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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀO CUỘC SỐNG

Vùng bãi 
trước mùa mưa lũ

Các địa phương 
đẩy nhanh tiến độ 

thu hoạch lúa xuân, 
làm mùa

* Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và 
PTNT, đến ngày 20.6, nông dân các địa phương 
trong tỉnh thu hoạch được hơn 20 nghìn ha lúa 
xuân, đạt hơn 74% diện tích. Cùng thời gian này, 
nông dân huy động nhân lực, phương tiện tiến 
hành làm đất lần 1 để chuẩn bị gieo cấy vụ mùa 
được gần 10 nghìn ha, làm đất ngả dược mạ được 
gần 1 nghìn ha, gieo mạ vụ mùa được hơn 100 
ha. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các địa 
phương thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa xuân 
theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", 
đồng thời tiến hành ngả dược mạ, gieo mạ đúng 
khung lịch thời vụ đã chỉ đạo; tiến hành làm đất 
ngay sau khi thu hoạch bảo đảm chất lượng đất 

Ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý 
các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông

Ngày 20.6, Phòng Cảnh sát giao 
thông (Công an tỉnh) tổ chức lễ ra quân 
thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý 
các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao 
thông. 

Đợt cao điểm ra quân kiểm tra, xử 
lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn 
giao thông diễn ra từ ngày 20.6 đến 
ngày 20.9, tập trung vào 4 nhóm hành 
vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn 
giao thông, gồm: Vi phạm về nồng độ 
cồn, vi phạm về tốc độ, vi phạm về cơi 
nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, 
quá khổ giới hạn và các phương tiện vi 
phạm các điều kiện về đường thủy.

Theo kế hoạch, các đội nghiệp vụ 
của Phòng Cảnh sát giao thông sẽ phối 
hợp với lực lượng chức năng và Công 
an các huyện, thị xã, thành phố đồng 
loạt ra quân xử lý vi phạm trên các 
tuyến giao thông, kiên quyết giảm tai 
nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí. 

PHẠM ĐĂNG
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) ra quân thực hiện đợt 

cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự  an toàn giao thông

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản và đồng chí Trưởng ban 
Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đào Hồng Vận tặng hoa, quà chúc mừng các cơ quan báo chí

Ngày 19.6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT 
và TKCN) tỉnh ban hành Công văn số 31/VPTT về 
việc bảo đảm an toàn hạ du khi vận hành hồ Hòa 
Bình. Theo đó, thực hiện quy trình vận hành liên 
hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, hồ Hòa Bình thực 
hiện đóng dần các cửa xả đáy, mực nước hạ du sẽ 
giảm nhanh. Để bảo đảm an toàn cho công trình 
và các hoạt động trên sông, ven sông. Văn phòng 
Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề 
nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện: Văn 
Giang, Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ 
và thành phố Hưng Yên chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, 
bảo đảm an toàn đê điều, nhất là các khu vực có 
nguy cơ sạt lở để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố 
nếu có. Thông báo đến chính quyền địa phương, 
người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven 
sông biết thông tin để chủ động các biện pháp bảo 
đảm an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp; 
không để người dân đến những khu vực có nguy cơ 
sạt lở, công trình đang thi công, tránh những thiệt 
hại đáng tiếc. 

Đề nghị tổ chức trực ban theo quy định và tổng 
hợp, báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về 
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (qua Văn phòng 
Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh). 
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Đồng hành với báo chí cả nước, những năm qua, các cơ 
quan báo chí của tỉnh không ngừng lớn mạnh; đội ngũ 
những người làm báo Hưng Yên luôn nhận thức sâu 

sắc trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, không 
ngừng nâng cao về trình độ lý luận chính trị, văn hóa, nghiệp 
vụ, đạo đức nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm 
vụ được giao. 

Bám sát nhiệm vụ chính trị qua từng thời kỳ, các cơ quan 
báo chí trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền sâu rộng, 
kịp thời mọi mặt của đời sống xã hội, các sự kiện trọng đại 
của đất nước, của tỉnh. Riêng từ năm 2020 trở lại đây, các sự 
kiện như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026, hoạt động của Quốc hội, các kỳ họp của Ban 
Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; các kỳ họp 
BCH Đảng bộ tỉnh, hoạt động tiếp xúc cử tri; các hoạt động 
kỷ niệm những danh nhân, người có công với nước… cũng như 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và 
các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh; 
các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và diễn biến mọi mặt 
của đời sống xã hội… đã được các cơ quan báo chí trong tỉnh 
đẩy mạnh tuyên truyền. 

Ngày 14.6, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 
334/TB-HĐND thông báo tổ chức kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh 
Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
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XXứng đáng là những chiến sỹ xung kích ứng đáng là những chiến sỹ xung kích 
trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảngtrên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng

PHƯƠNG MINH

Triển khai công tác tuyên giáo, 
thông tin đối ngoại và báo chí 

6 tháng cuối năm 
* ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC TOẢN, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, 
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH DỰ (XEM TIN TRANG 3)

Tin, ảnh: LÊ HIẾU

Họp trực tuyến toàn quốc 
về công tác y tế và phòng, 

chống dịch bệnh

ĐÀO DOAN

ĐÀO BAN
(XEM TIẾP TRANG 3)

Tâm sự 
người làm báo

Công bố điểm chuẩn 
trúng tuyển vào lớp 10 THPT 

năm học 2022-2023
Ngày 20.6, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn 

trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 
2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh.

Tham gia kỳ thi, thí sinh thi vào trường THPT không 
chuyên làm 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Bài thi tổng 
hợp. Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT không chuyên được 
tính tổng điểm 3 bài thi Toán, Ngữ văn và Bài thi tổng hợp. 
Các thí sinh trúng tuyển vào trường THPT không chuyên là 
thí sinh đạt điểm chuẩn và tất cả các bài thi đều đạt trên 1,0 
điểm.

Thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Hưng Yên làm 4 
bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Bài thi tổng hợp và môn chuyên. 
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Hưng Yên được tính 
tổng 4 bài thi, trong đó bài thi Toán, Ngữ văn, Bài thi tổng 
hợp hệ số 1, bài thi môn chuyên hệ số 2. Các thí sinh trúng 
tuyển vào Trường THPT Chuyên Hưng Yên là thí sinh đạt 
điểm chuẩn và tất cả các bài thi đều đạt trên 2,0 điểm.

 Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT không chuyên 
và THPT Chuyên Hưng Yên năm học 2022-2023, cụ thể 
như sau:

VŨ HUẾ
(XEM TIẾP TRANG 2)

Phóng viên Báo Hưng Yên trao đổi nghiệp vụ
(XEM TIẾP TRANG 2)

Bảo đảm an toàn hạ du 
khi vận hành hồ Hòa Bình

TỪ NGÀY 6.7 ĐẾN NGÀY 7.7

Tiến hành kỳ họp thứ Tám - 
HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 20.6, Chính phủ tổ chức họp trực tuyến với các địa phương 
về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh. Đồng chí Vũ Đức Đam, 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì 
cuộc họp. Dự họp tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy 
Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến ngày 18.6, cả nước ghi nhận trên 
10,7 triệu ca mắc Covid-19, hơn 9,5 triệu người đã khỏi bệnh, trên 
43.000 ca tử vong. Đến ngày 17.6, Việt Nam đã tiêm được 225,2 
triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm đối với trẻ 
em từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt thấp.
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(XEM TIẾP TRANG 4)

(XEM TIẾP TRANG 4)

Ảnh: TƯ LIỆU

Ngày 20.6, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo 
tỉnh tổ chức Lễ trao Giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ IV năm 
2021 - 2022. Tới dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 
Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Hồng 
Vận, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ IV năm 2021 - 2022 có 
tổng số 87 tác phẩm tham dự, trong đó có 14 tác phẩm báo in, 
21 tác phẩm báo điện tử, 19 tác phẩm phát thanh, 33 tác phẩm 
truyền hình của nhiều đơn vị. Theo đánh giá của Ban tổ chức giải, 
các tác phẩm tham gia giải lần này phong phú về đề tài, có sự đầu 
tư công phu, kỹ lưỡng. Các tác phẩm báo chí tập trung phản ánh 
các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện nghị quyết đại 
hội Đảng các cấp; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; 
nâng cao hiệu quả sử dụng đất; mở rộng thu hút đầu tư các khu, 
cụm công nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; 
tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; xử lý các vi phạm trên đất 
nông nghiệp và công trình thủy lợi...

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy Đào Hồng Vận chúc mừng, biểu dương những cố gắng, nỗ lực, 
sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả đã có những tác phẩm báo 
chí chất lượng cao. Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, các cơ 
quan báo chí của tỉnh và đội ngũ những người làm báo tiếp tục bám 
sát nhiệm vụ chính trị, tập trung phản ánh, thông tin, tuyên truyền 
kịp thời, sát, đúng những vấn đề có tính thời sự; có nhiều tác phẩm 
báo chí chất lượng cao; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng 

LỄ TRAO GIẢI BÁO CHÍ 
NGUYỄN VĂN LINH LẦN THỨ IV 

NĂM 2021 - 2022
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(XEM TIẾP TRANG 4)
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Đại hội VIII Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên 
được tổ chức trong 2 ngày 24 và 25 
tháng 6 năm 2020, đến nay đã tròn 

2 năm.
Đại hội VIII Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên 

là một Đại hội đáng nhớ và thành công. 
Nói Đại hội VIII là Đại hội đáng nhớ vì 

Đại hội được tổ chức ngay sau dịp kỷ niệm 
Ngày Báo chí cách mạng 21.6 và nhiệt độ 
ngoài trời dường như là những ngày nóng 
rát nhất trong năm với nền nhiệt trên dưới 
40 độ C.  Không khí trong hội trường cũng 
“nhiệt” không kém, khi đã có những phần 
tranh luận sôi nổi và căng thẳng về nhân 
sự.  

Nói Đại hội thành công vì đã bầu một 
lần đủ số lượng Ban Chấp hành khoá VIII 
nhiệm kỳ 2020-2025 với 9 thành viên.

Nói Đại hội thành công còn là vì Ban 
Chấp hành khoá VII đã trình Đại hội một 
báo cáo chính trị có tầm định hướng cho 
hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, mà chỉ với 
tiêu đề là “Đổi mới hoạt động Hội nhà báo 
các cấp, trau dồi đạo đức và kỹ năng làm 
báo, góp phần nâng cao chất lượng báo chí 
Hưng Yên, phục vụ xây dựng quê hương 
giàu đẹp” cũng đã đủ khái quát được những 
nhiệm vụ cơ bản, quan trọng của Hội Nhà 
báo cũng như các cơ quan báo chí Hưng 
Yên từ năm 2020 đến năm 2025 và có thể 
cho cả các năm sau đó. 

Đại hội VIII Hội Nhà báo tỉnh thành công 
bởi còn đọng lại các phát biểu chỉ đạo tâm 
huyết của Phó Chủ tịch Thường trực Hội 
Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, của Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng, 
cũng như các tham luận đầy trách nhiệm 
xây dựng tại Đại hội về nghề báo, về hoạt 
động của Hội Nhà báo các cấp…

Hai năm là khoảng thời gian không dài, 
nếu không muốn nói là rất nhanh, vừa mới 
đó Đại hội đã được 2 năm, một số việc trong 
kế hoạch chưa kịp làm… Thời gian càng gấp 
gáp khẩn trương hơn khi dịch Covid-19 kéo 
dài làm ngưng trệ một số công việc.

Hai năm nhìn lại một cách tổng quan, 
Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh và Ban 
Thư ký các chi hội vẫn giữ được nhịp cho 
các hoạt động được liên tục. Đó là các công 
việc như: Tập huấn nghiệp vụ, hội thảo - 
toạ đàm nghề báo, hội thao, Hội Báo Xuân 
Hưng Yên, Hội Báo toàn quốc, Giải Báo 
chí Nguyễn Văn Linh, đổi thẻ hội viên, đề 
nghị cấp trên xét tặng kỷ niệm chương “Vì 
sự nghiệp báo chí Việt Nam”…  Đặc biệt 
năm 2020, Hội đoạt 2 giải Báo chí quốc gia: 
phóng sự truyền hình “Fago 4.0 - Để người 
nông dân bứt phá” của Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh đoạt giải C và loạt bài 
phản ánh 3 kỳ “Hưng Yên giải quyết “điểm 
nghẽn” trên đường đua PCI của Báo Hưng 
Yên điện tử đoạt giải Khuyến khích…

Hầu hết các hội viên hoàn thành tốt công 
việc được giao: sâu sát cơ sở, khắc phục 
khó khăn, kịp thời đưa tin, viết bài phản ánh 
các nhân tố mới điển hình tiên tiến, người 
tốt việc tốt, đồng thời mạnh dạn phê bình 
những tiêu cực trong xã hội.

Một nét mới nữa là, các cơ quan báo chí 
trong tỉnh quan tâm phối hợp tạo điều kiện 
nhiều hơn cho các hoạt động của hội nhà 
báo.

Nhưng bên cạnh những kết quả cũng 
như những thành công mang tính bề nổi 
phong trào của 2 năm đã qua, thì các hoạt 
động của hội nhà báo các cấp tỉnh Hưng 
Yên cần được đổi mới, cần được tăng tốc và  
đi vào chiều sâu, khắc phục tình trạng sinh 
hoạt gọi là cho có. Từng Ban Thư ký chi hội 
cần rà soát và “ siết ” lại lịch cũng như nội 
dung sinh hoạt. Sức sống của Hội là các 
hoạt động, chờ đợi hay chần chừ sẽ làm 
giảm sự tín nhiệm của hội viên vào tổ chức 
Hội. Hội cần tổ chức các lớp bồi dưỡng về lý 
luận chính trị, tập huấn về nghiệp vụ, nâng 
cao chất lượng các giải báo chí, khắc phục 
sự sơ sài, đơn điệu trong một số hoạt động…
để đưa hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh vừa 
có chiều rộng phong trào, đồng thời lại có 
chiều sâu kết quả.

Đổi mới hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh 
cũng như của các chi hội là góp phần xây 
dựng đội ngũ những người làm báo của tỉnh 
vừa có tâm và có tầm. Đó là những đòi hỏi 
của báo chí chuyên nghiệp. Nhìn vào đội 
ngũ, chúng ta chưa thể bằng lòng với năng 
lực hiện tại. Bởi chúng ta đang thiếu những 
nhà báo biết làm các thể tài báo chí quan 
trọng như: phóng sự, phim tài liệu, điều tra, 
bình luận, phỏng vấn… Hưng Yên vốn là nơi 
có nhiều nhà văn, nhà báo xuất sắc như 
Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Học 
Phi, Đào Vũ, Lê Lựu, Chu Lai, Vũ Hiến, Hữu 
Ước… Và báo chí Hưng Yên luôn nhận được 
sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ và chính 
quyền. Do đó, công tác xây dựng đội ngũ 
những người làm báo ngang tầm đang là  
nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài của các 
cơ quan báo chí cũng như của Hội Nhà báo 
tỉnh.

Kết quả đáng ghi nhận của 2 năm đầu 
nhiệm kỳ khoá VIII đang làm đà và khích lệ 
các hoạt động của Hội Nhà báo Hưng Yên. 
Hội Nhà báo tỉnh, các chi hội và mỗi hội 
viên cần tiếp tục tham gia một cách có trách 
nhiệm đối với các hoạt động đang diễn ra. 
Tất cả là để thực hiện thành công nhiệm vụ, 
phương hướng “Đổi mới hoạt động Hội Nhà 
báo các cấp, trau dồi đạo đức và kỹ năng 
làm báo, góp phần nâng cao chất lượng báo 
chí Hưng Yên, phục vụ xây dựng quê hương 
giàu đẹp” đã được Đại hội VIII Hội Nhà báo 
tỉnh Hưng Yên xác lập và thông qua.

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG HỘI CÁC CẤP, 
TẬP TRUNG TRAU DỒI ĐẠO ĐỨC 

VÀ KỸ NĂNG LÀM BÁO
Nguyễn Công Đán

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên

Nhà báo Lê Hiếu (Báo Hưng Yên): 

Tự hào là phóng viên 
báo Đảng

Mới đó mà đã gần 15 năm tôi trở thành 
phóng viên Báo Hưng Yên. Ngần ấy năm có 
lẽ chưa phải là nhiều nhưng cũng đủ để cho 
tôi có những trải nghiệm, kỷ niệm khó quên 
về nghề. Vốn được đào tạo ngành sư phạm 
Ngữ văn nhưng tôi “say” làm báo. Tôi còn nhớ 
như in, khi mới bước chân vào nghề báo, cái 
gì cũng làm tôi lạ lẫm, mới mẻ. Tôi từng nhiều 
lần băn khoăn, trăn trở cho một bài viết mà 
không biết phải bắt đầu từ đâu. Rồi những 
khó khăn ban đầu cũng qua đi, với lòng say 
nghề và sự động viên, giúp đỡ của đồng 
nghiệp, tôi đã có thêm nhiều trải nghiệm và 
những tác phẩm báo chí chất lượng phục vụ 
bạn đọc. Công việc của phóng viên nhiều khi 
không kể thời gian, có thể lúc mọi người nghỉ 
ngơi lại là lúc phóng viên bắt tay vào viết, gửi 
tin, bài về cơ quan để bộ phận biên tập kịp 
thời xử lý, đăng tải. Và rồi sau mỗi bài viết ấy, 
các phóng viên lại phải bắt tay ngay vào việc 
khai thác thông tin, tư liệu và lập kế hoạch 
cho số báo tiếp theo. 

Trong hơn chục năm gắn bó với nghề báo, 
tác nghiệp ở nhiều địa điểm, sự kiện, gặp gỡ 
hàng nghìn nhân vật khác nhau, ở những 
địa điểm khác nhau… nhưng đợt tác nghiệp 
trong mùa dịch Covid-19 là kỷ niệm không 
bao giờ quên đối với bản thân tôi và những 
đồng nghiệp khác trong cơ quan. Tôi tự hào 
khi được góp sức vào mặt trận phòng, chống 
dịch Covid-19, được đồng hành với những lực 
lượng nơi tuyến đầu, được đến và trải nghiệm 
cuộc sống của những người dân trong khu vực 
cách ly, những mảnh đời chịu ảnh hưởng của 
dịch Covid-19. Ngày đó, chỉ cần nhận được 
thông tin mới về dịch, tôi cũng như các phóng 
viên khác ngay lập tức sẵn sàng lên đường 
tác nghiệp để có những hình ảnh, thông tin 
chuyển đến bạn đọc một cách chính xác và 
nhanh nhất. Khi biết tôi đi tác nghiệp trong 
mùa dịch, thậm chí là tác nghiệp trong tâm 
dịch, bạn bè tôi hỏi, không sợ à? Đi rồi về mà 
lây cho cả gia đình… Lúc đó tôi chỉ biết cười 
trừ. Bởi dịch Covid-19 nguy hiểm như thế nào 
thì mọi người đều đã biết. Và đương nhiên, 
tôi cũng sợ nếu bị lây nhiễm. Nhưng nỗi sợ 
đó quá nhỏ so với trọng trách, vinh dự mà cơ 
quan, xã hội đã giao cho chúng tôi. Thời điểm 
dịch Covid-19 bùng phát, trên mạng xã hội 
cũng xuất hiện khá nhiều thông tin thất thiệt 
liên quan đến dịch bệnh, gây hoang mang, 
lo lắng cho nhiều người. Xác định vai trò của 

báo chí là kênh thông tin chính thống, tôi luôn 
cố gắng thực hiện tin, bài liên quan đến dịch 
bệnh nhanh nhất, chính xác nhất. Thông tin 
của Báo Hưng Yên đã thu hút một lượng bạn 
đọc rất lớn và thường xuyên trở thành địa chỉ 
tin cậy của Nhân dân. 

Đến nay, khi dịch Covid-19 đã cơ bản 
được kiểm soát, tần suất tác nghiệp thông 
tin về dịch Covid-19 cũng dần dần thưa đi. 
Tuy nhiên, biết bao hình ảnh, kỷ niệm tuyên 
truyền về cuộc chiến chống dịch Covid-19 
vẫn còn mãi trong tâm khảm của chúng tôi. 
Cảm ơn nghề báo. Chúng tôi, những người 
đã và đang sống với nghề vẫn luôn coi đó là 
một niềm vinh dự, tự hào. 

Phóng viên, MC Đăng Mạnh (Đài Phát 
thanh và Truyền hình Hưng Yên): 

Mối lương duyên 
với truyền hình

Trở thành phóng viên, MC của Đài Phát 
thanh và Truyền hình Hưng Yên đối với tôi 
như “mối lương duyên”. Tháng 6.2011, nhận 
được thông tin Đài Phát thanh và Truyền 
hình Hưng Yên tuyển phóng viên, người dẫn 
chương trình, tôi hào hứng nộp hồ sơ tham 
dự. Tôi may mắn được “Nhà đài” tuyển dụng 
và mối lương duyên với nghề bắt đầu từ đó. 

Là dân “sang ngang”, tuổi nghề chưa 
nhiều so với các đồng nghiệp, nhưng những 
năm tháng gắn bó với truyền hình đã mang 
lại cho tôi những trải nghiệm thú vị trong cuộc 
sống, để tôi hiểu mình, hiểu đời và có điều 
kiện tích luỹ vốn sống. Mỗi một chuyến đi, 
một lần tác nghiệp khai thác những đề tài 
tâm đắc đều mang lại cho tôi những cảm xúc, 
những điều bất ngờ thú vị. Tôi dần học được 
cách chia sẻ, cảm thông trước nỗi đau của 
nhân vật chứ không chỉ đơn thuần là “săn” tin 
nhanh, tin nóng. 

Không chỉ là phóng viên, tôi còn được 
Ban Giám đốc cho “thử sức” trong vai trò 
là một MC, người kết nối các chương trình 
mới lên sóng của Đài Phát thanh và Truyền 
hình Hưng Yên như: Kết nối 92,7, Chắp cánh 
ước mơ, Lưu giữ hồn quê. Với những khán, 
thính giả yêu mến làn sóng HYTV thì chỉ thấy 
hình ảnh của những biên tập viên, người dẫn 
chương trình luôn rạng ngời, vui vẻ, tràn đầy 
năng lượng trong một “bộ cánh” hoàn hảo. 
Thế nhưng, ít ai biết rằng, để có thể làm tốt 
vai trò của mình, chúng tôi đã phải trải qua 
biết bao vất vả. Chúng tôi đã phải tính toán, 
chuẩn bị xem mình sẽ mặc trang phục nào 
cho phù hợp với nội dung chương trình. Trong 
quá trình làm việc, các MC phải tập trung cao 
độ khi lên sóng bởi chỉ cần lỡ lời, hay nói sai 
một điều gì đó thì bao công sức, cố gắng trước 

đó của cả một ekip đều đổ sông đổ biển. 
Tôi đến với truyền hình trong tâm thế 

“Nghề chọn người” và nguyện không ngừng 
vươn lên, tìm tòi, học hỏi, nỗ lực phấn đấu hết 
mình để sáng tạo những tác phẩm báo chí, 
truyền hình chất lượng cao, mang đậm hơi 
thở của cuộc sống và trở thành món ăn tinh 
thần của khán, thính giả.

Nhà báo Nguyễn Xuân Đài, Phó Giám 
đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh 
huyện Phù Cừ: 

Phóng viên đài huyện 
phải đa năng

Năm 1999, tôi về nhận công tác tại Đài 
Truyền thanh huyện Phù Cừ (nay là Trung 
tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện). Hơn 
20 năm gắn bó với đài huyện, trải qua nhiều 
vị trí công tác nhưng những ký ức cùng bao kỷ 
niệm những ngày đầu mới vào nghề vẫn còn 
in đậm trong tôi. Khi đó, tôi về đài làm việc ở 
vị trí kỹ thuật viên, huyện Phù Cừ mới tái lập, 
cơ sở vật chất còn rất khó khăn, phương tiện 
tác nghiệp thiếu thốn. Phóng viên đi cơ sở 
chỉ có xe đạp. Đường giao thông chủ yếu là 
đường đất, những hôm trời mưa thì bùn sình 
ngập nửa bánh xe. Nhiều anh em đã bị ngã 
trong lúc tác nghiệp, dù cơ thể có bị thương 
nhưng vẫn nhất quyết bảo vệ chiếc máy quay.

Dù khó khăn, vất vả là vậy nhưng chúng 
tôi vẫn dấn thân với công việc, tích cực đi cơ 
sở để phản ánh chân thực hơi thở của cuộc 
sống, đến từng cánh đồng, bờ ruộng để cùng 
vui với niềm vui được mùa của Nhân dân và 
xót xa khi mùa màng thất bát... Với đặc thù 
phát sóng bản tin vào khung giờ cố định trong 
ngày nên áp lực đối với phóng viên đài huyện 
cũng không hề nhỏ. Với điều kiện nhân lực 
hạn chế về số lượng nên mỗi phóng viên và 
quay phim thường đảm nhận khối lượng công 
việc khá lớn. Hiện nay đội ngũ làm báo của 
trung tâm đang thực hiện làm báo trên cả 
4 loại hình báo chí đó là phát thanh, truyền 
hình, trang thông tin điện tử huyện và cộng 
tác với báo in. Tuy khó khăn, vất vả nhưng 
cũng chính trong khó khăn, vất vả đó đã rèn 
luyện cho đội ngũ phóng viên trở nên đa 
năng hơn, khi một mình vừa phải tự viết, dựng 
và làm phát thanh viên với phương châm một 
người phải biết nhiều việc.

Đã dấn thân vào nghề báo là xác định 
vất vả. Để có thể trụ vững và phát triển, mỗi 
phóng viên đài huyện luôn ý thức trau dồi kỹ 
năng nghề nghiệp và nuôi dưỡng “lửa nghề” 
của mình trong công việc, đồng thời phát huy 
thế mạnh của mạng xã hội, các phương tiện 
hỗ trợ… để sản xuất nên những bản tin gần 
gũi hơn với Nhân dân. 

Tâm sự người làm báo
Nghề báo là nghề phải đối mặt với những khó khăn, vất vả và đôi khi đối mặt cả với nguy hiểm. Thế nhưng, hầu hết những người 

đã xác định bước vào nghề đều chấp nhận dấn thân, vượt qua khó khăn, vất vả để cho ra đời những “đứa con tinh thần” ưu tú nhất. 
Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, những nhà báo của tỉnh có những phút trải lòng với nghề của mình.

Cùng với đó, đội ngũ 
những người làm báo Hưng 
Yên đã xung kích trên mặt 
trận bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, kịp thời 
đấu tranh, phản bác các 
thông tin, quan điểm sai 
trái, âm mưu “diễn biến 
hòa bình” của các thế lực 
phản động, thù địch, bảo 
vệ Đảng, bảo vệ chế độ, 
góp phần củng cố lòng tin 
của Nhân dân đối với sự 
lãnh đạo của Đảng, Nhà 
nước cũng như đối với 
công cuộc đổi mới; kiên 
quyết đấu tranh với những 
hành vi tham nhũng, lãng 
phí, tiêu cực, vi phạm pháp 
luật và các thói hư, tật xấu 
trong xã hội.

Bên cạnh đó, người làm 
báo Hưng Yên đã đi sâu 
vào thực tiễn đời sống, phát 
hiện, giới thiệu, cổ vũ các 
mô hình kinh tế mới, cách 
làm mới, nêu gương người 
tốt, việc tốt hướng tới mục 
đích lan tỏa những điều tốt 
đẹp trong cuộc sống cũng 
như những mô hình, cách 
làm hiệu quả trong các cơ 
quan, đơn vị, địa phương 
và trong cộng đồng dân 
cư. Điển hình như mô hình 
nông dân tích tụ ruộng đất 
để trồng lúa ở thị xã Mỹ 
Hào. Từ những năm 2012, 
anh Nguyễn Nam Thái, 
nông dân phường Phùng 
Chí Kiên (thị xã Mỹ Hào) 
đã thuê lại những mảnh 
ruộng của người dân tạo 
thành cánh đồng rộng với 
diện tích trên 30 mẫu để 
trồng lúa, đem lại hiệu quả 
cao… Sau khi biết đến mô 
hình này, từ năm 2013, Báo 
Hưng Yên tuyên truyền, 
giới thiệu về cách làm hiệu 
quả trên. Những năm sau 

XXứng đáng là những chiến sỹ ... ứng đáng là những chiến sỹ ... 
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đó, không ít vùng quê trên 
địa bàn tỉnh đã xuất hiện 
những mô hình canh tác 
lớn của người nông dân với 
quy mô từ 1 - 2ha đến hàng 
chục ha canh tác lúa, đem 
lại hiệu quả kinh tế cao. 
Nhiều mô hình tiêu biểu 
khác đã được tuyên truyền, 
nhân rộng trong cộng đồng 
như mô hình: “hũ gạo tình 
thương” của nhiều chi hội 
phụ nữ; hoạt động nhận 
bảo trợ cho trẻ em mồ côi 
có hoàn cảnh khó khăn 
của Đội thiện nguyện 
Hưng Yên; các hoạt động 
từ thiện thường niên của 
Nhóm thiện nguyện An 
Xuân Mười và những người 
bạn tại Trung tâm Bảo trợ 
xã hội và công tác xã hội 
tỉnh…  Anh An Xuân Mười, 

giáo viên Trường tiểu học 
Đại Hưng (Khoái Châu) 
chia sẻ: Bản thân là một 
giáo viên, ban đầu tôi cũng 
chỉ tâm niệm và thực hiện 
theo hướng trau dồi nghiệp 
vụ, đem hết kiến thức mà 
mình có để truyền đạt lại 
cho học sinh. Tuy nhiên, 
qua Báo Hưng Yên và 
nhiều phương tiện truyền 
thông khác về những việc 
làm nhân đạo, từ thiện của 
những tấm lòng thơm thảo 
đã giúp cho những mảnh 
đời bất hạnh vượt qua khó 
khăn trong cuộc sống nên 
khi biết có người cần giúp 
đỡ, tôi đã vận động một số 
người bạn của mình tham 
gia đóng góp hỗ trợ. Có lần 
chỉ vài cân gạo, vài triệu 
đồng hay những chiếc áo 

khoác, chiếc chăn bông 
đã sưởi ấm cho không ít 
những hoàn cảnh khó khăn 
trong mùa đông lạnh giá. 
Anh Mười cho rằng, khi 
những việc làm tình nghĩa 
được thông tin rộng rãi trên 
các phương tiện thông tin 
đại chúng không phải để 
đánh bóng tên tuổi của một 
ai đó mà là muốn lan tỏa, 
nhân rộng những điều tốt 
đẹp trong cộng đồng. Với 
anh Mười: “mỗi chúng ta 
là một bông hoa đẹp thì xã 
hội chúng ta là cả rừng hoa 
ngát hương”.

Có thể thấy, những 
thông tin tích cực, những 
tấm gương điển hình được 
đăng tải trên các kênh 
thông tin chính thống sẽ 
nhân lên những điều tốt 

đẹp trong cuộc sống. Đồng 
chí Nguyễn Văn Đoàn, Bí 
thư Huyện ủy Phù Cừ khẳng 
định: “Thời gian qua, báo 
chí tỉnh nhà đã đồng hành 
cùng các cấp, các ngành, địa 
phương trên những chặng 
đường đổi mới và phát triển. 
Các cơ quan báo chí trên 
địa bàn tỉnh chú trọng tuyên 
truyền sâu rộng về chủ 
trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, qua đó giúp người 
dân nắm bắt kịp thời. Ngoài 
ra, các phong trào thi đua yêu 
nước; tình hình phát triển kinh 
tế - xã hội; xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh; giữ 
vững quốc phòng - an ninh 
trên địa bàn cũng được cơ 
quan báo chí của tỉnh quan 
tâm tuyên truyền, góp phần 
đưa nghị quyết của Đảng 
vào cuộc sống. Bên cạnh đó, 
các chuyên mục: Xây dựng 
Đảng; Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; Gương đảng 
viên; Nét đẹp quê nhãn… đã 
góp phần đưa nghị quyết vào 
cuộc sống, đồng thời lan tỏa 
những giá trị tốt đẹp trong 
cuộc sống. 

Trong bối cảnh kỷ nguyên 
số và cách mạng công nghiệp 
4.0 đòi hỏi báo chí cần giữ 
vững bản chất cách mạng, 
tiếp tục là vũ khí sắc bén trên 
mặt trận tư tưởng - văn hóa 
của Đảng; là tiếng nói của 
Đảng, của hệ thống chính trị, 
là diễn đàn của Nhân dân, 
báo chí cách mạng Việt Nam 
được người đọc, người nghe, 
người xem tin cậy, đồng thời 
góp phần ngăn chặn tình 
trạng nhiễu loạn thông tin, tin 
giả… Để thực hiện được điều 
đó, đòi hỏi người làm báo 
phải có tư duy nhạy bén, có 
khả năng nắm bắt và làm chủ 
công nghệ hiện đại; đồng thời 
luôn tôi rèn bản lĩnh chính trị, 
tinh thông nghiệp vụ, có ý 
thức đạo đức nghề nghiệp, ý 
thức phục vụ Đảng, phục vụ 
đất nước và Nhân dân.

TT Trường THPT Điểm chuẩn đợt 1 Số lượng còn lại đợt 2

1 THPT Hưng Yên 17,25
2 THPT Tiên Lữ 14,85
3 THPT Trần Hưng Đạo 16,15
4 THCS-THPT Hoàng Hoa Thám 14,50 21

5 THPT Phù Cừ 15,20
6 THPT Nam Phù Cừ 12,40 26
7 THPT Ân Thi 14,95
8 THPT Nguyễn Trung Ngạn 13,80 26
9 THPT Phạm Ngũ Lão 15,15
10 THPT Kim Động 16,55
11 THPT Đức Hợp 15,55
12 THPT Nghĩa Dân 15,00
13 THPT Khoái Châu 

+Cơ sở 1:TT Khoái Châu 16,65

+Cơ sở 2: xã Đại Hưng 16,35

14 THPT Trần Quang Khải 14,00 17
15 THPT Nguyễn Siêu 15,00 16
16 THPT Yên Mỹ 17,05
17 THPT Triệu Quang Phục 15,65
18 THPT Minh Châu 16,15
19 THPT Mỹ Hào 18,55
20 THPT Nguyễn Thiện Thuật 16,75
21 THPT Văn Lâm 18,00
22 THPT Trưng Vương 18,15
23 THPT Văn Giang 17,90
24 THPT Dương Quảng Hàm 16,30

TT Lớp chuyên Điểm chuẩn

1  Môn Toán 37,05
2 Môn Tin học 34,50
3 Môn Vật lý 37,10
4 Môn Hóa học 35,10
5 Môn Sinh học 29,25
6 Môn Ngữ văn 37,45
7 Môn Lịch sử 32,20
8 Môn Địa lý 32,70
9 Môn Tiếng Anh 36,05

(Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo)

  1. Trường THPT không chuyên

2. Trường THPT Chuyên Hưng Yên

Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình  tỉnh tác nghiệp 

(TIẾP THEO TRANG 1)
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Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Phố Hiến (Vietcombank Phố Hiến) tuyển 
nhân viên vào làm việc tại trụ sở Chi nhánh và các 
phòng giao dịch với thông tin chi tiết như sau:

1. Mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng: 
Ứng viên tham khảo và lựa chọn vị trí mong muốn 
tại Trang tuyển dụng của Vietcombank (địa chỉ: 
www.tuyendung.vietcombank.com.vn) để thực 
hiện đăng ký tài khoản, tạo và nộp hồ sơ trực tuyến.

2. Số lượng tuyển dụng:
+ Chuyên viên quan hệ khách hàng: 5 người;
3. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:
3.1 Nhận hồ sơ trực tuyến từ ngày 15.6.2022 

đến hết ngày 28.6.2022 (nhận hồ sơ kể cả thứ 7 
và chủ nhật)

3.2 Hình thức nộp hồ sơ: 
+ Nộp trực tuyến
+ Ứng viên truy cập website tuyển dụng của 

Vietcombank (www.tuyendung.vietcombank.com.
vn) để xem thông tin chi tiết và lựa chọn vị trí tuyển 
dụng.

4. Hồ sơ đính kèm: (Sau khi tạo và nộp hồ 
sơ trực tuyến, thí sinh scan giấy tờ sau sang định 
dạng *.pdf hoặc *.doc/docx, nén vào 01 file *.zip 
để đính kèm) gồm:

-  Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 6 
tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền;

- Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không 

cần công chứng/chứng thực);
- Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (không 

cần công chứng/chứng thực);
- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 

tháng gần nhất;
- 02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến 

thời điểm nộp hồ sơ).
 (Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy 

có công chứng/chứng thực khi VCB yêu cầu hoặc 
khi có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng 
vấn).

5. Lưu ý:
- Mỗi ứng viên tạo hồ sơ mới chỉ nộp hồ sơ vào 

1 vị trí tuyển dụng tại 1 chi nhánh. Trường hợp 
ứng viên vi phạm quy định này, Vietcombank sẽ tự 
động loại hồ sơ ứng viên khỏi đợt tuyển dụng;

- Thời gian thi dự kiến: Tháng 7.2022;
-  Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính 

chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp 
Vietcombank phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh 
không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh 
sẽ bị hủy bỏ.

Thông tin hỗ trợ tại Vietcombank Phố Hiến
+ Email: vp.phohien@vietcombank.com.vn
Đ/c: 186 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, 

thành phố Hưng Yên.
Điện thoại: 0968629696; 085636969.9 

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Hải

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 
CHI NHÁNH PHỐ HIẾN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Thông báo mời người vi phạm TTATGT đến giải quyết

STT HỌ VÀ TÊN
NĂM 
SINH NƠI Ở HIỆN NAY BIỂN KIỂM 

SOÁT

NGÀY

VI PHẠM

Số khung Số máy BKS 

thực tế

31 Phạm Văn Trưởng 1990 Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên 89F6-5319 03/10/2019 KHÔNG CÓ HB112647

32 Lê Văn Vũ 2003 Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên 89F9-4330 07/10/2019 VLKPCG012LK*114311* VLKJC150FMG-2*000114311*

33 Tạ Văn Được 2001 Tiểu Quan, Phùng Hưng, Khoái Châu, 
Hưng Yên 89H7-9691 11/10/2019 RRKWCH0UM6XX00091 VTT16JL1P52FMH000091

34 Nguyễn Văn Sỹ 1992 Cầu Lộc, Mai Sơn, Sơn La 89H9-2217 16/10/2019 RLGSA10CH7H000470 VMSA3A-ZS000470

35 Nguyễn Thị Mai 2000 An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên 89H6-9263 19/10/2019 RLHHC09027Y890879 BỊ MÀI 89K2-0871

36 Hà Văn Ngôn 1989 Tu Lý, Đà Bắc, Hòa Bình 30M5-2886 21/10/2019 RLHJC4318AY102902 JC43E-1335426

37 Quách Văn Dương 1991 Xuân Thắng, Thọ Xuân, Thanh Hóa 29L1-136.40 05/11/2019 RLHJC4321BY377411 JC43E-6320889

38 Phan Hữu Toàn 1997 Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên 89H8-5865 05/11/2019 RLHHC09016Y537029 HC09E-6537120

39 Vũ Đình Hoàng 1989 Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên 89E1-031.66 06/11/2019 RRM7CJ310AA000712 KN25DA*000712*

40 Đỗ Tuấn Huy 1991 An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên 22K2-9347 09/11/2019 RNDDCG0ND51D00174 VDGZS150FMG-E*00000174*

41 Nguyễn Tuấn Anh 1999 Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam 89F8-8273 16/12/2019 LLCXCGL3301250131 LC150FMG*01250131* 29N6-2110

42 Nguyễn Thị Hoa 1993 Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên 89F2-9841 12/12/2019 CẮT HÀN BỊ MÀI

43 Trịnh Văn Phong 1992 Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên 89K8-1067 19/12/2019 RNDWCHOND91Z06659 VDGZS152FMH-YM*006659*

44 Đỗ Quyết Thắng 2000 Yên Trung, Việt Hòa, Khoái Châu, 
Hưng Yên 29P7-5710 24/12/2019 C100M-0154325 C100ME-0154325 29X3-26005

45 Bùi Đức Nghĩa 1990 Đào Viên, Dân Tiến, Khoái Châu, 
Hưng Yên 89H7-9456 25/12/2019 RMEXCG2ME6A002919 VME150FMG-1A002919

46 Đặng Nhân Lý 1977 Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên 29K7-7536 06/01/2020 KHÔNG CÓ HD1P53FMH*99009365*

47 Nguyễn Thị Quy 1985 Xóm 10, Quỳnh Liên, Hoàng Mai, 
Nghệ An 29C1-006.99 07/01/2020 RLHHC1257FY357310 HC12E-7357399 34B3-57110

48 Mai Hoàng Nam 2003 Xóm 2, Tân Dân, Khoái Châu, Hưng 
Yên 89F2-3524 08/01/2020 FT100*Y0010112* HD1P50FMG-3*Y0012710*

49 Nguyễn Thị Hạnh 1974 Tiểu Quan, Phùng Hưng, Khoái Châu, 
Hưng Yên 89E1-111.20 08/01/2020 RLCL44S10BY059993 44S1-0599999

50 Nguyễn Thị Biển 1970 Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên 89F2-5268 09/01/2020 KHÔNG CÓ 152FM1*00001418*

51 Nguyễn Như Đoàn 1979 Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên 89K5-3582 30/01/2020 RLHHC12219Y026667 HC12E-0634375

52 Nguyễn Văn Trường 2001 Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên 89F2-5272 31/01/2020 ĐỤC LẠI ĐỤC LẠI

53 Nguyễn Thị Thảo 1995 Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên 29K1-447.53 31/01/2020 RLCN5P110AY238482 5P11-238484 30M9-1630

54 Vũ Huy Chung 1985 Ông Đình, Khoái Châu, Hưng Yên 48B1-338.67 31/01/2020 5SD2-19022 5SD2-19022

55 Vũ Văn Chiến 1975 Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên 38F4-7550 31/01/2020 DR100*00026047* 00053201

56 Trần Cao Sơn 2002 Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên 89K4-0090 02/02/2020 BỊ MÀI VTT24JL1P52FMH003627

57 Trần Đình Ngọc 1961 An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên 89H6-6439 03/02/2020 RRKWCH5UM5X002341 VTTJL1P52FMH3002341

58 Đặng Văn Giang 1984 Mai Động, Kim Động, Hưng Yên 19H6-2079 06/02/2020 VDNFMA11B4V007260 GV007260

59 Trần Minh Trường 1970 An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên 30H4-4622 07/02/2020 RLCS5C6408Y040495 5C64-040495

60 Cao Thanh Tiềm 1982 Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên 29K8-3179 10/02/2020 MH1KEVL16WK028646 KEVLE1029187

61 Tạ Văn Bộ 1984 Đồng Thanh, Kim Động, Hưng Yên 14-099-L9 11/02/2020 KHÔNG CÓ C100ME-0148126 43R2-8802

62 Nguyễn Thị Nguyệt 1996 Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên 89K9-6922 16/02/2020 RLHJC4316AY043512 JC43E-1257253

63 Phạm Văn Tuyến 1982 Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định 29S4-5773 18/02/2020 5SD1-27386 5SD1-27386

64 Hoàng Văn Nhu 1963 Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên 51Y3-6335 25/02/2020 RLHHC08072Y247728 HC08E-0247646 Không trùng khớp

65 Lê Văn Chiến 1975 Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên 89H1-9563 27/02/2020 VLKPCH022LK*028409* VLKZS1P50FMH*00028409*

66 Tạ Văn Hiệp 1990 Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên 89F9-6187 10/3/2020 VLKPCG012LK*121841* VLKJC150FMG-2*000121841*

DANH SÁCH XE MÔ TÔ VI PHẠM QUÁ HẠN KHÔNG ĐẾN XỬ LÝ
Từ ngày 30.6.2019 đến ngày 29.6.2020

Tiếp theo kỳ trước

Đài KTTV Hưng Yên
(Còn nữa)

Toàn tỉnh có 44 xã, 
phường, thị trấn có 
vùng bãi với diện tích 

tự nhiên gần 9,5 nghìn ha. 
Để bảo đảm an toàn đời 
sống dân sinh và sản xuất 
vùng bãi, đến nay, 100% 
các huyện, thành phố có 
đất vùng bãi đã xây dựng 
kế hoạch các phương án 
PCTT và TKCN phù hợp 
với tình hình thực tế của 
mỗi địa phương. 

Tại các xã: Tam Đa, 
Tống Trân, Nguyên Hòa 
(Phù Cừ) đang tích cực 
triển khai thực hiện nghiêm 
nguyên tắc 3 sẵn sàng 
“chủ động phòng, ngừa, 
ứng phó kịp thời; khắc 
phục khẩn trương và hiệu 
quả”, quán triệt và thực 
hiện nghiêm phương châm 
“4 tại chỗ”. Đến nay, các 
xã đã hoàn tất việc chuẩn 
bị phương tiện, vật tư và 
nhân lực tại chỗ... Ngoài 
ra, mỗi xã chuẩn bị thêm 
bãi lấy đất dự trữ bảo đảm 
500 - 1.000m3/km ở phía 
đồng; dự trữ tối thiểu 100 
cây tre tươi/km đê; người 
dân chuẩn bị 2 bao tải 
đất dự trữ. Đồng chí Đặng 
Văn Nguyện, Phó Chủ tịch 
UBND xã Nguyên Hòa 
(Phù Cừ) cho biết: Xã có 
trên 215ha đất vùng bãi với 
675 hộ dân, 3km tuyến đê 
sông Luộc, 1 cống qua đê, 
2 kè, 3 điếm canh nước, 
7km bối. Để chủ động 
phương án PCTT và TKCN 
trong mùa mưa bão năm 
nay, xã đã thành lập Ban 
Chỉ huy PCTT và TKCN, 
phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho từng thành viên. 
Hiện nay, xã đã hoàn tất 
các việc: Phân bổ vật tư, 
phương tiện, chuẩn bị đất 
dự phòng, thành lập lực 
lượng tuần tra canh gác đê; 
duy tu, bảo dưỡng 3 trạm 
bơm tiêu úng cục bộ và 
sẵn sàng 4 máy bơm lưu 
động khi cần thiết; kiểm tra 
hệ thống đường dây điện, 
các cống… Bên cạnh đó, 
xã tăng cường công tác 
thông tin, tuyên truyền trên 
hệ thống loa truyền thanh 
để cảnh báo, hướng dẫn 

Vùng bãi trước mùa mưa lũ

người dân các biện pháp 
bảo vệ người và tài sản, 
chủ động phòng tránh, ứng 
phó với thiên tai kịp thời. 
Ông Lê Văn Linh ở thôn Sỹ 
Quý, xã Nguyên Hòa chia 
sẻ: Ngay khi nhận được 
thông báo trên loa truyền 
thanh, gia đình tôi đã chủ 
động dự trữ đất và bao tải, 
chuẩn bị áo phao, chằng 
buộc, nạo vét rãnh thoát 
nước đối với hơn 1 mẫu 
trồng cây ăn quả.

Với phương châm “4 tại 
chỗ”, huyện Khoái Châu 
đã sẵn sàng ứng phó các 
tình huống đối với diện tích 
vùng bãi trong mùa mưa 
bão. Đồng chí Lưu Quang 
Phúc, Trưởng phòng Nông 
nghiệp và PTNT, Phó 
Trưởng ban Chỉ huy PCTT 
và TKCN  huyện Khoái 
Châu cho biết: Đối với diện 
tích vùng bãi, nhằm hạn 
chế thiệt hại ở mức thấp 
nhất cho người dân khi có 

diễn biến bất thường của 
thời tiết trong mùa mưa 
bão, huyện đã đẩy mạnh 
công tác thông tin, tuyên 
truyền để cán bộ và Nhân 
dân hiểu sâu sắc ý nghĩa 
và tầm quan trọng của 
công tác PCTT và TKCN; 
Xí nghiệp khai thác công 
trình thủy lợi Châu Giang 
phối hợp cùng các xã vùng 
bãi triển khai tổ chức khơi 
thông dòng chảy, nạo vét 
sông trục, kênh, mương... 
12 xã có đê, bối đã thành 
lập 12 đội cắm cừ, đào 
mò, bảo đảm mỗi đội có 
25 người là nam giới khoẻ 
mạnh, biết bơi, có đủ trang 
bị, dụng cụ lao động và 
kinh nghiệm xử lý, ứng 
cứu, hộ đê trong mưa, lũ, 
bão, có khả năng tập trung 
và cơ động đi làm nhiệm 
vụ nhanh trong mọi tình 
huống. 

Đến thời điểm hiện 
tại, 100% các địa phương 

có đất bãi và cư dân sinh 
sống trên đất bãi trong tỉnh 
đã xây dựng các phương 
án cụ thể để bảo vệ tính 
mạng, tài sản của người 
dân, ứng cứu khi có tình 
huống thiên tai xảy ra. Tuy 
nhiên, ở một số địa phương 
có vùng bãi, công tác tuần 
tra, canh gác đê chưa bảo 
đảm đúng theo quy định; 
lực lượng cắm cừ, đào mò 
độ tuổi đã cao; một bộ 
phận người dân còn chủ 
quan trong công tác PCTT. 
Để khắc phục những hạn 
chế và nâng cao hiệu quả 
công tác PCTT và TKCN, 
ngành chức năng và chính 
quyền các địa phương cần 
chủ động hơn trong việc 
tuyên truyền, vận động 
Nhân dân chuẩn bị đầy 
đủ vật tư theo phương án; 
thường xuyên kiểm tra 
các công trình thủy lợi, hệ 
thống dây điện…

MINH HUẾ

Nông dân thôn Sỹ Quý, xã Nguyên Hoà (Phù Cừ) chủ động các biện pháp 
bảo vệ cây trồng mùa mưa bão

THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Thêm 13,5km đường 
giao thông được trải 

bê tông nhựa
Theo tổng hợp của thành phố Hưng Yên, từ 

đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố có 
thêm 13,5km đường giao thông được trải bê 
tông nhựa, tập trung ở các tuyến đường liên 
phường, liên xã. Cùng với đó, thành phố nâng 
cấp được gần 2km rãnh, cống thoát nước; thi 
công được 3,2 km đường điện các loại và lát 
được hơn 23 nghìn m2 vỉa hè.

VI NGOAN

XÃ BÌNH KIỀU

Thu nhập bình quân 
1 héc- ta trồng nhãn 

đạt 250 - 270 triệu đồng
Hiện nay, xã Bình Kiều (Khoái Châu) có gần 

260ha trồng nhãn. Để nâng cao hiệu quả kinh tế từ 
trồng nhãn, xã tuyên truyền, vận động Nhân dân áp 
dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; thành lập các 
hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản; hỗ trợ 
các hộ sản xuất tiếp cận nguồn vốn ưu đãi… Đến nay, 
toàn xã có gần 30ha trồng nhãn được chứng nhận 
VietGAP; xã thành lập mới được 3 hợp tác xã lĩnh vực 
nông nghiệp; thu nhập bình quân 1ha trồng nhãn đạt 
250 - 270 triệu đồng/năm.

MINH HỒNG 

Từ ngày 21 đến 22.6.2022
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng 

gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam 
đến nam cấp 2-3. 

Nhiệt độ cao nhất: 36 - 380C
nhiệt độ thấp nhất: 29 - 310C

phục vụ gieo cấy lúa vụ mùa, không 
được để ruộng mất "lấm"; thực hiện 
các giải pháp phải chủ động, chặt 
chẽ, quyết liệt, bảo đảm hoàn thành 
gieo cấy trước ngày 15.7.

* Cùng thời điểm trên, nông dân 
huyện Kim Động thu hoạch được hơn 
1 nghìn ha lúa xuân. Do được gieo 
cấy đúng lịch thời vụ, điều tiết nước 
hợp lý, bón phân cân đối nên các trà 

lúa phát triển tốt, năng suất ước đạt 
67tạ/ha. Cùng với đẩy nhanh tiến độ 
thu hoạch lúa xuân, nông dân đang 
khẩn trương làm đất lần 1 để gieo 
cấy lúa vụ mùa được hơn 500ha, làm 
đất ngả dược mạ được gần 100ha. 

* Đến ngày 14.6, xã Ngô Quyền 
(Tiên Lữ) thu hoạch được gần 400 
mẫu trong tổng số 930 mẫu lúa xuân, 
năng suất ước đạt 2,5 tạ/sào. Các 

giống lúa thu hoạch đạt năng suất 
cao gồm: Hà Phát 3, DQ11, TBR279. 
Với phương châm “Xanh nhà hơn già 
đồng”, xã vận động nông dân đẩy 
nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân và 
tập trung chuẩn bị sản xuất vụ mùa. 
Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, xã 
gieo cấy 850 mẫu lúa và hơn 80 mẫu 
rau màu các loại. 

Các địa phương... (TIẾP THEO TRANG 1)

Ngày 20.6, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị 
triển khai công tác tuyên giáo, thông 
tin đối ngoại và báo chí 6 tháng cuối 
năm 2022. Các đồng chí: Trần Quốc 
Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Hồng 
Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 
ngành tuyên giáo các cấp đã bám 
sát tình hình thực tiễn, chủ động 
tham mưu với cấp ủy các cấp lãnh 
đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 
đồng bộ, có hiệu quả các mặt công 
tác tuyên giáo. Ban tuyên giáo các 
cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp 
ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức 
các hội nghị học tập, quán triệt các 
chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, 
của tỉnh; tham mưu các nội dung tổ 
chức kỷ niệm 110 năm Năm sinh 
đồng chí Tô Hiệu (1912-2022) và 
110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn 
Lương (28.3.1912-28.3.2022); tiếp 
tục triển khai thực hiện Kết luận số 
01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của 
Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Việc nắm bắt 
tình hình tư tưởng, dư luận của cán 
bộ, đảng viên, Nhân dân được tăng 
cường. Công tác nghiên cứu, biên 
soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ 
địa phương tiếp tục được quan tâm. 
Công tác giáo dục lý luận chính trị 
đạt kế hoạch đề ra. 

Công tác thông tin đối ngoại tiếp 
tục tập trung tuyên truyền các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, nhất 
là quán triệt đường lối, quan điểm, 
chính sách đối ngoại theo tinh thần 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIX và các hoạt động đối ngoại 
của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh 

đạo tỉnh. Các sự kiện, hoạt động đối 
ngoại được thông tin, tuyên truyền 
kịp thời đến cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân trong tỉnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp 
tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, 
chấp hành nghiêm quy định của 
pháp luật về hoạt động báo chí; thông 
tin kịp thời, toàn diện các mặt chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh 
và phản ánh những vấn đề bức xúc 
trong dư luận xã hội được Nhân dân 
quan tâm. Hình thức thông tin, tuyên 
truyền phong phú và sinh động. Hoạt 
động báo chí ổn định, không có sai 
phạm phải xử lý về hoạt động nghề 
nghiệp của các cơ quan báo chí, nhà 
báo trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, 
ngành tuyên giáo các cấp tập trung 
triển khai thực hiện một số nhiệm 
vụ trọng tâm như: Tổ chức học tập, 
quán triệt, sơ kết, tổng kết việc thực 
hiện các nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, các chương trình, đề án của 
tỉnh thực hiện nghị quyết đại hội 
Đảng các cấp; tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
chủ động nắm bắt và báo cáo tình 
hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân; hoàn thành 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận 
chính trị năm 2022; tiếp tục thông tin, 
tuyên truyền về chủ trương, đường 
lối phát triển kinh tế - xã hội, chính 
sách thu hút đầu tư của tỉnh đến các 
tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; 
các sự kiện nổi bật của đất nước, của 
tỉnh; các vấn đề quốc tế và khu vực 
có tác động lớn đến tình hình chính 
trị thế giới được dư luận trong nước, 
trong tỉnh quan tâm. Các cơ quan 
báo chí đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền những mô hình mới, cách làm 
sáng tạo, hiệu quả; tích cực hưởng 
ứng tham gia các giải báo chí…

Tại hội nghị, nhân kỷ niệm 97 

năm Ngày Báo chí cách mạng Việt 
Nam (21.6.1925 - 21.6.2022), đồng 
chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh và đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa, 
quà chúc mừng các cơ quan báo chí; 
Thượng tá Hoàng Mạnh Hưng, Phó 
Chính ủy Vùng 1 Hải quân tặng hoa 
chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
và các cơ quan báo chí của tỉnh. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần 
Quốc Toản nhấn mạnh: Trong thời 
gian tới, ngành tuyên giáo các cấp 
tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hướng 
dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn 
vị rà soát, triển khai nhiệm vụ công 
tác 6 tháng cuối năm gắn với các 
phong trào thi đua của tỉnh, của địa 
phương, đơn vị; theo dõi, nắm chắc 
tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp Nhân dân trong 
tỉnh; làm tốt công tác định hướng dư 
luận xã hội, định hướng báo chí; kiên 
quyết, chủ động tham gia phản bác 
những thông tin, luận điệu sai trái 
của các thế lực thù địch, phản động 
nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng 
tư tưởng của Đảng; tích cực tuyên 
truyền, quảng bá sâu rộng hình ảnh 
đất và người Hưng Yên đến với bạn 
bè trong nước và quốc tế. Các cơ 
quan báo chí cần sáng tạo hơn nữa, 
linh hoạt hơn nữa trong tuyên truyền 
việc quán triệt, triển khai thực hiện 
nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tiếp 
tục có những tác phẩm báo chí chất 
lượng phản ánh tình hình kinh tế - xã 
hội của tỉnh, làm tăng cường sự hiểu 
biết của bạn bè trong nước và thế 
giới về Hưng Yên, từ đó, hướng tới 
xây dựng nền báo chí, truyền thông 
chuyên nghiệp, nhân văn và hiện 
đại, đồng hành cùng Đảng bộ tỉnh 
trên con đường phát triển…

(TIẾP THEO TRANG 1)
Triển khai công tác tuyên giáo ...
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THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công 

an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đang 
tiến hành xác minh vụ việc tai nạn 
giao thông đường bộ xảy ra khoảng 
22 giờ 30 phút ngày 15.6.2022 tại 
Km 25 + 580 quốc lộ 5A thuộc tổ dân 
phố Trên, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên. 
Hậu quả làm nam thanh niên điều 
khiển xe mô tô nhãn hiệu Angel màu 
trắng, đen BKS: 34L3 - 4334 chết 
tại hiện trường. Nạn nhân trong vụ 
tai nạn giao thông trên có đặc điểm 

nhận dạng như sau: 
Tử thi nạn nhân là nam giới, dài 

1,71 mét, mặc ngoài áo cộc tay kẻ 
ca rô màu xanh, trắng, cổ bẻ; mặc 
ngoài quần cộc màu xám vùng ngực, 
mặt trước cánh tay trái có hình xăm 
“dạng đầu rồng", mực màu xanh. 
Mặt mu từ ngón tay số 2 đến ngón 
số 5 bàn tay trái có xăm số mực màu 
xanh đọc được là “1998”. 

Ai là thân nhân của nạn nhân có 
đặc điểm như trên xin liên hệ với Cơ 

quan Cảnh sát điều tra - Công an thị 
xã Mỹ Hào để giải quyết, những ai 
biết thông tin về nạn nhân đề nghị 
phối hợp báo cho Cơ quan Cảnh sát 
điều tra - Công an thị xã Mỹ Hào 
(qua số điện thoại 0968.125.268 gặp 
đồng chí Nguyễn Đình Hiển - Điều 
tra viên).

Cơ quan Cảnh sát điều tra
Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT
Thượng tá. Vương Văn Bắc

Họp trực tuyến toàn quốc ...
Ngành y tế đã thực hiện quyết 

liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp 
phòng, chống dịch và kịp thời chuyển 
trạng thái, đạt được những kết quả 
tích cực. Công tác khám, chữa bệnh 
thông thường dần hồi phục. Nhiều 
chỉ tiêu y tế được Quốc hội, Chính 
phủ giao đạt, vượt mức đề ra; đẩy 
mạnh công tác hoàn thiện thể chế; 
nâng cao chất lượng khám, chữa 
bệnh. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ 
Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành cho 
963 thuốc; công bố danh mục 6.251 
thuốc có giấy đăng ký lưu hành 
hết hiệu lực trước ngày 30.6.2022 
và được kéo dài hiệu lực đến ngày 
31.12.2022…

Tuy nhiên, tốc độ tiêm chủng vắc 
xin phòng Covid-19 còn chậm, nhất 
là mũi 3, mũi 4 cho người trên 18 tuổi 
và tiêm cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. 
Có tình trạng tồn đọng nhiều vắc xin 
dẫn đến nguy cơ hết hạn phải hủy 
bỏ. Thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế 
chưa đáp ứng được nhu cầu khám, 
chữa bệnh tại một số cơ sở y tế…

Tại Việt Nam, trong những ngày 
qua, số mắc Covid-19 mới được ghi 
nhận tăng nhẹ trở lại tại một số tỉnh, 
thành phố. Thời gian gần đây, biến 
thể Omicron đã ghi nhận chiếm chủ 
đạo với các nhánh phụ BA.2, BA.2.3, 
BA2.3.2; biến thể phụ BA.5 đã ghi 
nhận ở nhiều quốc gia, có nguy cơ 
xâm nhập vào nước ta. Các bệnh lưu 
hành như sốt xuất huyết, tay chân 
miệng có xu hướng tăng do đang vào 
cao điểm mùa dịch.

Một số nhiệm vụ trong thời gian 
tới: Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch 
bệnh trên thế giới; nâng cao công tác 
phân tích, dự báo tình hình dịch để 
có phương án đáp ứng hiệu quả với 
các tình huống dịch bệnh có thể xảy 
ra, nhất là đối với các biến chủng mới 
của dịch Covid-19; tăng cường giám 
sát dịch bệnh truyền nhiễm mùa hè. 

Chủ động có giải pháp ứng phó với 
các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi 
để ngăn chặn, kiểm soát, không để 
xâm nhập vào nước ta. Đẩy nhanh 
tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, 
nhất là tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 
12 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho đối 
tượng theo quy định. Đánh giá miễn 
dịch cộng đồng để chủ động có giải 
pháp phòng ngừa lây nhiễm, nhất 
là đối với các biến chủng mới. Điều 
chỉnh biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 trong tình hình mới. Tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế 
mua sắm, giải ngân vốn đầu tư…

Tại cuộc họp, các đại biểu tập 
trung thảo luận một số nội dung 
về công tác tiêm vắc xin phòng 
Covid-19; tình trạng thiếu thuốc và 
vật tư y tế ở các cơ sở y tế công lập…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam khẳng định quan điểm tiếp tục 
thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 
theo Nghị quyết số 128/NQ-CP 
ngày 11.10.2021 của Chính phủ; 
đẩy nhanh phục hồi phát triển kinh 
tế - xã hội. Bộ Y tế cần có giải thích 
cụ thể, chi tiết, khoa học lợi ích của 
việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 để 
người dân yên tâm đi tiêm phòng; có 
văn bản cụ thể quy định đối tượng 
tiêm, số mũi tiêm; rà soát các quy 
định từ trước tới nay, thống nhất các 
biện pháp phòng, chống dịch trong 
tình hình mới trình Chính phủ, trong 
đó nêu rõ biện pháp nào là bắt buộc, 
biện pháp nào là khuyến nghị… Tháo 
gỡ những vấn đề cụ thể để khắc 
phục việc thiếu vật tư y tế và thuốc 
trong các cơ sở y tế…

 * Sau khi kết thúc cuộc họp của 
Chính phủ, đồng chí Nguyễn Duy 
Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó 
trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

chủ trì cuộc họp về công tác phòng, 
chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 
ngày 13.6 đến ngày 19.6, toàn tỉnh 
ghi nhận 81 ca mắc Covid-19 mới. 
Hiện nay, toàn tỉnh còn quản lý 191 
ca F0, trong đó có 14 ca tại cơ sở 
y tế, 177 ca tại nhà. Tính đến ngày 
10.6, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 2,77 
triệu liều vắc xin phòng Covid-19. 
Người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, 
mũi 2 đều đạt trên 100%, mũi 3 đạt 
89% và mũi 4 là 2,62%. Người từ 
12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt 
99,34%, mũi 2 là 97,92%. Người từ 
5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 
27,52%; mũi 2 đạt 9,48%. Hiện toàn 
tỉnh còn tồn trên 25 nghìn liều vắc 
xin. Một số huyện có văn bản trả lại 
vắc xin do các doanh nghiệp trên địa 
bàn không tiêm…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, 
đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh: Tuy 
dịch có xu hướng giảm nhưng các 
ngành, địa phương, đặc biệt ngành y 
tế luôn chủ động với các tình huống 
dịch có thể xảy ra, đặc biệt các biến 
thể mới vẫn đang xuất hiện. Đồng 
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu, các cấp, các ngành, đoàn thể 
chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động để người dân 
không chủ quan trước dịch bệnh, có 
nhận thức đúng, đủ về vắc xin, từ đó 
đi tiêm vắc xin. Sở Y tế chủ động rà 
soát, tham mưu UBND tỉnh có giải 
pháp bảo đảm yếu tố hậu cần phục 
vụ phòng, chống dịch; đủ thuốc, vật 
tư y tế trong công tác điều trị bệnh 
nhân. Sở Lao động, Thương binh và 
Xã hội, các địa phương thực hiện đầy 
đủ, chính xác các chủ trương, chính 
sách của Nhà nước về hỗ trợ các đối 
tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 
theo quy định…

(TIẾP THEO TRANG 1)

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh 
Hưng Yên ấn định tổ chức kỳ họp thứ 
Tám - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm 
kỳ 2021-2026 trong 2 ngày, từ ngày 
6.7.2022 đến ngày 7.7.2022 (khai 
mạc lúc 7h30 ngày 6.7.2022 - thứ 
Tư) tại Hội trường 408 - Trụ sở HĐND 
và UBND tỉnh (địa chỉ: số 10 đường 
Chùa Chuông, phường Hiến Nam, 

thành phố Hưng Yên) để đánh giá 
tình hình phát triển kinh tế - xã hội 
6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm 
vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 
và xem xét quyết định một số nội 
dung quan trọng thuộc thẩm quyền 
của HĐND tỉnh. Trong các ngày diễn 
ra kỳ họp đều được Đài Phát thanh 
- Truyền hình tỉnh Hưng Yên truyền 

hình trực tiếp.
Thường trực HĐND tỉnh trân trọng 

thông báo để toàn thể cử tri và Nhân 
dân trong tỉnh được biết và theo dõi 
kỳ họp.

Báo Hưng Yên sẽ cập nhật thông 
tin nội dung, chương trình kỳ họp tới 
bạn đọc.

Tiến hành kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh ... (TIẾP THEO TRANG 1)

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH

Ra mắt 2 điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ tại xã Quang Hưng 
và thị trấn Yên Mỹ

Được sự quan tâm của Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam về thực hiện Dự án 
“Nâng cao năng lực ứng phó thảm 
họa và sơ cấp cứu cộng đồng trong 
tình huống dịch bệnh”, ngày 20.6, 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ ra 
mắt 2 điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ  
tại thôn Quang Xá, xã Quang Hưng 
(Phù Cừ) và Bãi đỗ xe tại thị trấn Yên 
Mỹ (Yên Mỹ). 

Tổng số thành viên tham gia 2 
điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ là 40 
tình nguyện viên, trong đó mỗi điểm 
có 20 tình nguyện viên. Tại buổi ra 
mắt, ban tổ chức đã trao giấy chứng 
nhận tình nguyện viên, thẻ tình 
nguyện viên, áo mưa, túi sơ cấp cứu 
cho  tình nguyện viên; trao 1 tủ sơ 
cấp cứu và vật tư y tế, trang bị kèm 
theo để phục vụ công tác sơ cấp cứu. 

PHƯƠNG THẢO 
Các tình nguyện viên Điểm sơ cấp cứu tại xã Quang Hưng (Phù Cừ) 

nhận vật dụng phục vụ công tác sơ cấp cứu

thông tin, bắt kịp xu hướng của báo 
chí hiện đại. Báo chí Hưng Yên cần 
làm tốt hơn nữa vai trò định hướng 
dư luận xã hội, thực sự trở thành 
cầu nối giữa Đảng, chính quyền và 
Nhân dân, đồng thời là diễn đàn tin 
cậy để người dân tích cực tham gia 
đóng góp trực tiếp vào quản lý, phát 
triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng và hệ thống chính trị của 

tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh làm tốt hơn 
nữa công tác tập hợp, giáo dục, bồi 
dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức và 
chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được 
giao; tiếp tục tổ chức tốt hơn nữa 
Giải báo chí Nguyễn Văn Linh trong 
các lần tiếp theo, thu hút ngày càng 
nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; có 
hình thức tôn vinh, động viên, khen 

thưởng kịp thời những tác giả có tác 
phẩm giá trị cao cả về nội dung tư 
tưởng và hình thức thể hiện, góp 
phần xây dựng nền báo chí tỉnh nhà 
ngày càng phát triển.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức giải 
đã trao giải cho các tác giả, nhóm tác 
giả đạt giải, trong đó có 4 giải A, 4 
giải B, 8 giải C, 12 giải Khuyến khích. 

LỄ TRAO GIẢI BÁO CHÍ NGUYỄN VĂN LINH LẦN THỨ IV ...
(TIẾP THEO TRANG 1)


