mùi lúa thơm nồng rồi mùi bùn ngai 
ngái. Tất cả quyện lẫn vào nhau tạo 
nên thứ mùi quê hương lưu luyến. Tôi 
lim dim mắt tận hưởng giây phút thanh 
bình, đầu óc trống rỗng, rồi chợt nhận 
ra khoảnh khắc bình yên là đây chứ ở 
đâu xa mà những người sống ở thành 
thị như tôi đã loay hoay đi tìm kiếm 
mấy chục năm qua. 

Tôi nhớ những buổi chiều quê theo 
mẹ ra bãi tưới rau. Nhìn dáng mẹ 
lom khom xách từng thùng nước, rồi 
gồng gánh men theo bờ ruộng nhỏ, 
tưới cho từng gốc rau mà thương vô 
cùng. Những đứa con của mẹ giống 
như những cái cây non mẹ chăm sóc. 
Mẹ chăm bẵm từ ngày bé xíu rồi đến 
lúc trưởng thành. Hoa cải vàng rực bến 
sông. Nụ hoa cà có màu tim tím. Tôi 
hồn nhiên như một chú chim lạc vào 
những luống rau của mẹ và nao nao 
nhớ tới bữa cơm chiều có cọng rau 

xanh ngắt trong tô canh ngọt, trong đĩa 
rau xào mềm mượt. Bữa cơm quê hiện 
ra đạm bạc nhưng ấm áp hạnh phúc 
vô cùng.

Những buổi chiều quê thơ thẩn bên 
sân nhà, ngồi bệt xuống hiên nhìn 
cảnh vật trước mắt. Cây bưởi trắng 
xóa những hoa là hoa. Vuông sân 
gạch đã lởm chởm xuống màu theo 
thời gian. Cây thược dược mẹ trồng 
hết mùa hoa nở còn lại những chiếc 
lá xanh. Giàn thiên lý bắt đầu ra hoa, 
từng chùm bông treo lủng lẳng đưa 
hương bay trong gió. Khi nghĩ về ngày 
ra đi mà lòng tôi bâng khuâng khó tả. 
Tất cả gần gũi mà lại quá xa xôi. Cũng 
chẳng biết đời tôi sẽ trôi dạt về đâu, 
và những buổi chiều quê như thế này 
tôi còn được tận mắt chứng kiến. Dòng 
lệ nhòe cho tâm hồn đa cảm. Chỉ biết 
rằng, tôi hẹn ước một ngày không xa 
sẽ về lại quê nhà.

NGUYỄN VĂN CHIẾN
Nhớ mưa

xuống ngỡ như bất tận. Hễ thấy mưa 
là cả bọn đầu trần, chạy tung tăng ra 
sân nhà, đường làng, cánh đồng để 
được chơi đùa, được tắm mát. Chúng 
tôi ngửa mặt lên trời đón những hạt 
mưa táp vào mặt rát rạt. Nghe mưa 
nhảy múa reo vui. Nước từ từ ngấm 
vào quần áo ướt sũng, làm da thịt mát 
rượi. Mưa bay chéo qua lỗ tai. Mưa 
níu trên lưng. Nước mưa tràn qua môi 
miệng ngọt lịm. Vị mưa ngọt, màu 
mưa trong vắt. Vậy mà chẳng đứa nào 
bị cảm lạnh như bây giờ. Thú nhất là 
đội mưa đi bắt cá rô lách. Khi nước 
mưa từ mặt đất chảy xuống ao, hồ, 
mương máng, họ hàng nhà cá rô tụ 
tập thành từng đàn ở ven bờ. Nhờ có 
đôi mang cứng và lớp vảy nhám mà 
lũ cá rô lách lên bờ dễ dàng. Đi dọc 
bờ ruộng hay đường làng, trong vườn, 
chẳng mấy mà được lưng giỏ cá…

Mưa gợi nhớ về cha mẹ lam lũ 
ngoài trời mưu sinh nuôi con khôn 
lớn. Trên cánh đồng, dáng cha đi 
sau bóng cày dưới mưa mờ ảo. Mẹ 
đội chiếc nón cũ lấm tấm những vệt 
thâm kim ướt sũng nước mưa, khom 
lung gặt mò từng cây lúa chìm trong  
đồng nước mênh mông. Những cơn 
mưa càng nặng hạt, càng mặn chát, 
bởi trộn lẫn mồ hôi của cha mẹ và bao 
người nông dân lam lũ sớm hôm.

Mưa xuống không chỉ tắm mát 
ruộng đồng, dân làng có nước để làm 
ruộng mà còn rót lên những vườn rau, 
luống cà, hàng cây xanh rì tươi tốt. 
Cơn mưa làm cho mọi vật thêm sức 
sống mới, làm bừng lên màu xanh cỏ 
cây trong sáng, làm ngô, lúa tốt tươi. 
Nước mưa trong, sạch, mát ngọt, mọi 
người hứng nước mưa để ăn uống, 
sinh hoạt. Hầu như nhà ai cũng có lu, 
bể chứa nước mưa đủ dùng cho cả 
năm. 

Có những cơn mưa kèm theo dông 
gió, bầu trời đen kịt, nhưng phải lúc 
lâu sau mới mưa. Có những cơn mưa 

đến bất chợt, thình lình ập tới làm trở 
tay không kịp. “Cơn đằng đông vừa 
trông vừa chạy, cơn đằng nam vừa 
làm vừa chơi” (tục ngữ). Mỗi cơn mưa 
có đặc trưng riêng, làm nên hương 
vị khác nhau, ru mát tâm hồn người 
làng quê. Tất cả là khung cảnh yên 
ả, thanh bình, thân thương. Như cảm 
xúc của nhà thơ Lê Anh Xuân: 

Ta yêu mưa như yêu gì thân thiết
Như tre, dừa, như làng xóm quê 

hương
Như những con người biết mấy 

yêu thương.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, bồi 

đắp lên con người những mưa nắng 
cuộc đời. Lưng cha mẹ nay đã còng 
đi nhiều, bàn chân chi chít những vết 
sẹo, chai sần. Cả đời cha mẹ lam lũ, 
chắt chiu, dành dụm, không dám ăn, 
không dám mặc, tất cả để nuôi các 
con. Nhớ mưa, nhớ về cha mẹ, lại 
thấy sống mũi cay cay.

Bây giờ phố lẫn trong quê. Trẻ con 
bây giờ không còn háo hức, mong 
chờ những cơn mưa. Hương vị mưa 
cũng khác đi nhiều. Những giọt mưa 
trên nhà cao tầng không còn mát 
ngọt. Nước mưa không còn trong mà 
mang theo bụi bẩn do ô nhiễm không 
khí, ô nhiễm môi trường. Rồi những 
cơn mưa a xít, bụi kim loại làm cháy lá 
cây, làm cá chết, gây độc hại cho môi 
trường. Mưa rào cũng chẳng mấy khi 
nhìn thấy cá rô lách nữa...

Chiều nay, mưa lại về. Mưa mang 
đến những hoài niệm, khoảnh khắc 
tuổi thơ. Nhìn mưa lại nhớ dáng cha 
cày sâu cuốc bẫm, nhớ dáng mẹ vai 
gầy đội mưa ngoài đồng. Chỉ muốn 
từ bỏ mọi thứ để được trở về mái nhà 
quê chập chờn ngọn khói, được tắm 
gội dưới cơn mưa quê nhà ngày cũ… 

P.N

Ảnh minh họa

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

Sự thông minh là khả năng thích nghi với thay đổi.
STEPHEN HAWKING

Cách tốt nhất để cổ vũ bản thân là cố gắng cổ vũ người khác.
MARK TWAIN

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 là: Quyền sử dụng 
16 suất đất để xây dựng nhà ở tại các vị trí quy hoạch: 
Khu dân cư mới xã Bảo Khê (phía Đông Nam ngã tư 
sông Đống Lỗ và đường UBND xã Bảo Khê); Vị trí số 
2 và vị trí số 3, thôn Đông Chiểu, xã Liên Phương; Khu 
dân cư mới xã Liên Phương (Vy Văn); Khu dân cư mới 
xã Hùng Cường (phía Nam Nhà văn hóa thôn Phượng 
Hoàng) - thành phố Hưng Yên.

1- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 
11.5.2022 đến hết ngày 25.5.2022 (trong giờ hành chính) 
tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hưng Yên.

2- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp 
tiền đặt trước (đặt cọc) dự kiến: 1 ngày bắt đầu từ 8h thứ 
tư ngày 25.5.2022 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm 
Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

3- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 7h00’ 
chủ nhật ngày 29.5.2022 tại Hội trường Nhà văn hóa Lao 
động tỉnh Hưng Yên, đường Sơn Nam, phường Lam Sơn, 

thành phố Hưng Yên.
4- Tiền đặt trước (đặt cọc) có 1 mức như sau: 

160.000.000 đồng.
5- Giá khởi điểm là tiền VNĐ tính trên 1m2, có 7 mức 

giá như sau: 6.000.000 đồng; 7.000.000 đồng; 7.200.000 
đồng; 12.000.000 đồng; 14.000.000 đồng; 17.000.000 
đồng; 19.000.000 đồng.

6- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
Nộp 1 đơn; 1 bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc căn 
cước công dân; trực tiếp đến đăng ký.

7- Thời gian xem tài sản: Từ ngày bán hồ sơ đến kết 
thúc ngày thu tiền đặt trước.

Mọi cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua 
hồ sơ tại Phòng Tài chính kế hoạch - UBND thành phố 
Hưng Yên. 

Điện thoại liên hệ: 0221.3552150.
GIÁM ĐỐC

An Xuân Thư

Ảnh minh họa

Tăng cường công tác tuyên truyền 
và yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải, 
người điều khiển xe ô tô, xe 2 bánh 
kinh doanh vận chuyển hành khách, 
hàng hóa trên địa bàn tỉnh thực hiện 
đúng quy định của pháp luật, cụ thể: 
Luật Giao thông đường bộ; Nghị định 
số 10/2020/NĐ-CP ngày 17.1.2020 
của Chính phủ quy định về kinh 
doanh và điều kiện kinh doanh vận 
tải bằng xe ô tô và Quyết định số 
04/2010/QĐ-UBND ngày 10.2.2010 
của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành 
quy định về điều kiện, phạm vi hoạt 
động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe 
mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và 

các loại xe tương tự để vận chuyển 
hành khách, hàng hóa trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên. Pháp luật An ninh 
mạng: phòng, chống hành vi sử 
dụng trái phép dữ liệu cá nhân, hành 
vi xâm phạm quyền riêng tư của 
hành khách trong hoạt động của lái 
xe công nghệ.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng, 
các phòng chuyên môn tăng cường 
công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm theo quy định 
của pháp luật theo từng lĩnh vực 
chuyên ngành quản lý trên địa bàn 
tỉnh. 

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô, người điều khiển 
xe mô tô 2 bánh kinh doanh vận 
chuyển hành khách, hàng hóa trên 
địa bàn tỉnh triển khai thực hiện theo 
đúng văn bản số 4358/BGTVT-VT 
ngày 5.5.2022 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc tăng cường công tác 
quản lý nhà nước đối với người điều 
khiển xe mô tô 2 bánh kinh doanh 
vận chuyển hành khách, hàng hóa 
có ứng dụng công nghệ thông tin và 
Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND 
ngày 10.2.2010 của UBND tỉnh 
Hưng Yên và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan. 

Tăng cường...
(TIẾP THEO TRANG 1)
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Đài KTTV Hưng Yên

THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xử lý 19 trường hợp vi phạm các quy định 
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Lập 11 chốt kiểm tra, xử lý xe 
vi phạm chở hàng quá tải trọng 

và cơi nới thành thùng
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, từ 

ngày 5.5, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với 
công an các huyện, thị xã, thành phố lập 11 chốt kiểm 
tra, xử lý xe vi phạm chở hàng quá tải trọng và cơi nới 
thành thùng trên các tuyến ĐT.378, QL.5, QL.38 và 
tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 

với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Các chốt có 
nhiệm vụ kiểm soát, xử lý những trường hợp xe cơi nới 
thành thùng, chở hàng quá tải trọng cho phép và được 
duy trì 24/24 giờ. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao 
thông của tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các vị 
trí có bến, bãi trung chuyển, khai thác vật liệu xây dựng…

Từ đầu năm đến nay, các lĩnh vực công tác trọng tâm 
như: kiểm soát tải trọng xe; kiểm tra các điều kiện bảo 
đảm an toàn tại các bến khách ngang sông; quản lý, bảo 
vệ kết cấu hạ tầng giao thông... được Thanh tra Sở Giao 
thông vận tải triển khai theo đúng kế hoạch, qua đó đã 
phát hiện, xử lý 19 trường hợp vi phạm các quy định về 
bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền xử 

phạt gần 500 triệu đồng; tước 9 giấy phép lái xe, 7 phù 
hiệu xe tải đối với các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, 
Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã lập biên bản xử lý 
vi phạm hành lang giao thông đối với 1 đơn vị thi công 
do tự ý san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn giao 
thông đường bộ với số tiền 10 triệu đồng.

PHẠM ĐĂNG

SEA Games 31: Tăng cường 
tình đoàn kết, hữu nghị thông qua 

hoạt động thể thao
Ngày 12.5, Hội nghị Đại hội Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) 

đã diễn ra tại Hà Nội trong không khí khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả. 
Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du  lịch  Nguyễn 
Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Đại hội 
Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), đại diện lãnh đạo các Ủy 
ban Olympic, đoàn thể  thao trong khu vực.

 

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn 
mạnh: Từ Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 
31 diễn ra ngày 18.3.2022 đến nay, các nước 
Đông Nam Á đã cùng nhau vượt qua một 
chặng đường khó khăn, chuẩn bị thật tốt các 
điều kiện cần thiết để tổ chức SEA Games 
31 thành công. Việt Nam đã tiếp thu đầy đủ 
ý kiến của trưởng đoàn thể thao các quốc gia 
Đông Nam Á, đồng thời nỗ lực khắc phục khó 
khăn, huy động nguồn lực, cơ sở vật chất, kỹ 
thuật để tập trung hoàn thiện công việc tổ 
chức SEA Games 31.

Người đứng đầu ngành Văn hóa, Thể  thao 
và Du lịch Việt Nam cho biết, Liên đoàn Thể 
thao Đông Nam Á ghi nhận sự nỗ lực cố gắng 
của tất cả các thành viên. Các nước không 
chỉ hưởng ứng tích cực mà còn cử đoàn vận 
động viên tham gia trong điều kiện có thể thi 
đấu 40 bộ môn. Đến thời điểm hiện tại, 11 
quốc gia ASEAN đều đã có các vận động 
viên đăng kí thi đấu, thể hiện sự đoàn kết, nỗ 
lực vượt qua khó khăn. Có nhiều đoàn đăng kí 
thi đấu đầy đủ 40 môn, nhưng cũng có những 
đoàn do nhiều yếu tố nên không thể thi đấu 
tất cả các môn.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: SEA Games 
không chỉ là một sự kiện thể thao, mà quan 
trọng hơn là thông qua đó, chúng ta học hỏi, 
tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện khả năng, bản 
lĩnh thi đấu để từ sân chơi khu vực này, hướng 
đến Đại hội Thể thao châu Á và Olympic quốc 
tế. Qua thể thao, chúng ta sẽ tăng cường 

thêm tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và luôn thắt chặt 
mối quan hệ hợp tác phát triển, từ thể thao lan tỏa những giá trị tốt 
đẹp về văn hóa, con người các quốc gia.

Sau khi thảo luận, thống nhất nhiều nội dung, Đại hội đã thông 
qua biên bản Hội nghị Hội đồng Đông Nam Á ngày 10.4.2022; 
thông qua báo cáo của văn phòng SEAGF; nghe báo cáo công tác 
chuẩn bị SEA Games 31 của nước chủ nhà Việt Nam; thông qua 
một số công việc liên quan đến tiến độ chuẩn bị tổ chức những kỳ 
SEA Games tiếp theo…

Theo TTXVN

SEA Games 31 lan tỏa tinh thần "Vì một Đông Nam Á 
mạnh mẽ hơn"

Ngày 12.5, Ban Tuyên giáo Trung 
ương tổ chức hội nghị báo cáo viên 
trực tuyến toàn quốc tháng 5.2022. 
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Phó 
Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên 
giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng 
Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các 
đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, 
ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh...

Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng 
Ban Thường trực Ban Tuyên giáo 
Trung ương Lại Xuân Môn thông báo 
nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII. Cụ thể, thực hiện Chương 
trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4.5 
đến ngày 10.5, tại Thủ đô Hà Nội, 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII họp Hội nghị lần thứ năm. 
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và 
bế mạc hội nghị. Hội nghị đã thảo 
luận, cho ý kiến và quyết định về 
các nội dung: Tổng kết 10 năm thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính 

sách, pháp luật về đất đai trong thời 
kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi 
mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 
X về nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 
khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển 
và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 
Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng 
và đảng viên; Đề án thành lập Ban 
Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm 
điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và 
một số vấn đề quan trọng khác. 

Tại hội nghị, sau khi xem xét, thảo 
luận các tờ trình, đề án và báo cáo 
của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã quyết nghị 
thông qua nội dung các văn kiện, 
gồm: 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"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết 
về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 
trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về 
"Tăng cường củng cố, xây dựng tổ 

chức cơ sở đảng và nâng cao chất 
lượng đội ngũ đảng viên trong tình 
hình mới”.

Định hướng công tác tuyên truyền 
trong thời gian tới, đồng chí Phó 
Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên 
giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề 
nghị các báo cáo viên tập trung tuyên 
truyền sâu, rộng ý nghĩa, tầm quan 
trọng, kết quả Hội nghị lần thứ năm 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII; ý kiến đóng góp, sự quan 
tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân đối với những nội dung được thảo 
luận và kết luận tại Hội nghị, đặc biệt 
là bài phát biểu khai mạc và bế mạc 
Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng. Cùng với đó, tập 
trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, 
sự kiện chính trị quan trọng diễn ra 
trong thời gian tới như: Kỷ niệm 132 
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19.5.1890 - 19.5.2022); kỷ niệm 
110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm 
Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam (11.6.1912-11.6.2022); Đại hội 
Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 
đang được tổ chức tại Việt Nam…; 
hoạt động đối ngoại của lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước; tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội…

chợ kết nối, triển lãm hàng nông sản 
được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành 
phố. Sản phẩm được duy trì cập 
nhật đầy đủ thông tin về sản phẩm 
hàng hóa trên các sàn giao dịch điện 
tử, cổng thông tin điện tử của trung 
ương, của tỉnh... Một số lượng nhỏ đã 
được xuất khẩu sang các nước Nga, 
Trung Quốc, Hàn Quốc...

Hội nghị là dịp truyền thông 
quảng bá sản phẩm vải lai chín sớm 
Phù Cừ, mời gọi kết nối các doanh 
nghiệp, siêu thị, chợ đầu mối, đơn vị 
phân phối, củng cố và phát triển thị 
trường tiêu thụ vải lai chín sớm...

Tại hội nghị, đã diễn ra ký kết 
biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản 
phẩm vải lai chín sớm Phù Cừ năm 
2022 giữa 4 doanh nghiệp và các 
hợp tác xã.

Trước đó, các đại biểu đã tham 
quan mô hình sản xuất vải lai chín 
sớm Phù Cừ tại xã Tam Đa.

Kết nối tiêu thụ...

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của tỉnh và Bộ Công Thương, Sở 
Công Thương đã chủ động nắm 
bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, 
phối hợp với các ngành, địa phương 
tháo gỡ khó khăn trong sản xuất 
công nghiệp, kinh doanh thương mại 
trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư, thu hút có hiệu quả 
các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài 
nước, tạo năng lực sản xuất mới cho 
ngành. Đồng thời, nâng cao hiệu quả 
hoạt động quản lý nhà nước trên tất 
cả các lĩnh vực, tích cực phối hợp thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải 
pháp của Trung ương và của tỉnh, 
góp phần quan trọng vào thực hiện 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Trong năm 2021, tuy chịu 
ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng 
các doanh nghiệp sản xuất công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn có mức 
tăng trưởng khá, đã có nhiều tín hiệu 
tốt về thị trường đầu ra, sản xuất, 
kinh doanh tương đối ổn định trong 
những tháng cuối năm. Chỉ số sản 
xuất công nghiệp tăng 8,82%, trong 
đó ngành công nghiệp khai thác 
giảm 9,33%; ngành chế biến, chế 
tạo tăng 8,37%; ngành sản xuất và 
phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 
hơi nước và điều hòa không khí tăng 
10,35%; ngành cung cấp nước, hoạt 
động quản lý, xử lý nước thải, rác thải 
tăng 16,63%. Một số sản phẩm công 
nghiệp chủ lực tăng khá như: quần áo 
các loại tăng 8,06%, sản phẩm bằng 
plastic các loại tăng 8,52%, bao bì 
bằng chất dẻo tăng 9,38%, thép các 
loại tăng 7,5%, điện thương phẩm 
tăng 9,34%… Cùng với sản xuất công 
nghiệp, hoạt động thương mại đạt 
được nhiều kết quả. Tổng mức bán lẻ 
hàng hóa dịch vụ đạt 45.228 tỷ đồng, 
tăng 7,28% so với năm 2020, vượt 
2,52% so với kế hoạch. Kim ngạch 
xuất khẩu năm 2021 đạt 5.167 triệu 
USD, tăng 14,82% so với năm 2020, 
vượt 7,64% so với kế hoạch, góp 
phần nâng tổng sản phẩm trên địa 
bàn (GRDP) tăng 6,52%. Tiếp đà 
tăng trưởng năm 2021, những tháng 
đầu năm 2022, hoạt động sản xuất 
công nghiệp, thương mại, dịch vụ 
tiếp tục được phục hồi phát triển và 
đạt nhiều kết quả, tạo tiền đề, động 
lực quan trọng trong thực hiện các 
chỉ tiêu, kế hoạch cả năm.

Có được kết quả trên, Sở Công 
Thương đã chủ động tham mưu, đề 
xuất với UBND tỉnh, phối hợp với 

các sở, ngành, huyện, thị xã, thành 
phố tăng cường công tác quản lý 
nhà nước, chủ động tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp 
vượt qua khó khăn; nâng cao chất 
lượng công tác quy hoạch, xây dựng 
chương trình, đề án phát triển công 
nghiệp, thương mại phù hợp với 
tình hình, đặc điểm của địa phương 
trước mắt và về lâu dài theo các kế 
hoạch của UBND về: thực hiện Nghị 
quyết số 07-NQ/TU ngày 15.6.2021 
của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX về 
Chương trình phát triển công nghiệp 
- tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hưng Yên 
giai đoạn 2021-2025, định hướng 
đến năm 2030; về triển khai thực 
hiện Đề án đổi mới phương thức 
kinh doanh tiêu thụ nông sản giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến 
năm 2030; về thực hiện chiến lược 
phát triển thương mại trong nước 
giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh; chủ 
trì, phối hợp với các địa phương tổ 
chức các hội nghị kết nối cung cầu 
tiêu thụ nhãn, cam và nông sản, sản 
phẩm công nghiệp của tỉnh, qua đó 
đã thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà 
nhập khẩu nông sản tham gia giao 
dịch. Chủ trì, phối hợp với các sở, 
ngành, đơn vị, địa phương liên quan 
rà soát những khó khăn, vướng mắc 
cần tháo gỡ và đề xuất một số giải 
pháp đẩy mạnh hoạt động cung ứng, 
lưu thông, vận chuyển nhằm phòng 
ngừa, khắc phục đứt gãy chuỗi sản 
xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa trong 
bối cảnh đại dịch Covid-19; tham 
mưu UBND tỉnh ban hành văn bản 
triển khai các giải pháp đảm bảo 
cung ứng, lưu thông hàng hóa và 
chuỗi sản xuất, xuất nhập khẩu; thực 
hiện đồng bộ các giải pháp để thu hút 
đầu tư, tạo điều kiện cho các dự án 
sớm đi vào hoạt động... Công tác cải 
cách hành chính được Sở chú trọng 
quan tâm, trọng tâm là việc đơn giản 
hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi 
cho Nhân dân và doanh nghiệp khi 
giải quyết công việc liên quan. Hàng 
năm, Sở luôn được xếp vào tốp cao 
trong bảng xếp hạng về chỉ số PAPI. 
Công tác thanh tra, kiểm tra được 
thực hiện nghiêm túc, qua đó phát 
hiện, xử lý kịp thời những vi phạm 
hành chính đối với các tổ chức...

Theo dự báo của chuyên gia, 
năm 2022, tình hình quốc tế, trong 
nước có thuận lợi hơn cho phát triển 
kinh tế - xã hội, tuy nhiên khó khăn 
và thách thức vẫn đan xen. Vượt qua 

khó khăn, thách thức, 4 tháng đầu 
năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa 
bàn tỉnh tiếp tục được phục hồi, phát 
triển, chỉ số sản xuất công nghiệp 
tăng 10,08% so với cùng kỳ năm 
trước, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch 
vụ ước đạt 13.658 tỷ đồng. Để đạt 
được các mục tiêu: chỉ số sản xuất 
công nghiệp tăng 8,7%; kim ngạch 
xuất khẩu tăng 8,38%; tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 7,14% 
so với năm 2021, Sở Công Thương 
tập trung thực hiện tốt một số nhiệm 
vụ, giải pháp trọng tâm: xây dựng 
và tổ chức triển khai thực hiện có 
hiệu quả chương trình công tác của 
ngành năm 2022. Phối hợp triển khai 
thực hiện đồng bộ các giải pháp thu 
hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ triển 
khai các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng 
cụm công nghiệp đã được thành lập, 
phê duyệt; tích cực trao đổi, tháo gỡ 
vướng mắc của nhà đầu tư các dự án 
công nghiệp, thương mại giúp nhà 
đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công 
trình, dự án đang triển khai nhằm 
tăng năng lực sản xuất cho toàn 
ngành. Tổ chức xây dựng, triển khai 
thực hiện có hiệu quả các đề án của 
ngành. Đổi mới cách thức thực hiện, 
triển khai và phát huy hiệu quả các 
đề án khuyến công, xúc tiến thương 
mại; tăng cường kết nối, hỗ trợ các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh tham gia sàn giao dịch thương 
mại điện tử, gian hàng trực tuyến, 
chợ trực tuyến, kết nối tiêu thụ nông 
sản chủ lực của tỉnh. Chú trọng hỗ 
trợ cung cấp thông tin, kết nối các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh của tỉnh tham gia các hội 
nghị giao thương trực tuyến quốc tế; 
tham gia triển lãm, hội chợ quốc tế 
trực tuyến; tiếp tục triển khai Chương 
trình nâng cao năng lực cạnh tranh 
xuất khẩu cho các doanh nghiệp 
xuất khẩu trên địa bàn tỉnh... nhằm 
thúc đẩy thị trường xuất khẩu, góp 
phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu 
của tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các 
cơ quan liên quan, tổ chức tốt hoạt 
động thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm... 

Với sự quyết tâm cao nhất, ngành 
Công Thương sẽ khắc phục khó 
khăn, phấn đấu tiếp tục hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp 
phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
năm 2022.

Ngành Công Thương...Ngành Công Thương...

Hội nghị báo cáo viên...

Từ ngày 13 đến 15.5.2022
Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và rải rác có dông, ngày 15 có mưa rào, 

có nơi mưa vừa đến mưa to. Gió Đông nam cấp 2 sau chuyển đông bắc cấp 2-3. 
Trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ C
Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH 
HƯNG YÊN

Tiêu hủy trên 2000 sản phẩm 
hàng hóa là tang vật vi phạm 

hành chính bị tịch thu
Ngày 12.5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng 

Yên tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính 
bị tịch thu thuộc loại phải tiêu hủy theo quy định. 
Số hàng hóa bị tiêu hủy gồm trên 2000 đơn vị sản 
phẩm thuộc các nhóm hàng: Thuốc lá điếu 555, 
mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, thực phẩm chức năng, 
bánh kẹo các loại... Tổng giá trị hàng tiêu hủy trên 
67 triệu đồng. 

MINH HUẤN

(TIẾP THEO TRANG 1)

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm vải lai chín sớm 
Phù Cừ năm 2022 giữa các doanh nghiệp và hợp tác xã

(TIẾP THEO TRANG 1)

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm đếm số lượng hàng hoá, 
tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu mang tiêu huỷ


