
NĂM THỨ 79

Thứ tư
23 - 11 - 2022

30 - tháng Mười
Nhâm Dần

SỐ 5595 CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH HƯNG YÊN * TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HƯNG YÊN

Báo Hưng Yên điện tử:
  http://www.baohungyen.vn

(XEM TRANG 2)

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP 

ĐƯỜNG DÂY NÓNGĐƯỜNG DÂY NÓNG
 BÁO HƯNG YÊN BÁO HƯNG YÊN

* Tiếp nhận phản ánh 
của Nhân dân: 0904146018, 
0862108383.

* Tiếp nhận phản ánh 
về công tác phát hành báo: 
0987648383, 0979713919. 

TRONG SỐ NÀY

2 3

Nét  đẹp quê nhãn

Bà Đặng Thị Hiếu, thôn Trương 
Kênh Cầu, xã Đồng Than (Yên Mỹ) 
được người dân địa phương luôn coi là 
tấm gương mẫu mực để học tập và noi 
theo.

Năm 1974, chồng bà Hiếu bị thương 
khi đang chiến đấu ở chiến trường và 
được đưa về điều trị ở hậu phương. Ông 
bị hỏng mắt, tai nghe kém, người nhiều 
vết thương, mất sức lao động 92%. 
Với mong muốn được tự tay chăm sóc 
chồng, năm 1975, bà Hiếu đưa chồng 
về nhà chăm sóc. Bà Hiếu vừa chăm 

sóc chồng, vừa tham gia công tác tại địa 
phương với vai trò là thư ký đội sản xuất, 
Ủy viên Ban chấp hành Chi hội phụ nữ 
thôn. Dù ở cương vị, công việc nào, bà 
Hiếu cũng hết lòng, hết sức để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Chồng yếu, con thơ 
nên bà luôn phải “gồng gánh” công việc 
gấp 2 - 3 lần những người khác nhưng 
với bà, được chăm sóc chồng, con, gia 
đình chính là niềm vui.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, 4 người 
con của bà Hiếu giờ đã trưởng thành. 
Chồng bà, người thương binh hạng 1/4, 

Lan tỏa các giá trị nhân đạo trong cộng đồng

PHƯƠNG THẢO

Tấm gương mẫu mực của bà Hiếu

MINH HỒNG Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức khám bệnh và tặng quà nhân đạo tại huyện Tiên Lữ
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Cam được mùa, 
giá bán cao

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên mới 
luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ 
Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh quan tâm, tạo 
nguồn, chú trọng về chất lượng và bảo đảm thủ tục, 
nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Đảng. Từ đầu 
năm đến nay, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp 
tỉnh đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng 
cho 217 quần chúng ưu tú, kết nạp 142 đảng viên 
mới.

LÊ HIẾU

Ngày 22/11, tại thành phố Hưng Yên, Trung ương 
Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị tập 
huấn, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường cho 200 
đại biểu là chủ tịch Hội NCT các xã, phường, thị trấn và 
Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố trên 
địa bàn tỉnh và triển khai Chương trình hành động quốc 
gia về NCT giai đoạn 2021 - 2030. Dự hội nghị có đồng 
chí Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT 
Việt Nam…

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin chuyên đề 
Bảo vệ môi trường trong công tác thu gom, ngăn chặn 
phát sinh rác thải nhựa và túi ni lông ra môi trường; được 
cung cấp danh mục tài liệu quy định, định hướng trong 
công tác bảo vệ môi trường của Đảng, Nhà nước, đặc 
biệt là vấn đề chống rác thải nhựa. 

Hơn 10 nghìn người được hưởng lợi 
từ Chương trình phúc lợi cho đoàn viên 

và người lao động

Gieo trồng gần 6,3 nghìn héc-ta rau màu vụ đông

Thực hiện Chương trình phúc lợi 
cho đoàn viên và người lao động, các 
cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động 
tìm đối tác, đàm phán ký kết chương 
trình hỗ trợ bán hàng với giá ưu đãi, 
giảm 5 - 30% so với giá niêm yết của 
sản phẩm, bán hàng với giá 0 đồng 

cho đoàn viên. Từ đầu năm đến nay, 
toàn tỉnh đã có hơn 10 nghìn đoàn viên 
được hưởng lợi từ thỏa thuận hợp tác 
giữa tổ chức công đoàn với các đơn 
vị, doanh nghiệp với số tiền được thụ 
hưởng hơn 3 tỷ đồng. 

HỒNG NGỌC

* Đến ngày 21/11, nông dân các địa 
phương trong tỉnh gieo trồng được gần 6,3 
nghìn ha rau màu vụ đông, đạt 94% kế hoạch; 
cùng với đó, nông dân tiến hành thu hoạch 
được gần 700ha rau màu các loại. Ngành 
nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân tiếp 
tục mở rộng diện tích trồng cây vụ đông ưa 
lạnh như: Khoai tây, su hào, bắp cải, các loại 
rau ăn lá; đồng thời chăm sóc, bảo vệ những 
diện tích cây vụ đông đã trồng theo quy trình 
sản xuất an toàn, thực hành sản xuất nông 
nghiệp tốt; thu hoạch nhanh những diện tích 
rau màu đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao 
năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; 

tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc bảo 
vệ thực vật, phân bón để bảo đảm an toàn vệ 
sinh thực phẩm.

* Đến nay, nông dân huyện Yên Mỹ đã 
gieo trồng gần 460ha rau màu vụ đông gồm: 
ngô, dưa chuột, cà và rau xanh các loại, trong 
đó riêng diện tích rau xanh là 400ha. Các 
diện tích rau màu vụ đông tập trung chủ yếu 
tại các xã như: Yên Phú, Hoàn Long, Việt 
Cường, Yên Hòa… Nhiều diện tích rau màu 
của huyện đã được ký hợp đồng bao tiêu 
nông sản sau thu hoạch, giúp nông dân yên 
tâm đầu tư vào sản xuất, nâng cao năng suất, 
chất lượng nông sản.

PV

Kết nạp 142 đảng viên mới

Bồi dưỡng kiến thức 
bảo vệ môi trường 

và triển khai Chương trình 
hành động quốc gia 

về người cao tuổi 
giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 22/11, Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh gồm các đồng chí: Phạm Đình Toản, 
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; 
Nguyễn Đại Thắng, Phó Trưởng đoàn phụ 
trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc 

cử tri huyện Yên Mỹ sau Kỳ họp thứ 4, 
Quốc hội khóa XV. Dự hội nghị có đồng 
chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh.

Ngày 22/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 
11/2022. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 
Tại hội nghị, các đại biểu được thông 

tin tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến 
thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
tiếp xúc cử tri huyện Yên Mỹ

Hội nghị báo cáo viên 
tháng 11

Tin, ảnh: THU YẾNTin, ảnh: ĐÀO DOAN

Các đại biểu dự hội nghị
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KHOÁI CHÂU

Giải tỏa 710 trường hợp 
vi phạm trên đất nông nghiệp

Thực hiện Công văn số 2040/UBND-
KT2 ngày 4/8/2022 của UBND tỉnh về 
việc thực hiện kế hoạch số 93a-UBND 
ngày 31.3.2017 của UBND tỉnh tại các 
huyện, thị xã, thành phố, qua rà soát, 
huyện Khoái Châu có tổng số 770 
trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp 
cần phải giải tỏa. Đến ngày 15/11, toàn 

huyện đã giải tỏa được 710/770 trường 
hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, đạt 
92,2% tổng số trường hợp cần phải giải 
tỏa. Một số địa phương có tiến độ giải tỏa 
bảo đảm kế hoạch giao là các xã: Dân 
Tiến, Thuần Hưng, An Vĩ, Đông Tảo…

PHẠM ĐĂNG

LỆ THU 

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Yên Mỹ

(XEM TRANG 4)

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN YÊN MỸ

Đơn vị dẫn đầu phong trào 
Thi đua quyết thắng 

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN - 
DOANH NGHIỆP TỈNH
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100% số trường học bảo đảm
 tiêu chí “xanh - sạch - an toàn - 

lành mạnh - thân thiện”

Câu 7. Người phản ánh, tố cáo, báo 
cáo về hành vi tham nhũng được bảo vệ 
như thế nào? 

Trả lời: Thực tiễn thời gian qua cho 
thấy, rất nhiều trường hợp người tố cáo 
nói chung, đặc biệt là người tố cáo hành 
vi tham nhũng bị đe doạ, trù dập, trả thù 
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh 
dự, việc làm, thậm chí là tính mạng và 
sức khoẻ không chỉ của họ mà còn của 
cả những người thân thích. Trong khi đó, 
các quy định về bảo vệ người tố cáo còn 
chung chung và thiếu khả thi, do vậy khó 
bảo vệ người tố cáo trên thực tế. 

Khắc phục những hạn chế này, Luật Tố 
cáo năm 2018 đã quy định chi tiết về việc 
bảo vệ người tố cáo, trong đó có cả việc 
bảo vệ những người thân thích của người 
tố cáo (gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, 
cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của 
người tố cáo). Người tố cáo và người thân 
thích được bảo vệ bí mật thông tin; bảo vệ 
vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức 
khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm. 

Tuy nhiên, đối với việc bảo vệ người 
phản ánh, báo cáo thì pháp luật hiện hành 

chưa có quy định cụ thể. Vì vậy, Điều 67 
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 
quy định người phản ánh, báo cáo hành 
vi tham nhũng được áp dụng các biện 
pháp bảo vệ như bảo vệ người tố cáo. Bên 
cạnh đó, Điều 69 Luật Phòng, chống tham 
nhũng năm 2018 cũng quy định trách 
nhiệm của người phản ánh, tố cáo về hành 
vi tham nhũng. Theo đó, người tố cáo 
hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm 
về việc tố cáo của mình theo quy định của 
Luật Tố cáo; người phản ánh, báo cáo về 
hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tính trung thực của nội 
dung phản ánh, báo cáo. 

Những quy định mới nêu trên sẽ góp 
phần tích cực giúp người tố cáo, phản ánh, 
báo cáo về hành vi tham nhũng phần nào 
vững tâm khi phát hiện và thông tin về 
hành vi tham nhũng đến cơ quan có thẩm 
quyền xem xét, xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

Theo cuốn Hỏi đáp pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng

Những năm qua, các cấp hội 
Chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh 
đã phát huy tốt vai trò nòng 

cốt, cầu nối và điều phối các hoạt 
động nhân đạo trên địa bàn, nâng 
cao hiệu quả hoạt động trong các 
lĩnh vực: Công tác xã hội và trợ giúp 
nhân đạo; tham gia phòng ngừa, 
ứng phó thiên tai; công tác chăm sóc 
sức khỏe dựa vào cộng đồng; tuyên 
truyền, vận động hiến máu nhân 
đạo... Qua đó góp phần lan tỏa các 
giá trị nhân đạo trong cuộc sống và 
chung tay cùng cấp ủy đảng, chính 
quyền địa phương thực hiện tốt các 
chính sách an sinh xã hội.

Để tiếp sức cho bệnh nhân 
nghèo, cứ đều đặn vào mỗi sáng thứ 
ba hàng tuần, nhóm thiện nguyện 
thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào (Phù 
Cừ) lại bận rộn chuẩn bị những phần 
cháo yêu thương cho các bệnh nhân 
tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ. 
Chị Nguyễn Thị Hợp, người khởi 
xướng xây dựng mô hình “Nồi cháo 
yêu thương” của thôn Đoàn Đào cho 
biết: Với tâm niệm “Việc thiện phải 
xuất phát từ tâm”, mặc dù tôi không 
giàu có so với nhiều người nhưng rất 
muốn làm việc thiện. Mỗi lần đến với 
người bệnh, người có hoàn cảnh khó 
khăn, nhìn thấy những gương mặt 
vui vẻ, phấn khởi chờ đợi, những 
thành viên đội tình nguyện chúng 
tôi lại có thêm động lực để tiếp tục 
tham gia đóng góp nhiều hơn, giúp 
bệnh nhân vơi bớt khó khăn. Sau 
gần 3 tháng hoạt động, nhóm thiện  
nguyện của chúng tôi đã mang hơn 
2 nghìn suất cháo đến với bệnh 
nhân. Tôi hy vọng, thời gian tới, mô 
hình sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự 
giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Với mục tiêu huy động và kết 
nối triệu trái tim nhân ái để cùng sẻ 
chia, mang lại niềm tin và sự khởi 
đầu mới tốt đẹp cho những người 
có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc 
sống, những năm qua, các cấp Hội 
CTĐ trong tỉnh đã làm tốt công tác 
đối ngoại Nhân dân, vận động sự 
hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để 
tổ chức có hiệu quả các hoạt động 
nhân đạo, tiêu biểu như: Phong trào 
“Tết vì người nghèo và nạn nhân 
chất độc da cam”, cuộc vận động 
“Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 
một địa chỉ nhân đạo”… Bên cạnh đó, 
các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã xây 
dựng nhiều mô hình nhân đạo, phù 
hợp với đặc thù từng địa phương, 
đơn vị như: Nồi cháo tình thương, 
cơm nhân ái, câu lạc bộ ngân hàng 
máu sống, hòm quỹ từ thiện, xây 
dựng nhà nhân ái, cấp phát thuốc 

miễn phí… để thu hút đông đảo 
các tầng lớp Nhân dân tham gia. 
Từ năm 2017 đến nay, các cấp 
Hội CTĐ toàn tỉnh vận động các 
tổ chức, cá nhân trợ giúp thường 
xuyên cho trên 11.500 đối tượng 
với tổng trị giá trên 11 tỷ đồng; 
tổ chức 85 đợt khám bệnh, tư 
vấn chăm sóc sức khỏe, cấp 
thuốc miễn phí kết hợp tặng quà 
cho hơn 44 nghìn lượt người; tổ 
chức 137 ngày hội hiến máu tình 
nguyện, kết quả tiếp nhận trên 
47.600 đơn vị máu…

Là một người thường xuyên 
tham gia các hoạt động nhân 
đạo, từ thiện tại địa phương, chị 
Nguyễn Thị Lệ, xã Ông Đình 
(Khoái Châu) đã chính thức trở 
thành tình nguyện viên CTĐ từ 
năm 2015. Ngay khi tham gia, 
chị Lệ đã trở thành một trong 
những tình nguyện viên hỗ trợ 
đắc lực cho Hội CTĐ huyện 
trong việc tìm kiếm, thống kê, 
xác minh các đối tượng có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn cần 
được hỗ trợ tại địa phương. Đồng 
thời, chị Lệ cũng thường xuyên 
đăng tải những thông tin của 
người có hoàn cảnh khó khăn 

cần trợ giúp lên facebook, zalo 
kêu gọi và kết nối các nhà tài 
trợ hỗ trợ. Chị Lệ tâm sự: Chứng 
kiến những gia cảnh khó khăn, 
những mảnh đời bất hạnh, tôi 
cảm thấy mình phải nỗ lực, cố 
gắng hơn nữa để giúp họ vơi bớt 
khó khăn, vươn lên trong cuộc 
sống. Không chỉ dành những 
đồng lương ít ỏi của bản thân 
để giúp đỡ những mảnh đời bất 
hạnh, tôi còn thường xuyên vận 
động người thân, bạn bè quyên 
góp, trao tặng phần quà ý nghĩa 
cho các hoàn cảnh khó khăn.

Để phát huy vai trò nòng cốt 
trong hoạt động nhân đạo, cùng 
với việc tổ chức nhiều phong 
trào, hoạt động thiết thực, Hội 
CTĐ tỉnh quan tâm củng cố, 
phát triển tổ chức hội, nhất là hội 
cơ sở. Hội CTĐ tỉnh phát triển 
lực lượng tình nguyện viên và 
cộng tác viên CTĐ để hỗ trợ hoạt 
động của cơ quan chuyên trách 
các cấp hội; chú trọng công tác 
xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ của Hội CTĐ các 
cấp bảo đảm chất lượng nhằm 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công 
tác nhân đạo trong tình hình 

mới. Hội CTĐ tỉnh tiếp tục được 
duy trì ở cả 3 cấp với 209 đầu 
mối tổ chức và trên 47 nghìn hội 
viên. Đội ngũ tình nguyện viên 
CTĐ trên địa bàn tỉnh đã phát 
triển mạnh cả về số lượng và 
chất lượng. Hiện nay, toàn tỉnh 
có hơn 5.000 tình nguyện viên 
CTĐ và 124 nghìn thanh, thiếu 
niên CTĐ. Bằng những hành 
động thiết thực, thấm đượm tình 
người, các cấp Hội CTĐ trong 
tỉnh đã kết nối hàng vạn tấm 
lòng sẻ chia, thiện nguyện để 
nhân lên hàng triệu hành động 
nhân ái, tô thắm nét đẹp nhân 
văn của dân tộc Việt Nam. 

Thời gian tới, các cấp hội CTĐ 
trong tỉnh tập trung xây dựng tổ 
chức hội vững mạnh, chuyên 
nghiệp. Tiếp tục làm tốt công 
tác tuyên truyền, góp phần nâng 
cao nhận thức, chuyển biến thái 
độ, hành động của người dân về 
công tác nhân đạo. Chú trọng 
công tác truyền thông, tư vấn 
chăm sóc sức khỏe dựa vào 
cộng đồng và tổ chức tốt các 
hoạt động trợ giúp xã hội nhân 
đạo theo hướng bền vững. 

Lan tỏa các giá trị nhân đạo trong cộng đồng

HỎI ĐÁP VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2022

Huyện Kim Động hiện có 46 trường 
học công lập từ mầm non đến THCS. 
Thực hiện mục tiêu xây dựng trường học 
đạt chuẩn quốc gia và xây dựng các xã đạt 
chuẩn nông thôn mới, đến nay, 100% số 
trường học có cơ sở vật chất, cảnh quan 
bảo đảm các tiêu chí “Xanh - sạch - an 
toàn - lành mạnh - thân thiện” với tổng số 

750 phòng học, gần 170 phòng bộ môn, 
hơn 300 phòng hành chính quản trị, chủ 
yếu là nhà kiên cố, cao tầng; đội ngũ cán 
bộ, giáo viên có chuyên môn vững, trong 
đó gần 90% số giáo viên đạt chuẩn và trên 
chuẩn. Đến nay, 35/46 trường đạt chuẩn 
quốc gia.

LỆ THU 

Hội CTĐ  huyện Yên Mỹ tặng xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn huyện

(TIẾP THEO TRANG 1)

Bồi dưỡng lý luận chính trị, 
nghiệp vụ cho hơn 1.400 cán bộ 

tuyên giáo ở cơ sở
Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã mở 17 lớp bồi dưỡng lý 

luận chính trị, nghiệp vụ cho hơn 1.400 cán bộ tuyên giáo ở cơ 
sở.  Qua các lớp bồi dưỡng góp phần trang bị cho đội ngũ cán 
bộ tuyên giáo cơ sở những kiến thức cơ bản về lý luận chính 
trị, kỹ năng nghiệp vụ, vận dụng vào tình hình thực tế, tuyên 
truyền và tổ chức vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành 
tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

PV

PHÙ CỪ

Trao tặng áo ấm cho học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn

ÂN THI

Số hồ sơ giải quyết đúng hạn 
đạt trên 99,2%

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Ân Thi đã tiếp nhận 23.252 
hồ sơ tại bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn; đã giải 
quyết đúng hạn 23.076 hồ sơ, đạt trên 99,2%, 176 hồ sơ đang 
giải quyết. Trong số đó có 3.072 hồ sơ giải quyết trực tuyến, 
chủ yếu tại bộ phận một cửa cấp huyện. 

PV

Thực hiện Chương trình tình nguyện 
mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện 
năm 2023, ngày 21/11, Ban Thường vụ 
Huyện đoàn Phù Cừ, Ủy ban Hội LHTN 
Việt Nam huyện và Chi đoàn Thanh niên 
Công an huyện Phù Cừ tổ chức trao tặng 
27 chiếc áo khoác mùa đông cho 18 đội 

viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Trường 
THCS Nguyên Hòa và Trường THCS Tống 
Phan. Trước đó, các cơ quan Đoàn, Hội 
LHTN của huyện đã tặng 18 áo ấm cho 9 
học sinh Trường THCS Nhật Quang.

ĐỨC HÙNG  

Đại diện Trung ương Hội NCT Việt Nam triển khai Chương 
trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021 - 2030; thực 
trạng già hoá dân số; quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước 
về NCT; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy tối 
đa tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm, trí tuệ của NCT; trợ giúp 
NCT và thực hiện chính sách đối với NCT.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm 
nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường ở địa 
phương và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về NCT. 

Bồi dưỡng kiến thức 
bảo vệ môi trường... 

(TIẾP THEO TRANG 1)

Nhận thức sâu sắc vị trí, 
ý nghĩa, tầm quan trọng 
của phong trào thi đua, 

những năm qua, Đảng ủy, Ban 
Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện 
Yên Mỹ đã thường xuyên quan 
tâm và đẩy mạnh phong trào 
Thi đua quyết thắng trong lực 
lượng vũ trang (LLVT) huyện, 
trở thành động lực thúc đẩy cơ 
quan, đơn vị hoàn thành toàn 
diện các nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Phạm Văn 
Huynh, Chỉ huy trưởng Ban 
CHQS huyện cho biết: Trong 
Nghị quyết lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 
địa phương năm 2022 của 
Đảng ủy, Ban CHQS huyện 
xác định rõ, xây dựng Đảng 
bộ Quân sự huyện hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững 
mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu 
biểu được khen thưởng, đơn vị 
đạt danh hiệu quyết thắng là 
nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu 
cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, 
đơn vị tổ chức quán triệt, triển 
khai thực hiện nghiêm túc với 
nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. 
Với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu 
mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng 
tạo, quyết thắng”, Ban CHQS 
huyện đã cụ thể hóa thành các 
đợt thi đua cao điểm, thi đua 
đột kích phù hợp với từng thời 
điểm trong năm. Các nội dung, 
mục tiêu thi đua Ban CHQS 
huyện phát động luôn sát với 
đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ 
quan, đơn vị. 100% số cán bộ, 
chiến sĩ đăng ký thi đua bằng 
những việc làm cụ thể, thiết 
thực, phù hợp với từng nhiệm 
vụ chuyên môn, trong đó xác 
định đột phá vào những khâu 
yếu, mặt yếu. Hàng tháng, các 
đơn vị đều tổ chức bình xét, 
biểu dương những tập thể, cá 
nhân tiêu biểu trong phong 
trào thi đua. Đồng thời thường 
xuyên tiến hành kiểm tra, kịp 
thời chấn chỉnh những tập thể, 
cá nhân còn hạn chế trong 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN YÊN MỸ

Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua quyết thắng 

phong trào thi đua, qua đó đã 
tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng 
khắp trong các cơ quan, đơn vị. 
Công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng được đặc biệt quan tâm, 
gắn giáo dục chính trị với phổ 
biến, giáo dục pháp luật, coi 
đây là giải pháp cơ bản, quan 
trọng hàng đầu để xây dựng 
LLVT huyện vững mạnh về 
chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa 
thực hiện phong trào Thi đua 
quyết thắng với các cuộc vận 
động để các tập thể, cá nhân 
phấn đấu vươn lên hoàn thiện 
phẩm chất, nhân cách người 
quân nhân cách mạng theo 
những tiêu chí "Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh"; "Phát huy 
truyền thống, cống hiến tài 
năng, xứng danh Bộ đội Cụ 
Hồ" thời kỳ mới. Phát huy tinh 

thần tự giác, nêu gương của đội 
ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ chủ trì. Gắn việc đánh 
giá tổ chức đảng, đảng viên, 
nhận xét đánh giá cán bộ với 
bình xét thi đua, khen thưởng 
bảo đảm tính thống nhất, thực 
chất... 100% cơ quan, đơn 
vị trong LLVT huyện thường 
xuyên duy trì nghiêm túc các 
chế độ trực sẵn sàng chiến 
đấu, tuần tra, canh gác; duy trì 
và thực hiện nghiêm kế hoạch 
huấn luyện cho các đối tượng 
bảo đảm đúng, đủ quân số, 
nội dung, thời gian; xây dựng 
lực lượng DQTV được biên 
chế đúng luật, đủ tỷ lệ dân số 
theo quy định. Kết thúc kiểm 
tra các nội dung huấn luyện, 
100% đạt yêu cầu, trong đó 
có trên 84,5% khá, giỏi. Công 
tác tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ bảo đảm công bằng, 
công khai, dân chủ, đúng luật, 
giao đủ chỉ tiêu, chất lượng 
tốt. Phong trào "Quản lý, khai 
thác vũ khí trang bị kỹ thuật 
tốt, bền, an toàn tiết kiệm và 
an toàn giao thông" và phong 
trào "Ngành Hậu cần Quân đội 
làm theo lời Bác Hồ dạy" được 
Ban CHQS huyện thực hiện 
đạt nhiều kết quả thiết thực; 
duy trì nghiêm túc các chế độ, 
nền nếp, đăng ký, quản lý, bảo 
quản, bảo dưỡng, sửa chữa và 
kiểm tra định kỳ vũ khí trang bị 
theo đúng quy định. 

Các phong trào thi đua của 
LLVT huyện không chỉ bám sát 
nhiệm vụ của đơn vị mà còn 
gắn liền với phong trào thi đua 
yêu nước và nhiệm vụ chính 
trị tại địa phương. Thực hiện 
Phong trào Quân đội chung sức 

xây dựng nông thôn mới; Quân 
đội chung tay vì người nghèo - 
không để ai bị bỏ lại phía sau, 
năm 2022, với nhiều cách làm 
sáng tạo, hiệu quả, Ban CHQS 
huyện đã vận động cán bộ, 
chiến sĩ LLVT huyện tham gia 
ủng hộ 60 triệu đồng xây dựng 
1 công trình nông thôn mới, 
tặng 1 sổ tiết kiệm cho gia đình 
liệt sĩ và 10 chiếc xe đạp cho 
học sinh nghèo vượt khó trên 
địa bàn huyện. Chỉ đạo Hội 
phụ nữ Ban CHQS huyện phối 
hợp với Hội liên hiệp phụ nữ địa 
phương triển khai và thực hiện 
tốt Chương trình “Mẹ đỡ đầu” 
hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng 
trẻ mồ côi do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19, trong đó Hội 
Phụ nữ Ban CHQS huyện đã 
nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
tại xã Tân Lập với số tiền hỗ trợ 
năm 2022 là 6 triệu đồng…  

Một trong những hoạt động 
nổi bật thực hiện phong trào 
Thi đua quyết thắng đó là Ban 
CHQS huyện đã thực hiện tốt 
"3 khâu đột phá" gồm: Đột phá 
về tổ chức, biên chế; đột phá 
về huấn luyện; đột phá về xây 
dựng chính quy, chấp hành kỷ 
luật, pháp luật và cải cách hành 
chính quân sự. Đặc biệt năm 
2022, huyện được giao tổ chức 
diễn tập khu vực phòng thủ, 
Ban CHQS huyện đã thực hiện 
tốt vai trò tham mưu với cấp 
ủy, chính quyền địa phương, 
huy động sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị, cuộc diễn 
tập đã thành công tốt đẹp, bảo 
đảm an toàn tuyệt đối về người 
và vũ khí trang bị, được cấp ủy, 
chính quyền địa phương và thủ 
trưởng các cấp đánh giá cao…

Phong trào Thi đua quyết 
thắng đã thực sự thấm sâu 
trong nhận thức và hành động 
của mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT 
huyện. 100% số cán bộ, đảng 
viên  luôn nhận và hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ, trong đó có 
trên 90% hoàn thành tốt và 
xuất sắc. Năm 2022, LLVT 
huyện được Quân khu 3 đề 
nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ 
thi đua xuất sắc.                               

THU THỦY 
Bộ CHQS tỉnh

Ban CHQS huyện Yên Mỹ ghi kết quả chấm điểm thi đua trên bản tin của đơn vị 
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XÃ XUÂN QUAN

Giá trị sản xuất hoa, cây cảnh 
đạt 400 đến 700 triệu đồng/ha/năm

TIÊN LỮ

100% số thôn có tổ, đội vệ sinh môi trường

Muôn cách làm giàu

Trồng nho kết hợp du lịch 
trải nghiệmHuyện Kim Động hiện nay 

có 450ha trồng cam. Để 
nâng cao hiệu quả trồng 

cam, phòng Nông nghiệp và 
PTNT huyện đã tăng cường cán 
bộ bám sát cơ sở, hướng dẫn 
người dân chăm sóc cam theo 
đúng quy trình kỹ thuật, áp dụng 
sản xuất theo quy trình VietGAP, 
xây dựng vùng trồng cam sạch, 
chất lượng cao, bảo đảm an toàn 
vệ sinh thực phẩm… Đến nay, 
huyện có trên 120ha trồng cam 
được chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
VietGAP. Năm nay, sản lượng 
cam của huyện ước đạt khoảng 
10 nghìn tấn. 

Thời điểm này, các diện tích 
trồng cam Vinh của huyện bắt 
đầu bước vào vụ thu hoạch với 
giá bán đầu vụ tại vườn 20 - 25 
nghìn đồng/kg, cao hơn năm 
trước 5-7 nghìn đồng/kg nên 
nông dân phấn khởi. Về xã Đồng 
Thanh, nơi được coi là “thủ phủ” 
trồng cam của huyện, ngay từ 
sáng sớm, người dân đã chuẩn bị 
phương tiện, tập trung nhân lực ra 
vườn thu hái những quả cam đầu 
vụ chín vàng, mọng nước để kịp 
cho những chuyến hàng ngược 
xuôi. Nhanh tay cắt những quả 
cam chín đầu mùa, ông Lương 
Văn Tươi, thôn Thanh Sầm phấn 
khởi cho biết: Gia đình tôi có 2 
mẫu trồng cam, bưởi, trong đó 
diện tích trồng cam Vinh chiếm 
70%, còn lại là cam đường canh 
và bưởi Diễn. Để cây cam Vinh 
phát triển bền vững, tôi áp dụng 
trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. 
Việc sản xuất cam sạch theo quy 
trình VietGAP nghiêm ngặt, bài 
bản, chủ yếu dùng phân bón hữu 
cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh 
học, tạo ra những quả cam bảo 
đảm an toàn, có vị ngọt thanh, 
cùi dày… nên dễ tiêu thụ. Mỗi quả 
cam bán ra thị trường đều được 
dán tem truy xuất nguồn gốc, vì 
vậy, thuận lợi tiêu thụ vào một 
số siêu thị, cửa hàng thực phẩm 
sạch và xuất bán cho thương lái 
ở các tỉnh, thành phố như: Hà 
Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng… 
Hiện nay, tôi bắt đầu thu hoạch, 
cắt tỉa những quả cam chín để 
bán với giá bán đầu vụ 27 nghìn 
đồng/kg. Với 2 mẫu trồng cam, 
bưởi, năm nay, gia đình tôi ước 
thu 300 - 400 triệu đồng, cao hơn 
năm trước 50 - 80 triệu đồng.

Xã Đồng Thanh hiện có trên 
100ha trồng cam các loại, trong 
đó chủ yếu là diện tích trồng 

KIM ĐỘNG 

Cam được mùa, giá bán cao

cam Vinh. Xác định cam là cây 
trồng mũi nhọn để phát triển 
kinh tế, những năm qua, địa 
phương và người trồng cam ở xã 
Đồng Thanh đã nỗ lực xây dựng 
thương hiệu cho sản phẩm. Năm 
2016, Hợp tác xã sản xuất rau, 
củ, quả và dịch vụ thương mại 
Đồng Thanh được thành lập đã 
góp phần giúp thành viên và các 
hộ trồng cam trong xã gắn bó, 
chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ trong 
sản xuất, từng bước xây dựng 
thương hiệu cam bảo đảm chất 
lượng theo hướng VietGAP. Đến 
nay, xã Đồng Thanh có trên 30ha 
trồng cam được chứng nhận sản 
xuất VietGAP. Sản phẩm cam 
Vinh của xã được chứng nhận 
sản phẩm đạt OCOP, xếp hạng 
3 sao.

Không chỉ nông dân xã Đồng 
Thanh tất bật bước vào vụ thu 
hoạch cam, những ngày này, 
nông dân xã Phạm Ngũ Lão cũng 
thường xuyên có mặt tại vườn 
cam kịp thời thu hoạch vườn cam 
đã chín và giới thiệu cho thương 
lái thu mua. Năm nay, những 
người trồng cam trong xã phấn 
khởi vì cam đầu mùa bán được 
giá cao hơn năm trước. Ông Ngô 
Văn Sơn ở xã Phạm Ngũ Lão cho 
biết: Gia đình tôi chuyển đổi diện 
tích cấy lúa kém hiệu quả sang 

trồng cam từ năm 2013 với diện 
tích gần 1 mẫu. Từ giữa tháng 
10, tôi đã bắt đầu thu hoạch 
cam chín sớm. Năm nay, thời tiết 
thuận lợi, cây cam sinh trưởng, 
phát triển tốt, ít sâu bệnh. Hiện 
nay, 70% diện tích trồng cam của 
gia đình tôi đã được thương lái 
thu mua. Với giá bán cam Vinh 
tại vườn 17 - 25 nghìn đồng/kg, 
mỗi sào cam mang lại cho gia 
đình tôi lợi nhuận khoảng 10 triệu 
đồng, cao hơn so với nhiều loại 
cây trồng khác. 

Những năm qua, huyện Kim 
Động tập trung tuyên truyền, tạo 
điều kiện để nông dân tích cực 
chuyển đổi những diện tích cấy 
lúa kém hiệu quả sang trồng 
cây ăn quả, cây có múi; đồng 
thời tích cực tổ chức các lớp tập 
huấn, hướng dẫn kỹ thuật; áp 
dụng trồng cam theo tiêu chuẩn 
VietGAP; tham gia các hội chợ, 
xúc tiến thương mại để tìm kiếm 
thị trường tiêu thụ sản phẩm. 
Nhờ đó, quả cam Kim Động đã 
có mặt ở nhiều nơi trên thị trường 
từ trong Nam đến ngoài Bắc. 
Từ đầu năm đến nay, huyện đã 
phối hợp hỗ trợ chứng nhận lại, 
chứng nhận mới 40ha trồng cam 
theo tiêu chuẩn VietGAP cho các 
hợp tác xã  trên địa bàn huyện. 
Đến nay, trên 10 hợp tác xã, tổ 

hợp tác trồng cam có diện tích 
đã được chứng nhận VietGAP; 8 
hợp tác xã, tổ hợp tác trồng cam 
thực hiện hiệu quả liên kết sản 
xuất, tiêu thụ cam. 

Đồng chí Hoàng Văn Minh, 
Trưởng phòng Nông nghiệp và 
PTNT huyện Kim Động cho 
biết: Cùng với thường xuyên tập 
huấn, hỗ trợ nông dân tham gia 
hội trợ xúc tiến, quảng bá, tiêu 
thụ sản phẩm, huyện tập trung 
thực hiện các nhiệm vụ của Đề 
án đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng gắn với sản xuất hàng 
hóa giá trị gia tăng cao giai đoạn 
2020-2025; xây dựng, phát triển 
các vùng sản xuất cây ăn quả 
chủ lực của huyện theo hướng 
hàng hóa quy mô lớn gắn với liên 
kết tiêu thụ sản phẩm, trong đó 
có vùng trồng cam tập trung ở 
một số xã như Đồng Thanh, Đức 
Hợp, Chính Nghĩa. Đồng thời, 
khuyến khích thành lập các tổ 
hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp 
kiểu mới, chi hội nghề nghiệp 
trồng cây ăn quả để các thành 
viên liên kết, học tập, trao đổi 
kinh nghiệm trong quá trình sản 
xuất, kinh doanh; tiếp tục định 
hướng hộ trồng cam áp dụng 
khoa học, kỹ thuật, tiêu chuẩn 
VietGAP vào sản xuất… 
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Đó là hướng phát triển kinh tế mới, 
mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền 
vững của gia đình ông Nguyễn Văn Uy, 
chủ vườn nho Uy Thêm, thôn CD Quán 
Trạch, xã Liên Nghĩa (Văn Giang).

Đầu năm 2022, gia đình ông Uy đã 
chuyển đổi toàn bộ 7 sào trồng quất cảnh, 
cây giống sang trồng nho hạ đen và nho 
sữa nhằm nâng cao hiệu quả canh tác. 
Đến nay, diện tích nho hạ đen đã cho 
thu hoạch, quá trình phát triển đáp ứng 
với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa 
phương. Để cây nho sinh trưởng và phát 
triển tốt, ông Uy đã đầu tư cải tạo lại đất, 
lắp đặt hệ thống nhà kính, tưới tự động 
với kinh phí 500 triệu đồng. Ông Uy chia 
sẻ: Tôi trồng 150 gốc nho/sào. Cây nho 
cho thu hoạch 2 lần/năm vào tháng 6 và 
tháng 11. Thời điểm từ khi ra hoa đến thu 
hoạch là 120 ngày. Trong quá trình chăm 
sóc nho, cần xử lý kịp thời bệnh nấm và 
bọ trĩ gây hại lá, rám quả. Để nâng cao 
chất lượng nho, gia đình tôi liên kết với 
trang trại chăn nuôi gà để mua phân bón 
hữu cơ sử dụng cho vườn nho. 

Sau 9 tháng gieo trồng, đến nay, diện 
tích nho hạ đen của gia đình ông Uy đã 
cho thu hoạch với sản lượng khoảng 2 
tấn quả. Địa chỉ vườn nho Uy Thêm cũng 
trở thành điểm thu hút đông đảo khách 

tham quan, mua sắm ở trong và ngoài 
tỉnh. Từ đầu vụ nho đến nay, trung bình 
có khoảng 50 lượt khách/ngày tới tham 
quan, chụp ảnh, mua sắm tại vườn nho 
Uy Thêm. Giá vé vào vườn là 50 nghìn 
đồng/lượt đối với người lớn và 20 nghìn 
đồng/lượt đối với trẻ em. Đối với du 
khách mua tại vườn từ 2kg nho trở lên 
sẽ được miễn phí vé vào vườn. Để đáp 
ứng nhu cầu chụp ảnh, trải nghiệm du 
lịch nông nghiệp của khách hàng, ông 
Uy còn trang bị thêm các giỏ tre để chụp 
ảnh, thu hoạch nho.

Với sản lượng nho năm nay, ông Uy 
chủ yếu phát triển du lịch nông nghiệp 
và bán tại vườn với giá 150 nghìn đồng/
kg. Ông cho biết thêm: Thời gian tới, tôi 
tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật 
canh tác nho để nâng cao chất lượng, 
sản lượng quả, đáp ứng nhu cầu của thị 
trường; xây dựng thêm nhiều ý tưởng 
để tạo những không gian chụp ảnh cho 
khách hàng, thu hút nhiều khách hàng 
tới tham quan, trải nghiệm du lịch nông 
nghiệp. Ngoài ra, tôi cũng sẽ học hỏi 
phương pháp điều chỉnh nho ra hoa, 
đậu quả rải vụ để bảo đảm có sản phẩm 
cung cấp cho thị trường dịp Tết Nguyên 
đán, nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình.

HOA PHƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Uy thu hoạch nho hạ đen

Nông dân xã Đồng Thanh (Kim Động) thu hoạch cam

Huyện Tiên Lữ đã thành lập được 72 tổ, đội 
vệ sinh môi trường  tự quản với 202 thành viên 
tham gia tại 55/55 thôn trong toàn huyện. Tỷ 
lệ thu gom rác thải sinh hoạt của các tổ, đội vệ 
sinh môi trường trên địa bàn huyện đạt 76%. 

Để hỗ trợ các tổ, đội vệ sinh môi trường 
duy trì và hoạt động hiệu quả, huyện đã hỗ trợ 

dụng cụ, bảo hộ lao động cho các tổ, đội vệ 
sinh môi trường, đồng thời chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ 
xét cấp thẻ bảo hiểm y tế cho tất cả các thành 
viên tổ, đội vệ sinh môi trường.
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Hiện nay, xã Xuân Quan (Văn Giang) có 
trên 280 ha đất sản xuất nông nghiệp, chủ yếu 
là trồng các loại hoa, cây cảnh trang trí, cây 
công trình. Để nâng cao hiệu quả sản xuất 
hoa, cây cảnh, nông dân trên địa bàn xã xây 
dựng nhà lưới, nhà kính, sản xuất hoa giỏ treo, 
lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước tự động… 

Đến nay, 53% diện tích sản xuất hoa, cây cảnh 
trên địa bàn xã áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, 
tưới phun mưa giúp tiết kiệm nước; giá trị sản 
xuất hoa, cây cảnh đạt trung bình từ 400 đến 
700 triệu đồng/ha/năm.

PV

THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Duy tu, bảo dưỡng hơn 65km 
đường giao thông

Từ đầu năm đến nay, thành phố Hưng Yên 
đã duy tu, bảo dưỡng hơn 65km đường giao 
thông. Cùng với đó, thành phố khơi thông 87km 
cống thoát nước; sơn 1.760m2 vạch kẻ đường; 

lắp đặt bổ sung 10 biển báo hiệu đường bộ; 
thay mới một số hệ thống chiếu sáng đô thị; 
ngầm hóa thêm 2,4km điện và cáp viễn thông.

VI NGOAN

Với cố gắng của đảng bộ, 
chính quyền và Nhân dân 
địa phương, tuyến đường 

từ thôn 1 đến thôn 3 xã Thuần 
Hưng (Khoái Châu) đã đạt giải 
nhất cuộc thi tuyến đường nông 
thôn mới (NTM) kiểu mẫu huyện 
Khoái Châu năm 2022. Tuyến 
đường đã trở thành điểm nhấn, 
nét đẹp cho cảnh quan ở một 
vùng quê đang trên đà phát triển. 

Năm 2019 đến nay, xã Thuần 
Hưng đầu tư xây dựng tuyến 
đường giao thông nông thôn 
trong xã từ thôn 1 đến thôn 3 
với chiều dài hơn 1 nghìn m, 
chiều rộng mặt đường hơn 5m, 
lề đường mỗi bên rộng 1m với hệ 
thống thoát nước xây dựng bảo 
đảm. Hiện nay, tuyến đường đã 
trở thành trục đường giao thông 
chính, tạo điều kiện cho người 
dân trong xã đi lại thuận lợi để 
phát triển kinh tế, giao lưu văn 
hóa. Để tuyến đường xây dựng 
đúng theo tiến độ, thiết kế, cùng 
với nguồn vốn hỗ trợ từ các cấp, 
các hộ dân dọc tuyến đường tự 
nguyện đóng góp bằng nhiều 
hình thức như: 14 hộ dân hiến 
đất với tổng diện tích trên 252m2, 
12 hộ dân dỡ bỏ 200m tường rào, 
ủng hộ 200 triệu đồng, 2 nghìn 
ngày công lao động… Bên cạnh 
đó, để thực hiện bảo đảm các 
tiêu chí: Cứng, sáng, xanh, sạch, 
đẹp của tuyến đường NTM kiểu 
mẫu, các hội, đoàn thể trong 
xã đã tuyên truyền Nhân dân 
trồng hoa ven đường và lắp đặt 
hệ thống chiếu sáng. Vận động 
100% hộ gia đình dọc tuyến 
đường ký cam kết thực hiện giữ 
gìn trật tự an toàn giao thông và 
vệ sinh môi trường, tăng cường 
công tác tuyên truyền, vận động 
các hộ dân tự giác thực hiện quét 
dọn đoạn đường trước cửa mỗi 
nhà, nâng cao tinh thần đoàn 
kết, thi đua lao động sản xuất. 
Bảo đảm tổ vệ sinh môi trường 
thực hiện thu gom rác thải tại hộ 
gia đình dọc tuyến đường trung 
bình 2 lần/tuần, không còn tình 
trạng treo, dán thông tin quảng 
cáo, rao vặt trái phép... 

Hiện nay, tuyến đường NTM 
kiểu mẫu ở xã Thuần Hưng đã 
trở thành một nét đẹp, công trình 
tự hào của chính quyền và Nhân 
dân địa phương. Trên tuyến 
đường luôn sạch, đẹp với sắc 
xanh, đỏ của cờ, hoa, cây xanh 
đang đua nở bên đường hòa cùng 

Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu 
tại xã Thuần Hưng

ánh sáng lấp lánh của đèn điện 
thắp sáng. Tuyến đường càng 
trở nên đẹp, ý nghĩa hơn khi 
góp phần tạo điều kiện để người 
dân thuận lợi phát triển kinh tế, 
giao lưu văn hóa, để lại trong 
Nhân dân ấn tượng sâu sắc, từ 
đó, nhận thức của người dân về 
xây dựng NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu có nhiều chuyển biến 
tích cực. Bà Vũ Thị Tuyển ở 
thôn 2, xã Thuần Hưng phấn 
khởi cho biết: Hiện nay, người 
dân sinh sống dọc tuyến đường 
NTM kiểu mẫu của xã tự vận 
động cùng nâng cao ý thức gìn 
giữ, bảo vệ tuyến đường thông 
qua hành động như: Không vứt 
rác ra đường, quét dọn thường 
xuyên, chăm sóc hoa, cây 
xanh… Bởi tuyến đường không 
chỉ giúp người dân đi lại thuận 
lợi, phát triển kinh tế mà còn là 
cơ sở để người dân hướng tới 
cuộc sống xanh, sạch và bảo 
vệ môi trường.

Thời gian qua, không chỉ tập 

trung đầu tư xây dựng tuyến 
đường NTM kiểu mẫu, chính 
quyền và Nhân dân xã Thuần 
Hưng còn huy động nguồn 
lực đầu tư nâng cấp, xây mới 
nhiều tuyến đường giao thông 
nông thôn, công trình phúc lợi 
xã hội trong xã. Đến nay, 100% 
tuyến đường giao thông nông 
thôn trên địa bàn xã đều được 
bê tông hóa với chiều rộng mặt 
đường từ 3m đến 6m. Thời điểm 
hiện nay, xã đang tiếp tục thi 
công nâng cấp 2 tuyến đường 
giao thông với chiều dài 500 - 
600m/tuyến, dự kiến kinh phí 
khoảng trên 3 tỷ đồng/tuyến. 
Đồng chí Vương Đình Nghĩa, 
Phó Chủ tịch UBND xã Thuần 
Hưng cho biết: Xây dựng tuyến 
đường NTM kiểu mẫu là một 
trong những hoạt động có ý 
nghĩa thiết thực nhằm nâng 
cao ý thức của người dân trên 
địa bàn xã trong việc xây dựng 
môi trường xanh - sạch - đẹp. 
Với sự động viên, khen thưởng 

từ UBND huyện vừa qua, trong 
thời gian tới, chính quyền xã 
sẽ kết hợp thêm các nguồn lực 
để hoàn thiện lắp đặt hệ thống 
chiếu sáng, hệ thống biển báo 
giao thông, gờ giảm tốc… trên 
tuyến đường. Ngoài ra, địa 
phương tiếp tục nâng cấp các 
tuyến đường giao thông, công 
trình phúc lợi xã hội… trong xã 
để bảo đảm hoàn thành các 
tiêu chí trong xây dựng NTM ở 
những giai đoạn tiếp theo. 

Tuyến đường NTM kiểu mẫu 
ở xã Thuần Hưng là một trong 
số rất nhiều tuyến đường NTM 
trên địa bàn tỉnh đang góp phần 
tạo sự thay đổi về cảnh quan 
môi trường, thể hiện nét đẹp 
đoàn kết, đồng lòng của người 
dân và quyết tâm cao của đảng 
bộ, chính quyền địa phương 
trong việc làm đẹp đường làng, 
ngõ xóm, phát triển quê hương 
giàu đẹp, văn minh.

MINH HUẾ

Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Thuần Hưng (Khoái Châu)

ÂN THI

Năm 2022, sản lượng lúa 
đạt gần 95.530 tấn

Năm 2022, toàn huyện Ân Thi gieo cấy trên 
14.381 ha lúa, năng suất lúa bình quân đạt 
64,14 tạ/ha, tăng 5,2% so với kế hoạch, sản 
lượng lúa đạt gần 95.530 tấn. Trong tổng diện 
tích lúa gieo cấy, lúa chất lượng cao chiếm 

80%. Toàn huyện hỗ trợ được 57.402 kg thóc 
giống các loại, 2.250 kg ngô giống, 85,1 tấn 
phân vi sinh và 683,72 kg thuốc diệt chuột 
phục vụ sản xuất.

ĐÀO DOAN
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nhưng với sự ân cần, yêu thương của bà Hiếu, sức khỏe 
đã ổn định. Với bà Hiếu, người chồng chính là chỗ dựa 
tinh thần, là động lực để bà nỗ lực cố gắng hơn nữa trong 
công việc. Chăm chồng, nuôi dạy các con nên người, 
bà Hiếu đã trở thành tấm gương mẫu mực của người vợ, 
người mẹ hiền. 

Đồng chí Đặng Tiến Nên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 
Trương Kênh Cầu cho biết: Gia đình bà Hiếu là một gia 
đình tiêu biểu, mẫu mực của thôn. Bản thân bà Hiếu 
luôn gương mẫu, trách nhiệm trong mọi công việc cũng 
như tích cực ủng hộ các phong trào, hoạt động của địa 
phương. Mọi đóng góp xây dựng ở thôn như: làm đường 
giao thông, kiến thiết các công trình tín ngưỡng, văn 

hóa…, gia đình bà luôn gương mẫu đi đầu tạo niềm tin, 
sức lan tỏa để thôn tuyên truyền, vận động các gia đình 
khác tham gia, ủng hộ. Không chỉ bản thân mẫu mực mà 
bà Hiếu còn nuôi dạy con trưởng thành, trở thành người 
công dân tốt, có trách nhiệm đóng góp với quê hương, 
yêu thương, hiếu thuận với cha mẹ…

Giờ đây, các con đã trưởng thành, bà Hiếu đã nghỉ 
hưu nhưng tấm gương mẫu mực của bà và gia đình vẫn 
luôn được người dân trong thôn, ngoài xã tấm tắc ngợi 
khen. Năm 2022, gia đình bà Hiếu được công nhận là 
gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu 
thảo hiền cấp tỉnh. 

Tấm gương mẫu mực của bà Hiếu (TIẾP THEO TRANG 1)

Điều thú vị trong túi quà tặng khán giả 
tới sân dự khai mạc World Cup

Kỷ lục về thời gian bù giờ 
được thiết lập ở World Cup 2022

Hiệp 1 trận Anh-Iran có 14 phút đá bù giờ. (Nguồn: Getty Images)

Trận đấu giữa đội tuyển Anh  và 
đội tuyển Iran không chỉ tạo nên "cơn 
mưa bàn thắng" với 8 pha lập công 
mà còn thiết lập kỷ lục World Cup khi 
có tới 28 phút bù giờ được tính cho cả 
hai hiệp đấu.

Cụ thể, trong hiệp 1, trọng tài 
Raphael Claus đã quyết định cộng 
thêm 14 phút đá bù giờ.

Nguyên nhân khiến thời gian hiệp 
1 được bù nhiều như vậy là do thủ 
thành Alireza Beiranvand của Iran 
gặp chấn thương nặng sau pha va 
chạm với đồng đội và đội ngũ y tế 
phải mất hơn 10 phút để chăm sóc 
cho anh.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, vị trọng 
tài này tiếp tục cho trận đấu bù thêm 
10 phút mặc dù không có quá nhiều 

Nước chủ nhà Qatar thể hiện sự chu đáo khi chuẩn bị 
hàng chục nghìn túi quà dành tặng người hâm mộ đến 
sân theo dõi lễ khai mạc World Cup 2022.

Bên cạnh thưởng thức những tiết mục nghệ thuật 
hoành tráng và ý nghĩa, người hâm mộ đến sân Al Bayt 
theo dõi lễ khai mạc cũng như trận mở màn World Cup 
2022 giữa Qatar và Ecuador còn nhận thêm niềm vui.

Khoảng 60.000 túi quà được ban tổ chức đặt hoặc 
treo sẵn ở mỗi ghế ngồi nhằm dành tặng cho tất cả khán 
giả.

Theo chia sẻ từ một số cổ động viên có mặt trên khán 
đài Al Bayt tối 20/11, túi quà chứa nhiều món quà nhỏ 
giá trị và ý nghĩa.

Cụ thể, phần quà mà cổ động viên với tài khoản @
Wahid1196 nhận được gồm có áo phông, khăn, nước 
hoa, tượng logo World Cup 2022.

Trong khi một số cổ động viên khác nhận được phần 
quà gồm trái bóng, bình xịt giảm đau, balo và nhiều hình 
dán (sticker) linh vật La'eeb của World Cup 2022.

PV tổng hợp

tình huống gián đoạn.
Đến phút bù giờ 90+10, trận đấu 

tiếp tục kéo dài khi trọng tài Raphael 
Claus tham khảo VAR và cho tuyển 
Iran thực hiện quả phạt đền, khiến 

thời gian bị kéo dài thêm 4 phút nữa.
Như vậy, trận đấu đã có tổng cộng 

28 phút bù giờ - kỷ lục mới về số phút 
bù giờ trong một trận đấu tại giải đấu 
hấp dẫn nhất hành tinh.

Đài KTTV Hưng Yên

Tổng Công ty Viễn 
thông Viettel vừa 
công bố triển khai 

dải gói cước dịch vụ cáp 
quang FTTH và Home 
Wifi mới có băng thông 
tối thiểu từ 100Mbps, 
cao gấp 1,5 đến 2 lần 
so với các nhà cung 
cấp khác trên thị trường 
trong khi giá chỉ tương 
đương. Chính sách mới 
được áp dụng kể từ ngày 
10/11/2022.

Cụ thể, hệ thống 
gói cước internet mới 
của Viettel sẽ có 4 gói 
cước tốc độ cao (FAST, 
FAST2, FAST3, FAST4) 
và 3 gói cước tốc độ cao 
tích hợp tính năng mesh 
wifi (MESH1, MESH2, 
MESH3).

Đi kèm với dải gói cước 
mới là thiết bị modem wifi 
2 băng tần đời mới cùng 
giải pháp mở rộng vùng 
phủ wifi, giúp giảm nhiễu 
tối đa, hiện tượng thường 
xuyên xảy ra ở khu vực 
thành thị, mật độ dân cư 
đông.

Đặc biệt, thấu hiểu 
niềm đam mê bóng đá của 
người hâm mộ Việt Nam, 
Viettel còn đưa ra các 

Viettel ra mắt dải gói cước FTTH mới 
nhân đôi tốc độ, giá không đổi

gói cước Combo Internet 
và Truyền hình hấp dẫn 
để đáp ứng nhu cầu hòa 
mạng internet trong mùa 
World Cup.

Cụ thể, với chi phí chỉ 
185.000 đồng, khách 
hàng được sử dụng ngay 
1 đường truyền tốc độ 
100 Mbps và 1 tài khoản 
xem truyền hình TV360, 
sẵn sàng thưởng thức các 
trận đấu với chất lượng âm 
thanh, hình ảnh đỉnh cao.

Ngoài việc triển khai gói 
cước mới, Viettel còn nâng 
băng thông cho các khách 

hàng cũ lên tới 1,5 lần so 
với hiện tại, trong khi giá 
cước không đổi. Như vậy, 
không chỉ khách hàng mới, 
mà khách hàng cũ cũng 
được hưởng lợi ích vượt trội 
từ đợt quy hoạch gói cước 
lần này.

Việc ra mắt hệ gói cước 
mới này của Viettel thể 
hiện nỗ lực của nhà mạng 
trong việc nâng cao chất 
lượng; quyết tâm đưa tốc 
độ trung bình Internet Việt 
Nam lên ngang tầm các 
nước trong khu vực (Thái 
Lan, Trung Quốc)…

Năm 2020, Viettel là 
nhà mạng tiên phong triển 
khai các gói cước FTTH 
tích hợp tính năng mesh 
wifi (mở rộng vùng phủ) 
giúp gia tăng trải nghiệm 
cho khách hàng và là nhà 
mạng đầu tiên nâng gấp đôi 
tốc độ đường truyền; góp 
phần đưa tốc độ Internet 
trung bình của Việt Nam 
lên ~80Mbps; xếp hạng 44 
thế giới (số liệu tháng 10 
năm 2022); tăng 15 bậc so 
với năm 2020.

PV

Từ ngày 23 đến 24/11/2022

Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng 

sớm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 26 - 280C

Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 230C

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất 

cho Nhân dân làm nhà ở tại xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào 
(giai đoạn 1), tỉnh Hưng Yên

- Tổng diện tích các thửa đất đấu giá: 1.103,0m2, bao 
gồm 13 suất đất tại xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên.

- Các thửa đất có các mức giá khởi điểm: 24.000.000 
đồng/m2; 18.000.000 đồng/m2. 

- Tiền phí hồ sơ tham gia: 500.000 đồng/hồ sơ;  tiền 
đặt trước đấu giá: 300.000.000 đồng/hồ sơ; bước giá đấu 
giá : 100.000 đồng/m2.

1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu 
giá: Từ ngày 23/11/2022 đến ngày 8/12/2022 (giờ hành 
chính, trừ ngày nghỉ) tại Văn phòng UBND xã Hưng Long 
và Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam.

2. Thời gian xem tài sản: Ngày 1/12/2022 và ngày 
2/12/2022 (giờ hành chính).

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 8/12/2022 (giờ 
hành chính). 

- Khách hàng có thể chuyển khoản trước thời gian 
quy định nêu trên. Đối với khách hàng không thực hiện 
chuyển khoản sẽ nộp tiền mặt thông qua ngân hàng thu 
tại trụ sở UBND xã Hưng Long vào ngày 8/12/2022 (giờ 
hành chính). 

Hồ sơ tham gia đấu giá được nộp trực tiếp tại UBND 
xã Hưng Long, hạn cuối vào ngày 8/12/2022 (giờ hành 
chính).

4. Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, 
ngày 11/12/2022 (chủ nhật).

5. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND xã 
Hưng Long.

6. Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Các hộ gia 
đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh muốn tham gia đấu giá 
quyền sử dụng đất  có thể tìm hiểu thông tin và trực tiếp 
đăng ký tham gia đấu giá, tại: 

- UBND xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào. ĐT: 0344483838 
(Mr Hùng, Văn phòng UBND xã).

Chi tiết xin liên hệ: Công ty ĐGHD Đấu giá Việt 
Nam - Ô số 6, tầng 1, tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT 
Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q.Long Biên, TP Hà Nội; ĐT: 
024.39842728.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẤU GIÁ VIỆT NAM
Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Giang

(12/1972 - 12/2022), trong đó nhấn 
mạnh về ý nghĩa lịch sử, bài học kinh 
nghiệm của chiến thắng… 

Tiếp đó, đồng chí Đào Hồng Vận, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông 
tin nhanh kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc 
hội khóa XV. Theo đó Quốc hội đã 
biểu quyết thông qua 6 luật, 13 nghị 
quyết; cho ý kiến về việc tiếp thu, 
chỉnh lý 1 dự án luật; cho ý kiến lần 
đầu đối với 7 dự án luật khác; giám 
sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 
2016 - 2021”; tiến hành chất vấn và 
trả lời chất vấn; xem xét, quyết định 
các vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã 
hội, ngân sách nhà nước; giải quyết 
các kiến nghị của cử tri cùng một số 
nội dung quan trọng khác...

Kết luận hội nghị, định hướng 
công tác tuyên truyền trong thời gian 
tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Đào Hồng Vận yêu cầu các báo 
cáo viên tích cực, chủ động tham 
mưu với cấp ủy để tổ chức thông 
tin, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời 

các nội dung được thông tin tại hội 
nghị tới cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, 
thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 
Tỉnh ủy và đội ngũ báo cáo viên các 
cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền 
một số nội dung như: Ý nghĩa, kết 
quả chuyến thăm và công tác của 
các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của 
Đảng và Nhà nước tại Trung Quốc, 
Vương quốc Thái Lan, Vương quốc 
Campuchia. Đồng thời, tăng cường 
tuyên truyền, quán triệt, học tập và 
xây dựng kế hoạch, chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII; kết quả tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm 
vụ, giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh, các địa phương năm 2022;  
công tác giải ngân vốn đầu tư công; 
công tác tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ năm 2023; công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 trong 
tình hình mới; việc thực hiện Kết luận 
số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của 
Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”; việc triển 
khai, quán triệt thực hiện Chuyên 
đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII 
của Đảng "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”, 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”;  
tuyên truyền về cuộc thi viết với chủ 
đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên 
với Bác Hồ”… Cùng với đó tập trung 
tuyên truyền về các ngày lễ, ngày 
kỷ niệm, sự kiện quan trọng diễn ra 
trong thời gian tới...

Đội ngũ báo cáo viên chủ động 
nắm bắt tình hình dư luận xã hội, 
nhất là các vấn đề đang được người 
dân quan tâm để tuyên truyền, vận 
động, bảo đảm đúng định hướng, 
đúng quy định của pháp luật, tạo sự 
đồng thuận của người dân…

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc 
hội báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4, 
Quốc hội khóa XV; thông báo tóm tắt 
nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của 
cử tri...

Cử tri huyện Yên Mỹ phản ánh, 
kiến nghị các cấp, ngành liên quan 
có biện pháp điều chỉnh giá xăng, 
dầu trong nước cho phù hợp; thanh 
tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các doanh 

nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng, 
dầu thực hiện không đúng quy định 
trong kinh doanh; có giải pháp kiểm 
soát và bình ổn giá, trợ giá cho nông 
sản; tăng cường công tác quản lý 
thông tin trên mạng xã hội; sớm khắc 
phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, 
hóa chất, trang thiết bị y tế ở các cơ 
sở y tế, sửa đổi một số nội dung tại 
Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 

25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm 
công nghiệp…

Đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó 
Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn 
và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các 
cử tri để chuyển đến Quốc hội, các 
bộ, ngành Trung ương, các cơ quan 
chức năng xem xét, giải quyết theo 
thẩm quyền.

Hội nghị báo cáo viên tháng 11Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri...
(TIẾP THEO TRANG 1)

(TIẾP THEO TRANG 1)

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 04/2022/TT-BCA ngày 17/1/2022 
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác truy tìm trong lĩnh vực phòng, 
chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Căn cứ: Kết quả xác minh kết luận Nguyễn Đức Duy không có mặt tại địa 
phương, hiện không rõ đang ở đâu.

Tôi: Cao Phú
Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra,
Đơn vị: Công an tỉnh Hưng Yên,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Truy tìm người có lai lịch như sau:
Họ tên: NGUYỄN ĐỨC DUY
Sinh ngày 28 tháng 8 năm 1996
Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam;

CÔNG AN TỈNH HƯNG YÊN

CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

QUYẾT ĐỊNH TRUY TÌM NGƯỜI

Dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không;
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 145775136; cấp ngày 12 

tháng 6 năm 2012
Nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên
Quê quán: Thôn Nhuận Trạch, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên;
Nơi đăng ký thường trú: Thôn Nhuận Trạch, xã Cẩm 

Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;
Họ tên cha: Nguyễn Văn Chinh
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Tách
Đặc điểm riêng biệt khác: Nốt ruồi cách 01cm trên 

trước đuôi mắt trái 
Là người có nghi vấn liên quan đến vụ án giết người, 

xảy ra ngày 27/8/2022 tại tổ dân phố Phố Nối, phường 
Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, hiện 

không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ 
công tác điều tra vụ án

2. Giao cơ quan: Đội truy nã, truy tìm phòng Cảnh 
sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì thực hiện các 
công tác, biện pháp truy tìm đối tượng theo quy định.

3. Đề nghị các cơ quan: Cục C01, C02, C06 Bộ Công 
an; phòng PC02 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; phòng PC01, PC06, Công an thị xã Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối 
tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ 
quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Hưng Yên, 
địa chỉ: Số 79A Trưng Trắc, phường Minh Khai, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (hoặc liên hệ với ĐTV 
Trần Văn Toàn, số điện thoại: 0962.640.385).

PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT
Thượng tá Cao Phú


