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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀO CUỘC SỐNG

Thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 
31.3.2017 của UBND tỉnh về giải tỏa các công 
trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi 

phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi 
và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép (Kế hoạch 
93a), từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng và các 
địa phương đã tích cực phối hợp, quyết liệt thực hiện 
dưới nhiều hình thức nhằm phát hiện, xử lý vi phạm với 
phương châm: Không có trường hợp ngoại lệ.

Nhằm đôn đốc, kiểm tra, kịp thời cùng các địa phương 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế 
hoạch số 93a, cuối tháng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường 
đã thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 
93a trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Kiền, Phó 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn 
kiểm tra cho biết: Trong quá trình thực hiện Kế hoạch số 
93a, nhiều địa phương đã có những cách làm hiệu quả, 

Ngày 12.6.2022, Chính phủ ban hành 
Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định 
mức lương tối thiểu đối với người lao 

động làm việc theo hợp đồng lao động (Nghị 
định số 38). Theo đó, từ ngày 1.7.2022, mức 
lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng 
thêm 6%. Việc tăng lương tối thiểu là tin vui 
đối với người lao động cả nước nói chung và 
người lao động trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Anh Nguyễn Mạnh Luân, công nhân Chi 
nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT tại tỉnh Hưng 
Yên - Nhà máy ô tô Cửu Long (xã Trưng Trắc, 
Văn Lâm) cho biết: Thu nhập hàng tháng của 
tôi khoảng 8 triệu đồng, trong khi đó, tiền xăng 
xe và các chi phí sinh hoạt liên tục tăng cao. 
Do vậy, tăng lương tối thiểu giúp hỗ trợ người 
lao động giảm bớt khó khăn, gánh nặng và áp 
lực tăng giá trong thời gian qua.

Anh Nguyễn Văn Quân, công nhân Công 
ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản 
phẩm da LADODA (xã Tân Quang, Văn Lâm) 
bày tỏ: Khi biết được thông tin, từ ngày 1.7, 
mức lương tối thiểu tăng, tôi rất mừng. Thời 
gian trước, khi dịch Covid -19 diễn biến phức 
tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của 
công nhân, nhất là những công nhân là F0. 
Hiện nay, giá cả thực phẩm, chi phí sinh hoạt 

Ông Trần Văn Bền, xã Phù Ủng (Ân 
Thi) đã có gần 20 năm gắn bó với công 
việc bưu tá chuyển phát. Địa bàn hoạt 
động rộng, đường sá có thời điểm đi lại 
rất khó khăn nhưng ông Bền vẫn luôn 
tâm huyết, trách nhiệm, yêu nghề và nỗ 
lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Trên chiếc xe máy chuyên dụng, 
hàng ngày, sau  khi nhận báo, tạp chí 
và bưu phẩm tại Bưu điện văn hóa xã, 

ông Bền phân loại để xác định tuyến 
phát phù hợp. Trung bình mỗi ngày ông 
chuyển phát khoảng 100 tờ báo, tạp 
chí và trên 50 bưu phẩm, bưu kiện. Số 
lượng hàng hóa lớn, địa bàn rộng nhưng 
ông không ngại nắng mưa luôn cố gắng 
giao hàng cho người dân nhanh nhất có 
thể. Đôi chân nhanh thoăn thoắt, miệng 
lúc nào cũng tươi cười là hình ảnh đẹp 
lưu lại đối với mỗi người dân trên địa bàn 

Quyết liệt thực hiện Kế hoạch số 93a

VI NGOAN

Nét  đẹp quê nhãn

Người gần 20 năm gắn bó 
với nghề bưu tá

Tăng mức lương tối thiểu: Niềm vui của người lao độngTăng mức lương tối thiểu: Niềm vui của người lao động

THU YẾN
Sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da LADODA (xã Tân Quang, Văn Lâm) 

Ảnh minh hoạ
(XEM TIẾP TRANG 3)

(XEM TIẾP TRANG 4) (XEM TIẾP TRANG 4)
MAI NHUNG

Hiệu quả từ việc 
áp dụng phương pháp 

mạ khay, máy cấy 
ở Ân Thi

Làm tốt công tác 
giáo dục chính trị, 
tư tưởng trong LLVT 
thành phố Hưng Yên

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tặng hoa chúc mừng cán bộ, 
phóng viên, biên tập viên Báo Hưng Yên

Ngày 21.6, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Phù Cừ đã 
tiếp xúc với cử tri xã Minh Tân và xã Phan Sào Nam (Phù Cừ).

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh thông báo tới cử tri 
dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XVII 
và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 
năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 
Đại biểu HĐND huyện Phù Cừ thông báo tới cử tri dự kiến nội dung 
kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XX, kết quả thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2022, các 
nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. 
Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện báo cáo khái quát kết quả trả lời 
ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước.

Cử tri hai xã kiến nghị với các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện 
một số vấn đề như: Bảo đảm nguồn nước sạch cung cấp cho hộ dân; 
quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho người có công đúng quy 
định; đề nghị tỉnh, huyện quan tâm hơn nữa đến công tác xử lý rác 
thải sinh hoạt tại hộ gia đình và xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi 
trường tại các bãi tập kết rác thải tập trung; quan tâm đầu tư cải tạo 
đường giao thông và những tuyến kênh mương nội đồng đã xuống 
cấp, không bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; cần 
giám sát chặt chẽ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công khai, minh 
bạch trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng...

Những ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh, 
HĐND huyện tiếp thu, giải đáp, đồng thời các ý kiến của cử tri 
được tổng hợp và báo cáo tại kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa 
XVII. 

VŨ HUẾ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa 
chúc mừng các cơ quan báo chí 

nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6

Tin, ảnh: LÊ HIẾU

(XEM TIN TRANG 4)

Ngày 21.6, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo 
138) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng 
đầu năm 2022; sơ kết công tác bảo đảm an ninh, 
an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học 
đường; tổng kết công tác bảo đảm an toàn, an 
ninh mạng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 
2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn 
Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban 
Chỉ đạo 138 tỉnh, Phó trưởng tiểu ban Thường 
trực Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, 6 
tháng đầu năm 2022, trong công tác phòng, 
chống tội phạm, các cơ quan chức năng tập trung 
làm tốt công tác đấu tranh phòng ngừa, điều tra, 
truy tố, xét xử, trong đó: Phát hiện 251 vụ vi phạm 
pháp luật về trật tự xã hội, điều tra làm rõ 208 vụ 
(đạt 82,8%) với 312 đối tượng, thu giữ, thu hồi tài 
sản khoảng 2,73 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ 68 
vụ, 91 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh 
tế, chức vụ; phát hiện 305 vụ vi phạm pháp luật 

Sơ kết công tác phòng, chống 
tội phạm, tệ nạn xã hội và 

xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc 

6 tháng đầu năm 

ĐỨC HÙNG
(XEM TIẾP TRANG 3)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 
huyện Phù Cừ

Hỗ trợ tháo dỡ công trình vi phạm theo Kế hoạch số 93a tại xã Quảng Châu 
(thành phố Hưng Yên) 

(Ảnh chụp cuối tháng 5.2022)

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt 
các cơ quan báo chí 

trên địa bàn tỉnh
(XEM TIN TRANG 4)

Các đại biểu dự hội nghị 
Tin, ảnh: PV
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KIM ĐỘNG

Phấn đấu thu trên 
400 triệu đồng Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, Hội đồng 

Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Kim Động triển 
khai kế hoạch vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ 
em với mục tiêu phấn đấu đạt số thu trên 400 triệu 
đồng; trong đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện trên 
220 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp xã trên 200 
triệu đồng. 

Trong dịp này, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ 
em huyện đã trao học bổng và tiền bảo trợ cho 136 
trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt, gồm 85 suất học bổng, 51 suất bảo trợ; tặng 
quà nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1.6) cho 9 
điểm trường với tổng trị giá 95 triệu đồng. 

LỆ THU 

 CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

ÂN THI

Dư nợ vốn vay quỹ TYM 
đạt trên 3,8 tỷ đồng 

Đến ngày 15.6, các xã gồm: Nguyễn Trãi, Quang 
Vinh, Bãi Sậy, Đặng Lễ và thị trấn Ân Thi (Ân Thi) 
đã triển khai hoạt động quỹ TYM  (Tổ chức Tài chính 
vi mô Tình thương) tới 580 thành viên, sinh hoạt tại 
5 cụm. Dư nợ vốn vay quỹ TYM hiện nay đạt trên 
3,8 tỷ đồng. Các thành viên được vay vốn đã đầu 
tư vào chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh mang lại 
hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, hội viên, phụ nữ 
cũng tích cực tham gia tiết kiệm theo chương trình 
tín dụng của TYM để tạo nguồn vốn và tạo thói quen 
tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày. 

PHƯƠNG THẢO 

* Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 
Văn Lâm đã hỗ trợ thành lập mô 
hình điểm “Nhà sạch - vườn đẹp, 
nhà sạch - ngõ sạch, nhà sạch - 
vườn đẹp - ngõ sạch” tại xã Chỉ Đạo 
với 50 hộ gia đình hội viên phụ nữ 
tham gia. 

* Xã Bãi Sậy (Ân Thi) hiện nay 
có gần 8ha trồng dưa hấu, dưa kim 
cô nương, dưa lê… tập trung nhiều 
ở thôn Ấp Đòng và thôn Đào Quạt. 
Năm nay dưa được mùa, được giá, 
giá bán trung bình 10 - 20 nghìn 
đồng/kg tùy loại, 1 sào trồng dưa 
cho thu lãi 7 - 12 triệu đồng/vụ.

* Từ đầu năm đến nay, trên địa 
bàn thành phố Hưng Yên đã trồng 
được 2000 cây xanh, gồm: Kèn 
hồng, bàng Đài Loan, hoa ban 
Tây Bắc... Cây xanh được trồng 

mới, trồng thay thế trên các tuyến 
đường, phố; khu vực công cộng; trụ 
sở các cơ quan, đơn vị… Thành phố 
đang duy trì hơn 40ha công viên, 
cây xanh, vườn hoa, thảm hoa.

* Xã Ông Đình (Khoái Châu) 
hiện có 30ha trồng nhãn thuộc hơn 
20 hộ dân là tổ viên trong tổ hợp 
tác sản xuất nhãn VietGAP Nhất 
Long và tổ hợp tác sản xuất nhãn 
VietGAP thôn 2. 

Qua đó, người dân có đầu ra tiêu 
thụ nhãn ổn định, thu nhập cao hơn 
so với sản xuất theo phương pháp 
truyền thống 500 - 700 nghìn đồng/
sào/năm.

* Từ đầu năm đến nay, nông dân 
trong huyện Khoái Châu đã sản 
xuất sản lượng thịt gia súc, gia cầm 
hơi được trên 10 nghìn tấn. Toàn 
huyện đang chăn nuôi hơn 94 nghìn 

con lợn, hơn 1,2 triệu con gia cầm 
và hơn 2 nghìn con trâu, bò. 

* Từ 1.10.2021 đến 31.5.2022, 
cơ quan thi hành án dân sự (THADS) 
2 cấp trong tỉnh đã tiếp 32 lượt công 
dân; trong đó Cục THADS tỉnh tiếp 
10 lượt công dân, chi cục THADS 
các huyện, thị xã, thành phố tiếp 22 
lượt công dân.

* Mới đây, Đoàn Thanh niên 
Công an tỉnh đã tổ chức giải bóng 
đá trong đoàn thanh niên các đơn 
vị thuộc Công an tỉnh. Tham gia thi 
đấu có 4 đội, gồm: Liên quân khối 
An ninh; liên quân khối Xây dựng 
lực lượng, trực thuộc, hậu cần; liên 
quân khối Cảnh sát Quản lý hành 
chính về trật tự xã hội; liên quân 
khối Cảnh sát điều tra.

PV

Tuyên truyền về phòng, chống 
ma túy tại xã Dị Chế

Hưởng ứng Tháng cao điểm phòng, chống ma túy năm 
2022, Chi đoàn phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 
(Công an tỉnh) đã phối hợp với Đoàn xã Dị Chế (Tiên Lữ) tổ 
chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma 
túy và tác hại của ma túy cho cán bộ, Nhân dân và thanh, 
thiếu nhi trên địa bàn xã.

Cán bộ, đoàn viên Chi đoàn phòng Cảnh sát điều tra 
tội phạm về ma túy đã phát tờ rơi về phòng, chống ma túy; 
tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, 
các quy định của pháp luật xử lý đối tượng phạm tội về ma 
túy và cách phòng ngừa tệ nạn ma túy; thông tin tình hình 
tội phạm về ma túy; nguồn gốc, cách nhận biết một số loại 
ma túy phổ biến hiện nay; hậu quả, tác hại của việc sử dụng 
ma túy; phương thức, thủ đoạn của tội phạm về ma túy; dấu 
hiệu nhận biết người sử dụng ma túy; kết quả đấu tranh, xử 
lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy…

PV

Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, 
người quản lý địa điểm cấm hút thuốc

Giao ban các cụm thi đua trong LLVT tỉnh

Điều 13. Nghĩa vụ của người hút 
thuốc lá

1. Không hút thuốc lá tại địa điểm 
có quy định cấm hút thuốc lá.

2. Không hút thuốc lá trong nhà 
khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, 
người bệnh, người cao tuổi.

3. Giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, 
mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi 
hút thuốc lá tại những địa điểm được 
phép hút thuốc lá.

Điều 14 Luật Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá quy định: Quyền của 
người đứng đầu, người quản lý địa 
điểm cấm hút thuốc lá: Buộc người vi 
phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại 
địa điểm cấm hút thuốc lá; xử phạt vi 

phạm hành chính theo quy định của 
pháp luật. Yêu cầu người vi phạm 
quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ 
sở của mình. Từ chối tiếp nhận hoặc 
cung cấp dịch vụ cho người vi phạm 
quy định cấm hút thuốc lá nếu người 
đó tiếp tục vi phạm sau khi đã được 
nhắc nhở.

Người đứng đầu, người quản lý 
địa điểm cấm hút thuốc lá có trách 
nhiệm thực hiện các quy định sau: 
Đưa nội dung phòng, chống tác hại 
của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động 
hằng năm, quy định không hút thuốc 
lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. 
Đưa quy định về việc hạn chế hoặc 
không hút thuốc lá trong các đám 

cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn 
dân cư vào hương ước. Gương mẫu 
thực hiện và vận động cơ quan, tổ 
chức, địa phương thực hiện các quy 
định của pháp luật về phòng, chống 
tác hại của thuốc lá. 

Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, 
kiểm tra, đôn đốc mọi người thực 
hiện đúng quy định về cấm hút thuốc 
lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, 
điều hành; treo biển có chữ hoặc 
biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa 
điểm cấm hút thuốc lá.

(Theo Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá)

 PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Nhận thức sâu sắc tầm 
quan trọng của công 
tác giáo dục chính 

trị, tư tưởng góp phần xây 
dựng Quân đội vững mạnh 
về chính trị, làm cơ sở để 
nâng cao chất lượng tổng 
hợp và sức chiến đấu, thời 
gian qua, Đảng ủy, Ban 
Chỉ huy Quân sự (CHQS) 
thành phố Hưng Yên đã 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
nâng cao chất lượng giáo 
dục chính trị, bồi dưỡng 
phẩm chất đạo đức, lối 
sống, ý thức tổ chức kỷ 
luật. Qua đó, xây dựng ý 
chí quyết tâm, tinh thần 
đoàn kết trong cán bộ, 
đảng viên, góp phần xây 
dựng Đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh, đơn vị vững 
mạnh toàn diện.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ 
đạo trực tiếp của Đảng ủy 
Quân sự tỉnh và Thành ủy 
Hưng Yên, Đảng ủy, Ban 
CHQS thành phố Hưng 
Yên đã quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo, tập trung triển 
khai toàn diện với nhiều 
chủ trương, giải pháp đúng 
đắn, phù hợp, kịp thời 
nhiệm vụ công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng cho cán 
bộ, đảng viên, quân nhân 
chuyên nghiệp. Cấp ủy, 
chính trị viên, người đứng 
đầu cơ quan Ban CHQS 
thành phố không ngừng 
đổi mới nội dung, hình 
thức, phương pháp giáo 
dục phù hợp với tình hình 
thực tiễn; tích cực đầu tư 
cơ sở vật chất, phương tiện 
bảo đảm, coi trọng việc 
nắm tình hình, diễn biến tư 
tưởng, dư luận trong đơn 
vị. Cùng với đó, Đảng ủy, 
Ban CHQS thành phố còn 
phát huy tốt vai trò của các 
tổ chức, các lực lượng và 
mọi phương tiện làm công 
tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng; phối hợp với cấp 
ủy, chính quyền, đoàn thể 
các địa phương và gia đình 
quân nhân trong việc giáo 
dục, quản lý bộ đội. Nhờ 
vậy, tuyệt đại đa số cán bộ, 
quân nhân chuyên nghiệp 

Cảm nắng là loại cảm mạo. 
Bệnh diễn biến chậm, đông y gọi là 
"thương thử". Bệnh phát ra nhanh, 
nghiêm trọng, đông y gọi là "trúng 
thử" - say nắng.

Cảm nắng là bệnh hay phát sinh 
trong giai đoạn từ tiết Hạ chí (tháng 6 
Dương lịch) tới tiết Lập thu (tháng 8 
Dương lịch).

Nguyên nhân do chính khí (sức 
đề kháng) suy yếu lại cảm nhiễm 
phải thời tiết, khí hậu bên ngoài mà 
gây nên bệnh.

1. Các loại cảm nắng
Trên lâm sàng, cảm nắng (thương 

thử) được chia thành 3 loại theo tính 
chất bệnh là "dương thử", "âm thử" 
và "thử thấp".

1.1.Dương thử
- Biểu hiện của chứng nhiệt: Phát 

sốt, đau đầu, mắt đỏ, da nóng ran, 
mồ hôi ra nhiều, khát nước, trong 
ngực có cảm giác bứt rứt khó chịu, 
hơi thở ngắn, người mệt nhọc, nước 
tiểu sẻn đỏ, lưỡi đỏ, ...

- Phương pháp điều trị: Thanh thử 
tiết nhiệt, ích khí sinh tân.

Bài thuốc:
Dùng 1 trong số bài thuốc sau:
Bài 1: Hương nhu 20g, hậu phác 

20g, đậu ván trắng 20g, rau má tươi 
20g, quả dành dành 12g. Sắc uống.

Bài 2: Rau má tươi 12g, lá tre 
12g, hương nhu 16g, củ sắn dây 
12g. Sắc uống.

Bài 3: Sâm bố chính 20g, cát căn 
10g, mạch môn 10g, trúc diệp 15g, 
trúc nhự 10g, hoàng liên 10g, thạch 
hộc 15g, cam thảo 5g. Sắc uống.

1.2. Âm thử
- Biểu hiện của chứng hàn (cảm 

lạnh trong mùa hè): Đau đầu, phát 
sốt không mồ hôi, sợ lạnh, thân hình 
co quắp, chân tay đau nhức.

- Phương pháp điều trị: Giải biểu 
thanh thử.

- Bài thuốc:
Dùng 1 trong số bài thuốc sau:
Bài 1: Hương nhu 10g, hoạt thạch 

10g, xơ mướp 10g, hạnh nhân 10g, 
xa tiền tử 10g, cát căn 20g. Sắc 
uống.

Bài 2: Hương nhu 10g, hoắc 
hương 10g, bán hạ chế 5g, trần bì 
10g, tô diệp 10g, hậu phác 15g, trúc 
diệp 20g, kim ngân 15g, cát căn 
20g, xa tiền 10g, gừng tươi 3 lát. Sắc 
uống.

Bài 3: Hoắc hương 10g, sa nhân 
10g, trần bì 20g, bán hạ chế 10g, 
biển đậu 10g, xa tiền tử 10g, hậu 
phác 15g, gừng tươi 3 lát. Sắc uống.

1.3. Thử thấp
- Biểu hiện: Bệnh có biểu hiện 

sốt, mặt đỏ, hơi sợ lạnh, bồn chồn, 
đầu choáng váng, bụng trướng đầy, 
chán ăn, tiêu chảy, tiểu tiện ít, rêu 
lưỡi trắng nhớt, miệng khát nhưng 
không uống nước nhiều, đau mình 
mẩy, bắp thịt máy động.

- Phương pháp điều trị: Thanh thử 
hóa thấp.

- Bài thuốc:
Dùng 1 trong 2 bài thuốc sau:
Bài 1: Đinh lăng 10g, xa tiền tử 

10g, trạch tả 15g, mộc thông 15g, 
bạch truật 15g, ý dĩ 20g, quế chi 10g, 
trần bì 10g, hậu phác 10g, nam mộc 
hương 10g. Sắc uống.

Bài 2: Nhân sâm 10g, sa sâm 5g, 
hoắc hương 10g, bán hạ chế 10g, 
can khương 5g, hậu phác 10g, xa 
tiền tử 10g, bạch biển đậu 15g, tang 
ký sinh 10g, ý dĩ 20g, sinh khương 3 
lát. Sắc uống.

2. Dự phòng cảm nắng, chống 
nóng

Bài 1: Trúc diệp 15g, nấu nước 
uống trong ngày.

Bài 2: Đậu đỏ 50g, đậu xanh cả 
vỏ 50g, gạo tẻ 150g. Nấu cháo ăn.

Bài 3: Hoắc hương 30g, lá chè 
xanh 15g. Sắc uống thay trà.

Bài 4: Bạch biển đậu (sao vàng) 
100g, ý dĩ nhân 100g, gạo tẻ 100g. 
Nấu cháo.

Bài 5: Kim ngân hoa 6g, bạch cúc 
hoa 6g, sấy khô tán bột mịn. Gạo tẻ 
nấu cháo, cháo chín cho bột thuốc 
vào.

Bài 6: Sơn tra 30g, ô mai 15g, 
đường phèn hoặc đường đỏ vừa đủ; 
nấu nước uống thay trà.

Theo Báo Sức khoẻ và Đời sống

Giải quyết, xét xử sơ thẩm 
977 vụ việc dân sự

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tòa án Nhân dân (TAND) 
2 cấp trong tỉnh đã thụ lý 1.880 vụ việc dân sự, tăng 3 vụ 
so với cùng kỳ năm 2021. TAND 2 cấp đã giải quyết, xét xử 
theo trình tự sơ thẩm 977 vụ, đạt tỷ lệ 52%. Trong đó, đã hòa 
giải được 705/977 vụ. 

Trong quá trình giải quyết, các vụ việc tòa án chú trọng 
việc hướng dẫn các đương sự thực hiện nghĩa vụ về cung 
cấp chứng cứ, tài liệu của vụ án; chủ động xác minh, thu 
thập chứng cứ cần thiết theo quy định của pháp luật; tăng 
cường phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết 
các vụ án nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật; bảo đảm 
quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức và 
của Nhà nước.

ĐỨC HÙNG

CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

1.159 sáng kiến tham gia Chương trình 
1 triệu sáng kiến

Xây dựng ĐảngXây dựng Đảng Làm tốt công tác giáo dục chính trị, 
tư tưởng trong LLVT thành phố Hưng Yên

có nhận thức tốt về nhiệm 
vụ của Quân đội và đơn vị; 
có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, ý thức trách nhiệm 
cao, chủ động, sáng tạo, 
đoàn kết, thống nhất, sẵn 
sàng nhận và hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được 
giao; có thái độ kiên quyết 
đấu tranh, phê phán quan 
điểm sai trái, cơ hội, thực 
dụng, chủ nghĩa cá nhân, 
tham ô, lãng phí và các 
biểu hiện tiêu cực khác.

Đồng chí Thượng tá Đỗ 
Anh Thơ, Phó Bí thư Đảng 
ủy, Chính trị viên Ban 
CHQS thành phố cho biết: 
Điểm nổi bật trong công 
tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng của đơn vị thời gian 
qua là tổ chức học tập các 
chuyên đề về tăng cường 
biện pháp phòng, chống 
vi phạm kỷ luật nghiêm 
trọng trong Quân đội hiện 
nay; tăng cường giáo dục, 
quản lý quân nhân trong 
đơn vị tham gia mạng xã 

hội; xây dựng tình đồng 
chí, đồng đội ở đơn vị theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh… Đồng 
thời, tổ chức tuyên truyền 
về chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, luật 
pháp của Nhà nước, nhiệm 
vụ quân sự, quốc phòng 
địa phương, đấu tranh với 
các luận điệu xuyên tạc, 
sai trái của các thế lực 
thù địch. Công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng ở 
đơn vị được tổ chức bằng 
các hình thức nghiên cứu 
chuyên đề; sinh hoạt chính 
trị, tư tưởng; ngày chính trị 
- văn hóa - tinh thần; thông 
báo chính trị - thời sự, đọc 
báo, nghe đài, xem truyền 
hình; giáo dục thông qua 
các ngày lễ lớn của đất 
nước và Quân đội…

Từ đầu năm đến nay, 
Đảng ủy, Ban CHQS thành 
phố đã tổ chức học tập đầy 
đủ, nghiêm túc các chỉ thị, 
nghị quyết của cấp trên 

về nhiệm vụ quốc phòng 
và an ninh; phát động đợt 
thi đua cao điểm “75 ngày 
đêm Quyết thắng” lập 
thành tích thiết thực chào 
mừng kỷ niệm 92 năm 
Ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam (3.2.1930 - 
3.2.2022), kỷ niệm 75 năm 
Ngày truyền thống LLVT 
tỉnh (1.4.1947-1.4.2022); 
tổ chức tọa đàm với chủ 
đề “Tô thắm phẩm chất 
Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết 
chống chủ nghĩa cá nhân 
trong tình hình mới”. Đồng 
thời, giáo dục chính trị, tư 
tưởng cho cán bộ, đảng 
viên nêu cao tinh thần 
cảnh giác, ngăn chặn, đẩy 
lùi suy thoái về tư tưởng, 
chính trị, đạo đức, lối sống; 
thực hiện nghiêm túc chế 
độ sinh hoạt, phát huy tinh 
thần tự phê bình và phê 
bình trong sinh hoạt đảng, 
xây dựng đơn vị.  

Từ giữa tháng 5, Đảng 
ủy Quân sự thành phố triển 

khai sâu rộng đợt sinh hoạt 
chính trị về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng trong lực lượng 
vũ trang với chủ đề “tự soi, 
tự sửa”. Để tổ chức thực 
hiện hiệu quả đợt sinh hoạt 
chính trị “tự soi, tự sửa”, 
Đảng ủy Quân sự thành 
phố chỉ đạo, quán triệt cấp 
ủy, chính trị viên, chỉ huy, 
các chi bộ nắm chắc, thực 
hiện theo đúng hướng dẫn 
của cấp trên, thực hiện 
nghiêm túc tự phê bình và 
phê bình trong xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị 
với chủ đề “tự soi, tự sửa”. 
Trên cơ sở đó, rút ra bài 
học kinh nghiệm và kết 
luận rõ có hay không biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, 
vi phạm Quy định những 
điều đảng viên không được 
làm, vi phạm kỷ luật Quân 
đội; vi phạm những biểu 
hiện chủ nghĩa cá nhân 
đã được chỉ ra trong Nghị 
quyết số 847 - NQ/QUTW 
ngày 28.12.2021 của Quân 
ủy Trung ương về phát 
huy phẩm chất Bộ đội Cụ 
Hồ, kiên quyết chống chủ 
nghĩa cá nhân trong tình 
hình mới. Qua đợt sinh hoạt 
chính trị “tự soi, tự sửa” đã 
giúp cho cán bộ chủ trì đơn 
vị nhận diện rõ hơn, đầy 
đủ và sâu sắc hơn những 
biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, biểu hiện "tự diễn 
biến", "tự chuyển hoá". Từ 
đó, xác định rõ hơn trách 
nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, 
giữ gìn phẩm chất đạo đức, 
lối sống, tư cách của người 
cán bộ lãnh đạo; thẳng 
thắn nhận diện những 
tồn tại, hạn chế của mình 
nhằm khắc phục, sửa chữa 
khuyết điểm, củng cố sự 
đoàn kết, thống nhất trong 
đảng bộ, góp phần xây 
dựng Đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh.

HOÀNG BỀN

Bài thuốc phòng ngừa và điều trị cảm nắng

Một buổi sinh hoạt chính trị của Ban CHQS thành phố Hưng Yên

Vừa qua, các cụm thi đua trong LLVT 
tỉnh đã tổ chức giao ban thi đua 6 tháng 
đầu năm 2022. 

6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, chỉ 
huy các đơn vị trong cụm thi đua đã tổ 
chức quán triệt và triển khai thực hiện 
các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi 
đua quyết thắng. Thường xuyên làm tốt 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, định 
hướng dư luận xã hội. Tiếp tục xét duyệt 
hồ sơ tồn sót và chi trả trợ cấp cho các 
đối tượng theo các quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ. Tham mưu có hiệu quả 
với cấp ủy , chính quyền địa phương thực 
hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ. Tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả công tác chính sách hậu phương 
quân đội và phong trào thi đua “Quân 
đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. 
Đẩy mạnh tăng gia sản xuất nâng cao đời 
sống bộ đội. Làm tốt công tác bảo quản, 
bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật bảo 
đảm cho các nhiệm vụ. Thực hiện công 
tác huấn luyện cho các đối tượng bảo 

đảm đúng kế hoạch đề ra. Công tác biểu 
dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến 
trong thực hiện nhiệm vụ được các đơn vị 
tổ chức thường xuyên.

Phương hướng 6 tháng cuối năm, các 
cụm thi đua tiếp tục duy trì nghiêm việc 
xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. 
Làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu 
vực phòng thủ tỉnh, huyện Văn Giang, 
Yên Mỹ diễn tập KVPT huyện. Đẩy mạnh 
thực hiện các hoạt động chính sách nhân 
kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt 
sỹ. Tham mưu triển khai các bước trong 
quy trình tuyển chọn và gọi công dân 
nhập ngũ năm 2023.

 Tại hội nghị, các cụm thi đua đã 
trao đổi, thảo luận những cách làm hay, 
sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi các 
nội dung, chỉ tiêu trong thực hiện phong 
trào thi đua quyết thắng, đồng thời bình 
bầu suy tôn đơn vị dẫn đầu phong trào thi 
đua các cụm thi đua trong LLVT tỉnh.

KHẮC CƯỜNG 
Bộ CHQS tỉnh 

Thực hiện Chương trình “1 triệu sáng 
kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết 
tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” 
(Chương trình 1 triệu sáng kiến) do Tổng 
Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức, các 
cấp công đoàn thành phố Hưng Yên đã 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục 
đích, ý nghĩa, cách thức tham gia chương 
trình đến người lao động; đồng thời vận 
động chủ sử dụng lao động tạo điều kiện 

về thời gian, cơ sở vật chất hỗ trợ người 
lao động thực hành, ứng dụng sáng kiến. 
Từ ngày 1.9.2021 đến nay, các cấp công 
đoàn của thành phố Hưng Yên đã vận 
động công nhân, viên chức, lao động 
tham gia được 1.159 sáng kiến, chủ yếu 
ở các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, y tế, 
doanh nghiệp... 

HỒNG NGỌC

Trên 210 tỷ đồng chi trả lương hưu và trợ cấp 
bảo hiểm xã hội hằng tháng

Theo tổng hợp của Bảo hiểm xã hội 
tỉnh, đến tháng 6.2022, toàn tỉnh có 
51.689 người được hưởng lương hưu và 
trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng với 
số tiền hơn 210,1 tỷ đồng.

Việc chi trả được thực hiện qua hệ 
thống bưu điện bảo đảm kịp thời, đúng 
thời gian quy định, đúng người hưởng, 

đúng số tiền. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội 
tỉnh còn tuyên truyền người hưởng lương 
hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng 
tháng nhận chi trả qua tài khoản ATM. 
Đến nay, đã có 4.114 người hưởng qua 
tài khoản ATM, tương ứng với tỷ lệ 7,96%.

THU YẾN

TIN VẮN
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Thời gian qua, Bưu điện 
thị xã Mỹ Hào tập trung 
phát triển dịch vụ bưu 

chính chuyển phát (BCCP) 
gắn với nâng cao chất lượng 
dịch vụ, phục vụ khách hàng, 
từ đó góp phần tăng hiệu quả 
trong sản xuất, kinh doanh.

Xác định BCCP là dịch vụ 
kinh doanh cốt lõi của đơn vị, 
Bưu điện thị xã Mỹ Hào đã 
triển khai thực hiện nhiều giải 
pháp gắn với nâng cao chất 
lượng phục vụ khách hàng. 
Trong đó, duy trì hiệu quả 
bộ phận kiểm tra hành trình 
đường thư, giải quyết khiếu 
nại, thắc mắc của khách hàng, 
tìm kiếm khách hàng mới, 
đồng thời quan tâm, chăm sóc 
khách hàng bằng nhiều hình 
thức như: Tổ chức gặp mặt 
khách hàng dịp cuối năm, trao 
thưởng khách hàng thực hiện 
nhiều giao dịch tại đơn vị; đối 
với khách hàng sử dụng dịch 
vụ qua thương mại điện tử, đơn 
vị gửi quà tặng dịp lễ, tết, thư 
chúc mừng sinh nhật; tư vấn, 
hỗ trợ đóng gói, giới thiệu các 
gói dịch vụ BCCP; sẵn sàng 
hỗ trợ khách hàng trong quá 
trình vận chuyển hàng hóa 
từ công ty, cửa hàng đến kho 
của bưu điện; đa dạng hình 
thức thanh toán gói cước. Tại 
các điểm giao dịch của bưu 
điện trên địa bàn thị xã, đơn 
vị công khai giá cước, dự kiến 
thời gian quá trình chuyển 
phát để khách hàng nắm rõ 
thông tin. Bên cạnh đó, hàng 
năm, đơn vị tổ chức, triển khai 
nhiều hoạt động, chương trình 
để nâng cao nghiệp vụ, kinh 
nghiệm cho đội ngũ bưu tá,

Đồng chí Đinh Huy Tú, 
Giám đốc Bưu điện thị xã Mỹ 
Hào cho biết: Nâng cao chất 
lượng dịch vụ BCCP là một 
trong những mục tiêu quan 
trọng hàng đầu được đơn vị 
quan tâm thực hiện nhằm 
khẳng định uy tín của ngành 

Trên cánh đồng thôn 
Trắc Điền, xã Đa Lộc 
(Ân Thi) những ngày 

này nông dân đang hối hả 
thu hoạch lúa xuân. Ông 
Nguyễn Văn Khiêm, ở thôn 
Trắc Điền là người khởi 
xướng đưa phương thức 
cơ giới hóa mạ khay, máy 
cấy về đồng ruộng quê 
mình từ 7 năm trước. Ông 
Khiêm chia sẻ: Thời điểm 
đó, tôi có quen một người 
bạn làm dịch vụ mạ khay, 
máy cấy nên áp dụng ngay 
ruộng nhà mình và vận 
động nhiều hộ khác nữa 
nên số diện tích cấy ngày 
càng tăng, từ 3 ha lên đến 
20 ha. Sau đó nông dân 
trong thôn dần quen với 
phương pháp này và duy trì 
đến bây giờ. Bằng phương 
pháp này, nông dân nhàn 
hơn hẳn, bởi gia đình 
không còn phải lo chuẩn 
bị giống, gieo mạ và nhổ 
mạ, chủ máy cấy sẽ đảm 
nhận toàn bộ từ khâu mua 
giống, gieo mạ trong khay 
cho đến khi thực hiện cấy. 
Cách đây 7 năm, khi tôi nói 
lúa nhà tôi được cấy bằng 
phương pháp này cho 
năng suất đến 300 kg/sào 
thì nhiều người không tin.

Hai thôn Trắc Điền, 
Bình Nguyên của xã Đa 
Lộc cơ bản thực hiện mạ 
khay, máy cấy với diện 
tích khoảng gần 100 mẫu. 
Trong đó thôn Trắc Điền, 
năm 2022 là năm thứ hai 
được Trung tâm Giống 
nông nghiệp tỉnh triển khai 
hỗ trợ thực hiện mạ khay, 
máy cấy với tỷ lệ 80% diện 
tích. Cơ cấu giống triển 
khai tập trung vào các 
giống trong chương trình 
trợ giá của tỉnh như: Nếp 
thơm Hưng Yên, giống 
VNR20; giống Tiền Hải 1, 
giống Hà Phát 3...

Anh Phạm Văn Hoài, 
cán bộ địa chính - nông 
nghiệp - xây dựng và môi 
trường xã Đa Lộc cho biết 
về sự khác biệt giữa cấy 
mạ khay, máy cấy và cấy 
thủ công truyền thống: 
Nếu tiền thuê nhân công 
cấy thủ công là 300 đến 

Hiệu quả từ việc áp dụng phương pháp 
mạ khay, máy cấy ở Ân Thi

400 nghìn đồng/sào, thì 
phương pháp mạ khay, 
máy cấy chỉ từ 120 đến 
140 nghìn đồng chi phí 
gồm cả công gieo mạ khay 
và công cấy/sào. Phương 
pháp này cho tỷ lệ ra mạ 
đều, tùy từng giống lúa đẻ 
nhánh nhiều hay ít, người 
vận hành máy sẽ điều 
chỉnh mức độ ra mạ hợp 
lý. Thực tế cho thấy, nếu 
cấy mạ tay trung bình phải 
phun 4 lần thuốc phòng trừ 
sâu bệnh/vụ, thì mạ khay, 
máy cấy chỉ phun khoảng 
2 lần. Lượng phân bón sử 
dụng cũng giảm hơn cấy 
thủ công. Năng suất cao 
hơn trung bình từ 15 đến 
20%, năng suất thóc tươi 
đạt khoảng 320 đến 330 
kg/sào. Anh Hoài cho biết 
thêm, tuy nhiên, kỹ thuật 
cấy này phù hợp với chân 
vàn cao.

Đồng chí Cao Thị 
Tân, Trưởng phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn huyện Ân Thi cho biết: 
Trên địa bàn huyện, Trung 
tâm Giống nông nghiệp 
Hưng Yên đã triển khai 
chương trình mạ khay, máy 

cấy được 3 vụ tại thôn Trắc 
Điền, xã Đa Lộc. Tốc độ 
của máy cấy là 1 máy/3ha/
ngày, tương đương với tốc 
độ cấy thủ công của 70 
người, nên việc sử dụng 
máy cấy sẽ giúp giảm áp 
lực mùa vụ. Ngoài việc đẩy 
nhanh tốc độ cấy và giảm 
chi phí cấy thì cấy bằng 
máy sẽ giúp hạn chế sâu 
bệnh trên đồng ruộng, do 
đó giảm được chi phí thuốc 
bảo vệ thực vật, tăng lợi 
nhuận trong sản xuất lúa.

Theo đánh giá của 
Trung tâm Giống nông 
nghiệp Hưng Yên, qua các 
vụ triển khai dự án hỗ trợ 
phương pháp mạ khay, 
máy cấy, mô hình canh tác 
lúa này có nhiều ưu điểm 
vượt trội như: Giảm lượng 
giống sử dụng, gieo mạ tập 
trung nên giảm chi phí sản 
xuất mạ, chủ động được 
khâu chăm sóc, tránh được 
những điều kiện bất thuận 
của thời tiết trong vụ xuân 
khi gặp thời tiết rét đậm, 
rét hại; mật độ cấy phù 
hợp giúp cho cây lúa đón 
được nhiều ánh sáng để 
phát triển và đẻ nhánh hữu 

hiệu, giúp giảm sâu bệnh 
hại, cỏ dại, từ đó giảm việc 
sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật, tạo ra sản phẩm an 
toàn. Cùng với đó, khi áp 
dụng phương pháp gieo 
mạ khay, cấy lúa bằng 
máy còn giúp cho việc 
hình thành những vùng 
sản xuất lúa hàng hóa tập 
trung, góp phần nâng cao 
hiệu quả kinh tế cho người 
dân trong quá trình canh 
tác nông nghiệp.

Nhận thấy hiệu quả của 
mạ khay, máy cấy, hiện 
nay, nông dân ở nhiều xã 
khác trong huyện cũng 
thực hiện phương pháp này 
với trên 200 mẫu. Nhiều 
người dân đã chủ động 
tập hợp diện tích để đăng 
ký cấy máy. Trong những 
năm tới, huyện Ân Thi tiếp 
tục mở rộng diện tích mạ 
khay, máy cấy; khuyến 
khích các địa phương thực 
hiện trà vụ, cơ cấu giống 
tập trung, hướng đến sản 
xuất nông nghiệp hiện đại, 
hiệu quả.

ĐÀO DOAN  

BƯU ĐIỆN THỊ XÃ MỸ HÀO

Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính chuyển phát

bưu điện, nâng cao doanh 
thu cho đơn vị và tạo thế 
cạnh tranh trên thị trường. 
Thời gian qua, Bưu điện thị 
xã sâu sát trong điều hành 
hoạt động dịch vụ BCCP, 
thường xuyên rà soát tuyến 
phát, kiểm tra tuyến đường 
thư, phân công nhân viên 
theo dõi tình hình hoạt động 
của dịch vụ để kịp thời điều 
chỉnh, hỗ trợ các điểm giao 
dịch thực hiện tốt nhiệm 
vụ chuyển phát. Hiện nay, 
trung bình mỗi tháng, dịch 
vụ BCCP mang về doanh 
thu cho Bưu điện thị xã hơn 
1 tỷ đồng, chiếm 50% tổng 
doanh thu của đơn vị. Bưu 
điện liên kết hơn 400 khách 
hàng tiềm năng, thường 
xuyên sử dụng dịch vụ 

BCCP của đơn vị thông qua 
hai hình thức truyền thống và 
thương mại điện tử. Với mục 
tiêu vận chuyển hàng hóa 
ngay trong ngày, bưu điện 
duy trì 8 chuyến vận chuyển/
ngày, các nhân viên phân 
chia 2 ca làm việc. 

Đến giao dịch dịch vụ 
BCCP tại các điểm phục 
vụ của Bưu điện thị xã Mỹ 
Hào, nhiều khách hàng hài 
lòng với chất lượng dịch 
vụ, phục vụ của nhân viên. 
Anh Nguyễn Văn Hoàng ở 
phường Bần Yên Nhân (thị 
xã Mỹ Hào) chia sẻ: “Gia 
đình kinh doanh hàng online 
nên tôi thường xuyên đến 
Bưu điện thị xã để gửi hàng. 
Đã hơn 5 năm sử dụng dịch 
vụ BCCP của đơn vị, hầu hết 

các đơn hàng của tôi đều bảo 
đảm đúng thời gian, địa chỉ. 
Tôi rất tin tưởng khi sử dụng 
dịch vụ này của bưu điện, 
chất lượng dịch vụ tốt, cước 
phí phù hợp, nhân viên nhiệt 
tình phục vụ khách hàng”. 

Phát huy kết quả đạt được, 
thời gian tới, Bưu điện thị xã 
Mỹ Hào đầu tư, phát triển 
thêm dịch vụ vận chuyển 
hàng hóa nguyên khối, khai 
thác tiềm năng, thế mạnh địa 
bàn, đầu tư, nâng cấp trang 
thiết bị, cơ sở vật chất tại các 
điểm bưu điện văn hóa xã, 
đa dạng các hình thức thanh 
toán nhằm mang lại chất 
lượng dịch vụ BCCP tốt nhất 
đến người dân.

MINH HUẾ

Nông dân huyện Ân Thi thu hoạch lúa xuân

tăng cao. Do vậy việc tăng mức 
lương tối thiểu là rất cần thiết đối 
với người lao động. 

Nhiều người lao động đang 
làm việc tại các doanh nghiệp 
trong và ngoài khu công nghiệp 
cũng có thêm động lực, tinh thần 
làm việc khi biết tăng lương. Chị 
Nguyễn Thị Na, Công ty cổ phần 
may Đức Thắng (thành phố Hưng 
Yên) cho rằng: Việc tăng lương là 
cần thiết để tạo động lực làm việc 
trách nhiệm, gắn bó của người 
lao động đối với doanh nghiệp.

Nghị định số 38 quy định các 
mức lương tối thiểu tháng theo 4 
vùng: Vùng I tăng 260.000 đồng, 
từ 4.420.000 đồng/tháng lên 
4.680.000 đồng/tháng; vùng II 
tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 
đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/
tháng; vùng III tăng 210.000 đồng 
từ 3.430.000 đồng/tháng lên 
3.640.000 đồng/tháng, vùng IV 
tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 
đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/
tháng. Mức lương tối thiểu này 
tăng bình quân 6% (tương ứng 
tăng từ 180.000 đồng - 260.000 
đồng) so với mức lương tối thiểu 
hiện hành. 

Về mức lương tối thiểu giờ, 
Nghị định cũng quy định các mức 
lương tối thiểu giờ theo 4 vùng 
gồm: Vùng I là 22.500 đồng/giờ, 
vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng 
III là 17.500 đồng/giờ và vùng IV 
là 15.600 đồng/giờ.

Đối tượng được áp dụng mức 
lương tối thiểu gồm: Người lao 
động làm việc theo hợp đồng lao 
động theo quy định của Bộ luật 
Lao động. Người sử dụng lao 
động theo quy định của Bộ luật 
Lao động gồm: Doanh nghiệp 
theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp 
tác xã, hộ gia đình, cá nhân có 
thuê mướn, sử dụng người lao 
động làm việc cho mình theo thỏa 
thuận. Các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân khác có liên quan đến việc 
thực hiện mức lương tối thiểu quy 
định tại Nghị định này.

Việc áp dụng địa bàn vùng 
được xác định theo nơi hoạt động 
của người sử dụng lao động. Tại 
tỉnh ta, thành phố Hưng Yên, thị 
xã Mỹ Hào và các huyện: Văn 
Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc 
vùng II; các huyện còn lại thuộc 
vùng III. 

Theo quy định tại Nghị định 
số 38, người sử dụng lao động 
có trách nhiệm tổ chức rà soát lại 
các thỏa thuận trong hợp đồng 
lao động, thoả ước lao động tập 
thể và các quy chế, quy định 
của người sử dụng lao động để 
điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; 
không được xoá bỏ hoặc cắt giảm 
các chế độ tiền lương khi người 
lao động làm thêm giờ, làm việc 
vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng 
bằng hiện vật và các chế độ khác 
theo quy định của pháp luật lao 
động. Đối với các nội dung đã 
thỏa thuận, cam kết trong hợp 
đồng lao động, thoả ước lao 
động hoặc các thỏa thuận hợp 
pháp khác có lợi hơn cho người 
lao động so với quy định tại Nghị 
định này thì tiếp tục được thực 
hiện, trừ trường hợp các bên có 
thỏa thuận khác.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng 
Giám đốc Công ty TNHH sản xuất 
dịch vụ thương mại sản phẩm da 
LADODA (xã Tân Quang, Văn 
Lâm) cho biết: Công ty hiện có 
gần 200 người lao động. Từ đầu 
năm đến nay, công việc và thu 
nhập của người lao động tại công 
ty ổn định. Hiện nay thu nhập 
bình quân của người lao động tại 
công ty trên 8 triệu đồng/người/
tháng. Về việc thực hiện tăng 
mức lương tối thiểu từ đầu tháng 
7, dù không nhiều với người lao 
động nhưng đối với doanh nghiệp 
là khoản chi phí lớn. Đến thời 
điểm này, công ty cũng đã lên kế 
hoạch nâng lương cho người lao 
động theo quy định. Chúng tôi 
hy vọng người lao động sẽ hiểu 
những nỗ lực của doanh nghiệp 
để chia sẻ, đồng hành, thi đua 
sáng tạo, nâng cao năng suất, 

hiệu quả công việc.
Đồng chí Đặng Văn Diên, 

Giám đốc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh cho biết: 
Mức lương tối thiểu tháng là mức 
lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa 
thuận và trả lương đối với người 
lao động áp dụng hình thức trả 
lương theo tháng, bảo đảm mức 
lương theo công việc hoặc chức 
danh của người lao động làm việc 
đủ thời giờ làm việc bình thường 
trong tháng và hoàn thành định 
mức lao động hoặc công việc đã 
thỏa thuận không được thấp hơn 
mức lương tối thiểu tháng. Mức 
lương tối thiểu giờ là mức lương 
thấp nhất làm cơ sở để thỏa 
thuận và trả lương đối với người 
lao động áp dụng hình thức trả 
lương theo giờ, bảo đảm mức 
lương theo công việc hoặc chức 
danh của người lao động làm việc 
trong một giờ và hoàn thành định 
mức lao động hoặc công việc đã 
thỏa thuận không được thấp hơn 
mức lương tối thiểu giờ… Tỉnh 
Hưng Yên hiện đang áp dụng 
mức lương tối thiểu vùng theo quy 
định của vùng II và vùng III. Thời 
gian qua, theo đánh giá, hầu hết 
các doanh nghiệp đều thực hiện 
trả lương cho người lao động cao 
hơn mức lương tối thiểu vùng. 

Thời gian tới, căn cứ vào các 
văn bản, hướng dẫn của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về 
việc triển khai thực hiện Nghị định 
số 38, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội sẽ chỉ đạo phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội các 
huyện, thị xã, thành phố, các đơn 
vị có liên quan… để hướng dẫn 
các doanh nghiệp tổ chức thực 
hiện theo quy định.

Việc điều chỉnh mức lương tối 
thiểu thực hiện từ ngày 1.7 là rất 
cần thiết. Điều này thể hiện sự 
quan tâm của Nhà nước tới việc 
chăm lo đời sống của người lao 
động, nhất là sau hơn 2 năm bị 
tác động lớn từ đại dịch Covid-19. 

Tăng mức lương tối thiểu...Tăng mức lương tối thiểu...
(TIẾP THEO TRANG 1)

Nhân viên Bưu điện thị xã Mỹ Hào sắp xếp, phân loại hàng hoá

THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Chuyển gần 136ha 
đất nông nghiệp sang đất 

phi nông nghiệp
Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

của thành phố Hưng Yên, đến hết năm 2022, 
thành phố có kế hoạch chuyển gần 136ha đất 
nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Trong 
đó diện tích được chuyển sang đất phi nông 
nghiệp là đất trồng cây lâu năm (hơn 16ha); 
đất trồng cây hàng năm (hơn 14ha)... Một 
số địa phương có diện tích đất nông nghiệp 
chuyển sang đất phi nông nghiệp lớn như: 
Phường Lam Sơn (hơn 21ha); xã Trung Nghĩa 
(gần 18ha); xã Bảo Khê (hơn 10ha)...

VI NGOAN

49 hộ tham gia 
Dự án phát triển 
chăn nuôi bò thịt 

hàng hóa chất lượng cao
Năm 2022, toàn tỉnh có 49 hộ tham gia Dự 

án phát triển chăn nuôi bò thịt hàng hóa chất 
lượng cao, giai đoạn 2018 - 2023. Theo đó, 
các hộ dân bảo đảm các quy định về khoảng 
cách chăn nuôi xa khu dân cư, chăn nuôi tập 
trung từ 10 con bò trở lên… Tham gia dự án, 
các hộ dân được hỗ trợ từ 3 đến 5 triệu đồng/
con bò, 500 nghìn đồng/sào cỏ.

Từ ngày 13 đến ngày 17.6, Ban quản lý dự 
án đã thực hiện bấm tai bò đánh số, kiểm tra 
sự phát triển của đàn bò để làm căn cứ hỗ trợ.

HOA PHƯƠNG

KHOÁI CHÂU

Thu hoạch gần 
1,1 nghìn ha lúa xuân

Vụ xuân năm nay, huyện Khoái Châu gieo 
cấy hơn 1,5 nghìn ha lúa. Đến ngày 19.6, toàn 
huyện đã thu hoạch được gần 1,1 nghìn ha 
lúa. Năng suất dự kiến ước đạt 67 tạ/ha. Một 
số xã đã cơ bản thu hoạch xong như: Phùng 
Hưng, Việt Hòa, Đại Hưng…

Huyện đang chỉ đạo các địa phương bám 
sát đồng ruộng, khẩn trương thu hoạch nhanh 
gọn diện tích lúa và các loại cây trồng khác 
đến kỳ thu hoạch, đồng thời chuẩn bị các điều 
kiện cần thiết để sản xuất vụ mùa.

PHẠM ĐĂNG         

về tệ nạn xã hội với 641 đối tượng; phát hiện 343 vụ, việc vi phạm 
pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn vệ sinh thực phẩm.

 Trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, thành 
viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh bám sát các kế hoạch của Ban Chỉ đạo 
138 của Chính phủ, của tỉnh, đẩy mạnh công tác truyền thông, 
đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, đồng thời tăng cường công 
tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua, bán người cũng như 
công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

 Trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc, Công an tỉnh đổi mới nội dung, hình thức phát động 
phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tập trung 
vào các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm; phát huy 
vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng công an và các tổ chức 
quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. MTTQ 
các cấp phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, 
phòng, chống mua bán người, gắn với thực hiện các phong trào 
“Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; “Toàn 
dân tham gia bảo vệ môi trường”; “Toàn dân tham gia phòng, 
chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS ở cộng đồng dân cư”…

Theo báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm an toàn, an 
ninh mạng năm 2021 của Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh, 
năm 2021, công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng 
được tỉnh quan tâm, chú trọng, tập trung vào công tác tham mưu, 
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai; tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng 
về an toàn thông tin, an ninh mạng; phòng, chống mã độc, ứng 
cứu xử lý sự cố; xây dựng phương án sao lưu, phục hồi, ứng cứu, 
xử lý sự cố an toàn thông tin. Trung tâm tích hợp dữ liệu được 
trang bị các giải pháp kỹ thuật tối thiểu để bảo đảm an toàn, an 
ninh mạng cho các hệ thống thông tin đang lưu trữ; thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin 
mạng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh…

Theo báo cáo của UBND tỉnh sơ kết công tác bảo đảm an 
ninh, an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường trên 
địa bàn, từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 347 vụ bạo lực học 
đường và vi phạm pháp luật, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh 
xảy ra nhiều vụ việc phức tạp về ANTT liên quan đến học sinh, 
sinh viên và lứa tuổi vị thành niên, phạm tội nghiêm trọng như: 
Giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… Trước 
thực trạng đó, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 
biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, 
các ngành, đoàn thể và toàn xã hội về giáo dục đạo đức, lối sống 
cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, đồng thời vận dụng đồng 
bộ các giải pháp, trong đó nổi bật là chú trọng xây dựng và thực 
hiện các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh một số nội dung các cơ quan, ban, 
ngành, đoàn thể tỉnh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: 
Cần thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến 
cơ sở về nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
Tổ quốc; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn 
vị, địa phương; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an 
trong việc phối hợp tham mưu các văn bản chỉ đạo, phối hợp với 
các địa phương trong bảo đảm an ninh Tổ quốc, an ninh mạng, 
phòng, chống tội phạm, bạo lực học đường…; tăng cường công tác 
nắm tình hình, bám địa bàn, lĩnh vực nhằm phát hiện sớm, ngăn 
chặn, xử lý kịp thời, không để sót lọt, tránh oan sai trong xử lý các 
vi phạm; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo; tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện cũng như 
cần xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả 
trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo 
đảm an ninh mạng; phòng, chống tội phạm, vi phạm và bạo lực 
học đường…

Nhân dịp này, 18 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học và phòng, 
chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021 
được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân 
được Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
tặng giấy khen.

Sơ kết...
(TIẾP THEO TRANG 1)
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STT HỌ VÀ TÊN
NĂM 
SINH NƠI Ở HIỆN NAY BIỂN KIỂM 

SOÁT

NGÀY

VI PHẠM

Số khung Số máy BKS 

thực tế

67 Trần Huy Quang 1979 Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên 29X9-6644 10/3/2020 RLHHC09077Y604394 HC09E-5704193

68 Hoàng Văn Tuấn 1994 Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên 98M8-1778 28/3/2020 RLHJC4326AY105323 JC43E-5562685 98N5-8803

69 Nguyễn Văn Bình 1989 Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên 89H8-1872 29/4/2020 RPDWCHMPD6A001717 VZSJM150FMH*001717*

70 Trần Văn Luân 1996 Nghĩa Phúc, Nghĩa Hưng, Nam Định 34N5-8763 29/4/2020 RLHHC1207AY070997 HC12E-2571139 34P7-7264

71 Đào Tùng Lâm 1994 Tú Minh, TP.Hải Dương, Hải Dương 98M8-8560 30/4/2020 RLHHC12018Y533940 HC12E-0069979

72 Lê Văn Vũ 1990 Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên 89B1-813.04 01/5/2020 RLCUE3220KY128093 E3X9E-629897

73 Nguyễn Văn Lộc 1998 Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên 89F1-2135 14/5/2020 VDNFM90A4703347 HY703347

74 Hoàng Thị Anh 1982 Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên 89H1-8651 17/5/2020 RLCUE3240GY003356 E3X9E-008112 37D1-76328

75 Đỗ Hữu Việt 1970 An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên 89F7-5611 18/5/2020 VLKPCH022LK*001660* VLKZS1P50FMH*00011660*

76 Nguyễn Thị Chinh 1983 Nhuế Dương, Khoái Châu, Hưng Yên 29M2-9137 18/5/2020 VDNFM90B4U004735 HB004735

77 Đàm Quang Lăng 1987 An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên 34F7-0244 20/5/2020 XDXCHL00122318 LC150FM*0122318*

78 Lê Mạnh Hùng 1972 57B-Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 29U8-9253 24/5/2020 RLCJ5VT205Y124498 5VT2-124498

79 Lê Đình Hẹn 1982 Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên 89H3-9976 25/5/2020 VDEWCH053DE*205596* VDELC152FMH*205596*

80 Nguyễn Huy Hải 1967 Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên 89F8-8190 26/5/2020 VLKPCH022LK*060749* VLKZS1P50FMH*00060749*

81 30N7-4415 28/5/2020 RLHHC12079Y567382 HC12E-1685595 21V8-3656

82 Đỗ Tiến Xuất 1979 An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên 89F5-9975 02/06/2020 KHÔNG CÓ VLKZS150FMG-2*000019175*

83 Nguyễn Đăng Hùng 1980 An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên 89H4-3227 06/06/2020 VLKDCH044LK*081041* VLKC01P50FMH*00081041*

84 Vũ Công Minh 2000 Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên 26F8-5031 08/06/2020 VYA-J5VT13YA009386 5VT1-09386

85 89K1-039.94 21/6/2020 CẮT HÀN VMSA4B-H020517 Không trùng khớp

86 Đặng Quang Thanh 1982 TT Khoái Châu, Khoái Châu, Hưng Yên 29C8-104.97 28/6/2020 RLHHC1253FY078680 HC12E-7078755 38H1-17842

87 Hoàng Văn Thượng 1989 Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên 29Y6-3581 28/6/2020
RLC…7Y025678

(phần … bị ô xi hóa)
5B92-025678

88 Nguyễn Tiến Đăng 2000 Cẩm Văn, Cẩm Giàng, Hải Dương 89H4-8230 07/6/2020 DTDCH015DT358520 VDTFS152FMH358520

89 Đào Văn Phương 1984 Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên 19K4-7935 29/6/2020 VTTDCH0R4TT*004425 VTTJL1P52FMH-F004425

Thông báo mời người vi phạm TTATGT đến giải quyết
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 và hết
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

Đài KTTV Hưng Yên

xã khi nhớ về người bưu tá Trần Văn 
Bền. 

Gắn bó với nghề gần 20 năm, ông 
Bền đã trải qua những ngày khó khăn 
nhất của nghề. Đó là những năm 
2004 - 2005. Khi đó, lương bưu tá 
chỉ vài trăm nghìn đồng/tháng, cuộc 
sống vô cùng khó khăn. Ông Bền 
chia sẻ: Thời kỳ khó khăn đó, chúng 
tôi làm việc chỉ vì đam mê chứ đồng 
lương không đủ sống. Không có tiền 
để đổ xăng xe, tôi phải chuyển từ xe 
máy sang xe đạp để đi giao thư, báo, 
bưu phẩm. Gặp hôm thời tiết mưa, 
đường khó đi, tôi phải gửi xe ở làng 
này để đi bộ sang làng khác để kịp 
chuyển thư, báo, bưu phẩm tới khách 

hàng. Khó khăn là thế nhưng chưa 
khi nào tôi nghĩ mình sẽ bỏ việc. Giờ 
đây, ngành bưu điện đã đổi mới, thu 
nhập của bưu tá chúng tôi cũng ngày 
càng được cải thiện. 

Đồng chí Trần Thị Hương, Trưởng 
Bưu điện văn hóa xã Phù Ủng cho 
biết: Bưu tá Trần Văn Bền là người 
luôn tâm huyết, trách nhiệm với công 
việc. Thư, báo, bưu phẩm luôn được 
ông Bền giao tới người nhận bảo đảm 
thời gian, địa chỉ và được người dân 
trong xã yêu quý. Hàng năm, ông 
Bền đều được đánh giá hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao, là tấm gương 
về sự nỗ lực, trách nhiệm, yêu nghề.

kiên quyết, xử lý dứt điểm vi phạm 
và chống tái vi phạm. Nhờ đó, trong 
6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xử lý 
được hàng trăm trường hợp xây dựng 
công trình trái phép trên đất nông 
nghiệp, đưa tổng số trường hợp vi 
phạm đã được xử lý lên gần 3.200 
trường hợp, trong đó cưỡng chế giải 
tỏa là 462 trường hợp. Cùng với đó, 
xử lý được hơn 17,8 nghìn trường hợp 
vi phạm hành lang bảo vệ công trình 
giao thông và hơn 2 nghìn trường 
hợp vi phạm hành lang bảo vệ công 
trình thủy lợi, đê điều.

Tại thị xã Mỹ Hào, ngay từ đầu 
năm, thị xã đã tiếp tục ban hành 
kế hoạch giải tỏa các vi phạm theo 
Kế hoạch số 93a; ban hành nhiều 
công văn đôn đốc xử lý dứt điểm vi 
phạm đất đai, hành lang bảo vệ công 
trình giao thông, thủy lợi đối với từng 
trường hợp cụ thể; tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
về đất đai tới người dân. Đồng chí 
Bùi Khánh Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND 
thị xã Mỹ Hào cho biết: Thông qua 
hệ thống truyền thanh cơ sở, thị xã 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
cho người sử dụng đất, đồng thời 
thường xuyên thông tin tới các hộ gia 
đình có công trình vi phạm, yêu cầu 
các hộ tự tháo dỡ, đưa các nội dung 
tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 
93a vào nội dung sinh hoạt ở tất cả 
các hội, đoàn thể. Đồng thời thành 
lập đoàn kiểm tra của thị xã, đôn đốc 
xử lý vi phạm. 

Quyết liệt tập trung xử lý vi 
phạm theo Kế hoạch số 93a, ngày 
7.4.2022, Chủ tịch UBND thị xã Mỹ 
Hào đã ban hành Quyết định số 
1791/QĐ-CTUBND về việc tạm đình 
chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND 

xã Cẩm Xá để tập trung chỉ đạo 
công tác giải tỏa các vi phạm theo 
Kế hoạch số 93a.

Lũy kế đến cuối tháng 5, thị xã 
đã xử lý được gần 160 trường hợp vi 
phạm xây dựng công trình trái phép 
trên đất nông nghiệp (đạt trên 45% 
số trường hợp vi phạm được rà soát); 
giải tỏa được gần 4 nghìn trường hợp 
vi phạm hành lang bảo vệ các công 
trình giao thông (đạt trên 89%); giải 
tỏa được gần 250 trường hợp vi phạm 
hành lang bảo vệ công trình thủy lợi 
(đạt trên 82%). Một số xã, phường 
đã ra quân triệt để, làm tốt công tác 
giải tỏa vi phạm như các phường: 
Bần Yên Nhân; Minh Đức đã giải tỏa 
được 100% số trường hợp xây dựng 
công trình trái phép trên đất nông 
nghiệp.

Theo tổng hợp của huyện Yên 

Mỹ, lũy kế đến cuối tháng 5, toàn 
huyện xử lý được 326/556 trường hợp 
xây dựng công trình trái phép trên 
đất nông nghiệp, đất công ích. Trong 
đó có 7 nhà xưởng; 19 nhà ở; còn 
lại là lều lán, nhà tạm, chuồng trại, 
tường bao... Giải tỏa được 164/272 
trường hợp vi phạm hành lang bảo 
vệ công trình thủy lợi; giải tỏa được 
13.835/13.835 trường hợp vi phạm 
hành lang bảo vệ công trình giao 
thông. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, 
Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ 
cho biết: UBND huyện đã xây dựng 
kế hoạch, phân loại vi phạm, mốc 
thời gian vi phạm để xử lý dứt điểm. 
Mặt khác tuyên truyền để người dân 
hiểu và tự giác tháo dỡ, không tái vi 
phạm. Tuy nhiên, việc phát hiện vi 
phạm ở cấp xã còn chậm, quá trình 
xử lý còn ngại va chạm, sợ trách 

nhiệm dẫn đến một số trường hợp 
chưa được xử lý dứt điểm, nhất là 
những vi phạm cũ, kéo dài nhiều 
năm. Những tháng cuối năm, huyện 
sẽ tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn 
rà soát kỹ lưỡng, gắn trách nhiệm với 
từng cấp cơ sở trong phát hiện và xử 
lý vi phạm, sẵn sàng cưỡng chế giải 
tỏa theo quy định, nghiêm túc xử lý 
đối với cán bộ, địa phương để phát 
sinh vi phạm.

Theo tổng hợp của Sở Tài nguyên 
và Môi trường, đến hết tháng 5.2022, 
toàn tỉnh còn trên 7 nghìn trường hợp 
xây dựng công trình, nhà ở trái phép 
trên đất nông nghiệp; gần 5 nghìn 
trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ 
công trình giao thông; trên 2 nghìn 
trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ 
công trình thủy lợi. 

Việc thực hiện Kế hoạch số 93a 
là việc làm thường xuyên, liên tục và 
không có điểm dừng. Thời gian tới, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố 
cần tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ 
thể và chỉ đạo UBND các xã, phường, 
thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức 
việc giải tỏa vi phạm trên địa bàn; 
quyết liệt chỉ đạo các xã, phường, 
thị trấn có biện pháp xử lý dứt điểm 
các vi phạm theo quy định, đồng thời 
kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý 
nghiêm những tập thể, cá nhân liên 
quan để xảy ra vi phạm, tái vi phạm. 
Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức ký 
cam kết với các trường hợp vi phạm 
đã giải tỏa để chống tái vi phạm, 
tuyên truyền gắn với cam kết chấp 
hành nghiêm quy định của pháp luật 
về đất đai. Chính quyền cấp xã phải 
nêu cao trách nhiệm trong việc kiểm 
tra, phát hiện và kiên quyết ngăn 
chặn, xử lý vi phạm ngay từ khi mới 
phát sinh, không né tránh, đùn đẩy 
việc xử lý lên cấp trên hoặc cơ quan 
chức năng. 

Quyết liệt thực hiện...

Bưu tá Trần Văn Bền, xã Phù Ủng (Ân Thi)

Người gần 20 năm gắn bó... 

Từ ngày 22 đến 23.6.2022
Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, từ 

chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam 
cấp 2, 3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 35 - 370C
Nhiệt độ thấp nhất: 28 - 300C

* Ngày 21.6, đồng chí Nguyễn Hữu 
Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm, 
chúc mừng, động viên cán bộ, phóng 
viên, biên tập viên Báo Hưng Yên. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu 
Nghĩa đã tặng hoa, nói chuyện thân mật 
và gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể 
cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo 
Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn 
mạnh vai trò quan trọng của báo chí, 
truyền thông trong giai đoạn hiện nay; 
đồng thời ghi nhận, đánh giá cao vai trò 
của Báo Hưng Yên trong việc truyền 
tải các chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước tới 
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân 
dân trong tỉnh. Báo Hưng Yên đã bám sát 
sự chỉ đạo, định hướng của tỉnh, tuyên 
truyền sâu rộng, có chất lượng, hình thức 
phong phú, đa dạng về những sự kiện 
quan trọng, thông tin đậm nét kết quả 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh... trên địa bàn tỉnh. 

Trước những khó khăn, thách thức 
đang đặt ra đối với những người làm 
báo nói chung và những người làm báo 
Đảng nói riêng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

lưu ý: Thời gian tới, Báo Hưng Yên cần 
tăng cường đổi mới nội dung, hình thức 
các ấn phẩm của báo, đặc biệt là báo 
điện tử theo hướng hiện đại, thẩm mỹ, 
bảo đảm tính thời sự, sắc bén, hấp dẫn, 
đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao 
của bạn đọc và theo đúng định hướng 
của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin, chuyển đổi số trong công tác 
tuyên truyền với phương châm “Trung 
thực, khách quan, kịp thời, chính xác”; 
quan tâm  bồi dưỡng, nâng cao trình độ, 
chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán 
bộ, phóng viên, biên tập viên. Đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bằng tâm 
huyết, trách nhiệm của nhà báo, đội ngũ 
cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo 
Hưng Yên sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò 
của mình trong việc định hướng dư luận, 
tạo sự đồng thuận của Nhân dân, góp 
phần tạo môi trường chính trị, xã hội an 
toàn, lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển 
chung của tỉnh. 

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Hưng 
Yên Lê Công Tuấn trân trọng cảm ơn 
sự quan tâm, tạo điều kiện của đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo 
tỉnh đối với đơn vị trong suốt thời gian 
qua. Đồng thời, hứa tiếp tục xây dựng cơ 

quan đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn 
đấu hơn nữa để làm tốt công tác tuyên 
truyền, xứng đáng là cơ quan ngôn luận, 
tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và 
Nhân dân tỉnh Hưng Yên.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hữu 
Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến chúc 
mừng cán bộ, phóng viên cơ quan 
Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại 
Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi 
nhận và cảm ơn những nỗ lực của tập 
thể cán bộ, phóng viên cơ quan thường 
trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên 
đã góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt các 
nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã 
hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị: 
Trong thời gian tới, cơ quan Thường trú 
Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên 
tiếp tục giới thiệu, quảng bá về bề dày 
văn hóa, lịch sử và những tiềm năng, 
lợi thế của tỉnh Hưng Yên đến với người 
dân trên mọi miền Tổ quốc; tăng cường 
tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng 
và hệ thống chính trị; những thành tựu 
đột phá trong phát triển kinh tế, văn hóa, 
bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an 
ninh của tỉnh…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng 
các cơ quan báo chí...

(TIẾP THEO TRANG 1)
(TIẾP THEO TRANG 1)

(TIẾP THEO TRANG 1)

Cưỡng chế xử lý vi phạm theo Kế hoạch số 93a tại phường Bạch Sam 
(thị xã Mỹ Hào) 

(Ảnh chụp cuối tháng 3.2022)

Ngày 21.6, nhân kỷ niệm 97 
năm Ngày Báo chí cách mạng Việt 
Nam (21.6.1925 - 21.6.2022), tại 
Trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh 
ủy tổ chức hội nghị gặp mặt lãnh 
đạo các cơ quan báo chí trên địa 
bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu 
Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự hội 
nghị có các đồng chí trong Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Văn 
Khuê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh 
ủy; Đào Hồng Vận, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu 
Nghĩa ghi nhận, biểu dương đội 
ngũ những người làm báo trên 
địa bàn tỉnh trong thời gian qua 
đã luôn đồng hành, vào cuộc 
trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh, 
góp phần đắc lực trong công 
cuộc phát triển kinh tế - xã hội và 
bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng 
định: Thông qua báo chí mà các 
chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh được tuyên 
truyền sâu rộng trong các tầng 
lớp Nhân dân; qua đó tập hợp 
được sức mạnh, nguồn lực và sự 
đồng thuận xã hội trong quá trình 
thực hiện. 

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm 
Ngày Báo chí cách mạng Việt 
Nam, thay mặt Thường trực 
Tỉnh uỷ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
Nguyễn Hữu Nghĩa gửi lời chúc 
tốt đẹp nhất tới đội ngũ người 
làm báo tỉnh Hưng Yên và các 
phóng viên thường trú trên địa 
bàn tỉnh. Đồng thời, mong muốn 
các cơ quan thông tấn, báo chí, 
các nhà báo, phóng viên tiếp tục 
quan tâm đồng hành cùng tỉnh, 
tập trung thông tin, tuyên truyền 
những nỗ lực, quyết tâm của cả 
hệ thống chính trị, nỗ lực của 
doanh nghiệp và Nhân dân trong 
các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, phát triển kinh tế - xã hội; 
tập trung tuyên truyền, phản ánh 
những lĩnh vực trong đời sống 
xã hội, những mô hình hay, cách 
làm hiệu quả, người tốt, việc tốt 

với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái 
xấu”. Bên cạnh đó, trong phản 
ánh chống tiêu cực, các nhà báo, 
phóng viên cần phản ánh trung 
thực, khách quan, không phê 
bình theo cảm tính, suy diễn, 
mà cần thẩm định thông tin để 
có những thông tin đúng với sự 
việc; tăng cường tuyên truyền, 
quảng bá, lan toả hình ảnh con 
người, quê hương Hưng Yên trên 
các ấn phẩm báo chí…

Tại hội nghị, đại diện các cơ 
quan báo chí trân trọng cảm ơn 
sự quan tâm sâu sắc của lãnh 
đạo tỉnh đã tạo mọi điều kiện tốt 
nhất để các cơ quan thông tin, 
tuyên truyền của tỉnh cũng như 
cơ quan báo chí thường trú tại 
Hưng Yên thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao; đồng thời mong muốn 
tiếp tục nhận được sự quan tâm, 
tạo điều kiện nhiều hơn nữa từ 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các 
ban, sở, ngành, địa phương để 
không ngừng sáng tạo, cống 
hiến, góp phần xây dựng tỉnh 
Hưng Yên giàu mạnh.

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt 
các cơ quan báo chí...

(TIẾP THEO TRANG 1)


