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Với truyền thống vẻ vang 77 năm phấn đấu, 
trưởng thành của ngành Tư pháp, thời gian 
qua, Sở Tư pháp luôn phát huy tốt vai trò cơ 

quan quản lý nhà nước; tham mưu với cấp ủy, chính 
quyền thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo hoạt động tư pháp trên địa bàn.

Tại hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2022, 
Sở Tư pháp vinh dự đón nhận Huân chương Lao động 
hạng Nhất do Chủ tịch nước tặng. Đây là niềm tự 
hào, đồng thời cũng xác định trách nhiệm cho ngành 
Tư pháp Hưng Yên tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao 
hơn nữa trong công tác, góp phần tích cực tham gia 
giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an 
ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Phát 
huy thành tích đạt được, năm 2022, Sở Tư pháp tiếp 
tục bám sát chương trình, kế hoạch của ngành cấp 
trên, tham mưu UBND tỉnh ra Quyết định số 320/
QĐ-UBND ngày 27.1.2022 ban hành Chương trình 
trọng tâm công tác tư pháp năm 2022 của tỉnh Hưng 
Yên; Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 22.12.2021 

Xác định chuyển đổi số vừa là mục 
tiêu, vừa là nhiệm vụ trọng tâm cải 
cách hành chính (CCHC), những 

năm qua, Sở Nội vụ đã tích cực tuyên 
truyền, tập huấn về CCHC; chủ động 
nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông 
tin, chuẩn hoá quy trình giải quyết thủ 
tục hành chính (TTHC), đánh giá, chấm 
điểm các chỉ số CCHC, PAPI, đánh 
giá, phân loại cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động (CC,VC,NLĐ), từ 
đó nâng cao chất lượng dịch vụ công và 
hiện đại hoá nền hành chính nhà nước.
ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM 
ĐÁNH GIÁ CC,VC,NLĐ

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu 
quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ, hiệu 
quả quản lý, điều hành, giải quyết TTHC 
nhanh chóng, khoa học, hạn chế tối đa 
sử dụng văn bản giấy... sau hơn 1 năm 
nghiên cứu, thử nghiệm, tháng 8.2022, 
Sở Nội vụ chính thức vận hành Hệ thống 

Chuẩn bị vào năm học mới là dịp nhiều bà 
mẹ bàn tán xôn xao việc chọn thầy, chọn lớp 
cho con. Chị Hoa hớt hải, hổn hển: 

- Sáng đưa con đến nhà cô học thêm, tranh 
thủ qua trường cảm ơn cô hiệu trưởng. Cô này 
dạy tốt, cũng phải nhờ chỗ người thân quen mới 
xin được vào. 

- Cháu mới học tiểu học mà quan trọng chọn 
cô, chọn lớp thế hả chị?

- Quan trọng chứ, cô dạy giỏi, quan tâm thì 
con sẽ tiến bộ hơn.

Chị Thìn tán đồng: - Ngoài dạy giỏi, thì cô 
giáo là người quen cũng tốt hơn mà. Cô sẽ quan 
tâm hơn, có khi tạo điều kiện hơn cả về điểm 
số, học bạ.

Chị Tâm oang oang: - Chuẩn bị vào năm học 
mới, nhóm zalo phụ huynh lớp con em đã xôn 
xao hỏi nhau năm học này cô nào chủ nhiệm 
lớp. Rồi bàn nhau cùng đề nghị với hiệu trưởng 
để cô này, cô kia chủ nhiệm. Em không đồng 
tình việc đó, vì em nghĩ các cô đều trách nhiệm, 

QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ
LÊ QUANG HÒA

Giám đốc Sở Nội vụ

Mỗi tuần một chuyện Phát huy vai trò cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp
NGUYỄN ĐÌNH CHUNG
Giám đốc Sở Tư pháp

SỞ NỘI VỤ

Chọn cô
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Sở Nội vụ triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ xã Tân Tiến (Văn Giang)
(XEM TIẾP TRANG 3)

(XEM TIẾP TRANG 4)

(XEM TIẾP TRANG 2)

Khơi mạch nguồn 
văn hóa

THÁNG 8 - 
MÙA THU!

PV

Hội chợ xúc tiến 
thương mại tiêu thụ 
nhãn và nông sản 
huyện Khoái Châu 

năm 2022

Ngày 30.8, tiến hành
 kỳ họp thứ Chín - 

Hội đồng nhân dân tỉnh 
khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW 
của Ban Bí thư khóa XI 

Tin, ảnh: THU YẾN

MINH HUẾ - VÂN ANH

PHẠM ĐĂNG

(XEM TIẾP TRANG 4)

(XEM TIN TRANG 4)

(XEM TIẾP TRANG 4)

(XEM TIẾP TRANG 2)Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

Chủ động 
ứng phó 

với bão số 3
* Hồi 15 giờ 00 ngày 24.8.2022, 

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có Công 
điện số 02/CĐ-PCTT điện:

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và 
TKCN) các huyện, thị xã, thành phố; 
các sở, ngành, đơn vị: Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Tài nguyên 
và Môi trường, Công Thương, Thông 
tin và Truyền thông, Giao thông vận 
tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công 
an tỉnh, Công ty TNHH Một thành 
viên khai thác công trình thủy lợi 
tỉnh, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh 
và Truyền hình Hưng Yên. Theo nội 
dung công điện, để chủ động ứng 
phó với diễn biến của bão số 3, mưa 
lớn, lũ, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 
tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và 
TKCN các huyện, thị xã, thành phố, 

Ngày 25.8, Báo Hòa Bình tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày xuất 
bản số đầu (2.9.1962 - 2.9.2022) và đón nhận Huân chương Lao 
động hạng Ba. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Quốc Minh, 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, 
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo 
Việt Nam; Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; các đồng chí lãnh đạo, nguyên 
lãnh đạo tỉnh Hòa Bình...

Tháng 8.1962, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, BCH Đảng bộ tỉnh 
Hòa Bình đã ra Nghị quyết số 30-NQ/TU chuyển Tờ Tin thành tờ 
báo của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình - Báo Hòa Bình. Ngày 23.8.1962, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ra Quyết nghị số 62-QN/TU 
thành lập Ban Biên tập Báo Hòa Bình. Ngày 2.9.1962, số báo 
đầu tiên gồm 4 trang, in tipo trên giấy khổ 29 x 42cm chính thức 
được phát hành với 1.700 tờ đã đánh dấu sự ra đời của Báo Hòa 
Bình. Thời điểm mới tái lập tỉnh, Báo Hòa Bình chỉ có 4 cán bộ, 
trụ sở làm việc chính thức chưa có. Đến tháng 10.1992, tổ chức, 
bộ máy của Báo Hòa Bình dần ổn định, hoàn thiện với 3 phòng; 
đến năm 1999 thành lập 5 phòng chuyên môn, năm 2012, thành 
lập 7 phòng và đến năm 2021 sáp nhập thành 5 phòng. Từ tháng 
10.2015 đến nay, báo in phát hành 6 kỳ/tuần, với số lượng 6.300 
tờ/kỳ.

Đặc biệt, tháng 12.2006, Báo Hòa Bình là một trong những 
báo Đảng đầu tiên ở khu vực miền Bắc ra mắt trang Thông tin 
điện tử tổng hợp trên mạng Internet. Sự kiện này đánh dấu sự 
bắt nhịp với xu thế phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo 

Ngày 25.8, tại đền Đa Hòa, xã Bình 
Minh, UBND huyện Khoái Châu tổ chức 
lễ khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại 
tiêu thụ nhãn và nông sản huyện Khoái 
Châu năm 2022. Tới dự có đồng chí Bùi 
Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 
đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa 
phương, doanh nghiệp trong và ngoài 
tỉnh.

Hội chợ xúc tiến thương mại tiêu thụ 
nhãn và nông sản huyện Khoái Châu 
năm 2022 diễn ra từ ngày 24 đến 26.8 tại 
khuôn viên đền Đa Hòa, xã Bình Minh. 
Tham gia hội chợ có 50 gian hàng trưng 
bày sản phẩm tiêu biểu trên địa bàn 
huyện gồm: 15 gian hàng nhãn quả tươi; 
25 gian hàng giới thiệu các sản phẩm 

BÁO HÒA BÌNH 

Kỷ niệm 60 năm 
ngày xuất bản số đầu

Ngày 25.8, Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh có Thông báo số 506/TB-HĐND thông 
báo tổ chức kỳ họp thứ Chín - Hội đồng nhân 
dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh ấn định tổ chức kỳ họp thứ Chín - Hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa XVII trong ngày 
30.8.2022 - thứ Ba (khai mạc lúc 7h30) tại Hội 
trường 408 - Trụ sở HĐND và UBND tỉnh (địa 
chỉ: Số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến 
Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 
để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc 
thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trân 
trọng thông báo để toàn thể cử tri và Nhân 
dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp.

PV

(XEM TIẾP TRANG 2)

Ngày 25.8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 
IV năm 2022. Đồng chí Đào Hồng Vận, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 
Cùng dự có các đồng chí: Đặng Ngọc 
Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; 
Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được 
nghe lãnh đạo thị xã Mỹ Hào thông tin, 
báo cáo về việc thực hiện dự án khu 
xử lý chất thải Hòa Phong tại xã Hòa 
Phong (thị xã Mỹ Hào). Sau đó, các đại 
biểu đã thảo luận và đưa ra một số giải 
pháp để tăng cường tuyên truyền, kịp 
thời thông tin về dự án đến người dân.

Về hoạt động báo chí, trong quý III 
năm 2022, các cơ quan báo chí của tỉnh 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Giao ban báo chí
 quý IV năm 2022

HỒNG NGỌC
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Theo tuyên cáo ngày 
28.8.1945 của Chính 
phủ lâm thời nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa trong nội các quốc 
gia, Bộ Thông tin Tuyên 
truyền được thành lập 
(sau đó ngày 1.1.1946 đổi 
tên là Bộ Tuyên truyền và 
Cổ động) - Tiền thân của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch ngày nay. Từ đó, 
ngày 28.8 hàng năm đã trở 
thành ngày truyền thống 
của ngành Văn hóa. 

Ngày 24.11.1946, tại 
Hội nghị Văn hóa toàn 
quốc lần thứ nhất, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Văn 
hóa phải hướng dẫn quốc 
dân thực hiện độc lập, tự 
cường và tự chủ”; “Văn hóa 
soi đường cho quốc dân 
đi”. Đây cũng chính là kim 
chỉ nam xuyên suốt quá 
trình phát triển văn hóa 
Việt Nam trong cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc và 
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 
Năm 1997, Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 5 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 
(khóa VIII) về “Xây dựng 
và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc” được 
ban hành, mở ra một thời 
kỳ mới cho sự nghiệp văn 
hóa. Đặc biệt, tại Hội nghị 
Văn hóa toàn quốc ngày 
24.11.2021, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng khẳng 
định: “Văn hoá là hồn cốt 
của dân tộc, nói lên bản 
sắc của dân tộc; văn hoá 
còn thì dân tộc còn”. Trong 
dòng chảy của hàng nghìn 
năm lịch sử, sự đặc sắc và 
giàu giá trị của văn hóa 
Hưng Yên đã làm phong 
phú, đa dạng hơn cho nền 
văn hóa dân tộc. Hưng 
Yên được biết đến là mảnh 
đất của di sản với trên 
1.800 di tích các loại, trong 
đó có 3 di tích xếp hạng 
cấp quốc gia đặc biệt, 175 
di tích xếp hạng cấp quốc 
gia (là tỉnh đứng thứ 3 cả 
nước về số lượng di tích 
được xếp hạng quốc gia), 
264 di tích xếp hạng cấp 
tỉnh; 6 hiện vật, nhóm hiện 
vật được công nhận là bảo 
vật quốc gia; hơn 500 lễ 
hội, 147 làng nghề truyền 
thống, 243 đơn vị ca dao, 
tục ngữ, hò, vè, ngụ ngôn, 
truyện cổ tích, hát ru, văn 
tế; 19 nghệ nhân được 
Chủ tịch nước phong tặng 
danh hiệu Nghệ nhân ưu 
tú trong lĩnh vực di sản văn 

Cựu du học sinh biến cây cỏ sậy thành hàng xuất khẩu
TIN KHOA HỌC - KỸ THUẬT

Khơi mạch nguồn văn hóa

hóa phi vật thể. Thậm chí, 
có hai di sản đã vượt ra 
ngoài giới hạn địa lý và sự 
khác biệt để trở thành tài 
sản văn hóa của nhân loại 
là: Ca trù và Thực hành Tín 
ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ 
được tổ chức Giáo dục, 
Khoa học và Văn hóa của 
Liên Hợp Quốc (UNESCO) 
công nhận là di sản văn 
hóa phi vật thể. Đây là 
những tài sản quý báu, là 
cốt lõi của bản sắc văn hóa 
dân tộc và là niềm tự hào 
của người dân Hưng Yên.

Thành tựu của ngành 
Văn hóa nói chung và lĩnh 
vực Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Hưng Yên nói 
riêng luôn gắn chặt với 
những chặng đường lịch 
sử vẻ vang của Đảng và 
dân tộc. Qua nhiều lần 
hợp nhất, chia tách, thay 
đổi tên gọi để phù hợp với 
từng giai đoạn lịch sử và 
chức năng nhiệm vụ được 
giao, ngành Văn hóa tỉnh 
đã góp phần quan trọng 
xây dựng đời sống, nếp 
sống văn hóa, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế 
- xã hội, đóng góp tích cực 
vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục 
khẳng định văn hóa thực 
sự trở thành nền tảng tinh 
thần vững chắc của xã hội. 
Ngành Văn hóa tỉnh đã tích 
cực tham mưu với Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh đề ra 
chủ trương, biện pháp phát 
triển sự nghiệp văn hóa. 
Phong trào xây dựng làng, 
khu phố, gia đình văn hóa 

nhận được sự đồng tình, 
ủng hộ của đông đảo Nhân 
dân. Đến năm 2021, toàn 
tỉnh có tỷ lệ làng, khu phố 
văn hóa đạt 89,5%, gia 
đình văn hóa đạt 92%, cơ 
quan, đơn vị đạt chuẩn văn 
hóa đạt 91%. Hệ thống 
thiết chế văn hóa, thể thao 
từ tỉnh đến cơ sở được đầu 
tư xây dựng, phục vụ kịp 
thời các nhiệm vụ chính trị 
và tổ chức các hoạt động 
văn hóa, thể thao. Công 
tác bảo tồn và phát huy giá 
trị di sản văn hóa được chú 
trọng. Thành tích thể thao 
được nâng lên qua các giải 
đấu cấp quốc gia và khu 
vực. Lĩnh vực du lịch được 
quan tâm, thu hút được 
đông đảo du khách trong 
nước và quốc tế đến tham 
quan. Những đóng góp to 
lớn của các thế hệ cán bộ 
ngành Văn hóa của tỉnh 
được Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân ghi nhận bằng 
nhiều phần thưởng, danh 
hiệu cao quý.

Trong thời gian tới, 
nhằm thực hiện thắng lợi 
mục tiêu “xây dựng và 
phát triển văn hóa, con 
người Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước”; để văn 
hóa thực sự là nền tảng 
tinh thần xã hội, ngành 
Văn hóa tỉnh tích cực, chủ 
động tham mưu với Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh các 
quy hoạch, kế hoạch, đề 
án, chương trình cụ thể về 
phát triển văn hoá; triển 
khai thực hiện có hiệu quả 

Nghị quyết số 13 - NQ/TU 
ngày 8.10.2021 của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
về Chương trình bảo tồn và 
phát huy giá trị di sản văn 
hóa, di tích lịch sử gắn với 
phát triển du lịch giai đoạn 
2021-2025, tầm nhìn đến 
năm 2030 với mục tiêu xây 
dựng Hưng Yên trở thành 
“Một trung tâm di sản văn 
hóa đặc sắc tại khu vực 
đồng bằng sông Hồng và 
cả nước, một điểm đến an 
toàn, thân thiện và hấp 
dẫn”; xác định rõ các giá trị 
văn hóa tiêu biểu đặc trưng 
của tỉnh cần được bảo vệ 
và phát huy; tập trung xây 
dựng đời sống văn hóa ở cơ 
sở; tạo điều kiện để nâng 
cao sự hưởng thụ văn hóa 
cho Nhân dân, thực hiện 
nếp sống văn minh trong 
việc cưới, việc tang và lễ 
hội; quan tâm phát triển 
toàn diện, sâu rộng phong 
trào thể dục, thể thao; tăng 
cường đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ làm công 
tác văn hoá từ tỉnh đến cơ 
sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ trong tình hình mới…

Với truyền thống tự 
hào của 77 năm xây dựng 
và phát triển, đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức, 
người lao động ngành Văn 
hóa tỉnh quyết tâm tiếp tục 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao, góp phần 
tích cực vào sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội 
trên quê hương Hưng Yên 
văn hiến.

LÊ HIẾU

về công tác pháp chế trên địa 
bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022. 
Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp hướng 
dẫn các sở, ngành, địa phương 
xây dựng chương trình, kế hoạch 
công tác tư pháp, công tác pháp 
chế năm 2022; đồng thời chỉ đạo 
các phòng chuyên môn, nghiệp 
vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 
giao, xây dựng kế hoạch công 
tác tư pháp năm 2022 của đơn 
vị mình. Phát huy vai trò cơ quan 
quản lý nhà nước về lĩnh vực Tư 
pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành cũng như 
trực tiếp ban hành nhiều văn bản 
triển khai đồng bộ các lĩnh vực 
công tác tư pháp ở địa phương; 
chú trọng công tác kiểm tra, 
hướng dẫn về công tác chuyên 
môn, nghiệp vụ đối với công tác 
pháp chế ở các sở, ngành và 
công tác tư pháp từ tỉnh đến cơ 
sở, qua đó, góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 
địa phương và nhiệm vụ chuyên 
môn của ngành... đem lại một số 
kết quả nổi bật như: Công tác xây 
dựng và thẩm định văn bản quy 
phạm pháp luật (VBQPPL) từng 
bước đi vào nền nếp, các văn 
bản thẩm định có chất lượng, bảo 
đảm tính hợp hiến, hợp pháp. Từ 
đầu năm đến nay, Sở Tư pháp 
đã tiến hành tham gia, góp ý đối 
với 120 dự thảo văn bản (gồm dự 
thảo văn bản của Trung ương và 
dự thảo văn bản của địa phương); 
tiến hành thẩm định đúng tiến độ, 
có chất lượng đối với 46 dự thảo 
VBQPPL; phối hợp với các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND 
tỉnh tham mưu HĐND, UBND tỉnh 
ban hành 21 VBQPPL; 10 huyện, 
thị xã, thành phố ban hành 37 
VBQPPL… Công tác kiểm tra, 
rà soát, hệ thống hóa VBQPPL 
được tiến hành thường xuyên, kịp 
thời, hiệu quả. 6 tháng đầu năm 
2022, Sở Tư pháp đã tiến hành tự 
kiểm tra và lập phiếu kiểm tra đối 
với 16/16 Quyết định của UBND 
tỉnh ban hành, đồng thời thực hiện 

kiểm tra theo thẩm quyền đối với 
15 văn bản do UBND huyện, thị 
xã, thành phố ban hành từ ngày 
25.9.2021 đến ngày 6.1.2022, 
qua kiểm tra kịp thời phát hiện, 
chấn chỉnh những sai sót trong 
quá trình ban hành các VBQPPL. 
Trong công tác rà soát, hệ thống 
hóa VBQPPL, Sở Tư pháp đã 
thực hiện rà soát thường xuyên 
đối với 312 VBQPPL của HĐND, 
UBND tỉnh, đề nghị sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban 
hành mới đối với 16 VBQPPL; 
cập nhật 21 VBQPPL do HĐND, 
UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về pháp luật, bảo 
đảm cập nhật 100% số văn bản 
đã ban hành. Công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật (PBGDPL) 
được tăng cường. Trong 6 tháng 
đầu năm 2022, các sở, ngành và 
10 huyện, thị xã, thành phố trong 
tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến được 737 cuộc cho trên 
72,6 nghìn lượt người, cấp phát 
miễn phí trên 183,5 nghìn tài liệu 
PBGDPL; tổ chức 10 cuộc thi tìm 
hiểu pháp luật với 283 người dự 
thi... Bên cạnh đó, công tác trợ 
giúp pháp lý được đẩy mạnh; 
công tác đăng ký quản lý hộ tịch, 
chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch 
tư pháp, bồi thường nhà nước, 
luật sư, công chứng, giám định 
được thực hiện đúng quy định, hỗ 
trợ đắc lực cho hoạt động quản lý 
nhà nước, đáp ứng nhu cầu của 
Nhân dân; việc thực hiện nhiệm 
vụ quản lý nhà nước về xử lý vi 
phạm hành chính, theo dõi thi 
hành pháp luật đạt được nhiều 
kết quả đáng khích lệ... qua đó 
góp phần nâng cao hiệu quả 
quản lý nhà nước về công tác tư 
pháp, thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự - an 
toàn xã hội tại địa phương. Đáng 
chú ý, trong công tác pháp chế, 
Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu 
UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả 
Nghị định số 55/2011/NĐ-CP 
ngày 4.7.2011 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy 
của tổ chức pháp chế; Công văn 
số 237-CV/TU ngày 7.12.2011 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
việc tăng cường thực hiện công 
tác pháp chế và Thông tư số 
01/2015/TT-BTP ngày 15.1.2015 
của Bộ Tư pháp hướng dẫn về 
nghiệp vụ thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của các 
tổ chức pháp chế ở địa phương. 
Đồng thời, Sở Tư pháp thường 
xuyên rà soát, cập nhật số lượng 
và lập danh sách công chức làm 
công tác xây dựng văn bản và 
cán bộ làm công tác pháp chế 
tại các sở, ngành tỉnh để củng 
cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm 
công tác pháp chế, nâng cao 
năng lực, chất lượng, hiệu quả 
của hoạt động pháp chế trên địa 
bàn tỉnh. Qua kết quả rà soát, số 
cán bộ làm công tác pháp chế tại 
các sở, ngành tỉnh là 19 người, 
đáp ứng công tác xây dựng chính 
sách, soạn thảo VBQPPL của 
tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, 
những tháng cuối năm 2022, Sở 
Tư pháp tiếp tục làm tốt công tác 
tham mưu, tổ chức thực hiện có 
hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, 
chương trình, kế hoạch, công 
văn chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, 
Chính phủ, ngành cấp trên; của 
HĐND, UBND tỉnh thuộc lĩnh vực 
quản lý. Đồng thời, tổ chức thực 
hiện hoàn thành tốt kế hoạch 
công tác năm 2022 của ngành, 
tập trung vào các nhiệm vụ: Xây 
dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa VBQPPL; quản lý nhà nước 
về PBGDPL, xây dựng cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa 
giải ở cơ sở; quản lý xử lý vi phạm 
hành chính, theo dõi thi hành 
pháp luật; công tác hành chính tư 
pháp; công tác bổ trợ tư pháp, trợ 
giúp pháp lý; công tác pháp chế 
và các mặt công tác khác...

Phát huy vai trò... 
VĂN GIANG

109 hộ dân bàn giao mặt bằng 
để thi công tuyến đường liên tỉnh 

Hà Nội - Hưng Yên kéo dài
Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên 

kéo dài, đoạn qua địa bàn huyện Văn Giang có tổng chiều dài 5,72km, 
với diện tích gần 79 nghìn m2, trong đó, trên 23 nghìn m2 diện tích nằm 
phía trước các công ty, trụ sở cơ quan; còn lại là diện tích đất nông 
nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân, đất an ninh, đất bưu chính viễn 
thông...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, huyện và các xã: Tân Tiến, 
Long Hưng, thị trấn Văn Giang tập trung rà soát nguồn gốc đất, quy 
chủ sử dụng đất, vận động Nhân dân chấp thuận bàn giao mặt bằng... 
Đến nay, toàn huyện có 109/288 hộ đã bàn giao trước mặt bằng để chủ 
đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, trong đó, xã Long Hưng hoàn 
thành bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư.

HOA PHƯƠNG

Phát hiện và xử lý 
27 vụ vi phạm về 
kinh doanh thuốc

Trong tháng 8, các lực lượng chức năng Ban 
Chỉ đạo 389 tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm tra 
các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc, trang 
thiết bị y tế về khả năng cung ứng thuốc và các 
thiết bị y tế, việc kê khai giá, niêm yết giá và 
bán theo giá niêm yết, các hành vi gian lận, đầu 
cơ, găm hàng nhằm trục lợi đối với nhóm mặt 
hàng thuốc và trang thiết bị y tế. Đến thời điểm 
hiện tại, các lực lượng chức năng đã phát hiện 
và xử lý 27 vụ vi phạm tại các cơ sở kinh doanh 
thuốc, xử phạt tổng số tiền là 14,3 triệu đồng. 
Các hành vi vi phạm chủ yếu về: Nhãn hàng 
hóa, niêm yết giá và hàng quá hạn sử dụng.

MINH NGHĨA

Từ cây cỏ sậy mọc hoang, Đinh 
Thúy Phương cùng nhóm nghiên cứu 
sử dụng công nghệ tạo giống cây có 
nhiều ống thẳng để làm ống hút xuất 
khẩu.

Sinh ra ở huyện Quốc Oai, ngoại 
thành Hà Nội, Phương từng chứng kiến 
những bãi sậy bỏ hoang, ảnh hưởng 
đến hoa màu của người dân khiến họ 
phải chặt, phơi khô và đốt bỏ. Năm 
2011, sau khi bảo vệ bằng thạc sĩ ngành 
quản trị Trường đại học Northampton 
tại Anh, năm 2012, Phương quyết định 
về nước khởi nghiệp. Cô nung nấu ý 
tưởng biến những thứ bỏ đi mang lại 
giá trị kinh tế giống như một số mô 
hình tái chế rác thải ở Anh.

Chia sẻ ý tưởng với ba người bạn 
thân gồm Hoàng Xuân Đức, Hoàng 
Thị Nga và Hoàng Thị Thu Huyền, 
Phương muốn được giúp đỡ các kiến 
thức chuyên môn. Năm 2020, nhóm 
bốn bạn trẻ tập trung phát triển công 
nghệ nhằm nâng cao giá trị cho cây 
sậy bằng việc làm thành ống hút, thay 
ống nhựa.

Nhóm đánh giá, sậy ở miền Bắc cây 
không cao, ống không thẳng, đường 
kính nhỏ, nhiều mắt trên thân, không 
có độ đồng đều... Để tăng chất lượng, 

nhóm dùng phương pháp ưu thế lai để 
tạo giống, khắc phục các nhược điểm. 
Sau nhiều lần lai tạo, nhóm thử nghiệm 
thành công giống sậy cho năng suất 
cao hơn với số lượng ống nhiều hơn, 
kích thước lớn, khoảng cách các mắt 
dài hơn và có độ đồng đều. "Việc lai 
tạo thành công giống sậy giúp nhóm 
có thể làm nhiều cỡ ống hút lớn, nhỏ, 
độ dài, ngắn khác nhau, phục vụ theo 
nhu cầu khách hàng", Phương chia sẻ.

Để tăng độ bền cho ống, nhóm phát 
triển công nghệ phủ sữa bằng cách 
dùng xenlulose biến tính chứa chất 
hoạt tính được phân tán trong chất 
nền, cùng lớp phủ có độ dày nhỏ hơn 
1mm. Lớp phủ này được tạo thành dưới 
dạng sệt hoặc gel có thể dính vào bề 
mặt bên trong ống hút. Nhờ có lớp phủ, 
ống hút có thời gian sử dụng lâu hơn 
vì không bị nấm, mốc, vi sinh vật hoạt 
động, có thể bảo quản lên tới 2 năm. 
Ngoài ra, có thể sử dụng trong các loại 
đồ uống có nhiệt độ nóng hoặc lạnh mà 
không ảnh hưởng đến chất lượng ống. 
Sản phẩm ống hút cỏ sậy được Trung 
tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng I chứng nhận không chứa hàm 
lượng kim loại, bảo đảm an toàn thực 
phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

Hiện nay, nhóm xây dựng được quy 
trình công nghệ từ khâu trồng, chế 
biến bằng máy, đóng gói thành phẩm. 
Mô hình trồng rộng hơn 6ha cũng được 
thực hiện tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, 
đáp ứng công suất hơn 3 triệu ống 
hút mỗi tháng. Các sản phẩm ống hút 
đang bán trên các sàn thương mại điện 
tử trong nước. Theo Phương, hiện tại 
có một chuỗi cà phê 70 điểm bán tại 
Hà Nội đã đặt hàng cung cấp thường 
xuyên. Một số đối tác ở Anh, Đức, 
Mỹ... cũng liên hệ đặt hàng. 

Thạc sĩ Trần Chí Thành, chuyên gia 
công nghệ sinh học, cố vấn chuyên 
môn dự án đánh giá, sản phẩm ống 
hút cỏ sậy giúp giải quyết nhiều vấn 
đề xã hội như giảm rác thải nhựa, tăng 
giá trị kinh tế cho cây sậy, tạo việc làm 
cho người lao động. Ông Thành cho 
rằng, thị trường có nhiều sản phẩm 
ống hút từ thiên nhiên, nhưng nhóm đã 
nghiên cứu lai tạo ra giống sậy có ưu 
thế để sản xuất ống hút đạt chất lượng 
đồng đều hơn. "Nhóm cần đánh giá 
trải nghiệm khách hàng thực hiện trên 
nhiều loại đồ uống để hoàn thiện sản 
phẩm và cạnh tranh thị trường".

(ST)

Biểu diễn ca trù tại xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên)

(TIẾP THEO TRANG 1)

VĂN LÂM

Tổ chức trên 50 đợt ra quân 
“Ngày Chủ nhật xanh”

Từ năm 2017 đến nay, các cơ sở đoàn trong 
huyện Văn Lâm đã đồng loạt tổ chức được trên 50 
đợt ra quân "Ngày Chủ nhật xanh" vệ sinh đường 
làng, ngõ xóm; vệ sinh, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, 
đài tưởng niệm liệt sĩ, thu hút được trên 20.000 lượt 
đoàn viên, thanh niên tham gia. Toàn huyện thành 
lập mới 3 tổ hợp tác thanh niên bảo vệ môi trường 
với nhiệm vụ tổ chức các hoạt động: Thu gom rác 
thải, tuyên truyền hướng dẫn Nhân dân phân loại 
rác; giữ gìn cảnh quan đường làng, thôn, xóm; xung 
kích trong các hoạt động bảo vệ môi trường...

THU YẾN

của tỉnh và nhu cầu của công chúng trong bối 
cảnh truyền thông mới; trở thành kênh thông tin 
đối ngoại quan trọng của tỉnh, quảng bá hình 
ảnh tỉnh Hòa Bình đến gần hơn với công chúng 
trong tỉnh, trong nước và vươn ra thế giới. Tháng 
4.2017, Trang thông tin điện tử tổng hợp được 
nâng cấp thành Báo Hòa Bình điện tử. Báo Hòa 
Bình điện tử cập nhật kịp thời, chính xác thông 
tin trong tỉnh và tin tức nổi bật trong nước, quốc 
tế 24/24 giờ. Đặc biệt,  báo điện tử đã có nhiều 
đổi mới, hiện nay có các chuyên trang: Tiếng 
Việt, Tiếng Anh, Tiếng Mường, Truyền hình điện 
tử, Phát thanh Internet, đọc báo in trên báo điện 
tử; thực hiện truyền hình trực tiếp các sự kiện 
lớn; tọa đàm về các vấn đề nổi bật dư luận quan 
tâm…

Chặng đường 60 năm xây dựng và phát 
triển, trong mỗi giai đoạn cách mạng, Báo Hòa 
Bình luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, vững vàng 
vượt qua khó khăn, thử thách, đồng hành cùng 
những chặng đường vẻ vang của đất nước, của 
tỉnh. Báo Hòa Bình đã thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm 
vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Phát hiện, biểu 
dương gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, 
cách làm hay, sáng tạo; cổ vũ các phong trào thi 
đua yêu nước, động viên, khích lệ cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân trong tỉnh trên các lĩnh vực. 
Thực hiện chức năng giám sát, phản biện, phê 
phán vi phạm và đấu tranh chống luận điệu sai 
trái, thù địch. 

Ghi nhận những thành tích trong 60 năm qua, 
Đảng và Nhà nước đã tặng Báo Hòa Bình nhiều 
phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động 
hạng Nhì, hạng Ba; Báo Hoà Bình được Chính 
phủ, UBND tỉnh, các bộ, ngành của Trung ương 
tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc. 

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số 
đầu, Báo Hòa Bình vinh dự được Chủ tịch nước 
tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh Hòa Bình tặng Bức trướng; nhiều tập thể, cá 
nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khen 
thưởng.

Kỷ niệm 60 năm...
(TIẾP THEO TRANG 1)

(TIẾP THEO TRANG 1)

Tập huấn nghiệp vụ thông tin 
cơ sở và tuyên truyền về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá
 Ngày 25.8, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền 

thông) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
(Bộ Y tế) và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị 
tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và tuyên truyền về phòng, 
chống tác hại của thuốc lá năm 2022. 

Nội dung tập huấn gồm: Kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền 
trên đài truyền thanh cơ sở; thông tin, tuyên truyền về Luật 
Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá; lợi ích 
của môi trường không khói thuốc lá.

Tham dự tập huấn, các đại biểu là lực lượng truyền thông 
cơ sở được trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng các nội dung 
chương trình phát thanh ở đài truyền thanh cơ sở; nâng cao 
hiệu quả tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá...

MAI NHUNG

đã bám sát tình hình thời sự, chính trị, thông tin kịp thời và toàn 
diện các sự kiện, vấn đề nổi bật diễn ra trong tỉnh, trong nước. 
Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền bảo đảm đúng tôn chỉ, mục 
đích, đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Nổi bật như: 
Tuyên truyền Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 
2021-2026; Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
khóa XIX; các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt 
sĩ (27.7.1947-27.7.2022); triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực 
phòng thủ tỉnh năm 2022; hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn, nông 
sản tỉnh và khai mạc lễ hội nhãn lồng Hưng Yên năm 2022; hoạt 
động thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước tại tỉnh và lãnh đạo tỉnh tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh…

Về định hướng nội dung tuyên truyền trong quý IV năm 2022, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tuyên 
truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội đảng bộ 
các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh tuyên truyền về công 
tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 4, khóa XIII; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 
25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng 
viên không được làm; thông tin, tuyên truyền về tình hình thời 
sự nổi bật quốc tế, trong nước, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên 
và Nhân dân; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 
của tỉnh, các ngành, địa phương trong quý IV năm 2022; tuyên 
truyền một số ngày lễ, ngày kỷ niệm trong quý IV năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Đào Hồng Vận đề nghị: Các cơ quan báo chí 
tăng cường tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, 
chương trình, đề án của Trung ương và của tỉnh; tuyên 
truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của 
Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường tuyên truyền kết 
quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong thời gian 
qua, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm. Về việc triển 
khai thực hiện dự án khu xử lý chất thải Hòa Phong, các cơ 
quan báo chí trong tỉnh vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc triển khai dự 
án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng 
bền vững. Các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, cung 
cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 
10.8.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt 
công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, 
trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay 
và Chương trình hành động số 25 - CTr/TU ngày 10.8.2022 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện việc tăng cường công 
tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, 
trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Giao ban báo chí ...
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BALZAC

Cổ tự Đầm Dạ Trạch.
Sau nửa tháng cùng với 

Phùng đô đốc đích thân tới 
quân doanh Đầm Vực kiểm điểm 
binh thuyền, thao luyện thủy đội, lại 
cho lập thêm các đội tượng binh, kỵ 
binh vốn đã có nền tảng từ ngày lão 
tướng Phạm Tu mộ binh trữ lương 
giúp quốc chủ Vạn Xuân đánh đuổi 
Lương tặc, theo kiến nghị của chánh 
tướng Trịnh Phong, Dạ Trạch vương 
cho lập thêm đội ngưu binh năm 
trăm trâu đực lấy từ các vùng Xương 
Quốc, Nghĩa Hoài, Căn Ninh, Bình 
Đại… Đây cũng là quà của các vị tộc 
trưởng vùng thượng du gửi đến giúp 
Triệu vương sớm phục quốc theo di 
nguyện của quốc chủ. 

Từ ngày nhậm chức đô đốc thống 
suất binh mã thủy bộ, Phùng Kim liên 
tiếp đưa người tới Đầm Bạch Long, 
hương Cổ Pháp kết nối với các tướng 
Điền Công, Điền Thái, nói rõ việc 
Dạ Trạch vương đang khẩn trương 
chiêu binh mãi mã, dựng quân doanh 
thủy bộ, nhiều lần huyết chiến chém 
tướng chặt cờ khiến quân Lương mất 
ăn mất ngủ.

Nhận được tin Dạ Trạch vương 
ngày đêm mưu đồ phục quốc, hai 
tướng Điền Công, Điền Thái cả mừng 
cho mời tộc trưởng các tộc Đinh, Cù, 
Triệu, Bạch, Ma, Vững, Giàng, Khái 
tới bàn bạc việc mở lại xưởng đóng 
thuyền Đầm Bạch Long. Các dũng sĩ 
tộc họ ngày trước từng khuông phò 
quốc chủ Lý Bí nay được tin Dạ Trạch 
vương giương cờ nghĩa đánh Lương 
tặc theo về trong quân ngày một 
đông. Hai tướng Điền Công, Điền 
Thái cho phiên thành hai doanh thủy 
bộ chọn ra mười đô tướng ngày đêm 
thao luyện. Đầm Bạch Long, nơi khởi 
đầu cuộc phục binh đánh tan chiến 
thuyền Thạch Đạt khi xưa lại nhộn 
nhịp tiếng quân reo trên sóng nước.

Nghe tin quân các mặt báo về, 
Dạ Trạch vương mừng lắm. Tiện thể 
khi dùng thuyền nhẹ từ quân doanh 
Đầm Vực về tới cổ tự Dạ Trạch lúc 
trời đã sẩm chiều, Triệu vương bảo 
với Phùng đô đốc:

- Phùng đô đốc! Nay trời sắp tối, 
ta hãy tạm vào cổ tự dùng chút cơm 
chay với lão sư tăng. Mỗi khi nhìn 
thấy ngôi chùa cổ, ta lại nhớ tới lão 
đại sư Phùng Hiến. Buổi ngài ấy hộ 
pháp hộ quốc thọ nạn nơi sân Khai 
Quốc tự cũng là buổi binh tướng Vạn 
Xuân ta bại trận long đong nơi rừng 
núi. Ta thề sẽ sớm quét sạch Lương 
tặc, rửa sạch nợ nước thù nhà để các 
vị đại sư lão bối thanh thản tâm linh 
nơi đất Phật. 

Vừa nói tới đó đã thấy lão sư tăng 
trụ trì cổ tự thong thả bước ra tận bến 
thuyền đón Dạ Trạch vương cùng 
Phùng đô đốc vào tam bảo dâng 
hương.

Dâng hương lễ Phật xong đâu 

đấy, bên chiếc bàn gỗ bày biện mấy 
món đồ chay sơ khoáng, lão sư tăng 
chắp tay niệm Phật nói:

- Thỉnh mời Dạ Trạch vương cùng 
Phùng đô đốc dùng tạm. Từ ngày 
Phùng đại tăng rời tự, đô đốc Triệu 
Quang Thành thọ nạn không về, bản 
tự chẳng có ai thụ lộc giống Phùng 
đại tăng nên bần tăng chỉ có mấy 
thức vật này thôi.

Dạ Trạch vương tươi cười nói:
- Chỉ sợ Phùng đô đốc không 

quen dùng, chứ ta từ bé đã hàng 
tháng ăn chay cùng sư phụ trong 
chùa, nay thọ trai lại thấy thanh thản 
giống ngày trước. Nào! Mời sư phụ 
cùng đô đốc.

Vừa nói, Dạ Trạch vương vừa 
dùng các thức vật chay rất ngon 
miệng. Phùng đô đốc vừa bẻ củ 
khoai luộc chấm muối mè đen sảng 
khoái hớp miếng nước vối nói:

- Tại hạ xin học theo Triệu vương 
cùng lão sư phụ chay tịnh vài buổi 
xem sao. Đuổi xong Lương tặc, tại hạ 
sẽ xin với Triệu vương về lại cửa biển 
lập ngôi chùa nhỏ dâng hương niệm 
Phật cầu phúc lành cho dân chúng 
đến hết đời.

Dạ Trạch vương đặt bát nước vối 
xuống vân vi nói:

- Phùng đô đốc! Việc đánh đuổi 
Lương tặc về Bắc quốc dẫu muôn 
khó ta đoán chắc sẽ sớm thành tựu 
thôi. Song việc kiến quốc hưng dân 
sau này mới là đại khó. Xây ngôi 
chùa để chúng dân niệm Phật ở 
vùng cửa biển là việc phải làm, song 
Phùng đô đốc thoái ẩn vào chùa 
thì không thể được. Ta xuất thân võ 
tướng, không có tài quản lĩnh quốc 
gia, lẽ nào Phùng đô đốc bỏ mặc ta 
không giúp. Ngay tên cửa biển Đại 
Ác mai kia phải cho đổi là Đại An mới 
được. Bọn người phương Bắc xảo trá 
từ việc đặt tên đất để hù dọa còn coi 
dân ta là man di thực hiểm độc khôn 
lường.

Lão sư phụ nhìn vào hai vị thí chủ 
đặc biệt chậm rãi nói:

- Chí nguyện của đại lão sư họ 
Phùng cũng là di ngôn của lục vị 
thiền sư hộ pháp thiền phái Luy Lâu 
trước sau mong muốn pháp độ thống 
nhất, pháp quy đồng nhất, Phật pháp 
hộ quốc an dân, chúng tăng đồng 
thuận với bách tính xây dựng thái 
bình. Đó cũng là tinh thần chấn hưng 
Phật pháp mà tiên chủ Vạn Xuân 
chế định. Tiên chủ Lý Bí tuy đã sớm 
về đất Phật, song các vị quốc chủ 
sau này nhất định phải làm theo ý 
hướng của ngài ấy. Âu cũng là thêm 
thuận lòng người lương thiện của 
bách tính Vạn Xuân luôn ngày đêm 
hướng Phật.

Ngoài trời se lạnh, trong phòng 
ngọn bạch lạp bập bùng tỏa rạng ba 
khuôn mặt cân quắc tinh anh đàm 
đạo việc quân, việc nước. 

Trời đã khuya, lão sư tăng sắp 
sẵn hai căn phòng gỗ nhỏ mời Dạ 
Trạch vương cùng Phùng đô đốc tạm 
nghỉ. Ngôi cổ tự giữa canh khuya le 
lói ngọn đèn hạt đỗ. Văng vẳng mãi 
những lời tri âm, tri kỷ của Phùng đô 
đốc và lão sư tăng, Dạ Trạch vương 
cứ trằn trọc mãi. 

Tới khi trời gần sáng, không biết 
đã thiếp giấc được bao lâu, bỗng Dạ 
Trạch vương thấy một vầng sáng 
chói lòa ngay phía trước. Cố mở to 
cặp mắt định thần nhìn kỹ, Dạ Trạch 
vương không khỏi thảng thốt khi vầng 
mây ngũ sắc tiến thẳng về phía chỗ 
đang nằm. Cưỡi trên đám mây là hai 
vị thần một nam một nữ gương mặt 
sáng láng tươi tắn như ngọc, dáng vẻ 
tiên phong đạo cốt, vị nam thần tay 
cầm một vật lấp lánh hào quang hồn 
hậu nói:

- Triệu Quang Phục! Ta thấy 
ngươi bao năm lao khổ đánh đuổi 
giặc phương Bắc cứu muôn dân, tấm 
lòng trung nghĩa đã thấu tới tám cõi, 
quả xứng đáng đứng đầu ngôi nước. 
Nay ta vâng mệnh Ngọc Hoàng tặng 
cho ngươi chiếc mũ đâu mâu móng 
rồng để ngươi sớm hoàn thành đại 
nghiệp. Phương Bắc đang có loạn, 
quốc chủ Đại Lương bị vây ngặt chốn 
cô thành chỉ còn sống được không 
quá nửa tháng nữa. Tư mã Trần Bá 
Tiên tất phải đưa binh về cứu giá. 
Ngươi hãy nhân cơ hội ấy mà lấy lại 
nước, yên ổn chúng dân. Ngươi tuy 
có khí số đế vương nhưng buổi thái 
bình phải giữ gìn lắm mới được. Mai 
kia có việc gì nguy cấp hãy đem theo 
vật này rồi gọi tên ta sẽ cứu giúp cho 
ngươi!

Triệu Quang Phục người toát đầm 
mồ hôi, toàn thân cứng ngắc mặc dù 
mắt thấy rõ ràng, tai nghe rành rọt 
từng lời của vị tiên thánh trước mặt 
mà không sao mở miệng được. Như 
hiểu được thắc mắc trong lòng Triệu 
Quang Phục, hai vị tiên thánh mỉm 
cười vừa quay đi vừa nói:

- Chúng ta chính là nhị thánh Chử 
Đồng Tử - Tiên Dung đã mấy trăm 
năm cai quản đất này. Những lời nói 
của ta ngươi hãy ghi cho rõ.

Nói rồi nhị thánh Chử Đồng Tử 
- Tiên Dung khẽ phất tay áo cưỡi 
đám mây ngũ sắc thong thả cuốn 
lên cao rồi biến mất. Khi ấy, Triệu 
Quang Phục mới ngồi được dậy vẫn 
còn bàng hoàng thảng thốt chưa biết 
thực hay mơ ngài càng kinh sợ khi 
thấy ngay trên chiếc bàn gỗ nơi đầu 
giường, một chiếc mũ đâu mâu chạm 
rồng tinh xảo, nơi đỉnh mũ có gắn 
một vật lạ màu xanh biếc đang lấp 
lánh sáng.

Quả nhiên sau đó Triệu Việt 
vương đánh đâu thắng đó đuổi bọn 
giặc Lương về nước chúng, khôi 
phục lại đất nước Vạn Xuân.

PHÙNG VĂN KHAI

Tháng 8, tháng đầu tiên 
của mùa thu - tháng giao 
mùa.

Tháng 8 với những tia nắng 
nhẹ nhàng, len lỏi qua những 
đám mây trắng nhẹ nhàng thả 
trôi trong chiều gió. Chút nắng 
của hạ gửi lại vào thu, bây giờ 
đã thôi bỏng rát.

Tháng 8 với những mảng 
màu của lá vàng rơi, mùa của 
cốm xanh tỏa hương ủ trong 
những lá sen đồng nội.

Tháng 8. Giật mình và ngẫm 
nghĩ mới chợt hay trời đang  
chuyển sang Thu.

Mùa thu là thời khắc giao 
hòa, chuyển tiếp giữa nóng và 
lạnh của đất trời và vì thế cũng 
diễn ra sự chuyển tiếp, xốn 
xang, bồi hồi trong lòng người.

Cái nắng oi nồng của những 
ngày cuối hạ cũng không đủ 
sức cưỡng lại được cơn gió 
chớm thu đang ùa về. Gió 
nhè nhẹ, man mác cho ta cảm 
giác dễ chịu. Lẫn trong gió là 
mùi thơm của đất, của cỏ cây, 
của lá vàng và của hương hoa. 
Thu đang tới. Ta biết như vậy 
khi vô tình bắt gặp một khoảng 
trời xanh trong, vô tình bắt gặp 
một ánh nắng vàng xao xuyến 
đầy quyến rũ. Ta biết như vậy 
khi thấy lòng mình bỗng thanh 
thản lạ lùng, vì mỗi độ thu sang, 
tâm tính của ta trở nên hiền hòa 
nhất.

Cái nắng gắt gao của mùa 
hạ đã qua, thay vào đó là sắc 
vàng tươi tắn dễ chịu hơn của 
mặt trời mùa thu, bầu trời luôn 
cao xanh và bồng bềnh những 
đám mây trắng nhẹ như bông 
lãng đãng bay về phía cuối trời.

Mùa thu của làng quê tôi 
thật đẹp!…

Hoa mướp cuối mùa vàng 
rực bờ ao. Hoa sữa bắt đầu thả 
hương theo gió. Hoa cúc trong 
vườn như gom hết sắc vàng của 
nắng trời vào từng cánh hoa 
mềm mượt như nhung. Làn gió 
heo may mang về cái lạnh se 
se dễ chịu mỗi khi hoàng hôn 
buông đỏ chân trời. Trên đường 
làng, lũ trẻ đùa vui dưới những 
tán cây  đang chuyển màu sắc 
lá. Những chiếc lá vàng nhẹ 
bay theo gió tạo nên khung 
cảnh man mác lòng người.

Sớm sớm, quanh bờ hồ, dọc 
lối đi trong công viên, những cụ 
già thong thả dắt tay nhau tản 
bộ; những anh, những chị đạp 

BÍ QUYẾT
Một sinh viên hỏi bạn cùng 

trường:
- Nghe nói lớp trưởng của cậu 

đánh cờ tướng chưa bao giờ thua? 
Cậu ta mạnh xe hay mã?

- Không, chỉ mạnh… chân.
- Sao lạ thế?

- Thì cứ chuẩn bị thua là anh ấy 
đứng lên bỏ đi rất nhanh, không ai 
kéo lại kịp.

- !!!

NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
Tý thắc mắc với Tèo:
- Người ta nói người ngoài hành 

tinh, mà không biết thực hư ra sao?
- Tớ thì gặp rồi.
- Không đùa đâu!
- Ở lớp cũ của tớ có bạn học 

kém, lại hay nói chuyện riêng, cô 
giáo hỏi lúc nào cũng ấp a ấp úng, 
nên cô đã khẳng định “đúng là 
người trên trời rơi xuống”. Mà người 

trên trời rơi xuống thì đích thực là 
người ngoài hành tinh rồi còn gì…

- ???

THẬT THÀ
Giờ sinh hoạt lớp, Nam xung 

phong có ý kiến:
- Thưa cô! Xin cô cho em chuyển 

chỗ ạ…
- Được, nhưng em phải có lý do 

chính đáng đấy!
- Dạ! Tại tổ em chẳng có ai học 

giỏi cả…
Cô: !?!

(ST)

Nét thu sang
Chim cu nhả tiếng rơi rơi

Loãng tan trong gió đến vời vợi xa.

Màn sương buông lửng như là
Quàng khăn voan trắng điệu đà cho cây

Xoải dài ngọn gió heo may
Hạ vơi oi nóng trời thay đổi mùa

Mặt đồng sóng lúa đung đưa
Lim dim hoa cúc ngủ vừa qua đêm

Sớm mai phô sắc bên thềm
Trắng vàng hồng tím hương êm dịu dàng

Trời xanh dìu dịu mây quang
Cờ hồng rẽ sóng sao vàng lung linh

Mỗi mùa lá khẽ cựa mình
Nhớ người gìn giữ dáng hình non sông…

Lá vàng xào xạc trời trong
Tiếng rơi mỏng nhẹ vẽ vòng vào thu.

ĐÀO QUANG LÂM

Mùa thu trên quê hương
Thu sang trên khắp quê nhà
Nhìn đâu cũng thấy như là trong tranh
Trời in ao cá long lanh
Cánh đồng trải rộng màu xanh ngút ngàn
Nhà cao san sát từng hàng
Làng trên xóm dưới rộn ràng máy reo
Đời vui hết cảnh đói nghèo
Điệu chèo ai hát bay theo cánh diều
Trải bao nắng sớm mưa chiều
Càng qua gian khó càng nhiều yêu thương
Tương lai đang mở rộng đường
Âm vang tiếng trống khai trường mùa thu.

NGUYỄN KIM

Cùng khoe
Quả na mở mắt khoe thơm
Quả thị khoe quả vàng ươm chín rồi!
Ngô rằng khoe chín trong nồi
Vỗ tay đồm độp miệng cười nở hoa.
Tan học về bé khoe bà
Hôm nay cô giáo cho ba điểm mười. 
Quả khoe chín, hoa khoe tươi
Cháu khoe học giỏi làm vui lòng bà.  

LÊ HỒNG THIỆN

TRIỆU VIỆT VƯƠNG NHẬN MÓNG RỒNG

THÁNG 8 - MÙA THU!

xe, chạy bộ trong làn gió heo may man 
mác vờn nhẹ mái tóc, làm hồng đôi má. 
Sương thu mỏng tang, nhẹ như khói 
bảng lảng khắp mặt hồ, bao phủ cành 
cây kẽ lá như tấm voan  choàng yểu 
điệu, thướt tha, đỏng đảnh của cô gái 
mới lớn, đang độ biết yêu…

Mắt ai thêm long lanh hơn, trong 
hơn, thăm thẳm hơn làm lòng ai vấn 
vương, gợn sóng… Mùa gọi  yêu thương.

Chiều đã nhạt nắng, cây khẽ rung 
rinh và lá chuyển ngả vàng. Tôi nghe 
thấy tiếng thở của cây, nghe trong gió 
tiếng lá kêu xào xạc, ngửi thấy mùi 
thơm ngọt rất đặc trưng của cốm, của 
lúa nếp non, mùi hương nồng nàn của 
hoa sữa, thấy những bông sen cuối hạ 
đang ánh lên sắc hồng và thấy một 
bầu trời xanh biếc cao vời vợi… Tôi cảm 
nhận được sắc nắng như tơ từng sợi 
thả xuống vàng óng ánh, khói sương 
lãng đãng trên mặt sông quê, những 
con phố quê bé nhỏ hiền hòa trải vàng 
lao xao lá rụng. Mỗi sớm heo may với 
bầu không khí dìu dịu mát lành và một 
khung trời xanh biếc cao vời vợi, mây 
trắng bồng bềnh như mơ.

Cái nóng bức, ngột ngạt, oi ả của 
mùa hè dịu đi. Người, xe, khói bụi, ồn 
ào, nhịp sống cũng không còn hối hả, 
tất tưởi như thường lệ. Chút lãng đãng, 
mơ mộng cùng tiết trời và cảnh sắc 
thiên nhiên khiến mọi thứ trở nên yên 
ả, hiền hòa, chậm rãi và khoan thai hơn 
trước.

Không khí dịu mát làm con người 
cảm thấy thoải mái, dễ chịu, nhẹ nhàng. 
Mỗi buổi sáng sớm tinh mơ khi bước ra 

đường, tôi đã phải khoác thêm chiếc áo 
mỏng cho bớt lạnh.

Cảm ơn tháng 8! Cảm ơn mùa thu 
đã cho tôi có những phút giây để nhìn 
lại chính mình. Cho tôi những phút giây 
để cho mình những ước ao bé nhỏ, 
những suy tư, khát vọng về những điều 
trong tương lai. Cho tôi khát khao yêu 
thương, được yêu thương và tìm thấy 
hạnh phúc bé nhỏ của riêng mình.

Bao mùa thu đã đi qua, bao nhiêu 
chiếc lá vàng đã lìa cành khi mùa tới? 
Và mỗi độ thu về cũng có nghĩa là ta 
đang bước dần sang phía dốc bên kia 
của một đời người. Bởi thế, mỗi một 
mùa thu về là một lần ta thấy yêu quý 
hơn cuộc sống của mình, trân trọng 
hơn những gì ta đã có, những gì ta đang 
nắm giữ trong tay. 

Tháng 8 yêu thương. Ta đong đầy 
hạnh phúc. Ta nhận ra hạnh phúc thật 
giản đơn. Cảm nhận về gió. Cảm nhận 
về nắng. Cảm nhận về mưa. Cảm nhận 
về cỏ cây, hoa lá. Lòng ta tràn ngập 
yêu thương. Một chiếc lá mong manh, 
một khóm hoa dại không hương sắc, 
một đám mây bồng bềnh, một cơn gió 
thoảng qua cũng khiến cảm xúc yêu 
thương trong ta trào dâng. 

Tháng 8 mùa thu luôn đem lại cho 
lòng người những xúc cảm kỳ diệu. Nên 
sống sao cho trọn vẹn từng khoảnh 
khắc để thời gian có qua đi cũng không 
nuối tiếc điều gì.

Chào tháng 8, chào những ngày thu! 
Chào một mùa cây thay lá!

ĐỖ ÁNH TUYẾT

ai chả muốn học sinh của mình tiến 
bộ, lại còn áp lực thành tích của nhà 
trường nữa.

Đúng thôi, bố mẹ nào mà chẳng 
muốn những điều tốt cho con mình, 
đặc biệt là muốn con có một môi 
trường học tập tốt, trường chất lượng 
tốt, cô giỏi. Cô H., hiệu trưởng một 
trường tiểu học nói vui: Thế này thì 
phải mời phụ huynh lên đảm nhiệm 
vai trò ban giám hiệu nhà trường nhỉ. 

Rồi giọng trầm xuống, cô H. giãi bày: 
Trường bố trí sắp xếp giáo viên trên 
cơ sở tính toán năng lực, khả năng, 
điểm mạnh, điểm yếu của giáo viên 
để phân công ở khối lớp phù hợp. 
Các phụ huynh làm như vậy thực ra 
thiếu công bằng và sự tôn trọng nhất 
định đối với giáo viên. Với vai trò, 
trách nhiệm của mình, cô nào cũng 
mong muốn điều tốt đẹp đến với học 
trò của mình. Tuy nhiên, mỗi cô có 

một cách khác nhau, nhưng đều đáp 
ứng được yêu cầu về chuyên môn, 
năng lực sư phạm, đạo đức nhà giáo. 
Chúng tôi mong muốn, gia đình phối 
hợp tốt với cô giáo, với nhà trường 
để có sản phẩm tốt nhất là những 
học sinh có những phẩm chất tốt, tôn 
trọng thầy, cô, tự giác học tập, rèn 
luyện, luôn có chí tiến thủ trong mọi 
hoàn cảnh... 

Chọn cô

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

(TIẾP THEO TRANG 1)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh 

Hưng Yên tổ chức bán đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng 
3 suất đất (LK01; LK04; LK14) để xây dựng nhà ở tại vị 
trí số 02 xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ. 

1- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá:
- Bán tại UBND xã Đoàn Đào từ ngày 30.8.2022 đến 

hết ngày 20.9.2022.
- Bán tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 1 ngày 

21.9.2022.
2- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp 

tiền đặt trước dự kiến:
- Đợt I: Nộp tại UBND xã Đoàn Đào vào chiều ngày 

20.9.2022, bắt đầu thu từ 14h đến hết giờ hành chính.
- Đợt II: Nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản vào 

chiều ngày 21.9.2022, bắt đầu thu từ 14h đến hết giờ 
hành chính.

3- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 8h00’ 

thứ bảy ngày 24.9.2022 tại hội trường UBND xã Đoàn 
Đào.

4- Tiền đặt trước (đặt cọc) dự kiến: 120.000.000đ.
5- Giá khởi điểm là tiền VNĐ tính trên 1m2, có 3 mức 

giá như sau: 6.700.000; 7.000.000; 8.400.000.
6- Điều kiện; cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

Nộp 1 đơn, 1 bản phô tô Chứng minh nhân dân hoặc Căn 
cước công dân; trực tiếp đến đăng ký.

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

Mọi cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ 
sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại UBND xã Đoàn Đào, 
huyện Phù Cừ hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 
(số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, T.P Hưng Yên).

Điện thoại liên hệ 02213.552153.
Giám đốc

An Xuân Thư

Ảnh minh họa:  NGUYỄN THANH

Từ ngày 26 đến 28.8.2022
Nhiều mây, ngày 26.8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau 

giảm mưa, trời nắng. Gió tây nam cấp 3-4 sau chuyển cấp 2-3. Trong mưa dông 
đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 31 - 330C
Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C

TRUYỆN LỊCH SỬ
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phần mềm đánh giá CC,VC,NLĐ (hệ thống phần mềm), 
điện tử hóa Quy chế đánh giá, xếp loại CC,VC,NLĐ của 
Sở. Hệ thống phần mềm được ví như cuốn sổ điện tử 
mà ở đó mỗi CC,VC,NLĐ được cấp 1 tài khoản cá nhân. 
Trong tài khoản đó, mỗi người nhận các nhiệm vụ cấp 
trên giao, xử lý công việc và khớp lệnh kết thúc thời gian 
thực hiện nhiệm vụ; mỗi cá nhân và lãnh đạo quản lý 
cùng theo dõi tiến độ, chất lượng và đánh giá kết quả 
thực hiện nhiệm vụ công khai, minh bạch. Song song với 
việc ứng dụng hệ thống phần mềm là Bộ quy chế đánh 
giá, xếp loại chất lượng CC,VC,NLĐ với những quy định 
chi tiết, khoa học, công bằng trong đánh giá CC,VC,NLĐ 
tập thể nhỏ trong sở và người đứng đầu các tập thể...

Hệ thống phần mềm được thực hiện theo quy trình 
5 bước: Chuyên viên nhập các nhiệm vụ được giao, tự 
chấm điểm các tiêu chí và tự đánh giá các nhiệm vụ (bao 
gồm cả điểm thưởng, điểm trừ nếu có) gửi trưởng phòng. 
Trưởng phòng chấm thẩm định các tiêu chí và phê duyệt 
xếp hạng của các chuyên viên trong phòng, sau đó gửi 
lãnh đạo sở phụ trách. Lãnh đạo sở phụ trách phê duyệt 
kết quả tự đánh giá của phòng và gửi cho cán bộ thẩm 
định kết quả của sở. Cán bộ thẩm định kết quả của sở 
thẩm định kết quả đánh giá của các phòng và tổng hợp 
báo cáo gửi lãnh đạo sở. Tập thể lãnh đạo sở đánh giá 
chốt kết quả cho từng phòng. Điểm nổi bật là các "đầu 
việc", nhiệm vụ của CC,VC,NLĐ được thể hiện bằng 
các kế hoạch, bảng biểu cùng trách nhiệm rất rõ ràng. 

Với hệ thống phần mềm này, mỗi CC,VC,NLĐ thay vì 
xem kế hoạch, nhiệm vụ bằng văn bản giấy, nay chỉ cần 
mở điện thoại, máy tính có kết nối Internet là biết mình 
đang hoàn thành các nhiệm vụ ở mức độ nào; lãnh đạo 
cơ quan nắm bắt được các bộ phận chuyên môn đang 
triển khai công việc gì, tiến độ, chất lượng ra sao. Ưu 
việt nhất của hệ thống phần mềm và quy chế đánh giá, 
xếp loại chất lượng CC,VC,NLĐ là mỗi cá nhân, tập thể 
phòng, ban, trung tâm trong cơ quan phải bám sát nhiệm 
vụ được giao để đăng ký kế hoạch công tác hàng tháng; 
tập thể lãnh đạo cơ quan trên cơ sở nghị quyết của Đảng 
uỷ, bản kế hoạch mà các phòng, ban đăng ký và nhiệm 
vụ đột xuất được Bộ Nội vụ, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh 
giao để điều tiết, phân công nhiệm vụ phù hợp, bảo 
đảm mọi cá nhân, tập thể đều có nhiệm vụ cụ thể, công 
bằng. Hệ thống phần mềm giúp lãnh đạo Sở quản lý 
được tiến độ thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, ban và 
CC,VC,NLĐ, từ đó kịp thời có giải pháp tháo gỡ khi quá 
trình thực hiện nhiệm vụ nào đó gặp khó khăn, vướng mắc. 

Thông qua cách làm này, năm 2021 và 7 tháng 
năm 2022, Sở Nội vụ hoàn thành đúng và trước hạn 
100% số nhiệm vụ được giao, bao gồm: 119 nhiệm 
vụ theo kế hoạch, 3.206 nhiệm vụ phát sinh. Trong 
đó, 10 nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, 6 nội 
dung báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 15 nội dung 
báo cáo tại các chương trình công tác của UBND tỉnh, 
173 nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao 
và 3.325 nhiệm vụ ở 9 lĩnh vực công tác của ngành.
QUYẾT LIỆT CHUYỂN ĐỔI SỐ 
TRONG GIẢI QUYẾT TTHC

Xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm hàng 
đầu trong các giải pháp để triển khai hiệu quả chương 
trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 
của tỉnh cũng như kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 
2022-2025, định hướng 2030 của ngành Nội vụ Hưng 
Yên, từ năm 2021 đến nay, Sở Nội vụ đã ban hành 
đồng bộ các nghị quyết, kế hoạch, chương trình về đẩy 
mạnh cải cách TTHC như: Nghị quyết số 21-NQ/ĐU 
ngày 6.8.2021 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả 
CCHC; Kế hoạch số 71/KH-SNV ngày 30.8.2021 triển 

khai thực hiện nghị quyết của Đảng ủy về việc nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, cải cách TTHC…

Để chủ động triển khai và phối hợp thực hiện hiệu 
quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã 
đẩy mạnh tuyên truyền bằng cả đường công văn và tổ 
chức các lớp tập huấn cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ 
trực tiếp phụ trách công tác CCHC các sở, ngành, địa 
phương, doanh nghiệp. Riêng đối với các phòng, đơn 
vị, CC, VC thuộc sở, việc tuyên truyền, tổ chức triển 
khai cải cách TTHC, được thực hiện thường xuyên theo 
chuyên đề hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chính 
trị tại các hội nghị của đảng ủy, chi bộ, các buổi sinh 
hoạt của các tổ chức đoàn thể… Đồng thời, gắn nội dung 
này với việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và coi đây 
là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hàng 
tháng, hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong đơn vị.

Sở Nội vụ thường xuyên rà soát, chủ động đề xuất 
nâng cấp mức độ cung ứng dịch vụ công trực tuyến đối 
với các TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết của sở. Đến nay, 
100% TTHC số của Sở thực hiện tiếp nhận và trả kết 
quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm 
soát TTHC tỉnh được cung cấp ở mức độ 3, 4. Trong đó, 
100% số TTHC ở lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng, tín 
ngưỡng tôn giáo, chính quyền địa phương, tổ chức bộ 
máy... được cung cấp ở mức độ 4. Tổ chức, doanh nghiệp 
và Nhân dân khi thực hiện các TTHC thuộc vai trò quản 
lý của Sở Nội vụ hoàn toàn thực hiện trên môi trường 
mạng, mà không phải trực tiếp đến bộ phận “một cửa”. 
Điều này cho thấy, sở đã nỗ lực thúc đẩy việc chuyển 
đổi số, từ đó góp phần tích cực trong xây dựng chính 
quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh. Hiện nay, 100% 
quy trình, TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nội 
vụ được công khai trên trang thông tin điện tử https://
sonv.hungyen.gov.vn. Ngoài 89 TTHC đã công bố theo 
quy định, Sở Nội vụ còn ban hành quy trình giải quyết 
công việc nội bộ 109 thủ tục. 100% số văn bản chỉ đạo, 
điều hành, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ được 
đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử; 100% 
số văn bản đi và đến của sở được thực hiện trên hệ 
thống quản lý văn bản và điều hành, 100% số văn bản 
được ký số điện tử trước khi ban hành (trừ văn bản mật).

Với cách làm khoa học, sáng tạo, năm 2021, Sở Nội 
vụ đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 
3, 4 đối với 166 hồ sơ, tăng gấp 5 lần so với năm 2020; 
100% số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn; 100% số 
công dân, tổ chức khi đến liên hệ công tác đánh giá tốt, 
hài lòng với kết quả giải quyết TTHC, công việc cũng như 
tinh thần, thái độ phục vụ của CC, VC, NLĐ của Sở Nội 
vụ. Với những nỗ lực đó, 2 năm qua, Sở Nội vụ đều được 
UBND tỉnh đánh giá là một trong ba đơn vị dẫn đầu về 
xếp hạng chỉ số CCHC và kết quả thực hiện công tác dân 
vận chính quyền trong các sở, ngành, UBND cấp huyện.

Với mục tiêu trở thành một trong những đơn vị đứng 
đầu về chuyển đổi số trong khối các sở, ngành của tỉnh, 
thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tham 
mưu xây dựng nền hành chính nhà nước trên địa bàn 
tỉnh dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân 
làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước 
đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành 
chính nhà nước, góp phần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. 
Đồng thời, triển khai mạnh mẽ nhiệm vụ chuyển đổi 
số trong sở, toàn ngành và tham mưu triển khai nhiệm 
vụ này thật mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện từ tỉnh đến 
cơ sở, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước 
thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN... (TIẾP THEO TRANG 1)

Từ ngày 1.7.2022, Công an tỉnh 
bắt đầu áp dụng xử phạt qua hệ 
thống camera giám sát trên địa 

bàn tỉnh. Sau gần 2 tháng triển khai 
thực hiện, đã có hơn 350 trường hợp 
vi phạm trật tự an toàn giao thông bị 
xử lý. Tại một số nút giao trên tuyến 
QL.39, QL.5, QL.38B qua địa phận 
tỉnh, số trường hợp vi phạm giảm 
mạnh.

Theo báo cáo kết quả xử lý hành 
vi vi phạm giao thông qua hệ thống 
giám sát tự động bằng camera trên 
một số tuyến giao thông trọng điểm 
của phòng Cảnh sát giao thông 
(Công an tỉnh), Công an thị xã Mỹ 
Hào và Công an thành phố Hưng 
Yên, từ ngày 1.7 đến nay, các đơn vị 
đã phát hiện và lập biên bản xử phạt 
hơn 350 trường hợp vi phạm, trong 
đó có 17 trường hợp vi phạm tốc 
độ, hơn 300 trường hợp không chấp 
hành tín hiệu đèn giao thông… Ngoài 
ra, đã xác định hàng trăm trường hợp 
vi phạm, tra cứu tại đội quản lý xe, 
xác minh để tiến hành gửi thông báo 
cho người vi phạm.

Ở một số ngã ba, ngã tư trước đây 
từng thường xuyên diễn ra tình trạng 
không chấp hành tín hiệu đèn giao 
thông, đến nay hầu như không còn 
xảy ra tình trạng này. 

Là đoạn đường có mật độ lưu 
lượng xe lưu thông đông, trước đây, 
tại ngã tư Phố Nối (thị xã Mỹ Hào), 
tình trạng người điều khiển phương 
tiện vượt đèn đỏ xảy ra khá phổ biến, 
nhất là vào ban đêm. Tuy nhiên, từ 
khi lắp đặt hệ thống camera giám 
sát giao thông tại ngã tư này, nhiều 
trường hợp vượt đèn đỏ đã được lực 
lượng chức năng phát hiện và xử 
phạt kịp thời. Qua đó, góp phần tạo 
tính răn đe, từng bước giúp người 
điều khiển phương tiện nâng cao 
ý thức, tuân thủ tốt quy định của 
pháp luật khi tham gia giao thông. 
Anh Trần Văn Chiến ở phường Bần 
Yên Nhân (thị xã Mỹ Hào) cho biết: 
Khi đi xe tôi thấy nhiều trường hợp 
không chấp hành hiệu lệnh của đèn 
tín hiệu, đèn đỏ còn 5 - 10 giây cuối 
là đã đi. Ngã tư Phố Nối lượng xe 
đông, trong đó, có nhiều xe ô tô, xe 
tải lớn, nếu không chú ý quan sát rất 
dễ gây ra tai nạn. Từ khi có biển báo 
lắp camera giám sát, tình trạng vượt 
đèn đỏ ít xảy ra hơn, không còn cảnh 
phóng nhanh, vượt ẩu.

Tại ngã tư đường Nguyễn Văn 
Linh - Hải Thượng Lãn Ông (thành 
phố Hưng Yên) thường xuyên có lưu 
lượng phương tiện giao thông lớn. 
Thời gian trước đây, dù đèn giao 

Chuyển biến tích cực 
khi áp dụng “phạt nguội”

thông đã chuyển sang tín hiệu màu 
đỏ, nhưng không ít phương tiện vẫn 
“cố”  vượt qua ngã tư. Theo quan 
sát của phóng viên, trong thời gian 
này, mặc dù không có sự xuất hiện 
của lực lượng chức năng, nhưng tại 
đây không còn tình trạng lấn vạch, 
hay vượt đèn đỏ như trước. Hầu hết 
các phương tiện nghiêm túc dừng đỗ 
trước vạch dừng và di chuyển đúng 
theo tín hiệu đèn giao thông. 

Hệ thống camera giám sát giao 
thông trên địa bàn tỉnh được lắp 
đặt tại 7 điểm trên các tuyến: QL.5, 
QL.39, QL.38B với 4 vị trí giám sát 
tốc độ, 10 vị trí giám sát đèn tín 
hiệu giao thông, 8 vị trí nhận diện 
biển số xe ghi các lỗi như: Lấn làn, 
đi sai phần đường, dừng, đỗ sai quy 
định, không chấp hành đèn tín hiệu 
giao thông… Cùng với những chuyển 
biến tích cực trong ý thức tham gia 
giao thông, việc sử dụng hệ thống 
camera giám sát giao thông trên 
những tuyến giao thông trọng điểm 
còn mang lại những lợi ích thiết thực 
khác cho lực lượng chức năng trong 
việc phát hiện các trường hợp gây tai 
nạn giao thông rồi bỏ chạy, hay việc 
sử dụng biển số giả trong việc tham 
gia giao thông cùng với một số vụ 
việc liên quan tới an toàn giao thông 
và trật tự xã hội trên địa bàn... Thiếu 
tá Trần Hồng Tùng, Đội trưởng Đội 

cảnh sát giao thông (CSGT) (Công 
an thị xã Mỹ Hào) cho biết: Những 
ngày qua, ý thức chấp hành luật 
của người tham gia giao thông qua 
địa bàn thị xã được nâng lên rõ rệt. 
Các lỗi vi phạm về vượt đèn đỏ, cố di 
chuyển khi tín hiệu chuyển sang đèn 
vàng và các vi phạm về an toàn giao 
thông đã giảm hẳn. Căn cứ trên các 
số liệu về số lượng vi phạm khi đội 
CSGT xử lý hàng ngày, thì số vụ vi 
phạm đang giảm đi đáng kể.

Với việc thực hiện xử phạt qua hệ 
thống camera, tình trạng “chối lỗi” 
của người vi phạm giảm hẳn. Bởi các 
hình ảnh ghi lại vi phạm của người 
tham gia giao thông được ghi lại rất 
đầy đủ và rõ ràng ngay tại điểm xử 
phạt. Thượng tá Đinh Ngọc Tùng, 
Phó Trưởng phòng CSGT (Công an 
tỉnh) cho biết: Việc sử dụng các thiết 
bị khoa học, kỹ thuật hiện đại đã giúp 
cho việc xử lý các vi phạm về trật tự 
giao thông trở nên minh bạch, rõ 
ràng hơn. Hiện nay, lực lượng chức 
năng đang tập trung xử phạt các 
trường hợp vi phạm qua camera giao 
thông đối với xe ô tô. Trong thời gian 
tới, lực lượng chức năng sẽ tiến hành 
xử lý quyết liệt với xe mô tô, xe gắn 
máy để giữ gìn trật tự an toàn giao 
thông trên địa bàn tỉnh.

PHẠM ĐĂNG

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) theo dõi các phương tiện 
tham gia giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông

các sở, ngành, đơn vị nêu trên chỉ 
đạo, triển khai thực hiện một số nội 
dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến 
bão, mưa lớn, lũ; thông tin cảnh báo 
kịp thời, đầy đủ đến chính quyền 
địa phương, người dân biết để chủ 
động phòng, tránh, ứng phó, giảm 
thiểu thiệt hại; rà soát các phương án 
phòng, chống bão, lũ, sẵn sàng ứng 
phó với tình huống xảy ra. 

2. Kiểm tra, hướng dẫn người và 
phương tiện qua lại khu vực đường 
giao thông bị ngập, bến đò ngang, 
đò dọc để bảo đảm an toàn. 

3. Triển khai các biện pháp bảo 
vệ sản xuất, an toàn đê điều, nhất 
là các công trình xung yếu, đang thi 
công. Gia cố, bảo vệ an toàn các 
lồng, bè trên sông, hồ, ao nuôi thủy 
sản; thu hoạch hoa màu, cây ăn quả 
đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống 
ngập úng cho nông nghiệp (lúa, hoa 
màu, cây ăn quả...), khu đô thị và 
dân cư, khu công nghiệp, vùng trũng 
thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất 
thiệt hại. 

4. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh 
và Truyền hình Hưng Yên, các 
phương tiện thông tin đại chúng tăng 

cường thời lượng phát sóng, thường 
xuyên đưa tin về diễn biến của bão, 
mưa lớn, lũ để người dân, các tổ 
chức, doanh nghiệp biết, chủ động 
phòng, tránh, ứng phó.

5. Tổ chức trực ban theo quy định 
và báo cáo về Ban Chỉ huy phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh (qua Văn phòng thường trực Ban 
Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh).

* Theo dự báo của Đài khí tượng 
thủy văn Hưng Yên, bão số 3 có khả 
năng gây ảnh hưởng mưa to kéo dài 
trên địa bàn tỉnh. Để hạn chế thấp 
nhất thiệt hại do mưa bão gây ra đối 
với sản xuất nông nghiệp, các đơn vị 
thủy nông cần chủ động phương án 
bơm tiêu, phân công lực lượng trực 
tại các trạm bơm để vận hành bơm 
tiêu úng; chủ động kiểm tra, khơi 
thông dòng chảy. Nông dân cần chủ 
động khơi thông dòng chảy kênh nội 
đồng, rãnh thoát nước mặt ruộng, 
vườn để tạo thuận lợi cho việc tiêu 
rút nước. Đối với diện tích lúa bị ngập 
úng cần tiêu, thoát nước thật nhanh, 
bảo đảm mực nước ruộng từ 3-5cm 
đối với ruộng lúa đang đẻ nhánh; 
5-7cm đối với ruộng lúa đã đứng cái 
để cây lúa làm đòng được thuận lợi. 

Nông dân cần khẩn trương thu hoạch 
nhanh những diện tích cây rau màu 
đến kỳ cho thu hoạch; đối với diện 
tích rau màu bị ngập úng nặng cần 
phải dọn vệ sinh đồng ruộng, lựa 
chọn các loại rau màu phù hợp với 
thời vụ để gieo trồng lại khi gặp điều 
kiện thời tiết thuận lợi, nhất là các 
loại rau ngắn ngày. Với diện tích rau 
màu bị ngập úng nhẹ, có khả năng 
phục hồi cần xới mặt luống để tạo 
độ thông thoáng, dọn tàn dư những 
cây bị hỏng, trồng dặm bảo đảm mật 
độ; khi thời tiết tạnh, nắng, cây đã 
hồi phục mới bón các loại phân. Đối 
với cây ăn quả, nông dân cần chủ 
động  gạn tháo ngay không để nước 
đọng vũng quanh gốc cây nhãn, cây 
ăn quả có múi, chuối và các loại cây 
ăn quả khác làm ảnh hưởng đến sinh 
trưởng phát triển của cây và chất 
lượng quả; thu hoạch nhanh những 
diện tích cây ăn quả đến kỳ thu 
hoạch. Trên diện tích bị úng, không 
được bón bất kỳ loại phân bón nào 
cho cây, phải chờ đất se, khô, cây 
hồi phục hẳn mới được tiến hành các 
biện pháp chăm sóc theo quy trình 
kỹ thuật của từng loại cây.

Liên hoan Nghi thức Đội tỉnh Hưng Yên năm 2022

Ngày 25.8, tại Hà Nội, Ban Chỉ 
đạo Trung ương tổng kết Chỉ thị số 
16-CT/TW, ngày 8.5.2012 của Ban 
Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác đưa 
người lao động và chuyên gia Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài (Ban 
Chỉ đạo Trung ương) tổ chức hội 
nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ 
thị số 16-CT/TW, ngày 8.5.2012 của 
Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
đưa người lao động và chuyên gia 
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
(Chỉ thị số 16). Hội nghị được tổ chức 
theo hình thức trực tiếp kết hợp với 
trực tuyến, kết nối tới các tỉnh, thành 
phố trong cả nước. Các đồng chí: 
Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Phó Trưởng ban Thường trực 
Ban Chỉ đạo Trung ương; Đỗ Ngọc 
An, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung 
ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 
Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Dự 
hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có 
đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Quách Thị 
Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh 
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh; Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy 
Hưng Yên; Trần Thị Thanh Thủy, Bí 
thư Thị ủy Mỹ Hào; đồng chí Nguyễn 
Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Theo báo cáo tại hội nghị, thời 
gian qua, công tác phổ biến, quán 
triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 
16 đã được nhiều cấp ủy đảng, chính 
quyền triển khai thực hiện nghiêm 
túc, kịp thời. Công tác truyền thông 
đã giúp nâng cao nhận thức của cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ 
trương, lợi ích của công tác đưa người 
lao động và chuyên gia đi làm việc 
ở nước ngoài, quảng bá hình ảnh và 
những giá trị tốt đẹp của đất nước, 
con người Việt Nam. Công tác đào 
tạo nghề, dạy ngoại ngữ… cho người 
lao động và chuyên gia Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài được chú 
trọng. Chất lượng người lao động và 
chuyên gia của Việt Nam được nâng 
cao. Công tác bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của người 
lao động và chuyên gia đi làm việc 
ở nước ngoài cơ bản được triển khai 
thực hiện hiệu quả. Thị trường lao 
động được mở rộng, đặc biệt là các 
thị trường có mức thu nhập và điều 
kiện lao động tốt. Số lượng người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài tăng, thu nhập ổn định, đóng 
góp đáng kể vào nguồn ngoại tệ của 
đất nước, tăng tích lũy và cải thiện 
đời sống người lao động và gia đình…

Tại hội nghị, các đại biểu đã 
thảo luận, tập trung vào một số nội 
dung như: Phân tích tình hình thực 
tế về người lao động làm việc ở nước 
ngoài, công tác đào tạo chuyên môn, 
tay nghề, tăng thu nhập cho người 

lao động; tình hình các thị trường lao 
động trên thế giới; vấn đề chi phí; hỗ 
trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của doanh nghiệp, người lao động và 
chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn 
mạnh: Trong xu thế toàn cầu hóa và 
hội nhập quốc tế sâu rộng, nhu cầu 
tiếp nhận người lao động của các 
nước rất lớn, là cơ hội để đẩy nhanh 
và nâng cao hiệu quả việc đưa người 
lao động và chuyên gia Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài. Qua đó, 
nhằm giải quyết việc làm, tạo thu 
nhập, phân công lại lao động, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, góp 
phần phát triển kinh tế-xã hội của đất 
nước và thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
Thời gian tới, các cấp, ngành, đoàn 
thể, địa phương tiếp tục tăng cường 
truyền thông, nâng cao nhận thức 
về chủ trương đưa người lao động 
và chuyên gia Việt Nam đi làm việc 
ở nước ngoài; tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống pháp luật người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng lao động; nâng cao năng 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 
đưa người lao động Việt Nam đi làm 
việc tại nước ngoài; đổi mới công tác 
đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ... 
cho người lao động; tăng cường công 
tác bảo hộ công dân đi làm việc ở 
nước ngoài…

Ngày 25.8, tại Nhà Văn hóa huyện 
Kim Động, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức liên 
hoan Nghi thức Đội tỉnh Hưng Yên 
năm 2022. Tham gia liên hoan có 
6 đội đến từ các huyện: Văn Giang, 
Văn Lâm, Tiên Lữ, Phù Cừ, Yên Mỹ 
và Kim Động với trên 200 đội viên 

tham gia. Các đội thi nghi thức đội 
và múa hát tập thể với các nội dung: 
Điều hành, thực hiện 7 yêu cầu của 
đội viên Đội thiếu niên tiền phong 
(TNTP) Hồ Chí Minh; bốc thăm và 
biểu diễn bài Hành khúc Đội TNTP 
Hồ Chí Minh hoặc bài Em là mầm 
non của Đảng. 

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức 
trao giải Nhất cho đội thi đến từ 
huyện Văn Lâm, trao giải Nhì cho 
các đội huyện Yên Mỹ, huyện Kim 
Động; các đội còn lại đoạt giải Ba.

ĐỨC HÙNG

Tổng kết 10 năm... 
nông nghiệp, sản phẩm 
công nghiệp nông thôn, 
hàng thủ công mỹ nghệ; 
2 gian hàng sản phẩm du 
lịch; 3 gian hàng sản phẩm 
OCOP và 5 gian hàng ẩm 
thực.

Tại lễ khai mạc hội chợ, 
đại diện các nhà vườn, hợp 
tác xã và doanh nghiệp đã 
tham gia ký kết biên bản 
ghi nhớ hợp tác. Sau khi 
cắt băng khai mạc hội chợ, 
các đại biểu đi tham quan 
các gian hàng giới thiệu, 
trưng bày nhãn và các sản 
phẩm nông nghiệp trên địa 
bàn huyện.

Hội chợ xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn...

Chủ động ứng phó với bão số 3

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

(TIẾP THEO TRANG 1)

Hội chợ thu hút đông đảo khách hàng tham quan, lựa chọn mua nông sản 
của huyện Khoái Châu


