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THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP 

Là một tỉnh nằm trong vùng 
Đồng bằng sông Hồng 
và trong nôi văn hóa của 

người Việt cổ, trên vùng đất 
Hưng Yên chứa đựng nhiều 
di sản văn hóa vật thể và phi 
vật thể có giá trị đặc sắc. Đây 
cũng là vùng đất của những lễ 
hội truyền thống, những làng 
nghề hàng trăm năm tuổi. Để 
giữ gìn cội nguồn truyền thống 
ấy, Hưng Yên luôn xác định 
bảo tồn và phát huy giá trị di 
sản văn hóa là trách nhiệm 
của các cấp, các ngành và cả 
cộng đồng.

Đến nay, Hưng Yên còn lưu 
giữ nhiều di sản văn hóa truyền 
thống, phong tục, tập quán, tín 
ngưỡng, lễ hội và hệ thống di 
tích lịch sử văn hóa phong phú, 

Gia đình chị Lan đang quây 
quần bên bữa cơm tối vui vẻ thì 
nghe tiếng gọi ngoài cổng:

- Chị Lan ơi! Chị có nhà không, 
cho tôi hỏi chút?

Thấy vậy, chị Lan buông vội bát 
cơm xuống mâm rồi chạy ra ngõ. 
Vừa nhìn thấy chị Lan, bà Hoa liền 
phân trần: Có phải hôm trước đi họp 
phụ huynh, cô giáo thông báo tổng 
các khoản thu đầu năm học gần 3 
triệu đồng phải không chị?

- Vâng, đúng rồi bà ạ.
Ấy vậy mà con Cúc (con dâu bà 

Hoa) lại bảo tôi rằng: Chắc bà nghe 
không rõ. Cháu học lớp 3, miễn học 
phí, tiền mua sách giáo khoa con đã 
nộp từ trước, giờ thu những khoản gì 

mà nhiều vậy? Nói thật với chị, lúc 
cô giáo đọc các khoản thu đầu năm 
học, tôi già rồi, tai nghễnh ngãng lại 
thêm hàng chục các khoản thu nên 
tôi không nhớ hết, chỉ nhớ tổng số 
tiền mỗi học sinh phải nộp học kỳ I 
gần 3 triệu đồng thôi.

Chị Lan ôn tồn chia sẻ: Sau buổi 
đi họp phụ huynh đầu năm học 
cho bọn trẻ về, cháu cũng rất băn 
khoăn vì danh sách các khoản đóng 
góp quá nhiều, trong đó có những 
khoản vừa bắt buộc, vừa tự nguyện 
được “ấn” số tiền rất rõ ràng, cụ thể. 
Thắc mắc về những khoản đóng 
góp mang tính “tự nguyện” nhưng 
quả thật cháu rất băn khoăn không 
muốn hỏi giữa cuộc họp vì ngại cô 

Mỗi tuần một chuyện Giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống
Đến hẹn lại “lạm thu”

LÊ HIẾUPHÚC HƯNG
Đền thờ Triệu Việt Vương, xã Dạ Trạch (Khoái Châu) được đầu tư phục hồi, 

xây dựng

Hội CCB tỉnh phối hợp tổ chức khởi công, hỗ trợ xây nhà cho CCB có hoàn cảnh 
khó khăn ở xã Đặng Lễ (Ân Thi)

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB tỉnh xác 
định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, 
chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo 

vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Các 
cấp hội thường xuyên quán triệt, vận động hội 
viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy bản 
chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, 
vận động hội viên, Nhân dân thực hiện nghiêm 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính 
trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. 
Các cấp Hội CCB đã tham gia đóng góp trên 
4.200 ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đại 
hội Đảng các cấp; có 2.744 CCB tham gia các tổ 
tuyên truyền, giữ gìn an ninh trật tự trước, trong 
và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 
1.396 cán bộ, hội viên trúng cử đại biểu HĐND 
các cấp. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống 
dịch Covid-19, gần 2.700 CCB không ngại tuổi 
cao, luôn gương mẫu, nhiệt tình tham gia các 
tổ phòng, chống dịch tại địa phương, đóng góp 
gần 6 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch 
Covid-19.

Tô thắm truyền thống “Trung thành, 
đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”

THU AN

(XEM TIẾP TRANG 2)(XEM TIẾP TRANG 2)

(XEM TIẾP TRANG 4)

Nhà ở xã hội - 
Nhu cầu bức thiết 

của cuộc sống

Mướt xanh vườn rau 
trên sân thượng

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

Quán triệt, triển khai thực hiện
 Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo 

số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Tin, ảnh: PV

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn làm việc 
với Tập đoàn Sumitomo Corporation

(XEM TIN TRANG 4)

Tin, ảnh: PHẠM ĐĂNG

(XEM TIN TRANG 2)

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam làm việc với Hội Nông dân tỉnh

(XEM TIN TRANG 2)

Ngày 22.9, đoàn công tác của Trung 
ương Hội Nông dân Việt Nam (đoàn công 
tác) do đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ 
tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 
làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm 
việc với Hội Nông dân tỉnh.

Trước khi làm việc với Hội Nông dân 
tỉnh, đoàn công tác đến thăm mô hình chi 
hội, tổ hội nghề nghiệp tại xã Phạm Ngũ 
Lão và mô hình phát triển kinh tế tập thể 
tại xã Chính Nghĩa (Kim Động); làm việc 
với Hội Nông dân xã Chính Nghĩa, Hội 
Nông dân huyện Kim Động nhằm nắm 
bắt tình hình công tác hội và phong trào 
nông dân 9 tháng năm 2022. Cùng đi với 
đoàn có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban 
Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân 
tỉnh. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Nông 
dân tỉnh báo cáo với đoàn công tác kết 
quả hoạt động của hội và phong trào 
nông dân 9 tháng năm 2022. Theo đó, 
các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã 
triển khai thực hiện hiệu quả phong trào 
“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh 
giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm 
nghèo bền vững”, thu hút 86.647 hộ nông 
dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu 
hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 
các cấp. Bên cạnh đó, các cấp hội còn 
phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ 
chức 316 buổi tư vấn, tập huấn chuyển 

giao khoa học kỹ thuật cho 24.923 lượt 
hội viên; cung ứng 1.117 tấn phân bón 
theo hình thức trả chậm; tổ chức 8 lớp 
dạy nghề cho 210 hội viên; tín chấp từ 
Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp hơn 85,3 tỷ 
đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế; 
hướng dẫn xây dựng mới được 2 chi hội 
nông dân nghề nghiệp, 5 tổ hội nông dân 
nghề nghiệp...

Tại buổi làm việc, đại diện Hội nông 
dân tỉnh kiến nghị, đề xuất để đoàn công 
tác báo cáo với Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam, các cấp có thẩm quyền xem 
xét nâng mức cho vay của Quỹ Hỗ trợ 
nông dân các cấp đối với hội viên nông 
dân; quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn nông 
dân liên kết, phát triển các hình thức kinh 
tế tập thể, xây dựng thương hiệu, quảng 
bá, tiêu thụ nông sản hàng hóa...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ 
tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 
Bùi Thị Thơm yêu cầu các cấp Hội Nông 
dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các 
phong trào thi đua, đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động nhằm nâng cao 
chất lượng công tác hội và phong trào 
nông dân; quan tâm công tác xây dựng 
tổ chức hội, tập hợp hội viên, nâng cao 
vai trò, hỗ trợ nông dân trong phát triển 
kinh tế; tiếp tục hỗ trợ nông dân kết nối 
tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, 
thương hiệu nông sản, chuyển đổi số 
trong sản xuất và tiêu thụ nông sản…

HỒNG NGỌC

Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu
 Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên 

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Tin, ảnh: PV

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự Đại hội

Các đại biểu tại buổi làm việc

100% số học sinh 
Trường trung học 
cơ sở Hòa Phong 

đến trường
Sau một thời gian với sự tích 

cực tuyên truyền, vận động của 
các ban, ngành, đoàn thể thị xã 
Mỹ Hào và UBND xã Hòa Phong 
(thị xã Mỹ Hào), đến ngày 22.9, 
100% số học sinh Trường trung 
học cơ sở Hòa Phong đến 
trường học tập đầy đủ. Trước đó 
vào ngày 5.9, Trường trung học 
cơ sở Hòa Phong vắng mặt 112 
học sinh, trong đó có 95 học 
sinh ở thôn Hòa Đam do nhiều 
người dân trong xã đã có nhận 
thức sai lệch cho con em mình 
nghỉ học để phản đối dự án khu 
xử lý chất thải Hoà Phong.

PV
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Nhà ở xã hội được xây dựng để 
hỗ trợ, giải quyết nhu cầu chỗ 
ở cho các đối tượng khó khăn, 

thu nhập thấp. Vì vậy, loại hình nhà 
ở này được Nhà nước hỗ trợ thông 
qua ưu đãi về tiền sử dụng đất, thuế 
giá trị gia tăng, lãi suất vay... nhằm 
giảm giá bán. Với những ưu điểm 
trên, rất nhiều người dân trên địa bàn 
tỉnh mong muốn được sở hữu một 
căn nhà ở xã hội. Đồng thời, đòi hỏi 
các ngành, đơn vị chức năng, chính 
quyền địa phương tăng cường công 
tác quản lý trong quá trình xây dựng, 
mở bán để tránh xảy ra việc trục lợi 
chính sách an sinh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, đối 
tượng được hưởng chính sách hỗ trợ 
nhà ở xã hội có số lượng rất lớn, đa 
dạng về thành phần, như: Người có 
công với cách mạng, người thu nhập 
thấp, công nhân các khu công nghiệp, 
công chức, viên chức... Đối với nhà 
ở cho công nhân, toàn tỉnh hiện nay 
mới chỉ có 2 dãy nhà ở của Dự án 
Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho 
công nhân thuê của Công ty TNHH 
thép Thành Long và Công ty TNHH 
giày Thuận Thành (Văn Lâm) với 176 
căn hộ đang đưa vào sử dụng, tương 
đương tổng diện tích đã hoàn thành 
khoảng gần 7 nghìn m2 sàn. Trong khi 
đó, theo số liệu thống kê từ các sở, 
ngành chuyên môn, đến năm 2025, 
tổng diện tích đất phục vụ sản xuất 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt gần 
6 nghìn ha với số công nhân và người 
lao động tương ứng làm việc trong các 
khu công nghiệp là 471 nghìn người, 
trong đó, số công nhân có nhu cầu về 
nhà ở chiếm tỷ lệ khoảng 25%, tương 
đương phát triển thêm gần 18 nghìn 
căn hộ với tổng diện tích sử dụng đất 
khoảng 165,2ha. 

Đối với dự án nhà ở cho người thu 
nhập thấp, theo số liệu tổng hợp từ 
Sở Xây dựng, tính đến thời điểm hiện 
nay, toàn tỉnh có 3 dự án nhà ở cho 
người thu nhập thấp gồm: Dự án nhà 
ở xã hội Phúc Hưng - Phố Nối, khu 
nhà ở xã hội Phúc Hưng II (thị xã Mỹ 
Hào) và dự án khu nhà ở cho người có 
thu nhập thấp (thành phố Hưng Yên) 
có tổng diện tích gần 4ha với trên 1,7 
nghìn căn hộ. Bên cạnh đó, có 7 dự 
án khu đô thị, nhà ở thương mại có 
dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội 
gồm: Dự án nhà ở công nhân, nhà ở 
thương mại Lạc Hồng Phúc (thị xã 
Mỹ Hào) có tổng diện tích xây dựng 
nhà ở xã hội trên 2,3ha đến nay đã 
hoàn thành 649 căn hộ. Còn lại: Khu 

Nhà ở xã hội - Nhu cầu bức thiết của cuộc sống

nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp 
Phố Nối (thị xã Mỹ Hào), dự án 
đầu tư xây dựng khu dân cư mới 
trên địa bàn xã Nhân Hòa (thị 
xã Mỹ Hào), khu đô thị phía Bắc 
đường trục trung tâm khu đô thị 
phía Nam QL5 (Yên Mỹ), khu 
đô thị sinh thái Dream City (Văn 
Giang), dự án khu đô thị Đại An 
(Văn Giang) và khu đô thị mới 
phía đông huyện Văn Giang có 
tổng diện tích đất xây dựng nhà ở 
xã hội là 41,8 ha đang trong giai 
đoạn chuẩn bị thủ tục đầu tư xây 
dựng và chuẩn bị thi công. Ngoài 
ra, còn 6 dự án khu đô thị, nhà ở 
thương mại có dành quỹ đất xây 
dựng nhà ở xã hội đã quy hoạch 
với tổng diện tích 16,7ha, dự kiến 
xây dựng trên 8,6 nghìn căn hộ. 

Thời gian qua, việc phát triển 
và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội 
luôn được tỉnh quan tâm. Tỉnh 
đưa ra chủ trương khi tổ chức 
quy hoạch khu công nghiệp nhất 
thiết phải kèm theo quy hoạch 
nhà ở xã hội, nhà ở công nhân 
kèm theo các thiết chế văn hoá. 
Qua đó, tỉnh đã bố trí quỹ đất, lập 
quy hoạch cho 10 dự án nhà ở 

công nhân gắn với các khu công 
nghiệp với tổng quỹ đất 265,3ha. 

Để các chương trình, dự án 
xây dựng nhà ở xã hội xây dựng 
đúng quy hoạch, bán đúng giá, 
hỗ trợ đúng đối tượng, các dự án 
ngay từ khi quy hoạch, đến khi 
tiến hành quá trình xây dựng, 
mở bán đều có sự giám sát, tư 
vấn, thẩm định các công đoạn 
từ phía Sở Xây dựng và các sở, 
ban, ngành liên quan. Đồng chí 
Đoàn Hồng Quân, Trưởng phòng 
Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) 
cho biết: Hiện nay, sở đang phối 
hợp với Trung tâm nghiên cứu 
nhà ở và thị trường bất động sản 
(thuộc Cục Quản lý nhà và thị 
trường bất động sản - Bộ Xây 
dựng) xây dựng Kế hoạch phát 
triển nhà cho năm 2022 và cho 
giai đoạn 2022 - 2025. Trong quá 
trình triển khai xây dựng các dự 
án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, 
sở đang tiếp tục thực hiện việc hỗ 
trợ, rà soát sự trùng lặp đối tượng 
trên cơ sở danh sách đăng ký do 
chủ đầu tư chuyển nộp. Đồng 
thời, công bố công khai các thông 
tin về dự án, lượng căn hộ đã và 

đang giao bán… trên website của 
Sở Xây dựng.

Tuy nhiên, việc triển khai dự 
án nhà ở xã hội, nhà ở cho công 
nhân trên địa bàn tỉnh vẫn gặp 
nhiều khó khăn trong việc thu hút 
nhà đầu tư tham gia thực hiện, 
các chủ đầu tư chậm triển khai. 
Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách 
về phát triển nhà ở xã hội, nhà 
ở công nhân chưa hấp hẫn các 
doanh nghiệp đầu tư, công tác 
giải phóng mặt bằng khó khăn… 
Thời gian tới, để thu hút các dự án 
nhà ở xã hội, cần có chủ trương, 
chính sách hỗ trợ, ưu đãi các chủ 
đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã 
hội. Đồng thời, cho phép các địa 
phương chủ động quy hoạch bố 
trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà 
ở xã hội ở các đô thị, nghiên cứu 
xây dựng cơ chế riêng cho phát 
triển nhà ở công nhân. Đồng thời, 
có cơ chế bắt buộc các doanh 
nghiệp phải thuê nhà ở cho công 
nhân, người lao động làm việc 
trong doanh nghiệp của mình…

MINH HUẾ

Dự án khu nhà ở cho người có thu nhập thấp (thành phố Hưng Yên)

Giữ gìn và phát huy ...
BỆNH VIỆN SẢN - NHI HƯNG YÊN 

Triển khai dịch vụ lấy máu cuống rốn
(TIẾP THEO TRANG 1)Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như phát 

triển những kỹ thuật mới, Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên 
đã triển khai dịch vụ lấy máu cuống rốn ngay sau khi trẻ 
vừa chào đời. Đây là kỹ thuật đơn giản, không gây đau 
đớn cho mẹ và trẻ. Máu cuống rốn sẽ được gửi tại ngân 
hàng mô máu cuống rốn theo yêu cầu của gia đình bệnh 
nhân. 

Máu cuống rốn của thai chứa một lượng dồi dào tế 
bào gốc liên quan đến trẻ và các thành viên gia đình. Tế 
bào gốc là loại tế bào nổi trội, có thể góp phần vào việc 
phát triển các mô, cơ quan nội tạng và hệ thống cơ thể; 
có thể biến đổi thành một loại tế bào khác trong cơ thể để 

bắt đầu sự hình thành và phát triển mới hoàn toàn, giúp 
xây dựng hệ thống miễn dịch. Tế bào gốc giúp ích cho 
việc điều trị bệnh tật cho chính đứa trẻ và những người 
thân trong gia đình và trong cộng đồng khi có các chỉ số 
sinh học phù hợp. Hiện nay, tế bào gốc từ máu cuống rốn 
được sử dụng để điều trị thành công hơn 80 loại bệnh 
khác nhau.

Lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn được xem là một 
biện pháp bảo đảm sức khỏe cho trẻ và người thân trong 
tương lai như một hình thức “bảo hiểm sinh học” vô giá. 

ĐÀO DOAN

chủ nhiệm và ban đại diện cha mẹ học sinh để ý nên 
đành chấp nhận “ai sao, mình vậy” đóng các khoản đầu 
năm học cho con…

Câu chuyện các khoản thu đầu năm học của bà Hoa 
và chị Lan cũng là vấn đề đang được rất nhiều bậc phụ 
huynh học sinh quan tâm thời điểm này. Cùng một cấp 
học nhưng các khoản thu cũng không có trường nào 
giống trường nào và có một điểm chung là chắc chắn 
mức thu sẽ không thấp hơn những năm học trước. Vài 
triệu đồng với những gia đình có điều kiện kinh tế khá 
giả là không lớn nhưng với không ít gia đình, đó thực 
sự là một khoản lớn, phải tiết kiệm chi tiêu mới đủ để 

đóng góp cho con. Vì vậy, nhà trường, ban đại diện cha 
mẹ học sinh nên có sự cân nhắc, bàn bạc và đi đến 
thống nhất để tất cả các khoản thu vừa không trái với 
quy định, vừa phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của đa 
số phụ huynh học sinh. Quan trọng hơn, việc thu - chi 
cần sự công khai, minh bạch để không ai còn cảm thấy 
băn khoăn khi đóng tiền cho con mà không biết khoản 
thu ấy có được thu đúng, chi đúng hay không. Hơn nữa, 
phụ huynh không nên bày tỏ sự bức xúc nhưng rồi lại thụ 
động tiếp tay cho nạn “lạm thu”, hãy lên tiếng khi thấy 
những khoản thu đầu năm học không phù hợp. 

Đến hẹn lại “lạm thu” (TIẾP THEO TRANG 1)

Trung Quốc phát triển giày sinh học có thể phân hủy
TIN KHOA HỌC - KỸ THUẬT

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển và 
sản xuất những đôi giày sinh học có thể sử dụng hằng 
ngày, nhưng đồng thời cũng có thể phân hủy nhanh 
chóng và trở thành phân bón nông nghiệp.

Theo báo China Science Daily, nhóm nhà nghiên 
cứu thuộc Đại học Công nghệ hóa học Bắc Kinh đã 
phát triển một loại cao su polyester có nguồn gốc sinh 
học và sử dụng vật liệu này để làm nên những chiếc đế 
giày, trong khi các bộ phận khác của đôi giày được làm 
từ sợi gai dầu, sợi tre và mủ thân cây ngô. Nhóm nghiên 
cứu - với trưởng nhóm là ông Zhang Liqun, một chuyên 
gia thuộc Học viện Kỹ thuật Trung Quốc đã hoàn thành 
sản xuất thử nghiệm 1.000 tấn cao su polyester. Loại 

cao su này cũng có thể được sử dụng để sản xuất lốp xe 
sinh học có thể phân hủy dựa trên sinh học và gioăng 
cao su chịu dầu. Nhóm nghiên cứu đã bắt đầu sản xuất 
quy mô nhỏ những đôi giày kiểu này và trong tương lai 
sẽ hợp tác với các doanh nghiệp để tiến hành sản xuất 
hàng loạt.

Theo chuyên gia Wang Zhao - thành viên của nhóm 
nghiên cứu, việc thiếu nguồn cung cao su có thể phân 
hủy đã hạn chế sự phát triển của những đôi giày sinh 
học ở Trung Quốc và theo đó, có tới 1 tỷ đôi giày bị vứt 
bỏ mỗi năm, gây ra mối đe dọa lớn cho môi trường.

ST

Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông
 trên các tuyến ĐT.376, ĐT.382

Ngày 22.9, Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp 
với xã Tân Việt tổ chức giải tỏa các trường hợp họp chợ 
tự phát vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các 
tuyến ĐT.376 và ĐT.382, đoạn qua địa phận xã Tân Việt 
(Yên Mỹ).

Việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông 
trên các tuyến giao thông nằm trong kế hoạch phối hợp 
thường xuyên giữa Thanh tra Sở Giao thông vận tải và 
các địa phương trên địa bàn tỉnh. Quá trình giải tỏa vi 

phạm, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền các 
quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nguy cơ 
gây tai nạn giao thông từ việc họp chợ lấn chiếm lòng, 
lề đường; vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ các công 
trình vi phạm. Kết quả, đã vận động được gần 100 hộ 
dân tự giác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông 
trên các tuyến ĐT.376 và ĐT.382

PHẠM ĐĂNG

Ngày 22.9, tại trụ sở HĐND - UBND 
tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm 
việc với Tập đoàn Sumitomo Corporation 
(Nhật Bản). Dự buổi làm việc có đồng chí 
Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn 
Sumitomo Corporation cảm ơn tỉnh đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp của Nhật Bản hoạt động trong 
Khu công nghiệp Thăng Long II trong thời 
gian qua. Hiện nay, Tập đoàn Sumitomo 
Corporation đang thực hiện mở rộng Khu 
công nghiệp Thăng Long II và đã nhận 
được sự hỗ trợ tích cực của tỉnh trong quá 
trình triển khai dự án. Tập đoàn mong 
muốn tỉnh tiếp tục hỗ trợ trong công tác 
giải phóng mặt bằng, quá trình triển khai 
thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư 
xây dựng dự án theo tiến độ đăng ký.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch 
UBND tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, 
thời gian qua, các sở, ngành, địa phương 
của tỉnh đã nỗ lực thực hiện các giải pháp 
đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 
diện tích mở rộng của Khu công nghiệp 
Thăng Long II, đến nay đã cơ bản hoàn 
thành các thủ tục đền bù giải phóng mặt 
bằng, tuy nhiên còn nhiều hộ dân có 
diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án 
chưa nhận được tiền đền bù giải phóng 
mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
Tập đoàn Sumitomo Corporation khẩn 
trương bố trí kinh phí để đền bù giải 
phóng mặt bằng cho các hộ dân có diện 
tích đất trong dự án; thực hiện đồng 
bộ các giải pháp phối hợp giữa doanh 
nghiệp và chính quyền địa phương để 
đẩy nhanh tiến độ dự án. Chủ tịch UBND 
tỉnh mong muốn, sau khi hoàn thiện mở 
rộng hạ tầng Khu công nghiệp Thăng 
Long II, Tập đoàn Sumitomo Corporation 
sẽ tập trung thu hút các dự án lớn, công 
nghệ cao vào khu công nghiệp. Chủ tịch 
UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Sumitomo 
Corporation tiếp tục nghiên cứu phương 
án đầu tư vào địa bàn tỉnh trong giai 
đoạn tới.

Chủ tịch UBND tỉnh 
Trần Quốc Văn làm việc... 

(TIẾP THEO TRANG 1)Ngày 22.9, tại Trung tâm hội nghị 
tỉnh đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, 
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh 
Hưng Yên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-
2027. Đến dự có các đồng chí: Trần 
Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm 
Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng 
190 đại biểu đại diện cho 69.807 cán 
bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) 
các cấp trong tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần 
thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 có chủ 
đề: “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, 
truyền thống Trung thành - Đoàn kết 
- Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội 
CCB các cấp vững mạnh toàn diện, 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Tại ngày làm việc thứ nhất, Đại hội 
đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 7 đồng chí, 
bầu Đoàn thư ký gồm 2 đồng chí và bầu 
Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 
đồng chí.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ 
tịch, Đại hội thông qua chương trình, 
nội quy đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến 
tham gia Dự thảo báo cáo chính trị cấp 
trên; báo cáo tổng kết Điều lệ và sửa 
đổi Điều lệ Hội CCB Việt Nam; báo cáo 
kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo 
cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội 
CCB tỉnh khóa VI. 

Phát biểu tại ngày làm việc thứ 
nhất, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản yêu 
cầu các đại biểu nêu cao tinh thần 
trách nhiệm với lá phiếu để bầu những 
đại biểu xứng đáng, có tài, có đức vào 
Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời, phát 
huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để tiếp tục 
đóng góp xây dựng tổ chức Hội CCB 
ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban 
Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo kế hoạch, ngày 23.9, Đại hội 
đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm 
kỳ 2022 - 2027 bước vào ngày làm việc 
thứ hai và bế mạc.

Ngày làm việc thứ nhất...
(TIẾP THEO TRANG 1)

đa dạng, những yếu tố góp phần tạo 
nên nét bản sắc văn hóa riêng của 
tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 1.802 di tích; 
6 hiện vật, nhóm hiện vật được công 
nhận là bảo vật quốc gia. Hưng Yên 
lưu giữ được kho tàng văn hóa phi 
vật thể đa dạng, phong phú với trên 
500 lễ hội, 147 làng nghề truyền 
thống, 243 đơn vị ca dao, tục ngữ, 
hò, vè, ngụ ngôn, truyện cổ tích, hát 
ru, văn tế. Trên địa bàn tỉnh có nhiều 
nghệ nhân nắm giữ tri thức dân 
gian, tập quán xã hội, nghệ thuật 
trình diễn dân gian ở các loại hình 
ca trù, trống quân, hát chèo... Hát 
trống quân Hưng Yên và lễ hội đền 
Tống Trân đã được đưa vào Danh 
mục di sản văn hóa phi vật thể quốc 
gia. 19 nghệ nhân được Chủ tịch 
nước phong tặng danh hiệu Nghệ 
nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn 
hóa phi vật thể. 

Những năm qua, công tác bảo 
tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa 
truyền thống của tỉnh được các cấp, 
các ngành và Nhân dân trong tỉnh 
quan tâm thực hiện. Tỉnh đã thực 
hiện tu bổ, chống xuống cấp từ 
ngân sách nhà nước cho 105 di tích 
(74 di tích quốc gia, 31 di tích cấp 
tỉnh); đầu tư phục hồi, xây dựng một 
số di tích trọng điểm của tỉnh như: 
Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân, 
đền thờ Hoàng Hoa Thám, đền 
thờ Triệu Việt Vương, nhà lưu niệm 
Trung tướng Nguyễn Bình, đền thờ 
Nguyễn Trung Ngạn... Thực hiện 
hiệu quả công tác kiểm kê, sưu tầm, 
nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa 
phi vật thể tiêu biểu của tỉnh đối với 
lễ hội Đa Hòa - Dạ Trạch, lễ hội đền 
An Xá (Đậu An), lễ hội đình Quan 
Xuyên, lễ hội cầu mưa chùa Thái 
Lạc, làng nghề hương xạ Cao Thôn, 
đúc đồng Lộng Thượng, chạm bạc 
Huệ Lai… Nhiều địa phương tổ chức 
các lớp truyền dạy nghệ thuật hát 
ca trù, trống quân cho hạt nhân văn 
nghệ cơ sở; tổ chức biểu diễn nhiều 
chương trình nghệ thuật ca trù, trống 
quân, chèo để phục vụ Nhân dân. 

Tại thành phố Hưng Yên, công 
tác quản lý, bảo tồn, giữ gìn và phát 
huy bản sắc văn hóa truyền thống 
gắn với phát triển du lịch được triển 
khai thực hiện có hiệu quả. Nhiều 
nét đẹp truyền thống ở địa phương 
được khôi phục, giữ gìn, trong đó có 
lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến 
mỗi năm thu hút hàng vạn khách 
thập phương về hành hương, tham 
quan, chiêm bái. Lễ hội văn hóa 
dân gian Phố Hiến được gắn với 

các di tích và phục dựng lại các hoạt 
động văn hóa, tín ngưỡng cổ, những 
trò chơi dân gian truyền thống góp 
phần tái hiện về một vùng đất Phố 
Hiến sầm uất, thương cảng nổi tiếng 
một thời đã đi vào lịch sử với câu 
ca "Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố 
Hiến". Đến với lễ hội, Nhân dân và 
du khách không chỉ được hòa mình 
vào không gian lễ hội mà còn là dịp 
để thưởng ngoạn, chiêm ngưỡng, 
tìm hiểu về các di tích lịch sử văn 
hóa vốn là điểm nhấn trong du lịch 
Phố Hiến như: Văn miếu Xích Đằng, 
chùa Chuông, đền Trần, đền Mẫu, 
đền Thiên Hậu, đền Bà Chúa Kho… 
và những nét độc đáo riêng về ẩm 
thực, âm nhạc, các trò chơi dân gian. 

Để bảo tồn, phát huy bản sắc văn 
hóa truyền thống, huyện Khoái Châu 
đã thực hiện nhiều giải pháp, trong 
đó khuyến khích Nhân dân sưu tầm, 
giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống; 
duy trì, phát huy giá trị của làn điệu 
trống quân. Để lời hát xưa không bị 
mất đi, các nghệ nhân đã nhiệt tình 
truyền dạy cho lớp trẻ cách hát trống 
quân thông qua các buổi học ngoại 
khóa tại Trường tiểu học Dạ Trạch và 
THCS Dạ Trạch. Từ điểm sáng này, 
nhiều địa phương trong tỉnh đã thành 
lập các đội văn nghệ hay câu lạc bộ 
để cùng giữ gìn, bảo tồn loại hình 
nghệ thuật được Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch công nhận di sản văn 
hóa phi vật thể quốc gia như: Câu 
lạc bộ hát trống quân thôn Tiên Kiều, 

xã Bãi Sậy (Ân Thi); Câu lạc bộ hát 
trống quân thôn Kênh Cầu, xã Đồng 
Than (Yên Mỹ); Tổ hát trống quân 
thôn Đồng Chung, xã Việt Hưng (Văn 
Lâm); Câu lạc bộ hát trống quân lời 
cổ xã Vĩnh Khúc (Văn Giang)...

Nhiều địa phương khác trên địa 
bàn tỉnh cũng có những cách làm 
sáng tạo nhằm giữ gìn bản sắc văn 
hóa truyền thống của địa phương 
như lưu giữ, phát triển các làng nghề 
truyền thống, các trò chơi dân gian, 
đặc sản ẩm thực… Cùng với đó, công 
tác tuyên truyền, quảng bá, giới 
thiệu tiềm năng, lợi thế và những giá 
trị tiêu biểu hệ thống di sản văn hóa 
được thực hiện bằng nhiều hình thức: 
Xuất bản ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp và 
quảng bá qua mạng xã hội; sản xuất 
phim giới thiệu các di sản văn hóa 
tiêu biểu; tham gia hội chợ, triển lãm 
tại các địa phương...

 Việc triển khai thực hiện các 
giải pháp để giữ gìn và phát huy giá 
trị văn hóa truyền thống ở các địa 
phương trên địa bàn tỉnh là một việc 
làm thiết thực, nhằm mục đích bảo 
đảm cho di sản văn hóa được lưu 
truyền và không ngừng tái tạo, phát 
huy tác dụng lâu dài. Qua đó, nâng 
cao nhận thức của cán bộ, đảng viên 
và quần chúng Nhân dân, đặc biệt là 
lớp trẻ về giá trị của kho tàng di sản 
văn hóa truyền thống ông cha để lại, 
góp phần xây dựng quê hương ngày 
càng giàu đẹp, xứng đáng với truyền 
thống của miền quê văn hiến.

Lễ hội truyền thống làng Nôm, xã Đại Đồng (Văn Lâm)
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LỜI HAY - Ý ĐẸP
* Thư viện là kho tàng chứa tất cả của cải tinh thần của loài người

G.V.LEIBNIZ

* Nói không có nội dung cũng như phát ra tiếng mà không có suy nghĩ
VIRGIL

THU NÓI
Tiếng sáo diều chưa dứt
Trống trường làng đã vang
Mùa thu ép trong trang vở
Tuổi thơ… ký ức ngập tràn

Cha bảo mùa thu là tháng Tám
Cỏ cây ngọn gió cũng hồng
Mẹ bảo mùa thu là tiếng trống
Là mái chèo khua động ngã ba sông

Anh  bảo mùa thu là chín chắn
Mái tóc em nhuộm trắng sương chiều
Hương bồ kết vật vờ vương ngõ vắng
Thu thầm thì gợi nhớ một thời yêu

Không như mùa xuân phô sắc
Không như mùa hạ ồn ào
Chẳng như mùa đông lạnh cắt
Thu lặng thầm sao lòng cứ nao nao

Qua mùa hè nắng lửa
Tới mùa đông khô cằn
Thu như là vai mẹ 
Gánh hai miền gian truân!
                              NGUYỄN VĂN THÍCH

Thật thú vị khi sống ở 
phố, xung quanh là 
nhà cao tầng, những 

bức tường, những khung 
cửa kính... nhưng khi bước 
lên sân thượng, cả một 
khoảng xanh tươi cây lá ùa 
vào tầm mắt, như đưa ta tới 
một góc nhỏ thôn quê giữa 
phố thị ồn ào.

Hai bác tôi rời quê 
chuyển lên phố sống cùng 
anh chị đã hơn 1 năm nay. 
Biết bố mẹ yêu vườn tược, 
anh chị dành nhiều ngày, 
thuê thợ cải tạo sân thượng 
thành một khu vườn nhỏ. 
Chỉ vỏn vẹn mấy chục mét 
vuông, nhưng nhờ khéo 
sắp xếp mà khu vườn có 
thể trồng được đủ các loại 
cây, hoa, rau xanh theo sở 
thích của bố mẹ. Chỉ mấy 
tháng sau, khu sân thượng 
đã biến thành mảnh vườn 
đầy màu sắc: Mướp nở hoa 
vàng, quả xanh lủng lẳng; 
rau dền đỏ; rau muống 
mơn mởn... Sớm, chiều, 
vườn rau trở thành nơi hai 
bác yêu thích nhất, chỉ 
là những công việc bình 
thường như nhặt cỏ, tưới 
nước, hái rau, gieo hạt... 
mà sao thấy thư thái, yên 
bình. Các bác bảo, ngày 
xưa ở quê là nông dân, 
giờ lên phố, nhờ có mảnh 
vườn mà mình được làm 
“nông phố”!. Bữa ăn hàng 
ngày của gia đình phong 
phú và vui vẻ hơn nhiều, 
đơn giản chỉ bằng một đĩa 

Chiều thu đồng quê 
bảng lảng, êm đềm 
như mang tất cả hồn 

quê tụ vào cảnh vật. Chiều 
xuống, ông mặt trời ngả 
dần về tây, khuất sau đám 
mây cuối chân trời. Hoàng 
hôn từ từ buông xuống 
cánh đồng. Từng áng mây 
bồng bềnh nhẹ trôi trên nền 
trời xanh thẳm. Ráng chiều 
phủ thắm ruộng  đồng, rơi 
xuống mặt sông vẽ lên bức 
tranh thiên nhiên tươi đẹp. 
Những tia nắng nghiêng 
trải dài lên thảm lúa, chiếu 
xuống lòng sông lấp loáng, 
mái chèo khua nước tạo 
sóng làm mặt nước lung 
linh huyền ảo. 

Hai bên bờ sông, những 
bãi ngô, ruộng đỗ, luống 
khoai xanh mướt. Từng 
thửa ruộng lúa trĩu bông 
hứa hẹn mùa vàng bội thu. 
Giữa cánh đồng là con 
mương đem dòng nước 
tưới mát ngô, lúa, cỏ cây. 
Thấp thoáng những cánh 
chim bay vội vã tìm về tổ 
ấm. Cánh cò chấp chới 
trên đồng. Từng làn gió 
mát rượi mang theo hương 
lúa dịu ngọt, mùi cỏ cây 
nồng nồng, mùi bùn đất 
ngai ngái. Gió nhẹ nhàng 
thổi qua rặng phi lao, xào 
xạc trên luỹ tre, mơn man 
trên đồng lúa. Đâu đó dưới 
mái nhà ai, khói lam chiều 
vờn lên hòa vào ngọn gió. 
Thấp thoáng trên triền đê, 
bờ sông là những chú bò 
thung thăng gặm cỏ. Lũ trẻ 
í ới gọi nhau thả diều, tiếng 
sáo diều vi vu lẫn trong 
tiếng hò reo của bọn trẻ, 
hòa điệu cùng tiếng dế, 
côn trùng rỉ rả dưới bờ cỏ 
tạo thành khúc nhạc đồng 
quê mượt mà, êm dịu.

Chiều về, cánh đồng 
vẫn đầy ắp tiếng nói cười, 
chuyện trò của người nông 
dân. Thấp thoáng trên đồng 
những bóng nón trắng, các 
bà, các chị lúi húi, miệt mài 

Phòng riêng
Cô giáo hỏi thăm học sinh:
- Nhà mới của em có đẹp 

không?
- Thưa cô, đẹp lắm ạ. Ai cũng 

có phòng riêng, chỉ bố và mẹ em 
là vẫn phải ở chung phòng thôi.

Suy diễn
Bà vợ hỏi ông chồng:
- Quỹ đen của ông đã cạn kiệt 

rồi có phải không?
- Sao bà lại hỏi thế?
- Vì dạo này tôi thấy ông thường 

đi làm về đúng giờ, không còn bê 
trễ và có mùi men như lúc trước.

Đúng hướng
Hai anh bạn vốn là dân sư 

phạm lâu ngày gặp nhau:
- Dạo này làm ăn thế nào anh?
- Mình mở trung tâm luyện thi, 

nhưng người ta mở nhiều quá, 

cạnh tranh không nổi, học sinh lèo 

tèo… Còn cậu?

- Mình cũng mở trung tâm 

luyện thi, ơn trời, đi đúng hướng. 

Học sinh cứ đăng ký ào ào…

- Luyện thi gì vậy?

- Luyện thi hoa hậu.

(ST)

THĂM QUÊ 
BÁC HỒ

Con về quê Bác chiều nay
Vườn nhà tre lá rực đầy nắng hoa

Nén hương dâng với tâm ca
Như là Bác trở về nhà cùng con

Lời Người dặn với nước non
Con nghe như tiếng Bác còn quanh đây...

Con từ xứ nhãn về đây
Quê hương ơn Bác tháng ngày khắc ghi

VĂN DIÊN

với công việc đồng áng, 
người thăm đồng, người 
phun thuốc trừ sâu, người 
làm cỏ, người tưới rau, thu 
hoạch ngô, khoai. Tiếng 
nói cười, tiếng gọi nhau í 
ới. Sau một ngày làm việc 
vất vả nhưng trên gương 
mặt ai cũng bừng lên niềm 
vui, nở nụ cười no ấm.

Chiều làng quê êm 
đềm, thân thương không 
chỉ bởi khung cảnh yên 
bình mà còn có bóng dáng 
cha mẹ ở thăm thẳm đồng 
xa. Thấy thấp thoáng đâu 
đây dáng mẹ cha lam lũ, 
nhọc nhằn cày bừa cấy 
hái, vất vả sớm hôm, mưa 
nắng với ruộng đồng. 
Những trưa hè nắng lửa 
hay chiều đông giá rét căm 
căm, cha mẹ vẫn “bán mặt 
cho đất bán lưng cho trời” 
cặm cụi với việc đồng áng. 
Giọt mồ hôi mặn mòi ướt 
áo cha, gánh lúa nặng 
trên đôi vai mẹ gầy gò, 
chân bước trên con đường 

đất trơn trượt. Đôi bàn tay 
chai sạn của cha, tấm lưng 
còng khó nhọc của mẹ cứ 
lặng lẽ đổi sức cho các 
con sự đủ đầy và bình yên. 
Cánh đồng là nơi lưu giữ 
những tháng ngày vất vả 
một nắng hai sương trên 
đôi vai cha mẹ. Những cây 
lúa, cây ngô, cây đỗ lớn 
lên từ đồng ruộng quê nhà 
nhờ đất phù sa màu mỡ và 
công người chăm bón, đã 
nuôi lớn bao thế hệ. Từng 
giọt mồ hôi ướt đẫm qua 
nắng mưa, hòa quyện vào 
hương đồng bát ngát làm 
nên những mùa vàng trĩu 
hạt. 

Tình yêu quê hương là 
tình cảm lớn lao được vun 
đắp bởi những nhớ thương 
nho nhỏ. Tôi xa quê đã 
nhiều năm nhưng những 
buổi chiều đồng làng luôn 
nằm trong tâm trí, da diết 
và đậm sâu. Cánh đồng 
mang lại màu xanh tươi 
đẹp, đem lại mùa vàng no 

Chiều đồng quê

TẢN VĂN

Mướt xanh vườn rau trên sân thượng

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

Một vườn rau xanh tươi trên sân thượng 
ở phường Minh Khai (thành phố Hưng Yên)

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

salad trộn từ rau sạch nhà 
trồng, những quả cà chua 
chín mọng vừa hái trên 
cây, hay một bát canh từ 
trái mướp cuối mùa. Lũ trẻ 
cũng bị khu vườn thu hút, 
rời bỏ màn hình ti vi, ipad 
để cầm chiếc dầm nhỏ đào 
đất, tự trồng, tự chăm cái 
cây của riêng mình.

Không chỉ để thỏa nỗi 
nhớ ruộng vườn, không 
chỉ để tự trồng rau sạch 
cho gia đình, vườn rau 
sân thượng thời gian gần 
đây còn là một thú vui với 
nhiều gia đình ở phố. Giữa 
các khu phố sầm uất của 
thành phố Hưng Yên hay 

các thị trấn, thị tứ đông 
đúc trên địa bàn tỉnh, ta dễ 
dàng bắt gặp những vườn 
rau trên sân thượng. Có 
gia đình thuê thợ thiết kế, 
trang bị vật dụng phù hợp 
và hiện đại, hệ thống tưới 
tuần hoàn tự động hoặc hệ 
thống thủy canh. Có gia 
đình lại đơn giản tự tạo cho 
mình những khu vườn “0 
đồng” bằng các loại thùng, 
hộp cũ, các loại đất mùn, 
biến rác hữu cơ hàng ngày 
thành phân hữu cơ để 
chăm bón cho cây... Người 
yêu thích làm vườn có thể 
dễ dàng tìm thấy những 
vật dụng, đất sạch, phân 

ấm. Đồng làng về chiều 
mênh mang đầy gió và tràn 
đầy sức sống, bình yên 
như bức tranh hiền hòa, 
êm dịu. Chiều đồng quê là 
hình ảnh thân thương, máu 
thịt của quê mình, như một 
người bạn chia sẻ niềm vui, 
vỗ về, bao dung mỗi khi ta 
mệt mỏi hay buồn chán, 
thất vọng. Đi giữa mênh 
mang đồng làng, ngọn gió 
quê hương miên man thổi 
vào lòng những giai điệu 
nhẹ nhàng mà da diết, 
cảm thấy lòng thật bình 
yên, thanh thản. Muốn hít 
hà thật sâu làn gió đồng 
nội. Tâm hồn xao xuyến 
như được sống lại trong 
mênh mang hồi ức đẹp đẽ 
nơi quê nhà, nơi ấy có cha 
mẹ vất vả nhọc nhằn tháng 
năm nuôi ta khôn lớn, nơi 
ấy có hình bóng xóm làng 
thân thương, có hương 
đồng gió nội ngạt ngào. 

Cuộc sống với bao vất 
vả lo toan, bon chen, xô 
bồ khiến ta mải mê chuyện 
cơm, áo, gạo, tiền mà quên 
đi những giá trị nhỏ nhoi 
đích thực. Tuổi trẻ thường 
ước mơ thoát khỏi cảnh 
ruộng đồng, chân lấm, tay 
bùn, muốn bay cao, bay xa 
hơn lũy tre làng. Nhưng khi 
đã khôn lớn, trưởng thành, 
đã trải qua sóng gió với 
cuộc đời, đã nếm đủ ngọt 
bùi, cay đắng thì tâm tưởng 
lại hướng về quê hương, 
ruộng đồng, ngược dòng 
thời gian tìm về quá khứ. 
Bởi quê hương xứ sở thật 
thiêng liêng, gần gũi, luôn 
đậm sâu trong trái tim mỗi 
người, là nơi yên bình nhất 
để người đi xa mong ước 
tìm về với thương nhớ. 
Cảm ơn quê nhà, cảm ơn 
cánh đồng thân thương 
với những chiều bình yên, 
ấm áp đã nuôi ta khôn lớn, 
trưởng thành…

P.Đ.N

hữu cơ, hạt giống... tại các 
cửa hàng hoặc các shop 
online. Bằng cách này hay 
cách khác, vườn rau sân 
thượng mở ra không gian 
xanh thoáng đãng, yên 
bình và hữu ích cho các gia 
đình không có điều kiện về 
đất làm vườn. Những khu 
vườn nhỏ như một thú vui 
trong ngày, giảm stress và 
tạo không gian gần gũi với 
thiên nhiên cho trẻ nhỏ.

 Còn gì thích thú hơn 
khi một buổi sáng cuối 
tuần thức dậy, thay vì mở 
cửa bước ra con phố ồn 
ào, mẹ con, bà cháu có 
thể dắt nhau bước lên 
khu vườn sân thượng. Một 
chùm hoa thiên lý vừa nở 
thơm thoang thoảng, vài 
giọt sương đọng trên tàu 
dọc mùng xanh mướt, có 
chú chim sâu nhảy nhót 
trên giàn cây dày lá... 
Trước bữa cơm chiều lại 
có thể mang chiếc rổ nhỏ 
lên thăm vườn, thu hoạch 
rau quả, xới vài khay đất 
để trồng thêm các loại 
rau mới... Những góc nhỏ 
xanh tươi trên sân thượng 
đang góp thêm màu xanh 
cho nhà phố, thêm sắc 
xanh cho những khu phố 
sầm uất và lan tỏa lối sống 
tích cực, hài hòa với thiên 
nhiên, bảo vệ môi trường 
nơi phố thị.

HẢI TRIỀU
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Tô thắm truyền thống... 
(TIẾP THEO TRANG 1)

Xử phạt 105,3 triệu đồng do vi phạm
 về an toàn thực phẩm

Các cấp hội tích cực vận động CCB phát 
huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, 
dám làm, sáng tạo trong lao động, sản xuất, 
giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, 
giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên 
làm giàu hợp pháp, góp phần vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đến 
nay, Hội CCB các cấp đã tín chấp với các tổ 
chức tín dụng cho cán bộ, hội viên vay vốn 
với số tiền gần 266 tỷ đồng; xây dựng được 
nhiều mô hình CCB làm kinh tế giỏi với 285 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1.066 trang trại, 
4.503 gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm 
cho trên 16 nghìn lao động. Hiện nay, số 
hội viên CCB khá và giàu toàn tỉnh đạt tỷ lệ 
68,9%. 

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ 
nguồn" của dân tộc, các cấp hội đã tuyên 
truyền cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng 
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vòng tay đồng 
đội, Quỹ Khuyến học, xây dựng đài tưởng 
niệm các anh hùng liệt sĩ; tặng sổ tiết kiệm 
tình nghĩa; tặng quà, động viên kịp thời các 
gia đình chính sách, người có công với cách 
mạng, gia đình cán bộ, hội viên CCB, nhận 
phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 5 
năm qua, các cấp hội đã phối hợp với các 
ngành, đoàn thể và địa phương xây và sửa 
chữa được 72 ngôi nhà cho hội viên có hoàn 
cảnh khó khăn; tặng 12.358 suất quà, trị giá 
3,1 tỷ đồng cho gia đình chính sách, người 
có công với cách mạng, hội viên có hoàn 
cảnh khó khăn; tham gia tổ chức đón hàng 
trăm hài cốt liệt sĩ ở các chiến trường về an 
nghỉ tại nghĩa trang địa phương.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
Hội CCB các cấp còn phối hợp chặt chẽ với 
các ban, ngành, đoàn thể tham gia có hiệu 
quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; 

thực hiện chính sách hậu phương quân đội, 
phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ 
quốc, tham gia phòng, chống tội phạm và 
tệ nạn xã hội. Từ năm 2018 đến nay, hội 
đã vận động hội viên hiến 34.300m2 đất 
để làm đường giao thông và các công trình 
phúc lợi, đóng góp 38.650 ngày công lao 
động, ủng hộ 38 tỷ đồng để xây dựng nông 
thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông 
thôn mới kiểu mẫu. Các cấp hội đã phối hợp 
tổ chức 36 buổi tập huấn tuyên truyền pháp 
luật, phòng, chống ma túy, chiến lược bảo 
vệ an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông… 
cho trên 2.500 lượt cán bộ, hội viên. Toàn 
tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu 
quả của 479 tổ CCB tự quản về phòng, 
chống tội phạm và tệ nạn xã hội, 226 tổ tự 
quản về an toàn giao thông; giáo dục, cảm 
hoá được 38 đối tượng có tiền án, tiền sự 
hòa nhập cộng đồng.

Nhận thức, quán triệt sâu sắc nhiệm 
vụ cấp ủy đảng giao là tham gia giáo dục 
truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng cho thế hệ trẻ, Hội CCB tỉnh đã 
phối hợp với Tỉnh đoàn thực hiện tốt phong 
trào "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập 
nghiệp", "Tiếp bước dưới cờ Đảng", "Tuổi 
trẻ tiếp bước các thế hệ anh hùng", "Thanh 
niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc". Nhiệm 
kỳ qua, 100% số cơ sở hội phối hợp với 
Đoàn thanh niên tổ chức chỉnh trang nghĩa 
trang liệt sĩ, thắp nến tri ân nhân ngày 27.7; 
tổ chức trên 500 buổi tuyên truyền, giáo 
dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách 
mạng của dân tộc và quê hương cho trên 
118 nghìn học sinh, sinh viên; tặng quà cho 
trên 9 nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ 
với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng.

Công tác xây dựng tổ chức hội được 

chú trọng, không ngừng phát triển. Nhiệm 
kỳ 2017-2022, toàn tỉnh kết nạp 9.318 hội 
viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 
lên 69.807 người. Cơ cấu tổ chức và chất 
lượng hoạt động của hội ngày càng được 
nâng lên, thể hiện rõ vai trò, tính chất của 
một tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với đó, 
đội ngũ cán bộ các cấp hội luôn nhiệt tình, 
trách nhiệm, tận tâm, tận lực trước nhiệm vụ 
được giao. Hàng năm 95% tổ chức hội cơ sở 
đạt trong sạch, vững mạnh, không có hội cơ 
sở yếu kém; 95,5% số hội viên gương mẫu, 
95% số gia đình hội viên đạt gia đình văn 
hóa; các chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt kế 
hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hùng, Chủ tịch 
Hội CCB tỉnh cho biết: Kế thừa và phát huy 
những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022-
2027, các cấp hội tiếp tục thi đua học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và 
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc. Không ngừng đổi mới, nội dung, 
phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của tổ chức hội, góp phần thực hiện 
thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm 
kỳ 2022-2027. Tích cực tham gia xây dựng 
và bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân và 
chế độ XHCN, bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác những tư tưởng 
sai trái, thù địch; giúp nhau phát triển kinh 
tế, nâng cao đời sống; Tiếp tục tham gia giáo 
dục truyền thống yêu nước và cách mạng 
cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh 
phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và 
hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đài KTTV Hưng Yên

Từ ngày 23 đến 25.9.2022

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông (mưa tập trung 

vào chiều tối, đêm và sáng), ngày có nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2, 3.

Nhiệt độ cao nhất: 29 - 310C

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH HƯNG YÊN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
Đợt 2 năm 2022

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Hưng Yên, Chi nhánh Hưng Yên II thông báo 
tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2022, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng, địa điểm nhận hồ sơ và điện thoại liên hệ:
1. Chi nhánh tỉnh Hưng Yên (Chi nhánh loại I)

STT Đơn vị phụ thuộc 
Chi nhánh tỉnh Hưng 
Yên có nhu cầu 
tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng
Địa điểm nhận hồ sơ, 

điện thoại liên hệ
Tổng số Trong đó

Tín dụng Kế toán Thủ quỹ 
kiểm ngân

Lái xe

1 Hội sở Chi nhánh 
tỉnh Hưng Yên

2 2
Phòng 301, tầng 3 trụ sở 

Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng 
Yên - Số 793, đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Hiến Nam, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên.

Điện thoại liên hệ: 
02213.868.389

2 Chi nhánh thành 
phố Hưng Yên

3 1 1 1

3 Chi nhánh huyện 
Kim Động, Hưng Yên

3 1 2

4 Chi nhánh huyện 
Khoái Châu, Hưng 
Yên

4 3 1

5 Chi nhánh huyện 
Ân Thi, Hưng Yên

3 1 2

6 Chi nhánh huyện 
Tiên Lữ, Hưng Yên

1 1

7 Chi nhánh huyện 
Phù Cừ, Hưng Yên

2 1 1

Tổng cộng 18 8 6 1 3

2. Chi nhánh Hưng Yên II (Chi nhánh loại I)

STT
Đơn vị phụ thuộc Chi nhánh 

Hưng Yên II có nhu cầu tuyển 
dụng

Vị trí tuyển dụng
Địa điểm nhận hồ sơ, điện thoại liên hệTổng số Trong đó

Tín dụng Kế toán
1 Chi nhánh thị xã Mỹ Hào 

Hưng Yên II
3 2 1 Phòng 304, tầng 3, Agribank Chi nhánh Hưng 

Yên II - Số 619 đường Nguyễn Văn Linh, phường 
Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 

Điện thoại liên hệ: 02213.943.833
2 Chi nhánh huyện Yên Mỹ 

Hưng Yên II
2 1 1

3 Chi nhánh huyện Văn Lâm 
Hưng Yên II

1 0 1

Tổng cộng 06 3 3

II. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ ứng viên:
1. Điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên:
- Về trình độ đào tạo:
+ Đối với vị trí chuyên môn nghiệp vụ (Tín dụng, Kế toán): Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt 

nghiệp hệ liên thông lên đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Thanh 
toán quốc tế, Quản trị kinh doanh...).

+ Đối với ứng viên dự tuyển vị trí thủ quỹ, kiểm ngân: Tối thiểu tốt nghiệp trung cấp, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp (Tài chính 
ngân hàng, Kế toán, Kinh tế…); có cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị ít nhất 5 năm nếu được tuyển dụng.

+ Đối với ứng viên dự tuyển vị trí lái xe: Yêu cầu tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên, có Giấy phép lái xe hạng B2 trở lên, ưu tiên 
ứng viên có kinh nghiệm lái xe thực tế. Riêng đối với ứng viên dự tuyển vào làm việc tại Hội sở Chi nhánh tỉnh Hưng Yên, ưu tiên ứng 
viên có Giấy phép lái xe hạng D.

- Ứng viên trúng tuyển vị trí thủ quỹ, kiểm ngân, lái xe phải có cam kết làm công việc thủ quỹ, kiểm ngân, lái xe (ghi trong Hợp đồng 
lao động) và không được xin điều chuyển sang làm lao động chuyên môn nghiệp vụ khác.

- Các yêu cầu bổ sung khác:
+ Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển 

dụng.
+ Về lý lịch: Có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không giam giữ, 

quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng...
+ Về độ tuổi: Không quá 35 tuổi, một số trường hợp cần thu hút lao động giỏi (có kinh nghiệm thực tế hoặc trình độ đào tạo đạt loại 

giỏi, xuất sắc đúng chuyên ngành tại các trường đại học...) thì không quá 40 tuổi.
+ Về chiều cao và tình trạng sức khỏe: Nam cao từ 1,60m trở lên, nữ cao từ 1,50m trở lên; có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc. 

Sau khi trúng tuyển, ứng viên phải thực hiện khám sức khỏe theo yêu cầu của Agribank.
2. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh 3x4 (theo mẫu tại Thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2022 của Agribank đăng 

trên website: www.agribank.com.vn; Ứng viên được đăng ký 2 nguyện vọng:
- Nguyện vọng 1: Ứng viên lựa chọn một địa điểm làm việc theo danh sách các đơn vị phụ thuộc Chi nhánh tỉnh Hưng Yên, Chi nhánh 

Hưng Yên II (Hội sở/Chi nhánh huyện, thành phố, thị xã) có chỉ tiêu tuyển dụng nêu trên.
- Nguyện vọng 2: Địa điểm làm việc do Hội đồng tuyển dụng Chi nhánh tỉnh Hưng Yên, Chi nhánh Hưng Yên II phân công, trường hợp 

này ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 5 năm (nếu được tuyển dụng).
b) Sơ yếu lý lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
c) Bản sao công chứng văn bằng, bảng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
d) Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
đ) Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
e) Giấy tờ khác (nếu có).
Lưu ý:
- Các ứng viên đăng ký chính xác vị trí tuyển dụng, địa điểm làm việc để nộp hồ sơ dự tuyển tại Chi nhánh theo đúng thông báo của 

Chi nhánh.
- Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 1 vị trí tại một Chi nhánh loại I trong đợt tuyển dụng này (trường hợp ứng viên nộp đồng thời 2 Chi 

nhánh loại I hoặc đăng ký nguyện vọng tại Chi nhánh loại I này nhưng nộp hồ sơ tại Chi nhánh loại I khác, Agribank được quyền loại hồ 
sơ thí sinh ra khỏi đợt tuyển dụng này).

-  Agribank không nhận: Hồ sơ nộp hộ, hồ sơ nộp quá hạn, hồ sơ của ứng viên đã vi phạm Nội quy thi tuyển những năm trước đây.
-  Ứng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ tuyển dụng. Trường hợp Agribank phát hiện hồ sơ 

đăng ký dự thi không chính xác, không trung thực, kết quả thi tuyển của ứng viên sẽ bị hủy bỏ.
III. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
1. Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ Chi nhánh tỉnh Hưng Yên hoặc Chi nhánh Hưng Yên II theo địa điểm nhận hồ sơ nêu trên.
2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày Agribank có thông báo (ngày 21.9.2022) đến ngày 1.10.2022; riêng đối với hồ sơ dự tuyển vị trí lái 

xe, nhận hồ sơ từ ngày 23.9.2022 đến ngày 6.10.2022 (sáng từ 08h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày từ thứ 2 đến sáng thứ 7).
IV. Thi tuyển:
1. Thi tuyển được thực hiện qua các vòng: 
- Sơ tuyển hồ sơ.
- Thi viết (đối với vị trí Tín dụng, Kế toán, Thủ quỹ kiểm ngân): Ứng viên đăng ký vị trí tuyển dụng Tín dụng (mã vị trí - 01) thi môn Tín 

dụng, vị trí tuyển dụng Kế toán (mã vị trí - 02) thi môn Kế toán, vị trí tuyển dụng Thủ quỹ, kiểm ngân (mã vị trí - 05) thi môn Kiểm ngân.
Kiểm tra tay nghề đối với ứng viên dự tuyển vị trí lái xe (mã vị trí - 06).
- Thi phỏng vấn.
2. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Hội đồng tuyển dụng Chi nhánh tỉnh Hưng Yên, Chi nhánh Hưng Yên II sẽ thông báo đến ứng viên đủ 

điều kiện tham gia dự thi (dự kiến thời gian thi trong tháng 10 năm 2022). 
3. Nội quy thi tuyển lao động: Ứng viên xem tại tại thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2022 của Agribank đăng trên website: 

www.agribank.com.vn.
Agribank không tổ chức ôn thi và không ủy quyền cho các đơn vị khác tổ chức ôn thi dưới mọi hình thức.

T.M CHI NHÁNH TỈNH HƯNG YÊN, HƯNG YÊN II
GIÁM ĐỐC - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH HƯNG YÊN

Vũ Thanh Liêm

Trong tháng 9, qua kiểm tra, các lực lượng chức năng 
Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả tỉnh đã phát hiện 25 vụ vi phạm trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm, xử phạt 105,3 triệu đồng. Trong đó gồm: 2 vụ 
vận chuyển thực phẩm có dấu hiệu bị ôi thiu, biến đổi màu 
sắc; 3 vụ kinh doanh vận chuyển không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ; 20 vụ vi phạm về quy định trong bảo quản, chế 
biến thực phẩm an toàn. Lực lượng chức năng buộc tiêu 
hủy 495 kg thịt lợn, 17932 chiếc bánh trung thu và thực 
phẩm bao gói các loại.

MINH NGHĨA

Ngày 22.9, Ban Tổ chức Trung ương 
tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển 
khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW ngày 
18.8.2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản 
lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng 
cử (Quy định số 80-QĐ/TW) và Thông báo 
số 20-TB/TW ngày 8.9.2022 Kết luận của Bộ 
Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với 
cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
quản lý sau khi bị kỷ luật (Thông báo số 20-
TB/TW). Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự 
hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng 
chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Khuê, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban 
Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung 
ương quán triệt những nội dung chủ yếu trong 
Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo số 20-
TB/TW của Bộ Chính trị. Quy định số 80-QĐ/
TW có 6 chương, 34 điều nhằm tiếp tục cụ 
thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng; 
bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh 
bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; 
bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tổng thể, 
liên thông trong công tác cán bộ của hệ thống 
chính trị; đánh giá cán bộ khách quan, công 
tâm; lựa chọn và bố trí đúng cán bộ, đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác quản 
lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng 
cử, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực 
và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thông báo số 20-TB/TW nêu rõ việc bố trí 
công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực 

hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và 
quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, 
từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những 
cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín 
giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, đồng 
thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ 
hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục 
phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng 
cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân đối với Đảng và chế độ; khuyến 
khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển 
trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự 
nguyện xin từ chức; định hướng bố trí cán bộ 
sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo 
quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban 
Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn 
mạnh: Đây là những chủ trương mới, rất quan 
trọng của Đảng, do vậy, trên cơ sở hướng 
dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, các cấp 
uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần quán 
triệt, nghiên cứu kỹ Quy định số 80-QĐ/TW 
và Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị; 
sớm cụ thể hoá và tổ chức thực hiện phù hợp 
với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của 
địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm thực 
hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, 
tập thể quyết định, đồng thời phát huy đầy đủ 
trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng 
đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy 
Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy sớm tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
tổ chức quán triệt và ban hành các văn bản, 
kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm Quy 
định số 80-QĐ/TW và Thông báo số 20-TB/
TW của Bộ Chính trị…

Quán triệt, triển khai...
(TIẾP THEO TRANG 1)

ỐNG KÍNH PHÓNG VIÊN

Xe máy tự chế 
chở hàng cồng 
kềnh lưu thông 
trên đường 
ĐH.83 đoạn 
qua địa phận 
xã Trung Dũng 
(Tiên Lữ)
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