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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀO CUỘC SỐNG

Nét  đẹp quê nhãn

Bà Vũ Thị Linh, thôn Mễ Hạ, xã Yên 
Phú (Yên Mỹ) vốn là một quân nhân. 
Sau  khi rời quân ngũ, cùng với việc 
tích cực phát triển kinh tế gia đình, năm 
1990, bà Linh tham gia hoạt động tại 
địa phương để góp phần xây dựng quê 
hương, đất nước. Phát huy phẩm chất 
Bộ đội Cụ Hồ, bà Linh luôn tận tâm, hết 
lòng vì công việc, có những cách làm 
hay, linh hoạt trong tuyên truyền, vận 
động Nhân dân. Năm 1995, bà Linh 
được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội phụ 

nữ thôn Mễ Hạ. Trải qua hơn 20 năm 
giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ 
thôn, bà Linh quen thuộc từng nhà, từng 
hoàn cảnh và luôn có những cách làm 
hay để tuyên truyền, vận động phụ nữ 
trong thôn tích cực tham gia phát triển 
kinh tế gia đình và xây dựng quê hương. 
Năm 2020, bà Linh được bầu làm Phó 
Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt 
trận thôn. Cùng lúc gánh vác nhiều 
công việc, bà Linh luôn nỗ lực, cố gắng. 
Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn thôn 

Đến hết năm 2021, toàn tỉnh còn 10.368 
hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,55% (theo chuẩn 
nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025). 

Tính đến tháng 6.2022, toàn tỉnh không có hộ 
nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới. Năm 2022, 
tỉnh phấn đấu giảm 1.372 hộ nghèo. Thực hiện 
đạt mục tiêu trên, các cấp, ngành trên địa bàn 
tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ, hiệu 
quả các chính sách về giảm nghèo, Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2021 - 2025…

Từng là hộ nghèo, gia đình chị Nguyễn Thị 
Hồi ở xã Hải Triều (Tiên Lữ) được các tổ chức, 
đoàn thể chính trị - xã hội của xã giúp đỡ cách 
làm, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay để 
phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn vay của 
phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 
huyện Tiên Lữ, gia đình chị Hồi đã đầu tư nuôi 
bò sinh sản, vịt đẻ... mỗi năm thu lãi 40 - 50 
triệu đồng. Chị có điều kiện để chăm lo cho gia 
đình, nuôi các con ăn, học… Không chỉ được 
hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, gia đình chị Hồi 
còn được hỗ trợ nhà ở. Chị Hồi cho biết: Chồng 
tôi qua đời sớm vì bệnh hiểm nghèo, mình tôi 
gồng gánh nuôi 3 con nhỏ, trong đó, 2 con nhỏ 
vẫn trong độ tuổi đến trường, 1 cháu bị khuyết 
tật trí tuệ… Gia đình tôi phải ở trong ngôi nhà 

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững

Phát triển giao thông, công nghiệp đã góp 
phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện 
Yên Mỹ nói riêng và tỉnh nói chung phát 

triển. Tuy nhiên, trong quá trình thi công các 
công trình, dự án, do nhiều nguyên nhân khách 
quan, chủ quan đang tác động tới nhiều công 
trình thủy lợi, hoạt động tiêu thoát nước trên địa 
bàn, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và đời 
sống dân sinh.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh 
Hà Nội - Hưng Yên kéo dài đang thi công qua địa 
phận xã Trung Hưng dài khoảng 1,2km có 7 cống 
thoát nước qua quốc lộ 39 phục vụ thoát nước 
khu dân cư và thoát nước cho các công ty, doanh 
nghiệp đóng trên địa bàn xã và khu vực sản xuất 
nông nghiệp. Hiện nay, đơn vị thi công đã thi công 
xong cống thoát nước của làn đường mới kết nối với 
cống thoát nước cũ. Trước khi thi công, chủ đầu tư 
dự án, nhà thầu thi công, Xí nghiệp Khai thác công 
trình thủy lợi huyện Yên Mỹ, các phòng chức năng 

YÊN MỸ

Nhiều công trình thủy lợi bị ảnh hưởng do thi công dự án

MAI NHUNG

THU YẾN
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Người phụ nữ hết lòng 
vì việc chung

Khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo tại xã Long Hưng (Văn Giang)

Hiện trạng một số cống qua quốc lộ 39 tại xã Trung Hưng (Yên Mỹ) bị bồi lắng, 
không bảo đảm tiêu thoát nước

Ảnh chụp ngày 1.7.2022

(XEM TIẾP TRANG 4)

(XEM TIẾP TRANG 2)
(XEM TIẾP TRANG 4)

Phát triển công nghiệp Phát triển công nghiệp 
nông thônnông thôn

Bảo vệ sức khỏe 
mùa nắng nóng

Thu ngân sách nhà nước 
từ hoạt động xuất, nhập khẩu 

đạt trên 74,6% dự toán
Tính đến hết tháng 7, Chi cục Hải quan Hưng Yên thu ngân sách nhà 

nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt trên 2.686,7 tỷ đồng, đạt trên 
74,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, một số khoản thu, sắc thuế đạt 
cao là: Thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được trên 2.459  tỷ đồng; 
thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu được trên 224,8 tỷ đồng…

MINH NGHĨA

Phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà 
cho 2.190 người lao động

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà 
cho người lao động (Quyết định số 08); Kế hoạch số 93/KH-UBND, ngày 
19.5.2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê 
nhà cho người lao động theo Quyết định số 08 (Kế hoạch số 93), đến nay, 
UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho 
2.190 người lao động với tổng số tiền gần 1 tỷ 253 triệu đồng. Trong đó, 
huyện Văn Lâm có 2.035 người lao động được phê duyệt hỗ trợ; số còn lại 
là người lao động ở các huyện: Yên Mỹ, Phù Cừ, Khoái Châu và thành phố 
Hưng Yên.
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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

Ngày 2.8, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức 
hội nghị trực tuyến tiến độ tiêm chủng vắc 
xin phòng Covid-19 và tăng cường công 
tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng chí 
Đào Hồng Lan, Uỷ viên BCH Trung ương 
Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì 
hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, nhiều quốc 
gia tiếp tục ghi nhận số mắc và tử vong 
do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. 
Riêng dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức 
tạp, khó lường và đã bùng phát trở lại tại 
một số quốc gia với sự xuất hiện của các 
biến thể BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.12.1. 
Trong 3 tuần gần đây, số ca nhập viện và 
số ca tử vong đã gia tăng trở lại. 

Tại Việt Nam, 7 tháng đầu năm, cả nước 
ghi nhận hơn 9 triệu ca mắc Covid-19, 
gần 11 nghìn ca tử vong. Từ cuối tháng 
3, dịch có xu hướng giảm mạnh và hiện 
nay vẫn đang được cơ bản kiểm soát tốt 
trên phạm vi cả nước. Biến thể phụ BA.4, 

Giao ban giữa Bộ Công an 
và Bộ Quốc phòng thực hiện 
Nghị định số 03/2019/NĐ-CP

Tin, ảnh: HOÀNG BỀN

Đẩy nhanh tốc độ 
tiêm vắc xin phòng Covid-19 

và tăng cường công tác 
phòng, chống dịch bệnh

ĐÀO DOAN

(XEM TIẾP TRANG 2)

(XEM TIN TRANG 4)(XEM TIN TRANG 4)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc 
với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ

Tin, ảnh: PHƯƠNG MINH
Các đại biểu tại buổi làm việc

* 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 DỰ
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Bí thư chi bộ, trưởng thôn 
năng nổ, nhiệt tình

Với tác phong nhanh nhẹn, luôn gần dân, đặt 
lợi ích của Nhân dân lên trên hết, đồng chí Đào 
Văn Mẫn, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Cầu, xã Lạc 
Đạo (Văn Lâm) luôn được người dân trong thôn 
yêu mến, tin tưởng.

Trên cương vị của mình, đồng chí luôn chủ 
động, tích cực phối hợp với Ban Chi ủy, các hội, 
đoàn thể trong thôn thực hiện tốt các nhiệm vụ 
chính trị của địa phương, đặc biệt là trong phong 
trào xây dựng nông thôn mới (NTM). 

Năm 2020, thôn Cầu được chọn là thôn xây 
dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. So sánh các 
tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn 
còn một số chỉ tiêu về hạ tầng, vệ sinh môi trường 
chưa bảo đảm theo tiêu chí. Do đó, để hoàn thành 
các chỉ tiêu này phải có sự đồng tình, ủng hộ của 
người dân. Phát huy vai trò của một đảng viên, 
bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, 
đồng chí luôn chủ động đề xuất các giải pháp, đưa 
ra họp bàn thống nhất trong toàn thôn trước khi 
thực hiện. Từ năm 2020 đến nay, đồng chí và Ban 
Chi ủy đã vận động Nhân dân trong thôn đóng 
góp trên 3 tỷ đồng xây dựng khu dân cư NTM kiểu 
mẫu. Nguồn vốn này tập trung đầu tư, nâng cấp 
đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu 
sáng… Đến nay, 100% đường giao thông trong thôn 
được trải bê tông, tỷ lệ đường giao thông có điện 
chiếu sáng đạt 70%; các công trình đình làng, nhà 
văn hóa thôn, sân vận động được đầu tư, cải tạo, 
đáp ứng nhu cầu của người dân… Nhiều công trình 
được Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ, tiêu biểu 
như việc xây dựng cổng làng. Để hoàn thành công 
trình cổng làng, bên cạnh việc tổ chức họp bàn 
công khai trong toàn thôn, lấy ý kiến của người 
dân về mức đóng góp, đồng chí Mẫn cùng Ban 
Chi ủy đã đến từng nhà để tuyên truyền, vận động 
Nhân dân trong thôn tham gia. Bản thân gia đình 
đồng chí tự nguyện đóng góp 2 triệu đồng để xây 
dựng cổng làng. Ngoài ra, đồng chí còn vận động 
các doanh nghiệp, người con xa quê ủng hộ trên 
200 triệu đồng xây dựng cổng làng. Từ sự gương 
mẫu, đi đầu của đồng chí, người dân trong thôn đã 
hiểu và nêu cao trách nhiệm của mình trong xây 
dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. 

Đồng chí Sái Khoa Anh, Chủ tịch UBND xã 
Lạc Đạo cho biết: Mặc dù mới đảm nhận nhiệm 
vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, song với sự năng 
nổ, nhiệt tình của đồng chí Mẫn, mỗi phần việc 
xã, thôn triển khai đều được Nhân dân trong thôn 
đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia. Những việc 
làm, đóng góp của đồng chí Mẫn trong hơn 2 
năm qua đã góp phần tạo nên thành công trong 
xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở thôn Cầu. 
100% nguồn kinh phí xây dựng khu dân cư NTM 
kiểu mẫu ở thôn Cầu do Nhân dân đóng góp và xã 
hội hóa. Năm 2021, thôn Cầu đã được công nhận 
đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

MINH HỒNG

Hiện nay, thời tiết đang 
nắng nóng với mức 
nhiệt cao, ảnh hưởng 

tiêu cực đến sức khỏe 
người dân, đồng thời phát 
sinh nhiều bệnh truyền 
nhiễm. Cùng với công tác 
khám, chữa bệnh, các cơ 
sở y tế trên địa bàn tỉnh bố 
trí điều kiện nội trú tốt nhất 
cho bệnh nhân, cải tiến 
quy trình đón tiếp, khám, 
chữa bệnh để người bệnh 
không phải chờ đợi lâu.
GIA TĂNG BỆNH NHÂN 
MẮC CÚM A

Tại Bệnh viện Sản - Nhi 
Hưng Yên đang có gần 70 
bệnh nhân mắc cúm A, 
tập trung ở các cháu bé 
từ 1 đến 3 tuổi, tăng cao 
so với 2 tuần trước. Bác 
sĩ Nguyễn Thị Nga, Phó 
Trưởng khoa Nội nhi 2, cho 
biết, các cháu vào viện với 
triệu chứng sốt cao (trên 39 
độ C), không đáp ứng tốt 
thuốc hạ sốt, ho, thở khò 
khè, hắt hơi, sổ mũi. Phần 
lớn các cháu được điều trị 
tại nhà nhưng không giảm 
mới đưa vào viện thì đã 
có các biến chứng viêm 
phổi, viêm phế quản, một 
số cháu bị co giật tại nhà. 
Thời gian điều trị các cháu 
chưa có biến chứng từ 4 
đến 5 ngày, đối với trẻ bị 
biến chứng thì điều trị lâu 
hơn. 

Bác sĩ Nga cho biết 
thêm, biến chứng nặng 
hơn có thể là co giật dẫn 
đến viêm não, viêm cơ 
tim. Nhiều biểu hiện lâm 
sàng bệnh cúm A dễ nhầm 
lẫn với viêm nhiễm thông 
thường, nên bố mẹ thường 
tự mua thuốc kháng sinh 
điều trị cho trẻ. Nhưng khi 
làm test nhanh thì cho kết 
quả nhiễm cúm A. Bệnh 
cúm A cần được điều trị 
bằng thuốc đặc hiệu. Vì 
vậy, khi trẻ có các biểu 
hiện sốt cao, uống thuốc 
hạ sốt nhưng thân nhiệt 
vẫn trên 380C, thời gian sốt 
lại nhanh (từ 2 đến 3 giờ 
đồng hồ), quấy khóc, bỏ 
bú, đặc biệt chú ý đến yếu 
tố dịch tễ thì nghĩ đến nguy 
cơ nhiễm vi rút cúm A. Bố 
mẹ cần cho trẻ đến cơ sở 
y tế sớm để được điều trị 
đúng phác đồ. 

Hơn một tuần nay, chị 
Nguyễn Thị Th. (Ân Thi) 
thường xuyên sốt cao, 
mệt mỏi, đau đầu, đau 
cơ bắp, khản giọng, đau 
họng... Không chỉ chị Th. 
mà chồng, các con chị 
cũng có triệu chứng giống 
chị. Khi đi khám, được xét 
nghiệm nhanh, chị Th. mới 
biết mình bị nhiễm cúm A. 

Bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng

Đây là bệnh truyền nhiễm, 
có khả năng lây nhiễm cao 
qua giọt bắn trong không 
khí với những người ở cùng 
nhà, làm việc cùng không 
gian kín, khoảng cách gần. 
Vì vậy, các bác sĩ khuyến 
cáo, nếu người bệnh có 
triệu chứng của cúm A cần 
đeo khẩu trang, dùng khăn 
giấy che miệng, mũi khi hắt 
hơi, ho; nên sử dụng bát, 
đĩa đựng thức ăn riêng.

Khảo sát tại một số cơ 
sở y tế trong tỉnh, hơn 2 
tuần nay có nhiều bệnh 
nhân mắc cúm A nhập 
viện. Ngoài ra, nhiều người 
mắc cúm A có triệu chứng 
nhẹ tự điều trị tại nhà.
BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN 
TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN

Đây cũng là thời điểm 
thời tiết nắng nóng, ngoài 
việc thu dung, điều trị cho 
người bệnh, các bệnh viện 
có nhiều biện pháp để 
phòng tránh nắng, nóng 
cho bệnh nhân và người 
nhà bệnh nhân. Tại Khoa 
khám bệnh, Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh, vào mùa hè, 
bệnh viện điều chỉnh thời 
gian bắt đầu khám bệnh từ 
6h30, chủ động bảo đảm 
nguồn điện, nước uống cho 
người bệnh. Đồng thời, có 
quạt mát tại khu vực sảnh 
chờ, khu vực khám bệnh 
để phục vụ bệnh nhân. 
Tại các buồng bệnh được 
trang bị đủ quạt; điều hòa 
không khí được bật những 
giờ cao điểm nắng, nóng 
trong ngày; duy trì cung 
cấp nước sinh hoạt đầy đủ 
cho người bệnh. 

Một trong những yếu tố 

giúp quy trình khám, chữa 
bệnh tại Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh nhanh hơn là việc đón 
tiếp, hướng dẫn cho người 
bệnh. Đây cũng là điều 
kiện để người bệnh không 
phải chờ đợi lâu trong điều 
kiện thời tiết nắng nóng. 
Bác sĩ Hoàng Văn Hùng, 
Giám đốc Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh cho biết: Việc bố 
trí khoa học các khâu tiếp 
nhận, khám bệnh và điều 
trị, giảm bớt các loại giấy 
tờ và ứng dụng công nghệ 
thông tin đã giảm những 
phiền phức không đáng có 
phát sinh từ thủ tục hành 
chính, giảm thời gian đi lại 
và chờ đợi của người bệnh. 
Nhờ việc tổ chức lại quy 
trình khám bệnh, nhiều 
người bệnh không phải 
đợi đến 14h trong ngày 
mới nhận được kết quả 
xét nghiệm và được bác 
sĩ kết luận bệnh như trước 
đây. Hiện nay, kết quả xét 
nghiệm và kết luận bệnh 
được thực hiện làm 3 đợt, 
người bệnh sẽ nhận được 
kết quả xét nghiệm và kết 
luận bệnh tật ngay trong 
buổi sáng; đồng thời, bệnh 
viện điều chỉnh các bảng 
chỉ dẫn để người bệnh dễ 
thấy tự đi khám, làm xét 
nghiệm; tổ chức thêm các 
bàn chỉ dẫn đón tiếp.

Bệnh viện Sản - Nhi 
Hưng Yên hiện nay đang 
có gần 400 bệnh nhân điều 
trị nội trú, hàng trăm bệnh 
nhân khám hàng ngày. 
Ngoài bố trí quạt, ghế, 
nước uống, khu vực khám, 
bệnh viện bố trí thêm nhân 
viên hướng dẫn để người 
bệnh giảm thời gian chờ đợi 

làm các thủ tục. Quy trình 
làm thủ tục khám bệnh 
giữa các khoa, phòng cũng 
được thường xuyên cải 
tiến, ứng dụng công nghệ 
thông tin bảo đảm nhanh 
chóng. Bệnh viện hạn chế 
đông người nhà thăm nuôi 
để buồng bệnh được thông 
thoáng. Các buồng bệnh 
được trang bị máy điều 
hòa không khí, quạt mát. 
Trong những ngày thời tiết 
nắng nóng, bệnh viện bật 
điều hòa bảo đảm nhiệt độ 
phòng từ 270C đến 290C…

Để chủ động phòng, 
tránh tác hại do thời tiết 
nắng, nóng gây ra, theo 
bác sĩ Đào Kim Ánh, Phó 
Giám đốc Bệnh viện Sản - 
Nhi Hưng Yên, mọi người 
cần bổ sung đầy đủ nước 
thường xuyên để chống 
nắng, nóng và bù lượng 
nước bị mất đi. Nên chọn 
các loại nước như nước lọc, 
nước ép trái cây, nước ép 
rau xanh nguyên chất… Đối 
với những người làm việc 
ngoài nắng, nóng lâu, cần 
che kín cơ thể bằng cách 
mặc quần áo rộng, nhẹ, 
đội mũ rộng vành, tránh 
ánh nắng chiếu trực tiếp, 
đặc biệt từ 11 giờ trưa đến 
15 giờ chiều. Ngay khi cơ 
thể có cảm giác mệt và say 
nắng, cần nhanh chóng 
vào nơi râm mát nghỉ ngơi. 
Tăng cường dinh dưỡng, bổ 
sung rau quả để bảo đảm 
đủ vitamin, tăng cường sức 
đề kháng của cơ thể; vệ 
sinh cá nhân sạch sẽ; bảo 
đảm an toàn thực phẩm… 
phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm do vi rút, vi khuẩn.

ĐÀO DOAN

của huyện Yên Mỹ và UBND xã Trung Hưng 
đã tiến hành khảo sát, đánh giá những tác 
động của quá trình thi công đối với hệ thống 
thủy lợi trên địa bàn xã. Đơn vị thi công cam 
kết, khi thi công sẽ bảo đảm lưu thông, thoát 
nước, sẵn sàng phá bỏ các ụ đất, đập chắn 
nước phục vụ thi công ngay sau khi thi công 
xong hoặc khi có tình huống mưa lớn gây 
úng ngập. Tuy nhiên, trong quá trình thi công 
cùng với hoạt động giao thông đã khiến một 
lượng đất, cát bị rơi xuống cống gây lắng 
đọng, ách tắc dòng chảy, trong khi việc khơi 
thông không được thực hiện khiến khả năng 
tiêu thoát nước kém. Đồng chí Nguyễn Hữu 
Phong, Chủ tịch UBND xã Trung Hưng cho 
biết: Địa bàn một số khu dân cư của xã trũng 
thấp, trong khi 4/7 cống qua quốc lộ 39 bị bồi 
lắng nhiều, khó khăn trong tiêu thoát nước. 
Do vậy, khi lượng mưa 50 - 70mm trong thời 
gian ngắn đã làm cho ngõ xóm của một số 
khu dân cư của các thôn: Hạ, Thụy Trang, 
Đạo Khê bị úng ngập, ảnh hưởng tới đời 
sống, sinh hoạt của Nhân dân. Trên địa bàn 
xã trong năm 2021 và các tháng đầu năm 
2022 đã ghi nhận tình trạng một số khu dân 
cư bị úng ngập khi xảy ra mưa lớn, nguyên 
nhân chính do cống qua quốc lộ 39 không 
bảo đảm tiêu thoát nước mưa. UBND xã đã 
phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình 
thuỷ lợi huyện làm việc với đơn vị thi công 
thực hiện các phương án xử lý, khắc phục 
nhằm bảo đảm tiêu thoát nước tạm thời cũng 
như lâu dài. 

Khu Công nghiệp Yên Mỹ II giai đoạn 1 
có quy mô gần 100ha do Công ty TNHH phát 
triển hạ tầng Khu Công nghiệp Hòa Phát 
Hưng Yên làm chủ đầu tư. Theo biên bản 
thỏa thuận ngày 15.10.2021 giữa công ty và 
Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH một thành 
viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, UBND 
huyện Yên Mỹ, UBND xã Trung Hưng, công 
ty phải thực hiện hoàn trả tuyến kênh tiêu 
chính, trạm bơm Cống Dầu; làm cụm cống 
TK9 trên kênh; đào cải mới tuyến kênh tưới, 
tiêu Đa Ngành - Thửa Tám, trạm bơm Trung 
Đạo… Tuy nhiên, khi công ty xây dựng hoàn 

trả tuyến kênh tiêu chính, trạm bơm, cụm 
cống TK9 có một số hạng mục chưa bảo đảm 
chỉ tiêu kỹ thuật theo thỏa thuận như: mặt 
cắt ngang kênh và khẩu độ cống nhỏ, cao 
độ đáy cống cao. Ngoài ra, khi đào cải mới 
tuyến kênh tưới, tiêu Đa Ngành - Thửa Tám, 
trạm bơm Trung Đạo, đơn vị thi công đã đắp 
bờ, tạo mặt đường chưa bảo đảm khiến việc 
đi lại của người dân gặp khó khăn. 

Khu Công nghiệp Yên Mỹ có quy mô 
280ha với diện tích thu hồi đất thuộc 2 xã Tân 
Lập và Trung Hòa. Ngày 23.4.2021, UBND 
huyện Yên Mỹ tổ chức hội nghị liên ngành 
tiến hành triển khai khảo sát, thống nhất với 
các cơ quan chuyên môn của tỉnh về thỏa 
thuận, thống nhất các chỉ tiêu kỹ thuật chính 
thiết kế xây dựng công trình thủy lợi và đấu 
nối hệ thống tiêu thoát nước vào hệ thống 
công trình thủy lợi thuộc Dự án Khu Công 
nghiệp Yên Mỹ trên phần diện tích đất thu 
hồi ở xã Trung Hòa. Theo khảo sát cho thấy, 
thu hồi đất giai đoạn 2 của dự án lấp 9 tuyến 
kênh tưới, tiêu kết hợp với tổng chiều dài trên 
11.878 m, có chiều rộng mặt thoáng kênh 
2,2 - 10m; phá bỏ 55 cống, cầu bê tông cốt 
thép, cống xây gạch các loại. Giai đoạn 3 của 
dự án tiếp tục lấp thêm 16 tuyến kênh tưới, 
tiêu kết hợp với tổng chiều dài trên 10.386m, 
chiều rộng mặt thoáng kênh 2,2 - 18m; phá 
bỏ 82 cống, cầu bê tông cốt thép, xây gạch 
các loại. Theo văn bản thỏa thuận giữa công 
ty và các cơ quan, đơn vị chuyên môn của 
tỉnh, huyện, xã, chủ đầu tư dự án là Công ty 
cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera 
Yên Mỹ thực hiện đào cải, hoàn trả các tuyến 
kênh tưới, tiêu lâu dài và tạm thời theo các 
giai đoạn thu hồi trước khi tổ chức san lấp 
cát vào các tuyến kênh cũ và phải bảo đảm 
các điều kiện để phục vụ tưới, tiêu lâu dài 
cho phần diện tích canh tác còn lại chưa thu 
hồi, chuyển mục đích sử dụng tại các xã Tân 
Lập, Liêu Xá, Trung Hòa. Tuy nhiên, đến nay, 
chủ đầu tư mới hoàn trả, cải tạo làm mới các 
kênh tưới, tiêu Ông Tự thuộc lưu vực trạm 
bơm Cầu Thôn, xã Trung Hòa để phục vụ 
sản xuất. Như vậy, chỉ riêng Dự án Khu công 

nghiệp Yên Mỹ đã làm thay đổi hệ thống tưới, 
tiêu thuỷ lợi của nhiều diện tích đất canh tác 
khiến các diện tích đất canh tác còn lại chưa 
thu hồi, chuyển mục đích sử dụng gặp khó 
khăn trong sản xuất. Một số tuyến kênh phải 
thiết kế lại để kết nối, liên thông bảo đảm 
tưới, tiêu, trong khi Dự án Khu công nghiệp 
Yên Mỹ do vướng mắc trong giải phóng mặt 
bằng nên thời gian thi công hạ tầng chậm, 
ảnh hưởng tới việc thực hiện các biện pháp 
hoàn trả, khơi thông hệ thống tưới, tiêu phục 
vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. 

Ông Nguyễn Khắc Chung, Phó Giám đốc 
Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện 
Yên Mỹ cho biết: Chuẩn bị bước vào mùa 
mưa bão, xí nghiệp đã thực hiện nạo vét, trục 
vớt rau, bèo, vật cản, khơi thông dòng chảy, 
đồng thời duy tu, sửa chữa, đầu tư mới một 
số hạng mục công trình phục vụ tưới, tiêu. 
Đến nay, các hạng mục đầu tư, sửa chữa 
theo kế hoạch đã được đơn vị hoàn thành. 
Tuy nhiên, khi thu hồi đất thực hiện dự án đầu 
tư hoặc khi san lấp mặt bằng, xây dựng nhà, 
xưởng, làm đường giao thông đã lấp một số 
kênh, mương, phá bỏ một số cầu, cống. Mặc 
dù các doanh nghiệp, nhà thầu thi công đều 
cam kết sẽ phá bỏ các vật cản dòng chảy khi 
xảy ra mưa lớn gây úng ngập và xây dựng 
hoàn trả kênh mương, cầu, cống nhưng tiến 
độ còn chậm hoặc chưa bảo đảm về kỹ thuật 
khiến hiệu quả tiêu thoát nước bị hạn chế, dễ 
xảy ra úng ngập cục bộ khi mưa lớn xảy ra 
trên địa bàn. 

Để khắc phục tình trạng trên, chủ đầu tư, 
đơn vị thi công cần khẩn trương khắc phục, 
sửa chữa theo đúng cam kết nhằm bảo đảm 
tiêu thoát, lưu thông dòng chảy. Trong quá 
trình triển khai dự án cần phối hợp chặt chẽ 
với các phòng, đơn vị chức năng của huyện 
và UBND các xã, thị trấn để khảo sát, đánh 
giá mức độ tác động của dự án đến hệ thống 
thuỷ lợi và xây dựng phương án đầu tư hoàn 
trả, kết nối lưu thông dòng chảy bảo đảm về 
thời gian, tiến độ và chất lượng.

Nhiều công trình thủy lợi bị ảnh hưởng...
(TIẾP THEO TRANG 1)

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

NGƯỜI ĐẢNG VIÊN HÔM NAY

TIN KHOA HỌC - KỸ THUẬT

Hội viên CCB ủng hộ các loại quỹ 
đạt trên 2,6 tỷ đồng 

Xây dựng hệ thống thiết bị kiểm soát 
vi khí hậu để nâng cao hiệu quả sản xuất 

nông nghiệp và chất lượng nông sản 

Giao lưu văn hóa thiếu nhi 
các dân tộc phía Bắc

Trong các ngày 30 và 31.7, tại tỉnh Hòa Bình đã diễn 
ra giao lưu văn hóa thiếu nhi các dân tộc phía Bắc với 
chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc”. Dự giao lưu là các cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong học tập, công tác Đội và phong trào 
thiếu nhi. Trong đó, đại diện tỉnh Hưng Yên có 3 đại biểu 
là cô giáo Nguyễn Thị Thủy, giáo viên Tổng phụ trách 
Đội Trường THCS Minh Tân (Phù Cừ) và các em: Hoàng 
Thị Vương Hà, Chi đội trưởng thuộc Liên đội Trường 
THCS Phạm Huy Thông (Ân Thi) và Nguyễn Trung Kiên, 
Liên đội trưởng Trường tiểu học thị trấn Lương Bằng (Kim 
Động). 

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, các đại biểu 
được tham gia nhiều hoạt động với những nội dung ý 
nghĩa, thiết thực như: Triển lãm tranh; sản phẩm sáng 
tạo của thiếu nhi Hòa Bình; báo công, dâng hoa và dâng 
hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện 
Hòa Bình; liên hoan trò chơi dân gian thiếu nhi tại Trung 
tâm Hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh…

ĐỨC HÙNG

Ngày 1.8, Sở Khoa học và Công nghệ 
tổ chức hội nghị nghiệm thu kết quả thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp tỉnh “Xây dựng hệ thống thiết bị kiểm 
soát vi khí hậu để nâng cao hiệu quả sản 
xuất nông nghiệp và chất lượng nông sản 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” do Công ty cổ 
phần công nghệ phát triển nông nghiệp 
Việt Nam chủ trì và thực hiện. 

Mục tiêu của nhiệm vụ gồm: Nghiên 
cứu chế tạo hệ thống thiết bị kiểm soát vi 
khí hậu phù hợp với các mô hình sản xuất 
nông nghiệp quy mô nhỏ tại tỉnh Hưng 
Yên; áp dụng lắp đặt thử nghiệm cho 
các mô hình sản xuất nông nghiệp quy 
mô nhỏ tại tỉnh Hưng Yên; đánh giá hiệu 
quả của các mô hình trước và sau khi lắp 
đặt thiết bị kiểm soát vi khí hậu. Ban chủ 
nhiệm nhiệm vụ đã tiến hành nghiên cứu 
và chế tạo hệ thống thiết bị kiểm soát vi 
khí hậu để tạo điều kiện giả lập vi khí hậu 
như các mùa có năng suất và chất lượng 
nông sản tốt nhất. Hệ thống thiết bị kiểm 
soát vi khí hậu bao gồm: các thiết bị điện 
tử, phần mềm giám sát và điều khiển. Sau 
khi hoàn thiện hệ thống thiết bị kiểm soát 
vi khí hậu, ban chủ nhiệm nhiệm vụ đã 

tiến hành lắp đặt thử nghiệm tại 100 trang 
trại trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. 
Sau khi lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát 
vi khí hậu cho thấy, hệ thống phù hợp với 
các trang trại khép kín, có các giải pháp 
điều chỉnh được các yếu tố vi khí hậu như: 
độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ, gió. Hệ thống 
thiết bị kiểm soát vi khí hậu đã giúp tiết 
kiệm chi phí nhân công lao động, giúp chủ 
trang trại dễ dàng theo dõi các điều kiện 
vi khí hậu tại khu vực chăn nuôi, trồng trọt. 
Ngoài ra, hệ thống có thiết bị cảnh báo 
được kết nối với điện thoại thông minh giúp 
chủ trang trại kịp thời phát hiện những yếu 
tố bất thường về điều kiện vi khí hậu để 
kịp thời điều chỉnh, xử lý, góp phần giảm 
thiểu những ảnh hưởng tiêu cực tới cây 
trồng, vật nuôi. Hệ thống giúp nông dân 
duy trì điều kiện vi khí hậu tốt cho sự sinh 
trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi 
từ đó góp phần nâng cao năng suất, chất 
lượng nông sản…

Sau khi cho ý kiến, hội đồng tư vấn 
đánh giá, nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh 
giá nhiệm vụ đạt yêu cầu.

MAI NHUNG

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Cựu 
chiến binh trong tỉnh đã tích cực tuyên 
truyền, vận động các hội viên cựu chiến 
binh hưởng ứng tham gia ủng hộ các loại 
quỹ nhân đạo, từ thiện với tổng số tiền đạt 
trên 2,6 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ Quỹ Bảo 

trợ nạn nhân chất độc da cam đạt trên 600 
triệu đồng, ủng hộ Quỹ Khuyến học đạt gần 
230 triệu đồng, các loại quỹ khác đạt trên 1 
tỷ 800 triệu đồng. 

PHƯƠNG THẢO 

BA.5 của Omicron đã được ghi nhận trong nước. Số ca 
mắc mới trong tuần vừa qua tăng 48% so với tuần trước 
đó và dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục gia tăng trong thời 
gian tới; số ca bệnh nặng gia tăng. Ngoài ra, nhiều dịch 
bệnh khác tăng cao như sốt xuất huyết, tay chân miệng, 
cúm A.

Tại tỉnh Hưng Yên, trong vòng một tuần qua, trung 
bình mỗi ngày có 15 bệnh nhân mắc Covid-19 mới, đều 
được test nhanh sàng lọc tại trạm y tế, các ca ghi nhận 
có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, được theo 
dõi điều trị tại nhà. Trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ổ dịch 
tay chân miệng, sốt xuất huyết; chưa ghi nhận ca bệnh 
nhiễm đậu mùa khỉ; số ca mắc cúm A có chiều hướng 
gia tăng, tuy nhiên không ghi nhận trường hợp mắc các 
chủng cúm A chủng độc lực cao. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 
trên 2,96 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, tiêm cho 
nhiều nhóm đối tượng, từ 5 tuổi trở lên. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Hồng Lan, 
Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y 
tế nhấn mạnh: Dịch bệnh luôn diễn biến phức tạp, khó 
lường, nguy cơ dịch chồng dịch là hiện hữu. Trong khi đó, 
vẫn có tình trạng chủ quan, lơ là, chưa quyết liệt trong 
việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Công 
tác phòng, chống dịch thời gian qua vẫn còn nhiều khó 
khăn, thách thức. Tốc độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở 
một số địa phương hiện nay vẫn chưa đạt tiến độ theo 
yêu cầu, nhất là tiêm mũi 3, mũi 4 cho người trên 18 tuổi 
và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; thậm chí có tình 
trạng né tránh tiêm vắc xin ở một bộ phận người dân; 
công tác truyền thông, vận động, khuyến khích người 
dân tham gia công tác phòng, chống dịch, nhất là công 
tác tiêm chủng vắc xin chưa hiệu quả; nguồn lực cho 
công tác phòng, chống dịch chưa được bảo đảm; tình 
trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở nhiều nơi gây ảnh hưởng 
đến công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Uỷ viên BCH Trung ương 
Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu, cần theo dõi 
chặt chẽ dịch Covid-19, bệnh đậu mùa khỉ và các bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi khác, bám sát các diễn 
biến của dịch và chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng 
phó. Đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng Covid-19. 
Tiếp tục kiểm soát các bệnh truyền nhiễm lưu hành trong 
nước như: Cúm mùa, sốt xuất huyết, tay chân miệng. 
Tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân tích 
cực đi tiêm vắc xin, nâng cao ý thức thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch. Các địa phương chuẩn bị đầy 
đủ thuốc, vật tư y tế, nhân lực sẵn sàng ứng phó với dịch 
bệnh…

Đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin 
phòng Covid-19... 

(TIẾP THEO TRANG 1)
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Phát triển công nghiệp nông thônPhát triển công nghiệp nông thôn
Thời gian qua, tỉnh 

có nhiều chính sách 
nhằm thúc đẩy phát 

triển các sản phẩm công 
nghiệp nông thôn (CNNT), 
tạo sự chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, giải quyết việc làm 
và tăng thu nhập cho lao 
động ở nông thôn.

Hiện nay, toàn tỉnh có 
khoảng 14 nghìn cơ sở sản 
xuất CNNT. Thời gian qua, 
các ngành, địa phương 
đã chủ động rà soát thực 
trạng và các yêu cầu phát 
triển để xác định giải pháp 
hiệu quả nhằm hỗ trợ các 
doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất khắc phục những bất 
cập, hạn chế của CNNT 
như: Nội lực của phần lớn 
doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất nông thôn còn nhiều 
khó khăn trong việc đầu tư 
mới, mở rộng sản xuất và 
đổi mới công nghệ; do ảnh 
hưởng của dịch bệnh, suy 
thoái kinh tế, giá cả một số 
nguyên liệu, vật liệu đầu 
vào sản xuất (than, điện, 
xăng, dầu...) biến động 
nên một số ngành nghề 
gặp nhiều khó khăn, thị 
trường tiêu thụ sản phẩm 
giảm, ảnh hưởng đến sản 
xuất, kinh doanh, đầu tư 
phát triển của các doanh 
nghiệp trên địa bàn... Để 
khắc phục vấn đề này, Sở 
Lao động - Thương binh và 
Xã hội đã đẩy mạnh gắn 
kết với doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất để chuyển từ đào 
tạo lao động theo năng lực 
sẵn có sang đào tạo theo 
nhu cầu học nghề của lao 
động nông thôn và yêu cầu 
của thị trường lao động; chú 
trọng đào tạo các ngành 
nghề mà doanh nghiệp 
cam kết nhận lao động 
sau tốt nghiệp vào làm 
việc, gồm: May, điện, điện 
tử... Từ năm 2020 đến nay, 
qua các chương trình, đề 
án khuyến công, Sở Công 
Thương đã phối hợp với các 
địa phương tổ chức các lớp 
đào tạo nghề dệt may, mộc, 
sản xuất đồ thủ công mỹ 
nghệ cho lao động tại các 
cơ sở CNNT. Sở Khoa học 
và Công nghệ phối hợp với 
Sở Công Thương tranh thủ 
các nguồn vốn hỗ trợ hàng 
trăm doanh nghiệp sản 
xuất các nhóm hàng chủ 
lực, có liên kết chuỗi giá 
trị với nông dân trong sản 
xuất, chế biến nông, lâm, 
thủy sản tại khu vực nông 
thôn đổi mới công nghệ, 

ứng dụng khoa học kỹ thuật 
nâng chất lượng sản phẩm 
đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ 
thuật của đối tác, xây dựng 
thương hiệu, uy tín, phát 
triển thị trường trong và 
ngoài nước. 

Bên cạnh đó, tỉnh, các 
sở, ngành và địa phương 
tăng cường hỗ trợ các 
doanh nghiệp, làng nghề 
xác lập quyền sở hữu công 
nghiệp, phát triển tài sản trí 
tuệ, đáp ứng nhu cầu hội 
nhập quốc tế với các sản 
phẩm, nhãn hiệu có uy tín 
trên thị trường như: Bộ sản 
phẩm từ nghệ của Công ty 
TNHH Hoàng Minh Châu 
Hưng Yên (Khoái Châu); 
bộ trang sức bằng bạc của 
Hợp tác xã chạm bạc Phù 
Ủng (Ân Thi); bộ sản phẩm 
phấn hoa ong, mật ong và 
sữa ong chúa của Công ty 
TNHH mật ong Danh Vị (xã 
Mễ Sở, Văn Giang)… Hàng 
năm, Sở Công Thương và 
các địa phương đã tổ chức 
tốt chương trình bình chọn 
sản phẩm CNNT tiêu biểu 
cho các sản phẩm CNNT 
trên địa bàn tỉnh. Thông 
qua việc bình chọn sản 
phẩm CNNT tiêu biểu đã 
mở ra cơ hội phát hiện và 
tôn vinh nhiều sản phẩm 
CNNT có chất lượng, giá 
trị sử dụng cao và có tiềm 
năng phát triển sản xuất. 
Từ năm 2019 đến nay, Sở 
Công Thương phối hợp với 

Sở Nông nghiệp và PTNT 
tập trung đào tạo, hướng 
dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp 
thực hiện Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm (OCOP) 
nhằm đầu tư nâng tầm 
thương hiệu sản phẩm, 
thúc đẩy phát triển các sản 
phẩm chủ lực, thế mạnh có 
giá trị gia tăng cao của địa 
phương. 

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo 
các sở, ngành, địa phương 
đẩy mạnh cải cách hành 
chính và phát triển kết cấu 
hạ tầng đồng bộ, đáp ứng 
yêu cầu xúc tiến, thu hút 
doanh nghiệp đầu tư phát 
triển sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp ở khu 
vực nông thôn. Trong đó, 
chú trọng đầu tư xây dựng 
các cụm công nghiệp; duy 
trì, phát triển ổn định hoạt 
động sản xuất các làng 
nghề; tích cực nhân cấy, 
đưa nghề mới về nông thôn, 
hình thành nhiều vùng sản 
xuất tập trung; phát huy lợi 
thế vị trí, khai thác nguồn 
nguyên liệu tại chỗ để hình 
thành, phát triển các làng 
nghề. Năm 2021, các làng 
nghề đạt giá trị sản xuất 
trên 7,3 nghìn tỷ đồng, tạo 
việc làm, tăng thu nhập cho 
45 nghìn lao động nông 
thôn.

Phát triển các sản phẩm 
CNNT không những giải 
quyết nhiều vấn đề quan 
trọng ở nông thôn như giảm 

nghèo, việc làm, an sinh xã 
hội... mà còn tạo động lực 
thúc đẩy phát triển sản xuất 
và nâng cao sức cạnh tranh 
cho các sản phẩm CNNT, 
là giải pháp quan trọng để 
giúp các địa phương hoàn 
thành các tiêu chí trong 
xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu, hướng đến mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội ổn định, bền vững. 
Thời gian tới, các ngành, 
địa phương cần chủ động 
nghiên cứu, bổ sung hoàn 
thiện và thực hiện tốt các 
cơ chế, chính sách khuyến 
khích đầu tư phát triển sản 
xuất công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp; thực hiện tốt 
các quy hoạch phát triển 
cụm công nghiệp, quy 
hoạch phát triển ngành 
nghề nông thôn; tạo điều 
kiện phát triển các loại hình 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
hợp tác xã trong lĩnh vực 
công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp; tăng cường quản 
lý công tác bảo vệ môi 
trường và xử lý vi phạm về 
môi trường của các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất tại 
vùng nông thôn; đẩy mạnh 
hỗ trợ, đào tạo nghề, nhân 
cấy nghề mới để giải quyết 
việc làm, tăng thu nhập cho 
người lao động.

PHẠM ĐĂNG

Sản xuất vật liệu xây dựng ở xã Chính Nghĩa (Kim Động)

 KINH TẾ 

KIM ĐỘNG

Tập trung tiêm phòng
 cho đàn gia súc, gia cầm
Từ đầu năm đến nay, huyện Kim Động tiêm phòng 

2 bệnh đỏ cho đàn lợn được trên 22 nghìn liều; tụ 
huyết trùng cho đàn trâu, bò được gần 4 nghìn con; 
cúm gia cầm được gần 463 nghìn liều; tiêm phòng 
vắc xin viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò được gần 
3 nghìn liều. Ngoài ra, huyện còn cấp 1,3 nghìn lít 
thuốc khử trùng Gludekol cho các xã, thị trấn để chủ 
động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm trong 
chăn nuôi.

PV

Muôn cách làm giàu

Kinh doanh vật liệu 
xây dựng

Đó là mô hình kinh tế của anh Trần Văn Hùng 
ở phường Lam Sơn (thành phố Hưng Yên). Anh 
Hùng chia sẻ: Gia đình tôi có 4 khẩu, trước đây 
thu nhập của gia đình chủ yếu từ sản xuất nông 
nghiệp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Từ năm 
2012, nhận thấy nhu cầu về vật liệu xây dựng như 
sắt, thép, xi măng, các máy móc phục vụ xây dựng 
trên địa bàn ngày càng cao nên ngoài sản xuất 
nông nghiệp, tôi mạnh dạn bàn với gia đình huy 
động vốn, vay mượn thêm để đầu tư máy móc, nhà 
xưởng kinh doanh vật liệu xây dựng.

Bước đầu, gia đình anh Hùng cũng gặp rất 
nhiều khó khăn do vốn ít, lượng khách chưa nhiều 
nên mấy năm đầu doanh thu thấp. Không bỏ 
cuộc, anh Hùng tập trung nghiên cứu thị trường, 
lựa chọn sản phẩm phù hợp để kinh doanh, chủ 
động tìm kiếm khách hàng... Sau một thời gian, 
mô hình kinh doanh của gia đình anh nhận được 
sự tín nhiệm của khách hàng và đi vào hoạt động 
ổn định, mang lại thu nhập cao cho gia đình. Hiện 
nay, hoạt động kinh doanh đã ổn định, trừ chi phí, 
mỗi năm cơ sở kinh doanh của gia đình anh thu lãi 
gần 500 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, cơ sở kinh doanh của gia đình 
anh còn tạo việc làm ổn định cho từ 7 -10 lao động 
với mức thu nhập bình quân từ 6 triệu đồng/người/
tháng trở lên. Ngoài ra, gia đình anh còn giúp đỡ 
các hộ khó khăn trong phường về vốn, vật liệu xây 
dựng… góp phần vào việc thúc đẩy phong trào sản 
xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương.

PHƯƠNG THẢO 

Xử lý 22 trường hợp vi phạm 
trật tự an toàn giao thông đường sắt

YÊN MỸ

Gieo trồng trên 460 héc-ta 
rau, màu vụ hè thu

Vụ hè thu năm nay, huyện Yên Mỹ có kế hoạch 
gieo trồng trên 600ha rau, màu, gồm trên 540ha rau 
xanh các loại; gần 52ha ngô, đậu tương, dưa chuột; 
4ha hoa. Đến nay, nông dân trong huyện đã gieo 
trồng được trên 460ha rau, màu vụ hè thu, đạt gần 
77% kế hoạch. Các xã gieo trồng nhiều rau, màu vụ 
hè thu gồm: Yên Phú, Hoàn Long, Việt Cường, Yên 
Hòa. Nhờ được chăm sóc tốt nên các diện tích rau, 
màu sinh trưởng, phát triển thuận lợi. Nhiều hộ trồng 
rau, màu đã liên kết tiêu thụ nông sản mang lại hiệu 
quả kinh tế cao.

MAI NHUNG

Phòng, trừ bệnh vàng lá, 
thối rễ trên cây ăn quả 

có múi
Hiện nay, cây ăn quả có múi trong giai đoạn phát 

triển quả. Để chủ động phòng, trừ bệnh vàng lá, 
thối rễ, nông dân cần thường xuyên áp dụng tổng 
hợp các biện pháp như: bón vôi bột cho những vườn 
trồng đất chua và diệt tuyến trùng hại rễ; tạo rãnh 
thoát nước để tránh úng ngập và lây lan nguồn bệnh 
trong đất; tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học 
Tricoderma, phân hữu cơ ủ mục với chế phẩm sinh 
học… để cung cấp dinh dưỡng cho cây, đồng thời 
cải tạo đất và giảm nguồn nấm bệnh trong đất. Khi 
bệnh chớm xuất hiện cần phòng, trừ bằng thuốc trừ 
nấm đặc hiệu có phổ tác động rộng như Ridomil 
Gold 68WG, Amistar top 525SC (kết hợp phun trên 
lá và tưới gốc).

Ngoài ra, nông dân cần chủ động phòng, trừ 
nhện trắng, nhện rám vàng bằng các thuốc đặc trị 
như: Detect 50WP, Catex 3.6EC, Comite 73EC… 
Phòng, trừ sâu vẽ bùa, bọ trĩ, rệp muội nơi có mật 
độ cao bằng các thuốc đặc trị như: Radiant 60SC, 
Midan 10WP…; bệnh loét cam phòng trừ bằng các 
thuốc như Saipan 2SL, Kasumin 2L, hoặc sử dụng 
chế phẩm Nano đồng để phun phòng bệnh.

ĐÀO BAN

60% số hợp tác xã nông nghiệp 
hoạt động khá, tốt

Phát triển chăn nuôi bò thịt ở xã Hoàng Hanh (thành phố Hưng Yên)

Năm 2022, toàn tỉnh 
phấn đấu tốc độ tăng 
trưởng lĩnh vực chăn 

nuôi đạt 2,4%, tổng sản 
lượng thịt gia súc, gia cầm 
đạt trên 138,4 nghìn tấn. 
Các loại dịch bệnh trên 
đàn vật nuôi được giám 
sát, phát hiện và xử lý kịp 
thời trong khoảng thời gian 
từ 3 đến 5 ngày, không để 
dịch bệnh lây lan ra diện 
rộng. Tỷ lệ tiêm phòng 
đàn gia súc, gia cầm đạt 
trên 80% tổng đàn… Thực 
tế chăn nuôi hiện nay cho 
thấy, người chăn nuôi gặp 
một số khó khăn do nguy 
cơ bùng phát dịch bệnh, 
giá thức ăn chăn nuôi tăng, 
chưa thực hiện di dời chăn 
nuôi ra xa khu dân cư. Do 
đó, Sở Nông nghiệp và 
PTNT, các địa phương và 
người chăn nuôi đang nỗ 
lực vượt qua khó khăn để 
hoàn thành mục tiêu đề ra.

Hiện nay, thời tiết diễn 
biến bất thường là điều 
kiện để một số mầm bệnh 
trên động vật có nguy cơ 
bùng phát như: Cúm gia 
cầm, viêm da nổi cục, đàn 
lợn chưa được tiêm vắc 
xin phòng bệnh dịch tả lợn 
Châu Phi. Bên cạnh đó, ở 
một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ 
còn tâm lý chủ quan, tự ý 
điều trị, bán chạy lợn nhiễm 
bệnh, vứt xác động vật ra 
môi trường tiềm ẩn nguy cơ 
bùng phát dịch bệnh trên 
đàn vật nuôi; công tác tiêm 
phòng cho đàn vật nuôi, vệ 
sinh môi trường chăn nuôi ở 
một số hộ còn qua loa, hình 
thức. Công tác kiểm soát 
vận chuyển động vật, sản 
phẩm động vật gặp nhiều 
khó khăn do bãi bỏ quy 
định kiểm dịch động vật nội 

Khắc phục khó khăn trong lĩnh vực chăn nuôi

tỉnh, mạng lưới giao thông 
phức tạp. Từ đầu năm đến 
nay, giá thức ăn chăn nuôi 
đã tăng 6 lần, mỗi lần điều 
chỉnh tăng từ 300 đến 400 
đồng/kg thức ăn, tùy loại. 
Giá con giống vật nuôi tăng 
khiến các hộ chăn nuôi nếu 
không chủ động con giống 
có nguy cơ chăn nuôi thua 
lỗ... Anh Nguyễn Văn Bảy, 
xã Hoàng Hanh (thành phố 
Hưng Yên) cho biết: Gia 
đình tôi nuôi 10 con lợn nái 
và hơn 100 con lợn thịt. Từ 
đầu năm đến nay, giá thức 
ăn chăn nuôi nhiều lần 
tăng khiến chúng tôi lo lắng 
và phải tận dụng phụ phẩm 
nông nghiệp đối với đàn lợn 
nái. Các đại lý thức ăn chăn 
nuôi lý giải rằng do nguyên 

liệu đầu vào sản xuất thức 
ăn chăn nuôi tăng, giá 
xăng, dầu tăng cao khiến 
giá thức ăn chăn nuôi tăng 
theo. Tuy nhiên hiện nay, 
giá xăng, dầu trong nước 
đã điều chỉnh giảm nhưng 
giá thức ăn chăn nuôi vẫn 
chưa có dấu hiệu giảm. 
Ngoài ra, việc quy hoạch 
đất cho chăn nuôi quy mô 
trang trại theo quy định của 
Luật Chăn nuôi và việc hỗ 
trợ di dời chuồng trại chăn 
nuôi trong khu dân cư ra 
vùng quy hoạch còn nhiều 
khó khăn, bất cập do thiếu 
kinh phí thực hiện, các điều 
kiện pháp lý để xây dựng 
chuồng trại chăn nuôi...

Ông Nguyễn Văn 
Thoan, thị trấn Văn Giang 

(Văn Giang) cho biết: 
Trước đây, gia đình tôi nuôi 
50 con lợn nái, 300 con lợn 
thịt. Do ảnh hưởng của dịch 
bệnh và được các ngành, 
địa phương thông báo quy 
định khu vực không được 
phép chăn nuôi trong nội 
thị của thị trấn nên gia đình 
tôi đã tạm dừng hoạt động 
chăn nuôi. Tôi mong muốn 
các cấp, các ngành sớm 
xây dựng quy hoạch khu 
vực chăn nuôi tập trung 
bảo đảm quy định, hỗ  trợ 
xây dựng hạ tầng khu vực 
chăn nuôi được quy hoạch 
để chúng tôi yên tâm sản 
xuất.

Với mục tiêu hoàn thành 
kế hoạch đề ra, bảo đảm 
phát triển chăn nuôi an 

toàn, Sở Nông nghiệp và 
PTNT đã chỉ đạo các đơn 
vị chuyên môn hướng dẫn 
người dân áp dụng hiệu 
quả các biện pháp chăn 
nuôi, phòng dịch bảo đảm 
chăn nuôi an toàn, hiệu 
quả bền vững. Tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến 
Luật Chăn nuôi, Luật Thú 
y, Luật An toàn thực phẩm 
tới các địa phương và hộ 
sản xuất; tổ chức triển 
khai các nội dung thanh 
tra, kiểm tra về chăn nuôi 
theo kế hoạch đã được phê 
duyệt. Cùng với đó, Phòng 
chăn nuôi phối hợp với các 
địa phương tổ chức các lớp 
tập huấn hướng dẫn người 
chăn nuôi áp dụng nghiêm 
quy trình chăn nuôi an 
toàn sinh học, an toàn dịch 
bệnh, bảo vệ môi trường 
chăn nuôi; thực hiện kê 
khai, khai báo hoạt động 
chăn nuôi theo quy định với 
chính quyền địa phương. 
Tiếp tục thực hiện hiệu quả 
tái cơ cấu ngành chăn nuôi, 
xây dựng chuỗi liên kết sản 
phẩm trong chăn nuôi lợn 
và gia cầm; hỗ trợ nhân 
rộng các mô hình chăn 
nuôi an toàn sinh học, an 
toàn dịch bệnh, mô hình 
kinh tế tuần hoàn trong 
chăn nuôi theo các đề án, 
dự án chăn nuôi được phê 
duyệt, khuyến khích thành 
lập các hợp tác xã, tổ hợp 
tác chăn nuôi để xây dựng 
chuỗi liên kết trong chăn 
nuôi, bảo đảm về giá và 
thị trường tiêu thụ. Tăng 
cường kiểm soát hoạt động 
vận chuyển động vật, sản 
phẩm động vật ra, vào địa 
bàn, quản lý chặt chẽ hoạt 
động giết mổ gia súc, gia 
cầm; tổ chức triển khai, 
thực hiện tốt các đợt tiêm 
vắc xin phòng bệnh cho 
đàn vật nuôi, các đợt tổng 
vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 
môi trường chăn nuôi trên 
địa bàn tỉnh...

HOA PHƯƠNG

Theo báo cáo của Ban An toàn giao 
thông (ATGT) tỉnh, từ đầu năm đến nay, 
trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao 
thông đường sắt, làm 2 người chết. Để 
hạn chế, ngăn chặn tai nạn giao thông 
đường sắt, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban 
ATGT tỉnh, Sở GTVT tiến hành rà soát, 
thống kê nguyên nhân dẫn đến tình 
trạng mất ATGT đường sắt để có giải 

pháp khắc phục. Công an tỉnh chỉ đạo 
phòng Cảnh sát giao thông, Công an 
huyện Văn Lâm tăng cường công tác 
tuần tra, kiểm soát, qua đó xử lý 22 
trường hợp vi phạm pháp luật về bảo 
đảm trật tự ATGT đường sắt với tổng số 
tiền phạt gần 5 triệu đồng.

PV

Toàn tỉnh hiện nay có 350 hợp tác 
xã nông nghiệp đang hoạt động. Theo 
đánh giá, xếp loại hợp tác xã của Chi 
cục Phát triển nông thôn, đến nay, 60% 
số hợp tác xã nông nghiệp xếp loại hoạt 
động khá, tốt; 25% số hợp tác xã nông 
nghiệp xếp loại hoạt động trung bình; 
còn lại là các hợp tác xã hoạt động yếu 
và chưa đánh giá, xếp loại do chưa đủ 
12 tháng hoạt động. 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các hợp tác xã, từ đầu năm đến nay, 
bên cạnh việc thường xuyên tổ chức 
tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản 
lý, thành viên hợp tác xã, Chi cục Phát 
triển nông thôn đã tổ chức thẩm định, hỗ 
trợ vốn, máy móc, thiết bị cho 24 hợp tác 
xã trên địa bàn tỉnh.

MINH HỒNG

Góp ý kiến về môi trường 
đối với 169 dự án đầu tư
Từ đầu năm đến hết tháng 7, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã góp ý kiến về môi trường đối với 169 
dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, sở đã 
tiếp nhận, đăng tải nội dung tham vấn báo cáo đánh 
giá tác động môi trường cho 10 dự án; tổ chức thẩm 
định 6 báo cáo đánh giá tác động môi trường, 30 hồ 
sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường; trình UBND 
tỉnh phê duyệt 27 báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của các dự án.

VI NGOAN

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG BÁO

về việc đăng ký hoạt động
 Văn phòng công chứng

Văn phòng công chứng Trần Văn Quý được thành lập theo Quyết định số 1359/
QĐ-UBND ngày 23.6.2022 của UBND tỉnh và được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký 
hoạt động số 37/TP-ĐKHĐ-CC tại địa chỉ số 01, phố Văn Giang, thị trấn Văn Giang, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên được phép hoạt động từ ngày 6.7.2022.

Trưởng Văn phòng: Công chứng viên Trần Văn Quý
Công chứng viên hợp danh: Doãn Thị Hằng.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN VĂN QUÝ
TRƯỞNG VĂN PHÒNG

Trần Văn Quý
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ẩm thấp, cũ hỏng do được xây dựng 
từ lâu.  Nhằm chia sẻ với khó khăn 
của gia đình chị Hồi, năm 2020, gia 
đình chị được hỗ trợ 80 triệu đồng để 
xây dựng nhà ở. Có được ngôi nhà 
kiên cố đã giúp gia đình chị Hồi vơi 
bớt những khó khăn trong cuộc sống, 
có thêm động lực phát triển kinh tế, 
ổn định đời sống và thoát nghèo. 

Gia đình chị Hồi là một trong 
nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 
địa bàn huyện Tiên Lữ được cấp ủy, 
chính quyền các cấp ở huyện Tiên 
Lữ hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà 
ở, hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định 
cuộc sống thời gian qua. Đến hết 
năm 2021, toàn huyện Tiên Lữ có 
726 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,4% tổng 
số hộ và 784 hộ cận nghèo. Với mục 
tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, 
căn cứ kết quả đánh giá thực trạng 
thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản 
của hộ nghèo, huyện đã huy động 
tối đa các nguồn lực hỗ trợ các hộ 
nghèo, hộ cận nghèo về việc làm, 
tăng thu nhập, tăng khả năng tiếp 
cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Từ 
đầu năm đến nay, phòng Giao dịch 
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 
Tiên Lữ đã phối hợp và thông qua các 
tổ chức hội, đoàn thể cho 829 người 
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo… vay vốn với tổng số 
tiền 6,7 tỷ đồng. Cùng với hỗ trợ phát 
triển kinh tế hộ gia đình, huyện tập 
trung hỗ trợ sản xuất, dạy nghề gắn 
với tạo việc làm. Phòng Nông nghiệp 
và PTNT huyện phối hợp với ngành, 
đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, 
chuyển giao khoa học, kỹ thuật; hỗ 
trợ giống lúa, cây trồng… cho nông 
dân. Các chính sách hỗ trợ về giáo 
dục và đào tạo, hỗ trợ về y tế, hỗ trợ 
nhà ở… được thực hiện kịp thời, góp 
phần bảo đảm an sinh xã hội.

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-
TTg ngày 18.1.2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021-2025, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội chủ 
trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn 
vị liên quan xây dựng và trình UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch số 103/
KH-UBND, ngày 1.6.2022 thực hiện 
mục tiêu giảm nghèo bền vững tỉnh 
Hưng Yên giai đoạn 2022 - 2025 (Kế 
hoạch số 103). Việc thực hiện hiệu 
quả các dự án của Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2021-2025 là một trong 
những nội dung quan trọng nhằm 
thực hiện đồng bộ với các chính sách 
giảm nghèo khác trong Kế hoạch số 
103. Tỉnh thực hiện một số nội dung 
của 5 dự án trong tổng số 7 dự án 
của chương trình. Theo đó, từ đầu 
năm đến nay, Sở Nông nghiệp và 
PTNT thường xuyên phối hợp với các 
địa phương tuyên truyền, hướng dẫn 
các hộ nghèo phát triển sản xuất, 
nâng cao thu nhập, cải thiện đời 
sống thông qua việc thực hiện các 
chương trình tập huấn. Các cấp Hội 
Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức hoạt 
động giúp 4.525 phụ nữ nghèo và 
6.788 phụ nữ cận nghèo bằng nhiều 
hình thức; phối hợp với doanh nghiệp 
đào tạo nghề tại chỗ cho 1.148 hội 
viên phụ nữ… Hội Cựu chiến binh các 
cấp đã phối hợp với các ban, ngành, 
đoàn thể tổ chức tập huấn chuyển 
giao khoa học, kỹ thuật, giảm nghèo, 
khuyến nông, nâng cao kiến thức 
làm kinh tế với 445 người tham gia; 
ủng hộ 20 triệu đồng tặng bò giống 
cho hội viên cựu chiến binh nghèo tại 
huyện Kim Động…

Cùng với đó, tỉnh thực hiện hiệu 
quả các chính sách giảm nghèo 
khác như: Hỗ trợ vay vốn tín dụng 
ưu đãi, hỗ trợ y tế, hỗ trợ giáo dục… 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, có 
15.506 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín 
dụng ưu đãi với tổng số tiền được vay  

gần 541 tỷ đồng… Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối 
hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội 
Chi nhánh tỉnh hỗ trợ xây dựng 10 
ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo 
trị giá 500 triệu đồng (50 triệu đồng/
hộ). Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 
tích cực vận động các hội viên tham 
gia hỗ trợ hộ nghèo có khó khăn về 
nhà ở… 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 
trên 11.500 người lao động được giải 
quyết việc làm. 

Kế hoạch số 103 của UBND tỉnh 
đề ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ 
hộ nghèo giảm còn dưới 1% và các 
chỉ tiêu cần đạt được để giải quyết 
mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội 
cơ bản đến năm 2025. Để đạt được 
mục tiêu đó, kế hoạch xác định: Các 
cấp ủy đảng, chính quyền tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường sự 
phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể 
từ tỉnh đến cơ sở; xác định rõ trách 
nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất 
là trách nhiệm của người đứng đầu 
trong triển khai thực hiện các chính 
sách, chương trình, kế hoạch, dự án… 
về giảm nghèo bền vững phù hợp với 
tình hình thực tiễn của địa phương. 
Chính quyền các cấp xây dựng gắn 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về 
giảm nghèo vào nội dung của các 
chương trình, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội... Đồng thời, tiếp tục 
phát động các phong trào, cuộc vận 
động để huy động nguồn lực, có sự 
tham gia của người dân trong thực 
hiện giảm nghèo bền vững. Các đơn 
vị, địa phương sử dụng hiệu quả, kịp 
thời nguồn ngân sách trung ương; bố 
trí nguồn ngân sách địa phương triển 
khai thực hiện các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước về công 
tác giảm nghèo…

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo...
có một số công trình xây dựng đường 
giao thông được triển khai. Có tuyến 
đường được mở rộng bề mặt đường 
từ 2m lên 7m với hàng trăm hộ phải 
giải phóng mặt bằng, trong đó không 
ít hộ có công trình, cây cối phải phá 
bỏ. Để tạo được đồng thuận trong 
Nhân dân, bà Linh cùng ban Chi ủy, 
lãnh đạo thôn, Chi hội phụ nữ thôn 
tổ chức các cuộc họp với các hộ gia 
đình có đất trong diện giải phóng 
mặt bằng để tuyên truyền, vận 
động. Những hộ chưa đồng thuận 
hoặc còn băn khoăn được bà Linh 
đến tận nhà phân tích, vận động. Bà 

Linh chia sẻ: Trong giải phóng mặt 
bằng xây dựng đường giao thông sẽ 
không tránh khỏi làm ảnh hưởng đến 
kinh tế các hộ có đất nằm trong khu 
vực của dự án. Chúng tôi luôn chia 
sẻ với các hộ dân về những thiệt thòi 
trước mắt khi hiến đất làm đường 
nhưng sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho 
gia đình, làng xóm, quê hương. Đối 
với những hộ có hoàn cảnh khó khăn 
hoặc dự án đi qua nhiều phần đất 
của gia đình, chúng tôi đến tận nhà 
vận động, thuyết phục, đồng thời 
kêu gọi Nhân dân trong thôn hỗ 
trợ. Do vậy, mặc dù nhiều hộ phải 

phá dỡ công trình, cây cối và hiến 
hàng chục m2 đất nhưng vẫn vui vẻ 
đồng thuận, tạo điều kiện cho thi 
công. Hiện nay, đường giao thông 
trong thôn đều đã được mở rộng và 
bê tông hóa tạo thuận lợi cho giao 
thông, đi lại của Nhân dân, thúc đẩy 
kinh tế - xã hội phát triển. 

Với những đóng góp tích cực của 
bà Linh, quê hương Mễ Hạ ngày 
càng “thay da đổi thịt” và đang trên 
đường phấn đấu xây dựng khu dân 
cư nông thôn mới kiểu mẫu trong 
năm 2022. 

Người phụ nữ hết lòng vì việc chung
(TIẾP THEO TRANG 1)

(TIẾP THEO TRANG 1)

  ỐNG KÍNH PHÓNG VIÊN

Vay không thế 
chấp, tiềm ẩn bẫy 
"tín dụng đen"

 Ảnh chụp 
hồi 10h30 ngày 
21.7.2022 tại khu 
vực Bưu điện 
huyện Kim Động
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THÀNH PHỐ HƯNG YÊN 

Thông báo về việc tổ chức cưỡng chế 
buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 

do hành vi vi phạm hành chính gây ra
Ngày 29.7, UBND thành phố 

Hưng Yên có Thông báo số 1991/
TB-UBND về việc tổ chức cưỡng chế 
buộc thực hiện biện pháp khắc phục 
hậu quả do hành vi vi phạm hành 
chính gây ra đối với các ông, bà: 
Vũ Trường Sâm (trú tại đường Hải 
Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, 
thành phố Hưng Yên), Vũ Tiến Nam 
(trú tại số nhà 10, dãy C2, Khu tập 
thể Đay may, khu phố An Thượng, 
phường An Tảo, thành phố Hưng 
Yên), Vũ Hồng Lệ (trú tại thôn Tân 
Khai, xã Thiện Phiến, huyện Tiên 
Lữ). 

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-
UBND ngày 22.7.2022 của UBND 
thành phố về tổ chức thi hành các 
Quyết định số 1320/QĐ-CCXP, 
1321/QĐ-CCXP, 1322/QĐ-CCXP 
cùng ngày 9.6.2022 của Chủ tịch 
UBND thành phố Hưng Yên về 
cưỡng chế buộc thực hiện biện 

pháp khắc phục hậu quả do hành vi 
vi phạm hành chính gây ra, UBND 
thành phố thông báo việc tổ chức 
cưỡng chế thi hành các quyết định 
nêu trên, cụ thể như sau:

Thời gian bắt đầu cưỡng chế từ 
lúc 8h30 ngày 8.8.2022 cho đến khi 
hoàn thành việc cưỡng chế theo kế 
hoạch đề ra. Địa điểm cưỡng chế 
tại Bãi đỗ xe tĩnh giáp Bệnh viện Đa 
khoa Hưng Yên và ngã tư đường Hải 
Thượng Lãn Ông - Nguyễn Văn Linh. 
Biện pháp cưỡng chế gồm: Tháo 
dỡ toàn bộ công trình vi phạm trên 
phần diện tích đất dành cho đường 
bộ theo nội dung các Quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính số: 269/
QĐ-XPHC, 270/QĐ-XPHC, 271/
QĐ-XPHC cùng ngày 15.4.2022 
của Chủ tịch UBND thành phố 
Hưng Yên bao gồm: Nhà ở có diện 
tích 108,9m2, lán tạm có diện tích 
18,3m2, tường rào thép B40; thu dọn 

toàn bộ rác, chất phế thải trên phần 
diện tích đất dành cho đường bộ mà 
các ông, bà: Vũ Trường Sâm, Vũ 
Tiến Nam, Vũ Hồng Lệ đã có hành vi 
vi phạm theo các quyết định xử phạt 
nêu trên. Yêu cầu các ông, bà: Vũ 
Trường Sâm, Vũ Tiến Nam, Vũ Hồng 
Lệ tự nguyện chấp hành quyết định 
cưỡng chế, tự tháo dỡ công trình vi 
phạm, thu dọn tài sản ra khỏi phạm 
vi cưỡng chế. Đến thời điểm cưỡng 
chế, các ông, bà nêu trên không tự 
nguyện chấp hành quyết định cưỡng 
chế, không di chuyển tài sản ra khỏi 
phạm vi cưỡng chế thì Ban thực hiện 
cưỡng chế sẽ tiến hành cưỡng chế 
theo đúng quy định. Mọi chi phí cho 
việc cưỡng chế, di chuyển tài sản và 
bảo quản tài sản do người bị cưỡng 
chế phải chi trả theo đúng quy định 
của pháp luật.
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Ngày 2.8, tại Hà Nội, Bộ Công 
an và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ 
chức hội nghị giao ban trực tuyến 
thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-
CP ngày 5.9.2019 của Chính phủ về 
bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm 
trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ 
quốc phòng (Nghị định số 03/2019/
NĐ-CP) trong 6 tháng đầu năm 
2022. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ 
trưởng Bộ Công an; Thượng tướng 
Nguyễn Tân Cương, Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu 
trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ 
trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu 
Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc 
Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng 
công an, quân đội các cấp đã quán 
triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, 
có hiệu quả Nghị định số 03/2019/
NĐ-CP; thực hiện tốt chức năng 
tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà 
nước về bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an 
toàn các mục tiêu, công trình trọng 
điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại 

quan trọng của đất nước; đấu tranh 
làm thất bại âm mưu, hoạt động 
chống phá của các thế lực thù địch, 
phản động; đấu tranh, kiềm chế 
gia tăng hoạt động của các loại tội 
phạm, góp phần quan trọng bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững ổn 
định chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phục 
hồi, phát triển kinh tế - xã hội và 
đối ngoại của đất nước. Lực lượng 
công an, quân đội các cấp đã phối 
hợp tham mưu với cấp ủy, chính 
quyền địa phương đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động Nhân 
dân thực hiện chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an 
ninh và xây dựng phong trào “Toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Tại hội nghị, Bộ Công an và Bộ 
Quốc phòng thống nhất 8 nhóm 
nhiệm vụ tập trung thực hiện trong 
6 tháng cuối năm, trong đó chủ động 
nắm, theo dõi, nhận định, đánh giá, 
dự báo sớm tình hình thế giới, khu 
vực để kịp thời tham mưu với cấp ủy, 
chính quyền địa phương lãnh đạo, 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị 
định số 03/2019/NĐ-CP…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, 

thay mặt lãnh đạo hai Bộ Quốc 
phòng và Công an, Thượng tướng 
Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên BCH Trung 
ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an 
ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng 
của cán bộ, chiến sỹ lực lượng công 
an và quân đội đã đạt được trong thời 
gian qua; đồng thời yêu cầu hai lực 
lượng tiếp tục quan tâm làm tốt công 
tác phối hợp, trao đổi thông tin; kịp 
thời tham mưu, đề xuất với Đảng, 
Nhà nước các chủ trương, giải pháp 
phù hợp nhằm bảo vệ vững chắc chủ 
quyền, quyền chủ quyền, lợi ích, an 
ninh quốc gia; quán triệt, cụ thể hóa, 
triển khai hiệu quả các chủ trương, 
quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà 
nước, Đảng ủy Công an Trung ương, 
Quân ủy Trung ương về công tác 
bảo đảm quốc phòng, an ninh trong 
tình hình mới. Hai lực lượng cần phối 
hợp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả 
âm mưu, hoạt động chống phá của 
các thế lực thù địch, phản động; chủ 
động phương án, kế hoạch, bảo vệ 
tuyệt đối an ninh, an toàn các sự 
kiện chính trị quan trọng của đất 
nước; giải quyết các tình huống phức 
tạp về an ninh, trật tự theo phương 
châm “4 tại chỗ”…

Giao ban giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng...
(TIẾP THEO TRANG 1)

Đài KTTV Hưng Yên

Từ ngày 3 đến 4.8.2022
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông nam 

cấp 2. 
Nhiệt độ cao nhất: 33 - 350C
 Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 280C

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc ...
(TIẾP THEO TRANG 1)

Ngày 2.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
làm việc với Ban Thường vụ Huyện 
ủy Phù Cừ về công tác xây dựng 
Đảng, hệ thống chính trị và phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 
những tháng đầu năm 2022; nhiệm 
vụ trọng tâm trong xây dựng và phát 
triển huyện Phù Cừ trong thời gian 
tới. Dự buổi làm việc 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. Cùng dự có các 
đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của 
tỉnh…

Trong những năm qua, Ban 
Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ luôn 
chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây 
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó 
đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, 
học tập và triển khai Kết luận số 21-
KL/TW ngày 25.10.2021 của BCH 
Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 
trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, 
xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự 
chuyển hoá"  (Kết luận số 21) và 
các nghị quyết, chỉ thị, quy định, văn 
bản về công tác xây dựng Đảng của 
Trung ương, của tỉnh; Nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời ban 
hành các chương trình, kế hoạch, đề 
án phù hợp với tình hình thực tế tại 
địa phương để triển khai thực hiện. 
Nổi bật là nghị quyết chuyên đề về 
“Chương trình xây dựng nông thôn 
mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu huyện Phù Cừ, giai đoạn 2021 
- 2025, định hướng đến năm 2030”; 
Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của hệ thống 
chính trị từ huyện đến cơ sở, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 
giai đoạn 2021- 2025”... Công tác 
kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 
trong Đảng; công tác nội chính và 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
được chú trọng và thực hiện nghiêm 
túc; công tác dân vận của Đảng, 
công tác tuyên truyền được các cấp, 
các ngành trong huyện tăng cường 
nhằm tạo sự đồng thuận trong các 
cấp ủy đảng, chính quyền và củng 
cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên 
và Nhân dân…

Về kết quả phát triển kinh tế - 

xã hội, năm 2021, tổng giá trị sản 
phẩm trên địa bàn huyện tăng 9,6%; 
GRDP bình quân đầu người đạt 
62,3 triệu đồng/người/năm; giá trị 
thu được trên 1ha canh tác đạt 203 
triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt 
gần 1.395 tỷ đồng. Qua 7 tháng năm 
2022, thu ngân sách đạt trên 878 tỷ 
đồng; đã hoàn thành và đưa vào sử 
dụng 3 công trình, đẩy nhanh tiến độ 
thi công 18 công trình; công tác giải 
phóng mặt bằng đạt được kết quả 
tích cực. Đến nay, huyện đã có 9/13 
xã được công nhận xã nông thôn mới 
(NTM) nâng cao, một xã đạt NTM 
kiểu mẫu, 9 khu dân cư được công 
nhận khu dân cư kiểu mẫu…

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục 
- đào tạo, y tế, lao động - việc làm 
được quan tâm, bảo đảm công tác 
an sinh xã hội; công tác quốc phòng, 
quân sự địa phương, an ninh và trật 
tự an toàn xã hội được giữ vững… 

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ 
Huyện ủy Phù Cừ kiến nghị, đề xuất 
một số vấn đề như: Cơ chế hỗ trợ 
xây dựng huyện NTM nâng cao và 
NTM kiểu mẫu; tạo điều kiện, hỗ trợ 
tiêu thụ nông sản giúp nông dân; đề 
xuất tỉnh có định hướng quy hoạch và 
tạo điều kiện để thu hút và triển khai 
các dự án đô thị, đô thị nghỉ dưỡng 
trên địa bàn huyện; đề nghị tỉnh có 
cơ chế hỗ trợ 50% giá trị nhà lưới, 
nhà kính cho các hộ dân chuyển từ 
cấy lúa sang sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao trên địa 
bàn huyện…

Tại buổi làm việc, các đại biểu 
tham gia góp ý, gợi mở một số vấn 
đề, đồng thời làm rõ một số nội dung 
mà huyện Phù Cừ kiến nghị nhằm 
góp phần giúp huyện tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc để xây dựng huyện 
ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc 
Toản ghi nhận sự đoàn kết, thống 
nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy 
Phù Cừ cũng như kết quả đạt được 
trong công tác phát triển kinh tế - xã 
hội, công tác xây dựng Đảng của 
huyện thời gian qua; đồng thời đề 
nghị huyện Phù Cừ cụ thể hóa các 
chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cho 
phù hợp với thực tiễn ở địa phương 
để triển khai hiệu quả, sâu sát hơn; 
quan tâm công tác phát triển đảng 
viên; nâng cao chất lượng đảng viên, 
năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng 
viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình hiện nay; đổi mới phương 
thức tổ chức, nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ; tiếp tục giải quyết 

triệt để đơn, thư, kiến nghị của công 
dân nhằm tránh phát sinh các điểm 
nóng ở cơ sở…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa 
biểu dương huyện Phù Cừ trong 
công tác quán triệt, nghiên cứu và 
triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị 
quyết của cấp trên, đồng thời đã kịp 
thời ban hành các kế hoạch, đề án 
để triển khai thực hiện; kinh tế - xã 
hội của huyện không ngừng phát 
triển, đời sống của Nhân dân ngày 
càng được nâng cao. Đồng thời, chỉ 
rõ một số vấn đề còn hạn chế để Ban 
Thường vụ Huyện uỷ Phù Cừ quan 
tâm tìm các giải pháp khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư 
Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị 
Ban Thường vụ Huyện ủy  Phù Cừ 
tiếp tục quán triệt, triển khai thực 
hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 5 khóa XIII; Kết luận 
số 21 và các chỉ thị, nghị quyết, kết 
luận, quy định của cấp trên về công 
tác xây dựng Đảng và 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; nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của đảng bộ; hướng 
dẫn, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ 
trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu 
trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 
nhiệm kỳ 2022 - 2025; tăng cường 
xây dựng, củng cố và phát triển tổ 
chức đảng, đảng viên, nhất là đảng 
viên ở khu vực nông thôn; quan tâm 
công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức; việc 
đào tạo cần gắn với quy hoạch; nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 
chính quyền, phát huy vai trò của 
MTTQ các cấp và các đoàn thể trong 
việc giám sát, phản biện xã hội…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị 
huyện tiếp tục huy động nguồn lực 
để phát triển kinh tế - xã hội, trong 
đó đầu tư hoàn thiện hệ thống kết 
cấu hạ tầng giao thông và dự án đầu 
tư trọng điểm; tập trung giải phóng 
mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển 
khai các dự án đầu tư công; tăng 
cường công tác quản lý đất đai… Bên 
cạnh đó, huyện cần có các kế hoạch, 
chương trình cụ thể, phù hợp trong 
việc triển khai xây dựng huyện NTM 
nâng cao. Đồng thời, thực hiện tốt 
các chính sách an sinh xã hội; củng 
cố quốc phòng, quân sự địa phương; 
giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…


