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(XEM TIN TRANG 4)

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP 

Nét  đẹp quê nhãn

Điển hình trong phát triển kinh tế tập thể
Về xã Minh Tiến (Phù Cừ) hỏi thăm 

chị Đồng Thị Thu Hương, người dân 
trong xã ai cũng ngợi khen chị là một 
cán bộ hợp tác xã (HTX) gương mẫu, 
nhiệt tình, tích cực giúp đỡ thành viên.

Với mong muốn duy trì và phát triển 
cây vải lai chín sớm truyền thống của 
địa phương, năm 2018, chị Hương đã 
vận động một số hộ dân trồng vải lai 
chín sớm lâu năm trong xã thành lập 
HTX nông nghiệp Minh Tiến. Đến nay, 
HTX đã thu hút 17 thành viên tham gia 
với tổng diện tích sản xuất đạt gần 40ha, 
cây trồng chủ yếu là vải lai chín sớm, 
nhãn. Để phát huy vai trò "bà đỡ" trong 
sản xuất nông nghiệp, với cương vị là 
giám đốc HTX, chị Hương tích cực tiếp 
thu những kiến thức mới để xây dựng, tổ 
chức, đổi mới hoạt động của HTX theo 
Luật HTX năm 2012. Trong quá trình 
hoạt động của HTX, chị Hương luôn 
chú trọng, thực hiện hiệu quả khâu liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Theo 
đó, để bảo đảm chất lượng sản phẩm, 
đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ, 
chị Hương đã vận động các thành viên 
áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong 
danh mục được phép sử dụng vào sản 
xuất. Đến nay, 100% diện tích sản xuất 

của HTX đã được cấp giấy chứng nhận 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng 
dụng hệ thống/tiêu chuẩn OTAS. Nhờ 
áp dụng khoa học kỹ thuật, tiêu chuẩn 
VietGAP, OTAS vào sản xuất, sản lượng 
nhãn quả, vải quả của HTX tăng gấp 2 
lần so với sản xuất theo phương pháp 
truyền thống. Trung bình mỗi năm sản 
lượng của HTX đạt 300- 400 tấn; sản 
phẩm vải lai chín sớm của HTX được 
chứng nhận OCOP hạng 3 sao. Không 
chỉ liên kết với thương lái tiêu thụ sản 
phẩm cho thành viên, HTX còn thực 
hiện liên kết với các hộ dân trồng vải lai 
chín sớm trong xã, các xã lân cận tiêu 
thụ gần 200 tấn vải cho các hộ dân. Đặc 
biệt, bằng sự nhạy bén, nhanh nhạy và 
kinh nghiệm của nhiều người trồng vải, 
năm 2021, chị và ban quản trị HTX đã 
thực hiện liên kết với Công ty cổ phần 
chế biến nông sản An Bình (Hải Dương) 
xuất khẩu gần 300kg nhãn Hương Chi 
sang thị trường Hàn Quốc.

Từ những nỗ lực, cố gắng của chị 
Hương và các thành viên, hoạt động 
của HTX ngày càng phát triển, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
ở địa phương. Hiện nay, doanh thu của 
HTX đạt trung bình 2 tỷ đồng/năm. 

MINH HỒNG 
(XEM TIẾP TRANG 2)

Toàn tỉnh đã tiêm 
gần 3 triệu liều vắc xin 
phân bổ phòng Covid-19

Hiện nay, toàn tỉnh đang quản lý, điều trị 166 ca 
mắc Covid-19, trong đó 152 ca có triệu chứng nhẹ 
được cách ly, điều trị tại nhà; 14 ca đang cách ly, 
điều trị tại cơ sở y tế. Các ca bệnh phần lớn được 
phát hiện qua sàng lọc tại trạm y tế khi có triệu 
chứng, một số được phát hiện tại các bệnh viện khi 
đến khám bệnh và test sàng lọc. Các bệnh nhân 
nhập viện hầu hết có bệnh nền nặng kèm theo, 
trong đó có 8 bệnh nhân đang thở oxy qua mask và 
gọng kính. 

Tỉnh mới được Bộ Y tế phân bổ 80.920 liều vắc 
xin Pfizer, trong đó 50.500 liều để sử dụng tiêm liều 
cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và 30.420 
liều để tiêm cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Đến 
nay, tỉnh đã được phân bổ 3.047.912 liều, đã tiêm 
2.967.010 liều vắc xin.
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Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Nguyễn Hồng Diên làm việc 

với Sở Công Thương

Toàn cảnh buổi làm việc 
Tin, ảnh: PV

Các đại biểu dự hội nghị

Ngày 9.8, Bộ Công an phối hợp Văn phòng 
Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn 
quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát 
triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 
quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 
năm 2030 (Đề án 06). Đồng chí Phạm Minh 
Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi 
số chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng 
chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, 
Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi 
số. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hưng 
Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh. 

Trong 6 tháng năm 2022, Đề án 06 đã 
được triển khai thực hiện từ Trung ương đến 
cơ sở, đạt được những kết quả bước đầu tích 
cực; được người dân, doanh nghiệp đồng tình, 
ủng hộ, đánh giá cao và hưởng ứng tích cực, 
qua đó góp phần thay đổi phương thức quản 
lý công dân; khắc phục tình trạng thiếu thống 
nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong 
quản lý thông tin công dân; tiết kiệm thời gian, 
công sức; tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng 
quan trọng để triển khai dịch vụ công trực 
tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp 
phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh 
tế số, xã hội số, cũng như phục hồi nhanh, 
phát triển kinh tế - xã hội.

Sơ kết 6 tháng triển khai đề án 
phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử

MAI NHUNG
(XEM TIẾP TRANG 2)

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn 
và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022

Tin, ảnh: MINH HUẤN - PHẠM ĐĂNG

(XEM TIN TRANG 4)

Giá lợn hơi tăng, 
người chăn nuôi 

thận trọng tái đàn

Diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường 
phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
Hiện nay, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết trong 

cả nước liên tục tăng cao. Tại tỉnh, mặc dù 
chưa có ổ dịch, song đã ghi nhận người mắc 

bệnh sốt xuất huyết ở vùng dịch trở về. Các địa 
phương đang triển khai nhiều hoạt động tuyên 
truyền để người dân nâng cao nhận thức, diệt lăng 
quăng (bọ gậy), vệ sinh môi trường, phòng, chống 
bệnh.

Trong thời điểm bệnh sốt xuất huyết có thể 
xâm nhập, bùng phát trên địa bàn, hàng ngày, Đài 
truyền thanh xã Minh Tân (Phù Cừ) phát đi thông 
tin về bệnh sốt xuất huyết, đường lây truyền và 
cách phòng, chống bệnh. Gia đình anh Trần Văn 
Đắc ở xã Minh Tân có người nhà mắc bệnh sốt 
xuất huyết từ vùng dịch trở về địa phương, đến nay 
tuy đã khỏi bệnh nhưng gia đình anh Đắc vẫn dọn 
dẹp các mảnh vỡ, đồ vật hỏng, dụng cụ có thể ứ 
đọng nước mưa xung quanh nhà, phát quang bụi 
rậm để tránh môi trường muỗi sinh sôi… Đồng chí 
Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện 
Phù Cừ cho biết: Ngày 25.7, đồng loạt tất cả các 
xã, thị trấn trên địa bàn huyện ra quân vệ sinh 
môi trường, diệt lăng quăng phòng, chống bệnh 

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn sử dụng hoá chất diệt muỗi 
phòng, chống bệnh sốt xuất huyếtĐÀO DOAN

Sẻ chia 
nỗi đau da cam

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và PTNT Lê Minh Hoan làm việc 

với Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(XEM TIN TRANG 2)

Tin, ảnh: PV

Tối ngày 9.8, tại Quảng trường 
Nguyễn Văn Linh (thành phố Hưng 
Yên), UBND tỉnh tổ chức khai mạc Lễ 
hội nhãn lồng Hưng Yên năm 2022. Dự 
khai mạc lễ hội có các đồng chí trong 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thế Cử, 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 
Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh; Nguyễn Lê Huy, Trưởng ban 
Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn 
Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng ban tổ chức các hoạt động xúc 
tiến thương mại tỉnh năm 2022; đại diện 
lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương 
trong tỉnh; các doanh nghiệp, thương 
nhân chế biến, phân phối, xuất, nhập 

khẩu nhãn, nông sản trong và ngoài 
nước; các doanh nghiệp, hợp tác xã, 
trang trại, nhà vườn trồng nhãn trong 
tỉnh.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam 
nhấn mạnh: Lễ hội nhãn lồng Hưng 
Yên là hoạt động thường niên của tỉnh, 
được tổ chức vào đầu vụ thu hoạch 
nhãn hàng năm của tỉnh. Đây là sự 
kiện xúc tiến thương mại của tỉnh, đồng 
thời là ngày hội của những người trồng 
nhãn Hưng Yên nhằm đẩy mạnh tuyên 
truyền, quảng bá nhãn lồng Hưng Yên 
đến các địa phương trong cả nước và 
quốc tế. Qua đó, tạo thuận lợi để người 
tiêu dùng được thưởng thức sản phẩm 

Khai mạc Lễ hội nhãn lồng 
Hưng Yên năm 2022

PV
(XEM TIẾP TRANG 4)
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YÊN MỸ

128 lao động được nhận 
hỗ trợ tiền thuê nhà

Đến hết tháng 7, huyện Yên Mỹ đã thẩm định trình 
UBND tỉnh 62 hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho 4.411 lao 
động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn 
huyện và 14 hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho 52 lao động 
quay trở lại thị trường lao động. Đến nay, UBND tỉnh đã 
quyết định phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà cho 128 lao 
động với tổng số tiền 187 triệu đồng, gồm 126 lao động 
đang làm việc tại các doanh nghiệp và 2 lao động quay 
trở lại thị trường lao động. UBND huyện đã làm thủ tục 
chuyển kinh phí trên qua Kho bạc Nhà nước huyện đến 
các doanh nghiệp để hỗ trợ cho người lao động.

MAI NHUNG

* Từ đầu năm đến nay, doanh 
thu của các doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ du lịch, lữ hành 
trên địa bàn tỉnh đạt trên 16 tỷ 
đồng, tăng trên 434% so với cùng 
kỳ năm 2021. Trong đó, riêng 
tháng 7, dịch vụ này đạt doanh 
thu trên 4 tỷ đồng, tăng 4,72% so 
với tháng trước. 

* Từ đầu năm đến nay, Ban 
Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 
đã tiếp nhận 276 hồ sơ, thủ tục 
hành chính, trong đó có trên 90% 
số hồ sơ, thủ tục hành chính nộp 
bằng hình thức trực tuyến; 100% 
số hồ sơ, thủ tục hành chính được 
giải quyết đúng hạn và trước hạn.

* Theo chuẩn nghèo đa chiều 
giai đoạn 2022 - 2025, huyện 
Khoái Châu có 2.180 hộ nghèo, 
chiếm tỷ lệ 3,3% và 2.113 hộ cận 
nghèo, chiếm tỷ lệ 3,2% tổng số 
hộ dân toàn huyện. Trong huyện 
có trên 8,4 nghìn người thuộc hộ 
nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 
mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền 
điện.

* Trên địa bàn tỉnh hiện có 
418 đồng bào công giáo là đảng 
viên, trong đó 47 người tham gia 
cấp ủy, chính quyền; 64 người 
là đại biểu HĐND các cấp; 113 

người tham gia Ủy ban MTTQ và 
tham gia ban chấp hành các tổ 
chức chính trị - xã hội các cấp... 

* Từ năm 2019, Quỹ Vì người 
nghèo các cấp huyện Văn Lâm 
đã vận động ủng hộ được trên 2 
tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động 
được cùng với ngân sách huyện, 
sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn 
vị, nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây 
mới, sửa chữa 136 ngôi nhà cho 
người có công với cách mạng, hộ 
nghèo với số tiền trên 2 tỷ đồng. 

* Ngày 9.8, tại xã Tân Tiến 
(Văn Giang), Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh 
phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ 
chức hội nghị tuyên truyền, tư 
vấn, hỗ trợ pháp luật cho phụ nữ 
xã Tân Tiến về “Một số quy định 
về phòng, chống xâm hại trẻ em” 
và chuyên đề “Một số quy định 
của Luật Bảo vệ môi trường”. 
Ngoài ra, các cán bộ, hội viên 
phụ nữ xã Tân Tiến còn được 
phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền 
về Luật TGPL, một số quy định 
về TGPL miễn phí… 

* Từ năm 2019 đến nay, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp trên địa bàn huyện 
Văn Lâm đã phối hợp tổ chức 84 
hội nghị để đại biểu Quốc hội và 

đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc 
cử tri. Tại các hội nghị tiếp xúc cử 
tri, có 11.760 lượt cử tri tham dự. 

* Từ đầu năm đến nay, Sở 
Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 
nhận, thẩm định 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. Đồng thời tham mưu, trình 
UBND tỉnh phê duyệt phương án 
bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 
bằng đối với 10 hồ sơ.

* Trong tháng 7 vừa qua, các 
cấp hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh 
đã phối hợp với ngành chức năng 
tổ chức 28 lớp tập huấn nâng cao 
kiến thức cho 1.871 cán bộ, hội 
viên phụ nữ. Nội dung tập huấn 
tập trung vào các chuyên đề 
chính là: Nghiệp vụ công tác hội, 
chuyển đổi số, thương mại điện 
tử, chăm sóc sức khỏe sinh sản, 
vệ sinh môi trường, khoa học, kỹ 
thuật về trồng trọt và chăn nuôi, 
an toàn giao thông...  

PV

Xã Nhật Tân đầu tư 
gần 5 tỷ đồng xây dựng ao 

phục vụ trẻ em tập bơi
Xã Nhật Tân (Tiên Lữ) đã trích kinh phí gần 

5 tỷ đồng đầu tư xây dựng ao để phục vụ trẻ em 
trong xã tập bơi phòng, chống đuối nước. Ao bơi  có 
diện tích gần 2 nghìn m2, đổ bê tông đáy và kè bờ 
ao, khuôn viên có hệ thống thoát nước và bậc lên 
xuống. Kinh phí đầu tư xây dựng ao bơi được trích 
từ nguồn ngân sách của xã và 1 phần hỗ trợ từ ngân 
sách huyện. Sau khi xây dựng xong ao bơi, UBND 
xã đã giao cho Đoàn xã quản lý tổ chức và dạy bơi 
miễn phí cho trẻ em trong xã.

MINH HUẤN

THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Mở đợt cao điểm thu nhận 
hồ sơ cấp căn cước 
công dân gắn chíp

Đến tháng 8, Công an thành phố Hưng Yên đã 
thu nhận được hơn 86.390 hồ sơ căn cước công dân 
(CCCD) gắn chíp cho công dân đủ 14 tuổi trở lên có 
hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, 
vẫn còn trên 16 nghìn công dân đủ độ tuổi chưa được 
thu nhận hồ sơ để làm các thủ tục cấp CCCD gắn chíp. 
Từ ngày 20.7 đến hết 31.8.2022, Công an thành phố 
Hưng Yên tiếp tục mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp 
CCCD gắn chíp cho công dân, thời gian làm việc từ 7h 
đến 17h các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật 
và ngày lễ.

VI NGOAN

(TIẾP THEO TRANG 1)

Sẻ chia nỗi đau da cam
Chiến tranh đã lùi xa, 

nhưng nỗi đau da 
cam vẫn là niềm day 

dứt khôn nguôi không chỉ 
đối với những người lính bị 
ảnh hưởng chất độc da cam 
mà còn của mỗi chúng ta. 
Với mong muốn góp phần 
làm dịu nỗi đau da cam 
nên các cấp, các ngành và 
người dân trong tỉnh luôn 
đồng hành chia sẻ, hỗ trợ 
bằng vật chất, tinh thần 
để tiếp thêm nghị lực giúp 
nạn nhân chất độc da cam 
(NNCĐDC) đủ nghị lực 
vươn lên trong cuộc sống. 

Theo số liệu của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội, tổng số người hưởng 
chế độ nhiễm chất độc 
da cam trên địa bàn tỉnh 
tính đến tháng 12.2021 là 
5.489 người, trong đó có 
3.607 người bị ảnh hưởng 
trực tiếp và 1.882 người bị 
ảnh hưởng gián tiếp. Thực 
hiện Thông báo số 171/
TB-TU ngày 1.4.2002 của 
Thường trực Tỉnh uỷ  về 
việc đẩy mạnh hoạt động 
bảo trợ nạn nhân chất độc 
da cam, Hội Chữ thập đỏ 
tỉnh - Cơ quan Thường trực 
Ban vận động Quỹ Bảo 
trợ NNCĐDC tỉnh đã tham 
mưu xây dựng, triển khai 
thực hiện Kế hoạch số 21/
KH-BVĐ, ngày 21.2.2022 
của Ban vận động xây dựng 
Quỹ Bảo trợ NNCĐDC tỉnh 
năm 2022. Đến nay, toàn 
tỉnh đã vận động được 
5.775 triệu đồng, đạt 105% 
kế hoạch. Trong 6 tháng 
đầu năm, các cấp Hội Chữ 
thập đỏ trong tỉnh đã hỗ trợ 
3.677 lượt nạn nhân, tương 
ứng với trị giá số tiền 2,5 tỷ 
đồng thông qua các hình 
thức thăm hỏi, tặng quà, hỗ 
trợ xây, sửa nhà ở và hỗ trợ 
con giống, vốn phát triển 
sản xuất. 

Đã nhiều năm trôi qua 
nhưng nỗi đau di chứng 
da cam trên thân thể các 
nạn nhân và con cháu của 
họ khó có thể diễn tả hết. 
Nhưng với sự vào cuộc của 
cả hệ thống chính trị, sự 
chung tay của toàn xã hội 
sẽ tiếp niềm tin, sức mạnh 
giúp họ vượt qua khó khăn 

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh 
tặng quà NNCĐDC huyện Văn Giang

để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc. Ông Nguyễn Cảnh Toàn, 71 tuổi 
ở xã Chỉ Đạo (Văn Lâm) bồi hồi nhớ lại 
những ngày kháng chiến với tình đồng 
đội và những khoảnh khắc của cái chết 
cận kề. Sau thời gian tham gia chiến 
đấu ở mặt trận Tây Nguyên, trở về quê 
hương, ông không biết mình đã bị phơi 
nhiễm chất độc da cam. Hậu quả để lại 
ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân 
tôi, còn các con tôi thì đang trải qua 
những khó khăn trong cuộc sống. Được 
sự quan tâm của cấp trên đã động viên, 
tôi cùng các con vượt qua khó khăn, 
hòa nhập cùng cộng đồng. 

Đất nước đã hoà bình nhưng nhiều 
thứ bệnh hiểm nghèo khởi nguồn từ 
cuộc chiến đã lấy đi phần sức lực của 
những người lính. Trong hoàn cảnh ấy, 
nhiều người lính vượt lên nỗi đau trở 
thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tại 
địa phương nhưng nhiều người lính có 
hoàn cảnh khó khăn rất cần sự trợ giúp 
để sẻ chia nỗi mất mát về thể chất và 
tinh thần. 

Năm 2022, Ban vận động xây dựng 
Quỹ Bảo trợ NNCĐDC tỉnh tập trung 
xây mới, sửa nhà ở cho các NNCĐDC 
khó khăn về nhà ở. Tính đến nay, Ban 
chỉ đạo vận động xây dựng Quỹ Bảo 
trợ NNCĐDC tỉnh đã trích quỹ hỗ trợ 
xây 22 nhà cho NNCĐDC trên địa bàn 
tỉnh, trung bình mỗi nhà 50 - 80 triệu 
đồng.  Riêng trong tháng 5, hai hộ gia 
đình ông Bùi Xuân Triều ở xã Thủ Sỹ 
(Tiên Lữ) và anh Phạm Văn Hướng ở 

xã Tống Trân (Phù Cừ) là NNCĐDC có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang sinh 
sống trong ngôi nhà xuống cấp, không 
an toàn  đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở. 
Mỗi gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng, 
tặng quà trị giá 1,5 triệu đồng từ nguồn 
Quỹ Bảo trợ NNCĐDC tỉnh. 

Từ đầu năm đến nay, Hội NNCĐDC/
dioxin tỉnh  đã tổ chức và phối hợp tổ 
chức nhiều hoạt động hỗ trợ, sẻ chia 
khó khăn và thực hiện có hiệu quả công 
tác chăm sóc hội viên NNCĐDC. Nhờ 
làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức 
hội đã quyên góp được gần 2,8 tỷ đồng 
xây dựng Quỹ Bảo trợ NNCĐDC. Dịp 
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các 
ngày lễ khác, hội đã thăm và tặng 240 
suất quà cho các hội viên NNCĐDC. 

Ông Lê Thế Thanh, Chủ tịch Hội 
NNCĐDC/dioxin tỉnh cho biết: Hầu hết 
các NNCĐDC trên địa bàn tỉnh đều 
có cuộc sống khó khăn, thường xuyên 
phải chịu đau đớn về bệnh tật, cần động 
viên, chia sẻ. Những năm qua, tỉnh đã 
quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, 
chính sách đối với các NNCĐDC. Thời 
gian tới, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tập 
trung công tác phát triển hội viên, phấn 
đấu 50% số xã, phường, thị trấn có tổ 
chức Hội NNCĐDC/dioxin;  khảo sát, 
lập danh sách những hộ NNCĐDC khó 
khăn về nhà ở để đề xuất Quỹ Bảo trợ 
NNCĐDC hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa 
chữa nhà ở. 

PHƯƠNG THẢO

sốt xuất huyết. Các xã giao các tổ 
chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền 
vận động hội viên, người dân dọn 
dẹp vệ sinh môi trường trong nhà, 
khuôn viên gia đình, ngõ xóm, khu 
vực công cộng, tránh cho muỗi sinh 
sôi phát triển truyền bệnh cho người; 
đồng thời chủ động dự phòng, bố trí 
đầy đủ phương tiện, vật tư, hóa chất 
cho công tác phòng, chống bệnh sốt 
xuất huyết…

Tại thành phố Hưng Yên, nhiều 
băng rôn được căng trên các tuyến 
phố truyền đi thông điệp diệt lăng 
quăng để phòng, chống bệnh sốt 
xuất huyết. Hàng tuần, hội viên phụ 
nữ ở các xã, phường tổ chức quét 
dọn khu vực công cộng trên địa bàn. 
Đồng chí Ôn Quốc Thịnh, Trưởng 
phòng Y tế thành phố Hưng Yên cho 
biết: Thành phố có công văn chỉ đạo 
các xã, phường triển khai hoạt động 
phòng, chống bệnh. Nhân viên trạm 
y tế các xã, phường thường xuyên 
giám sát địa bàn. Đặc biệt khu vực 
là ổ dịch cũ có chỉ số muỗi cao hơn 
mức trung bình, thành phố chỉ đạo 
địa phương tổ chức vệ sinh môi 
trường, giám sát chặt chẽ để phát 
hiện sớm ca bệnh, hạn chế thấp nhất 
bùng phát thành ổ dịch.

Theo tổng hợp của Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 
đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 

26 trường hợp mắc bệnh sốt xuất 
huyết, rải rác ở 10 huyện, thị xã, 
thành phố. Những ca bệnh này đi từ 
vùng dịch về, không xuất hiện ổ dịch, 
đều được điều trị tại các cơ sở y tế, 
đến nay đã khỏi bệnh, không có ca 
bệnh nặng, tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đồng, Trưởng 
khoa Ký sinh trùng, côn trùng (Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) cho biết: 
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm 
cấp tính, có thể gây thành dịch do 
vi rút dengue gây ra. Bệnh lây lan 
do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm 
vi rút, sau đó truyền bệnh cho người 
lành qua vết đốt. Đến nay, bệnh sốt 
xuất huyết chưa có vắc xin phòng 
bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc 
hiệu, biện pháp phòng bệnh chủ yếu 
và hiệu quả nhất là diệt muỗi, diệt 
lăng quăng và phòng muỗi đốt. Dự 
báo thời gian tới sẽ bước vào những 
tháng cao điểm mùa dịch do thời tiết 
nóng ẩm, mưa nhiều, là điều kiện 
thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát 
triển. Do vậy, nguy cơ sốt xuất huyết 
lây lan trong cộng đồng và trở thành 
dịch là rất lớn. Các địa phương cần 
đẩy mạnh hoạt động truyền thông 
phòng, chống bệnh sốt xuất huyết 
để người dân không chủ quan, lơ là 
và chủ động thực hiện các biện pháp 
phòng, chống bệnh.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, 

gia đình và mọi người xung quanh, 
người dân cần thực hiện các khuyến 
cáo của Bộ Y tế. Theo đó, kiểm tra, 
phát hiện và diệt lăng quăng trong 
các dụng cụ chứa nước sinh hoạt 
bằng cách thường xuyên thay rửa, 
đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa 
nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng; 
thường xuyên thay nước ở các lọ hoa, 
thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy 
vào bát nước kê chân chạn, bể cảnh, 
hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh...; 
loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước 
tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể 
chứa nước không sử dụng để không 
cho muỗi đẻ trứng; ngủ màn phòng 
muỗi đốt ngay cả ban ngày, dùng 
bình xịt muỗi, hương muỗi, kem xua 
muỗi, vợt điện muỗi... để diệt muỗi 
và phòng muỗi đốt; tích cực phối hợp 
với ngành y tế trong các chiến dịch 
diệt lăng quăng và các đợt phun hóa 
chất phòng, chống dịch. Bệnh sốt 
xuất huyết thể hiện qua triệu chứng 
điển hình là sốt cao (400C) và thường 
kèm theo các triệu chứng: Đau đầu; 
đau hốc mắt, buồn nôn hoặc nôn; 
nổi hạch; đau cơ, xương hoặc khớp; 
phát ban. Vì vậy, khi bị sốt kèm các 
triệu chứng trên, người bệnh cần đến 
ngay cơ sở y tế để được khám và tư 
vấn điều trị, không tự ý điều trị tại 
nhà.

Diệt lăng quăng...TIN VẮN

Ngày 9.8, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH Trung 
ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và đoàn 
công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác xây dựng 
nông thôn mới (NTM) năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 
trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng 
chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 
một số ban, sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng 
Nam báo cáo khái quát tình hình sản xuất nông nghiệp, 
xây dựng NTM năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Năm 
2021, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản trên địa 
bàn tỉnh đạt trên 13,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,78% so với 
năm 2020. 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng giá 
trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 2,29%, đạt mức 
tăng trưởng khá trong vùng đồng bằng sông Hồng; có 99 
mô hình sản xuất nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận 
VietGAP, nâng tổng diện tích sản xuất VietGAP trên địa 
bàn tỉnh lên trên 3,1 nghìn ha. Có 140 sản phẩm được 
công nhận sản phẩm OCOP. Toàn tỉnh chuyển đổi được 
trên 18 nghìn ha diện tích canh tác kém hiệu quả sang 
trồng cây kết hợp nuôi thả thủy sản cho giá trị kinh tế cao...

Trong công tác xây dựng NTM, đến nay, toàn tỉnh có 
61 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã đạt 
chuẩn NTM kiểu mẫu, 53 khu dân cư được công nhận khu 
dân cư NTM kiểu mẫu. Tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí về xã 
NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Tỷ 
lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn dưới 2,55%, số hộ dân 
nông thôn có điều kiện sử dụng nước sạch chiếm tỷ lệ trên 
92%...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn 
cho biết: Để khai thác tiềm năng, phát huy thế mạnh vùng 
bãi, tỉnh có chủ trương, phê duyệt đề án tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội vùng bãi, trong đó đầu tư xây dựng các công 
trình văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, xây dựng 
đường kết nối di sản... Do vậy, đề nghị Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, các bộ, ngành trung ương quan tâm tạo điều kiện 
để có thể khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh 
tế - xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc trong thời gian 
tới. Nghiên cứu và kiến nghị sửa đổi quy định của Luật Đê 
điều và Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18.2.2016 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phòng, chống 
lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái 
Bình, phù hợp với việc sử dụng đất bãi của tỉnh Hưng Yên 
để bảo đảm an toàn phòng, chống lũ và phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương. Quan tâm xử lý tình trạng ô nhiễm 
môi trường trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải, phân cấp 
quy định việc xả thải của các doanh nghiệp cho UBND tỉnh 
Hưng Yên…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Để nông nghiệp của 
Hưng Yên phát triển theo hướng bền vững, tỉnh cần đẩy 
mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, hướng tới 
phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững, tạo tiền đề 
phát triển hiệu quả du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. 
Tăng cường các giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm nông 
nghiệp như: Thúc đẩy liên kết tiêu thụ nông sản; xây dựng 
và bảo vệ thương hiệu cho các nông sản chủ lực; tăng 
cường hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo ra các sản 
phẩm nông nghiệp chất lượng cao, có giá trị kinh tế... Quá 
trình xây dựng nông thôn mới cần có phương án bảo tồn, 
phát huy những giá trị truyền thống, hướng tới mục tiêu 
nâng cao chất lượng sống của người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu 
Nghĩa cho biết: Thời gian qua, cùng với sự nỗ lực của cả 
hệ thống chính trị, nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên đã có 
sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao, nông nghiệp hàng hóa. Trên cơ sở ý kiến 
chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, 
các sở, ngành, địa phương cần nghiên cứu, tham mưu với 
tỉnh các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển 
nông nghiệp số, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, nâng cao chất lượng nông sản; tăng cường công 
tác xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm nông 
nghiệp của tỉnh. Bên cạnh đó, các địa phương tập trung 
nguồn lực, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng 
cao, NTM kiểu mẫu, hướng tới xây dựng nông thôn thông 
minh, nông dân hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong 
muốn Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Bộ trưởng tiếp 
tục đồng hành cùng tỉnh để từng bước hiện thực hóa các 
mục tiêu, đưa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh phát triển.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê 
Minh Hoan và các đại biểu đã đi thăm một số mô hình sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và PTNT Lê Minh Hoan...

(TIẾP THEO TRANG 1)

(TIẾP THEO TRANG 1)

Đề án 06 xác định 5 nhóm tiện ích lớn, 13 nhóm nhiệm 
vụ chung, 89 nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành Trung 
ương; 13 nhóm nhiệm vụ chung và 8 nhiệm vụ cụ thể của 
các địa phương. Đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành 21 
nhiệm vụ cụ thể; các địa phương hoàn thành 4 nhiệm vụ 
chung và 1 nhiệm vụ cụ thể.

Thực hiện các dịch vụ công thiết yếu, đến nay đã cơ 
bản hoàn thành, đưa 21/25 dịch vụ công thiết yếu thực 
hiện trên môi trường điện tử, đạt kết quả tích cực. Việc 
thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 
đã mang lại nhiều tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính nhấn mạnh, Đề án 06 nhằm cụ thể hoá chương trình 
chuyển đổi số quốc gia; có ảnh hưởng trực tiếp tới người 
dân, góp phần cải cách thủ tục hành chính và giúp người 
dân thuận tiện khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua 
môi trường số, chuyển từ thói quen dùng văn bản giấy, đến 
trụ sở cơ quan nhà nước sang làm thủ tục tại bất kỳ nơi 
nào qua môi trường mạng. Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, 
đây là sự chuyển đổi trạng thái rất khó khăn, là công việc 
chưa có tiền lệ, do đó, phải có quyết tâm rất cao, nỗ lực rất 
lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, đòi hỏi phải đổi mới tư 
duy, cách làm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện thể 
chế, cơ chế, chính sách, đầu tư về công sức, nguồn lực, 
tăng cường kiểm tra, giám sát. Nếu không có quyết tâm 
chính trị cao, hành động quyết liệt thì khó có thể đạt được 
kết quả. Trong chuyển đổi số, người dân là trung tâm, là 
chủ thể, do đó, mọi chính sách phải hướng tới người dân 
và người dân phải tham gia vào xây dựng, thực hiện các 
chính sách. Những kết quả đã đạt được trong 6 tháng qua 
là rất tích cực, cho thấy đề án đã “đúng và trúng”, tuy 
nhiên, quá trình này vẫn còn nhiều khó khăn đòi hỏi chúng 
ta phải phân tích, đánh giá, tìm giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy 
thực hiện đề án một cách thiết thực, khoa học, hiệu quả. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đại 
biểu đánh giá trung thực, khách quan những kết quả đã 
đạt được trong thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng qua; chia 
sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng 
tạo của đơn vị, địa phương, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ 
những nội dung còn chậm tiến độ, những vấn đề còn khó 
khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách và quá 
trình triển khai thực hiện; đề xuất các giải pháp trọng tâm 
trong thời gian tới…

Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Duy Hưng khẳng định, dữ liệu dân cư là dữ 
liệu gốc nên cần sớm hoàn thiện. Các sở, ngành phải tích 
cực cập nhật, làm sạch dữ liệu của ngành, lĩnh vực để kết 
nối hiệu quả. Trong thời gian tới, Công an tỉnh và các sở, 
ngành, địa phương cần quan tâm đến các mốc thời gian 
theo lộ trình của đề án để triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ cụ thể đạt chất lượng, đúng tiến độ. Các sở, ngành, 
địa phương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất bảo 
đảm đủ điều kiện kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư phục vụ quản lý, khai thác. Công an tỉnh 
đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân. Để thực hiện 
hiệu quả Đề án 06, cần đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp 
với các giải pháp hành chính nhằm nâng cao nhận thức 
trong thực hiện; nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, 
địa phương; nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngành 
Thông tin và Truyền thông trong thực hiện Đề án 06 và 
các chương trình, đề án về chuyển đổi số; làm sạch dữ 
liệu gắn với các ngành theo lịch trình cụ thể; các sở: Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông 
phối hợp tham mưu, đề xuất phương án, kế hoạch đầu tư 
cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu kết nối và bảo đảm an 
toàn, an ninh thông tin…

Sơ kết 6 tháng...
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THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

 KINH TẾ 

Từ đầu tháng 7 đến 
nay, giá lợn hơi trên 
địa bàn tỉnh đã tăng 

trở lại sau thời gian dài 
trầm lắng. Người chăn nuôi 
phấn khởi nhưng vẫn thận 
trọng trong việc tái đàn do 
thị trường tiêu thụ chưa ổn 
định và chi phí chăn nuôi 
vẫn ở mức cao.

Vừa xuất chuồng hơn 
20 con lợn thịt với giá 69 
nghìn đồng/kg, anh Phan 
Giang Đông ở xã Việt 
Hòa (Khoái Châu) không 
giấu được niềm vui vì đây 
là mức giá cao nhất trong 
gần 1 năm qua. Anh Đông 
cho biết: Từ đầu năm đến 
nay, trang trại của gia đình 
tôi thường xuyên nuôi 600 
con lợn các loại, giảm 25% 
tổng đàn so với 2 năm 
trước. Hiện nay, tuy giá lợn 
hơi đã tăng nhưng gia đình 
tôi chưa có kế hoạch tăng 
đàn do giá thức ăn chăn 
nuôi vẫn ở mức cao, bệnh 
dịch tả lợn Châu Phi tiềm 
ẩn nguy cơ bùng phát. Để 
lấy ngắn nuôi dài, gia đình 
tôi chủ động sản xuất con 
giống, bán một phần con 
giống cho các trang trại, 
hộ chăn nuôi có nhu cầu 
để quay vòng chi phí thức 
ăn chăn nuôi cho đàn lợn 
thịt và lợn nái. Tôi sẽ theo 
dõi thị trường thêm một 
thời gian nữa, nếu ổn định 
mới tính toán việc tăng đàn 
vật nuôi.

Hơn 1 năm qua, gia 
đình anh Hoàng Văn Bảy ở 
xã Hoàng Hanh (thành phố 
Hưng Yên) duy trì nuôi 4 
con lợn nái và gần 50 con 
lợn thịt. Anh Bảy cho biết: 
Thời gian qua, do giá thức 
ăn chăn nuôi tăng cao, 
giá lợn hơi giữ ở mức thấp 
nên chăn nuôi không hiệu 

Giá lợn hơi tăng, người chăn nuôi thận trọng tái đàn

Nông dân xã Đại Đồng (Văn Lâm) chăm sóc đàn lợn thịt

PHÙ CỪ

Tuyên truyền về bảo vệ 
môi trường cho hơn 

800 lượt người
Từ đầu năm đến nay, huyện Phù Cừ đã phối 

hợp với các ngành, đơn vị chức năng tổ chức tuyên 
truyền về bảo vệ môi trường cho hơn 800 lượt người 
tại 7 cụm xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nội dung 
tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại và 
xử lý rác hữu cơ tại nguồn; hạn chế sử dụng sản 
phẩm từ nhựa… Toàn huyện đang có gần 77% số 
hộ gia đình tự phân loại, xử lý rác hữu cơ tại nguồn.

PV

Anh Phạm Văn Thạch ở phường Lam Sơn 
(thành phố Hưng Yên) là một trong những tấm 
gương điển hình với mô hình sản xuất tổng hợp, 
mang lại thu nhập mỗi năm trên 700 triệu đồng.

Với quyết tâm biến những tiềm năng, thế mạnh 
của địa phương để phát triển kinh tế, vươn lên làm 
giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương, 
năm 2010, anh Thạch đã mạnh dạn phát triển mô 
hình sản xuất tổng hợp. Nhận thấy đặc điểm của 
địa phương gần sông Hồng, có nhiều ao, hồ nên 
rất thuận lợi cho nuôi thả thủy sản, tận dụng lợi 
thế đó, anh Thạch trình bày với chính quyền địa 
phương về mong muốn, nguyện vọng của mình 
và được địa phương quan tâm tạo điều kiện cho 
gia đình anh thuê diện tích 23 mẫu ao, đầm trên 
địa bàn để nuôi thả cá và phát triển chăn nuôi lợn, 
vịt. Với bản tính cần cù chịu khó, qua nhiều năm 
học hỏi kinh nghiệm và đặc biệt được sự quan tâm 
của Hội Nông dân các cấp, anh Thạch đã được 
tham gia nhiều lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật. 

Hiện nay, anh Thạch đang nuôi 40 con lợn, số 
lượng vịt đẻ là 1.500 con, nuôi thả cá thịt cung cấp 
cho thị trường thành phố Hưng Yên và các tỉnh lân 
cận với sản lượng 30 tấn/năm. Không những làm 
giàu cho bản thân, anh Phạm Văn Thạch còn tạo 
việc làm ổn định cho 5 hội viên nông dân, mức thu 
nhập của mỗi người là 5 triệu đồng/tháng. 

Đồng chí Lê Hồng Kiên, Chủ tịch Hội Nông 
dân phường Lam Sơn cho biết: Anh Thạch là hộ 
sản xuất, kinh doanh giỏi cấp trung ương. Ngoài 
việc tập trung cho phát triển sản xuất và kinh 
doanh, anh còn tích cực tham gia hoạt động của 
địa phương, giúp đỡ hội viên khó khăn, đóng góp 
quỹ ủng hộ học sinh nghèo vượt khó... Anh Phạm 
Văn Thạch là tấm gương sáng vượt khó vươn lên 
làm giàu chính đáng ở địa phương. Mô hình kinh 
tế của anh không chỉ mang lại nguồn thu nhập 
cao cho gia đình, tạo công ăn việc làm cho lao 
động địa phương mà còn là động lực, tạo sự lan 
tỏa để người dân trong phường học tập, thi đua 
phát triển kinh tế.

VÂN ANH

Những năm gần đây, 
cùng với sự phát triển 
mạnh mẽ của hoạt 

động công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, làng nghề 
và các khu đô thị, trên địa 
bàn tỉnh cũng xuất hiện 
nhiều nguồn thải lớn. Nước 
thải, khí thải nếu không 
được kiểm soát, xử lý bảo 
đảm các tiêu chuẩn về môi 
trường sẽ gây ra những hệ 
lụy nghiêm trọng tới đời 
sống, dân sinh.

Thực tế tại Khu công 
nghiệp Thăng Long II, tổng 
lượng nước thải phát sinh 
tại khu công nghiệp này 
khoảng 17.900m3/ngày 
đêm, trong đó có khoảng 
8.600m3/ngày đêm nước 
thải được xử lý tại hệ thống 
xử lý nước thải tập trung của 
khu công nghiệp; còn lại 
khoảng 9.300m3/ngày đêm 
nước thải phát sinh trong 
quá trình hoạt động của 
Công ty TNHH Hoya Glass 
Disk Việt Nam II và Công ty 
TNHH Kyocera Việt Nam tự 
xử lý và đã được cấp phép 
xả thải ra môi trường. Ngay 
trong quá trình đầu tư xây 
dựng khu công nghiệp, các 
công trình thu gom, xử lý 
nước thải, chất thải, khí thải 
đã được ưu tiên xây dựng. 
Riêng đối với các doanh 
nghiệp có lưu lượng xả thải 
lớn đã chủ động xây dựng 
công trình riêng cho doanh 
nghiệp mình, bảo đảm quá 
trình sản xuất bền vững. 

Theo đánh giá của Ban 
Quản lý các khu công 
nghiệp tỉnh, tại các khu 
công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh đang có hơn 400 dự án 
hoạt động sản xuất, kinh 
doanh với tổng lượng nước 
thải gần 39 nghìn m3/ngày 
đêm. Trong đó thu gom, 
xử lý tại khu xử lý nước thải 
tập trung của các khu công 
nghiệp khoảng trên 23 
nghìn m3/ngày,đêm, lượng 
còn lại được chủ nguồn thải 
tự xử lý. Ngoài các công 
trình xử lý nước thải tập 
trung và riêng lẻ, tại các 
khu công nghiệp còn được 
đầu tư các công trình xử lý 
chất thải rắn, khí thải, phù 
hợp với lĩnh vực sản xuất 
của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, trên địa bàn 
tỉnh vẫn còn những đơn vị, 
doanh nghiệp có lượng xả 
thải lớn nhưng chưa quan 
tâm đầu tư thích đáng cho 
các công trình bảo vệ môi 
trường. Điều này đã dẫn 

Muôn cách làm giàuKiểm soát chặt chẽ nguồn thải lớn

tới các hành vi, sự cố gây 
ảnh hưởng tới môi trường, 
dân sinh. Ngày 25.3.2022, 
UBND tỉnh đã ban hành 
Quyết định số 732/QĐ-
XPVPHC về việc xử phạt 
vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường 
đối với chủ hộ kinh doanh 
là ông Đinh Xuân Kha ở 
thị trấn Như Quỳnh (Văn 
Lâm). Hộ kinh doanh này 
đã xả lượng nước thải lớn, 
có chứa các thông số môi 
trường vượt quy chuẩn kỹ 
thuật về chất thải từ 10 lần 
trở lên. Theo kết quả kiểm 
định môi trường của Trung 
tâm Kiểm định môi trường  
(Cục Cảnh sát phòng, 
chống tội phạm về môi 
trường), có một số thông số 
vượt QCĐP 02:2019/HY tại 
cơ sở này như: Quy chuẩn 
kỹ thuật địa phương về nước 
thải công nghiệp; thông số 
chất rắn lơ lửng; độ màu… 
Tổng mức phạt đối với hộ 
ông Kha là 248 triệu đồng. 
Ngày 25.10.2021, Công ty 
TNHH Gia Anh Hưng Yên 
tại xã Trung Hưng (Yên 
Mỹ) cũng bị xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường với 
tổng số tiền 112 triệu đồng. 
Nguyên nhân do công ty 
này đã xả nước thải công 
nghiệp có 5 thông số vượt 
quy chuẩn kỹ thuật.

Nhằm ngăn chặn các 

nguồn thải gây ô nhiễm 
môi trường, ảnh hưởng đến 
đời sống người dân, tỉnh đã 
tăng cường các biện pháp 
giám sát chặt chẽ nguồn 
thải lớn, ngăn chặn kịp thời 
các sự cố về môi trường.

Theo Quyết định số 409/
QĐ-UBND ngày 31.1.2018 
của UBND tỉnh ban hành 
thông số quan trắc nước 
thải tự động, liên tục của 
các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ trên địa 
bàn tỉnh, các cơ sở có lưu 
lượng nước thải từ 100m3/
ngày,đêm trở lên phải đầu 
tư, lắp đặt, vận hành thiết 
bị quan trắc nước thải tự 
động, liên tục. Theo tổng 
hợp của Sở Tài nguyên và 
Môi trường, đến nay, trên 
địa bàn tỉnh có 31 cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ đã đầu tư lắp đặt thiết 
bị quan trắc nước thải, khí 
thải tự động, liên tục, trong 
đó có 27 cơ sở truyền dữ 
liệu trực tuyến về Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
theo quy định. Năm 2021, 
sở đã phối hợp với ngành, 
đơn vị chức năng kiểm tra 
việc chấp hành pháp luật 
về bảo vệ môi trường đối 
với gần 70 cơ sở sản xuất 
công nghiệp; xử lý 55 cơ sở 
vi phạm với tổng số tiền xử 
phạt trên 4,7 tỷ đồng. Cũng 
trong năm 2021, ngành 
chức năng của tỉnh đã phát 

hiện 18 cơ sở xả nước thải, 
khí thải vượt quy chuẩn ra 
môi trường, tiến hành xử lý 
theo quy định và tiếp tục 
lấy mẫu, xác minh kết quả 
khắc phục trong năm 2022.

Đồng chí Ngô Xuân 
Hiếu, Phó Trưởng phòng 
Quản lý Môi trường, Sở Tài 
nguyên và Môi trường cho 
biết: Theo kế hoạch lấy 
mẫu giám sát chất lượng 
môi trường đối với các cơ sở 
có lưu lượng xả thải lớn năm 
2022 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường, phòng Quản 
lý Môi trường phối hợp 
cùng một số phòng, đơn 
vị chuyên môn đã và đang 
tiến hành lấy mẫu giám sát 
đối với 33 cơ sở trong toàn 
tỉnh, trong đó tập trung vào 
các thông số nước thải như: 
pH, TSS, COD, Amoni, 
Sunfua, Coliform… và thông 
số khí thải như: Bụi, CO2, 
SO2, Pb, HF… Tần suất lấy 
mẫu là 2 tháng, 3 tháng 
hoặc 6 tháng 1 lần, tùy theo 
mức độ xả thải và tính chất 
nhạy cảm với môi trường 
của cơ sở đó. Đây là căn 
cứ quan trọng để kiến nghị 
với cấp có thẩm quyền xử 
lý những hành vi vi phạm 
về xả thải, chủ động phòng 
ngừa, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường từ các cơ sở có 
lưu lượng xả thải lớn.

VI NGOAN

Thu nhập trên 700 triệu đồng/năm 
từ mô hình sản xuất tổng hợp

Kiểm tra công trình thu gom, xử lý khí thải tại Khu công nghiệp Phố Nối A

Hơn 600 phương tiện vận tải 
chưa thực hiện truyền dữ liệu 

giám sát hành trình
Từ tháng 6 đến nay, Sở Giao thông vận tải (GTVT) 

đã phát hiện nhiều phương tiện vận tải của các đơn 
vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh vi phạm các lỗi 
như: Phương tiện không truyền dữ liệu, lái xe vượt quá 
thời gian quy định, vi phạm tốc độ… Trong đó, có hơn 
600 phương tiện của 124 cá nhân, doanh nghiệp, hợp 
tác xã (HTX) chưa thực hiện truyền dữ liệu giám sát 
hành trình. Điển hình như: Công ty TNHH Thương mại 
Hiếu Bắc có 25 phương tiện; Công ty TNHH Thương 
mại và vận tải Tân Ngọc Việt có 62 phương tiện…

Sở GTVT đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp, HTX 
kinh doanh vận tải khẩn trương báo cáo, giải trình và 
có phương án khắc phục đối với các phương tiện vi 
phạm; đồng thời yêu cầu các phòng, lực lượng chức 
năng của sở tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý 
nghiêm những đơn vị vận tải, phương tiện vận tải vi 
phạm quy định hoạt động vận tải.

PHẠM ĐĂNG 

Sát hạch cấp chứng chỉ 
hành nghề hoạt động 

xây dựng
Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng tổ chức 2 đợt 

thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 
dựng. Các thí sinh tham gia thi sát hạch trả lời câu 
hỏi trong các môn thi như: Định giá xây dựng, giám 
sát lắp đặt thiết bị công trình, giám sát công trình giao 
thông, thiết kế quy hoạch xây dựng... Trong 2 đợt thi, 
đợt 1 tổ chức tháng 1 có 109 thí sinh tham gia với 230 
bài thi, đã có 103 thí sinh được cấp chứng chỉ hành 
nghề hoạt động xây dựng. Đợt 2, tổ chức cuối tháng 
7 có 100 thí sinh tham gia với 174 bài thi đang trong 
quá trình chấm thi.

MINH HUẾ

KHOÁI CHÂU

Thu hoạch gần 1,2 nghìn
 héc-ta rau màu

Vụ hè thu năm nay, nông dân huyện Khoái Châu 
gieo trồng được hơn 1,5 nghìn ha rau màu, gồm các 
cây trồng chủ lực như: Ngô, đậu tương, lạc, hoa, rau 
xanh các loại. Do được chăm bón kịp thời, bảo đảm kỹ 
thuật nên hầu hết các diện tích rau màu cho năng suất 
khá, bán được giá cao. Đến ngày 7.8, nông dân trên 
địa bàn huyện thu hoạch được gần 1,2 nghìn ha rau 
màu gồm: 259ha ngô, 76ha đỗ, 181ha lạc, gần 600ha 
rau các loại… Diện tích thu hoạch tập trung ở các xã có 
diện tích chuyên canh rau màu như: Dân Tiến, Đông 
Kết, thị trấn Khoái Châu… 

PV

quả, gia đình tôi bán bớt 
lợn nái và duy trì chăn nuôi 
để không trống chuồng; 
sử dụng kết hợp thức ăn 
công nghiệp với cám gạo, 
bỗng rượu để giảm chi phí 
chăn nuôi. Khoảng 1 tháng 
nay, giá lợn hơi liên tục 
tăng khiến chúng tôi rất 
phấn khởi. Do chủ động 
con giống, tận dụng nguồn 
thức ăn sẵn có, gia đình tôi 
thu lãi trên 1 triệu đồng/
con. Dù giá lợn hơi giữ ở 
đà tăng nhưng gia đình tôi 
cũng chưa dám mạo hiểm 
tăng đàn vật nuôi.

Theo tính toán của 
các hộ chăn nuôi, để nuôi 
một con lợn đến khi xuất 
chuồng đạt 100kg, người 
chăn nuôi phải chi phí gần 
6 triệu đồng. Với giá lợn 

hơi đang ở mức từ 67 đến 
68 nghìn đồng/kg như hiện 
nay, người chăn nuôi có lãi 
nếu không phát sinh dịch 
bệnh hoặc tự chủ được con 
giống. Theo ghi nhận của 
phóng viên, từ đầu tháng 7 
đến nay, giá lợn hơi trên địa 
bàn tỉnh đã tăng trở lại, có 
thời điểm giá lợn hơi điều 
chỉnh tăng từ 2 đến 3 lần/
ngày. Hiện tại, giá lợn hơi 
tiêu thụ ở các địa phương 
từ 67 đến 68 nghìn đồng/
kg, tương đương với tăng 
từ 8 đến 10 nghìn đồng/kg 
so với thời điểm tháng 6. 

Theo đánh giá của Sở 
Nông nghiệp và PTNT, giá 
lợn hơi tăng trong thời gian 
qua là do nhu cầu sử dụng 
thực phẩm của người dân 
tăng cao. Trong khi đó, sau 

khi dịch bệnh bùng phát ở 
một số địa phương trên cả 
nước đã khiến nhiều hộ 
chăn nuôi lợn chọn giải 
pháp “treo” chuồng hoặc 
lựa chọn đối tượng nuôi 
khác khiến nguồn cung 
lợn thịt giảm. Bên cạnh đó, 
giá xăng, dầu tăng cao, 
giá thức ăn chăn nuôi leo 
thang, thị trường lợn hơi ở 
một số nước xung quanh 
hiện nay cũng ở mức cao… 
khiến giá lợn hơi trong 
nước nói chung và trên địa 
bàn tỉnh nói riêng tăng giá. 

Đồng chí Nguyễn Thị 
Bích Vân, Trưởng phòng 
Chăn nuôi (Sở Nông 
nghiệp và PTNT) cho biết: 
Dự báo từ nay đến cuối 
năm, thị trường lợn hơi còn 
có nhiều biến động nên 

người chăn nuôi cần tính 
toán phương án tái đàn 
phù hợp với điều kiện, mật 
độ chăn nuôi nhằm duy 
trì nguồn cung thực phẩm 
cho các tháng cuối năm 
và dịp Tết Nguyên đán. 
Cùng với đó, các hộ chăn 
nuôi cần ưu tiên biện pháp 
chăn nuôi an toàn sinh 
học, lựa chọn con giống ở 
các địa chỉ sản xuất uy tín, 
chủ động phòng, chống 
dịch bệnh, giữ vệ sinh môi 
trường chăn nuôi để hạn 
chế sự xâm nhập của mầm 
bệnh...

Trước diễn biến của giá 
thịt lợn hiện nay, để bảo 
đảm cuộc sống của người 
dân nói chung, người chăn 
nuôi nói riêng, Chính phủ 
đã chỉ đạo cơ quan chức 
năng các địa phương có 
biện pháp bảo đảm cân 
đối cung, cầu thịt lợn. Theo 
đó, Phó Thủ tướng Chính 
phủ Lê Minh Khái đã yêu 
cầu Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, Bộ Công thương, 
Bộ Tài chính và UBND 
các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương theo 
chức năng, nhiệm vụ được 
giao khẩn trương theo dõi 
sát diễn biến, tình hình giá 
cả, cung cầu thịt lợn trên 
thị trường. Các địa phương 
có biện pháp bảo đảm cân 
đối cung, cầu nguồn thịt 
lợn, thức ăn chăn nuôi và 
bình ổn giá theo quy định, 
bảo đảm quyền lợi của 
người chăn nuôi. Bộ Nông 
nghiệp và PTNT có trách 
nhiệm chủ trì, phối hợp với 
các địa phương, cơ quan 
liên quan chỉ đạo, hướng 
dẫn địa phương, các lực 
lượng chức năng, các tổ 
chức và cá nhân chăn nuôi 
lợn tiếp tục tập trung thúc 
đẩy sản xuất, chăn nuôi, 
tái đàn, chế biến, điều hòa 
và bảo đảm nguồn cung 
để bình ổn giá thịt lợn.

HOA PHƯƠNG

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ MỸ HÀO, 

TỈNH HƯNG YÊN:
Căn cứ vào các Điều 9, 42, 43, 65 và 

66 của Luật Phá sản; 
Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu mở 

thủ tục phá sản sơ thẩm thụ lý số 01/2022/
TLST-PS ngày 27.6.2022 giữa: 

* Người yêu cầu: Ngân hàng TMCP 
Ngoại Thương Việt Nam. Địa chỉ: Số 198 
Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông 
Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng 
quản trị. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông 
Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Ngân hàng 
TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi 
nhánh Hưng Yên. 

Người được ủy quyền lại: Ông Hoàng 
Ngọc Anh - Phó Giám đốc Ngân hàng 
TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi 
nhánh Hưng Yên. 

Địa chỉ: Số 2 đường Nguyễn Công 
Hoan, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên. 

* Người bị yêu cầu: Công ty TNHH 
Thanh Hoa. 

Địa chỉ: Thôn Ngọc Lãng, xã Ngọc 
Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông 
Nguyễn Xuân Quang - Giám đốc 

Xét thấy, có căn cứ chứng minh Công 
ty TNHH Thanh Hoa lâm vào tình trạng 
phá sản. 

QUYẾT ĐỊNH 
 1. Mở thủ tục phá sản đối với Công ty 

TNHH Thanh Hoa 
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lãng, xã Ngọc 

Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 
Người đại diện theo pháp luật: Ông 

Nguyễn Xuân Quang - Giám đốc 
2. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ 

tục phá sản: 
Ông Trương Thế Dương - Thẩm phán, 

Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào. 
3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào ra quyết 
định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải 
gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên; doanh 
nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc Tòa 

án nhân dân thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên.

Giấy đòi nợ phải có các nội dung sau: 
- Tên, địa chỉ, quốc tịch, căn cước của 

chủ nợ hoặc đại diện chủ nợ; 
- Tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản 

nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến 
hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa 
đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương 
thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm 
mà Công ty TNHH Thanh Hoa phải trả, 
khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu 
có). 

- Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng 
cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi 
nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện 
hợp pháp của chủ nợ ký tên. 

Hết thời hạn này mà các chủ nợ không 
gửi giấy đòi nợ cho Quán tài viên, doanh 
nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc Tòa 
án nhân dân thị xã Mỹ Hào thì được coi 
là từ bỏ quyền đòi nợ nếu không thuộc 
trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại 
khách quan. 

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 
nhận được quyết định mở thủ tục phá sản 
Công ty TNHH Thanh Hoa phải tiến hành 
kiểm kê tài sản và xác định giá trị tài sản 
đó, trong trường hợp cần thiết thì phải 
có văn bản đề nghị Thẩm phán gia hạn, 
nhưng không quá hai lần, mỗi lần không 
quá 30 ngày. Việc xác định giá trị tài sản 
của công ty phải được thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

Trường hợp xét thấy việc kiểm kê, xác 
định giá trị tài sản của Công ty TNHH 
Thanh Hoa là không chính xác thì Tòa án 
nhân dân thị xã Mỹ Hào yêu cầu Quản tài 
viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài 
sản tổ chức kiểm kê, xác định lại giá trị 
một phần hoặc toàn bộ tài sản của công 
ty. Giá trị tài sản được xác định, định giá 
theo giá thị trường tại thời điểm kiểm kê. 

Trường hợp Công ty TNHH Thanh Hoa 
và những người khác không hợp tác về 
việc kiểm kê tài sản hoặc cố tình làm sai 
lệch việc kiểm kê tài sản thì bị xử lý theo 
quy định của pháp luật. 

Thẩm phán
Trương Thế Dương



* Tổng biên tập LÊ CÔNG TUẤN * Phó tổng biên tập: NGUYỄN HOÀNG LINH - NGUYỄN NGỌC LUYỆN * Trình bày THANH HƯNG * Chế bản  điện tử tại Tòa soạn Báo Hưng Yên * Giấy phép xuất bản số 812/GP- BTTTT
 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14-5-2012   *  Trụ sở tòa soạn: 309 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên  *  Điện thoại: (0221) 3863635, 3864816 *  Fax: 3864816  * Hộp thư điện tử: 
toasoanbaohungyen@gmail.com  * In tại Công ty cổ phần in Tô Hiệu Hưng Yên  *  Khuôn khổ 42x58 cm  *  4 trang  *  Kỳ hạn xuất bản 5 kỳ/ tuần  *  Phát hành vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu * Giá 1500 đồng
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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 57 suất đất để xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch 
khu dân cư mới thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ.

1- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá:
- Bán tại UBND thị trấn Vương từ ngày 10.8.2022 đến 

hết ngày 23.8.2022.
- Bán tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 1 ngày 

24.8.2022.
2- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp 

tiền đặt trước dự kiến:
- Đợt I: Nộp tại UBND thị trấn Vương, vào chiều ngày 

23.8.2022, 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 24.8.2022, bắt đầu thu từ 14h đến hết 
giờ hành chính.

3- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 7h30’ 
thứ bảy ngày 27.8.2022 tại hội trường UBND thị trấn 
Vương.

4- Tiền đặt trước (đặt cọc) dự kiến có 2 mức: 
160.000.000 đồng và 210.000.000 đồng.

5- Giá khởi điểm là tiền VNĐ tính trên 1m2, có 4 
mức giá như sau: 10.000.000; 12.000.000; 15.000.000; 
18.000.000.

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 thị trấn 
Vương, huyện Tiên Lữ hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu 
giá tài sản (số19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, T.P 
Hưng Yên).

Điện thoại liên hệ 02213.552153.
Giám đốc

An Xuân ThưĐài KTTV Hưng Yên

ỐNG KÍNH PHÓNG VIÊN

Chăn thả trâu trên 
tuyến đê tả sông Luộc 
đoạn qua địa phận 
xã Hải Triều (Tiên Lữ) 
tiềm ẩn nguy cơ mất 
an toàn giao thông.

Ảnh chụp lúc 18 giờ 
ngày 8.8.2022

PV

Từ ngày 10 đến 11.8.2022
Nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm 10.8 đến ngày 11.8 có mưa vừa, 

mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét 
và gió giật mạnh (mưa to tập trung đêm 10.8 và ngày 11.8). Gió tây bắc cấp 
2-3, sau tăng lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6.

Nhiệt độ cao nhất: 32 - 340C
Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C

Ngày 4.8.2022, Tổng 
Công ty Viễn thông 
Viettel (Viettel 

Telecom) công bố chính 
thức cung cấp thiết bị 
định vị thông minh vTag. 
Đây là sản phẩm đầu tiên 
ứng dụng công nghệ IoT 
tại Việt Nam do Viettel 
làm chủ và cung cấp ra 
thị trường nhằm giúp cho 
cuộc sống của mỗi người 
trở nên thông minh và tiện 
ích hơn. 

Sử dụng công nghệ 
định vị 3 trong 1 (GPS, 
Wifi, LBS), vTag sở hữu 
các tính năng ưu việt như: 
tự động lưu lại lịch sử di 
chuyển, cảm biến chuyển 
động, thiết lập vùng an 
toàn, cảnh báo SOS, kiểm 
soát thông minh… được 
cung cấp với mục đích truy 
vết, giúp khách hàng quản 
lý tài sản, thú cưng và vật 
dụng cá nhân. Bên cạnh 
đó, với thiết kế đẹp mắt, 
nhỏ gọn và tiện dụng, vTag 
còn có thể ứng dụng vào 
việc hỗ trợ giám sát người 
cao tuổi bị giảm sút trí nhớ 
và trẻ em mọi lúc, mọi nơi. 
Thiết bị định vị cá nhân 
vTag giúp chúng ta giảm 
bớt nỗi lo âu và áp lực khi 
vừa phải làm việc vừa phải 
giám sát con nhỏ hoặc bố, 
mẹ già yếu.

Thiết bị vTag được trang 
bị sẵn eSIM Viettel kèm 
gói data không giới hạn lưu 
lượng, bảo đảm việc kết nối 
liên tục, không ngắt quãng. 
Đặc biệt, cùng 1 tài khoản 
vTag cho phép giám sát 
nhiều thiết bị, cùng nhiều 
đối tượng khác nhau và 
ưu điểm là tiết kiệm năng 

Thiết bị định vị thông minh vTag của Viettel Telecom 
giúp cuộc sống thông minh và tiện ích hơn

lượng (thời lượng sử dụng 
pin trung bình 7-10 ngày). 

Ông Nguyễn Trọng 
Tính, Phó Tổng Giám đốc 
Viettel Telecom cho biết: 
vTag sử dụng công nghệ 
định vị vệ tinh GPS và 
sóng di động giúp giám sát 
mục tiêu mọi lúc, mọi nơi. 
Trong khi đó, các thiết bị 
tìm kiếm đồ vật khác trên 
thị trường sử dụng công 
nghệ bluetooth và chỉ phát 
hiện được khi vật ở gần 
smartphone tương thích 
(khoảng cách 10-20m). 
Như vậy, thiết bị vTag có 
thể giải quyết được bài 
toán kết nối không giới 

hạn khi chỉ cần có sóng di 
động. 

Đặt mục tiêu là doanh 
nghiệp chủ đạo kiến tạo xã 
hội số của Tập đoàn Công 
nghiệp - Viễn thông Quân 
đội, Viettel Telecom luôn 
nỗ lực hết mình để ứng 
dụng công nghệ IoT trong 
việc phát triển sản phẩm 
thông minh trên nền tảng 
viễn thông và nâng cao trải 
nghiệm khách hàng. Bộ 
thiết bị vTag có giá niêm yết 
990.000 đồng, phí đăng ký 
eSIM 35.000 đồng, đi kèm 
gói cước chỉ 25.000 đồng/
tháng. Đặc biệt, trong giai 
đoạn từ ngày 6.8 đến ngày 

30.9.2022, Viettel giảm 
50% phí sử dụng dịch vụ 
khi mua thiết bị kèm gói 
cước 6 tháng hoặc 12 
tháng. Như vậy, chi phí để 
dùng thử vTag trong giai 
đoạn đầu chỉ còn 12.500 
đồng/tháng, phù hợp với 
đại đa số người dùng hiện 
nay.

Người dân muốn biết 
thông tin chi tiết về sản 
phẩm vTag có thể truy cập 
viettel.vn/vtag hoặc gọi 
điện tới tổng đài miễn phí 
18008168 để được tư vấn 
giải đáp.
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Với thiết kế nhỏ gọn, vTag có thể hỗ trợ giám sát người già trí nhớ kém 
và trẻ em mọi lúc, mọi nơi

Ngày 9.8, tại Trung tâm hội nghị 
tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công 
Thương tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu 
thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên 
năm 2022. Dự hội nghị có các đồng 
chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: 
Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương; Lê Minh Hoan, Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy. 
Cùng dự có các đồng chí: Trần Quốc 
Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc 
Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND 
tỉnh; đại diện lãnh đạo 25 tỉnh, thành 
phố trong cả nước; đại diện Đại sứ 
quán Trung Quốc tại Việt Nam và 
trên 200 tập đoàn, công ty, thương 
nhân, doanh nghiệp trong và ngoài 
nước; các hợp tác xã, nhà vườn trong 
tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình 
thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 
38 điểm cầu trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ 
tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn nhấn 
mạnh: Hội nghị xúc tiến tiêu thụ 
nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên 
năm 2022 là hoạt động có ý nghĩa 
quan trọng trong giai đoạn phục hồi 
kinh tế sau đại dịch Covid-19 của 
Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng 
Yên nói riêng. Đây là dịp để tỉnh 
Hưng Yên tiếp tục quảng bá, giới 
thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh 
về nhãn lồng, đặc sản nổi tiếng của 
tỉnh đã được tạo dựng và phát triển 
qua hàng trăm năm, cùng các sản 
phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh 
như: Chuối tiêu hồng; cam và các 
loại quả có múi; nghệ tươi và tinh 
bột nghệ; vải lai chín sớm, vải trứng; 
long nhãn, mật ong hoa nhãn; gà 
Đông Tảo... đến với đông đảo người 
tiêu dùng trong và ngoài nước. Năm 
2022, toàn tỉnh có trên 5 nghìn ha 
trồng nhãn, trong đó, diện tích cho 

thu hoạch khoảng 4,8 nghìn ha. Hiện 
nay, nhãn Hưng Yên bắt đầu cho thu 
hoạch. Sản lượng nhãn toàn tỉnh ước 
đạt 45 - 47 nghìn tấn, trong đó 70% 
sản lượng được truy xuất nguồn gốc 
xuất  xứ; 45 - 50% sản lượng đạt tiêu 
chuẩn VietGAP. Không chỉ tiêu thụ 
tại các thị trường nội địa, toàn tỉnh có 
17 vùng được Cục Bảo vệ thực vật 
cấp mã số vùng trồng bảo đảm xuất 
khẩu sang thị trường các nước Mỹ, 
Úc và Trung Quốc... kết nối, quảng 
bá và giới thiệu vào thị trường các 
nước Nhật Bản, Hàn Quốc…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng 
Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên 
đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh  
Hưng Yên trong công tác xúc tiến 
tiêu thụ nhãn và nông sản trong thời 
gian qua. Để sản xuất, tiêu thụ nhãn 
và các mặt hàng nông sản của Hưng 
Yên được thuận lợi, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương đề nghị cấp ủy, chính 
quyền, các doanh nghiệp và người 
sản xuất của tỉnh Hưng Yên quan 
tâm một số nội dung: Khẩn trương 
quán triệt và triển khai thực hiện có 
hiệu quả Đề án xuất khẩu theo chính 
ngạch do Bộ Công Thương chủ 
trì xây dựng và đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. Trong đó cần 
chú trọng làm tốt việc khảo sát, 
nắm bắt nhu cầu của thị trường; quy 
hoạch và cấp mã số vùng trồng, vùng 
nuôi, tổ chức sản xuất đạt chuẩn, an 
toàn sản phẩm; đẩy mạnh hơn nữa 
việc ứng dụng công nghệ số trong 
hoạt động xúc tiến thương mại, tăng 
cường công tác thông tin, dự báo thị 
trường, định hướng sản xuất, đẩy 
mạnh kết nối hoạt động giữa Trung 
tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 
mại (Sở Công Thương) với Cục Xúc 
tiến thương mại (Bộ Công Thương); 
tỉnh Hưng Yên cần tập trung hình 
thành, phát triển các chuỗi liên kết 
giữa sản xuất, chế biến và xuất khẩu 
theo ngành hàng, tìm kiếm thị trường 

xuất khẩu mới....
Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến 

phát biểu trao đổi của doanh nghiệp, 
tập đoàn trong và ngoài nước ở các 
điểm cầu, hợp tác xã về một số nội 
dung xung quanh việc đẩy mạnh xúc 
tiến tiêu thụ nhãn, những thuận lợi, 
khó khăn trong tiêu thụ nhãn và nông 
sản đề nghị tỉnh và các bộ, ngành 
tháo gỡ. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư 
Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn 
mạnh, tỉnh Hưng Yên luôn sẵn sàng 
chào đón, lắng nghe, hỗ trợ và tạo 
điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp, các tổ chức, thương nhân 
trong và ngoài nước tiếp cận cơ hội 
kinh doanh và tham gia ký kết hợp 
đồng mua bán nhãn và nông sản của 
tỉnh. Tỉnh mong muốn tiếp tục được 
trao đổi, hợp tác kinh doanh với các 
doanh nhân, doanh nghiệp và nhận 
được sự hỗ trợ tích cực của các cơ 
quan chức năng, cơ quan ngoại giao, 
tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội 
ngành hàng thúc đẩy mở rộng tiêu 
thụ nhãn và các nông sản của tỉnh 
Hưng Yên, bảo đảm lợi ích hài hòa 
của người tiêu dùng, các nhà sản 
xuất, cung ứng nông sản và nông 
dân.  

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công 
Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, 
lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp, 
HTX đã bấm nút khởi động Chương 
trình đưa nhãn và nông sản Hưng 
Yên lên sàn thương mại điện tử năm 
2022; đồng thời chứng kiến lễ ký kết 
biên bản hợp tác tiêu thụ nhãn và 
nông sản Hưng Yên giữa hợp tác xã, 
nhà vườn trong tỉnh với các doanh 
nghiệp phân phối, chế biến nông 
sản, sàn thương mại điện tử. Các đại 
biểu cũng cắt băng xuất hành đưa 
Nhãn lồng Hưng Yên xuất khẩu và 
phân phối vào hệ thống các siêu thị, 
sàn thương mại điện tử.

Ngày 9.8, đồng chí Nguyễn Hồng 
Diên, Ủy viên BCH Trung ương 
Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương có 
buổi làm việc với Sở Công Thương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở 
Công Thương báo cáo tình hình hoạt 
động của sở trong thời gian qua; tình 
hình triển khai kế hoạch xúc tiến 
thương mại tiêu thụ nhãn và nông 
sản tỉnh Hưng Yên năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn 
Hồng Diên biểu dương những nỗ lực 

mà ngành Công Thương tỉnh Hưng 
Yên đạt được trong thời gian qua, 
đặc biệt trong hoạt động xúc tiến 
tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng 
Yên năm 2022. Bộ trưởng Bộ Công 
Thương yêu cầu Sở Công Thương 
nâng cao vai trò trong công tác tham 
mưu với tỉnh, tạo bước đột phá trong 
phát triển công nghiệp, thương mại, 
dịch vụ, trong đó chú trọng các giải 
pháp thu hút, phát triển ngành công 
nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện tử, 
công nghiệp công nghệ cao... Duy 

trì tốt việc hướng dẫn, hỗ trợ doanh 
nghiệp tiếp cận các chính sách ưu 
đãi của tỉnh; phối hợp thực hiện tốt 
kế hoạch phát triển thương mại điện 
tử của tỉnh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, hướng dẫn 
các nhà vườn, hợp tác xã và doanh 
nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản 
xuất và điều tiết tiến độ thu hoạch 
nông sản, sản phẩm chủ lực theo 
nhu cầu thị trường; định hướng mặt 
hàng nông sản xuất khẩu, thị trường 
xuất khẩu...

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc...
(TIẾP THEO TRANG 1)

(TIẾP THEO TRANG 1)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn... 
(TIẾP THEO TRANG 1)

Các gian hàng tại lễ hội nhãn lồng Hưng Yên thu hút đông đảo người dân 
tham quan, mua sắm

nhãn lồng chất lượng; đồng 
thời thúc đẩy các hợp tác xã, 
nhà vườn thực hiện tốt việc 
trồng, chăm sóc nhãn theo 
tiêu chuẩn VietGAP, bảo đảm 
an toàn vệ sinh thực phẩm, 
giữ vững thương hiệu nhãn 
lồng Hưng Yên. Thông qua lễ 
hội, các chủ vườn, hợp tác xã 
trồng nhãn trên địa bàn tỉnh có 
thêm cơ hội ký kết được nhiều 
hợp đồng, hợp tác sản xuất, 
cung ứng sản phẩm nhãn lồng 
Hưng Yên. Để lễ hội diễn ra 
thành công, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam 
yêu cầu Ban tổ chức lễ hội 
tạo điều kiện thuận lợi để du 
khách tham quan, các doanh 
nghiệp, thương nhân trong và 
ngoài nước kết nối thành công 
với các doanh nghiệp, hợp tác 
xã, trang trại, nhà vườn trong 
tỉnh; các cơ quan có liên quan 
bảo đảm an toàn, thuận lợi 
nhất cho các đại biểu, người 
dân dự lễ hội, trải nghiệm thực 
tế tại các nhà vườn trồng nhãn 
và tham quan các di tích lịch 
sử văn hóa của tỉnh.

Lễ hội nhãn lồng Hưng 
Yên năm nay thu hút 50 gian 
hàng của các huyện, thị xã, 
thành phố trong tỉnh tham gia 
trưng bày, giới thiệu nhãn lồng 
Hưng Yên và các sản phẩm 
nông nghiệp tiêu biểu của địa 
phương. Nhãn được lựa chọn 
trưng bày và giới thiệu tại lễ 

hội là các giống nhãn ngon, đặc sắc, 
chất lượng tốt nhất trong niên vụ 2022 
của các địa phương, các hợp tác xã, 
trang trại, nhà vườn trong tỉnh. Không 
chỉ trưng bày, giới thiệu nhãn, Lễ hội 
nhãn lồng Hưng Yên còn có các gian 
hàng trưng bày sản phẩm OCOP tiêu 

biểu, sản phẩm du lịch của tỉnh Hưng 
Yên. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 9 
đến 11.8.

 Sau khi cắt băng khai mạc lễ hội, 
các đại biểu đã tham quan các gian 
hàng giới thiệu và trưng bày sản phẩm 
nhãn lồng Hưng Yên.  

Khai mạc Lễ hội nhãn lồng Hưng Yên năm 2022


