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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀO CUỘC SỐNG

KHOÁI CHÂU

Sáp nhập 28 đơn vị thành 14 đơn vị

Tiếp xúc cử tri (TXCT) là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng của đại biểu HĐND tỉnh cũng như đại 
biểu HĐND các cấp. Thông qua hoạt động TXCT, 
đại biểu HĐND gặp gỡ cử tri nơi bầu ra mình để thu 
thập ý kiến, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử 
tri chuyển tải đến HĐND, đồng thời báo cáo với cử 
tri việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu. Do 
đó, việc làm tốt công tác TXCT, giải quyết kịp thời 
các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và 
những bức xúc của cử tri sẽ góp phần giữ vững ổn 
định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 
Đồng thời, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm 
của người đại biểu HĐND, hiệu quả hoạt động của 
HĐND.
KỊP THỜI GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, 
KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Trước tình trạng nước thải do sản xuất nghệ trên 
địa bàn xã Chí Tân (Khoái Châu) gây ảnh hưởng 
đến dòng chảy và vệ sinh môi trường của tuyến 
sông Từ Hồ - Sài Thị làm ảnh hưởng đến đời sống 
và sản xuất của Nhân dân, cử tri huyện Khoái Châu 
đã phản ánh đến đại biểu HĐND tỉnh. Trên cơ sở 
đó, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp chuyển đến 
UBND tỉnh xem xét, giải quyết. UBND tỉnh đã giao 

Kịp thời tiếp thu, nâng cao chất lượng 
giải quyết kiến nghị của cử tri

Cuối tháng 5 vừa qua, Ban chỉ đạo 
Cải cách hành chính (CCHC) của 
Chính phủ công bố Chỉ số cải cách 

hành chính (Chỉ số Par Index) của các Bộ, 
cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương năm 2021. Tỉnh 
Hưng Yên đạt 88,34 điểm, xếp thứ 12/63 
tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 10 bậc 
so với năm 2020. Đây là kết quả nỗ lực của 
các cấp chính quyền, song cũng đặt ra thách 
thức đối với công tác CCHC nhằm phục vụ 
người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Điểm chỉ số Par Index được xác định 
bởi hai nhóm gồm: Điểm đánh giá của Bộ 
Nội vụ về kết quả thực hiện CCHC và điểm 
điều tra xã hội học. Theo ghi nhận của Bộ 
Nội vụ và các bộ, ngành thì tỉnh Hưng Yên 

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư trả lời chất vấn tại kỳ họpPHƯƠNG MINH

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

LỆ THU 
Giờ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục 

hành chính tỉnh

Thêm một vụ vải 
được mùa, được giá 

ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH 

Chú trọng công tác 
kiểm tra, giám sát và 

thi hành kỷ luật trong Đảng

Phê duyệt 50 hồ sơ định giá đất, 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

(XEM TIẾP TRANG 4)

(XEM TIẾP TRANG 4)

Thực hiện việc sắp xếp các cơ quan, đơn vị 
sự nghiệp công lập, đến nay huyện Khoái Châu 
đã sắp xếp, hợp nhất và sáp nhập 28 đơn vị 
thành 14 đơn vị. Trong đó, năm 2018, thực hiện 
sáp nhập 8 đơn vị thành 4 đơn vị; năm 2019, 
sáp nhập 16 đơn vị thành 8 đơn vị và năm 2021, 
sáp nhập 4 đơn vị thành 2 đơn vị. 

Việc sáp nhập, hoạt động theo mô hình mới 
đã mang lại hiệu quả hoạt động rõ rệt, nhất là 
việc quản lý, điều hành, tạo quyền chủ động 
cho các đơn vị trong quản lý, chi tiêu tài chính; 
nâng cao chất lượng dịch vụ và thu nhập của 
cán bộ, công chức, viên chức.

PV

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã 
phê duyệt 50 hồ sơ thuộc lĩnh vực định 
giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 33 hồ sơ 
xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính 
tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; 

4 hồ sơ xác định giá giao đất, thuê đất 
đối với các tổ chức; 13 hồ sơ xác định 
giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 
đất cho Nhân dân làm nhà ở.

VI NGOAN

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm 
cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 

Tin, ảnh: PV

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Nghĩa 
và các đại biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Yên Mỹ

Năng suất lúa xuân ước đạt 67 tạ/ha

(XEM TIN TRANG 3)

* Đến ngày 22.6, nông dân trong tỉnh 
đã thu hoạch được hơn 24 nghìn ha lúa 
xuân, năng suất ước đạt 67 tạ/ha. Cùng 
với đó, nông dân tiến hành làm đất lần 1 
để gieo cấy lúa mùa được hơn 12 nghìn 
ha, làm đất ngả dược mạ được hơn 1,6 
nghìn ha, gieo mạ vụ mùa được hơn 
500ha. Sở Nông nghiệp và PTNT đề 
nghị UBND huyện Văn Lâm chỉ đạo các 
phòng chuyên môn của huyện và các 
địa phương, kiểm tra diện tích lúa chín 
ở vụ xuân để thu hoạch theo phương 
châm "xanh nhà hơn già đồng". Các 
huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Lâm 
chưa gieo mạ vụ mùa phải tiến hành ngả 
dược mạ, gieo mạ đúng khung lịch thời 
vụ đã chỉ đạo, mở rộng diện tích gieo mạ 

nền cứng để bảo đảm diện tích mạ phục 
vụ cấy lúa vụ mùa; đồng thời tiến hành 
làm đất ngay sau khi thu hoạch lúa bảo 
đảm chất lượng đất phục vụ gieo cấy lúa 
vụ mùa, không được để tình trạng "mạ 
chờ ruộng, ruộng chờ mạ".

* Vụ xuân năm nay, nông dân huyện 
Yên Mỹ gieo cấy được hơn 1,6 nghìn ha 
lúa xuân. Đến ngày 22.6, nông dân đã 
cơ bản hoàn thành thu hoạch toàn bộ 
diện tích; năng suất lúa cả vụ ước đạt 
gần 67 tạ/ha. Vụ mùa năm nay, toàn 
huyện phấn đấu gieo cấy hơn 1,6 nghìn 
ha lúa, trong đó cơ cấu lúa chất lượng 
cao chiếm trên 67% diện tích, trà mùa 
sớm chiếm 10 - 15% diện tích, trà trung 
85 - 90% diện tích. 

ĐÀO BAN

Trao bảo trợ, học bổng, xe đạp tặng trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập 

tại huyện Tiên Lữ
Nhân Tháng hành động vì trẻ em, ngày 22.6, 

tại huyện Tiên Lữ, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội phối hợp với UBND huyện Tiên Lữ tổ 
chức trao bảo trợ, học bổng, xe đạp tặng trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Theo đó, có 6 trẻ em được trao tặng xe đạp, 
mỗi chiếc xe đạp trị giá 2 triệu đồng; 24 trẻ em 

được nhận học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 
1 triệu đồng. 

Tại chương trình, em Phạm Minh Chiến, xã 
Dị Chế (Tiên Lữ) mồ côi cả bố lẫn mẹ được trao 
bảo trợ trị giá 3 triệu đồng.

THU YẾN

Ngày 22.6, tại hội trường Ban Dân vận Tỉnh 
ủy diễn ra hội nghị đánh giá kết quả chương trình 
phối hợp về thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 
2016 - 2021; ký kết chương trình phối hợp thực 
hiện công tác dân vận, giai đoạn 2022 - 2026 
giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh. Các 
đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quách 
Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Nguyễn 
Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh dự.

Trong 5 năm qua (2016 - 2021), Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo 
của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, đơn vị, tổ chức các hoạt động phối hợp 
một cách toàn diện, hiệu quả, theo chức năng 
nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và chương 
trình phối hợp đã ký kết. Công tác dân vận của 
Công an tỉnh được đẩy mạnh hướng về cơ sở, 
nâng cao chất lượng tham mưu, tích cực đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt động, góp phần phát 
huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong 
tổ chức thực hiện công tác dân vận. Việc thực 
hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính, giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt kết quả tích 
cực; nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" 
trong hệ thống chính trị được phát huy và nhân 
rộng. Những kết quả đạt được góp phần quan 

trọng vào việc xây dựng địa phương, cơ sở vững 
mạnh toàn diện, giữ vững ổn định chính trị, cùng 
với cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân địa 
phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trên địa 
bàn.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt 
được, 2 cơ quan đã thống nhất ký kết chương 
trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, giai 
đoạn 2022 - 2026. Trong đó, tập trung vào các 
nội dung chủ yếu như: Phối hợp tham mưu với 
cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, 
giải pháp về công tác dân vận, công tác bảo đảm 
an ninh trật tự trong tình hình mới; thực hiện có 
hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận 
động đoàn viên, hội viên các đoàn thể, cán bộ, 
chiến sỹ và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; đẩy mạnh việc thực hiện phong trào 
thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện phong 
trào thi đua yêu nước ở đơn vị, địa phương; chú 
trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực 
hiện tốt 12 quy chế dân chủ trong lực lượng công 
an; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp 
thời giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng chính 
đáng của Nhân dân…

LÊ HIẾU

BAN DÂN VẬN TỈNH UỶ - CÔNG AN TỈNH

Ký kết chương trình phối hợp về thực hiện 
công tác dân vận, giai đoạn 2022 - 2026
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Quy định địa điểm cấm 
và được hút thuốc lá

Điều 6. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa 
phương trong phòng, chống tác hại của thuốc lá: 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.

Nội dung Điều 11 và Điều 12 Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá quy định: Phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút 
thuốc lá hoàn toàn là: Ô tô, tàu bay, tàu điện.

Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi 
dành riêng cho người hút thuốc lá bao gồm: Khu vực cách ly của 
sân bay; quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và cơ sở lưu 
trú du lịch; phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa. 

Nơi dành riêng cho người hút thuốc lá phải bảo đảm các điều 
kiện sau đây: Có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu 
vực không hút thuốc lá; có dụng cụ chứa các mẩu, tàn thuốc lá; 
có biển báo tại các vị trí phù hợp, dễ quan sát; có thiết bị phòng 
cháy, chữa cháy.

Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm 
vi khuôn viên bao gồm: Cơ sở y tế; cơ sở giáo dục, trừ các cơ 
sở quy định tại các địa điểm như: Trường cao đẳng, đại học, học 
viện; cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho 
trẻ em; cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.

Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà bao gồm: Nơi 
làm việc; trường cao đẳng, đại học, học viện.

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

 AN NINH - TRẬT TỰ

GƯƠNG CÁN BỘ, CHIẾN SỸ CAND

Đoàn vận động viên Công an tỉnh 
đạt thành tích cao 

tại Hội thao kỷ niệm 60 năm 
Ngày truyền thống lực lượng 

Cảnh sát nhân dân
Từ ngày 8 - 17.6, Bộ Công an tổ chức Hội thao kỷ 

niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát 
nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2022). Hội thao được tổ 
chức tại Học viện Cảnh sát nhân dân và Trung tâm huấn 
luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân với sự góp 
mặt của 54 đoàn với hơn 1.000 vận động viên (VĐV) 
tham gia thi đấu 4 môn: Cầu lông, quần vợt, bóng bàn 
và bóng đá nam 7 người.

Đoàn VĐV Công an tỉnh tham gia Hội thao gồm 9 
vận động viên thi đấu 2 môn: Cầu lông, bóng bàn. Kết 
quả, Đoàn VĐV Công an tỉnh đã đoạt 1 Huy chương 
vàng, 2 Huy chương bạc, 4 Huy chương đồng.

VŨ NHUNG

Nhìn lại chặng đường trong 5 
năm qua, tuổi trẻ Công an tỉnh 
vô cùng phấn khởi, tự hào trước 

những thành quả đã đạt được. Không 
chỉ xung kích đi đầu trong các lĩnh vực 
công tác chuyên môn, góp phần quan 
trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc 
gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đoàn 
viên thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh 
còn tích cực, nhiệt huyết trong các 
hoạt động thiện nguyện, vì cuộc sống 
cộng đồng. 

Có mặt ở tất cả các bộ phận công 
tác, ĐVTN trong lực lượng Công an 
toàn tỉnh đã chủ động đăng ký và thực 
hiện hiệu quả hàng trăm công trình, 
phần việc thanh niên gắn với nhiệm 
vụ chính trị của đơn vị. Trên lĩnh vực 
bảo vệ an ninh quốc gia, ĐVTN đã chủ 
động nắm chắc tình hình, kịp thời tham 
mưu triển khai thực hiện các biện pháp 
phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm 
mưu, hoạt động chống phá của các thế 
lực thù địch, đối phó với những thách 
thức an ninh phi truyền thống. Trên mặt 
trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, 
ĐVTN không quản ngại khó khăn, 
nguy hiểm, bám sát địa bàn, tuyến, 
lĩnh vực trọng điểm, đi sâu vào các ổ, 
nhóm tội phạm, triệt phá nhiều đường 
dây, tụ điểm phức tạp về hình sự, kinh 
tế, ma tuý, khám phá nhiều chuyên án, 
vụ án lớn, được cấp ủy, chính quyền 
ghi nhận, Nhân dân ủng hộ, đánh giá 
cao. Trên các mặt công tác tham mưu, 
xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, 
đoàn viên thanh niên luôn cần mẫn, 
tận tụy  với công việc, làm tốt chức 
năng tham mưu, phục vụ Đảng ủy, 
Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ 
đạo toàn diện các mặt công tác; bảo 
đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp 
thời, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ 
của ngành. Cũng trong nhiệm kỳ qua, 
hàng trăm lượt ĐVTN Công an tỉnh đã 
xung kích, tình nguyện tăng cường về 

Những năm qua, công tác 
kiểm tra, giám sát luôn 
được Đảng ủy Công an 

tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
và thực hiện theo đúng quy định 
của Điều lệ Đảng, hướng dẫn 
của Trung ương và của cấp ủy 
cấp trên. Từ đó ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến” “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn 
Đôn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó 
Giám đốc Công an tỉnh cho biết: 
Đảng ủy Công an tỉnh luôn nhận 
thức rõ tầm quan trọng của công 
tác kiểm tra, giám sát; xác định 
kiểm tra, giám sát là một trong 
những chức năng lãnh đạo và 
là một nội dung quan trọng 
trong công tác xây dựng Đảng. 
Xuất phát từ nhận thức và yêu 
cầu của công tác này, Đảng ủy 
Công an tỉnh đã lãnh đạo các tổ 
chức đảng bám sát chủ trương 
và định hướng chỉ đạo của cấp 
ủy cấp trên và tình hình, điều 
kiện thực tế của từng đơn vị để 
thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều 
lệ Đảng quy định... Đặc biệt, 
ngày 10.12.2020, Bộ trưởng Bộ 
Công an ký quyết định thành 
lập Cơ quan Uỷ ban kiểm tra 
(UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh 
Hưng Yên có chức năng tham 
mưu giúp UBKT Đảng ủy Công 
an tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, 
quyền hạn về công tác kiểm tra, 
giám sát và thi hành kỷ luật của 
Đảng theo quy định của Đảng; 
thực hiện các nhiệm vụ do Đảng 
ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh 
giao. Sau khi được thành lập, tập 
thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ Cơ 
quan UBKT Đảng ủy Công an 
tỉnh đã không ngừng học tập, 
nghiên cứu triển khai thực hiện 
các mặt công tác chuyên môn 
theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao; chủ động, tích cực tham 
mưu với Đảng ủy, UBKT Đảng 
ủy Công an tỉnh thực hiện tốt 
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi 
hành kỷ luật đảng theo Điều lệ 
Đảng, hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ được giao. Cơ quan UBKT 
Đảng ủy Công an tỉnh đã phát 
huy tốt vai trò nòng cốt trong 
công tác tham mưu giúp Đảng 
ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật của Đảng, làm 
cho công tác kiểm tra, giám sát, 
kỷ luật của Đảng trong toàn lực 
lượng Công an tỉnh được đi vào 
nền nếp, có nhiều đổi mới, khoa 
học và có chất lượng cả về chiều 

ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH 

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát 
và thi hành kỷ luật trong Đảng

sâu và chiều rộng, qua đó góp phần 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng 
Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. 
Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh 
đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng 
ủy Công an tỉnh phối hợp huyện ủy, thị 
ủy, thành ủy tổ chức hội nghị triển khai 
Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công 
an tỉnh với huyện ủy, thị uỷ, thành ủy; 
ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT 
Đảng ủy Công an tỉnh với các phòng 
chức năng thuộc Công an tỉnh về thực 
hiện một số nhiệm vụ trong công tác 
xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng 
trong Công an tỉnh…

Năm 2021, Đảng ủy, Ban Thường 
vụ Đảng ủy Công an tỉnh, cấp ủy các 
cấp thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã 
tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 65 
tổ chức đảng và 265 đảng viên. Nội 
dung kiểm tra, giám sát chủ yếu là: 
Chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, 
triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 
đảng bộ các cấp; chấp hành nguyên 
tắc tập trung dân chủ, quy chế làm 
việc, chế độ công tác; việc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác 
phòng, chống tham nhũng, thực hành 
tiết kiệm; công tác nghiệp vụ cơ bản; 
công tác đấu tranh phòng, chống tội 
phạm có tổ chức; việc thực hiện cuộc 
vận động xây dựng phong cách người 
CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân 
phục vụ; Quy định những điều đảng 
viên không được làm… 

Năm 2021, UBKT Đảng ủy cơ sở đã 
kiểm tra 1 đảng viên và 1 tổ chức đảng 
khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra 

kết luận 1 đảng viên có vi phạm, đã 
yêu cầu tổ chức đảng thi hành kỷ luật 
bằng hình thức khiển trách; 1 tổ chức 
đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức 
phải xử lý kỷ luật, đã yêu cầu tổ chức 
đảng nghiêm túc rút kinh nghiệm. Về 
thi hành kỷ luật Đảng, UBKT Đảng 
ủy Công an tỉnh đã thi hành kỷ luật 1 
đảng viên diện Ban Thường vụ Đảng 
ủy Công an tỉnh quản lý bằng hình thức 
khiển trách do vi phạm trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra việc cán 
bộ vi phạm quy trình, chế độ công tác; 
các chi bộ đã thi hành kỷ luật đối với 
12 đảng viên bằng hình thức khiển 
trách do vi phạm chính sách dân số, vi 
phạm quy trình công tác. Về thực hiện 
Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy 
Công an tỉnh với UBKT huyện ủy, thị 
ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của 
Đảng, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã 
tích cực, chủ động trao đổi với UBKT 
huyện ủy, thị ủy, thành ủy về những nội 
dung trọng tâm cần tập trung kiểm tra, 
giám sát đối với tổ chức đảng, đảng 
viên thuộc đảng bộ công an huyện, thị 
xã, thành phố để thống nhất đưa vào 
chương trình phối hợp kiểm tra, giám 
sát hàng năm. Trong nhiệm kỳ 2015 
- 2020, giữa UBKT Đảng ủy Công an 
tỉnh và UBKT các huyện ủy, thị ủy, 
thành ủy có 39 lượt trao đổi về tình 
hình đơn thư, tố cáo, kỷ luật đảng và 
những nội dung khác liên quan đến 
tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều động và bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; phối hợp 
thực hiện công tác nhân sự phục vụ đại 
hội đảng bộ công an cấp huyện nhiệm 
kỳ 2020 - 2025.

HOÀNG BỀN

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH

Điểm nhấn trong công tác Đoàn 
và phong trào thanh niên

cơ sở, đảm nhận các chức danh Công 
an xã, góp phần xây dựng vững chắc 
thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm 
ANTT ngay từ cơ sở. 

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, lực 
lượng Công an phải đối mặt với nhiều 
khó khăn, thách thức là vừa bảo đảm 
ANTT, phòng, chống dịch Covid-19, vừa 
bảo đảm tiến độ thực hiện hai dự án lớn 
gồm Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản 
lý căn cước công dân (CCCD). Phát huy 
tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu 
khó có thanh niên”, tuổi trẻ Công an 
tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, tình 
nguyện, là lực lượng tuyến đầu, khẳng 
định là “Tấm lá chắn phòng, chống dịch 

Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an 
ninh trật tự, an toàn xã hội” tích cực tham 
gia bảo vệ sự bình yên và sức khỏe của 
người dân. Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ 
(CBCS) công an “đi từng ngõ, gõ từng 
nhà, rà từng người”, “bám đường, bám 
chốt” khoanh vùng dập dịch hay những 
CBCS trẻ gác lại niềm vui riêng, làm 
việc bất kể ngày đêm, không có ngày 
nghỉ để thu nhận hồ sơ cấp CCCD… đã 
để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng 
Nhân dân.

Bên cạnh công tác chuyên môn, các 
hoạt động tình nguyện, chung sức cùng 
cộng đồng luôn được chú trọng và tiếp 
tục trở thành điểm nhấn trong công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên. Trong 5 

năm, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã 
tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện 
tại chỗ, tình nguyện chính trong lực 
lượng công an, tham gia tích cực xây 
dựng cơ quan văn minh như: Phát 
động, triển khai “vườn hoa - vườn cây 
thanh niên”; tổ chức phần việc thanh 
niên “Ngày chủ nhật xanh” huy động 
ĐVTN định kỳ và thường xuyên vệ 
sinh cơ quan, sắp xếp hồ sơ tài liệu, 
bảo quản phương tiện phục vụ công 
tác và chiến đấu; triển khai chương 
trình “Giờ làm việc thứ 9”, “Ngày thứ 
7 tình nguyện” thu hút ĐVTN tham 
gia, đóng góp hàng nghìn giờ làm tình 
nguyện ngoài giờ hành chính phục vụ 
công tác chuyên môn.

 Đối với hoạt động tình nguyện 
bên ngoài lực lượng, trong 5 năm qua, 
Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ 
chức 5 đợt hoạt động tình nguyện tại 
các địa bàn vùng biên giới, vùng khó 
khăn; chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức 
trên 1 nghìn hoạt động nhân đạo từ 
thiện; phát động ĐVTN quyên góp ủng 
hộ xây dựng 12 công trình thanh niên 
cấp huyện, chung tay xây dựng nông 
thôn mới ở địa bàn cơ sở. Tổ chức các 
hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát 
thuốc miễn phí cho hơn 3 nghìn người 
già yếu, thương binh, bệnh binh, cựu 
thanh niên xung phong, người có hoàn 
cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức hơn 
300 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật; tham gia hiến trên 2 
nghìn đơn vị máu. Các chương trình 
“Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân biên 
giới, Tết hải đảo”, “Thanh niên tình 
nguyện hè”, “Tết yêu thương” đều 
để lại những tình cảm đẹp trong lòng 
Nhân dân. 

Phát huy những kết quả đạt được, 
tuổi trẻ Công an tỉnh nguyện tiếp tục 
phát huy truyền thống hào hùng của 
lực lượng, khắc phục mọi khó khăn, 
gian khổ, dũng cảm hy sinh, sẵn sàng 
nhận và hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ mà Đảng và ngành giao phó, 
quyết tâm xây dựng Đoàn thanh niên 
Công an tỉnh vững mạnh, thực sự là đội 
quân xung kích cách mạng, đội hậu bị 
chiến đấu tin cậy của Đảng, viết tiếp 
những trang sử vẻ vang của lực lượng 
Công an nhân dân và Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời 
kỳ mới.

Thiếu tá BÙI TIẾN CÔNG 
 Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh

* Ngày 21.6, Tỉnh đoàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng 
theo chức danh cho hơn 300 cán bộ đoàn cơ sở tỉnh Hưng 
Yên năm 2022. Lớp bồi dưỡng có các nội dung: Nghiệp vụ 
công tác tổ chức xây dựng Đoàn; kỹ năng công tác tổ chức 
xây dựng Đoàn; tìm hiểu Luật An ninh mạng, định hướng sử 
dụng mạng xã hội và các nội dung liên quan; tập huấn hè…

* 6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị sản xuất ngành thương 
mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Tiên Lữ đạt trên 1940 tỷ đồng, 
tăng 12,02% so với cùng kỳ năm 2021.

* Theo tổng hợp của Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, 
hiện nay có 8/10 Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) cấp 
huyện trên địa bàn tỉnh được kiện toàn, hoạt động độc lập và 
bố trí cán bộ nghỉ hưu làm trưởng ban, phó ban chuyên trách. 
Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt trên 80%. 

PV

PHÒNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM 
VỀ MA TÚY 

Tổ chức 6 buổi tuyên truyền, 
tập huấn về công tác phòng, 

chống ma túy
Trong 6 tháng đầu năm, phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về ma túy (Công an tỉnh) tổ chức 6 buổi tuyên 
truyền, tập huấn về công tác phòng, chống ma túy cho 
hơn 2 nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh trong tỉnh. 

Tại các buổi tuyên truyền, tập huấn, cán bộ phòng 
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy giới thiệu những 
nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống ma túy năm 
2021 và các văn bản quy định chi tiết thi hành; phát tờ 
rơi tuyên truyền về phòng, chống 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… 
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Thu nhận 
trên 912 nghìn 

hồ sơ cấp 
căn cước 
công dân

Thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước 
công dân (CCCD) theo Quyết định số 1368/QĐ-TTg 
ngày 3.9.2020 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, lực 
lượng Công an tỉnh đã thu nhận 912.429 hồ sơ cấp 
CCCD gắn chíp; trong đó thu nhận 27.069 hồ sơ cấp 
CCCD kèm định danh điện tử, 10.901 hồ sơ dành cho 
đối tượng ưu tiên sinh từ năm 2004 - 2007. Đến nay, 
công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã trả 852.650 
CCCD cho công dân.

PV

Cán bộ Đoàn 
năng động, gương mẫu
 “Nhiệt huyết, tận tâm, hòa đồng, trách nhiệm”, đó 

là nhận xét của đoàn viên thanh niên Công an tỉnh khi 
tiếp xúc, tham gia các hoạt động Đoàn cùng với Đại 
úy Lê Đức Quỳnh, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công 
an tỉnh. 13 năm học tập, công tác trong lực lượng 
Công an nhân dân cũng là chừng ấy thời gian đồng 
chí Quỳnh gắn bó với công tác Đoàn. Với sự nỗ lực và 
cống hiến không ngừng nghỉ của bản thân, năm 2017, 
tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên  Cộng sản Hồ 
Chí Minh Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 
- 2022, đồng chí Quỳnh được tín nhiệm bầu tham gia 
Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh và giữ 
chức Phó Bí thư Đoàn. 

Là một trinh sát an ninh, công tác tại phòng An 
ninh chính trị nội bộ, đồng chí Quỳnh luôn chịu khó 
nghiên cứu, học hỏi nhằm trau dồi kiến thức, nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động tham 
mưu với lãnh đạo đơn vị, chỉ huy đội chỉ đạo, triển 
khai các biện pháp bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực 
văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông; phục vụ 
lãnh đạo đơn vị tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh 
duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh về 
công tác Công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, trong 
đó trực tiếp quản lý 1 trang fanpage facebook phục 
vụ công tác đấu tranh phản bác của Ban Chỉ đạo 35 
Công an tỉnh. 3 năm qua, Đại úy Quỳnh đã phát hiện, 
tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo đơn 
vị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 16 trường 
hợp vi phạm về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội với 
tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Mặc dù công tác chuyên môn luôn bận rộn nhưng 
Đại úy Quỳnh vẫn sắp xếp thời gian để dành tâm sức 
cống hiến cho công tác Đoàn. Với vai trò Phó Bí thư, 
Đại úy Quỳnh đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đoàn 
thanh niên Công an tỉnh chủ động tham mưu với Đảng 
ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo triển khai hiệu quả 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong lực 
lượng Công an tỉnh; phát động, triển khai thực hiện 
có hiệu quả các phong trào thi đua như phong trào 
“Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ 
dạy”; tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp 
gắn kết và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên 
tham gia. Không chỉ năng nổ, gương mẫu, xung kích 
đi đầu trong các hoạt động, phong trào Đoàn, Đại úy 
Quỳnh còn tích cực động viên, khích lệ đoàn viên, 
thanh niên hưởng ứng tham gia các hoạt động do đoàn 
các cấp phát động nhằm phát huy, khơi dậy tính năng 
động, sáng tạo và tinh thần xung kích tình nguyện của 
tuổi trẻ Công an tỉnh. Đặc biệt, đồng chí Quỳnh đã 
tích cực tham mưu đẩy mạnh phong trào thể dục, thể 
thao trong đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh, trong 
đó thường xuyên tổ chức các chương trình, hoạt động 
thi đấu thể thao... Ngoài ra, đồng chí còn là một trong 
những cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình tham gia các 
hoạt động do Đoàn thanh niên các cấp phát động như: 
Tham gia các chương trình về nguồn; thăm, tặng quà 
đối tượng chính sách, người tàn tật, người có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, các học sinh nghèo vượt khó… 

Sự năng nổ, nhiệt huyết của những cán bộ Đoàn 
như đồng chí Quỳnh đã truyền cảm hứng, gắn kết 
đoàn viên, thanh niên, lan tỏa tinh thần xung kích, tình 
nguyện và những hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Công an 
Hưng Yên đến với Nhân dân.

PHƯƠNG HUYỀN 
Công an tỉnh

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát

Đoàn thanh niên Công an tỉnh nhận cờ thi đua của BCH Tỉnh đoàn "Đơn vị 
dẫn đầu công tác đoàn, phong trào thanh niên khối Đoàn trực thuộc năm 2020

Ảnh tư liệu

 PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

TIN VẮN



323 - 6 - 2022 KINH TẾ 

Theo Công ty Điện lực Hưng 
Yên, những ngày qua, thời tiết 
nắng nóng liên tục khiến sản 

lượng điện tiêu thụ của người dân 
tăng rất cao. Thống kê trong ngày 
20.6, với nhiệt độ lúc cao điểm là 
380C, công suất đỉnh sử dụng điện 
của khách hàng trong ngày đạt 
885MW, toàn tỉnh đã tiêu thụ hơn 
16 triệu kWh điện, cao hơn từ 15 
- 20% so với trung bình ngày của 
tháng 5. Trước tình hình đó, Công 
ty Điện lực Hưng Yên đã thực hiện 
nhiều giải pháp nhằm bảo đảm 
việc cung ứng điện cho hoạt động 
sản xuất, sinh hoạt. Theo dự báo 
của Trung tâm Dự báo khí tượng 
thủy văn quốc gia, trong tháng 6, 
tháng 7.2022, tại các tỉnh Bắc Bộ 
sẽ xảy ra nhiều đợt nắng nóng kéo 
dài. Nếu duy trì với tốc độ sử dụng 
điện tăng như hiện nay, cùng với 
thời tiết nắng nóng kéo dài thì hóa 
đơn tiền điện sẽ tăng cao tương 
ứng. Cùng với đó, việc ngừng, giảm 
mức cung cấp điện khẩn cấp có thể 
phải tiếp tục thực hiện tại một số 
thời điểm. Ông Phạm Minh Đảng, 
Giám đốc Điện lực Mỹ Hào cho 
biết: Những ngày qua, do thời tiết 
nắng nóng kéo dài, sản lượng điện 
tiêu thụ trên địa bàn thị xã Mỹ Hào 
tăng nhanh. Trong vòng 1 tuần (từ 
ngày 13.6 đến ngày 20.6), nhu cầu 
sử dụng điện của khách hàng tăng 
cao. Qua theo dõi của đơn vị, tình 
hình phụ tải của các trạm biến áp 
trên địa bàn huyện tăng cao hơn 
khoảng 15% so với những ngày 
trước đó. Nguyên nhân chính là do 
khách hàng sử dụng nhiều thiết bị 
để làm mát, trong đó máy lạnh là 
một trong những thiết bị hao tốn 
điện năng nhất và chiếm tỷ trọng 
tiêu thụ điện lớn trong hộ gia đình. 
Việc phụ tải của các trạm biến áp 

Toàn tỉnh có hơn 1 nghìn ha 
trồng vải lai chín sớm Phù 
Cừ và vải trứng Hưng Yên, 

trồng chủ yếu tại huyện Phù Cừ 
và rải rác ở một số địa phương 
khác. Thời điểm này, nông dân 
các vùng trồng vải đã cơ bản thu 
hoạch xong. Đây là vụ vải được 
đánh giá là được mùa, được giá, 
tiêu thụ thuận lợi.

Huyện Phù Cừ là địa phương 
có diện tích trồng vải lớn nhất tỉnh 
với tổng diện tích 973,3ha, gồm 
753,3ha vải lai chín sớm Phù Cừ 
và 220 ha vải trứng Hưng Yên, 
trong đó vụ này có khoảng 700ha 
cho thu hoạch. Theo đánh giá sơ 
bộ của huyện Phù Cừ, năm nay 
thời tiết thuận lợi, vải sai hoa, tỷ 
lệ đậu quả cao, nông dân chăm 
sóc tốt, sản lượng vải quả toàn 
huyện ước đạt hơn 9 nghìn tấn, 
tăng 1 nghìn tấn; giá vải lai chín 
sớm bán tại vườn bình quân 18-
22 nghìn đồng/kg, vải đạt tiêu 
chuẩn VietGAP, quả đẹp giá 22-
35 nghìn đồng/kg, cao hơn 3 - 5 
nghìn đồng/kg so với vụ trước. 
Đặc biệt, giá vải năm nay tại các 
thời điểm thu hoạch tương đối 
ổn định, không có sự chênh lệch 
lớn.

Về các xã Tam Đa, Minh Tiến 
(Phù Cừ) vào thời điểm này, câu 
chuyện về một vụ vải được mùa, 
được giá, tiêu thụ thuận lợi vẫn 
còn rôm rả. Ông Ngô Văn Kỷ ở 
thôn Tam Đa, xã Tam Đa, phấn 
khởi cho biết: Năm nay vải được 
mùa, được giá, vào thời điểm 
thu hoạch, các tuyến đường 
trong xã tấp nập xe tải lớn, nhỏ 
của thương lái đến thu mua vải. 
Gia đình tôi trồng trên 1 mẫu vải 
lai chín sớm Phù Cừ, sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP, trong 
đó hơn 5 sào đã cho khai thác 
quả. Vụ này, sản lượng thu được 
4 tấn, tăng gần 1 tấn so với vụ 
trước. Do áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật trong quá trình 
trồng và chăm sóc nên quả vải 
lai chín sớm to, không sâu đầu 
và mẫu mã đẹp, khách đến mua 
vải chủ yếu để thưởng thức và 
làm quà biếu, quà tặng. 

Đồng chí Doãn Thanh Luận, 
Chủ tịch UBND xã Tam Đa cho 
biết: Toàn xã có trên 240ha trồng 
vải lai chín sớm Phù Cừ, trong đó 
diện tích cho thu hoạch khoảng 
220ha. Năm nay, ước sản lượng 
vải toàn xã đạt gần 3 nghìn tấn, 
chủ yếu được các thương lái từ 
nhiều tỉnh, thành phố đến tận 
vườn để thu mua với giá cao 
hơn vụ trước nên người trồng vải 
phấn khởi. Trên địa bàn xã hình 
thành nhiều điểm thu mua vải 
của nông dân. 

Cùng với vải lai chín sớm 
Phù Cừ, vải trứng Hưng Yên 
năm nay cũng được mùa, với 
sản lượng toàn tỉnh ước đạt trên 
70 tấn. Ông Vũ Đình Binh, Phó 

Thêm một vụ vải được mùa, được giá 

Chủ tịch UBND xã Phan Sào Nam cho 
biết: Với diện tích 50ha trồng vải trứng 
Hưng Yên đã cho thu hoạch, trong đó 
có 12ha đã được chứng nhận VietGAP, 
diện tích còn lại được sản xuất theo 
quy trình VietGAP, vụ vải năm nay, sản 
lượng vải quả toàn xã ước đạt 45 tấn, 
tăng 17 tấn so với vụ trước. Theo đánh 
giá của người trồng, vụ này vải được 
mùa, chất lượng, hình thức quả được 
người trồng quan tâm hơn. Với những 
ưu điểm nổi trội như quả to, mã đẹp, 
vị ngọt thơm đặc biệt khác hẳn các 
loại vải khác, hầu hết các nhà vườn 
có khách đặt mua trước thời điểm thu 
hoạch, giá bán tại vườn bình quân 100-
130 nghìn đồng/kg, loại chọn giá 150 
nghìn đồng/kg, cao hơn 20-30 nghìn 
đồng/kg so với vụ trước nhưng lượng 
cung không đủ cầu. 

Tham gia vào chuỗi hoạt động xúc 
tiến thương mại tiêu thụ vải, ngoài 
thương lái truyền thống đến từ các tỉnh, 
thành phố, một số hộ mang vải đi làm 
quà, giới thiệu sản phẩm tại thị trường 
một số nước qua đường du lịch, vụ này 
Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ 
Kim Hằng Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) 
đã tham gia ký bản ghi nhớ hợp tác thu 
mua vải với các hợp tác xã, nhà vườn 
ở huyện Phù Cừ ngay từ đầu vụ. Kết 
quả, công ty đã thu mua hơn 1,2 nghìn 
tấn vải quả tươi xuất bán vào hệ thống 
siêu thị, đại lý ở thành phố Hà Nội, tỉnh 
Quảng Ninh; thu mua xuất khẩu 6 tấn 
sang thị trường Cộng hoà Liên bang 
Đức, 75 tấn quả tươi sấy khô theo đặt 
hàng của các hợp tác xã và xuất bán 
sang thị trường Trung Quốc. Theo lãnh 
đạo Công ty cổ phần nông nghiệp hữu 
cơ Kim Hằng Lục Ngạn, phản hồi đánh 
giá từ đơn vị nhập khẩu, vải của huyện 
Phù Cừ bảo đảm chất lượng tốt, mã 
quả đẹp. Nhu cầu nhập khẩu vải cũng 

như một số nông sản tại các nước còn 
nhiều tiềm năng, do vậy đây là hướng 
phát triển mới đối với nông sản Hưng 
Yên nói chung, trong đó có quả vải ở 
huyện Phù Cừ.

Để tiêu thụ vải thuận lợi, các ngành 
chuyên môn của tỉnh đã tập huấn, 
hướng dẫn nông dân tích cực ứng dụng 
tiến bộ khoa học, kỹ thuật thâm canh, 
qua đó cơ bản khắc phục tình trạng vải 
bị sâu đầu (sâu núm quả), mã vỏ xấu, 
vị chua; đóng hộp, dán tem nhãn truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm... UBND tỉnh 
sớm ban hành và tổ chức thực hiện kế 
hoạch xúc tiến thương mại tiêu thụ nông 
sản, trong đó điểm nhấn là tổ chức 
phiên chợ vải lai chín sớm năm 2022 
tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang) vào 
các ngày 28 và 29.5, đây là lần đầu 
tiên tỉnh tổ chức phiên chợ vải với quy 
mô lớn. Tại phiên chợ, các chủ trang 
trại, nhà vườn, hợp tác xã đã bán trực 
tiếp được 65,5 tấn vải quả tươi, gồm 65 
tấn vải lai chín sớm, 0,5 tấn vải trứng 
Hưng Yên với giá bán cao. Trước đó, 
huyện Phù Cừ cũng tổ chức hội nghị 
kết nối tiêu thụ vải lai chín sớm huyện 
Phù Cừ năm 2022 với sự tham gia của 
nhiều công ty, doanh nghiệp, siêu thị. 
Cùng với tổ chức các sự kiện trên, thời 
gian qua, tỉnh, các ngành chuyên môn 
và huyện Phù Cừ đã quan tâm hỗ trợ 
sản xuất, tiêu thụ nông sản chủ lực của 
tỉnh, trong đó có vải ở huyện Phù Cừ 
như: Hỗ trợ ứng dụng sản xuất theo 
tiêu chuẩn VietGAP và hỗ trợ chứng 
nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP đối với 
vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, 
tham gia hoạt động xúc tiến thương 
mại, kết nối cung - cầu qua hội chợ kết 
nối, triển lãm hàng nông sản tại các 
tỉnh, thành phố...

ĐỨC TOẢN

Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả 
trong mùa nắng nóng

tăng cao có thể sẽ dẫn đến các sự cố 
lưới điện. Do đó, đơn vị đã bố trí tăng 
cường trực lãnh đạo, trực vận hành 
và sửa chữa lưới điện, sẵn sàng xử lý 
các trường hợp sự cố gây gián đoạn 
cung cấp điện đối với khách hàng.

Chuẩn bị cho những diễn biến bất 
thường của thời tiết, Công ty Điện lực 
Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch bảo 
đảm cung cấp nguồn điện ổn định, 
liên tục, trong đó chú trọng xây dựng 
các kịch bản vận hành lưới điện vào 
mùa nắng nóng. Cùng với các biện 
pháp quản lý kỹ thuật nhằm bảo 
đảm cung cấp điện an toàn, ổn định 
phục vụ nhu cầu sử dụng của Nhân 
dân trong mùa nắng nóng, hiện nay, 
công ty đã và đang đẩy mạnh công 
tác cảnh báo đến khách hàng tình 
trạng hóa đơn tiền điện sẽ tăng cao 
trong những tháng nắng nóng. Trước 
đó, để nâng cao độ chính xác trong 

hệ thống đo đếm điện năng, công ty 
đã lập kế hoạch thực hiện thay thế 
công tơ đến hạn kiểm định; thường 
xuyên kiểm tra hệ thống đo đếm điện 
năng để phát hiện xử lý, thay thế kịp 
thời các thiết bị đo đếm có khả năng 
hỏng. Công ty cũng đang đẩy mạnh 
triển khai lắp đặt đồng bộ khối lượng 
lớn công tơ điện tử và hệ thống đo 
xa để thay thế dần công tơ cơ khí 
nhằm hiện đại hóa hệ thống đo đếm 
điện năng, làm giảm nguy cơ sai sót, 
nhầm lẫn trong quá trình ghi chỉ số, 
từ đó công tác tính hóa đơn tiền điện 
được thực hiện kịp thời và mang lại 
sự hài lòng cho khách hàng sử dụng 
điện.

Ông Ngô Thế Tuyển, Phó Giám 
đốc Công ty Điện lực Hưng Yên cho 
biết: Việc sử dụng các thiết bị điện 
ở mức phù hợp, hiệu quả không 
những phục vụ được mục đích của 

khách hàng mà còn góp phần giảm 
nguy cơ sự cố điện, tránh được hóa 
đơn tiền điện tăng cao. Để thực hiện 
có hiệu quả điều đó, ngành điện 
khuyến nghị khách hàng, người dân 
cần thật sự quan tâm thực hành tiết 
kiệm điện. Trong đó, người dân nên 
sử dụng điện theo nguyên tắc bốn 
đúng: “Đúng lúc, đúng chỗ, đúng 
cách và đúng nhu cầu”. Chỉ sử dụng 
điều hòa không khí khi thật cần thiết, 
đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 260C 
trở lên (ban ngày) và 27 - 280C (ban 
đêm); ưu tiên mua sắm các phương 
tiện thiết bị điện hiệu suất cao hoặc 
thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm 
năng lượng; hạn chế sử dụng bóng 
đèn sợi đốt, thay thế bằng bóng đèn 
led; hệ thống đun nước nóng từ năng 
lượng mặt trời. Không nên sử dụng 
đồng thời các thiết bị điện có công 
suất lớn, như điều hòa, bếp điện, 
bình nóng lạnh vào giờ cao điểm. 
Không sử dụng các thiết bị tiêu tốn 
nhiều điện trong giờ cao điểm. Tích 
cực sử dụng các nguồn năng lượng 
tái tạo để giảm tiền điện ở các bậc giá 
cao. Đồng thời, khách hàng cần cân 
đối bố trí lịch sản xuất theo hướng 
tiết giảm sử dụng điện trong giờ cao 
điểm, tăng cường sử dụng điện trong 
giờ thấp điểm, đầu tư các thiết bị sản 
xuất tiết kiệm năng lượng và phối hợp 
ngành điện theo dõi, kiểm soát chất 
lượng điện năng. Các doanh nghiệp 
sản xuất cần bố trí kế hoạch sản xuất 
hợp lý, hạn chế vận hành các thiết 
bị điện có công suất lớn vào giờ cao 
điểm, từ 17 đến 20 giờ hằng ngày. 
Thực hiện đầu tư, cải tiến, thay thế 
các thiết bị cũ, lạc hậu, hiệu suất thấp 
bằng các thiết bị có hiệu suất cao và 
tiết kiệm điện; lắp đặt thêm các thiết 
bị đo đếm điện năng tại các bộ phận, 
tổ, đội sản xuất để kiểm soát lượng 
điện sử dụng.

PHẠM ĐĂNG

Điện lực Phù Tiên tuyên truyền người dân sử dụng điện tiết kiệm, 
hiệu quả

Vải trứng Hưng Yên tại xã Phan Sào Nam (Phù Cừ) đóng hộp 
trước khi xuất bán

THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Phấn đấu gieo cấy trên 70% diện tích lúa 
chất lượng cao 

PHÙ CỪ

Giải tỏa 26 trường hợp xây dựng 
trái phép trên đất nông nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG

590 sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
được áp dụng vào sản xuất

Những năm qua, Công ty Cổ 
phần may và dịch vụ Hưng Long đã 
đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, 
vận động người lao động hăng hái 
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 
thi đua lao động sản xuất. Đồng thời 
có chế độ khen thưởng kịp thời với 
những sáng kiến được áp dụng hiệu 

quả vào sản xuất. Trong năm 2021 
và 6 tháng đầu năm 2022 đã có 
590 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của 
người lao động được doanh nghiệp 
ghi nhận, áp dụng vào sản xuất, làm 
lợi cho doanh nghiệp trên 3 tỷ đồng. 

HỒNG NGỌC

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 số 93a), 6 
tháng đầu năm 2022, huyện Phù 

Cừ đã giải tỏa được 26 trường hợp 
xây dựng trái phép trên đất nông 
nghiệp ở các xã: Minh Tân, Quang 
Hưng, Minh Hoàng, Phan Sào Nam 
và thị trấn Trần Cao. Tính đến nay, 
toàn huyện có 663/897 trường hợp 
vi phạm Kế hoạch số 93a được giải 
toả đạt tỷ lệ 73,91%. 

VŨ HUẾ

Vụ lúa mùa năm nay, thành phố Hưng Yên có kế 
hoạch gieo cấy 780ha lúa. Trong đó: Lúa mùa trà sớm 
chiếm 5 -10%; lúa mùa trà trung chiếm 90 - 95% diện 
tích gieo cấy; tổng diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao 
khoảng 550ha, chiếm trên 70% diện tích. Thành phố chỉ 
đạo các địa phương sử dụng các giống lúa năng suất, 
chất lượng, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng để 

sản xuất trong vụ mùa như: Nếp thơm Hưng Yên, Hà 
Phát 3, Đài Thơm 8.... Mỗi phường, xã lựa chọn từ 3 đến 
4 giống chủ lực chất lượng cao để sản xuất, bảo đảm 
gọn vùng và tuân thủ quy trình kỹ thuật canh tác của 
từng giống.

VI NGOAN

Tiêm bổ sung vắc xin phòng 2 bệnh đỏ 
cho trên 17,7 nghìn con lợn

* Ngày 22.6, Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh gồm các đồng chí: Đại tướng 
Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ 
trưởng Bộ Công an; Đào Hồng Vận, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã 
tiếp xúc cử tri huyện Yên Mỹ. Cùng 
dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đồng 
chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đặng Ngọc 
Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh; Phạm Văn Khuê, Trưởng 
ban Tổ chức Tỉnh ủy; Quách Thị 
Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh 
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Trường, 
Giám đốc Công an tỉnh.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng 
chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy thay mặt Đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo tới 
cử tri kết quả Kỳ họp thứ Ba, Quốc 
hội khóa XV. Tại kỳ họp, Quốc hội đã 
thông qua 5 luật, 17 nghị quyết, cho 
ý kiến về 6 dự án luật và quyết nghị 
nhiều nội dung quan trọng khác...

Cử tri huyện Yên Mỹ phát biểu ý 
kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn 
đề như: Cần quan tâm về cơ sở vật 
chất, chế độ cho lực lượng công an 
xã; có quy định cụ thể trách nhiệm 
của người tố cáo để giảm thiểu tình 
trạng tố cáo sai sự thật; khó khăn 
trong thực hiện thu hồi đất theo hình 
thức nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất; cần tiếp tục chỉ đạo xử lý 
nghiêm các tổ chức, cá nhân xả chất 
thải gây ô nhiễm môi trường hệ thống 
Bắc Hưng Hải; cần đồng bộ giữa các 
phần mềm nhằm thực hiện tốt hoạt 
động chứng thực chữ ký, hợp đồng 
giao dịch; cần có quy định, giải pháp 
nhằm tránh tình trạng lạm dụng yêu 
cầu nộp bản sao công chứng gây 
lãng phí…

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng 
chí Đặng Ngọc Quỳnh, Uỷ viên Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh thông báo 
tới cử tri kết quả, tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua 
và giải trình, trả lời một số vấn đề 
được cử tri quan tâm. 

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ 
Công an trân trọng tiếp thu những ý 

kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị; 
những ý kiến, kiến nghị của các cử 
tri sẽ được tổng hợp đầy đủ để Đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với 
Quốc hội hoặc chuyển tới các cấp 
có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo 
quy định. Đồng chí Bộ trưởng Bộ 
Công an Tô Lâm đánh giá cao kết 
quả phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh trong thời gian qua. Tỉnh Hưng 
Yên đã xây dựng được môi trường an 
toàn, thuận lợi để phát triển kinh tế - 
xã hội. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công 
an Tô Lâm đã thông tin tới cử tri tình 
hình an ninh chính trị trong nước và 
trên thế giới, đại dịch Covid-19… đã 
ảnh hưởng tới phát triển kinh tế của 
nước ta. Với quan điểm nhất quán 
xây dựng mối quan hệ hòa bình, 
hữu nghị cùng phát triển với tất cả 
các quốc gia trên thế giới, vị thế của 
nước ta trên trường quốc tế ngày 
càng được nâng cao. Việt Nam hiện 
đang là thành viên tích cực, có vai trò 
quan trọng trong ASEAN. Tình hình 
kinh tế - xã hội của nước ta đang trên 
đà phục hồi sau đại dịch Covid-19; 
an ninh chính trị được giữ vững; tội 
phạm và tai nạn giao thông đang có 
chiều hướng giảm; một số vụ án lớn 
được điều tra, xử lý nghiêm minh… đã 
củng cố lòng tin trong Nhân dân…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công 
an Tô Lâm tặng huyện Yên Mỹ 1 
chiếc xe cứu thương nhằm hỗ trợ 
huyện thực hiện công tác chăm sóc, 
bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử 
tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn 
Hữu Nghĩa trân trọng cảm ơn món 
quà mà Đại tướng Tô Lâm đã dành 
cho huyện Yên Mỹ nói riêng và tỉnh 
Hưng Yên nói chung, góp phần 
nâng cao chất lượng hoạt động y 
tế cơ sở của tỉnh... Đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian 
dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 
tạp, Đại tướng Tô Lâm luôn dành sự 
quan tâm tới tỉnh. Đại tướng đã dành 
nhiều món quà thiết thực, ý nghĩa hỗ 
trợ các hộ nghèo, khó khăn trên địa 
bàn tỉnh, qua đó, động viên, chia sẻ 
những khó khăn của các hộ nghèo, 
giúp các hộ nghèo vượt qua khó 
khăn, ổn định cuộc sống…

* Ngày 22.6, Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh gồm các đồng chí: Đỗ Tiến 
Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài 
Tiếng nói Việt Nam; Phạm Đình 
Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng 

Quốc hội đã tiếp xúc với cử tri huyện 
Văn Lâm. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri 
có các đồng chí: Lê Xuân Tiến, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; 
Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng 
chí Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm 
Văn phòng Quốc hội đã thông báo 
những nội dung chính kết quả Kỳ 
họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV.

Phát huy tinh thần, trách nhiệm 
của người đại biểu dân cử, các đại 
biểu trong Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu 
tham gia phát biểu 6 lượt ý kiến tại 
các phiên thảo luận ở hội trường, 16 
lượt ý kiến tại các phiên thảo luận 
tổ; có 4 lượt chất vấn gửi đến Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 
Các ý kiến phát biểu của Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh được các vị đại 
biểu chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự đầu tư 
tâm huyết, trí tuệ, có sự tham vấn, 
thảo luận trong đoàn nhằm phản ánh 
đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng 
của cử tri và Nhân dân trong tỉnh với 
Quốc hội…

Đồng chí Phạm Đình Toản, Phó 
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 
cũng đã thông tin kết quả giải quyết, 
trả lời những kiến nghị của cử tri gửi 
tới Quốc hội tại các buổi tiếp xúc 
trước kỳ họp.

Cử tri huyện Văn Lâm bày tỏ vui 
mừng trước kết quả của Kỳ họp thứ 
Ba, Quốc hội khóa XV và những hoạt 
động tích cực của Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh. Đồng thời, kiến nghị 
một số nội dung như: Khó khăn trong 
tự chủ về tài chính tại các cơ sở y tế 
công lập tuyến huyện; quan tâm, xử 
lý dứt điểm tình trạng xe trốn Trạm 
thu phí Quốc lộ 5; mất an toàn giao 
thông tại các đường ngang đường sắt 
tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy qua 
địa bàn huyện… 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí 
Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc 
Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng 
cảm ơn và tiếp thu những ý kiến, 
kiến nghị của cử tri. Các ý kiến của 
cử tri sẽ được đoàn tổng hợp, chuyển 
đến Quốc hội và các bộ, ngành chức 
năng xem xét giải quyết. 

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm...
(TIẾP THEO TRANG 1)

Từ ngày 21 đến ngày 30.6, toàn 
tỉnh tiến hành tiêm bổ sung vắc xin 
phòng 2 bệnh đỏ (tả và tụ huyết 
trùng) cho trên 17,7 nghìn con lợn. 
Đây là đối tượng vật nuôi chưa được 
tiêm vắc xin phòng bệnh trong đợt 
chính vụ và những con vật nuôi mới 

phát sinh chưa được tiêm phòng 
trong diện tiêm. Đàn vật nuôi được 
tiêm bổ sung vắc xin tập trung ở các 
địa phương: Khoái Châu, Ân Thi, 
Phù Cừ… 

HOA PHƯƠNG
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Giải bơi lội năm 2022

các sở, ngành, địa phương rà soát, 
giải quyết ý kiến của cử tri. Cụ thể, 
Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối 
hợp với UBND huyện Khoái Châu, 
UBND xã Chí Tân kiểm tra hoạt động 
sản xuất tinh bột nghệ tại xã Chí Tân. 
Đồng thời, có văn bản đề nghị UBND 
huyện Khoái Châu chỉ đạo các đơn 
vị có liên quan, UBND xã Chí Tân 
kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở, hộ 
gia đình sản xuất tinh bột nghệ thực 
hiện các quy định của pháp luật về 
bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm 
hành vi xả chất thải gây ô nhiễm môi 
trường; xử lý dứt điểm tình trạng vứt 
rác thải bừa bãi ra nguồn nước… Đến 
nay, không còn ý kiến phản ánh của 
Nhân dân về hoạt động sản xuất tinh 
bột nghệ gây ảnh hưởng đến người 
dân xung quanh.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri về 
việc: Một số công ty, đơn vị đã được 
bàn giao đất nhưng chưa đầu tư xây 
dựng, đưa dự án vào hoạt động; để 
đất không nhiều năm gây lãng phí 
tài nguyên, thời gian qua, Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã phối hợp 
với các sở, ngành có liên quan, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố 
tăng cường thanh tra, kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về đất đai, nhất 
là việc sử dụng đất theo tiến độ tại dự 
án đầu tư được chấp thuận theo quy 
định đối với các dự án đầu tư trên địa 
bàn tỉnh; rà soát, lập danh sách các 
dự án chậm triển khai báo cáo UBND 
tỉnh xem xét, quyết định. Ngày 
15.4.2022, UBND tỉnh có Thông báo 
số 121/TB-UBND thông báo kết luận 
của UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà 
soát, thu hồi các dự án chậm triển 
khai trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 
72 dự án chậm triển khai gồm: 29 dự 
án đã hoàn thiện thủ tục về đất đai, 
chưa xây dựng và 43 dự án đã hoàn 
thiện thủ tục đất đai, đang xây dựng 
hoặc đã đưa một phần dự án đi vào 
hoạt động. UBND tỉnh đã phê bình 
các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong 
việc chậm triển khai thực hiện dự 
án, làm ảnh hưởng đến môi trường 
đầu tư và hiệu quả sử dụng đất trên 
địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Thanh 
tra tỉnh thanh tra toàn diện một số 
dự án chậm triển khai trên địa bàn 
tỉnh. Cùng với đó, Sở Tài nguyên và 
Môi trường, các sở, ngành có liên 
quan đang tích cực hướng dẫn các 
doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ 
các khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình triển khai dự án; tiếp tục rà soát, 
tham mưu UBND tỉnh gia hạn tiến độ 
sử dụng đất cho các dự án theo quy 
định của pháp luật về đất đai. Sở Tài 
nguyên và Môi trường thường xuyên 
giám sát tình hình sử dụng đất, công 
tác bảo vệ môi trường, kịp thời phát 
hiện, báo cáo UBND tỉnh xử lý dự án 
vi phạm pháp luật…

Cùng với đó, các đại biểu HĐND 
tỉnh tăng cường chất vấn các cơ quan 
có thẩm quyền những vấn đề cử tri 
quan tâm tại các kỳ họp HĐND tỉnh. 
Một trong những nội dung đó là: Đề 
nghị tỉnh xây dựng các chính sách 
đào tạo nghề cho người lao động; hỗ 

trợ các doanh nghiệp trong việc đào 
tạo nghề cho người lao động trên địa 
bàn tỉnh. Về vấn đề này, UBND tỉnh 
đã ban hành Quyết định số 1362/
QĐ-UBND, ngày 18.5.2017 quy định 
danh mục nghề, nhóm nghề, thời 
gian, chi phí đào tạo sơ cấp và dưới 3 
tháng làm căn cứ để hỗ trợ lao động 
nông thôn tham gia học nghề. Đồng 
thời, tỉnh quan tâm đầu tư nâng cao 
năng lực về cơ sở vật chất, thiết bị, 
chương trình, giáo trình đào tạo và 
đội ngũ giáo viên tại các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp trên địa bàn. Đến 
nay, toàn tỉnh có 26 cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp. Các cơ sở này cơ bản 
đã đáp ứng được nhu cầu đào tạo 
của thị trường lao động. Hiện nay, tỷ 
lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn 
tỉnh đạt trên 67%, trong đó, tỷ lệ có 
bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 26%... 
ĐỔI MỚI NỘI DUNG, 
PHƯƠNG PHÁP TIẾP XÚC CỬ TRI

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan 
trọng của công tác TXCT, thời gian 
qua, Thường trực HĐND phối hợp với 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp thực hiện trách nhiệm 
tiếp xúc cử tri theo hướng đổi mới, đa 
dạng các loại hình tiếp xúc hướng về 
cơ sở, theo từng chuyên đề. Căn cứ 
kế hoạch tiếp xúc cử tri của HĐND 
tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh phối hợp với các địa 
phương chủ động phối hợp làm tốt 
công tác chuẩn bị các hội nghị tiếp 
xúc như: Phối hợp thông tin, tuyên 
truyền về kế hoạch tiếp xúc cử tri; 
xác định rõ nội dung tiếp xúc trước 
và sau kỳ họp; thực hiện công khai 
lịch, chương trình, nội dung tiếp xúc 
cử tri trên các phương tiện thông tin 
đại chúng để đông đảo cử tri biết, 
đến dự. 

Tại các hội nghị TXCT, MTTQ Việt 
Nam các cấp đã mời đại diện lãnh 
đạo chính quyền địa phương và các 
cơ quan, tổ chức có liên quan đến 
dự để trực tiếp lắng nghe, giải đáp 

những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm 
quyền và trách nhiệm của mình. Qua 
đó, tăng cường trách nhiệm của cấp 
ủy, chính quyền địa phương trong 
việc giải quyết kịp thời các bức xúc 
trong Nhân dân. Nhiều kiến nghị của 
cử tri đã được giải quyết tại hội nghị, 
đáp ứng kịp thời mong mỏi, nguyện 
vọng chính đáng của cử tri và Nhân 
dân.

Việc tổng hợp, phân loại ý kiến, 
kiến nghị của cử tri được MTTQ Việt 
Nam các cấp từng bước đổi mới theo 
hướng tổng hợp khách quan, lựa 
chọn lĩnh vực, xác minh tính xác thực 
của ý kiến cử tri, phân loại ý kiến 
theo phân cấp, ý kiến đề xuất của tập 
thể, ý kiến đề nghị cho cá nhân, bảo 
đảm không bỏ sót kiến nghị của cử 
tri để gửi tới các cơ quan chức năng 
giải quyết. MTTQ Việt Nam các cấp 
thực hiện tốt công tác giám sát việc 
trả lời kiến nghị của cử tri của các cơ 
quan có thẩm quyền. Đối với những 
kiến nghị chậm giải quyết, trả lời, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam phối hợp với 
Thường trực HĐND tiếp tục đề nghị 
chính quyền hoặc phối hợp với cơ 
quan hữu quan giải quyết, bảo đảm 
quyền lợi của cử tri và Nhân dân. 

Chất lượng giải quyết kiến nghị 
của cử tri ngày càng được nâng cao. 
Nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh 
của cử tri đã từng bước được làm rõ 
và giải quyết kịp thời, dứt điểm; tâm 
tư, nguyện vọng chính đáng của cử 
tri cơ bản được đáp ứng, củng cố 
niềm tin của cử tri, Nhân dân đối với 
chính quyền địa phương, góp phần 
hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Đồng thời, kết quả giải quyết kiến 
nghị của cử tri cũng cho thấy các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố với trách nhiệm của 
mình, ngay sau khi nhận được kiến 
nghị của cử tri đã kịp thời chỉ đạo 
khẩn trương tổ chức nghiên cứu, tiếp 
thu, giải quyết, trả lời cơ bản đầy đủ, 
rõ ràng về những vấn đề cử tri kiến 
nghị…

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp

Kịp thời tiếp thu... (TIẾP THEO TRANG 1)

luôn bám sát các nhiệm vụ Chính 
phủ, các bộ, ngành Trung ương để 
triển khai thực hiện với 24 văn bản 
bao gồm các quyết định, kế hoạch 
triển khai nhiệm vụ CCHC. Việc xây 
dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy 
phạm pháp luật được đánh giá thực 
hiện tốt tất cả các nội dung theo yêu 
cầu, đạt tối đa 5/5 điểm. Đặc biệt là 
việc triển khai các hoạt động về theo 
dõi thi hành pháp luật; rà soát văn 
bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 
và xử lý văn bản trái luật...

Về cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC), các nội dung được đánh giá 
tốt như: Thực hiện công tác kiểm soát 
TTHC; 100% số TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cấp tỉnh, ngành 
dọc, UBND cấp huyện và UBND cấp 
xã được thực hiện việc tiếp nhận, trả 
kết quả tại bộ phận một cửa các cấp; 
kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị 
của cá nhân, tổ chức đối với quy định 
TTHC đều được công khai trên Hệ 
thống thông tin tiếp nhận phản ánh, 
kiến nghị của Chính phủ theo đúng 
quy định. 

Đặc biệt, chỉ số hài lòng của người 
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 
cơ quan hành chính Nhà nước năm 
2021 tỉnh Hưng Yên tăng 2 bậc so 
với năm trước và xếp thứ 3/63 tỉnh, 
thành phố. Trong đó, mức độ hài 
lòng về việc tiếp nhận, giải quyết góp 
ý, phản ánh, kiến nghị đạt 92,59%. 
Điều này cho thấy các cơ quan hành 
chính Nhà nước của tỉnh đã quyết liệt 
chỉ đạo thực hiện và rất cầu thị trong 
việc tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến 
nghị và xử lý, thông báo kịp thời kết 
quả giải quyết kiến nghị cho người 
dân, tổ chức.

Cải cách tổ chức bộ máy hành 
chính là lĩnh vực được đánh giá thực 
hiện tốt tất cả các nội dung và đạt tối 
đa 7/7 điểm. Trong đó, xây dựng và 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức đạt 7/7,5 điểm. 
Hiện đại hóa nền hành chính đạt  
10,25/11 điểm, tăng 2,18 điểm so với 

năm trước. Các nội dung tỉnh được 
đánh giá tốt như: Ban hành Kiến trúc 
Chính quyền điện tử; tổ chức triển 
khai, duy trì và cập nhật Kiến trúc 
theo quy định; 100% văn bản, hồ sơ 
công việc được xử lý trên môi trường 
mạng; hồ sơ TTHC được giải quyết 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt tỷ 
lệ 25%, trong khi yêu cầu tối thiểu là 
20%; tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC 
được trả qua dịch vụ bưu chính công 
ích đạt 36,7%, trong khi yêu cầu tối 
thiểu 20%...

Có thể thấy, CCHC tác động trực 
tiếp đến nền kinh tế. Năm 2021, 
mặc dù chịu tác động mạnh bởi dịch 
Covid-19, song nhờ thực hiện đồng 
bộ các nghị quyết của Trung ương 
và các giải pháp nhằm cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh mà hoạt 
động của nhiều doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh duy trì ổn định và đạt 
mức tăng trưởng khá; đời sống Nhân 
dân ổn định. 

Bên cạnh những kết quả đạt 
được, việc nâng cao chất lượng Chỉ 
số Par Index của tỉnh vẫn còn tồn 
tại, hạn chế như: Việc thực hiện 
kế hoạch CCHC của tỉnh chưa đạt 
100% nhiệm vụ đề ra. Việc công khai 
TTHC trên Cổng thông tin điện tử 
(TTĐT) của tỉnh và Trang TTĐT của 
các cơ quan, đơn vị chưa được kịp 
thời, đầy đủ. Còn có đơn vị đăng tải 
TTHC đã hết hiệu lực thi hành hoặc 
đã sửa đổi, bổ sung, gây khó khăn 
cho người dân, tổ chức khi tra cứu, 
thực hiện TTHC (Sở Tài nguyên và 
Môi trường). Việc cập nhật kết quả 
giải quyết TTHC trên phần mềm Một 
cửa điện tử do tỉnh cung cấp chưa 
thường xuyên; tại UBND cấp xã, việc 
kết thúc xử lý hồ sơ TTHC trên phần 
mềm chậm, dẫn đến tỷ lệ hồ sơ báo 
quá hạn cao. Việc sử dụng chữ ký số 
tại nhiều đơn vị, nhất là UBND cấp 
huyện, cấp xã còn thấp. 

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế 
trên, góp phần nâng cao Chỉ số Par 
Index của tỉnh, trong thời gian tới, các 

ngành, địa phương cần nghiêm túc 
đánh giá tình hình thực hiện CCHC, 
rà soát, phân tích, chấn chỉnh, khắc 
phục những thiếu sót, hạn chế trong 
quá trình tham mưu thực hiện, xác 
định rõ trách nhiệm của từng cá 
nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm 
vụ được giao, trong đó nêu cao vai 
trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền. 
Cung cấp và có biện pháp tuyên 
truyền, thúc đẩy việc người dân, tổ 
chức thường xuyên sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 
và dịch vụ bưu chính công ích trong 
giải quyết TTHC; rà soát các TTHC 
không có phát sinh hồ sơ qua dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4 trong thời gian dài. Không được 
để xảy ra tình trạng hồ sơ TTHC trễ 
hạn; thực hiện xin lỗi bằng văn bản 
đối với các hồ sơ TTHC trả kết quả 
trễ hạn cho người dân, tổ chức. Tiếp 
tục hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, 
đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, giải 
quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị, 
cần bố trí các hình thức tiếp nhận 
giúp người dân, tổ chức dễ dàng khai 
thác thông tin, có thông báo kịp thời 
kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến 
nghị bảo đảm đúng quy định. Xử lý 
nghiêm các trường hợp cán bộ, công 
chức gây khó khăn cho người dân, 
tổ chức. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ 
máy, nâng cao chất lượng hoạt động, 
hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp công 
lập; kiểm tra, xử lý kịp thời để bố trí, 
sắp xếp đúng vị trí việc làm cho công 
chức, viên chức theo danh mục được 
quy định. Đẩy mạnh triển khai hiện 
đại hóa nền hành chính, sử dụng các 
phần mềm được tỉnh trang bị để phát 
huy hiệu quả cao nhất trong công 
tác chỉ đạo và giao việc. Đẩy nhanh 
tiến độ việc xây dựng và triển khai có 
hiệu quả các cơ sở dữ liệu nền tảng, 
phục vụ phát triển chính quyền điện 
tử, chính quyền số.

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH 
PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ...

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

(Tiếp theo kỳ trước)

Từ ngày 23 đến 24.6.2022
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày 

nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.
Nhiệt độ cao nhất: 34 - 360C
Nhiệt độ thấp nhất: 28 - 300C

5. Tạm dừng áp dụng biện pháp 
cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan 
nếu người nộp thuế đáp ứng các điều 
kiện sau đây:

a) Không còn nợ tiền thuế quá 
hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của 
các lô hàng khác.

b) Người nộp thuế phải nộp thuế 
trước khi thông quan hoặc giải phóng 
hàng đối với lô hàng đang làm thủ 
tục hải quan.

c) Số tiền thuế, tiền chậm nộp, 
tiền phạt người nộp thuế đang còn 
nợ phải được bảo lãnh theo quy định.

6. Hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải 
quyết việc tạm dừng áp dụng biện 
pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải 
quan thực hiện như sau:

a) Người nộp thuế bị cưỡng chế 
có văn bản đề nghị tạm dừng áp 
dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm 
thủ tục hải quan gửi Cục Hải quan 
nơi phát sinh khoản nợ bị cưỡng chế 
dừng làm thủ tục hải quan kèm theo 

thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối 
với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền 
phạt còn nợ.

b) Cục Hải quan nơi người nộp 
thuế có khoản nợ bị cưỡng chế dừng 
làm thủ tục hải quan tiếp nhận, kiểm 
tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ 
và báo cáo, đề xuất gửi Tổng cục Hải 
quan trong thời hạn 5 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đủ, trong 
thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, cơ quan hải quan 
tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho 
người nộp thuế biết, hoàn chỉnh hồ 
sơ.

c) Tổng cục Hải quan căn cứ quy 
định tại khoản 5 Điều này, lấy ý kiến 
các đơn vị liên quan (nếu có), báo 
cáo Bộ Tài chính trong thời hạn tối 
đa 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ.

d) Bộ Tài chính xem xét, giải 
quyết tạm dừng áp dụng biện pháp 

cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan 
đối với từng trường hợp cụ thể theo 
đề nghị của Tổng cục Hải quan trong 
thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được báo cáo.

đ) Cơ quan hải quan nơi ban hành 
quyết định cưỡng chế căn cứ văn 
bản của Bộ Tài chính để tạm dừng 
áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng 
làm thủ tục hải quan.

Trường hợp kết thúc thời gian tạm 
dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế 
dừng làm thủ tục hải quan, người nộp 
thuế không thực hiện nghĩa vụ thuế 
với ngân sách nhà nước thì bị xử phạt 
theo quy định.

e) Văn bản tạm dừng áp dụng 
biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ 
tục hải quan thực hiện theo Mẫu số 
03-1/CC tại Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

(Còn nữa)

Vừa qua, Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện 
Ân Thi tổ chức thi đấu môn bơi lội. Đây là 1 trong 8 môn 
thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ 6. 

Tham dự giải năm nay có gần 100 vận động viên 
nam, nữ của 17 đơn vị các xã, thị trấn trong huyện. Các 
vận động viên tham gia tranh tài theo nhóm tuổi, thi đấu 

bơi tự do với cự ly từ 25m đến 50m. Kết quả ban tổ chức 
giải đã trao 10 giải nhất, 10 giải nhì, 10 giải ba và các 
giải khác

THẾ ANH
TTVH&TT Ân Thi

(TIẾP THEO TRANG 1)

Từ đầu năm đến nay, 
các doanh nghiệp may 
trên địa bàn tỉnh đã sản 
xuất được trên 110 triệu 
chiếc quần, áo các loại. 
Để đạt được mục tiêu sản 
xuất 365 triệu chiếc quần, 
áo trong năm 2022, nhiều 
doanh nghiệp đang tiếp 
tục đổi mới công nghệ, dây 
chuyền, huy động tối đa 
lao động, tổ chức làm tăng 
ca, tăng giờ đẩy nhanh tiến 
độ sản xuất. 

Trong ảnh: Trong giờ 
sản xuất tại Công ty cổ 
phần Tiên Hưng (Tiên Lữ)

Tin, ảnh: ĐỨC TOẢN

Ngọn lửa truyền thống được thắp lên trên đài lửa tại đại hội

Đại hội Thể dục thể thao huyện Tiên Lữ 
lần thứ IX - năm 2022

Ngày 22.6, huyện Tiên 
Lữ tổ chức khai mạc Đại hội 
Thể dục thể thao lần thứ IX 
- năm 2022.   

Đại hội có 1.500 vận 
động viên đến từ 29 đoàn 
thể thao của các xã, thị trấn 
và các cơ quan, đơn vị, lực 
lượng vũ trang trên địa bàn 
huyện. Các vận động viên 
tham gia tranh tài ở 10 môn 
thi đấu, gồm: Điền kinh, 
bóng đá nam, bóng chuyền 
hơi, bóng chuyền da nam, 
cầu lông, bóng bàn, cờ 
vua, cờ tướng, việt dã, bơi 
lội. Trong đó có 3 môn đã 
tổ chức thi đấu xong trước 
ngày khai mạc, các môn 
còn lại sẽ tiếp tục thi đấu và 
hoàn thành trong tháng 6.  

MINH HUẤN

LỜI CẢM ƠN CỦA BÁO HƯNG YÊNLỜI CẢM ƠN CỦA BÁO HƯNG YÊN
Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách 

mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022), Báo Hưng 
Yên rất vinh dự và vui mừng đón nhận sự quan tâm, 
động viên cùng những tình cảm quý báu của các 
đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, sở, ngành, đoàn thể 
tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị, lực lượng 
vũ trang, doanh nghiệp, cá nhân…đã đến tặng hoa,  
chúc mừng.

Chúng tôi coi đây là sự cổ vũ, khích lệ vô cùng 
quý báu, là động lực to lớn đối với đội ngũ những 
người làm báo. Báo Hưng Yên xin bày tỏ lòng biết 

ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, ủng hộ quý báu 
của các đồng chí, đồng nghiệp và công chúng. Báo 
Hưng Yên sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng 
và hiệu quả các mặt công tác, đổi mới nội dung, 
hình thức các ấn phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của bạn đọc; thực hiện tốt hơn nữa chức năng, 
nhiệm vụ trong việc tuyên truyền phát triển kinh tế-
xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
chính trị của tỉnh.

Trân trọng cảm ơn!
BAN BIÊN TẬP


