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499 dự án có vốn
 đầu tư nước ngoài 
đăng ký hoạt động

Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có 499 dự án có vốn đầu tư nước 
ngoài đăng ký hoạt động, với tổng số vốn đăng ký 5.912.063 nghìn 
USD, trong đó, từ đầu năm đến nay có 4 dự án đăng ký mới với tổng 
số vốn đăng ký ban đầu là 40.138 nghìn USD. Các nước có nhiều dự 
án đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh là: Nhật Bản có 171 dự án, Hàn 
Quốc có 140 dự án, Trung Quốc có 118 dự án.

PV

Tổng nguồn vốn đầu tư 
ngân sách địa phương 
đạt trên 2.400 tỷ đồng

Theo tin từ Cục Thống kê tỉnh, từ đầu năm đến hết tháng 7, tổng 
nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương của tỉnh đạt trên 2.400 tỷ 
đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt trên 50% kế hoạch 
năm, trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt gần 1.040 tỷ đồng; vốn 
ngân sách cấp huyện đạt gần 834 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp xã đạt 
gần 527 tỷ đồng. 

MINH HUẤN

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong nước 
chọn tỉnh Hưng Yên là điểm đến để thực hiện 
dự án đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, kinh 

doanh. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 35 dự 
án đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư đăng 
ký 15.544 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh đã tiếp nhận 
34 lượt dự án trong nước điều chỉnh tăng vốn, với 
tổng vốn đầu tư tăng thêm 2.640 tỷ đồng. Đến nay, 
toàn tỉnh có 1.455 dự án đi vào hoạt động. Các dự 
án đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu 
kinh tế, lao động, việc làm và tăng thu ngân sách địa 
phương.

Xác định thu hút đầu tư là một trong những mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng góp phần tạo 
động lực cho phát triển kinh tế -  xã hội, tỉnh đã kịp 
thời lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều cơ chế, 
chính sách thu hút đầu tư và định hướng cho từng 
giai đoạn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định “Tập trung thu 
hút đầu tư phù hợp quy hoạch; ưu tiên dự án quy 
mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp 

Thu hút dự án vốn đầu tư trong nước

PHẠM ĐĂNG
Sản xuất tại Công ty TNHH Kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên 

(thị xã Mỹ Hào)

ÂN THI

Chủ động 
chống úng nội đồng

Ghi nhận từ diễn tập 
chiến đấu phòng thủ cụm xã

(XEM TIẾP TRANG 3)

Trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn huyện Kim Động

36 công trình cấp nước tập trung 
hoạt động hiệu quả, bền vững

Tổng thu ngân sách nhà nước 
ước đạt trên 35 nghìn tỷ đồng

Nhằm nâng cao giá trị, giảm chi 
phí sản xuất, giảm công lao động 
trong sản xuất nông nghiệp, những 

năm qua, tỉnh và ngành nông nghiệp đã 
có nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ số để tự động hóa các quy 
trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, 
giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản 
phẩm bảo đảm nhanh chóng, chính xác, 
an toàn vệ sinh thực phẩm; đẩy mạnh 
phát triển thương mại điện tử trong nông 
nghiệp. 
ỨNG DỤNG ĐỒNG BỘ 
TRONG 3 LĨNH VỰC

Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của 
trung ương, của tỉnh, ngành Nông nghiệp 
và PTNT tỉnh đã có nhiều giải pháp thúc 
đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, 
trong đó đẩy mạnh hỗ trợ các doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất ứng dụng 
công nghệ cao, công nghệ số trong sản 
xuất ở cả 3 lĩnh vực gồm trồng trọt, chăn 
nuôi, thủy sản. Việc xây dựng hệ thống 
dữ liệu số nông nghiệp cho phép lưu trữ, 
quản lý dữ liệu của ngành nông nghiệp, 
kết hợp với ứng dụng hiển thị thông tin dữ 
liệu là rất cần thiết trong giai đoạn hiện 
nay. Ngoài ra, xây dựng hệ thống bản đồ 

Ghi nhận trên 100 ca mắc bệnh 
tay chân miệng

Cổng dịch vụ công tỉnh cung cấp 
1.457 dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4

Ngày 3.8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Khối thi đua các 
tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Trung 
du Bắc bộ tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen 
thưởng 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, các đơn vị trong khối thi đua đã xây 
dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; đăng ký 
chuyên đề thi đua, tổ chức phát động 8 phong trào thi đua 
trong toàn khối với các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết 
thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị 
được giao; xây dựng các chỉ tiêu chấm điểm, bình xét khen 
thưởng trong từng đơn vị. 6 tháng đầu năm, thực hiện nhiệm 
vụ, mục tiêu của ngành, các đơn vị đã thực hiện đạt và vượt 
kế hoạch các chỉ tiêu đã đề ra như giá trị sản xuất nông 
nghiệp, xây dựng nông thôn mới...

6 tháng cuối năm, các đơn vị trong khối thi đua tập trung 
thực hiện một số giải pháp như: Tổ chức triển khai thực hiện 
có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và 
phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; tiếp 
tục làm tốt việc xây dựng các điển hình tiên tiến...

PV

Phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ số

ĐÀO BAN

Theo tổng hợp của Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến ngày 
2.8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 101 ca mắc 
bệnh tay chân miệng, trong đó huyện 
Khoái Châu có 32 ca, huyện Ân Thi có 
17 ca, huyện Kim Động có 14 ca, huyện 
Phù Cừ có 14 ca, huyện Yên Mỹ có 13 ca, 
còn lại ở các địa phương khác. 100% các 

bệnh nhân được phát hiện qua sàng lọc 
ở các cơ sở y tế, trong đó phần lớn được 
phát hiện tại Bệnh viện Sản - Nhi Hưng 
Yên với 86 ca. Các bệnh nhân đều được 
điều trị nội trú tại cơ sở y tế, tình trạng sức 
khỏe ổn định. Toàn tỉnh chưa ghi nhận ổ 
dịch tay chân miệng. 

PV 

Toàn tỉnh hiện nay có 39 công trình 
cấp nước tập trung. Để các công trình 
cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả, 
bền vững, thời gian qua, Trung tâm nước 
sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 
thường xuyên tuyên truyền các đơn vị 
cấp nước hoạt động theo đúng phân vùng 
cấp nước, bảo đảm chất lượng nước cấp; 

chủ động đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hạ 
tầng… Đến nay, 36/39 công trình cấp nước 
tập trung hoạt động hiệu quả, bền vững; 1 
công trình hoạt động tương đối bền vững, 
còn lại 2 công trình hoạt động kém hiệu 
quả. 

MINH HỒNG

Từ đầu năm đến nay, công tác thu 
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 
đạt kết quả cao, mang tính đột phá. 
Tính đến hết tháng 7, tổng thu ngân 
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước 
đạt trên 35 nghìn tỷ đồng, đạt 179,5% 
dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu 
ngân sách nội địa ước đạt trên 32.360 
tỷ đồng, đạt trên 203% dự toán cả năm; 
thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập 

khẩu ước đạt trên 2.686 tỷ đồng, đạt 
trên 74,6% dự toán cả năm.

Nhìn chung, các khoản thu, sắc 
thuế trong 7 tháng qua đạt  kết quả 
cao, trong đó nổi bật là các khoản thu 
từ đất, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 
doanh, thu thuế thu nhập cá nhân, thu 
từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài…

MINH NGHĨA

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công tỉnh 
cung cấp 1.457 dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4. Trong đó, số dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3 là 537 dịch 
vụ (đã tích hợp lên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia 516 dịch vụ); số dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4 được cung cấp 920 
dịch vụ (đã tích hợp lên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 468 dịch vụ); Cổng Dịch 
vụ công và hệ thống thông tin một cửa 
điện tử của tỉnh được kết nối với Cổng 
Dịch vụ công quốc gia cho phép cá 
nhân, tổ chức lựa chọn nộp hồ sơ trực 
tuyến, thanh toán trực tuyến từ Cổng 

Dịch vụ công quốc gia đối với các dịch 
vụ công trực tuyến đã được tích hợp. 

Được biết, hiện tại, tổng số thủ tục 
hành chính (TTHC) thực hiện theo cơ 
chế một cửa thuộc thẩm quyền giải 
quyết của địa phương là 1.857 TTHC. 
Trong đó, số TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết cấp tỉnh là 1.454, cấp huyện 
là 273, cấp xã là 130. Số lượng TTHC 
thực hiện theo cơ chế một cửa liên 
thông là 199 TTHC đơn lẻ và 4 nhóm 
TTHC.

LỆ THU 

(XEM TIẾP TRANG 4)

Sơ kết công tác thi đua, 
khen thưởng Khối thi đua 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

các tỉnh, thành phố khu vực 
Đồng bằng sông Hồng 

và Trung du Bắc bộ

THỊ XÃ MỸ HÀO

Triển khai nhiệm vụ công tác 
kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 

trong Đảng 6 tháng cuối năm 

Tin, ảnh: CTV
Các đại biểu dự hội nghị

(XEM TIN TRANG 4)
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GƯƠNG CÁN BỘ, CHIẾN SỸ LLVT

Đó là Thiếu tá Quân 
nhân chuyên nghiệp Vũ 
Văn Đức công tác tại 
Ban Chính sách thuộc 
Phòng Chính trị (Bộ 
CHQS tỉnh).

Năm 2016, Thiếu 
tá Quân nhân chuyên 
nghiệp Vũ Văn Đức 
được nhận công tác tại 
Ban Chính sách, Phòng 
Chính trị. Trước nhiệm 
vụ mới, yêu cầu cao, 

Quán triệt sâu sắc chỉ 
thị, nghị quyết của 
cấp trên, trực tiếp 

là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh 
Quân khu 3 và Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, trong những 
năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ 
huy quân sự (CHQS) tỉnh 
đã tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo và thực hiện tốt công 
tác tài chính quân đội, bảo 
đảm tài chính kịp thời cho 
nhiệm vụ thường xuyên 
và đột xuất, góp phần xây 
dựng lực lượng vũ trang 
(LLVT) tỉnh cách mạng, 
chính quy, tinh nhuệ, từng 
bước hiện đại, đáp ứng yêu 
cầu củng cố và tăng cường 
khả năng sẵn sàng chiến 
đấu trong mọi tình huống.

Thực hiện Nghị quyết 
số 513-NQ/QUTW ngày 
21.9.2012 của Thường vụ 
Quân ủy Trung ương (Nghị 
quyết số 513) về công tác 
tài chính quân đội đến năm 
2020 và những năm tiếp 
theo, Đảng ủy Quân sự tỉnh 
và cấp ủy các cấp, cơ quan, 
đơn vị trong LLVT tỉnh ban 
hành nhiều văn bản, đề ra 
nhiều mục tiêu, giải pháp 
cụ thể để thực hiện công 
tác hậu cần, tài chính phù 
hợp thực tiễn hoạt động, 
gắn với thực hiện các cuộc 
vận động, phong trào thi 
đua của ngành hậu cần, 
đơn vị và địa phương. Xác 
định huy động các nguồn 
lực tài chính bảo đảm yêu 
cầu nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng địa phương là 
một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm, Đảng ủy Quân 
sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo 
cơ quan tài chính chủ động 
rà soát, nắm vững nguyên 
tắc huy động các nguồn 
kinh phí, phối hợp chặt chẽ 
với các đơn vị chuyên môn 
xây dựng nhu cầu kinh phí 
cụ thể, từ đó chủ động báo 
cáo, đề xuất, trình Bộ Tư 
lệnh Quân khu 3, UBND 
tỉnh bố trí ngân sách bảo 
đảm hoàn thành thắng 
lợi và toàn diện nhiệm vụ 
được giao. Cùng với đó, 
Đảng ủy Quân sự tỉnh còn 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị đẩy 
mạnh hoạt động tăng gia, 
sản xuất, làm dịch vụ và 
tích cực sử dụng nguồn vật 
tư, hàng hóa tồn kho đưa 
vào cân đối bảo đảm, từ đó 
tạo nguồn bổ sung kinh phí 
hoạt động, xây dựng quỹ 
đơn vị, góp phần cải thiện, 

Nhằm nâng cao trình độ, 
năng lực lãnh đạo, chỉ 
đạo của cấp ủy, quản lý 

điều hành của chính quyền, 
phát huy vai trò tham mưu 
của cơ quan quân sự, công 
an và các ban, ngành, đoàn 
thể trong tình trạng khẩn cấp 
về quốc phòng, những ngày 
qua các xã, phường, thị trấn 
trong tỉnh tổ chức diễn tập 
chiến đấu phòng thủ cụm xã 
với nhiều đổi mới sáng tạo và 
sát thực tế. 

Năm nay, toàn tỉnh có 41 
xã, phường, thị trấn tổ chức 
diễn tập chiến đấu phòng 
thủ cụm xã. Để bảo đảm cho 
cuộc diễn tập đạt được mục 
đích yêu cầu đề ra, Ban Chỉ 
đạo diễn tập các huyện, thị 
xã, thành phố đã thành lập 
Ban tổ chức, Tổ đạo diễn, 
Tổ bảo đảm diễn tập chiến 
đấu phòng thủ cụm xã; quán 
triệt nghiêm túc tới toàn thể 
cấp ủy, chính quyền, các 
ban, ngành đoàn thể ở địa 
phương. Chỉ đạo làm tốt mọi 
công tác chuẩn bị như: Ra 
quyết định thành lập Ban tổ 
chức, Tổ bảo đảm, xây dựng 
kế hoạch, chương trình và 
các văn kiện diễn tập có liên 
quan; tổ chức xây dựng lực 
lượng bảo đảm cơ sở vật chất 
và thực hiện huấn luyện nội 
dung thực binh... Huy động 
tối đa lực lượng dân quân tự 
vệ, dự bị động viên tham gia 
vào các tình huống trong quá 
trình thực binh.

Với đề mục Dưới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, 
HĐND, UBND xã, phường, 
thị trấn chuyển địa phương 
vào các trạng thái quốc 

TỔNG KẾT 30 NĂM THỰC HIỆN 
CHỈ THỊ SỐ 143

Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố vừa tổ 
chức tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 143/CT ngày 
12.5.1992 của Tổng cục Chính trị về thực hiện cuộc vận 
động “Xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị 
quân đội” (Chỉ thị số 143). 

30 năm qua, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố 
đã triển khai, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nội dung 
của Chỉ thị số 143. Các đơn vị đẩy mạnh phong trào tập 
thể quân nhân phấn đấu rèn luyện theo chuẩn mực con 
người mới gắn với việc xây dựng đơn vị vững mạnh về 
chính trị; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với 
nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, linh hoạt; 
thực hiện tốt việc bảo đảm tiêu chuẩn đời sống văn hóa 
tinh thần cho bộ đội; huy động hàng nghìn ngày công, tu 
sửa, mua sắm hàng tỷ đồng xây dựng cảnh quan, môi 
trường. Cùng với đó, các đơn vị còn thường xuyên phối 
hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và đơn 
vị kết nghĩa tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng 
môi trường văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương, phong trào 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

KHẮC CƯỜNG 
Bộ CHQS tỉnh 

ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác 
tài chính quân đội

nâng cao đời sống cán bộ, 
chiến sĩ và nâng cao chất 
lượng tổng hợp, sức mạnh 
chiến đấu của LLVT tỉnh.

Đối với công tác phân 
bổ ngân sách, Đảng ủy 
Quân sự tỉnh tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, 
quyết liệt về công tác phân 
bổ ngân sách đến các đơn 
vị cơ sở bảo đảm 100% số 
cơ quan, đơn vị trực thuộc 
Bộ CHQS tỉnh được giao 
dự toán ngân sách đầy đủ, 
kịp thời đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ, nhất là những 
nhiệm vụ trọng tâm như: 
Chế độ, chính sách cho lực 
lượng thường trực, người 
có công với cách mạng, lực 
lượng dự bị động viên, dân 
quân tự vệ, kinh phí thực 
hiện nhiệm vụ sẵn sàng 
chiến đấu, huấn luyện, 
diễn tập, xây dựng công 
trình chiến đấu… Trên cơ 
sở chỉ tiêu ngân sách được 
giao, cơ quan tài chính đã 
tham mưu với Đảng ủy, 
thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh 
phân bổ ngân sách bám 
sát nhiệm vụ chính trị của 
đơn vị, tích cực cân đối 
hướng đến cơ cấu chi hợp 
lý, tăng cường phân cấp 
quản lý, sử dụng tài chính 
theo đúng tinh thần Nghị 
quyết số 520-NQ/ĐU ngày 
1.11.2018 của Đảng ủy 
Quân khu 3 về đổi mới cơ 
chế quản lý tài chính quân 
đội giai đoạn 2018 - 2025 

và những năm tiếp theo. 
Trong công tác tài 

chính quân đội, Đảng ủy 
Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, 
chỉ đạo đồng bộ các biện 
pháp quản lý nhằm nâng 
cao chất lượng, hiệu quả 
công tác quản lý, sử dụng 
tài chính, tài sản, nhất là 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 
chấp hành nghiêm quy chế 
lãnh đạo của cấp ủy đảng 
về công tác tài chính, nâng 
cao vai trò, trách nhiệm 
của người chỉ huy cơ quan, 
đơn vị và cơ quan tài chính; 
chú trọng kiểm soát chi, 
thực hiện nghiêm Luật Đấu 
thầu trong mua sắm tài 
sản công, đầu tư xây dựng 
cơ bản; chỉ đạo cơ quan tài 
chính phối hợp chặt chẽ 
với các ngành, cơ quan liên 
quan nắm bắt và dự báo 
sát tình hình thị trường để 
tham mưu với cấp ủy, chỉ 
huy cơ quan, đơn vị có kế 
hoạch mua sắm, giải ngân, 
thanh toán, quyết toán phù 
hợp, nâng cao hiệu quả sử 
dụng ngân sách. 

Trong giai đoạn 2013 
- 2022, Đảng ủy Quân sự 
tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo 
toàn diện đối với hoạt động 
công tác tài chính, bảo đảm 
đầy đủ, kịp thời kinh phí cho 
các nhiệm vụ, trong đó chi 
trên 1.380 tỷ đồng kinh phí 
lương, phụ cấp, tiền ăn cho 
cán bộ, chiến sĩ; trên 150 
tỷ đồng thực hiện chi trả 

chế độ cho các đối tượng 
tham gia kháng chiến, bảo 
vệ Tổ quốc và làm nhiệm 
vụ quốc tế theo các quyết 
định của Thủ tướng Chính 
phủ, công tác hậu phương 
quân đội… Trong 10 năm 
qua, Bộ CHQS tỉnh đã bảo 
đảm kinh phí trên 522 tỷ 
đồng tổ chức 2 cuộc diễn 
tập khu vực phòng thủ 
(KVPT) tỉnh, 20 cuộc diễn 
tập KVPT cấp huyện, diễn 
tập chiến đấu phòng thủ 
cho 317 lượt xã, phường, 
thị trấn… bảo đảm trên 
534 tỷ đồng thực hiện 25 
dự án đầu tư xây dựng cơ 
bản công trình phổ thông, 
trên 60 tỷ đồng bảo đảm 
kinh phí cho xây dựng các 
công trình trong KVPT cấp 
tỉnh, cấp huyện và trên 55 
tỷ đồng sửa chữa, nâng 
cấp, cải tạo doanh trại, kho 
tàng, bến bãi… Quá trình tổ 
chức thực hiện, Bộ CHQS 
tỉnh chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị thực hiện quản lý 
chặt chẽ các nguồn kinh 
phí, thực hiện tiết kiệm 
trong quản lý vốn đầu tư và 
các nội dung mua sắm, sửa 
chữa áp dụng hình thức chỉ 
định thầu theo đúng quy 
định; duy trì tốt hoạt động 
của Hội đồng quân nhân, 
thực hiện chế độ kinh tế 
công khai, dân chủ, phát 
huy quyền và nghĩa vụ của 
mỗi quân nhân.

HOÀNG BỀN

Ghi nhận từ diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã

phòng - an ninh; chuyển 
LLVT vào các trạng thái sẵn 
sàng chiến đấu; tổ chức 
chuẩn bị và thực hành tác 
chiến phòng thủ, cuộc diễn 
tập được chia làm 3 giai đoạn 
và 10 vấn đề huấn luyện. Do 
làm tốt công tác chuẩn bị nên 
khi bước vào diễn tập, các 
địa phương đã vận hành bám 
sát cơ chế (cấp ủy lãnh đạo, 
chính quyền điều hành, các 
ban, ngành, đoàn thể làm 
tham mưu, trong đó cơ quan 
quân sự, công an làm nòng 
cốt). Các cuộc họp, hội nghị 
diễn ra đúng nội dung, trình 
tự, sát với từng giai đoạn. 

Các vai tập điều hành các 
cuộc họp với những nội dung 
sát với tình hình thực tế của 
địa phương, đơn vị, xử lý linh 
hoạt các tình huống được 
đề ra. Vai trò tham mưu của 
các tổ chức đoàn thể cũng 
thể hiện khá rõ nét, nhất là 
cơ quan quân sự, công an 
qua từng giai đoạn và ý kiến 
tại các cuộc họp, giúp cấp 
ủy, chính quyền xây dựng 
được nghị quyết để lãnh đạo, 
điều hành địa phương trong 
tình trạng khẩn cấp về quốc 
phòng, an ninh.

Phần thực binh xử lý tình 
huống A2, lực lượng quân 

sự, công an của các cụm xã, 
phường, thị trấn phối hợp hiệp 
đồng tham gia xử lý cùng một 
tình huống giả định… Để thực 
hiện tốt phần thực binh, các 
lực lượng tham gia đã thực 
hành từng bước chiến đấu 
theo đúng trình tự, có sự hiệp 
đồng chặt chẽ, các động tác 
của từng cá nhân cũng như 
của các bộ phận đều thuần 
thục, xử lý tình huống chiến 
đấu linh hoạt, bảo đảm an 
toàn trong từng đề mục, từng 
tình huống, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ theo các vị trí đảm 
nhiệm.

Đến nay, đã có 30 xã, 

phường, thị trấn trong tỉnh hoàn 
thành diễn tập. Điều đáng ghi 
nhận là, các đồng chí cán bộ 
đảm nhiệm vị trí khung tập đã 
thể hiện tốt các nội dung, yêu 
cầu của Ban Chỉ đạo đề ra, 
bảo đảm thời gian, chất lượng; 
đặc biệt, vai trò của các đồng 
chí lãnh đạo chủ trì của xã, 
phường, thị trấn đã duy trì đúng 
nguyên tắc, phối hợp cụ thể với 
đặc điểm của địa phương, đơn 
vị; các đoàn thể phát huy tốt 
vai trò tham mưu về công tác 
quốc phòng, an ninh qua từng 
kế hoạch và tham gia ý kiến tại 
cuộc họp. Phần thực binh diễn 
ra sinh động xử lý tốt các tình 
huống, bảo đảm an toàn tuyệt 
đối về người, vũ khí trang bị 
và phương tiện trong quá trình 
diễn tập. 

Thông qua diễn tập, đã từng 
bước nâng cao trình độ, năng 
lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
ủy đảng, quản lý, điều hành 
của chính quyền xã, phường, 
thị trấn trong các trạng thái về 
quốc phòng; chuẩn bị và thực 
hành chiến đấu phòng thủ 
bảo vệ địa phương; bồi dưỡng 
nâng cao trình độ, khả năng 
làm tham mưu của Ban CHQS, 
Công an, các ban, ngành, đoàn 
thể và trình độ sẵn sàng chiến 
đấu của lực lượng vũ trang xã, 
phường, thị trấn; đồng thời bổ 
sung, kiện toàn hệ thống văn 
kiện tác chiến, văn kiện chiến 
đấu phòng thủ; nâng cao nhận 
thức cho cán bộ và Nhân dân 
địa phương, bảo đảm an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn; góp phần thực 
hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến 
lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới.

VƯƠNG BẮC
Bộ CHQS tỉnh 

HOÀN THÀNH VIỆC 
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
CHI BỘ NHIỆM KỲ 

2022 - 2025
Các chi bộ trong LLVT tỉnh vừa 

hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2022 
- 2025. 

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chi bộ các cơ quan, đơn vị 
đã phát huy trí tuệ tập thể, kịp thời đề ra các biện pháp 
lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện 
các nhiệm vụ được giao, tiêu  biểu như: Công tác tuyển 
quân, xây dựng lực lượng, giáo dục quốc phòng, an ninh, 
huấn luyện, diễn tập và hội thi, hội thao, tham gia phòng, 
chống dịch Covid-19... 

Tại đại hội, cùng với kiểm điểm đánh giá những kết 
quả lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, các 
đảng viên đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào 
phương hướng, mục tiêu và chủ trương, biện pháp lãnh 
đạo nhiệm kỳ 2022 - 2025; trong đó tập trung vào các 
nhiệm vụ như: Lãnh đạo đơn vị quán triệt các chỉ thị, nghị 
quyết và các nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua quyết 
thắng; thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy cấp 
trên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ chính trị, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ 
quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 CTV

BAN CHQS CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

TỔ CHỨC DIỄN TẬP CHỈ HUY 
CƠ QUAN 1 BÊN 1 CẤP TRÊN 

BẢN ĐỒ
Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố vừa hoàn 

thành tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 1 cấp trên 
bản đồ năm 2022. 

Trong quá trình diễn tập, trên từng cương vị, chức 
trách nhiệm vụ được giao, các vai tập đã nắm vững 
trình tự, các bước tiến hành, tổ chức chỉ huy, điều hành 
chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu sát với nhiệm vụ 
của đơn vị và thực tiễn của địa phương; chủ động tham 
mưu đúng, trúng giải quyết tốt các tình huống đặt ra, bảo 
đảm hiệu quả, tính khả thi cao.

CTV

Nhân viên tận tụy, 
trách nhiệm với công việc

đồng chí luôn trăn trở suy nghĩ phải làm thế nào để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với sự giúp đỡ của chỉ huy 
đơn vị, của đồng chí, đồng đội và sự nỗ lực của bản 
thân cùng ý thức ham học hỏi, cầu tiến bộ, đồng chí đã 
khắc phục mọi khó khăn, chủ động nghiên cứu, nắm 
chắc các văn bản của Nhà nước, quân đội về thực hiện 
chế độ, chính sách cho các đối tượng tham gia kháng 
chiến và chính sách hậu phương quân đội để tham 
mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả với lãnh đạo ban. 

Thiếu tá Vũ Văn Đức chia sẻ: Là nhân viên Ban 
Chính sách, hơn ai hết, tôi nhận thức sâu sắc rằng, để 
tham mưu thực hiện tốt công tác chính sách, người làm 
công tác chính sách phải thường xuyên rèn cho mình 
bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, 
quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn thực hiện tốt phương 
châm công khai, dân chủ, đúng quy định, đúng đối 
tượng. Chính vì vậy, khi tiếp công dân để giải quyết 
các chế độ, chính sách, tôi luôn hướng dẫn tỉ mỉ, chu 
đáo, nhiệt tình, trách nhiệm để các công dân sớm hoàn 
thiện thủ tục hồ sơ theo quy định. Với suy nghĩ đó, từ 
năm 2016 đến nay, trên cương vị chức trách được giao, 
đồng chí đã tham mưu làm tốt công tác rà soát cán bộ 
quân đội nghỉ hưu đề nghị các cấp gặp mặt đối với hơn 
4.200 lượt cán bộ. Xác nhận thông tin, giải mã phiên 
hiệu, ký hiệu, thời gian và địa bàn hoạt động kháng 
chiến bị nhiễm chất độc hóa học; tiến hành giải mã 
268 phiên hiệu, ký hiệu địa bàn của đơn vị quân đội 
để xác định nơi hy sinh của liệt sĩ. Làm tốt công tác 
tiếp công dân, trả lời đơn thư về công tác chính sách 
theo đúng lĩnh vực công tác được giao; tiếp thân nhân 
liệt sĩ, trích lục và xác nhận thông tin nơi hy sinh cho 
982 liệt sĩ. Hướng dẫn các thủ tục cho thân nhân liệt 
sỹ đến thăm viếng, đính chính thông tin và quy tập hài 
cốt liệt sĩ về quê hương; kết nối với cơ quan chính sách 
các đơn vị trong toàn quân, các đội quy tập liệt sĩ để 
cung cấp thông tin mộ liệt sĩ quê quán Hưng Yên và 
Hải Dương; rà soát, xác minh cung cấp thông tin mộ, 
hướng dẫn các thủ tục đính chính thông tin trên bia 
mộ, giúp các gia đình đón 15 liệt sĩ từ các nghĩa trang 
trong cả nước về quê hương. Tham mưu thực hiện tốt 
công tác xét duyệt hồ sơ và trích sao các quyết định 
hưởng cho các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo 
vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo các quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 12.000 lượt 
đối tượng. Tham mưu tổ chức chi trả trợ cấp truy lĩnh 
thương tật, trợ cấp một lần cho thương binh, bệnh binh 
trong kháng chiến giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo 
vệ Tổ quốc cho 214 lượt người với tổng số tiền gần 
13,5 tỷ đồng... 

Với sự tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc, 
nhiều năm liền, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp 
Vũ Văn Đức được chỉ huy các cấp ghi nhận, đánh giá 
cao, đồng chí đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong 
lòng Nhân dân.

THU THỦY
Bộ CHQS tỉnh 

Kiểm tra công tác bảo đảm cấp phát quân trang tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh

Một tình huống diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Liên Khê (Khoái Châu)

5 bài thuốc chữa tăng huyết áp 
từ râu ngô

Râu ngô là vòi và núm của hoa 
cây ngô đã già cho bắp có tên 
thuốc là ngọc mễ tu - được dùng 
làm thuốc trong dân gian từ lâu 
đời, trong đó có trị tăng huyết áp.

1. Tác dụng chữa bệnh của 
râu ngô

Hiện nay ở Việt Nam, râu ngô 
thường được áp dụng trong điều 
trị các bệnh: Viêm túi mật, viêm 
gan với hiện tượng trở ngại bài tiết 
mật; có thể phối hợp với vitamin K 
để làm thuốc cầm máu; còn dùng 
làm thuốc thông tiểu tiện, dùng 
trong các bệnh về tim, đau thận, 
tê thấp, sỏi thận.

Theo sách "Hiện đại dưỡng 
sinh bảo kiện trung dược từ điển": 
Thực nghiệm khoa học đã chứng 
minh, ngoài tác dụng lợi tiểu, tăng 
tiết mật và cầm máu, râu ngô còn 
có tác dụng hạ huyết áp và hạ 
đường huyết.

Trong y học cổ truyền: Râu 
ngô có vị ngọt, tính bình, không 
độc, lợi về kinh gan và thận; có 
tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu tiện, 
bình gan (điều hòa chức năng 
gan), lợi đởm (thông mật, tăng tiết 
mật); dùng chữa các chứng viêm 
thận sinh ra phù thũng, viêm gan 
vàng da, cao huyết áp, sỏi mật, 
đái tháo đường, tiểu tiện bất lợi, 
đau mạng sườn, chảy máu cam...

2. Bài thuốc từ râu ngô trị 
tăng huyết áp

Bài 1: Râu ngô 30g, rễ cỏ 
tranh 30g, chè 5g, nấu nước uống 
hàng ngày. Dùng cho người tăng 
huyết áp, người phù nề do viêm 
thận.

Bài 2: Râu ngô 30g, vỏ chuối 
tiêu 30g, chi tử (dành dành) 9g; 
sắc nước uống, ngày 1 thang. 
Dùng cho người tăng huyết áp, 
kèm theo chảy máu, ho ra máu.

Bài 3: Râu ngô 18g, thảo 
quyết minh tử (hạt muồng ngủ) 
9g, cam cúc hoa 6g. Sắc uống 
thay trà uống hàng ngày. Dùng 
cho người tăng huyết áp, đau đầu, 
chóng mặt.

Bài 4: Râu ngô 50g, trai bóc 
bỏ vỏ lấy 120g thịt; thêm nước 
vào nấu kỹ thành món canh. 
Cách một ngày dùng 1 lần, ăn 
thịt trai và uống nước canh. Chữa 
tăng huyết áp, viêm thận cấp tính 
phù nề, viêm gan và viêm túi mật.

Bài 5: Râu ngô tươi 100g, gạo 
lứt 30g. Râu ngô thêm nước, đun 
sôi, đậy vung om 10 phút. Lọc 
lấy nước, bã lại đun lần nữa, lọc 
lấy nước. Trộn lẫn 2 nước cho 
gạo vào nấu thành cháo. Chia ăn 
trong ngày. Công dụng hạ huyết 
áp, chữa đái tháo đường, viêm 
gan mạn tính, viêm thận phù nề.
Theo Báo Sức khoẻ và Đời sống
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 KINH TẾ 

Với đặc điểm địa hình 
của huyện Ân Thi 
có độ dốc thấp, khả 

năng tiêu thoát nước chậm, 
khi có mưa lớn nhiều diện 
tích sản xuất dễ bị úng 
ngập, nhất là giai đoạn mới 
gieo, cấy lúa mùa. Vì vậy, 
phương án phòng, chống 
úng nội đồng được huyện 
Ân Thi chú trọng.

Sáng ngày 14.7, trên 
địa bàn huyện Ân Thi có 
mưa to, ảnh hưởng cục bộ 
đến một số diện tích lúa 
gieo thẳng và cấy bằng 
mạ gieo trên nền đất cứng. 
Phòng Nông nghiệp và 
PTNT huyện và Xí nghiệp 
Khai thác công trình thủy 
lợi huyện đã đi kiểm tra 
đồng ruộng, tháo gạn các 
diện tích ngập cục bộ, bơm 
hạ thấp mực nước ngoài 
sông trục để diện tích lúa 
mới gieo cấy không bị ngập 
úng. Một phần diện tích 
ruộng của xã Đào Dương 
nước cao khiến nông dân 
không cấy được, xí nghiệp 
đã cho rút nước hệ thống 
tiêu, vận hành 4 trạm bơm 
để nước rút nhanh nhất, 
tạo thuận lợi cho nông dân 
tiến hành gieo cấy đúng 
khung thời vụ.

Huyện Ân Thi có hệ 
thống đê Bắc Hưng Hải 
dài trên 4,5km và đê các 
sông Điện Biên, Kim Sơn, 
Kẻ Sặt, Cửu An… Hệ thống 
kênh tiêu của huyện có 14 
sông trục, kênh tiêu chính, 
trên 100 kênh tiêu cấp 
1 và cấp 2. Qua kiểm tra 
một số kênh tiêu hiện nay 
bị bồi lắng, trên kênh còn 
có vật cản dòng chảy như 
bèo, sen, đăng đó, vó, bè… 
Có nơi địa phương đã cho 
khoán thầu lòng kênh để 
nuôi thả thủy sản làm cản 
trở dòng chảy khi tiêu úng. 
Năm 2021, Công ty TNHH 
một thành viên khai thác 
công trình thủy lợi tỉnh, 
Xí nghiệp Khai thác công 
trình thủy lợi huyện đã nạo 
vét các sông trục, kênh 
tiêu chính và nhiều công 
trình khác bảo đảm phục 
vụ tốt khi có mưa úng xảy 
ra; UBND huyện đã đầu tư 
nạo vét 28 tuyến kênh…

Để bảo đảm an toàn 
sản xuất trong mùa mưa 
bão, huyện thành lập Tiểu 

ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 

95% tổng số khách hàng 
thanh toán tiền điện 
không dùng tiền mặt

Từ đầu năm đến nay, Điện lực Kim Động đã tích 
cực triển khai nhiều giải pháp thực hiện thanh toán 
tiền điện không sử dụng tiền mặt, trong đó chú trọng 
công tác truyền thông cho người sử dụng điện về 
những tiện ích của việc thanh toán tiền điện qua các 
ứng dụng trực tuyến. Hiện nay, có gần 12.833 khách 
hàng của Điện lực Kim Động thực hiện thanh toán 
tiền điện không sử dụng tiền mặt, đạt tỷ lệ 95% tổng 
số khách hàng. 

VÂN ANH

ÂN THI

Chủ động chống úng nội đồng

ban chống úng nội đồng, 
xây dựng phương án chống 
úng nội đồng, chuẩn bị 
máy móc, thiết bị phục vụ 
công tác phòng, chống úng 
năm 2022. Đồng chí Trần 
Tuấn Khang, Phó Giám 
đốc Xí nghiệp Khai thác 
công trình thủy lợi huyện 
cho biết: Trước ngày 31.5, 
xí nghiệp đã tiến hành kiểm 
tra, bảo dưỡng, căn chỉnh 
thử máy đạt 100% số máy 
bơm tiêu đưa vào vận hành 
trong mùa mưa úng; bảo 
dưỡng tẩm sấy, thay mới 
các thiết bị; đồng thời mua 
dự phòng dầu, mỡ, cùng 
nhiều thiết bị để chủ động 
trong mọi tình huống trong 
mùa mưa bão. Các cống 
dưới đê do xí nghiệp quản 
lý đã có phân công cụ thể 
cho cán bộ, công nhân viên 
phụ trách cụm, trạm bơm 
thường xuyên kiểm tra, 
theo dõi trong mùa mưa 
bão và chuẩn bị cánh cống 
dự phòng các cống để xử lý 
khi có sự cố xảy ra. 

Phòng Nông nghiệp và 
PTNT huyện và Xí nghiệp 
khai thác công trình thủy lợi 
huyện, các xã, thị trấn đã 
kiểm tra công trình trước lũ 
năm 2022, xác định diện 
tích bèo, sen, số lượng 

đăng, vó bè, đập, các công 
trình lấn chiếm gây ách tắc 
dòng chảy. Diện tích bèo 
trên các trục sông chính 
như sông Tam Đô, sông 
Quảng Lãng, sông Bún cơ 
bản thông thoáng; trên hệ 
thống kênh tiêu theo phân 
cấp thuộc xí nghiệp quản 
lý là trên 43 nghìn m2 bèo 
sen; diện tích bèo, sen trên 
các trục kênh tiêu nội đồng 
của các xã, thị trấn mới bàn 
giao cho xí nghiệp từ đầu 
năm 2018 còn nhiều, gây 
ách tắc dòng chảy. Trên 
các hệ thống sông trục, 
kênh mương tiêu chính của 
huyện có 15 vây vịt, 16 cái 
đăng, lưới chắn cá, 1 bè 
tre, 10 cầu dân tự làm. Các 
kênh tiêu nội đồng trên địa 
bàn các xã, thị trấn còn 
nhiều vật cản. Thực hiện 
ý kiến chỉ đạo của UBND 
huyện, Xí nghiệp Khai thác 
công trình thủy lợi huyện 
đã tổ chức giải tỏa toàn 
bộ 43.500m2 bèo, sen trên 
hệ thống kênh tiêu, cùng 
nhiều đăng, lưới trên hệ 
thống sông trục, kênh tiêu 
chính của huyện. 

Để bảo đảm an toàn 
trong suốt mùa mưa bão, 
các cống trên đê Bắc Hưng 
Hải đã được chuẩn bị phai 

dự phòng, 500m3 đất và 10 
nghìn bao tải để tổ chức 
hoành triệt khi cần thiết. 
Đối với các xã có đê bao, 
đã chuẩn bị cọc tre, phên 
nứa và đất đắp xử lý bảo 
đảm an toàn cho đoạn đê, 
chống tràn đê, hoành triệt 
cống qua đê khi cần thiết. 
Phòng Nông nghiệp và 
PTNT xây dựng phương 
án dự phòng giống lúa, rau 
màu để thay thế khi lúa, 
rau màu bị thiệt hại do mưa 
úng gây ra. Điện lực Ân Thi 
bảo đảm đường dây tải điện 
và máy biến thế, cung cấp 
điện năng phục vụ công 
tác chống úng; chuẩn bị 
đủ vật tư, máy biến thế dự 
trữ, có chế độ ưu tiên khắc 
phục trong trường hợp xảy 
ra sự cố điện để cấp điện 
trở lại cho những vùng 
úng trọng điểm. Xí nghiệp 
Khai thác công trình thủy 
lợi huyện chỉ đạo các trạm 
bơm tiêu hoạt động theo 
phương án đã duyệt; phân 
công lực lượng trực 24/24h 
ở các trạm bơm, phụ trách 
các tuyến đê, các cống để 
kịp thời xử lý khi mưa úng 
xảy ra…

ĐÀO DOAN 

Kiểm tra trạm bơm Hồng Vân (Ân Thi) trước mùa mưa bão 2022

hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, 
đóng góp tích cực cho tăng trưởng 
và ngân sách Nhà nước” và “Tập 
trung tháo gỡ khó khăn, huy động 
các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội, thương mại 
- dịch vụ và đô thị, phát triển hạ 
tầng số, ưu tiên hạ tầng giao thông 
và các địa bàn trọng điểm để tạo 
động lực phát triển” là hai trong ba 
khâu đột phá để góp phần xây dựng 
Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp 
hiện đại. Ngày 7.9.2021, UBND 
tỉnh ban hành Quyết định số 2136/
QĐ-UBND về Đề án đẩy mạnh thu 
hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030; 
ngày 23.9.2021, Chủ tịch UBND 
tỉnh có Chỉ thị số 12/CT-CTUBND 
về thực hiện có hiệu quả các giải 
pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm, 
tinh thần, thái độ, chất lượng thực 
thi công vụ của cán bộ, công chức 
nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh 
tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên…

Để thu hút các nhà đầu tư nói 
chung, nhà đầu tư trong nước nói 
riêng, công tác tuyên truyền về lợi 
thế đầu tư tại địa bàn tỉnh được đẩy 
mạnh với nhiều hình thức phong 
phú. UBND tỉnh thiết lập hệ thống 
cơ sở dữ liệu điện tử về môi trường 
đầu tư trên Cổng thông tin điện tử 
của UBND tỉnh và website của một 
số sở, ban, ngành với nội dung chính 
như: Các chính sách ưu đãi đầu tư, 
các dự án mời gọi vốn đầu tư, các 
nội dung về quy hoạch tổng thể, quy 
hoạch vùng, quy hoạch ngành, lĩnh 
vực; lĩnh vực ưu tiên đầu tư… Qua 
đó, giúp nhà đầu tư dễ dàng nắm 
bắt được những lợi thế trong quá 
trình đầu tư tại tỉnh. Các cơ chế ưu 
đãi được tỉnh xây dựng và thực hiện 
đúng pháp luật, cụ thể, phù hợp với 
đặc thù, tính chất của dự án đầu tư. 

Một trong những biện pháp để 
nâng cao chất lượng thu hút đầu tư 
đó là tỉnh có cơ chế khuyến khích 
đầu tư vào các ngành, lĩnh vực như: 

Các dự án có công nghệ cao, kỹ 
thuật hiện đại, bảo vệ môi trường 
sinh thái; sản xuất sản phẩm công 
nghệ cao; dự án đóng góp nhiều cho 
ngân sách; các dự án công nghiệp 
phụ trợ trong lĩnh vực điện tử, tin 
học; các dự án công nghiệp phụ trợ 
có khả năng thúc đẩy các ngành 
khác cùng phát triển (logistics).

Để thuận lợi cho các nhà đầu 
tư, tỉnh công khai quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa 
sử dụng nhằm minh bạch hóa việc 
tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng 
sản xuất, bảo đảm cơ sở cho việc 
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, hỗ trợ khảo sát 
địa điểm. Bên cạnh đó, hàng năm, 
lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đối thoại 
với doanh nghiệp để nắm bắt và kịp 
thời giải quyết khó khăn, vướng mắc 
của doanh nghiệp trong quá trình 
đầu tư, sản xuất; công khai, minh 
bạch những cơ chế, chính sách ưu 
đãi, những dự án ưu tiên đầu tư trên 
cổng thông tin điện tử của tỉnh và 
của các sở, ngành...

Công tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng (GPMB) được tỉnh chỉ đạo 
quyết liệt, nhất là đối với các dự án 
trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi 
trong việc triển khai thực hiện các 
dự án đầu tư. Trong quá trình thu hút 
đầu tư phát triển, thực hiện sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của tỉnh, các huyện, thị 
xã, thành phố, Ban Quản lý các khu 
công nghiệp tỉnh đã chủ động, tích 
cực trong việc thực hiện công tác 
bồi thường, GPMB. Trong đó, trọng 
tâm là xây dựng kế hoạch chi tiết, ký 
cam kết tiến độ GPMB với các nhà 
đầu tư; đồng thời, tập trung tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc, nhất 
là việc xác định nguồn gốc đất, giải 
quyết tranh chấp đất đai, hỗ trợ 
người dân sau khi thu hồi đất để 
kịp thời bàn giao đất cho nhà đầu tư 
thực hiện dự án đúng tiến độ theo kế 
hoạch. Ngoài ra, để tạo thuận lợi thu 
hút đầu tư cũng như sản xuất, kinh 
doanh của các doanh nghiệp, tỉnh 

đã quan tâm dành nguồn lực đầu tư, 
cũng như huy động nguồn vốn đầu 
tư các công trình hạ tầng giao thông 
kết nối liên vùng, liên tỉnh; kết nối 
các trung tâm kinh tế, các trục giao 
thông chính với các dự án lớn, trọng 
điểm trên địa bàn và tạo điều kiện 
cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện các dự án.

Với việc thực hiện đồng bộ các 
giải pháp phù hợp với tình hình thực 
tế, kết quả thu hút dự án vốn đầu 
tư trong nước đạt kết quả tích cực. 
Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, đến ngày 30.6.2022, trên 
địa bàn tỉnh có 1.596 dự án trong 
nước còn hiệu lực, với tổng vốn 
đăng ký 255.433 tỷ đồng. Đến nay, 
khoảng 70% số dự án đi vào hoạt 
động, nhiều dự án có vốn đầu tư lớn, 
tạo việc làm cho nhiều lao động và 
đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh đã 
đi vào hoạt động hoặc đang được 
triển khai thực hiện. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu 
hút đầu tư, thời gian tới, tỉnh chỉ đạo 
các sở, ngành, địa phương tiếp tục 
đẩy mạnh thực hiện cải cách hành 
chính, tạo môi trường đầu tư thuận 
lợi, nâng cao chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh. Tập trung rà soát, 
đổi mới và thực hiện đồng bộ, hiệu 
quả các cơ chế, chính sách, các 
giải pháp thiết thực để cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh và nâng 
cao chỉ số năng lực cạnh tranh của 
tỉnh; tích cực tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp phát triển sản xuất, 
kinh doanh. Bên cạnh đó, rà soát, 
kiểm tra các dự án chậm triển khai, 
vi phạm quy định, kiên quyết thu hồi 
đất để tiếp nhận các dự án đầu tư 
có hiệu quả. Tiếp tục xây dựng danh 
mục các dự án kêu gọi thu hút đầu 
tư, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư 
xây dựng, kinh doanh hạ tầng các 
khu, cụm công nghiệp đã được quy 
hoạch; các dự án lớn, hàm lượng 
công nghệ cao, đóng góp nhiều 
cho ngân sách và thân thiện với môi 
trường.

Thu hút dự án...
(TIẾP THEO TRANG 1)

Trên 4 tỷ đồng thực hiện 
các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp tỉnh 

trong lĩnh vực công nghiệp-
tiểu thủ công nghiệp

Năm 2022, tỉnh thực hiện 3 nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp tỉnh trong lĩnh vực công nghiệp-tiểu 
thủ công nghiệp với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng, đó là: 
Nghiên cứu chế tạo thiết bị chuyển mạch tái cấu trúc 
pin mặt trời có xét tới ảnh hưởng của độ che phủ khi 
vận hành; nghiên cứu chế tạo gạch lát vỉa hè, gạch kè 
hồ sử dụng chất kết dính tái chế từ chất thải nhựa của 
các làng nghề trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu chế tạo 
sản phẩm đế và lót giày, thảm trải sàn công nghiệp 
từ phế liệu ngành dệt may - da giày trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ từ 18 
đến 24 tháng. Đây là các đề tài, nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ vừa có tính ứng dụng, vừa góp phần 
đẩy mạnh hoạt động tái chế, tái sử dụng, sử dụng 
nhiên liệu tái tạo, thân thiện môi trường. Hiện nay, ban 
chủ nhiệm các nhiệm vụ đang khẩn trương thực hiện 
nhiệm vụ theo kế hoạch giao. 

MAI NHUNG

THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Nạo vét gần 4 nghìn m3 
bùn đất trong hệ thống 

thoát nước đô thị
Nhằm bảo đảm thông thoáng hệ thống tiêu thoát 

nước đô thị, từ đầu năm đến nay, Công ty cổ phần Môi 
trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã tiến hành nạo 
vét gần 4 nghìn m3 bùn đất trong hệ thống cống, hố ga 
toàn thành phố. Hiện nay, công ty đang quản lý, duy trì 
222 tuyến cống với tổng chiều dài hơn 160 km cống và 
gần 6,7 nghìn hố ga các loại trên địa bàn toàn thành 
phố.

VI NGOAN

Đẩy mạnh sửa chữa 
điện hotline

Công ty Điện lực Hưng Yên chú trọng khai thác tối 
đa sử dụng công nghệ hotline vào công tác trên lưới 
điện nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng mất điện của 
khách hàng. Từ đầu năm đến nay, công ty đã thực 
hiện 246 phiên làm việc, qua đó góp phần ngăn ngừa, 
loại trừ nhanh chóng các nguy cơ sự cố, mất an toàn 
trên lưới điện cũng như nâng cao hiệu quả công tác 
bảo dưỡng, lắp mới và thay thế thiết bị để không làm 
gián đoạn nguồn điện phục vụ khách hàng. Cùng với 
đó, công ty còn chỉ đạo các Điện lực trực thuộc chủ 
động trong tổ chức thi công, xem xét việc thi công 
hotline khi đủ điều kiện để hạn chế tối đa việc ngừng 
cấp điện sửa chữa; chỉ đạo đội hotline thực hiện các 
công tác đã được phê duyệt, luôn chú trọng tổ chức 
tập luyện, sát hạch nâng cao tay nghề, rà soát để bổ 
sung, sửa đổi và hoàn thiện quy trình sửa chữa điện 
nóng.

PV

Sản lượng tinh bột nghệ 
xuất khẩu hàng năm 

đạt gần 100 tấn
Hiện nay, toàn tỉnh có gần 300ha trồng nghệ, tập 

trung chủ yếu ở huyện Khoái Châu, trong đó diện tích 
trồng theo tiêu chuẩn VietGAP có 70ha, sản lượng 
hàng năm đạt trên 9.000 tấn củ. 

Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, trên địa bàn 
huyện đã có một số hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh 
nghiệp được thành lập, liên kết với nông dân sản xuất 
và chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Một số đơn vị tiêu 
biểu trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ, xuất khẩu 
tinh bột nghệ trên địa bàn huyện Khoái Châu như 
Công ty TNHH Hoàng Minh Châu, Hợp tác xã nghệ 
Đại Hưng… Hàng năm, sản lượng xuất khẩu sản phẩm 
tinh bột nghệ của một số doanh nghiệp đạt gần 100 
tấn.

ĐÀO BAN

ÂN THI

Ước thu gần 4,9 nghìn tấn 
nhãn quả

Huyện Ân Thi có 483,8ha trồng nhãn, trong đó diện 
tích cho thu hoạch khoảng 440ha tập trung nhiều ở 
các xã: Tiền Phong, Hạ Lễ… Năm nay, sản lượng nhãn 
quả toàn huyện ước đạt gần 4,9 nghìn tấn, tăng 10% 
so với năm 2021. Hiện nay, một số diện tích nhãn đã 
chín, đang cho thu hoạch. 
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CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐKĐĐ HUYỆN KHOÁI CHÂU

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ông Nguyễn Trọng Hóa và bà Hoàng Thị Hoa đề nghị 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 
số 160, tờ bản đồ số 22, diện tích 394,0m2, trong đó: 
Đất ở nông thôn 200m2, đất trồng cây hàng năm 194m2. 
Địa chỉ thửa đất tại thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nguồn gốc: Ông Lê 
Kế Trung được UBND huyện Châu Giang cấp giấy chứng 
nhận thửa đất số 28, tờ bản đồ số 04, diện tích 406m2, 
trong đó: Đất ở nông thôn 200m2, đất trồng cây hàng năm 
206m2 có số phát hành A 887429.

Ngày 25.2.1998, ông Lê Kế Trung chuyển nhượng 
cho ông Nguyễn Trọng Hóa và bà Hoàng Thị Hoa toàn 
bộ thửa đất trên. Thực hiện dự án Vlap, thửa đất của ông 
Hóa nhận chuyển nhượng từ ông Trung được thể hiện 
tại thửa đất số 160, tờ bản đồ số 22, diện tích 394m2. 
Diện tích giảm 12m2 được UBND xã Đông Tảo xác định 

là do sai số đo đạc. Do không biết địa chỉ hiện tại của 
ông Lê Kế Trung và gia đình ông Trung, vì vậy, áp dụng 
theo khoản 2, Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của 
Chính phủ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Khoái 
Châu thông báo về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 
ông Nguyễn Trọng Hóa và bà Hoàng Thị Hoa hiện sử 
dụng đất tại thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, huyện 
Khoái Châu.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, không ai có 
thông tin gì cần khai báo hoặc có khiếu kiện, khiếu nại gì 
thì Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Khoái Châu sẽ 
hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho ông Nguyễn 
Trọng Hóa và bà Hoàng Thị Hoa theo quy định.

Giám đốc
Nguyễn Gia Ban

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐKĐĐ HUYỆN KHOÁI CHÂU

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Khoái Châu tiếp 

nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất của ông Đặng Văn Chiến và vợ là bà Đỗ Thị Hằng 
đồng sử dụng cùng ông Đặng Văn Thắng và vợ là bà 
Nguyễn Thị Lan đang sử dụng đất tại xã Thuần Hưng, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Nguồn gốc sử dụng đất: Năm 2011, ông Đặng Văn 
Chiến và vợ là bà Đỗ Thị Hằng cùng sử dụng đất với 
Đặng Văn Thắng và vợ là bà Nguyễn Thị Lan nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất toàn bộ thửa đất 
của bà Đào Thị Tý từ giấy chứng nhận có mã số vào sổ 
1547 do UBND tỉnh Hải Hưng cấp cho bà Đào Thị Tý 
tại thửa đất số 611, tờ bản đồ 05, diện tích 52 m2 đất ở 
(có giấy chuyển nhượng và bản phô tô giấy chứng nhận 
kèm theo). Thực hiện dự án Vlap, thửa đất của vợ chồng 
ông Chiến và ông Thắng nhận chuyển nhượng từ bà Tý 
được thể hiện tại thửa đất số 496, tờ bản đồ số 19, diện 
tích 57.2 m2. Diện tích tăng 5.2m2 được UBND xã Thuần 

Hưng xác định là do sai số đo đạc. Do không biết địa chỉ 
hiện tại của bà Đào Thị Tý và gia đình bà Tý, Chi nhánh 
Văn phòng ĐKĐĐ huyện Khoái Châu thông báo về việc 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đặng 
Văn Chiến và vợ là bà Đỗ Thị Hằng đồng sử dụng cùng 
ông Đặng Văn Thắng và vợ là bà Nguyễn Thị Lan đang 
sử dụng đất tại xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh 
Hưng Yên.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, không ai có 
thông tin gì cần khai báo hoặc có khiếu kiện, khiếu nại 
gì thì Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Khoái Châu 
sẽ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho ông Đặng 
Văn Chiến và vợ là bà Đỗ Thị Hằng đồng sử dụng cùng 
ông Đặng Văn Thắng và vợ là bà Nguyễn Thị Lan theo 
quy định.

Giám đốc
Nguyễn Gia Ban

Thông báo mất giấy tờ
Tên tôi là: Nguyễn Thị Hương.
Địa chỉ: Thôn Hoàng Các, xã Tiên Tiến, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Vừa qua, trên đường đi từ số nhà 94 Điện Biên, phường 

Lê Lợi, thành phố Hưng Yên đến chợ Gạo, phường An 
Tảo, thành phố Hưng Yên, tôi có đánh rơi một tập tài liệu 
trong đó có một phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng 

xe gắn máy mang số loại: Loại xe: JK032 VISION; màu 
đen; số khung: RLHJK0322NZ054737; số máy: JK03E 
- 7674669. Tôi đã tìm kiếm một thời gian nhưng không 
thấy.

Vậy tôi xin thông báo về việc mất giấy tờ trên và cam 
đoan nội dung trên là đúng sự thật. Tôi xin hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo trên.
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Đài KTTV Hưng Yên

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH 
PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

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

(Tiếp theo kỳ trước)

3. Xác minh thông tin về tài sản của người nộp thuế 
bị cưỡng chế

a) Cơ quan quản lý thuế có quyền gửi văn bản cho 
người nộp thuế bị cưỡng chế, cơ quan đăng ký quyền sở 
hữu tài sản, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và các 
tổ chức, cá nhân liên quan để xác minh về tài sản của 
người nộp thuế bị cưỡng chế.

b) Cơ quan quản lý thuế có quyền xác minh về tài sản 
của người nộp thuế bị cưỡng chế tại địa bàn nơi người 
nộp thuế bị cưỡng chế đóng trụ sở kinh doanh hoặc cư 
trú, cơ quan đăng ký quyền sở hữu tài sản, cơ quan 
đăng ký giao dịch bảo đảm và các tổ chức, cá nhân liên 
quan. Sau khi xác minh về tài sản của người nộp thuế 
bị cưỡng chế tại các địa điểm nêu trên, cơ quan quản 
lý thuế phải xác định số tiền có khả năng thu vào ngân 
sách nhà nước thông qua áp dụng biện pháp cưỡng chế 
này bằng việc dự tính giá trị tài sản này sau khi bán đấu 
giá.

c) Thông tin xác minh bao gồm: Các tài sản đã xác 
minh, giá trị tài sản đã xác minh được phản ánh trên sổ 
sách kế toán của người nộp thuế bị cưỡng chế, kết quả 
sản xuất kinh doanh (đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, 
dịch vụ) hoặc điều kiện kinh tế (đối với cá nhân không 
kinh doanh). Đối với tài sản thuộc diện phải đăng ký, 
chuyển quyền sở hữu tài sản cần căn cứ vào hợp đồng 
mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc tặng cho, 
giấy chứng nhận về quyền sở hữu tài sản thì việc xác 
minh thông qua chủ sở hữu, chính quyền địa phương, 
cơ quan chức năng hoặc người làm chứng như xác nhận 
của người bán, của chính quyền địa phương, cơ quan 

chức năng về việc mua bán.
d) Sau khi xác minh, phải lập biên bản ghi rõ cam kết 

của người cung cấp thông tin.
đ) Các thông tin xác minh đối với tài sản thuộc diện 

phải đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản phải thông 
báo rộng rãi để người có quyền, nghĩa vụ liên quan được 
biết và bảo vệ lợi ích của họ.

e) Đối với tài sản đã được cầm cố, thế chấp hợp pháp 
thuộc diện được kê biên thì cơ quan, tổ chức tiến hành 
kê biên phải thông báo cho người nhận cầm cố, thế chấp 
biết nghĩa vụ của người nộp thuế bị cưỡng chế và yêu 
cầu người nhận cầm cố, thế chấp cung cấp hồ sơ, chứng 
từ liên quan đến việc cầm cố, thế chấp tài sản của người 
nộp thuế bị cưỡng chế kịp thời cho cơ quan tiến hành kê 
biên tài sản khi người cầm cố, thế chấp thanh toán nghĩa 
vụ theo hợp đồng cầm cố, thế chấp.

g) Trường hợp đối với cá nhân quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều này hoặc trường hợp sau 5 ngày làm việc 
kể từ ngày gửi văn bản xác minh về tài sản cho người 
nộp thuế bị cưỡng chế, cơ quan đăng ký quyền sở hữu 
tài sản, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và các tổ 
chức, cá nhân liên quan không cung cấp hoặc cung cấp 
không đầy đủ các thông tin về tài sản hoặc trường hợp 
xác định số tiền thu được sau khi bán đấu giá tài sản 
kê biên không đủ bù đắp chi phí cưỡng chế thì cơ quan 
có thẩm quyền chuyển sang cưỡng chế bằng các biện 
pháp cưỡng chế khác theo quy định tại khoản 3 Điều 
125 Luật Quản lý thuế.

(Còn nữa)

Tự động hoá trong chăn nuôi góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số

Từ ngày 4 đến 5.8.2022

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày 4.8 trời nắng, có nơi nắng nóng sau có mưa 

rào và dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. 

Nhiệt độ cao nhất: 34 - 360C

 Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C

nông nghiệp số sẽ đáp ứng 
được mục tiêu quản lý, cập 
nhật liên tục dữ liệu về thổ 
nhưỡng, thủy văn, nông, 
lâm, thủy sản tại tất cả các 
địa phương trên địa bàn 
tỉnh.

Đến nay, ứng dụng công 
nghệ số trong trồng trọt đã 
được ngành nông nghiệp 
ứng dụng hệ thống tiêu 
chuẩn OTAS trong quản 
lý và cấp chứng nhận mã 
số vùng trồng cây ăn quả 
phục vụ xuất khẩu. Hiện 
nay, đã cấp 17 mã vùng 
trồng cho các sản phẩm 
nhãn, vải, chuối; triển khai 
xây dựng cơ sở dữ liệu điện 
tử truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm nông nghiệp (hy.
check.net.vn); xây dựng 
và duy trì sản phẩm nông, 
lâm, thủy sản tham gia 
hệ thống; đã hỗ trợ trên 
2,3 triệu tem để truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm cho 
các loại rau, quả, thịt, các 
sản phẩm chế biến từ thịt, 
cá của các mô hình; đã xây 
dựng cơ sở dữ liệu của các 
đơn vị tham gia nhằm cung 
cấp thông tin chính xác, 
nhanh nhất tạo niềm tin với 
người tiêu dùng; xây dựng 
mô hình sử dụng máy bay 
không người lái để phun 
thuốc bảo vệ thực vật và 
kiểm soát dịch hại trên cây 
trồng; áp dụng hệ thống 
tưới thông minh, tưới tiết 
kiệm nước trong sản xuất 
nông nghiệp cho 3.700ha; 
cập nhật giá cả, thông tin 
thị trường nông sản qua 
báo cáo trực tuyến. Trong 
lĩnh vực chăn nuôi, ngành 
nông nghiệp đã triển khai 
ứng dụng phần mềm báo 
cáo dịch bệnh trực tuyến 
(VAHIS) trong báo cáo 
dịch bệnh ở đàn vật nuôi; 
xây dựng bản đồ dịch tễ 
làm cơ sở để tham mưu các 
biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh cho đàn gia súc, 
gia cầm. Lĩnh vực thủy sản 
đã được xây dựng, thiết lập 
hệ thống quản lý cơ sở dữ 
liệu về thủy sản thuộc cơ 
sở dữ liệu quốc gia về thủy 
sản trên địa bàn tỉnh nhằm 
tăng cường năng lực ứng 
dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý nuôi thả thủy 
sản trên địa bàn.

Hợp tác xã (HTX) sản 
xuất và nhân giống nấm 
Nam Hàn (Ân Thi), một 
trong những HTX tiên 
phong trong ứng dụng 
công nghệ cao, chủ động 
sản xuất nấm thương phẩm 
ở tất cả các khâu, bao gồm 

cả khâu khó nhất là nhân 
giống, nuôi cấy phôi nấm. 
Hiện nay, HTX duy trì gần 
10 nghìn m2 trồng nấm 
công nghệ cao trong nhà 
kính. Để hiện đại hóa sản 
xuất, ứng dụng công nghệ 
mới trong các khâu, HTX 
đã mạnh dạn đầu tư các 
loại máy móc, thiết bị với 
tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng 
như: máy đảo nguyên liệu 
tự động, hệ thống chiếu 
sáng, hệ thống tưới nước 
tự động, hệ thống theo 
dõi nhiệt độ, độ ẩm… Nhờ 
mạnh dạn ứng dụng công 
nghệ cao trong sản xuất, 
HTX có thể sản xuất nấm 
quanh năm, ngay cả những 
khi thời tiết nắng nóng. 
Ứng dụng công nghệ cao 
trong sản xuất giúp HTX 
tiết kiệm chi phí nhân công 
40 - 50%; năng suất tăng 
30- 40% trên cùng một 
đơn vị diện tích so với sản 
xuất truyền thống; chất 
lượng sản phẩm bảo đảm 
an toàn… 
TĂNG TỶ TRỌNG 
NÔNG NGHIỆP 
CÔNG NGHỆ SỐ

Cùng với những kết quả 
bước đầu trong ứng dụng 
công nghệ số vào sản 
xuất nông nghiệp, hiện 
nay, Sở Nông nghiệp và 
PTNT đang tham mưu tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ: 
Ứng dụng công nghệ viễn 

thám để cung cấp bản đồ 
tuổi lúa và thống kê diện 
tích theo huyện, xã theo 
chu kỳ tháng; Dự án xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ 
liệu chuyên ngành nông 
nghiệp và PTNT tỉnh Hưng 
Yên giai đoạn 2021 - 2025; 
dự án hỗ trợ nâng cao khả 
năng nhận diện sản phẩm, 
kết nối kênh tiêu thụ nông 
sản đặc sản, chủ lực, sản 
phẩm OCOP, sản phẩm 
làng nghề tỉnh Hưng Yên 
với cộng đồng các nhà bán 
lẻ giai đoạn 2021 - 2025; 
dự án điều tra, đánh giá 
thực trạng sản xuất, tiêu 
thụ các sản phẩm nông 
sản chủ lực làm cơ sở hỗ 
trợ xây dựng nông nghiệp 
điện tử phục vụ quản lý 
và định hướng vùng nông 
sản hàng hóa tập trung 
chuyên canh gắn với xây 
dựng nông thôn mới tỉnh 
Hưng Yên giai đoạn 2021 - 
2025, định hướng đến năm 
2030…

Đồng chí Đỗ Minh 
Tuân, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và PTNT cho biết: 
Sản xuất nông nghiệp 
công nghệ số nhằm tạo 
điều kiện cho các cơ quan 
quản lý nhà nước có đủ 
dữ liệu, số liệu cập nhật 
để hoạch định chiến lược 
cảnh báo, dự báo, chính 
sách quản lý, hoạch định 
vùng sản xuất... Hệ thống 
dữ liệu số trong nông 
nghiệp sẽ giúp kết nối giữa 

bên mua và bên bán, mở 
rộng thị trường đầu ra, 
nâng cao giá trị sản phẩm. 
Các doanh nghiệp kinh 
doanh trong lĩnh vực nông 
nghiệp có thông tin khách 
quan, cập nhật đầy đủ để 
hoạch định chiến lược, kế 
hoạch kinh doanh. Để bắt 
nhịp công cuộc chuyển đổi 
số hiệu quả và chất lượng, 
ngành nông nghiệp sẽ tập 
trung vào phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao 
theo hướng chú trọng nông 
nghiệp thông minh, nông 
nghiệp chính xác, tăng tỷ 
trọng nông nghiệp công 
nghệ số trong nền kinh 
tế. Tập trung xây dựng dữ 
liệu lớn của ngành như đất 
đai, cây trồng, vật nuôi, 
thủy sản. Xây dựng mạng 
lưới quan sát, giám sát tích 
hợp trên không và mặt đất 
phục vụ các hoạt động 
nông nghiệp. Thúc đẩy 
cung cấp thông tin về môi 
trường, thời tiết, chất lượng 
đất đai để nông dân nâng 
cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hỗ trợ, 
chia sẻ các thiết bị nông 
nghiệp qua các nền tảng 
số. Đồng thời xác định, để 
chuyển đổi số trong lĩnh 
vực nông nghiệp thành 
công thì cần thiết phải 
đồng hành cùng nông dân, 
hỗ trợ nông dân ứng dụng 
công nghệ số vào sản xuất 
bằng những chính sách cụ 
thể, thiết thực.

Phát triển sản xuất nông nghiệp... Bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép
Từ đầu năm đến nay, qua hoạt động tuần tra, kiểm 

soát, phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã phát 
hiện và xử lý gần 100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn 
giao thông đường thủy với tổng số tiền phạt hơn 700 
triệu đồng. Bên cạnh đó, phòng Cảnh sát giao thông đã 
phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện: 
Văn Giang, Khoái Châu kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 4 
tàu khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng. Các 

trường hợp trên đều không xuất trình được giấy tờ chứng 
minh nguồn gốc hợp pháp số cát trên tàu khi bị kiểm tra. 
Hiện nay, phòng Cảnh sát giao thông đang phối hợp với 
lực lượng chức năng xác minh, xử lý 3 phương tiện; bàn 
giao 1 vụ, 1 phương tiện cho Công an Thành phố Hà 
Nội xử lý.

PHẠM ĐĂNG

(TIẾP THEO TRANG 1)

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐKĐĐ HUYỆN KHOÁI CHÂU

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất 

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐKĐĐ HUYỆN KHOÁI CHÂU

Thông báo về việc công khai hồ sơ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất 

Ông Nguyễn Trọng Hoá và bà Hoàng Thị Hoa đề 
nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) 
đối với thửa đất số 145, tờ bản đồ số 22, diện tích 
575,0m2, trong đó: Đất ở nông thôn 200m2, đất trồng 
cây hàng năm 375m2. Địa chỉ thửa đất tại thôn Đông 
Tảo Đông, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên. Nguồn gốc: Bà Lê Thị Thư được UBND huyện 
Châu Giang cấp giấy chứng nhận thửa đất số 15, tờ 
bản đồ số 04, diện tích 560,0m2, trong đó: Đất ở nông 
thôn 200m2, đất trồng cây hàng năm 360m2 có số phát 
hành A 887534.

Ngày 20.8.2000, bà Lê Thị Thư chuyển nhượng cho 
ông Nguyễn Trọng Hoá và bà Hoàng Thị Hoa toàn bộ 
thửa đất trên. Thực hiện dự án Vlap, thửa đất của ông 
Hoá nhận chuyển nhượng từ bà Thư được thể hiện tại 
thửa đất số 145, tờ bản đồ số 22, diện tích 575,0m2. 

Diện tích tăng 15m2 được UBND xã Đông Tảo xác định 
là do sai số đo đạc. Do không biết địa chỉ hiện tại của 
bà Lê Thị Thư và gia đình bà Thư, vì vậy áp dụng theo 
khoản 2, Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của 
Chính phủ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Khoái 
Châu thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho ông Nguyễn Trọng Hoá và bà Hoàng Thị 
Hoa hiện sử dụng đất tại thôn Đông Tảo Đông, xã Đông 
Tảo, huyện Khoái Châu. 

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, không ai 
có thông tin gì cần khai báo hoặc có khiếu kiện, khiếu 
nại gì thì Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Khoái 
Châu sẽ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho ông 
Nguyễn Trọng Hoá và bà Hoàng Thị Hoa theo quy định.

Giám đốc
Nguyễn Gia Ban

Thửa đất của gia đình ông Hoàng Văn Quý và bà 
Phạm Thị Đà có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ ông 
Hoàng Văn Ty. Năm 1994, thửa đất của ông Hoàng Văn 
Ty được UBND tỉnh Hải Hưng cấp GCNQSDĐ có số vào 
sổ 36, cấp ngày 22.9.1994, số phát hành D 0655554 tại 
thửa đất số 04, tờ bản đồ số 01, diện tích 516m2 (gồm: 
300m2 đất ở thời hạn sử dụng lâu dài và 216m2 đất vườn 
thừa hợp pháp, thời hạn sử dụng lâu dài) mang tên ông 
Hoàng Văn Ty.

Năm 1995, ông Hoàng Văn Ty đã chuyển nhượng 
thửa đất trên cho ông Hoàng Văn Quý và bà Phạm Thị 
Đà, giấy tờ viết tay được 2 bên lập ngày 1.6.1995. Theo 
số liệu đo đạc dự án Vlap năm 2010 thì thửa đất chuyển 
nhượng trên được thể hiện tại thửa 74, tờ bản đồ 14, diện 
tích 577m2, chủ sử dụng là ông Hoàng Văn Quý và bà 
Phạm Thị Đà. Diện tích tăng 61m2 được UBND xã Đồng 
Tiến xác định là đất dôi dư do gia đình lấn vào bờ đất do 

UBND xã quản lý.
Do không biết địa chỉ hiện tại của gia đình ông Hoàng 

Văn Ty, vì vậy áp dụng theo khoản 2, Điều 82 Nghị định 
số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Chi nhánh Văn 
phòng ĐKĐĐ huyện Khoái Châu thông báo về việc công 
khai hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
ông Hoàng Văn Quý và bà Phạm Thị Đà đang sử dụng 
đất tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, không ai 
có thông tin gì cần khai báo hoặc không có khiếu kiện, 
khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện 
Khoái Châu sẽ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận 
cho ông Hoàng Văn Quý và bà Phạm Thị Đà theo quy 
định.

Giám đốc
Nguyễn Gia Ban

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

Ngày 3.8, Ban Thường vụ Thị ủy 
Mỹ Hào tổ chức hội nghị sơ kết công 
tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ 
luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí 
Trần Thị Thanh Thuỷ, Uỷ viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ 
Hào; đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 
ủy.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát, ngay từ đầu năm, Ban 
Thường vụ Thị ủy và cấp ủy các 
cấp đã nghiêm túc quán triệt, triển 
khai thực hiện kịp thời các văn bản 
chỉ đạo của Đảng về công tác kiểm 
tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong 
Đảng. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các 

cấp chủ động xây dựng chương trình 
kiểm tra, giám sát năm 2022 và tổ 
chức triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. 
Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các 
cấp đã kiểm tra 13 đảng viên và 24 
tổ chức đảng; thực hiện giám sát 
chuyên đề đối với 6 tổ chức đảng và 
6 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi 
bộ thi hành kỷ luật 18 đảng viên. Thị 
ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng. 
UBKT đảng uỷ cơ sở đã kiểm tra 23 
đảng viên và 7 tổ chức đảng khi có 
dấu hiệu vi phạm; thực hiện giám sát 
chuyên đề đối với 2 tổ chức đảng và 
3 đảng viên.

6 tháng cuối năm, công tác kiểm 
tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức 

đảng và UBKT các cấp tiếp tục bám 
sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp 
trên và nhiệm vụ chính trị của địa 
phương; kiểm tra, giám sát tổ chức 
đảng gắn với kiểm tra, giám sát 
trách nhiệm của cá nhân người đứng 
đầu; xử lý công minh, chính xác, kịp 
thời các đảng viên có vi phạm; tăng 
cường kiểm tra, giám sát cấp ủy viên 
cùng cấp và đảng viên là cán bộ diện 
cấp ủy cùng cấp quản lý; giải quyết 
kịp thời, dứt điểm các đơn, thư khiếu 
nại, tố cáo, các vụ việc nổi cộm từ cơ 
sở, không để phát sinh phức tạp…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được 
quán triệt, triển khai các quy định mới 
của Đảng về công tác kiểm tra, giám 
sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

100 triệu đồng xử phạt hành chính vi phạm 
về an toàn thực phẩm

Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát...
(TIẾP THEO TRANG 1)

Đến hết tháng 7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 
đã kiểm tra 160 cơ sở, gồm: 13 bếp ăn tập thể, 98 cơ sở 
sản xuất và chế biến thực phẩm; 2 cơ sở kinh doanh thực 
phẩm; 47 cơ sở sản xuất, kinh doanh, cung cấp nguyên 
liệu thực phẩm vào bếp ăn tập thể. Qua kiểm tra, chi cục 
phát hiện 6 cơ sở vi phạm và đã xử phạt vi phạm hành 

chính các cơ sở này tổng số tiền 100 triệu đồng. 
Ngoài ra, chi cục tổ chức giám sát việc thu hồi các sản 

phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm tại 
75 cơ sở, kết quả 100% các cơ sở không bày bán, kinh 
doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. 

ĐÀO DOAN


