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THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, 
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Điểm sáng về thực hiện 
Luật Hòa giải, đối thoại 

tại tòa án

Khu vực trung tâm thành phố Hưng Yên  (Ảnh minh hoạ)

Quy hoạch tỉnh (QHT) là công cụ quan 
trọng, là căn cứ để hoạch định chính 
sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và 

kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh 
doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn 
minh. Xác định công tác lập QHT thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu, thời gian qua, tỉnh 
đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các cấp chính 
quyền, ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện. 

UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo lập 
QHT, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo; ban 
hành Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 
14.12.2018 về việc lập QHT thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng nhiều 
quyết định thực hiện các phần việc liên quan 
đến lập QHT như: Phương án bố trí vốn, phê 
duyệt danh mục các nội dung đề xuất tích 
hợp vào QHT, phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu tư vấn lập QHT… Với vai trò là cơ 
quan thường trực Ban Chỉ đạo lập QHT, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực phối hợp với 
các ngành, địa phương thông báo, hướng 
dẫn kịp thời các thông tư, quy định, hướng 
dẫn thi hành Luật Quy hoạch và các luật, 
pháp lệnh liên quan để triển khai thực hiện 
các phần việc liên quan đến lập QHT, nhất 
là hướng dẫn kỹ thuật về khung cơ sở dữ liệu 
QHT. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt 
lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch 

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh

PHẠM ĐĂNG

KHOÁI CHÂU

Sản xuất nông nghiệp 
theo tiêu chuẩn VietGAP

(XEM TIẾP TRANG 4)

TIN TRONG NƯỚC

Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là một trong những nhiệm vụ 
chính trị trọng tâm góp phần xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững 
mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Xác định rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này, trong những năm qua, Đảng 
ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, 
nâng cao chất lượng huấn luyện, gắn nhiệm vụ huấn luyện với đẩy mạnh các 
phong trào trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nghị quyết của Đảng ủy 
Quân khu 3 về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và 
những năm tiếp theo”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã kịp thời ra nghị quyết lãnh 
đạo nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp 
theo; đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở ra nghị quyết lãnh đạo phù hợp với đặc 
điểm tình hình, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Quá trình chỉ đạo, hướng 
dẫn và triển khai thực hiện công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các cơ 
quan, đơn vị đã gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, 
cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Thi đua Quyết 
thắng” và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, 
các cấp, các ngành phát động. 

Bảo đảm tiến độ và chất lượng 
lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 6494/BKHĐT-

QLQH gửi các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương về việc khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, bảo đảm 
đúng tiến độ và đạt chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 760/TTg-
CN ngày 31.8.2022.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu, đối với các quy hoạch mà 
các bộ, địa phương đã đề xuất trong kế hoạch và tiến độ quy 
hoạch sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vào cuối năm 
2022, các đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục để 

Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với đơn vị chuyên môn và 
các địa phương tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP cho 35 vùng 
sản xuất nông nghiệp với diện tích khoảng 300ha cây ăn quả, rau màu các loại; duy trì 
và cấp lại cho 21 mô hình với diện tích khoảng 252ha. 

Trong ảnh: Trồng rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Trung Nghĩa 
(thành phố Hưng Yên)

Tin ảnh: ĐÀO BAN

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH

Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện trong tình hình mới

HOÀNG BỀN Cán bộ, chiến sĩ Đại đội trinh sát (Bộ CHQS tỉnh) huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU
CÔNG NGHIỆP TỈNH

Phát triển thêm
 hơn 33 nghìn

 đoàn viên
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh 

đang quản lý 1 công đoàn cơ sở khối hành 
chính sự nghiệp và 206 công đoàn cơ sở 
khối doanh nghiệp. Từ năm 2015 đến nay, 
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã 
phát triển thêm 33.351 đoàn viên. Đến 
nay, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh 
có 48.135 đoàn viên; tỷ lệ người lao động 
tham gia tổ chức công đoàn đạt 83,5% 
trong tổng số công nhân, viên chức, lao 
động.

PV

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã 
Mai Động (Kim Động) đã có nhiều việc làm 
thiết thực, trong đó nổi bật là chăm lo, hỗ trợ 
hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo.

Để việc học tập và làm theo Bác có sức 
lan tỏa sâu rộng, Hội LHPN xã đã tổ chức 
đa dạng các hình thức tuyên truyền cho cán 
bộ, hội viên phụ nữ học tập và làm theo Bác 
bằng những việc làm thiết thực thông qua các 
mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm, phế liệu sạch, 
quyên góp hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em mồ 
côi, Chương trình “Mẹ đỡ đầu”... Cùng với đó, 

Hội LHPN xã đã rà soát, phân nhóm để giúp 
đỡ, hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi theo 
từng nhóm đối tượng bằng những việc làm 
phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở như: 
Hỗ trợ cây, con giống sinh kế, hỗ trợ vật dụng 
gia đình, hỗ trợ ngày công lao động, thăm hỏi, 
tặng quà… Việc học tập và làm theo Bác đã 
trở thành việc làm thường xuyên, tự giác và 
tạo thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ. 
Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xã đã phát 
huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái 
giúp đỡ phụ nữ và trẻ em yếu thế vươn lên 
trong cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh 
xã hội.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ MAI ĐỘNG

Chăm lo cho phụ nữ 
và trẻ em nghèo

HỒNG NGỌC

Bộ Quốc phòng tạm hoãn 
xét nghĩa vụ quân sự đối với 

thí sinh theo đề xuất của Bộ GD&ĐT
Bộ Quốc phòng đã hướng dẫn các địa phương thực hiện việc 

cấp giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với nam thí sinh theo 
thời gian mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đề xuất.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng về 
việc đăng ký nghĩa vụ quân sự của nam công dân là thí sinh.

Tại công văn này, Bộ GD&ĐT cho biết, đã nhận được thông 
tin phản ánh của thí sinh và thông báo về rà soát, nắm nguồn 
nam công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023 của một số 
địa phương, trong đó có các thí sinh là nam công dân trong độ 
tuổi sẵn sàng nhập ngũ cung cấp các giấy tờ có liên quan đến 
việc xét tạm miễn, tạm hoãn theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân 
sự năm 2015.

Hiện nay, lực lượng lao động từ 15 tuổi 
trở lên của huyện Văn Lâm có trên 80.000 
người, chiếm trên 58% tổng dân số toàn 
huyện, trong đó số lao động trong khu vực 
nội thị khoảng 60.000 người, khu vực nông 
thôn khoảng 20.000 người. Tỷ lệ lao động 
phi nông nghiệp toàn huyện chiếm 79,5% 
trong tổng số lao động.

Để giải quyết việc làm cho người lao 
động, huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ; thu hút đầu tư các dự án trên 
địa bàn nhằm tạo việc làm, chuyển dịch cơ 
cấu nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh các trang trại, gia trại… 

THU YẾN (XEM TIẾP TRANG 4)

PV tổng hợp

(XEM TIẾP TRANG 3)
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VĂN LÂM 

Trên 80 nghìn người 
trong độ tuổi lao động
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Họ Trần thôn Nội Mai với phong trào 
xây dựng dòng họ hiếu học

Với tâm niệm “Muốn 
thành công, không có 
con đường nào gần 

hơn con đường học tập”, các 
gia đình trong dòng họ Trần 
ở thôn Nội Mai, xã An Viên 
(Tiên Lữ) dù khá giả hay còn 
khó khăn, vất vả nhưng vẫn 
luôn nỗ lực, quyết tâm nuôi 
dạy con cháu học tập thành 
tài, góp phần tô thắm truyền 
thống hiếu học của quê 
hương. 

Đã thành thông lệ, cứ 
ngày 2.9 hằng năm, các gia 
đình trong dòng tộc họ Trần 
ở thôn Nội Mai lại tề tựu đông 
đủ tại nhà thờ họ để tham dự 
buổi gặp mặt, biểu dương, 
khen thưởng các cháu có 
thành tích cao trong học tập. 
Buổi gặp mặt vừa trang trọng, 
vừa ấm áp giữa những người 
cao tuổi cùng cháu con trong 
dòng tộc, ai cũng vui mừng, 
những đôi mắt ánh lên niềm 
tự hào và cả sự tự tin. Cụ 
Trần Xuân Tiếp, Trưởng Ban 
khuyến học dòng họ Trần 
cho biết: Dòng họ chúng tôi 
đã cùng nhau xác định, thiếu 
đủ thế nào cũng phải giữ lấy 
gia phong, phải nuôi dạy con 
cháu học hành đến nơi đến 
chốn, sống trọn đạo lý với 
tổ tiên, đất nước, phát huy 
truyền thống của dòng họ. 
Chúng tôi thường nói với các 
con cháu rằng, sự cố gắng 
học tập của các con cháu 
là phần thưởng, niềm hạnh 
phúc lớn nhất dành tặng cho 
cha mẹ, gia đình, dòng họ. 
Bởi vậy, đời này nối tiếp đời 
kia, con cháu trong dòng họ 
không ngừng nỗ lực học chữ, 

Họ Trần thôn Nội Mai trao thưởng cho các cháu có thành tích cao trong học tập

 CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

Từ việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, đến 
nay, thôn Hương Quất 1, xã Thành Công (Khoái 
Châu) đã có nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn đổi 
thay từng ngày với những con đường mới trải bê 
tông sạch đẹp, nhiều nhà kiên cố được xây dựng 
khang trang, an ninh trật tự được bảo đảm... Đó là 
những kết quả từ sự nỗ lực của toàn thể Nhân dân 
trong thôn, trong thành tích ấy có sự đóng góp của 
đồng chí Lê Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 
Hương Quất 1 đã luôn lãnh đạo, chỉ đạo sát sao 
trong mọi hoạt động của thôn.

Đồng chí Tuấn chia sẻ: Đối với người làm bí 
thư chi bộ, trưởng thôn quan trọng nhất là tư tưởng 
chính trị phải vững vàng, đạo đức, lối sống trong 
sáng, khéo léo, linh hoạt trong việc điều hành công 
việc của thôn. Đặc biệt, luôn nêu cao tính công 
khai, dân chủ, kết hợp với việc gương mẫu đi đầu 
trong các hoạt động, công việc để thu hút đông đảo 
người dân làm theo. 

Thôn Hương Quất 1 hiện nay có hơn 2,2 nghìn 
nhân khẩu với trên 600 hộ dân. Trong các buổi 
sinh hoạt chi bộ, họp dân, đồng chí Tuấn luôn tích 
cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát động các 
phong trào thi đua, sát sao chỉ đạo việc đăng ký, 
thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, đồng chí luôn lắng 
nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân trong thôn để kịp thời giải quyết 
những vấn đề phát sinh. Qua đó, tinh thần đoàn kết 
nội bộ ngày càng được phát huy, người dân trong 
thôn thi đua phát triển kinh tế trong nhiều lĩnh vực 
như: Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… Hưởng 
ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, Nhân dân 
trong thôn đã tự nguyện đóng góp hơn 4 tỷ đồng để 
xây dựng đường giao thông nông thôn và các công 
trình phúc lợi xã hội, cải tạo cảnh quan đường làng, 
ngõ xóm sạch sẽ với gần 4km đường trồng hoa rực 
rỡ khoe sắc. Người dân tích cực tham gia các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể thao; an ninh trật tự 
được giữ vững. Thời gian qua, đồng chí Tuấn còn 
gương mẫu đi đầu vận động người dân tham gia 
nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, 
hỗ trợ 200 hộ dân tiếp cận với các nguồn vốn vay 
ưu đãi để phát triển sản xuất. 

Được biết đồng chí Tuấn từng có hơn 20 năm 
gắn bó với nghề mộc. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến 
nay, đồng chí đã tạm gác nghề đã nhiều năm mang 
lại nguồn kinh tế chính cho gia đình để toàn tâm lo 
cho công việc của thôn. Với những đóng góp của 
mình, đồng chí Lê Minh Tuấn là tấm gương điển 
hình để các đảng viên, người dân trên địa bàn học 
tập, noi theo. 

MINH HUẾ

Bí thư chi bộ, trưởng thôn 
nhiệt tình trong công việc

NGƯỜI ĐẢNG VIÊN HÔM NAY

Bưởi là thứ quả ngon thường có vào 
mùa thu ở miền Bắc nước ta. Không chỉ 
cung cấp chất dinh dưỡng, bưởi còn là 
một vị thuốc quý.

1. Đặc điểm của cây bưởi
Bưởi còn gọi là bòng. Tên khoa 

học Citrus maxima (Burm) Merrill; 
Citrus grandis Osbeck. Thuộc họ Cam 
Rutaceae.

Bưởi là loại cây to cao 10-13m, vỏ 
thân màu vàng nhạt, đôi khi ở kẽ nứt 
thân chảy ra một thứ gôm nhựa. Cành 
có gai dài, nhọn. Lá hình trứng, dài 11-
12cm, rộng 4,5-5,5cm. Hoa đều, to, 
mọc thành chùm 6-10 hoa, rất thơm. 
Quả hình cầu to, có khi to bằng đầu 
người lớn, vỏ dày, màu thay đổi tùy 
theo giống.

Bưởi được trồng khắp nơi ở nước ta, 
nổi tiếng có bưởi huyện Đoan Hùng, 
tỉnh Phú Thọ, miền Nam có bưởi Năm 
roi…

Mùa hoa: Tháng 3-5, mùa quả: 
Tháng 8-11.

Người ta trồng chủ yếu để lấy quả 
ăn, lấy hoa ướp thơm thức ăn, bánh trái 
hoặc cất nước hoa bưởi. Ngoài ra, còn 
hái lá làm thuốc, thường chỉ dùng lá 
tươi. Dùng vỏ quả và hạt bưởi sau khi 
đã ăn quả.

Trong lá, hoa, vỏ quả đều chứa tinh 
dầu. Thành phần chủ yếu của tinh dầu 
lá bưởi là dipenten, linalola và xitrala. 
Trong tinh dầu vỏ quả có 26% xitrala 
và este.

Trong vỏ quả bưởi, ngoài tinh dầu 
ra còn chứa pectin naringin, các men 
peroxydaza, amylaza, đường ramnoza, 
vitamin A và C, hesperidin.

Trong dung dịch ép múi bưởi có 
khoảng 9% acid citric, 14% đường. 
Ngoài ra, còn lycopin, các men 
amylaza, peroxydaza, vitaminC (50mg 
trong 100mg dịch ép), vitamin A và B1.

Trong vỏ hạt bưởi có nhiều pectin.
Trong hạt có dầu béo. 
2. Công dụng và liều dùng của 

bưởi
Lá bưởi tươi thường được dùng nấu 

với nhiều lá thơm khác để xông chữa 
cảm cúm, nhức đầu. Còn dùng để cất 
tinh dầu, nhưng nếu hái lá thì hại quả 
và hoa cho nên ít làm.

- Vỏ quả bưởi chữa ăn uống không 
tiêu, đau bụng, ho. Ngày dùng 4-12g 
dưới dạng sắc uống.

- Vỏ hạt bưởi có thể dùng lấy pectin 
làm thuốc cầm máu và dùng chải tóc.

- Dịch ép múi bưởi làm thuốc chữa 
tiêu khát (đái tháo), thiếu vitamin C, 
làm nguyên liệu chế acid citric thiên 
nhiên.

- Nước hoa bưởi thường bán ở các 
hiệu làm bánh được cất từ hoa bưởi 
phối hợp với nhiều vị thuốc có vị thơm 
khác như hồi, quế… dùng để làm thơm 
các thức ăn, bánh trái.

3. Một số bài thuốc từ cùi bưởi
Theo Đông y, cùi bưởi vị cay, ngọt, 

hơi đắng, tính ấm, vào ba kinh tỳ, thận 
và bàng quang, có công dụng hóa 
đàm, tiêu thực, hạ khí.

- Trị chứng ho hen người già từ cùi 
bưởi

Cách 1: Cùi bưởi, thái nhỏ, hấp cách 
thủy cùng với mật ong cho mềm, ngày 
ăn 2-3 lần, mỗi lần 1 thìa.

Cách 2: Cùi bưởi sạch thái chỉ, hãm 
với nước sôi uống thay trà.

Cách 3: Cùi bưởi thái vụn chưng với 
dầu hạt hoa mào gà. Ngày ăn 2 lần, 
mỗi lần 1 thìa.

- Chữa đau bụng do lạnh, nôn, buồn 
nôn:

Cùi bưởi 12g, nước 300 ml, sắc còn 
100 ml, chia 2 phần, uống trong ngày.

- Trị đầy bụng, khó tiêu
Cùi bưởi, sa nhân, kê nội kim và 

thần khúc. Mỗi vị 6g, sắc uống ngày 
một thang.

4. Một số lưu ý khi ăn bưởi
Không ăn bưởi khi đang dùng một 

số loại thuốc như thuốc giảm béo, 
thuốc chống dị ứng… đề phòng tương 
tác bất lợi giữa thuốc và bưởi.

Không ăn khi bụng đói vì bưởi có thể 
gây hại niêm mạc dạ dày.

Không ăn bưởi khi bị rối loạn tiêu 
hóa.

Người đang bị cơn đau do bệnh 
gout, viêm loét dạ dày... không nên 
dùng bưởi.

Theo Báo Sức khoẻ và Đời sống

Luật Hòa giải, đối thoại 
(HGĐT) tại tòa án có 
hiệu lực thi hành từ 

ngày 1.1.2021, sau hơn 
1 năm thực hiện, Tòa án 
nhân dân (TAND) huyện 
Kim Động trở thành điểm 
sáng khi có số vụ việc 
giải quyết và tỷ lệ hòa giải 
thành đạt cao.

Ngay sau khi Luật 
HGĐT tại tòa án có hiệu 
lực, TAND huyện Kim 
Động căn cứ các quy định 
của pháp luật, ra thông 
báo lựa chọn hòa giải viên 
là những người có hiểu 
biết pháp luật, có trình độ 
pháp lý, có kiến thức xã 
hội, uy tín cao trong cộng 
đồng, qua đó đã lựa chọn 
được 5 hòa giải viên bảo 
đảm các tiêu chí theo quy 
định. Đồng thời, bố trí nơi 
làm việc, trang bị cơ sở vật 
chất, phương tiện cho hòa 
giải viên làm việc. TAND 
huyện cũng đã cử hòa giải 
viên tham gia lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ hòa giải, đối 
thoại tại tòa án do Học viện 
Tòa án tổ chức. Sau một 
thời gian chuẩn bị, tháng 
7.2021, TAND huyện Kim 
Động chính thức áp dụng 
thi hành Luật HGĐT tại tòa 
án. Từ ngày 1.1.2021 đến 
hết tháng 12.2021, trong 
tổng số 194 vụ án dân sự 
nói chung, TAND huyện đã 
giải quyết 27 vụ án về hôn 
nhân và gia đình theo thủ 
tục HGĐT và đã ra quyết 
định công nhận kết quả 
hòa giải thành tại tòa án 
27/27 vụ, không có trường 
hợp nào để xảy ra khiếu 
kiện; không có quyết định 
công nhận hòa giải thành 
phải kháng nghị, kiến nghị 
hoặc xem xét lại. Với thành 
tích đó, năm 2021, TAND 
huyện Kim Động và 1 hòa 
giải viên thuộc Trung tâm 
HGĐT (TAND huyện Kim 
Động) được Chánh án 
TAND tối cao tặng Bằng 
khen có thành tích xuất 
sắc trong thực hiện công 
tác hòa giải, đối thoại 
thành theo Luật HGĐT tại 
tòa án năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thị 
Hương, Phó Chánh án 
TAND huyện Kim Động 
cho biết, qua nghiên cứu 
rút ra một số đặc trưng: 

Điểm sáng về thực hiện 
Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Bưởi không chỉ bổ dưỡng 
mà còn là vị thuốc quý

Một phiên hoà giải, đối thoại tại TAND huyện Kim Động

HGĐT tại tòa án là một 
trong những phương thức 
giải quyết vụ việc dân sự, 
khiếu kiện hành chính 
được pháp luật quy định; 
do hòa giải viên tiến hành 
trước khi tòa án thụ lý vụ 
án; được sự đồng ý của 
các bên tham gia HGĐT; 
các bên tham gia HGĐT 
có quyền yêu cầu tòa án 
công nhận kết quả HGĐT 
thành tại tòa án, quyết định 
đó có hiệu lực pháp luật 
ngay và được thi hành theo 
quy định của pháp luật 
về thi hành án dân sự và 
pháp luật về tố tụng hành 
chính. Nắm vững những 
đặc trưng đó, đồng thời 
phát huy tính chủ động, 
sáng tạo, tinh thần trách 
nhiệm của hòa giải viên 
nên số vụ việc và tỷ lệ hòa 
giải thành theo Luật HGĐT 
tại tòa án của TAND huyện 
Kim Động đạt cao, qua đó 
tiết kiệm thời gian, công 
sức cho các bên tham gia 
HGĐT và cho tòa án; các 
bên tham gia có quyền lựa 
chọn hòa giải viên, chủ 
động sắp xếp thời gian, địa 
điểm, hình thức hòa giải 
phù hợp mà không phụ 
thuộc vào thời gian và lịch 
làm việc của tòa án như khi 
giải quyết theo thủ tục tố 
tụng; phương thức HGĐT 
giúp tiết kiệm chi phí, bảo 

mật thông tin cho các bên 
tham gia HGĐT; kết quả 
hòa giải thành, đối thoại 
thành được tòa án công 
nhận và có hiệu lực thi 
hành cao. Một trong những 
ưu điểm HGĐT có được 
là không gây căng thẳng 
trong mối quan hệ giữa các 
bên bởi không phân biệt 
nguyên đơn/bị đơn, người 
khởi kiện/người bị kiện mà 
chỉ có các bên trong mâu 
thuẫn, tranh chấp. Với sự 
hỗ trợ, hướng dẫn của hòa 
giải viên, các bên có thể 
giãi bày tâm tư, nguyện 
vọng của mình và dần tháo 
gỡ mâu thuẫn, bất đồng 
giữa các bên, hàn gắn và 
duy trì mối quan hệ tốt đẹp 
trong gia đình, bạn bè, tình 
làng, nghĩa xóm, quan hệ 
đối tác…

Trong năm công tác 
2022 (từ ngày 1.10.2021 
đến hết tháng 8.2022), 
TAND huyện Kim Động 
thụ lý 271 vụ, việc các loại, 
đã giải quyết 240 vụ, việc, 
đạt tỷ lệ trên 88,5%, trong 
đó có 83 vụ, việc thực hiện 
theo thủ tục HGĐT, đã giải 
quyết 80 vụ, việc. Luật sư 
Nguyễn Khắc Anh, hòa 
giải viên thuộc Trung tâm 
HGĐT của TAND huyện 
Kim Động cho biết: HGĐT 
tại tòa án là thiết chế mới, 
giải quyết tranh chấp bằng 

các phương pháp thay thế, 
có thể hiểu thay vì các bên 
đối đầu tranh luận trước 
tòa thì hòa giải viên giúp họ 
giải quyết tranh chấp trên 
bàn đối thoại. Để hòa giải 
thành từng vụ việc cụ thể, 
hòa giải viên cần am hiểu 
pháp luật, có tư duy tốt, 
đặc biệt là quan tâm đến 
tâm tư, nguyện vọng của 
các bên tham gia HGĐT; 
phải nắm được lý do khởi 
kiện, mong muốn của các 
bên là gì, từ đó phân tích 
các căn cứ pháp lý đối 
với từng bên, làm rõ cái 
được, cái mất để các bên 
tự lựa chọn phương thức 
giải quyết (theo thủ tục 
HGĐT hoặc theo trình tự tố 
tụng), bởi đến khi đã đưa 
ra tòa xử thì đương nhiên 
sẽ có bên đúng/bên sai, 
bên thắng/bên thua. Đồng 
thời, hòa giải viên cần phát 
huy những kiến thức pháp 
luật, kiến thức xã hội, vận 
dụng phương pháp khoa 
học, mềm dẻo, linh hoạt để 
phân tích, thuyết phục đối 
với từng bên, giúp họ nhìn 
nhận, có quyết định đúng 
đắn, giúp các bên cảm 
thấy có được điểm tựa về 
pháp lý, giảm bớt “cái tôi” 
trong mỗi người, cùng hợp 
tác giải quyết vấn đề…

ĐỨC HÙNG

rèn luyện thành tài để trở 
thành người tốt trong xã 
hội. Con học cha, em học 
anh, đến nay dòng họ Trần 
có 6 tiến sĩ, 25 thạc sĩ, 180 
cử nhân. Hàng năm, 90% 
số con, cháu trong dòng 
tộc là học sinh đạt học lực 
khá và giỏi, nhiều cháu 
vinh dự được công nhận là 
học sinh giỏi cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp huyện; không 
ai mắc tệ nạn xã hội.

Cứ vào Ngày Tết độc 
lập của dân tộc, từ đường 
họ Trần lại rộn rã hơn với 
niềm hạnh phúc ngập tràn 
những tiếng cười, những 
câu chuyện không hồi kết 
về những dự định mới cho 
hoạt động khuyến học, 

khuyến tài, cho việc “giữ 
lửa” và khơi thông mạch 
nguồn hiếu học trong từng 
gia đình, chi, phái. Ông 
Trần Tuấn Dương phấn 
khởi cho biết: Không đơn 
thuần là buổi lễ gặp mặt, 
biểu dương con, cháu dòng 
họ có thành tích cao trong 
học tập mà đây còn là dịp 
để mọi người cùng nhau 
ôn lại truyền thống gia 
đình, dòng tộc; trò chuyện, 
chia sẻ, gắn kết tình cảm, 
khuyên răn con cháu sống 
đạo đức, thiện lương và 
chia sẻ kinh nghiệm trong 
học tập , cuộc sống. Mặc 
dù phần thưởng cho mỗi 
học sinh đạt thành tích 
cao trong học tập không 

nhiều nhưng với cách làm, 
cách tổ chức long trọng 
đã tạo niềm tự hào trong 
mỗi cá nhân, mỗi gia đình, 
khuyến khích con cháu thi 
đua trong học tập, phấn 
đấu vươn lên. Nhờ vậy, 
dòng họ Trần chúng tôi 
ngày càng có nhiều con 
cháu thành đạt. 

Thực hiện phong trào 
khuyến học, khuyến tài, 
xây dựng xã hội học tập, 
năm 2001, họ Trần thành 
lập Ban khuyến học 
dòng họ và xây dựng quỹ 
khuyến học. Chẳng ai 
bảo ai, cứ đến mỗi dịp giỗ 
tổ, tết, các gia đình trong 
dòng họ Trần lại tập trung 
tại nhà thờ họ để kính cáo 

tổ tiên, đồng thời tự nguyện 
đóng góp quỹ khuyến học. 
Hiện nay, Quỹ khuyến học 
dòng họ Trần có trên 250 
triệu đồng, dùng để khen 
thưởng con, cháu có thành 
tích cao trong học tập; tặng 
quà, đồ dùng học tập cho 
học sinh nghèo vượt khó. 
Trong gian nhà thờ tổ, bằng 
khen, giấy khen về công tác 
khuyến học, khuyến tài của 
dòng họ được treo trang 
trọng, những cá nhân thành 
đạt trong sự nghiệp học tập, 
phát triển kinh tế cũng được 
ghi danh để làm gương và 
cả những dòng thơ, câu nói 
nhắc nhở người trong họ về 
sự học, đạo lý “uống nước 
nhớ nguồn”. Em Trần Thị 
Mỹ Linh chia sẻ: 9 năm em 
đều được tuyên dương khen 
thưởng trong họ. Đây là động 
lực để em cố gắng hơn nữa 
để đỗ đại học, xứng đáng với 
sự kỳ vọng của mọi người 
trong gia đình, dòng họ.

Chú trọng chăm lo cho 
sự nghiệp giáo dục, phát 
huy phong trào học tập suốt 
đời trong gia đình, dòng họ, 
Ban Khuyến học dòng họ 
Trần đã vinh dự được Chủ 
tịch UBND tỉnh tặng Bằng 
khen vì có thành tích xuất 
sắc trong phong trào khuyến 
học, khuyến tài, xây dựng 
xã hội học tập năm 2018; 
Trung ương Hội Khuyến học 
Việt Nam tặng Bằng khen 
dòng họ có thành tích xuất 
sắc trong phong trào khuyến 
học, khuyến tài, xây dựng xã 
hội học tập giai đoạn 2016-
2020. Đồng chí Nguyễn Văn 
Đông, Phó Chủ tịch Thường 
trực Hội khuyến học tỉnh cho 
biết: Dòng họ Trần ở thôn 
Nội Mai là điểm sáng trong 
phong trào xây dựng dòng họ 
hiếu học của tỉnh, là nguồn 
động viên, tiếp sức cho các 
phong trào xây dựng xã hội 
học tập, góp phần nâng cao 
chất lượng giáo dục và đào 
tạo của địa phương.

HƯNG PHÚC 

VĂN GIANG

Tỷ lệ phòng học kiên cố 
đạt trên 95%

Hiện nay, tỷ lệ phòng học kiên cố của huyện Văn 
Giang đạt trên 95%; trong đó tỷ lệ phòng học kiên cố 
cấp mầm non là 91,3%, cấp tiểu học là 97,7%, cấp 
trung học cơ sở là 99,2% và cấp trung học phổ thông 
là 98,3%. 

Toàn huyện có 50/72 trường học đạt chuẩn quốc gia. 
Thời gian tới, các địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng 
phòng học, phòng chức năng, mua sắm trang thiết bị 
phục vụ cho việc dạy và học.

VŨ HUẾ

* Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đạt bình quân 
9,3 bác sĩ, 2,5 dược sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ trạm y tế 
xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc là 80%; số 
giường bệnh/1 vạn dân đạt 30 giường, bảo đảm 
chỉ tiêu đề ra.

* Huyện Kim Động hiện nay có 75 cơ sở tôn 
giáo, trong đó có 61 cơ sở tôn giáo thuộc Phật 
giáo; 14 cơ sở tôn giáo thuộc Công giáo. Các 
chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện tích cực 
cùng với chính quyền vận động Nhân dân chấp 
hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định 
của địa phương…

* Kết thúc vụ nhãn năm nay, thành phố Hưng 
Yên thu hoạch được hơn 13,5 nghìn tấn nhãn quả 
tươi với giá bán đạt trung bình 25 đến 30 nghìn 
đồng/kg; một số diện tích nhãn trồng theo hướng 
hữu cơ, nhãn cùi cổ có giá bán từ 70 đến 80 nghìn 
đồng/kg.

* Xã Cẩm Ninh (Ân Thi) hiện nay có trên 11ha 
trồng ổi sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Trung 
bình 1 sào trồng ổi sau khi trừ chi phí cho thu lãi 
10 - 15 triệu đồng/năm. 

* Từ năm 2021 đến nay, UBND tỉnh đã phê 
duyệt thực hiện 10 nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế số, 
gồm: 5 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, 
2 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật, 3 
nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 
văn.

* Từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông trên 
địa bàn huyện Kim Động tăng cả 3 tiêu chí với 14 
vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, 16 người 
bị thương. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao 
thông trên địa bàn huyện tăng 10 vụ, tăng 4 người 
chết, tăng 13 người bị thương.

* Đến ngày 18.9, các địa phương trong tỉnh 
đã tổ chức tiêm vắc xin phòng 2 bệnh đỏ cho gần 
140 nghìn con lợn, tiêm vắc xin phòng bệnh tụ 
huyết trùng cho trên 10,6 nghìn con trâu, bò. Tỷ 
lệ tiêm phòng các loại vắc xin đạt trên 65%.

* Từ ngày 15 đến ngày 19.9, Tổ chức Tài 
chính vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM) Chi 
nhánh huyện Yên Mỹ  đã giải ngân vốn vay 500 
triệu đồng cho 10 thành viên là phụ nữ trên địa 
bàn thị trấn Yên Mỹ (Yên Mỹ) vay, món vay 50 
triệu đồng/thành viên.  
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ÂN THI

Có 5 hợp tác xã 
thuộc lĩnh vực 

tiểu thủ công nghiệp
Hiện nay, trên địa bàn huyện Ân Thi có 5 hợp tác 

xã thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp đang hoạt 
động, gồm: Hợp tác xã chạm bạc Phù Ủng, Hợp tác 
xã bạc Bảo Hân, Hợp tác xã Toàn Hải, Hợp tác xã 
vàng bạc, mỹ nghệ Kỳ Anh và Hợp tác xã sản xuất 
cơ khí Tân Tiến. Trong đó có 4 hợp tác xã ngành 
nghề kinh doanh chủ  yếu là gia công, chế tác vàng, 
bạc; riêng Hợp tác xã sản xuất cơ khí Tân Tiến sản 
xuất và mua bán phụ kiện Inox, nhựa, sắt thép, 
nhôm kính, gỗ, trần thạch cao, phục vụ lắp đặt các 
công trình xây dựng. Mỗi hợp tác xã thu hút từ vài 
chục đến vài trăm lao động. Thu nhập bình quân của 
người lao động từ 6 đến 8 triệu đồng/người/tháng.

ĐÀO DOAN

Sản xuất nhãn VietGAP tại xã Nhuế Dương (Khoái Châu)

Đường nội đồng xã Tam Đa (Phù Cừ) được bê tông hoá rộng rãi

Nắm bắt được nhu cầu 
sử dụng sản phẩm 
nông nghiệp sạch 

của người tiêu dùng, nông 
dân huyện Khoái Châu đã 
và đang đẩy mạnh sản xuất 
các loại nông sản, thực 
phẩm chất lượng, an toàn 
theo tiêu chuẩn VietGAP 
để mang lại hiệu quả kinh 
tế bền vững, góp phần bảo 
vệ môi trường. 

Trong lĩnh vực trồng 
trọt huyện Khoái Châu có 
930ha diện tích cây ăn 
quả chủ lực được cấp giấy 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
VietGAP gồm: Nhãn trên 
592ha, chuối trên 236ha, 
cây có múi gần 95ha, cây 
ăn quả khác 7ha. Cây rau 
màu có khoảng 50ha đang 
sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP. Trong lĩnh vực 
chăn nuôi, trong huyện 
có 8 trang trại chăn nuôi 
chủ yếu là gà và lợn có 
giấy chứng nhận đạt tiêu 
chuẩn VietGAP còn hiệu 
lực. Sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP đã từng 
bước làm thay đổi tư duy, 
trình độ tổ chức sản xuất 
của nông dân trong huyện 
theo hướng an toàn, bảo 
vệ môi trường, mang lại 
hiệu quả kinh tế bền vững. 
Nhận thấy sản xuất theo 
tiêu chuẩn VietGAP là xu 
hướng phát triển của thị 
trường nên 100% diện tích 
nhãn của tổ hợp tác (36 
mẫu) đều sản xuất theo 
tiêu chuẩn này. Dù thay đổi 
sang phương thức sản xuất 
mới gặp nhiều khó khăn 
về kỹ thuật, thời gian bón 
phân, phun thuốc bảo vệ 
thực vật… đều phải đúng 
theo quy định, liều lượng 
nhưng đổi lại, thu được sản 
lượng, mẫu mã, chất lượng 
quả đồng đều, các thành 
viên trong tổ hợp tác hỗ trợ 
nhau từ quá trình sản xuất 
đến tiêu thụ. Vụ nhãn năm 
nay, sản lượng trung bình 
đạt khoảng 3 tạ/sào, nhờ 

Thời gian qua, xã Tam 
Đa (Phù Cừ) đã tập 
trung xây dựng, nâng 

cấp giao thông nông thôn, 
đặc biệt là phát triển hệ 
thống đường nội đồng 
để phục vụ sản xuất. Xã 
xác định đây là một trong 
những tiêu chí quan trọng, 
bảo đảm thuận lợi cho sản 
xuất, vận chuyển và tiêu 
thụ nông sản cho người 
dân, đồng thời, tiếp tục giữ 
vững và nâng cao các tiêu 
chí xã đạt chuẩn nông thôn 
mới kiểu mẫu mà xã đã đạt 
được vào năm 2021.

 Trước đây, các tuyến 
đường trục chính nội đồng 
của xã Tam Đa nhỏ, chủ 
yếu là đường đất nên việc 
đi lại, giao thương hàng 
hóa của người dân còn 
gặp nhiều khó khăn. Nhận 
thấy đây là một trở ngại lớn 
trong việc phát triển kinh 
tế địa phương, do đó cùng 
với xây dựng đường giao 
thông nông thôn, xã chú 
trọng phát triển đường nội 
đồng. Những tuyến đường 
nội đồng được đầu tư xây 
dựng đã khắc phục khó 
khăn cho quá trình sản 
xuất, tạo thuận lợi cho nông 
dân ứng dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, cơ giới hoá 
vào trồng trọt, góp phần 
phát triển nông nghiệp 
hàng hóa, nâng cao giá trị 
kinh tế trên cùng một diện 
tích đất canh tác. Hiện nay, 
trên địa bàn xã có 20km 
đường nội đồng đều được 
đổ bê tông, chiều rộng mặt 
đường từ 3 đến 4m. Trong 
quá trình triển khai thực 
hiện, người dân trong xã 
đã chủ động hiến hơn 163 
nghìn m2 đất nông nghiệp 
để mở rộng mặt đường và 
đóng góp nhiều ngày công 
lao động. 

Đồng chí Đặng Văn 
Đườm, Trưởng thôn Tam 
Đa cho biết: Đến nay, thôn 
đã có hơn 12km đường nội 

THỊ TRẤN TRẦN CAO

Gần 65% số hộ tham gia 
phân loại, xử lý rác hữu cơ 

tại gia đình
Từ đầu năm đến nay, thị trấn Trần Cao (Phù Cừ) tuyên 

truyền, vận động 200 hộ gia đình tham gia mô hình phân 
loại, xử lý rác hữu cơ tại gia đình, nâng tổng số hộ tham gia 
mô hình trong toàn thị trấn lên 1.151 hộ, đạt tỷ lệ gần 65% 
số hộ. Bên cạnh đó, để giữ gìn cảnh quan xanh- sạch- đẹp, 
các hội, đoàn thể trên địa bàn thị trấn còn tổ chức 30 buổi 
tổng vệ sinh quét dọn đường làng, ngõ xóm, vớt rác khơi 
thông dòng chảy. UBND thị trấn phối hợp với lực lượng chức 
năng tiến hành kiểm tra và xử phạt 3 trường hợp vứt rác thải 
không đúng nơi quy định với tổng số tiền phạt trên 2,2 triệu 
đồng.  
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Nghiệm thu dự án khoa học 
và công nghệ xây dựng, 

quản lý và phát triển 
nhãn hiệu tập thể 
hương thôn Cao 

Ngày 19.9, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 
hội nghị nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện dự 
án khoa học và công nghệ xây dựng, quản lý và 
phát triển nhãn hiệu tập thể hương thôn Cao cho 
sản phẩm hương xạ của làng nghề sản xuất hương 
thôn Cao, xã Bảo Khê (thành phố Hưng Yên) do 
Công ty TNHH tài sản trí tuệ Việt chủ trì thực hiện.

Sau 2 năm triển khai, dự án đã hoàn thành công 
tác điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá về 
hiện trạng sản xuất và kinh doanh sản phẩm hương 
tại xã Bảo Khê (thành phố Hưng Yên); hoàn thành 
đăng ký nhãn hiệu tập thể “Hương thôn Cao” với 
kết quả ngày 9.5.2022, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp 
giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 421284 cho 
sản phẩm "Hương thôn Cao"; hoàn thành xây dựng 
các công cụ quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể 
"Hương thôn Cao", được tổ chức chủ sở hữu nhãn 
hiệu tập thể thẩm định và ban hành; hoàn thành xây 
dựng các công cụ quảng bá và giới thiệu sản phẩm 
mang nhãn hiệu tập thể "Hương thôn Cao". 

Tại hội nghị, các thành viên hội đồng tư vấn, 
đánh giá nghiệm thu dự án, đồng thời bỏ phiếu đánh 
giá dự án xếp loại đạt yêu cầu.

MAI NHUNG 

KHOÁI CHÂU

Sản xuất nông nghiệp 
theo tiêu chuẩn VietGAP

sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP nên giá bán nhãn 
cao hơn.

Xác định sản xuất nông 
nghiệp theo tiêu chuẩn 
VietGAP là sự đầu tư hiệu 
quả và bền vững nên từ 
năm 2021 đến nay, anh 
Hoàng Anh Dũng ở xã 
Hồng Tiến (Khoái Châu) 
chăn nuôi 24 nghìn con 
gà đẻ theo tiêu chuẩn 
VietGAP. Anh Dũng chia 
sẻ: Để bảo đảm chăn 
nuôi gà đẻ đúng theo tiêu 
chuẩn, trong quá trình 
chăn nuôi, gia đình tôi xây 
dựng chuồng trại thoáng 
mát, sạch sẽ, khử trùng 
định kỳ, trước cửa ra vào 
có hố sát trùng. Thức ăn 
cho gà không chứa các 
độc tố, tồn dư và các vi sinh 
vật có hại ảnh hưởng đến 
sức khỏe vật nuôi… Biết 
được gia đình nuôi gà đẻ 
theo tiêu chuẩn VietGAP 
nên các thương lái, khách 
hàng yên tâm tìm đến mua 
gà giống nhiều hơn bởi gà 

bảo đảm không có mầm 
bệnh, sức khỏe tốt, phát 
triển đồng đều. Hiện nay, 
gia đình đang xuất bán 
gà giống (mới nở) với giá 
16 nghìn đồng/con. Cuối 
năm nay, giấy chứng nhận 
chăn nuôi theo tiêu chuẩn 
VietGAP của gia đình hết 
hiệu lực, tôi tiếp tục làm 
các thủ tục để được công 
nhận chăn nuôi VietGAP 
trong những năm tiếp theo. 

Sản xuất nông nghiệp 
theo tiêu chuẩn VietGAP 
mang lại nhiều ưu điểm. 
Tuy nhiên, để mở rộng 
quy mô sản xuất theo tiêu 
chuẩn này, nông dân trên 
địa bàn huyện Khoái Châu 
vẫn đang gặp nhiều khó 
khăn. Trao đổi về vấn đề 
này, đồng chí Lưu Quang 
Phúc, Trưởng phòng Nông 
nghiệp và PTNT huyện 
Khoái Châu cho biết: Việc 
áp dụng sản xuất theo 
tiêu chuẩn VietGAP trong 
huyện vẫn còn nhiều hạn 
chế do các hộ dân sản xuất 

còn nhỏ lẻ, manh mún, 
chưa hướng tới sản xuất 
hàng hóa, tập trung. Bên 
cạnh đó, vẫn còn nhiều hộ 
dân ngại thay đổi tập quán 
canh tác, việc tiêu thụ sản 
phẩm được chứng nhận 
theo tiêu chuẩn VietGAP 
gặp khó khăn do nhận 
thức của nhiều người tiêu 
dùng còn hạn chế; sản 
phẩm khó cạnh tranh do 
giá thành cao… Thời gian 
tới, phòng Nông nghiệp và 
PTNT huyện tiếp tục phối 
hợp với các đơn vị chuyên 
môn đẩy mạnh tuyên 
truyền, tập huấn đến người 
sản xuất và người tiêu 
dùng về hiệu quả của việc 
áp dụng sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP; giới thiệu 
cán bộ chuyên môn về tư 
vấn, hướng dẫn kỹ thuật 
cho người dân; giới thiệu, 
hỗ trợ các doanh nghiệp 
tham gia vào chuỗi sản 
xuất, cung ứng sản phẩm 
VietGAP…

MINH HUẾ

XÃ TAM ĐA

Phát triển đường nội đồng 
kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản

đồng, mặt đường rộng từ 
3 đến 4m, phục vụ tốt nhu 
cầu đi lại, sản xuất của 
nông dân. Tại một số điểm, 
người dân đã tự nguyện 
hiến đất để bảo đảm đủ 
mặt bằng thi công. Việc 
phát triển đường nội đồng 
đã góp phần nâng cao chất 
lượng sản phẩm, kết nối 
sản xuất với thị trường và 
tạo sự lưu thông hàng hóa 
giữa các vùng, tạo đà phát 
triển kinh tế, nâng cao thu 
nhập cho người dân trong 
thôn.

Chứng kiến sự đổi thay 
từng ngày của quê hương, 
bà Nguyễn Thị Phương ở 
thôn Tam Đa phấn khởi: 
Trước đây hầu hết các 
tuyến đường nội đồng chưa 
được đầu tư, mặt đường 
nhỏ, trời mưa trơn trượt, 
việc đi lại, vận chuyển vật 
tư, nông sản rất khó khăn 
vất vả. Từ khi có tuyến 
đường mới, đã thuận tiện 
hơn nhiều. Hiện nay, xe ô 

tô chở giống cây trồng, vật 
tư phân bón đã đến được 
sát ruộng nên việc thu 
hoạch và gieo trồng luôn 
được bảo đảm theo đúng 
kế hoạch, góp phần tăng 
năng suất cây trồng. Người 
dân cũng hăng say sản 
xuất hơn.

Trên địa bàn xã Tam Đa 
có nhiều mô hình phát triển 
kinh tế nông nghiệp, ngoài 
trồng lúa, rau màu, toàn xã 
có trên 250ha trồng cây 
ăn quả, chủ yếu là vải lai 
chín sớm, cam; thu nhập 
bình quân 1ha trồng cây 
ăn quả đạt hơn 170 triệu 
đồng/năm. Nhờ điều kiện 
thuận lợi từ những con 
đường được cứng hóa, 
năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, sản xuất nông nghiệp 
từng bước nâng cao và 
ngày càng tăng khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm 
hàng hóa trên thị trường. 
Quá trình này góp phần 
thúc đẩy tái cơ cấu nông 

nghiệp, thu hút sự tham 
gia của các doanh nghiệp, 
hợp tác xã để tạo sự liên 
kết từ khâu phát triển vùng 
nguyên liệu đến chế biến 
và tiêu thụ sản phẩm.

Những con đường mới 
khang trang được đầu tư 
xây dựng giúp cho việc đi 
lại, thông thương hàng hóa 
dễ dàng, tạo điều kiện cho 
nông dân có cơ hội vươn 
lên phát triển kinh tế, nâng 
cao đời sống, góp phần làm 
giàu cho quê hương. Đồng 
thời, tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân mở rộng sản 
xuất, đầu tư thâm canh và 
áp dụng khoa học kỹ thuật, 
đưa cơ giới hóa vào phát 
triển sản xuất. Thời gian 
tới, cùng với việc chú trọng 
xây dựng hệ thống đường 
nội đồng, xã Tam Đa tiếp 
tục quan tâm sửa chữa, 
nâng cấp bờ vùng, bờ thửa 
phục vụ phát triển sản xuất 
nông nghiệp.

VÂN ANH
Đài KTTV Hưng Yên

Thông báo đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Mích
Trụ sở tại: Thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
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Mích, Quyết định bổ nhiệm số 2255/QĐ-BTP.
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Đăng ký hoạt động số 39/TP-ĐKHĐ-CC ngày 
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Xác định huấn luyện chiến đấu là 
nhiệm vụ chính trị trung tâm thường 
xuyên, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 
trực tiếp của cấp ủy đảng, người chỉ 
huy các cấp, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh 
triển khai thực hiện đồng bộ nhiều 
giải pháp thực hiện hiệu quả; quán 
triệt, nắm vững phương châm huấn 
luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc” 
đối với bộ đội thường trực, “cơ bản, 
thiết thực, chất lượng” đối với dân 
quân tự vệ (DQTV), “cơ bản, thiết 
thực, hiệu quả” đối với dự bị động 
viên (DBĐV), lấy giáo dục chính trị 
làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật là 
trung tâm, huấn luyện cán bộ là then 
chốt; huấn luyện sát thực tế chiến 
đấu, coi trọng yêu cầu tác chiến mới, 
tác chiến trong điều kiện địch sử 
dụng vũ khí công nghệ cao. Trong 
quá trình huấn luyện, Bộ CHQS 
tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú 
trọng xây dựng, hoàn thiện cơ chế 
quản lý, điều hành theo hướng “tập 
trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, 
không chồng chéo”; tăng cường sự 
phối hợp, hiệp đồng và đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý, điều hành, thực hành huấn 
luyện. Công tác huấn luyện đêm kết 
hợp hoạt động tuần tra, kiểm soát, 
huấn luyện dã ngoại kết hợp làm 
công tác vận động quần chúng luôn 
được quan tâm thực hiện, mang lại 
hiệu quả thiết thực, góp phần quan 
trọng vào việc giữ gìn an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương 

và nâng cao trình độ khả năng sẵn 
sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. 

Hàng năm, trước khi bước vào 
huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đều tổ 
chức hội thi mô hình học cụ, đồ dùng 
huấn luyện và tổ chức tập huấn, bồi 
dưỡng cán bộ các cấp. Kết quả hàng 
năm, các cơ quan, đơn vị đều hoàn 
thành 100% nội dung, chương trình 
huấn luyện theo quy định cho lực 
lượng thường trực.

Về xây dựng, quản lý chương trình 
huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị tập trung đổi mới 
chương trình huấn luyện, chú trọng 
đưa các nội dung mới về chuyển 
trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ 
chức và phương pháp diễn tập, tổ 
chức và huấn luyện các khoa học 
quân sự, chuyên môn nhằm nâng 
cao trình độ trong thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của đơn vị và địa phương. 
Trong 10 năm qua, Bộ CHQS tỉnh 
đã chỉ đạo tổ chức 127 lần luyện 
tập chuyển trạng thái SSCĐ và 127 
cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 
1 cấp trên bản đồ; tham mưu triển 
khai thực hành 2 lần diễn tập khu vực 
phòng thủ (KVPT) tỉnh; chỉ đạo 14 
cuộc diễn tập KVPT và 1 cuộc diễn 
tập phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn của các huyện, thị xã, 
thành phố; hướng dẫn, giúp các sở, 
ban, ngành tỉnh tổ chức 98 cuộc diễn 
tập quốc phòng, an ninh và 280 lượt 
xã, phường, thị trấn diễn tập chiến 
đấu phòng thủ. 

Trong thời gian tới, trước yêu 
cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc trong tình hình mới và thực 
hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị, nâng cao chất lượng huấn 
luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng 
đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu 
mực, tiêu biểu”, Đảng ủy Quân sự 
tỉnh đề ra các giải pháp để thực 
hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết 
thực, vững chắc”, coi trọng huấn 
luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực 
hành làm chính, sử dụng thành thạo 
vũ khí, trang bị, khí tài hiện có. Các 
cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới tổ 
chức, phương pháp huấn luyện; chú 
trọng công tác quản lý, chỉ đạo, điều 
hành huấn luyện; công tác tập huấn, 
bồi dưỡng cán bộ các cấp; kết hợp 
chặt chẽ giữa huấn luyện với diễn 
tập, huấn luyện theo nhiệm vụ, theo 
tình huống, tăng cường huấn luyện 
đêm để nâng cao khả năng cơ động, 
không để bị động, bất ngờ trong mọi 
tình huống. Kết hợp chặt chẽ giữa 
huấn luyện với thực hiện nền nếp 
chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây 
dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, 
“mẫu mực, tiêu biểu”; tiếp tục đổi 
mới, tăng cường công tác giáo dục 
chính trị trong huấn luyện, gắn xây 
dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với 
xây dựng tổ chức đảng trong sạch, 
vững mạnh tiêu biểu, nhất là làm tốt 
công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật 
cho nhiệm vụ huấn luyện.

Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện...
(TIẾP THEO TRANG 1)

trình Hội đồng thẩm định vào tháng 10.2022 và trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt vào chậm nhất tháng 12.2022. Với 
các quy hoạch mà các bộ, địa phương đã tổ chức thẩm định 
xong, hồ sơ cần khẩn trương được hoàn thiện để trình cấp 
có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 9.2022.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên đôn đốc, gửi 
báo cáo trực tuyến về tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-
2030 trên hệ thống thông tin của bộ vào trước ngày 20 hằng 
tháng theo hướng dẫn tại văn bản số 4752/BKHĐT-QLQH 
ngày 20.7.2021 của bộ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó 
khăn, vướng mắc hoặc phát sinh các nội dung còn chưa 
thống nhất, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ xem xét và giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Trước thông tin trên, Bộ GD&ĐT có ý kiến như sau: 
Ngày 17.6, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 1683/

QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt kế hoạch triển khai công tác 
tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục 
mầm non năm 2022. Theo kế hoạch, từ ngày 18.9 đến trước 
17h ngày 30.9, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học 
trên hệ thống.

Như vậy, để các cơ sở đào tạo có thể cấp được giấy 
chứng nhận là sinh viên thì thí sinh phải thực hiện các thủ 
tục nhập học tại cơ sở đào tạo và việc này không thể thực 
hiện trước ngày 18.9 (thí sinh chưa phải là sinh viên).

Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các địa 
phương khi thí sinh đến làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân 
sự trước ngày 15.10, không bắt buộc phải nộp giấy chứng 
nhận học sinh, sinh viên để xem xét giải quyết tạm hoãn 
nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, nam công dân nếu đang 
là học sinh, sinh viên thì sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ. Tuy 
nhiên, theo quy định năm nay của Bộ GD&ĐT nên hiện tại 
tất cả các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học trong 
nước đều đang chờ kết quả xét tuyển, do đó các em không 
thể nộp minh chứng khi có nhu cầu hoãn nghĩa vụ quân sự.

Bộ Quốc phòng tạm hoãn... 
(TIẾP THEO TRANG 1)

Bảo đảm tiến độ... 
(TIẾP THEO TRANG 1)
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tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. Căn cứ chức năng 
nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, 
địa phương, các thành viên Ban Chỉ 
đạo và các đơn vị có liên quan đã tích 
cực phối hợp với đơn vị tư vấn, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư trong xây dựng 
đề cương nhiệm vụ; xác định những 
nội dung trọng tâm cần tích hợp vào 
QHT; hoàn chỉnh toàn bộ số liệu, tài 
liệu, các định hướng phát triển đối với 
những nội dung liên quan đến các nội 
dung đề xuất tích hợp vào QHT theo 
lĩnh vực, địa bàn và chức năng, nhiệm 
vụ của ngành, đơn vị mình để đề xuất 
trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy 
định. 

Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình 
triển khai lập QHT phát sinh nhiều 
vướng mắc, khó khăn. Hiện nay, Luật 
Quy hoạch có một số quy định chưa 
bắt kịp thực tiễn, chưa đánh giá được 
hết những vấn đề phát sinh trong thực 
tiễn trong khi việc ban hành văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật còn chậm 
và còn một số bất cập như: Chưa 
có quy định cụ thể hướng dẫn xây 
dựng dự toán chi phí tổ chức phiên 
họp của hội đồng thẩm định; chưa có 
quy định cụ thể hướng dẫn xây dựng 
dự toán chi phí thuê tư vấn phản biện 
độc lập, chưa có đầy đủ các hướng 
dẫn kỹ thuật, chuyên ngành về lập, 
thẩm định, quyết định hoặc phê 
duyệt quy hoạch thuộc hệ thống quy 
hoạch quốc gia đáp ứng được các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật theo 
quy định của Luật Quy hoạch... Quy 
hoạch hiện nay mang tính đa ngành, 
yêu cầu tích hợp theo phương pháp 
tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng 
bộ giữa các ngành, lĩnh vực có liên 
quan, đòi hỏi đơn vị tư vấn xây dựng 
QHT phải có đủ năng lực, nắm bắt 
chuyên sâu từng ngành (đặc biệt là 
ngành mang tính đặc thù), đồng thời 
phải bảo đảm kiến thức tổng thể, liên 
kết chặt chẽ giữa các ngành, các lĩnh 
vực…

Tại Nghị quyết số 119/NQ-CP 
ngày 27.9.2021 về các nhiệm vụ và 
giải pháp để nâng cao chất lượng và 
đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch 
thời kỳ 2021-2030, Chính phủ đặt 
ra mục tiêu hoàn thành việc lập quy 
hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng 
và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 
theo quy định pháp luật về quy hoạch 
trước ngày 31.12.2022. Thực hiện 
chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng 
Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các 
ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương 

tập trung cao độ, dành thời gian góp ý, 
hoàn thiện các nội dung quy hoạch để 
đơn vị tư vấn tích hợp vào QHT. Tăng 
cường phối hợp để nâng cấp hệ thống 
thông tin và cơ sở dữ liệu quy hoạch 
quốc gia, thống nhất công nghệ, định 
dạng dữ liệu về quy hoạch, cập nhật, 
chia sẻ thông tin bảo đảm tính công 
khai, minh bạch. Đặc biệt, phải chủ 
động phối hợp với Sở Kế hoạch và 
Đầu tư trong quá trình xem xét, xử lý 
những vấn đề liên ngành, liên huyện 
nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng 
bộ và hiệu quả của QHT; chủ động 
tiếp cận sớm các văn bản quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành, tháo 
gỡ các mâu thuẫn, chồng chéo trong 
thực hiện công tác quy hoạch và lấy 
thông tin, tích hợp quy hoạch ngành 
vào QHT. Đồng thời, tỉnh yêu cầu 
đơn vị tư vấn đẩy nhanh hơn nữa 
tiến độ thực hiện các công việc, chú 
trọng nâng cao chất lượng công tác 
lập QHT; chú trọng bảo đảm yêu cầu 
về các nội dung chính của QHT, đặc 
biệt là định hướng phát triển, sắp xếp 
không gian và phân bố nguồn lực cho 
các hoạt động kinh tế - xã hội hướng 
đến mục tiêu phát triển bền vững trên 
cả 3 trụ cột kinh tế - xã hội và môi 
trường, phù hợp với bối cảnh hội nhập 
quốc tế; bảo đảm tính liên kết, đồng 
bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ 
thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa 
các ngành và các vùng liên huyện, 
các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác 
định cụ thể các khu vực sử dụng cho 
mục đích quốc phòng, an ninh ở cấp 
tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí 
trên địa bàn cấp huyện…

Đồng chí Trịnh Văn Diễn, Giám 
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: 
Với việc nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, phối hợp và gia tăng các biện 
pháp, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao 
chất lượng lập QHT, đến nay đã cơ 
bản hoàn thành dự thảo QHT thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông 
qua dự thảo hoàn thiện báo cáo QHT, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn 
chỉnh dự thảo QHT, báo cáo UBND 
tỉnh xem xét, trình hội đồng thẩm định 
QHT cấp trung ương xem xét, phấn 
đấu trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt đúng thời hạn quy định tại Nghị 
quyết số 119/NQ-CP ngày 27.9.2021 
của Chính phủ.

Đẩy nhanh... NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HƯNG YÊN

THÔNG BÁO
Tuyển dụng cán bộ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 
nhánh Hưng Yên và Chi nhánh Bắc Hưng Yên tổ chức thi tuyển cán bộ năm 
2022, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
1/ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG 

YÊN 
Địa chỉ: Số 240, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên
+  Chuyên viên nghiệp vụ tín dụng (vị trí Quản lý khách hàng): 01 chỉ tiêu 
2/ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC 

HƯNG YÊN 
Địa chỉ: Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
+  Chuyên viên nghiệp vụ tín dụng (vị trí Quản lý khách hàng): 06 chỉ tiêu 
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện chung
- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
- Tuổi đời không quá 35.
- Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời 

gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo 
không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang 
chữa bệnh, cai nghiện…

- Không đang công tác chính thức tại BIDV. Trường hợp đã nghỉ việc tại 
BIDV thì thời gian nghỉ việc phải đủ 12 tháng tính từ ngày nghỉ việc đến 
ngày 30.9.2022.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng: Đáp ứng điều kiện tuyển dụng 
của từng vị trí tại website https://tuyendung.bidv.com.vn/. 

3. Đối tượng đặc cách vào vòng phỏng vấn: 
Ứng viên được xem xét đặc cách vào vòng phỏng vấn nếu đáp ứng được 

một trong các điều kiện sau: 
3.1. Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, hệ chính quy, tập trung, dài hạn 

(không bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học văn bằng 2, liên thông lên 
Đại học) tại 7 trường đại học bao gồm: Đại học Kinh tế quốc dân; Học viện 
Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Ngân hàng Tp.HCM; Đại học Kinh 
tế Tp.HCM; Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội; Đại học Ngoại 
thương. Trường hợp ứng viên là sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng phải 
có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. (Điều kiện này không 
áp dụng đối với vị trí Công nghệ thông tin).

3.2. Đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế về chuyên ngành học tập, 
nghiên cứu (cấp đại học trở lên) phù hợp với yêu cầu công việc tại vị trí dự 
tuyển.

3.3. Có kinh nghiệm công tác chính thức từ 03 năm (36 tháng) trở lên tại 
các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước (không bao gồm thời gian thử việc, 
học việc, cộng tác viên, lao động mùa vụ, khoán gọn), tại vị trí công tác phù 
hợp với vị trí tuyển dụng.  

Các ứng viên tại mục 3.1 đến 3.3 phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu 
chuẩn tuyển dụng tại mục 2.

4. Đối tượng được miễn thi viết tiếng Anh:
Ứng viên được xem xét miễn thi viết tiếng Anh nếu đáp ứng được một 

trong các điều kiện sau:
4.1. Có chứng chỉ còn liệu lực, do đơn vị có thẩm quyền cấp của một 

trong các chứng chỉ và mức điểm tối thiểu như sau: TOEFL-PBT 475 điểm; 
TOEFL-CBT 150 điểm; TOEFL_IBT 52 điểm; IELTS 5.0 điểm; TOEIC 550 
điểm; Trong đó: 

- Chứng chỉ TOEIC, TOEFL: Do Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ 
(Educational Testing Service - ETS) tổ chức, tại Việt Nam, đại diện của 
ETS cấp chứng chỉ này là IIG Việt Nam.

- Chứng chỉ IELTS: Do Đại học Cambridge (University of Cambridge 

ESOL), Hội đồng Anh (British Council) và tổ chức giáo dục IDP của Úc (IDP 
Education) cấp.

4.2. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành tiếng Anh;
4.3. Tốt nghiệp đại học nước ngoài học hoàn toàn bằng tiếng Anh.
4.4. Đối với chi nhánh Bắc Hưng Yên: Ngoài điều kiện tiếng Anh nêu 

trên ưu tiên tuyển dụng ứng viên QLKH biết tiếng Hàn Quốc và Nhật Bản.
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng tập trung qua 3 vòng:
1. Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ.
2. Vòng 2: Thi nghiệp vụ và ngoại ngữ tập trung. Trong đó:
- Môn thi nghiệp vụ: Gồm các nghiệp vụ tín dụng; tương ứng với vị trí 

ứng tuyển. 
- Môn thi ngoại ngữ (môn điều kiện): Môn thi ngoại ngữ là tiếng Anh, các 

ứng viên không đáp ứng điều kiện miễn thi tiếng Anh tại mục II.4 sẽ tham 
gia thi môn tiếng Anh trên máy tính. Điểm tiếng Anh là điểm điều kiện, đáp 
ứng mức tối thiểu của BIDV trong từng kỳ tuyển dụng, không tính vào điểm 
để xét vào vòng phỏng vấn. 

3. Vòng 3: Phỏng vấn. 
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Ứng viên nộp trực tiếp tại Chi nhánh hoặc qua Email
- Scan các văn bằng, chứng chỉ (không cần chứng thực):
+ Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ/Đại học; bảng điểm các năm học có xác nhận 

của trường. Trường hợp thí sinh dự thi vị trí Chuyên viên nghiệp vụ, nếu sử 
dụng bằng Thạc sỹ hoặc bằng Đại học văn bằng 2 để đăng ký (sử dụng 
bằng cấp này khi khai báo tạo hồ sơ trên website tuyển dụng), thí sinh phải 
gửi kèm bổ sung thêm file scan bằng tốt nghiệp Đại học (đối với Thạc sỹ) 
hoặc bằng tốt nghiệp Đại học thứ nhất (đối với Đại học văn bằng 2);

+ Bản cam kết điểm TBC tốt nghiệp chính thức không thấp hơn điểm 
TBC đã khai báo trong hồ sơ dự tuyển (đối với sinh viên năm cuối đang chờ 
lấy bằng). Trường hợp thấp hơn thì kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy 
bỏ. 

+ Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học; Bản sao các chứng chỉ về thành 
tích học tập (nếu có);

+ Chứng chỉ ngoại ngữ;
+ Các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác: Hợp đồng lao động, 

Quyết định tuyển dụng, Quyết định bổ nhiệm/phân công công tác, Quyết 
định xếp lương, sổ Bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác (nếu có).

- File ảnh 4x6 của ứng viên.
V. THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ
1. Thời gian: Từ ngày 21.9.2022 đến hết ngày 5.10.2022.
2. Cách thức: Hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh:
- Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hưng Yên, địa chỉ: 

240, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên, Email:hungyen@bidv.com.vn

 - Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bắc Hưng Yên, địa 
chỉ: Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Email:bachungyen@
bidv.com.vn

* Ghi chú:  
- Mọi thông tin chi tiết về đợt tuyển dụng: Số báo danh ứng viên, lịch thi, 

địa điểm thi, kết quả thi tuyển... sẽ được gửi tới email của thí sinh đủ điều 
kiện dự thi các vòng. 

- Các thí sinh cần đọc kỹ các điều kiện trên khi làm thủ tục nộp hồ sơ.
- Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của 

hồ sơ. Trường hợp BIDV phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính 
xác, trung thực, kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

Trân trọng thông báo!
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

(TIẾP THEO TRANG 1)

THỜI SỰ QUỐC TẾTHỜI SỰ QUỐC TẾ

Lạm phát tại Nhật Bản cao nhất trong 8 năm qua

Ấn Độ: Sét đánh khiến 21 người thiệt mạng

Bộ Nội vụ và Truyền thông 
Nhật Bản ngày 20.9 công bố 
báo cáo cho biết lạm phát của 
nước này trong tháng 8 đã chạm 
con số 2,8% - mức cao nhất kể 
từ năm 2014.

Theo báo cáo, nếu trừ các 
mặt hàng thực phẩm tươi sống 
có nhiều biến động, chỉ số giá 
tiêu dùng cơ bản trên toàn quốc 
của Nhật Bản có mức tăng mạnh 
nhất kể từ năm 2014 và vẫn cao 
hơn mục tiêu kiềm chế lạm phát 
ở mức 2% của Ngân hàng Trung 
ương Nhật Bản (BOJ) trong 
tháng thứ 5 liên tiếp.

Lạm phát tiêu dùng tại Nhật 
Bản đã tăng nhanh từ 2,4% 
trong tháng 7 do giá năng lượng 
và thực phẩm "leo thang", cũng 
như sự suy yếu nhanh chóng 
của đồng yen.

Báo cáo của Bộ Nội vụ và 
Truyền thông Nhật Bản được 
công bố vài ngày trước khi Ngân 
hàng Trung ương Nhật Bản dự 
kiến nhóm họp trong tuần này.

Khác với nhiều nước khác, 
BOJ đã không lựa chọn giải 
pháp tăng lãi suất để kiềm chế 
lạm phát, bởi ngân hàng này coi 
việc tăng giá hàng hóa hiện tại 
chỉ là tạm thời.

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Tokyo, ngày 21.6.2022
 (Ảnh: Reuters)

Khoảng cách ngày càng tăng 
giữa chính sách tiền tệ của Nhật Bản 
và việc tăng lãi suất ở các nước khác 
đã khiến đồng yen lao dốc, xuống 
mức thấp trong nhiều thập kỷ so với 
đồng USD.

BOJ vẫn duy trì mục tiêu duy trì 
lạm phát ở mức 2%, cho đây là yếu 
tố thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ 3 thế 
giới.

Theo TTXVN

Ngày 20.9, nhà chức trách Ấn Độ thông báo ít nhất 
21 người tại bang Bihar ở miền đông nước này đã thiệt 
mạng trong các vụ sét đánh khi trời mưa trong 24 giờ 
qua.

Theo một quan chức bang Bihar, các nạn nhân thiệt 
mạng là nông dân làm việc trên các cánh đồng hoặc 
công nhân làm việc ngoài trời.

Tổng cộng 10 huyện báo cáo các vụ sét đánh gây 
chết người, trong đó các huyện Purnia và Araria mỗi 

huyện báo cáo 4 người thiệt mạng.
Thống đốc bang Bihar cho biết, mỗi gia đình nạn 

nhân sẽ được trợ cấp 400.000 rupee (5.023 USD).
Quan chức này cũng khuyến cáo người dân cảnh 

giác trong mùa mưa bão, làm theo những hướng dẫn 
do cơ quan chức năng ban hành để bảo đảm an toàn 
cho bản thân, ở trong nhà khi trời có dông bão, sấm sét.

Theo TTXVN

Giải bóng chuyền nam Đại hội TDTT tỉnh Hưng Yên năm 2022
Trong các ngày 19 và 20.9, tại nhà tập luyện TDTT 

thành phố Hưng Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tổ chức giải bóng chuyền nam Đại hội TDTT tỉnh Hưng 
Yên năm 2022. Tham dự giải có hơn 50 vận động viên 
đến từ 4 đội của các huyện: Văn Giang, Văn Lâm, Phù 
Cừ và Yên Mỹ. Các đội bốc thăm, thi đấu theo thể thức 
vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra các đội nhất, nhì, 

ba. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, với sự cổ vũ của đông 
đảo người xem, giải bóng chuyền nam Đại hội TDTT tỉnh 
Hưng Yên năm 2022 đã thành công tốt đẹp. 

Kết quả, đội huyện Văn Giang giành giải Nhất, huyện 
Yên Mỹ giành giải Nhì và huyện Văn Lâm giành giải Ba.

LÊ HIẾU

Nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ 
nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, 
phụ nữ khuyết tật có thêm thu 
nhập, tháng 8 vừa qua, hội đã trao 
130 con gà 1 tháng tuổi cho 5 hội 
viên phụ nữ. Trong ngày nhận gà 
giống, chị Nguyễn Thị Thu, hội 
viên phụ nữ của xã cảm động cho 
biết: Gia đình tôi có hoàn cảnh khó 
khăn, bản thân bị bệnh, sức khỏe 
yếu nên rất khó để tìm được công 
việc phù hợp. Được sự quan tâm 
của tổ chức hội, tôi được tặng đàn 
gà. Đây là nguồn lực để tôi cố gắng 
khắc phục khó khăn, phát triển kinh 
tế gia đình, nâng cao thu nhập.

Cùng với trao sinh kế cho phụ nữ 
có hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN 
xã còn huy động hội viên tiết kiệm 
được hơn 130 triệu đồng cho 33 
hội viên có hoàn cảnh gia đình khó 
khăn vay vốn với lãi suất ưu đãi để 
phát triển kinh tế. Cùng với đó, hội 
đã tín chấp hơn 6 tỷ đồng giúp 120 
hội viên vay vốn, trong đó nhiều hội 
viên có hoàn cảnh khó khăn; phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 
tập huấn chuyển giao khoa học kỹ 
thuật về cây trồng, vật nuôi giúp hội 
viên phụ nữ tăng thu nhập, cải thiện 
cuộc sống. Không chỉ hỗ trợ trong 
phát triển kinh tế, Hội LHPN xã đã 
kịp thời thăm hỏi, tặng quà hội viên 
phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn lúc ốm đau, hoạn nạn. Năm 
2021, chị Nguyễn Thị Nga không 
may bị tai nạn phải nằm viện điều trị 
dài ngày, chồng chị Nga bị khuyết 
tật nên gặp nhiều khó khăn trong 
sinh hoạt. Hội LHPN xã đã trích 
quỹ và vận động các tập thể, cá 
nhân, hội viên hỗ trợ chị Nga 5 triệu 
đồng, trong đó có 1 chiếc bếp ga và 
gần 4 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, 
hội còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà 
4 hội viên có hoàn cảnh khó khăn; 
vận động doanh nghiệp đóng trên 

Chăm lo cho phụ nữ...

địa bàn xã hỗ trợ 1 hội viên có hoàn 
cảnh khó khăn làm ngõ bằng bê tông 
trị giá 11 triệu đồng. Trong đợt dịch 
Covid-19 năm 2021, Hội LHPN xã đã 
tổ chức cho hội viên cắt cỏ cho bò, gặt 
lúa, đi chợ mua nhu yếu phẩm hỗ trợ 4 
hội viên phải cách ly để phòng, chống 
dịch. 

Việc học và làm theo Bác lan tỏa 
đến từng chi hội. Tiêu biểu là Chi hội 
phụ nữ thôn Vân Nghệ đã triển khai 
thực hiện hiệu quả mô hình “Phế liệu 
sạch”, hội viên phụ nữ tận dụng nguồn 
rác thải sinh hoạt hàng ngày trong gia 
đình như: Túi nilon, vỏ lon, hộp nhựa, 
giấy, bìa carton… sau đó thu gom để 
bán lấy tiền gây quỹ. Năm 2021, chi 
hội đã hỗ trợ hơn 2,6 triệu đồng từ mô 
hình “Phế liệu sạch” cho 5 hội viên có 
hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, 
Hội LHPN xã và Chi hội phụ nữ thôn 
Vân Nghệ đã phát động hội viên phụ 
nữ ủng hộ 7 triệu đồng cho 1 hội viên 
có hoàn cảnh gia đình khó khăn sửa 
chữa công trình phụ. 

Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, trẻ em mồ côi như em 

Nguyễn Văn Chiến, học sinh lớp 7 
hiện đang sống cùng 2 chị gái, nhiều 
lần tưởng chừng em phải nghỉ học vì 
điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, 
Hội LHPN xã thường xuyên quan tâm, 
giúp đỡ. Nắm được hoàn cảnh của 
Chiến, nhiều năm nay, vào các dịp lễ, 
Tết, Hội LHPN xã đều tổ chức thăm, 
tặng quà động viên 3 chị em. Vừa qua, 
hội đã trích quỹ và vận động các nhà 
hảo tâm đỡ đầu, hỗ trợ em với số tiền 
6 triệu đồng/năm để giúp em giảm bớt 
khó khăn, yên tâm tới trường.

Đồng chí Lê Thị Huyền, Chủ tịch 
Hội LHPN xã Mai Động cho biết: Với 
mỗi địa chỉ, hội đều khảo sát hoàn 
cảnh, nguyện vọng của từng trường 
hợp, từ đó tìm ra hình thức hỗ trợ, giúp 
đỡ phù hợp nhằm phát huy hiệu quả 
nguồn lực hỗ trợ. Hoạt động chăm lo, 
hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo đã thể 
hiện vai trò của Hội LHPN xã, của 
mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc 
chung tay giúp đỡ những đối tượng 
yếu thế trong xã hội.

Hội LHPN xã Mai Động (Kim Động) trao bảo trợ cho em Nguyễn Văn Chiến

(TIẾP THEO TRANG 1)


