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Xử lý gần 900 trường hợp 
vi phạm trật tự an toàn giao thông

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 
lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân 

đạt 71,55% số thửa cần cấp

NHÂN NGÀY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM (23/11)

Bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể

LÊ HIẾUNghệ thuật hát trống quân của Hưng Yên là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Chú trọng phát triển 
sản phẩm OCOP

Từ ngày 15/10 đến ngày 16/11, 
qua công tác tuần tra, kiểm soát, 
lực lượng Cảnh sát giao thông 
toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý gần 
900 trường hợp vi phạm trật tự an 
toàn giao thông với tổng số tiền 
xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng. Trong 

số các trường hợp vi phạm bị xử 
lý có 110 trường hợp xe quá tải, 
76 trường hợp vi phạm nồng độ 
cồn... Qua xử lý, lực lượng chức 
năng đã tạm giữ 192 phương tiện, 
tước 49 giấy phép lái xe các loại.
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Theo tổng hợp của Văn phòng 
Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên 
và Môi trường), tổng số thửa đất ở 
của hộ gia đình, cá nhân trên địa 
bàn tỉnh cần cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất là 399.041 thửa, 

với diện tích hơn 10 nghìn ha. Đến 
nay, tổng số thửa đất ở đã được cấp 
giấy chứng nhận lần đầu là 285.534 
thửa, với diện tích hơn 7.400 ha, 
đạt 71,55% số thửa cần cấp.
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(XEM TRANG 3)

Toàn tỉnh có gần 1.500 chứng thư số, chữ ký số 
do Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý

Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.500 
chứng thư số, chữ ký số do Ban Cơ yếu 
Chính phủ quản lý, tăng gần 100 chứng 
thư số, chữ ký số so với cuối năm 2021; 
nâng tỷ lệ cơ quan hành chính nhà 
nước từ cấp tỉnh tới cấp xã được cấp 
chứng thư số, chữ ký số đạt 100%. Đây 
là các chứng thư số, chữ ký số được 

cấp cho các cơ quan nhà nước phục 
vụ ký số văn bản điện tử. Ngoài ra, các 
cơ quan nhà nước còn được các doanh 
nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin 
cung cấp hàng nghìn chữ ký số phục 
vụ hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị 
với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội... 

MAI NHUNG

Người cao tuổi thành phố Hưng Yên 
nêu gương sáng

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

VI NGOAN

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Tuổi cao 
chí càng cao”, thời gian qua, hội viên 
người cao tuổi (NCT) thành phố Hưng 

Yên luôn nêu gương sáng, không ngừng 
học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc 
làm cụ thể như: Phát triển kinh tế, giữ gìn 
an ninh trật tự, hăng hái tham gia các hoạt 
động vì cộng đồng... Mỗi việc làm của NCT 
trên địa bàn thành phố không chỉ là gương 
sáng cho con cháu noi theo, mà còn đóng 
góp một phần không nhỏ để xây dựng quê 
hương thêm giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Lê Ngọc Thắng, Phó trưởng 
Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố 
Hưng Yên cho biết: Thành phố Hưng Yên 
hiện có hơn 19,6 nghìn hội viên NCT, sinh 
hoạt tại 89 chi hội. Cán bộ, hội viên NCT 
của thành phố đã đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh gắn với phong trào thi đua “Tuổi cao - 

gương sáng”. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi 
nổi, thể hiện được vai trò, vị thế của NCT 
trong gia đình và xã hội.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Người 
cao tuổi làm kinh tế giỏi”, Ban đại diện Hội 
NCT thành phố Hưng Yên đã đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động hội viên các chi 
hội tích cực tham gia lao động sản xuất, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, linh 
hoạt trong phát triển ngành nghề và hoạt 
động thương mại, dịch vụ… 

Ông Nguyễn Văn Thành, hội viên Hội 
NCT phường Lam Sơn chia sẻ: Noi gương 
Bác, dù tuổi đã cao, tôi vẫn hăng say lao 
động sản xuất, làm giàu cho gia đình và 
góp phần xây dựng quê hương. Gia đình tôi 
hiện duy trì mô hình V.A.C vừa chăn nuôi, 
vừa trồng trọt và nuôi thả thủy sản. Trừ chi 
phí, mỗi năm đem lại cho gia đình nguồn 
thu hơn 250 triệu đồng.

(XEM TIẾP TRANG 2)

Trên 451 tỷ đồng dư nợ tín dụng 
ưu đãi cho vay giải quyết việc làm 
Chương trình tín dụng ưu đãi 

cho vay giải quyết việc làm qua 
Ngân hàng Chính sách xã hội 
được xác định là một trong những 
kênh dẫn vốn quan trọng giúp 
người dân có điều kiện phát triển 
sản xuất, kinh doanh, cải thiện 
kinh tế gia đình và giảm nghèo 
bền vững.

Tính đến thời điểm hiện tại, 
dư nợ chương trình tín dụng ưu 
đãi cho vay giải quyết việc làm 

trên địa bàn tỉnh đạt trên 451 tỷ 
đồng, có trên 8,8 nghìn khách 
hàng còn dư nợ. Hầu hết các dự 
án vay vốn được đầu tư vào chăn 
nuôi, trồng trọt, phát triển nghề 
phụ, nghề truyền thống và kinh 
doanh tổng hợp. Trong tổng số 
các dự án cho vay thì dự án thuộc 
kinh tế hộ gia đình chiếm đa số, 
tập trung ở vùng nông thôn, chủ 
yếu thu hút lực lượng lao động 
nông nghiệp nhàn rỗi.

Tiếp nhận 32 dự án đầu tư
 vào các khu công nghiệp

Từ đầu năm đến nay, Ban 
Quản lý các khu công nghiệp 
tỉnh đã tiếp nhận, cấp giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư cho 32 
dự án đầu tư vào các khu công 
nghiệp. Trong đó, có 19 dự án 
đầu tư trong nước với tổng vốn 
đăng ký khoảng 2.374 tỷ đồng; 
13 dự án đầu tư nước ngoài với 
tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 
201,5 triệu USD. Đồng thời, tiếp 
nhận, cấp giấy chứng nhận điều 

chỉnh tăng vốn đầu tư cho 46 dự 
án (32 dự án đầu tư nước ngoài và 
14 dự án đầu tư trong nước) với 
tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng 
thêm khoảng 296,4 triệu USD và 
khoảng 1.566 tỷ đồng. Đến nay, 
tổng vốn cấp mới và điều chỉnh 
tăng thêm của các dự án đầu tư 
vào các khu công nghiệp của tỉnh 
đạt khoảng 670 triệu USD.

PHẠM ĐĂNG

MINH NGHĨA

(XEM TRANG 4)

VĂN LÂM

Phát huy vai trò của doanh nghiệp 
trong công tác an sinh xã hội

Tin, ảnh: THU YẾN

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
tiếp xúc cử tri huyện Văn Lâm

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri
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* Đến ngày 17/11, nông dân trên địa bàn huyện Văn 
Lâm đã gieo trồng được gần 400/500ha cây vụ đông, chủ 
yếu là rau các loại và hoa, cây cảnh. Huyện phối hợp với 
các sở, ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ người dân sản xuất 
một số cây trồng như: Ngô nếp TBM18, bạc hà… 

* Đến ngày 15/11,  các cấp Hội liên hiệp phụ nữ trong 
tỉnh đã trực tiếp nhận đỡ đầu và kết nối để các nhà hảo tâm 
nhận đỡ đầu 486 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn 
(mức hỗ trợ từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/tháng/
cháu), tổng kinh phí hỗ trợ gần 3 tỷ đồng. 

* Từ năm 2021 đến nay, xã Đình Cao (Phù Cừ) đã huy 
động trên 124,4 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới kiểu 
mẫu. Trong đó, ngân sách huyện hỗ trợ 23,5 tỷ đồng, ngân 
sách xã gần 28 tỷ đồng, còn lại nguồn vốn ủng hộ của 
doanh nghiệp và huy động nguồn vốn xã hội hóa trong 
Nhân dân. 

* Từ năm 2021 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã 
thực hiện cải tạo, nâng cấp hơn 90,4km đường xã, hơn 
275km đường thôn, xóm, đường ra đồng, với tổng kinh phí 
thực hiện hơn 2,2 nghìn tỷ đồng. 

* Năm 2022, huyện Kim Động có 2 khu dân cư gồm: 
KDC Lương Xá (xã Hiệp Cường), KDC Tạ Hạ (xã Chính 
Nghĩa) được công nhận đạt chuẩn KDC nông thôn mới 
(NTM) kiểu mẫu. Đây là những KDC đạt 5 tiêu chí lớn gồm: 
Quản lý dân cư; hạ tầng cơ sở; chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng; văn hóa gắn kết cộng đồng, môi trường, cảnh quan 
và 20 tiêu chí thành phần. 

* Đến đầu tháng 11/2022, tổng dư nợ tín dụng ưu đãi 
đối với học sinh, sinh viên tại Phòng giao dịch Ngân hàng 
Chính sách xã hội huyện Kim Động đạt hơn 8 tỷ đồng với 
gần 220 khách hàng còn dư nợ. Qua nguồn vốn, đã có hơn 
10 nghìn lượt hộ nghèo trên địa bàn huyện được vay vốn 
ưu đãi cho con em học tập.  

* Thôn Công Luận 2, thị trấn Văn Giang (Văn Giang) có 
684 hộ dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, 
đến nay thôn có 87,7% số hộ thực hiện các tiêu chí khu 
dân cư “3 không”, 100% số hộ thực hiện tiêu chí về môi 
trường. 

* Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 785 doanh nghiệp đang 
hoạt động đã thành lập được tổ chức công đoàn. Toàn tỉnh 
có 5 công đoàn doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể 
của nhóm doanh nghiệp ngành may và 315 công đoàn cơ 
sở ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. 

* Từ đầu năm đến ngày 20/11, các cấp Hội liên hiệp 
phụ nữ đã kết nối nguồn lực hỗ trợ gia đình hội viên phụ 
nữ bị Covid-19, trao tặng phương tiện sinh kế hỗ trợ phụ 
nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, hỗ trợ trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn như trao tặng học bổng, xe đạp, sách 
vở, quần áo... với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. 
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Đảng viên cao tuổi hăng say 
phát triển kinh tế gia đình

Không chỉ có ông Thành, từ 
năm 2017 đến nay, thành phố đã 
bình xét được hơn 370 hội viên 
NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi, đề 
nghị các cấp khen thưởng. Hiện 
nay, trên 80% số hội viên NCT 
của thành phố vẫn tham gia lao 
động sản xuất và phụ giúp con 
cháu, trong đó hàng trăm NCT 
đang làm chủ các trang trại, cơ 
sở kinh doanh, dịch vụ, sản xuất 
nông nghiệp, nghề truyền thống; 
nhiều mô hình trong số đó là mô 
hình kinh tế điển hình của địa 
phương.

Phát huy vai trò của NCT 
trong xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh, trên địa bàn thành 
phố đã có hơn 2 nghìn hội viên 
NCT tham gia các mô hình phục 
vụ cộng đồng như: Tổ dân vận 
thôn, khu phố với công tác bảo 
vệ môi trường và thực hiện nếp 
sống văn minh đô thị, tổ liên gia 

tự quản, tổ vệ sinh môi trường... 
Các hội viên NCT còn tích cực 
đóng góp vào việc bảo vệ, tôn 
tạo các di tích lịch sử, văn hóa 
trên địa bàn thành phố, nhất là 
tại các phường như: Hồng Châu, 
Quang Trung, Hiến Nam... Bên 
cạnh đó, thành phố Hưng Yên 
có hơn 900 hội viên NCT tham 
gia công tác đảng, chính quyền, 
MTTQ và các đoàn thể ở thôn, 
khu phố và các phường, xã. 
Trong năm 2022, hội viên NCT 
trên địa bàn thành phố đã tự 
nguyện hiến hơn 10 nghìn mét 
vuông đất, hơn 2,5 nghìn ngày 
công lao động và hơn 330 triệu 
đồng để xây dựng các công trình 
phúc lợi tại địa phương.

Cùng với đó, hội viên NCT 
của thành phố còn duy trì hàng 
chục câu lạc bộ văn nghệ quần 
chúng, câu lạc bộ thể thao như: 
Bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, 

dưỡng sinh... thu hút đông đảo 
NCT tham gia để sống vui - sống 
khỏe - sống có ích.

Để việc học và làm theo 
Bác đi vào chiều sâu, Ban đại 
diện Hội NCT thành phố Hưng 
Yên chú trọng đẩy mạnh tuyên 
truyền, triển khai học tập bằng 
nhiều hình thức đa dạng, phong 
phú, thường xuyên biểu dương và 
nhân rộng những điển hình tiên 
tiến. Thời gian tới, NCT thành 
phố Hưng Yên tiếp tục triển khai 
thực hiện nhiều chương trình, 
phong trào thi đua gắn với học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
phát huy vai trò của NCT trong 
các phong trào của địa phương, 
chung tay xây dựng đời sống văn 
hóa, văn minh đô thị và bảo vệ 
môi trường...

Với tâm niệm còn sức khỏe là còn lao 
động nên hiện nay dù đã 73 tuổi nhưng 
đảng viên Nguyễn Đình Hanh ở thôn 
Cốc Phong, xã Chí Tân (Khoái Châu) 
với 51 năm tuổi Đảng vẫn hăng say 
phát triển kinh tế gia đình và tích cực 
tham gia các hoạt động ở địa phương. 

Năm 1967, ông Hanh lên đường 
nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ 
Tổ quốc tại chiến trường Tây Nguyên 
và được vinh dự kết nạp Đảng năm 
1971. Đến năm 1976, đảng viên Hanh 
trở về quê hương cùng với những vết 
thương do chiến tranh để lại. Không 
khuất phục trước cái nghèo, nỗi đau da 
thịt, người đảng viên ấy hăng say tìm 
hiểu, lao động sản xuất trong nhiều 
ngành, nghề và tích cực tham gia các 
hoạt động ở địa phương. Năm 1990, 
nhận thấy cây nghệ có tiềm năng phát 
triển kinh tế trên đồng đất quê nhà nên 
đảng viên Hanh đã trồng với diện tích 
hơn 1 mẫu. Tận dụng thời gian đầu khi 
cây nghệ mới trồng, tán cây chưa xòe 
rộng, đảng viên Hanh đã năng động 
kết hợp xen canh thêm cây lạc để nâng 
cao hiệu quả kinh tế. Sau vài năm nhận 
thấy hiệu quả kinh tế từ cây nghệ mang 

lại, đảng viên Hanh đã đầu tư mua sắm 
các loại máy móc như: Máy rửa, máy 
sấy, máy hút chân không... để tự sản 
xuất các sản phẩm từ nghệ gồm: Tinh 
bột nghệ, nghệ khô...

Đảng viên Hanh phấn khởi chia sẻ: 
Hiện nay, gia đình tôi vẫn duy trì diện 
tích hơn 1 mẫu trồng nghệ và trồng 
xen thêm lạc. Trung bình mỗi năm, sản 
lượng lạc gia đình tôi thu hoạch là 2 tạ 
củ/sào và hơn 12 tấn củ nghệ tươi. Lạc 
ép lấy tinh dầu được khoảng hơn 300 lít. 
Đối với củ nghệ tươi, gia đình sẽ nhập 
thêm khoảng 5 tấn của người dân trồng 
trong xã cùng với sản lượng nghệ của 
gia đình để sản xuất các sản phẩm từ 
nghệ sau đó xuất bán ra thị trường các 
tỉnh, thành phố trong cả nước. Trừ các 
khoản chi phí, trung bình mỗi năm gia 
đình tôi thu lãi khoảng 100 triệu đồng.

Đến nay, dù tuổi cao nhưng đảng 
viên Hanh hàng ngày vẫn miệt mài 
chăm sóc diện tích nghệ và tích cực 
tham gia các hoạt động do Hội Cựu 
chiến binh địa phương phát động.

MINH HUẾ

Người cao tuổi thành phố Hưng Yên tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao

Thời gian qua, cùng với phát 
triển sản xuất, kinh doanh 
đóng góp vào ngân sách 

nhà nước, tạo việc làm cho người 
lao động, các doanh nghiệp trên 
địa bàn huyện Văn Lâm luôn phát 
huy vai trò, trách nhiệm cộng 
đồng, tích cực tham gia các hoạt 
động an sinh xã hội, góp sức xây 
dựng địa phương đổi mới, phát 
triển.

Chi nhánh Công ty TNHH Ống 
thép Hòa Phát Hưng Yên (thị trấn 
Như Quỳnh) đang tạo việc làm 
cho trên 1,1 nghìn lao động. Thời 
gian qua, để nâng cao hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh, công ty đầu 
tư nâng cấp hệ thống máy móc, 
trang thiết bị hiện đại để giảm sức 
lao động; phát động phong trào 
thi đua nâng cao năng suất chất 
lượng, tiết giảm chi phí, tiêu hao; 
tổ chức đào tạo, nâng cao tay 
nghề cho đội ngũ cán bộ quản lý, 
cán bộ kỹ thuật, công nhân... Để 
người lao động yên tâm làm việc, 
công ty thực hiện đầy đủ các chế 
độ lương, thưởng; trang bị bảo hộ 
lao động, chế độ ăn ca, khám sức 
khỏe định kỳ cho người lao động… 
Thu nhập bình quân của người 
lao động đạt trên 11 triệu đồng/
người/tháng. Không chỉ sản xuất, 
kinh doanh giỏi, Chi nhánh Công 
ty TNHH Ống thép Hòa Phát 
Hưng Yên còn tích cực chia sẻ 
với cộng đồng. Năm 2021, công 
ty đã ủng hộ Quỹ phòng, chống 
dịch Covid-19 huyện Văn Lâm 
và thị trấn Như Quỳnh với số tiền 
trên 100 triệu đồng… 

Không chỉ đẩy mạnh phát 
triển sản xuất, kinh doanh, thời 
gian qua, bằng tinh thần trách 
nhiệm với cộng đồng, đội ngũ 
doanh nghiệp, doanh nhân trên 
địa bàn huyện Văn Lâm đã có 
nhiều hoạt động hỗ trợ, đóng góp 
thiết thực vào công tác an sinh xã 
hội. Ông Trần Đình Hải, Giám đốc 
nhà máy, Công ty cổ phần Đông 

Xuyên tâm liên là vị thuốc có vị đắng 
nổi tiếng, nhưng lại có tác dụng điều trị 
nhiều bệnh, trong đó có giải độc, tiêu 
viêm...

Xuyên tâm liên, còn có tên là cây lá 
đắng, cỏ đắng, kim hương thảo.

Tên khoa học: Andrographis 
paniculata (Burm.f.)Nees.

Theo dược học cổ truyền, thảo dược 
này vị đắng, tính hàn, vào được hai 
đường kinh phế và tâm, có công năng 
thanh nhiệt giải độc, trừ thấp tiêu thũng, 
chỉ thống hoạt huyết; thường được dùng 
điều trị các chứng bệnh về hô hấp, tiết 
niệu, viêm ngứa ngoài da, đau nhức 
xương khớp, tiêu độc khi bị rắn cắn…

1. Tác dụng dược lý
Kết quả nghiên cứu hiện đại cho 

thấy, xuyên tâm liên có tác dụng dược 
lý khá phong phú như:

- Chống viêm
- Tiêu diệt và ức chế nhiều loại vi 

khuẩn
- Giảm đau, hạ huyết áp
- Hạ sốt, an thần
- Giảm ho, long đờm
Bảo hộ tế bào gan, lợi mật
- Ức chế ngưng tập tiểu cầu, chống 

huyết khối

- Tăng cường khả năng miễn dịch 
của cơ thể

- Ức chế sự phát triển của các tế bào 
khối u

- Giải độc nọc rắn...
2. Bài thuốc chữa bệnh có xuyên 

tâm liên
-Thanh nhiệt, giải độc cơ thể: Xuyên 

tâm liên khô 30g, sắc uống hàng ngày.
-Trị viêm gan B: Xuyên tâm liên 15g, 

xạ đen 25g, cà gai leo 35g, sắc uống 
trong ngày, dùng liên tục trong 3 tháng.

-Viêm phổi, viêm phế quản, viêm 
xoang mạn tính và ho: Xuyên tâm liên 
15g, bách bộ 10g, kim ngân hoa 10g, 
mạch môn 10g, sắc uống trong ngày. 
Dùng liên tục trong 1 tuần.

-Viêm nhiễm đường tiêu hóa, kiết lỵ: 
Xuyên tâm liên 20g sắc chung với khổ 
sâm 10g, sắc uống trong ngày.

-Viêm da, mụn nhọt: Lá xuyên tâm 
liên tươi đem rửa sạch, giã nát và đắp 
lên vùng da bị viêm nhiễm hoặc mụn 
nhọt. Đắp thường xuyên cho đến khi 
triệu chứng bệnh giảm dần.

-Trị rắn độc cắn: Lá cây xuyên tâm 
liên giã nát đắp lên miệng vết rắn cắn, 
đồng thời dùng 30 gram thân cây sắc 
uống.

3. Những lưu ý khi sử dụng xuyên 
tâm liên

Xuyên tâm liên là một vị thuốc tính 
lạnh và có công năng hoạt huyết, dễ có 
các tác dụng không mong muốn như 
đau dạ dày, buồn nôn hoặc nôn, vô 
sinh, hạ huyết áp… nên khi dùng cần hết 
sức lưu ý.

Không nên dùng cho phụ nữ mang 
thai và đang cho con bú, người bị bệnh 
đường tiêu hóa thuộc thể Tỳ vị hư hàn 
(biểu hiện như dễ bị đau bụng khi nhiễm 
lạnh hoặc ăn đồ sống lạnh, đầy bụng, 
chậm tiêu, tiêu chảy…), bệnh nhân mắc 
các bệnh liên quan đến sinh sản, đặc 
biệt người khó có con, người bị rối loạn 
đông máu hoặc bệnh nhân bị chấn 
thương gây chảy máu hoặc sau phẫu 
thuật, bệnh nhân bị huyết áp thấp hoặc 
đang tụt huyết áp.

Thận trọng khi uống xuyên tâm liên 
với các loại thuốc chống đông máu, 
kháng tiểu cầu, chống đông máu và ức 
chế miễn dịch.

Theo Báo Sức khoẻ và Đời sống

VĂN LÂM

Phát huy vai trò của doanh nghiệp 
trong công tác an sinh xã hội

Giang (Khu Công nghiệp Phố Nối 
A, xã Trưng Trắc) cho biết: Trong 
thời gian dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp, công ty đã khắc phục 
khó khăn để duy trì sản xuất, kinh 
doanh. Thực hiện trách nhiệm xã 
hội, công ty đã tích cực ủng hộ 
quỹ vắc xin phòng Covid-19 và 
tặng huyện Văn Lâm 1 xe cứu 
thương trị giá 800 triệu đồng. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện 
Văn Lâm có trên 1.800 doanh 
nghiệp, tạo việc làm cho trên 
57 nghìn lao động, trong đó có 
khoảng 68,2% số lao động thuộc 
địa bàn huyện. Trong những 
năm qua, mặc dù sản xuất, kinh 
doanh gặp nhiều khó khăn do 

ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
giá nhiều nguyên, vật liệu tăng 
cao, tình hình lưu thông hàng hóa 
gặp khó khăn… nhưng các doanh 
nghiệp đã nỗ lực khắc phục, vượt 
khó vươn lên, thích ứng sản xuất. 
Các doanh nghiệp luôn trăn trở, 
tìm tòi, phát huy sáng kiến trong 
công tác quản lý, đổi mới công 
nghệ, điều chỉnh kế hoạch, cơ 
cấu sản xuất, kinh doanh, từng 
bước duy trì hiệu quả và tiếp 
tục có bước phát triển, qua đó 
góp phần chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế của huyện theo hướng 
tích cực; tăng nguồn thu ngân 
sách trên địa bàn huyện. 9 tháng 
năm 2022, tổng thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn đạt trên 
8.654 tỷ đồng. Giá trị sản xuất 
công nghiệp đạt gần 107 nghìn 
tỷ đồng.

Cùng với những đóng góp 
quan trọng cho nền kinh tế, các 
doanh nghiệp đã thể hiện rõ nét 
vai trò, trách nhiệm với cộng 
đồng, thể hiện qua việc thực 
hiện tốt an sinh xã hội, khuyến 
học - khuyến tài, hưởng ứng các 
phong trào do địa phương phát 
động. Năm 2021, cộng đồng 
doanh nghiệp huyện Văn Lâm đã 
ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch 
Covid-19 của huyện và của tỉnh 
số tiền trên 13 tỷ đồng. 

THU YẾN - THANH HUYỀN

Một số bài thuốc giải độc, 
tiêu viêm từ xuyên tâm liên

TIN VẮN

Bảo vệ và phát huy các giá trị di sản...

Sản xuất tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại sản phẩm da LADODA (Văn Lâm)

Bồi dưỡng lý luận chính trị
 và kỹ năng nghiệp vụ

cho cán bộ Đoàn thanh niên cấp cơ sở 

Người cao tuổi thành phố Hưng Yên...
(TIẾP THEO TRANG 1)

Trao 30 xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
vươn lên trong học tập tại huyện Văn Lâm

Ngày 21/11, tại huyện Văn Lâm, Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội phối hợp Văn phòng AIA 
Hưng Yên 2 (Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt 
Nam) tổ chức  trao xe đạp tặng học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tại chương trình, 30 học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện Văn 
Lâm được tặng xe đạp và quà.

Đây là những món quà ý nghĩa để chăm lo, đồng 
hành giúp các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học 
tập và cuộc sống để có một tương lai tươi sáng hơn.

Được biết, trong dịp này, Công ty Bảo hiểm nhân 
thọ AIA Việt Nam tặng 50 xe đạp và quà với tổng 
trị giá 93 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh.

PV

Ngày 21/11, Trường Chính trị Nguyễn 
Văn Linh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức 
khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị 
và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn 
thanh niên cấp cơ sở tỉnh Hưng Yên năm 
2022. Tham gia lớp bồi dưỡng có 171 học 
viên. 

Các học viên được thông tin tình hình 
thời sự trong nước, quốc tế, tình hình kinh 
tế - xã hội của tỉnh năm 2022; học tập 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng 
Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027; 
chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín 
ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới”.

HỒNG NGỌC

NGƯỜI ĐẢNG VIÊN HÔM NAY
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THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Thành lập và duy trì 
hoạt động 55 hợp tác xã, 

tổ hợp tác
Thành phố Hưng Yên đã thành lập và duy trì 

hoạt động 55 hợp tác xã, tổ hợp tác, trong đó có 
8 tổ hợp tác và 47 hợp tác xã. Trong năm 2022, 
thành phố thành lập mới được 1 tổ hợp tác và 3 
hợp tác xã. Các tổ hợp tác, hợp tác xã chủ yếu 
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến 
và kinh doanh nông sản, thương mại - dịch vụ 
và tiểu thủ công nghiệp.

VI NGOAN

Muôn cách làm giàu

Sau 3 năm triển khai 
thực hiện, Chương 
trình mỗi xã một 

sản phẩm (Chương trình 
OCOP) đã đạt một số kết 
quả khả quan. 

Toàn tỉnh có 140 sản 
phẩm của 51 chủ thể 
được công nhận sản phẩm 
OCOP của tỉnh; trong đó 
có 115 sản phẩm đạt hạng 
3 sao, 25 sản phẩm đạt 
hạng 4 sao. Các sản phẩm 
tham gia xếp hạng có 114 
sản phẩm thuộc nhóm 
ngành thực phẩm, 9 sản 
phẩm thuộc nhóm ngành 
đồ uống, 12 sản phẩm 
thuộc nhóm ngành thảo 
dược và 5 sản phẩm thuộc 
nhóm ngành thủ công mỹ 
nghệ, trang trí. 

Trong quá trình tham 
gia Chương trình OCOP 
đã giúp các chủ thể trao 
đổi thông tin, kinh nghiệm 
sản xuất, có cơ hội tìm hiểu 
nguyên nhân của các hạn 
chế để tìm giải pháp khắc 
phục; từ đó, góp phần thay 
đổi tư duy sản xuất, kinh 
doanh, giúp các chủ thể 
nhận thức rõ hơn về thị 
trường, cải tiến mẫu mã 
bao bì, phương pháp quản 
trị kinh doanh và công tác 
xúc tiến thương mại, quảng 
bá sản phẩm. Anh Nguyễn 
Tuấn Vinh, Chủ cơ sở sản 
xuất rượu Cúc Vinh, xã Lạc 
Đạo (Văn Lâm) cho biết: 
Hiện nay, gia đình tôi có 6 
sản phẩm rượu được công 
nhận sản phẩm OCOP đạt 
hạng 3 sao cấp tỉnh. Sau 
khi tham gia chương trình, 
tôi được tham gia các lớp 
tập huấn ứng dụng chuyển 
đổi số, quảng bá, kết nối 
sản phẩm OCOP do các 
cấp, ngành tổ chức; từ đó, 
tôi chú trọng vào sản xuất 
các sản phẩm rượu chất 
lượng, đổi mới quy cách 
đóng chai, mẫu mã sản 
phẩm để thuận lợi đưa sản 
phẩm lên sàn thương mại 
điện tử. 

Chương trình OCOP đã 
hình thành được 140 chuỗi 
giá trị OCOP hoạt động hiệu 
quả với vai trò tích cực của 

Hiệu quả từ chăn nuôi khép kín
Phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi đã và đang 

là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Đình Dù 
(Văn Lâm), nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn đã vươn lên 
thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê 
hương, điển hình là anh Đỗ Văn Quý ở thôn Đình Dù. 

Năm 2008, anh Quý đã mạnh dạn chuyển đổi 700m2 
để mở rộng mô hình chăn nuôi lợn thịt và gà đẻ trứng. 
Hiện tại, anh đang nuôi khoảng 700 con lợn thịt. Mô hình 
chăn nuôi lợn được anh đầu tư xây dựng với phương thức 
khép kín, 2 dãy chuồng được thiết kế theo từng khu riêng 
biệt nhưng liên hoàn, máng ăn tự động, sử dụng hệ thống 
quạt thông gió hút mùi hiện đại... cùng với các biện pháp 
cách ly được tuân thủ nghiêm ngặt nhằm phòng, chống 
dịch bệnh cho đàn lợn, đồng thời bảo đảm các điều kiện 
cho đàn lợn phát triển ổn định. 

Để chăn nuôi đạt hiệu quả cao, anh Quý tiếp tục đầu 
tư nuôi gà đẻ trứng với quy mô hơn 1.000 con, được thiết 
kế khép kín, khoa học, hiện đại, sử dụng đệm lót sinh học, 
mỗi chuồng đều có hệ thống làm mát khi trời nắng nóng, 
giữ ấm khi trời lạnh. Dãy máng thức ăn chạy dài trong 
chuồng luôn khô thoáng, sạch sẽ, nguồn nước uống cho 
gia cầm luôn bảo đảm vệ sinh… góp phần mang lại hiệu 
quả rõ rệt, bình quân mỗi tháng xuất bán hơn 1.000 quả 
trứng và khoảng 15 tấn thịt lợn. Hằng năm, sau khi trừ chi 
phí, anh Quý thu lãi gần 600 triệu đồng.

Chia sẻ thêm về kỹ thuật chăn nuôi, anh Quý cho 
biết: Để chăn nuôi đạt hiệu quả thì khâu phòng, chống 
dịch bệnh giữ vai trò rất quan trọng; đàn gia súc, gia 
cầm phải được tiêm phòng theo định kỳ. Ngoài ra, xung 
quanh và trong chuồng phải được thường xuyên tiêu độc, 
phun thuốc khử trùng, vệ sinh sạch sẽ…

Từ những kinh nghiệm trong quá trình sản xuất đem 
lại hiệu quả kinh tế, anh Quý luôn nhiệt tình hướng dẫn, 
tư vấn cho các hộ chăn nuôi khác về kỹ thuật chăm sóc 
và phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, đối với những hộ 
gia đình gặp khó khăn về con giống, anh luôn tận tình 
giúp đỡ. Đến nay, trong xã đã có nhiều hộ gia đình chăn 
nuôi theo hướng trang trại nhỏ và vừa cho thu nhập ổn 
định, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua 
phát triển kinh tế tại địa phương.

VÂN ANH

Năm 2016, Trung 
tâm Ứng dụng 
tiến bộ khoa học 

và công nghệ (KHCN), 
nay là Trung tâm Thông 
tin, thống kê, ứng dụng 
KHCN (Sở KHCN) được 
giao thực hiện nhiệm vụ 
xây dựng mô hình công 
nghệ khí canh sản xuất 
củ khoai tây giống sạch 
bệnh tại Hưng Yên. Thực 
hiện nhiệm vụ, trung tâm 
đã lựa chọn áp dụng công 
nghệ nhân giống khí canh 
do Viện Sinh học nông 
nghiệp (Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam) chuyển 
giao. Nguyên lý hoạt động 
của công nghệ này là sản 
xuất cây mà không cần 
đất theo cách phun dinh 
dưỡng dạng sương mù vào 
bộ rễ, kích thích cây ra rễ, 
sinh trưởng, phát triển. 
Trong môi trường thoáng 
khí, phân bón được hòa 
vào nước, 5-15 phút hệ 
thống tưới sẽ tự động phun 
sương để cây hấp thụ dinh 
dưỡng để sinh trưởng và 
phát triển. Dung dịch thừa 
được thu lại, lọc, bổ sung 
chất dinh dưỡng để tiếp tục 
sử dụng. Sau 4 năm triển 
khai, dự án đã đem lại hiệu 
quả khi đáp ứng được các 
yêu cầu về cung cấp nguồn 
giống khoai tây phục vụ 
sản xuất hàng hóa với khả 
năng nhân giống nhanh, 
củ giống có độ thuần cao, 
sạch bệnh. Ngoài việc 
nhân giống nhanh, bảo 
đảm giữ được nguồn gen 
gốc và cho ra đời thế hệ 
giống mới hoàn toàn sạch 
bệnh, có khả năng sinh 
trưởng, phát triển nhanh, 
công nghệ khí canh còn 
giúp giảm 90% chi phí về 
nước, 95% phân bón và 
99% thuốc bảo vệ thực vật 
so với phương pháp canh 
tác truyền thống. Nhiệm vụ 
đã hoàn thiện quy trình sản 
xuất củ giống siêu nguyên 

Chú trọng phát triển sản phẩm OCOP

hợp tác xã (HTX) và doanh 
nghiệp, mở rộng các vùng 
nguyên liệu sản xuất theo 
hướng tập trung, hàng hóa, 
chất lượng để đáp ứng tiêu 
chuẩn chất lượng sản phẩm 
OCOP. Nhiều sản phẩm của 
các HTX, làng nghề đã đạt 
tiêu chuẩn chứng nhận sản 
phẩm OCOP hạng 3 sao, 4 
sao như: Mật ong hoa nhãn, 
cam quả tươi, nhãn quả tươi, 
vải trứng…

Hiện nay, huyện Ân Thi 
có 5 sản phẩm được công 
nhận sản phẩm OCOP. 
Đây là một trong những 
địa phương có số lượng 
sản phẩm OCOP thấp nhất 
tỉnh. Đồng chí Nghiêm 
Xuân Toản, Phó trưởng 
phòng Nông nghiệp và 
PTNT huyện Ân Thi cho 
biết: Nguyên nhân thực 
hiện Chương trình OCOP 
trên địa bàn huyện gặp khó 
khăn do các chủ thể chưa 
mặn mà với việc tham gia 
chương trình; quy trình thâm 

canh, sản xuất, áp dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật chưa 
đồng bộ; chất lượng, mẫu 
mã một số sản phẩm nông 
nghiệp chưa đồng đều; công 
tác xúc tiến thương mại, hỗ 
trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP 
còn hạn chế… 

Đồng chí Lê Trung Cần, 
Phó Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và PTNT cho biết: 
Để khắc phục những tồn tại, 
khó khăn, hoàn thành mục 
tiêu Chương trình OCOP 
đề ra, thời gian tới, các địa 
phương cần chú trọng nâng 
cao vai trò lãnh đạo, chỉ 
đạo của cấp xã trong việc 
khuyến khích phát triển sản 
xuất nông nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp phục vụ phát 
triển sản phẩm OCOP; đẩy 
mạnh công tác xúc tiến 
thương mại, quảng bá sản 
phẩm OCOP trên website 
Ocophungyen.vn; tăng 
cường kết nối tiêu thụ sản 
phẩm OCOP của tỉnh với 
các sàn thương mại điện tử, 

các doanh nghiệp và điểm 
bán hàng OCOP trên cả 
nước... Ngoài ra, các chủ 
thể tham gia Chương trình 
OCOP cần chủ động rà soát 
và lựa chọn sản phẩm tiềm 
năng để cải tiến, nâng cấp 
chất lượng để nâng sao cho 
sản phẩm. Khuyến khích, 
hỗ trợ các cơ sở sản xuất 
mở rộng quy mô hoạt động 
và đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học - kỹ thuật trong 
sản xuất, chế biến và bảo 
quản sản phẩm. UBND cấp 
huyện cần chỉ đạo các địa 
phương tăng cường công 
tác chỉ đạo, rà soát và có 
phương án phát triển sản 
xuất sản phẩm OCOP, xác 
định xây dựng sản phẩm 
OCOP là tiêu chí đánh giá 
đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu tại địa phương… 

HOA PHƯƠNG

Ứng dụng công nghệ khí canh 
trong nhân giống cây trồng

chủng trong nhà màn với 
năng suất đạt gần 37 củ/
cây, cao gấp 10 lần so với 
trồng bằng phương pháp 
địa canh truyền thống. 
Giống khoai tây siêu 
nguyên chủng trồng theo 
công nghệ khí canh có 
độ thuần cao, sinh trưởng 
mạnh, không bị lẫn tạp 
chất và sạch bệnh. Do vậy, 
khi đưa củ giống ra canh 
tác trên đồng ruộng, khoai 
có khả năng sinh trưởng, 
phát triển tốt, ít sâu bệnh, 
cho năng suất cao. 

Trên cơ sở hiệu quả của 
công nghệ khí canh, năm 
2022, Trung tâm Thông 
tin, thống kê, ứng dụng 
KHCN tiếp tục thực hiện 
nhiệm vụ ứng dụng công 
nghệ khí canh nhân nhanh 
giống giảo cổ lam tại tỉnh 
Hưng Yên. Trên diện tích 
nhà màn 400m2, trung tâm 
xây dựng các bồn khí canh 
và hệ thống tưới dưỡng 
dạng phun sương tự động. 
Nhà màn được chia thành 
2 khu: Khu vực nhân giống 
và khu vực nuôi dưỡng cây 

trưởng thành. Tại mỗi khu 
vực có chế độ chăm sóc 
khác nhau để cây sinh 
trưởng, phát triển tốt. 

Qua thực hiện 2 nhiệm 
vụ KHCN cho thấy, công 
nghệ khí canh là công 
nghệ tiên tiến, phù hợp để 
áp dụng trong nhân giống 
nhanh nhiều loại cây trồng 
khác nhau như: Cây lấy lá, 
cây lấy củ. Không giống 
như địa canh hay thủy 
canh, toàn bộ cây trồng, 
bao gồm cả phần rễ trong 
công nghệ khí canh hoàn 
toàn được thoáng khí, cây 
hấp thụ dưỡng chất thông 
qua hoạt động tưới dưỡng 
dạng phun sương và tổng 
hợp từ ánh sáng mặt trời. 
Dung dịch tưới dưỡng được 
kiểm soát về dinh dưỡng, 
độ an toàn, sạch nên cây 
khỏe, tỷ lệ sống cao, sạch 
mầm bệnh. Từ nguồn 
giống chất lượng sẽ góp 
phần quan trọng quyết 
định đến năng suất, chất 
lượng nông sản khi thu 
hoạch. 

Đồng chí Nguyễn Hải 

Ninh, Phó Giám đốc Trung 
tâm thông tin, thống kê, 
ứng dụng KHCN chia sẻ: 
Công nghệ khí canh hiện 
nay phù hợp áp dụng để 
nhân nhanh giống cây 
trồng, đặc biệt là các loại 
cây dược liệu. Theo hạch 
toán kinh tế, sản xuất 
giảo cổ lam bằng công 
nghệ khí canh khép kín từ 
sản xuất giống đến trồng 
cây thương phẩm đem lại 
thu nhập (đã trừ chi phí) 
khoảng 10 triệu đồng/sào/
năm. Nếu kết hợp tốt giữa 
khí canh và địa canh sẽ 
giảm chi phí đầu tư, nâng 
cao thu nhập hơn nữa từ 
sản xuất giảo cổ lam. Năm 
2023, trung tâm dự kiến 
đưa vào nhân giống thử 
nghiệm cây đinh lăng lá 
nhỏ bằng công nghệ khí 
canh. Đây là những thử 
nghiệm ban đầu nhằm tạo 
tiền đề để trung tâm liên 
kết với nông dân trong sản 
xuất khép kín các loại cây 
trồng có giá trị kinh tế cao.

MAI NHUNG

Hợp tác xã đầu tư sản xuất và thương mại phát triển nấm sạch Việt Tú, xã Phú Thịnh 
(Kim Động) với mục tiêu phát triển các sản phẩm OCOP từ nấm

Sản xuất giảo cổ lam thương phẩm bằng công nghệ khí canh trong nhà màn

 Anh Đỗ Văn Quý ở thôn Đình Dù, xã Đình Dù 
(Văn Lâm) vệ sinh chuồng lợn

YÊN MỸ

Hoàn thành giải tỏa 17 
điểm vi phạm hành lang 

công trình thủy lợi

Cầu, đúc đồng Lộng Thượng, hương 
xạ Cao Thôn… nức tiếng với những sản 
phẩm tinh xảo, đạt đến trình độ cao 
của kỹ thuật làm nghề thủ công. Chả 
gà Tiểu Quan, ếch om Phượng Tường, 
thịt gà Đông Tảo, cá mòi, bánh răng 
bừa, bún thang, tương Bần, chè sen, 
long nhãn... là những đặc sản đậm 
hương vị đồng quê mà mỗi khi nhắc 
đến Hưng Yên, người dân khắp xa gần 
đều muốn một lần được thưởng thức.

Để bảo tồn và phát huy các giá 
trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa 
bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch đã tích cực, chủ động tham mưu 
với UBND tỉnh ban hành nhiều đề án, 
chương trình hành động cụ thể như: 
Kế hoạch bảo vệ di sản văn hóa phi 
vật thể hát ca trù và hát trống quân 
giai đoạn 2014 - 2020; làm hồ sơ xét 
tặng nghệ nhân dân gian, nghệ nhân 
ưu tú và hồ sơ trình cấp có thẩm quyền 
công nhận các loại hình di sản văn 
hóa vật thể, phi vật thể; bảo tồn không 
gian văn hóa làng Nôm, bảo vệ các di 
sản văn hóa phi vật thể hát ca trù, hát 
trống quân; kế hoạch kiểm kê di sản 
văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh… 
Đồng thời tích cực phối hợp với các 
ban, ngành, địa phương làm tốt công 
tác tuyên truyền quy định của Luật 
Di sản văn hóa và các văn bản pháp 
luật có liên quan nhằm nâng cao nhận 
thức, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của 
Nhân dân trong việc giữ gìn, bảo tồn 
và phát huy các giá trị di sản văn hóa 

trên địa bàn.  
Đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 
biết: Văn hóa phi vật thể là tài sản vô 
giá của các thế hệ cha ông để lại, có 
ý nghĩa quan trọng trong việc giáo 
dục thế hệ trẻ về truyền thống văn 
hóa, lịch sử của quê hương, đất nước. 
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
luôn chú trọng công tác bảo tồn và giữ 
gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi 
vật thể. Để thực hiện tốt hơn công tác 
này, thời gian tới, ngành tiếp tục triển 
khai việc điều tra, sưu tầm, nghiên 
cứu toàn diện các di sản văn hoá phi 
vật thể của tỉnh, nhất là những di sản 
tiêu biểu có nguy cơ bị thất truyền; xây 
dựng phương án bảo tồn giá trị văn 
hóa đặc trưng của cộng đồng, không 
ngừng tái tạo và lưu truyền các di sản 
văn hóa phi vật thể từ thế hệ này sang 
thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền 
nghề, trình diễn và các hình thức khác 
tại cộng đồng; hạn chế tối đa nguy cơ 
bị thất truyền, nhất là những di sản là 
tri thức dân gian do các nghệ nhân 
nắm giữ nhưng tuổi đã cao; từng bước 
số hóa xây dựng hệ thống thông tin 
về di sản văn hóa phi vật thể phục vụ 
công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức của người dân, cộng đồng, chính 
quyền các cấp về tầm quan trọng, giá 
trị và tiềm năng của di sản văn hóa 
phi vật thể… Qua đó đáp ứng nhu cầu 
thưởng thức, sáng tạo văn hóa, nâng 
cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Hưng Yên là vùng đất có kho 
tàng di sản văn hóa phi vật 
thể đa dạng, phong phú. Để 

giữ gìn và phát huy giá trị di sản 
văn hóa nói chung, di sản văn hóa 
phi vật thể nói riêng, trong những 
năm qua, tỉnh luôn xác định bảo 
vệ và phát huy giá trị di sản văn 
hóa phi vật thể là trách nhiệm của 
các cấp, các ngành và cả cộng 
đồng. 

Di sản văn hóa phi vật thể ở 
tỉnh đa dạng ở nhiều loại hình, từ 
lễ hội truyền thống, nghệ thuật 
trình diễn dân gian, nghề thủ công 
truyền thống đến phong tục, tập 
quán xã hội và tín ngưỡng, tri thức 
dân gian. Trong số đó, hát trống 
quân và lễ hội đền Tống Trân đã 
được đưa vào danh mục di sản 
văn hóa phi vật thể quốc gia. Tỉnh 
cũng có 1 di sản văn hóa phi vật 
thể đại diện của nhân loại là thực 
hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ 
của người Việt.  Theo thống kê, 
trên địa bàn tỉnh hiện nay có trên 
500 lễ hội truyền thống được duy 
trì, tổ chức thường xuyên, nhiều lễ 
hội được phục dựng cả về quy mô 
và tính chất, lưu giữ được những 
nét văn hóa đặc trưng riêng, gắn 
liền với sinh hoạt văn hóa cộng 
đồng. Nhắc đến lễ hội Chử Đồng 
Tử - Tiên Dung (hay còn gọi là lễ 
hội tình yêu) ở huyện Khoái Châu, 
người ta nghĩ tới lễ rước nước trên 
sông Hồng hay các trò chơi dân 
gian như: Bịt mắt bắt dê, bịt mắt 
đập niêu, chọi gà, đi cầu kiều… 
Còn với lễ hội đền Tống Trân ở 
xã Tống Trân (Phù Cừ) lại mang 
đặc trưng của một lễ hội tôn vinh 
sự hiếu học. Ở đó, Nhân dân khắp 
nơi trong và ngoài tỉnh nô nức 
về dự hội để tưởng nhớ “Lưỡng 
quốc Trạng nguyên” Tống Trân, 
một người con tài danh của quê 
hương, để được chiêm bái những 
lễ nghi truyền thống đặc sắc cũng 
như đắm mình trong các trò chơi 
truyền thống tại lễ hội, để rồi hun 
đúc thêm ý chí học hành, xây 
sáng tương lai. 

Hưng Yên cũng là nơi gìn giữ, 
bảo tồn nhiều loại hình nghệ thuật 
truyền thống, nổi bật là nghệ thuật 
hát trống quân, hát ca trù, hát 
chèo, hát chầu văn… đã đạt đến 
trình độ cao trong văn hóa diễn 
xướng dân gian. Bên cạnh đó, tỉnh 
cũng lưu giữ hơn 147 làng nghề 
truyền thống. Các làng nghề: 
Chạm bạc Huệ Lai, nón lá Mão 

Bảo vệ và phát huy các giá trị di sản...
(TIẾP THEO TRANG 1)

Có thêm hơn 10 nghìn 
hộ gia đình thực hiện

 phân loại, xử lý rác hữu cơ
Theo tổng hợp của các huyện, thị xã, thành 

phố trong tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 
thêm hơn 10 nghìn hộ gia đình thực hiện phân 
loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình. Các hình 
thức tự phân loại, xử lý rác hữu cơ được người 
dân trong tỉnh thực hiện chủ yếu như: Đào hố, 
xây bể, sử dụng thùng nhựa có nắp đậy. Trong 
năm nay, toàn tỉnh đã có gần 3 nghìn lượt người 
được tuyên truyền về phân loại, xử lý rác hữu cơ; 
hơn 5,5 nghìn hộ gia đình được hỗ trợ chế phẩm 
vi sinh để xử lý rác hữu cơ.
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Một tiết mục tại Liên hoan hát văn, hát chầu văn tỉnh Hưng Yên 
lần thứ II năm 2022

Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Mỹ đã hoàn 
thành xử lý, giải tỏa 17 điểm vi phạm hành lang 
công trình thủy lợi. Các điểm vi phạm chủ yếu 
tồn tại từ nhiều năm trước, trong đó có những 
công trình xây dựng kiên cố. Hiện nay, toàn 
huyện còn 10 điểm vi phạm chưa xử lý, giải tỏa 
tại các xã: Tân Việt, Đồng Than, Giai Phạm, 
Thanh Long, Lý Thường Kiệt. Các điểm vi phạm 
chưa xử lý tiếp tục được các địa phương tuyên 
truyền, vận động và xây dựng các phương án 
xử lý, giải tỏa theo đúng quy định.

PV
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ỐNG KÍNH PHÓNG VIÊN

TIN THỂ THAO

Biển chỉ dẫn giao 
thông nghiêng đổ 
trên quốc lộ 39 đoạn 
qua xã Trung Hưng 
(Yên Mỹ)
Ảnh chụp lúc 15 giờ 
ngày 20/11/2022
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Bữa tiệc hoành tráng và đa sắc màu 
tại lễ khai mạc World Cup 2022

Hơn 60.000 khán giả có mặt tại sân vận động Al Bayt 
đã được thưởng thức lễ khai mạc Vòng chung kết Giải 
vô địch bóng đá thế giới - World Cup 2022 đầy màu sắc, 
với những điệu nhảy truyền thống mang đậm bản sắc 
dân tộc.

Theo tờ Aljazeera, ban tổ chức đã sử dụng tối đa công 
nghệ ánh sáng để tạo nên một bữa tiệc âm thanh, hình 
ảnh hoành tráng. Ban tổ chức khẳng định buổi lễ khai 
mạc là "một lễ hội với trực quan mạnh mẽ, một dự án âm 
nhạc riêng biệt và những tài năng đẳng cấp thế giới, đan 
xen giữa truyền thống Qatar với văn hóa toàn cầu”.

Buổi lễ diễn ra với sự tham gia của nhiều ca sĩ hàng 
đầu thế giới như Robbie Williams, Jason Derulo (Mỹ), 

nhóm nhạc Clean Bandit, Sean Paul, Nora Fatehi, Black 
Eyed Peas, Jungkook của nhóm nhạc đình đám Hàn 
Quốc BTS...

Cũng trong buổi lễ, nam diễn viên Hollywood Morgan 
Freeman đã gửi thông điệp hy vọng, đoàn kết và khoan 
dung khi có bài phát biểu trên sân khấu.

Với tâm huyết mà Qatar đã bỏ ra, kỳ World Cup lần 
đầu tiên được tổ chức vào mùa đông này, hứa hẹn sẽ để 
lại nhiều điều đáng nhớ trong lịch sử ngày hội bóng đá 
lớn nhất hành tinh.

World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/11-18/12 với 
64 trận đấu. Trận đấu khai mạc World Cup 2022 đã diễn 
ra giữa chủ nhà Qatar và Ecuador với tỷ số 0 - 2.

Thắng dễ đàn em người Na Uy kém mình 12 tuổi 
Casper Ruud với tỷ số 7 - 5, 6 - 3, Novak Djokovic dễ 
dàng bước lên ngôi vô địch ở giải quần vợt ATP Finals 
lần thứ 6 trong sự nghiệp.

Djokovic có lịch thi đấu khá dày đặc. Trước trận 
chung kết, anh trải qua tổng cộng 5 giờ đồng hồ thi đấu 
đầy căng thẳng và gần như không có thời gian nghỉ hồi 
sức khi liên tiếp đánh với Daniil Medvedev ở vòng bảng 
rồi Taylor Fritz ở bán kết trong khi Casper Ruud có trận 

đấu khá thảnh thơi trước Rublev.
Tuy vậy, sau 1 giờ 32 phút 53 giây của trận chung 

kết ATP Finals, Djokovic cho thấy tuổi tác với anh cũng 
chỉ là con số. Tay vợt gạo cội người Serbia nhỉnh hơn 
Casper Ruud về tất cả các chỉ số chuyên môn cơ bản.

Thành tích này giúp Djokovic san bằng kỷ lục thành 
tích 6 lần vô địch ATP Finals với Roger Federer và trở 
thành tay vợt nhiều tuổi nhất vô địch giải đấu.

PV tổng hợp

Novak Djokovic lần thứ 6 vô địch giải ATP Finals

Chương trình lễ khai mạc World Cup 2022

Đài KTTV Hưng Yên

Từ ngày 22 đến 23/11/2022
Ngày 22/11: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù 

nhẹ rải rác, trưa, chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 
2 - 3.

Đêm ngày 22, ngày 23/11: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc 
đến đông cấp 2 - 3,

Nhiệt độ cao nhất: 27 - 290C
Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 250C

Tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ tại các chợ 

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy của  chợ Phố Hiến kiểm tra hệ thống máy bơm nước phục vụ công tác 
phòng cháy, chữa cháy

Trên địa bàn tỉnh có 104 chợ dân 
sinh, gồm 90 chợ nông thôn, 12 
chợ thành thị và 2 chợ đầu mối. 

Đây là loại hình kinh doanh được xếp 
diện đặc biệt nguy hiểm về cháy, nổ. 
Thế nhưng, thực tế cho thấy tại các 
chợ dân sinh, vấn đề bảo đảm an 
toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) 
và cứu nạn, cứu hộ vẫn đang ở mức 
thấp, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ  cao.

Khảo sát thực tế tại các chợ dân 
sinh trên địa bàn tỉnh cho thấy, vấn 
đề bảo đảm an toàn cháy, nổ vẫn 
đang ở mức thấp. Một số chợ đầu tư 
xây dựng đã lâu không được nâng 
cấp, hạ tầng PCCC thiếu đồng bộ, ý 
thức, kỹ năng về ứng phó, xử lý cháy, 
nổ của tiểu thương còn hạn chế. 
Việc trang bị phương tiện PCCC và 
cứu nạn, cứu hộ hầu như chỉ mang 
tính chiếu lệ, không bảo đảm về số 
lượng, chất lượng, không có hệ thống 
báo cháy...

Đơn cử như Chợ Đậu, xã Lạc Đạo 
(Văn Lâm) được xây dựng cách đây 
hàng chục năm, nhiều hạng mục 
đã xuống cấp nên các trang thiết bị 
PCCC ở đây rất sơ sài. Chợ có 1 bể 
ngầm 15m3 để chứa nước phục vụ 
chữa cháy nhưng lại không có trụ nổi 
để lấy nước. Chợ có gần 100 hộ kinh 
doanh cố định họp hàng ngày nhưng 
chỉ có 6 hộ được trang bị bình chữa 
cháy. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, 
Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Đạo cho 
biết, địa phương đã nắm được những 
khó khăn, hạn chế, bất cập trong hệ 
thống PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại 
chợ Đậu. Thời gian tới, xã sẽ chỉ đạo 
bộ phận quản lý chợ Đậu tập trung 
xây dựng phương án PCCC và cứu 
nạn, cứu hộ, đồng thời đẩy mạnh 
tuyên truyền các tiểu thương kinh 
doanh trong chợ cần chủ động trang 
bị bình chữa cháy để đề phòng sự 
cố xảy ra.

Thực tế trong những năm gần 
đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một 

số vụ cháy tại các chợ, gây thiệt hại 
về tài sản, ảnh hưởng đến an ninh 
trật tự, an toàn xã hội, điển hình như 
vụ cháy lớn tại chợ Phố Hiến năm 
2014; cháy chợ Gạo năm 2018 và 
gần đây nhất là vụ cháy chợ dân sinh 
Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc (Văn Lâm) 
ngày 13.9.2022… Rất may trong các 
vụ cháy chợ xảy ra trên địa bàn tỉnh 
không có thương vong về người, 
nhưng các vụ cháy đã gây thiệt hại 
lớn về tài sản cho các tiểu thương 
kinh doanh trong chợ. Đây được coi 
là hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở 
các cấp chính quyền, cơ quan chức 
năng và đặc biệt là người dân cần 
nâng cao ý thức PCCC tại các chợ.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân chủ 
yếu khiến các chợ dân sinh tiềm 
ẩn nguy cơ cháy, nổ cao là bởi bên 
trong chợ có nhiều hàng hóa và vật 
liệu dễ cháy như đệm mút, bông, vải, 
nhựa, gỗ, giấy… Trong khi đó, một số 
nơi (chủ yếu các chợ nhỏ) chưa xây 
dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, 
cứu hộ; trang bị thiết bị, phương tiện 
PCCC  không đầy đủ, không được 
bảo dưỡng thường xuyên, thay thế 
kịp thời; ý thức về an toàn PCCC của 
một bộ phận tiểu thương chưa cao, 
còn chủ quan và chưa cảnh giác 
trong an toàn phòng cháy tại các 
chợ truyền thống. Nhiều gian hàng 
bố trí, sắp xếp cản trở hành lang, lối 
thoát nạn, thoát hiểm, gây khó khăn 
cho công tác chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 
Bên cạnh đó, việc sử dụng hệ thống 
điện, các thiết bị tiêu thụ điện không 
bảo đảm an toàn PCCC. Nhiều chợ 
chưa được cải tạo, dây dẫn điện cũ 
hay quá hạn sử dụng chưa phù hợp 
với tiêu chuẩn... dễ dẫn đến quá tải, 
chập điện. Thậm chí, còn xảy ra thực 
trạng các hộ kinh doanh câu móc 
điện lung tung, không có aptomat 
riêng biệt. Tại một số chợ còn có 
hiện tượng đun nấu ngay tại các ki-

ốt, sạp hàng gần các mặt hàng dễ 
cháy. Một số người còn thắp hương, 
thờ cúng, hút thuốc ngay tại ki-ốt… 

Trước tình trạng nguy hiểm, tiềm 
ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, để nâng 
cao hiệu lực PCCC và cứu nạn, cứu 
hộ, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành 
Kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an 
toàn về phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. 
Theo Kế hoạch, lực lượng PCCC 
và cứu nạn, cứu hộ sẽ tiến hành 
tổng kiểm tra an toàn về PCCC và 
cứu nạn, cứu hộ đối với 100% cơ 
sở thuộc diện quản lý nhà nước về 
PCCC, tập trung kiểm tra kỹ các cơ 
sở kinh doanh có điều kiện về an 
ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập 
trung đông người, có tính chất nguy 
hiểm cháy, nổ cao như: Khách sạn, 
nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh karaoke, 
quán bar, vũ trường, chung cư, nhà 
cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, 
nhà kho, xưởng sản xuất... Để khắc 
phục những hạn chế, bất cập trong 
công tác PCCC tại các chợ, thời gian 
tới, lực lượng PCCC các cấp cần 
chủ động phối hợp với các ngành, 
địa phương liên quan triển khai thực 
hiện nhiều biện pháp như: Tuyên 
truyền nâng cao nhận thức của ban 
quản lý các chợ, các hộ kinh doanh 
về bảo đảm an toàn PCCC và cứu 
nạn, cứu hộ, đồng thời kiểm tra định 
kỳ, đột xuất tại các chợ trên địa bàn 
về phương án PCCC và cứu nạn, 
cứu hộ. Khuyến cáo tiểu thương 
không đốt hương, thờ cúng, sử dụng 
điện, bếp ga để nấu trong chợ. Yêu 
cầu ban quản lý chợ thường xuyên 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức về 
PCCC đến người kinh doanh, người 
dân, tập huấn kỹ năng cho bảo vệ 
và nâng cao nghiệp vụ, phát huy 
phương châm “4 tại chỗ” bảo đảm 
thực chất, hiệu quả...

MINH HUẤN

Công an thị xã Mỹ Hào ra quân, mở đợt cao điểm 
tấn công trấn áp tội phạm

Công an thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức ra quân, mở đợt 
cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh 
trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 
2023. 

Với phương châm “Tấn công trấn áp mạnh mẽ các 
loại tội phạm”, các lực lượng công an của thị xã triển 
khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, 
dự báo chính xác tình hình, đối tượng và các vấn đề liên 
quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thị xã; phát hiện, 
ngăn chặn, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên 
về trật tự xã hội, trong đó trọng tâm là trấn áp tội phạm 
cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản… Ngoài ra, lực lượng 
công an đẩy mạnh tấn công tội phạm liên quan hoạt 

động “tín dụng đen”, tội phạm cờ bạc, đường dây, tổ 
chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 
2022; quyết liệt xử lý các điểm, tụ điểm nghi vấn tàng 
trữ, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất 
ma túy trong khu dân cư, chung cư, quán karaoke; tham 
gia phân luồng, điều tiết giao thông, giải quyết nhanh 
các sự cố giao thông; tập trung xử lý các vi phạm là 
nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, vi phạm 
nồng độ cồn, cơi nới phương tiện vận tải chở hàng quá 
tải, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép; chủ 
động bảo đảm an toàn về phòng, chống cháy, nổ để 
Nhân dân vui đón Tết.

LÊ HIẾU

ÂN THI

Triệt phá 46 vụ việc về trật tự xã hội 
Thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, ngành 

chức năng huyện Ân Thi triển khai các biện pháp và chủ 
động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. 
Từ đầu năm đến giữa tháng 11, các cơ quan chức năng 
triệt phá 46 vụ việc về trật tự xã hội; trong đó, khởi tố 

18 vụ với 17 bị can, không khởi tố 12 vụ, tạm dừng xác 
minh 5 vụ, chuyển đơn vị khác 1 vụ, đang xác minh 10 
vụ. Về tội phạm ma túy, phát hiện, bắt giữ 18 vụ với 20 
đối tượng, khởi tố 16 vụ với 18 bị can, xử lý hành chính 2 
vụ/2 đối tượng.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Văn Lâm
Ngày 21/11, Đoàn đại biểu Quốc 

hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí: 
Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm 
Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đại 
Thắng, Phó Trưởng đoàn phụ trách 
Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc với cử 
tri huyện Văn Lâm sau kỳ họp thứ 
4, Quốc hội khóa XV. Cùng dự có 
đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực HĐND tỉnh.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng 
chí Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm 
Văn phòng Quốc hội thông tin đến 
cử tri kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc 
hội khóa XV; giải trình một số ý kiến, 
kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc cử 
tri trước đó. 

Tham dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội 

khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nghiên 
cứu tham gia phát biểu 4 lượt ý kiến 
tại các phiên thảo luận ở hội trường, 
13 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận 
tổ. Các ý kiến phát biểu được chuẩn 
bị kỹ lưỡng, phản ánh đầy đủ, kịp 
thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri 
và Nhân dân trong tỉnh với Quốc hội.

Tại hội nghị, cử tri huyện Văn 
Lâm phản ánh, kiến nghị một số nội 
dung như: Tình trạng thiếu thuốc, 
vật tư y tế tại một số cơ sở khám, 
chữa bệnh; các cơ quan, đơn vị có 
liên quan cần phối hợp tổ chức đấu 
thầu thuốc kịp thời, đúng quy định để 
bảo đảm quyền lợi của người dân khi 
khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; giá 
đền bù đất khi tiến hành giải phóng 
mặt bằng của các hộ thuộc nhóm dự 

án Nhà nước thu hồi đất thấp hơn so 
với giá đền bù đất khi giải phóng mặt 
bằng thuộc nhóm dự án các hộ dân 
tự thoả thuận với doanh nghiệp… gây 
khó khăn trong công tác giải phóng 
mặt bằng ở các địa phương...

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng 
chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Trưởng 
đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh 
trân trọng cảm ơn và tiếp thu những 
ý kiến của cử tri; giải trình, làm rõ 
một số nội dung mà cử tri kiến nghị 
thuộc thẩm quyền; đồng thời thông 
tin thêm tới các đại biểu và cử tri 
tình hình chính trị, phát triển kinh tế 
- xã hội, quốc phòng - an ninh trong 
nước; một số vấn đề đang được dư 
luận quan tâm…

(TIẾP THEO TRANG 1)

ĐÀO DOAN


