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Sản xuất cam theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng

Xây dựng lực lượng
 dân quân, tự vệ

 vững mạnh, rộng khắp

Nông dân xã Đồng Thanh (Kim Động) trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP

Hiện nay, nông dân trong tỉnh trồng 
được gần 2 nghìn ha cam, với các 
giống cam Vinh, cam đường canh, 

cam V2, trong đó có 1 nghìn ha trồng theo 
quy trình VietGAP, sản lượng hằng năm đạt 
trên 30 nghìn tấn quả. Nhiều địa phương 
đã hình thành vùng trồng cam quy mô lớn, 
có quy trình sản xuất hiện đại, thâm canh 
theo hướng an toàn, cho sản phẩm chất 
lượng tốt, mã quả đẹp. Điển hình như trang 
trại trồng cam ở các xã Quảng Châu (thành 
phố Hưng Yên), Tam Đa (Phù Cừ), Đồng 
Thanh (Kim Động), Lý Thường Kiệt (Yên 
Mỹ), Tân Dân (Khoái Châu)...

Tuy nhiên, trồng cam trên địa bàn tỉnh 
còn một số hạn chế như: Việc tổ chức sản 
xuất tại các vùng chưa bền vững; mối liên 
kết giữa sản xuất, thu mua, chế biến, bảo 
quản, tiêu thụ chưa được quan tâm; các 
doanh nghiệp chưa mạnh dạn tham gia 
liên kết với tổ hợp tác, hợp tác xã nên hợp 
đồng bao tiêu sản phẩm còn ít, thiếu tính 
chặt chẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của 
nông dân và doanh nghiệp. Một số hộ sử 
dụng phân bón không theo khuyến cáo, sử 
dụng phân bón hữu cơ (phân chuồng, hữu 
cơ vi sinh) còn ít , bón phân không phù hợp 
với các thời kỳ sinh trưởng của cây; một 
số hộ sử dụng 70% lượng phân bón vô cơ 

(XEM TIẾP TRANG 2)

Khơi nguồn tín dụng 
ưu đãi đưa nước sạch 

về nông thôn

ĐÀO BAN

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự lễ công bố 
quyết định

Phát động Chương trình tặng sổ BHXH, 
thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh

 khó khăn năm 2022
Ngày 23/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức lễ phát động 

Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn 
cảnh khó khăn năm 2022. 

Tại lễ phát động, lãnh đạo BHXH Việt Nam kêu gọi toàn thể công chức, 
viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH Việt Nam; các tổ chức, 
doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực tham gia hỗ trợ, trao tặng sổ BHXH, 
thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó tập trung hỗ trợ cho 
đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách 

Công bố quyết định của Chủ tịch nước
 phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước

 “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”
 trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 

Ngày 23/11, tại trụ sở HĐND - UBND huyện Văn Lâm, Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự 
Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập 
hạng Ba. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Kim Tín Hưng Yên, 
Chi bộ Công ty TNHH May Phú Sinh và Chi bộ Công ty cổ phần Phú Khang

Tin, ảnh: PHƯƠNG MINH - LÊ HIẾU
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Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước
 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 

và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba
Ngày 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ công bố 

quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 
“Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn 
hóa phi vật thể lần thứ 3. 

Ngày 9/9/2022, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 1020/QĐ-CTN 
phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân Nhân dân" cho 64 
cá nhân và Quyết định số 1021/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu 

(XEM TRANG 4)

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm 
Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

(XEM TRANG 3)
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Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ

THU YẾN

Ngày 23/11, UBND huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công 
tác quân sự, quốc phòng địa phương; công tác tuyển quân năm 2022; 
triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Tiến, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, công tác quân sự, quốc phòng 
địa phương của huyện Văn Lâm đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ. Trong 
đó nổi bật là: Công tác xây dựng lực lượng; lực lượng dân quân, tự vệ và 
dự bị động viên được tổ chức biên chế phù hợp, hoạt động có hiệu quả. 

(XEM TIẾP TRANG 4)
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VĂN LÂM

Triển khai công tác quân sự, 
quốc phòng địa phương; 

công tác tuyển quân năm 2023

Tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Ngày 23/11, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức 
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; triển khai kế hoạch thực 
hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự 
trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng thí điểm “Công 
an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên toàn 
quốc. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ 
Công an chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên.

Thực hiện Kế hoạch số 333/KH-BCĐ ngày 30/6/2022 của Ban Chỉ đạo thực 
hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương (Ban Chỉ đạo 

(XEM TIẾP TRANG 2) HOÀNG BỀN  
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bảo đảm đủ quy mô, thành 
phần, tổ chức biên chế. Hàng 
năm, Ban CHQS các huyện, 
thị xã, thành phố chỉ đạo cơ 
sở tổ chức thực hiện tốt công 
tác đăng ký, quản lý công dân 
trong độ tuổi thực hiện nghĩa 
vụ tham gia DQTV theo đúng 
quy định của Luật Dân quân tự 
vệ. Lực lượng DQTV được xây 
dựng theo phương châm “Vững 
mạnh, rộng khắp”, có số lượng 
hợp lý, chất lượng cao. Đến 
nay, toàn tỉnh có 365 tổ chức 
DQTV, số DQTV chiếm tỷ lệ 
1,54% dân số, được xây dựng 
toàn diện với đầy đủ các thành 
phần như: Cơ động, tại chỗ, 
phòng không, pháo binh, công 
binh, trinh sát, thông tin, phòng 
hoá, y tế… 

Bên cạnh nhiệm vụ xây 
dựng lực lượng, Bộ CHQS tỉnh 
còn làm tốt công tác tham mưu 
với UBND tỉnh đào tạo cán bộ 
quân sự Ban CHQS xã, phường, 
thị trấn có trình độ trung cấp, 
cao đẳng, đại học ngành quân 
sự cơ sở nhằm đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu 
dài về công tác quân sự, quốc 
phòng địa phương, góp phần 
củng cố, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt động của hệ 
thống chính trị ở cơ sở. Từ năm 
2016 đến nay, tỉnh đã tổ chức 2 
khóa đào tạo trung cấp chuyên 
nghiệp ngành quân sự cho 105 

đồng chí; cử 4 đồng chí đi đào 
tạo cao đẳng, đại học. Qua 
đào tạo đã chuẩn hoá trình độ 
chuyên môn và nâng cao năng 
lực công tác của cán bộ Ban 
CHQS cấp xã; phát huy tốt 
vai trò tham mưu lãnh đạo, chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ quân sự, quốc phòng địa 
phương. Hầu hết các đồng chí 
được đào tạo khi trở về công 
tác tại địa phương đã vận dụng 
tốt kiến thức, làm tốt công tác 
tham mưu với cấp ủy, chính 
quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, 
quản lý nhà nước và triển khai 
thực hiện có hiệu quả nhiệm 
vụ quốc phòng, quân sự hàng 
năm, nhiều đồng chí phát triển, 
giữ các cương vị cao trong bộ 
máy chính quyền cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác huấn 
luyện lực lượng DQTV trên 
địa bàn tỉnh đã không ngừng 
được đổi mới về nội dung, huấn 
luyện sát với thực tế. Quá trình 
huấn luyện, các đơn vị thường 
xuyên quán triệt, thực hiện 
đúng phương châm "cơ bản, 
thiết thực, chất lượng”. Qua 
huấn luyện, lực lượng DQTV cơ 
bản nắm chắc vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ, nắm vững những 
vấn đề cơ bản về đường lối, 
quan điểm, chủ trương, chính 
sách, pháp luật của Đảng và 
Nhà nước về thực hiện nhiệm 
vụ quốc phòng - an ninh; hiểu 

rõ âm mưu, thủ đoạn "diễn biến 
hoà bình”, "bạo loạn lật đổ” của 
các thế lực thù địch trong tình 
hình mới; sử dụng thành thạo 
các loại vũ khí, khí tài được 
trang bị, vũ khí tự tạo; nắm 
vững nguyên tắc chiến thuật 
phân đội theo biên chế, gắn với 
địa bàn hoạt động, vận dụng 
sáng tạo và có đủ khả năng 
thực hiện các nhiệm vụ được 
giao.

Thực hiện Nghị định 
số 02/2020/NĐ-CP ngày 
30/6/2020 của Chính phủ quy 
định về hoạt động phối hợp của 
DQTV với các lực lượng khác 
trong công tác phòng, chống tội 
phạm, tuyên truyền, thực hiện 
chính sách xã hội, lực lượng 
DQTV thường xuyên phối hợp 
với công an nắm chắc tình hình 
cơ sở; tổ chức tuần tra, canh 
gác bảo vệ an toàn các sự 
kiện chính trị, giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn; phối hợp với các 
lực lượng tham gia công tác 
dân vận, vận động Nhân dân 
thực hiện đường lối, chủ trương 
của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, quy định của địa phương, 
nhất là trong xây dựng nông 
thôn mới, làm nhiệm vụ phòng, 
chống lụt bão, tìm kiếm cứu 
nạn khi có tình huống xảy ra…

  HOÀNG BỀN

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã tận tụy với công việc

Hoàn thành sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

BAN CHQS HUYỆN KIM ĐỘNG

 Diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên, 1 cấp 
trên bản đồ và ngoài thực địa

Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ
 vững mạnh, rộng khắp

Xác định lực lượng dân 
quân, tự vệ (DQTV) 
có vai trò quan trọng 
trong xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân, những 
năm qua, các cấp ủy đảng, 
chính quyền và lực lượng vũ 
trang (LLVT) trong tỉnh luôn 
chú trọng xây dựng lực lượng 
DQTV ngày càng vững mạnh, 
rộng khắp, đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ trong tình hình mới, 
góp phần giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội 
và thúc đẩy kinh tế - xã hội ở 
mỗi địa phương phát triển.

Đại tá Nguyễn Chí Công, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS 
tỉnh cho biết: Để triển khai Luật 
Dân quân tự vệ có hiệu quả và 
chất lượng, Bộ CHQS tỉnh đã 
tích cực, chủ động tham mưu 
với UBND tỉnh ban hành Quyết 
định số 1027/QĐ-UBND ngày 
20/4/2020 về việc ban hành 
kế hoạch triển khai thi hành và 
thực hiện Đề án tuyên truyền, 
phổ biến, tập huấn Luật Dân 
quân tự vệ năm 2019 trên địa 
bàn tỉnh. Bộ CHQS tỉnh chủ 
trì, phối hợp với các ban, sở, 
ngành, đoàn thể tỉnh tham mưu, 
đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
tổ chức quán triệt, tuyên truyền 
các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện Luật Dân quân tự 
vệ; giúp UBND tỉnh thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về 
DQTV. Hằng năm, Đảng ủy, Bộ 
CHQS tỉnh tham mưu với Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 
chỉ thị về nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng địa phương; UBND 
tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng địa phương. Do 
vậy, công tác DQTV được cấp 
ủy, chính quyền các cấp quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; 
việc bảo đảm chế độ, chính 
sách cơ bản đáp ứng yêu cầu 
theo quy định của Luật Dân 
quân tự vệ. Kết quả công tác 
xây dựng, huấn luyện và hoạt 
động của DQTV ngày càng 
được nâng cao, góp phần giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, thúc đẩy kinh 
tế - xã hội phát triển.

Căn cứ hướng dẫn của cấp 
trên về công tác xây dựng, huấn 
luyện và hoạt động của lực 
lượng DQTV, các địa phương, 
cơ quan, tổ chức đã thường 
xuyên tiến hành rà soát, điều 
chỉnh tinh gọn số lượng DQTV, 

GƯƠNG CÁN BỘ, CHIẾN SỸ LLVT

Khi nhắc đến đồng chí Lê Quang Khải, Chỉ 
huy trưởng Ban CHQS xã Minh Hải (Văn Lâm), 
ai cũng khen ngợi đồng chí là cán bộ trẻ năng 
động, gương mẫu, tận tụy với công việc. Với 
bản lĩnh chính trị vững vàng và ý thức trách 
nhiệm cao, đồng chí luôn phấn đấu hết mình 
cho công tác quân sự, quốc phòng địa phương 
và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Năm 2009, sau khi hoàn thành nghĩa vụ 
quân sự trở về địa phương, đồng chí Khải tham 
gia công tác tại cơ sở, đảm nhiệm chức vụ Thôn 
đội trưởng, rồi Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS 
xã. Ở mỗi cương vị, đồng chí luôn nghiên cứu, 
học hỏi, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả công 
tác quân sự, quốc phòng địa phương. 

Năm 2021, đồng chí được bổ nhiệm giữ 
chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã. Trên 
cương vị mới, đồng chí đã vận dụng sáng tạo 
những kiến thức được học và kinh nghiệm thực 
tiễn để thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp 
ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công 
tác quân sự, quốc phòng địa phương. Việc xây 
dựng và tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân 
tự vệ, đồng chí thực hiện đúng các quy định, 
quản lý chặt chẽ quân số, tổ chức huấn luyện 
đầy đủ các nội dung và đảm bảo thời gian quy 
định. Trong công tác tuyển chọn, gọi công dân 
nhập ngũ, đồng chí tích cực đề xuất với Hội 
đồng nghĩa vụ quân sự xã nhiều chủ trương, 
biện pháp quyết liệt, huy động sự vào cuộc tích 
cực của cả hệ thống chính trị, làm tốt công tác 
nắm nguồn, công khai danh sách thanh niên 
trong diện được tạm miễn, tạm hoãn; làm tốt 
công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy niềm 

vinh dự, tự hào của mỗi thanh niên với nhiệm 
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, những 
năm qua, xã luôn hoàn thành tốt công tác tuyển 
chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tham gia Hội 
thao Trung đội dân quân cơ động do huyện tổ 
chức, Trung đội dân quân cơ động xã Minh Hải 
đạt giải Nhất toàn đoàn và 1 giải Nhất cá nhân 
nam nội dung chạy vũ trang 3.000m. 

Năm 2022, xã Minh Hải được giao nhiệm vụ 
tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ 
cụm xã, đồng chí đã chủ động tham mưu với 
Đảng ủy, HĐND, UBND xã chỉ đạo và làm tốt 
công tác chuẩn bị hệ thống văn kiện, huy động 
lực lượng dân quân luyện tập và tham gia diễn 
tập đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng chí Lê 
Quang Đào, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đồng 
chí Khải là một cán bộ quân sự rất tận tụy, 
trưởng thành từ cơ sở, với tinh thần trách nhiệm 
và chuyên môn sâu, những công việc đồng chí 
tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương 
đều phù hợp, đạt hiệu quả cao. Khi giao bất kỳ 
nhiệm vụ gì cho đồng chí, chúng tôi đều rất tin 
tưởng, yên tâm.

Từ những tham mưu hiệu quả của đồng 
chí, cùng sự chung sức đồng lòng của cán bộ, 
chiến sỹ lực lượng vũ trang, hàng năm, xã Minh 
Hải đều hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc 
phòng địa phương. Nhiều năm liền, đồng chí Lê 
Quang Khải được các cấp khen thưởng, năm 
2022, đồng chí được Bộ CHQS tỉnh tặng danh 
hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

VƯƠNG BẮC 
Bộ CHQS tỉnh

làm chai cứng đất, ảnh hưởng 
đến bộ rễ trong quá trình sinh 
trưởng, phát triển, dẫn tới giảm 
năng suất và hiệu quả kinh tế 
của cây cam. Một số hộ trồng 
cam còn lạm dụng thuốc bảo vệ 
thực vật, phun tăng liều lượng, 
nồng độ dẫn đến ô nhiễm đất, 
nguồn nước, hóa chất còn 
tồn đọng trên quả. Sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật và các 
biện pháp phòng trừ chưa bảo 
đảm nguyên tắc “4 đúng” dẫn 
đến sâu, bệnh phát sinh gây 
hại, làm giảm năng suất, chất 
lượng và giảm tuổi thọ của cây 
cũng như tăng chi phí sản xuất. 
Công tác bảo quản, sơ chế sản 
phẩm quả cam sau thu hoạch 
vẫn chưa được chú trọng.

Để phát triển cây cam trên 
địa bàn tỉnh theo hướng bền 
vững, có hiệu quả cao, theo 
chuỗi giá trị, năm 2020, Trung 
tâm Khuyến nông (Trung tâm) 
triển khai thực hiện dự án: Xây 
dựng và phát triển dự án thâm 
canh cam nhằm nâng cao 
năng suất, chất lượng, giá trị 
sản phẩm cam Hưng Yên. Dự 
án được triển khai trong 3 năm 
(từ năm 2020 - 2022), có quy 
mô 30ha tại các huyện Kim 
Động, Tiên Lữ và thành phố 
Hưng Yên, với 103 hộ tham gia 
dự án.

Mục tiêu của dự án nhằm 
xây dựng được 1 dự án thâm 
canh cam theo tiêu chuẩn 
VietGAP, quy mô 30ha/năm 
(lặp lại trong 3 năm), nâng cao 
năng suất, chất lượng, giá trị, 
vệ sinh an toàn thực phẩm, 
tăng hiệu quả kinh tế cho người 
sản xuất, góp phần phát triển 

bền vững vùng trồng cam của 
tỉnh; năng suất phấn đấu đạt 
trên 25 tấn/ha/năm, sản phẩm 
đồng đều, vỏ quả đẹp, doanh 
thu đạt trên 500 triệu đồng/ha/
năm.

Trong 3 năm thực hiện dự 
án, Trung tâm đã tổ chức hỗ 
trợ vật tư sản xuất cho 103 hộ 
tham gia với số lượng hơn 11,4 
tấn đạm, 31,5 tấn lân, hơn 11,2 
tấn kali, 135 tấn phân hữu cơ 
Quế Lâm 05, hơn 2,5 nghìn 
gói thuốc phòng trừ sâu, bệnh. 
Cùng với đó, Trung tâm tổ chức 
3 lớp tập huấn chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật cho các hộ 
nông dân sản xuất cam trong 
dự án, 5 lớp tập huấn cho 200 
hộ nông dân ngoài dự án và 
khuyến nông viên cơ sở về kỹ 
thuật thâm canh cây cam theo 
tiêu chuẩn VietGAP.

Qua đánh giá của ban quản 
lý dự án, trong 3 năm triển khai 
thực hiện, dự án đã đạt kết 
quả cao, năng suất cam năm 
2020 đạt 25,2 tấn/ha, doanh 
thu đạt 504 triệu đồng/ha, hiệu 
quả kinh tế cao hơn 17,9% so 
với diện tích đối chứng. Năm 
2021, năng suất đạt 25,3 tấn/
ha, doanh thu đạt 504 triệu 
đồng/ha, hiệu quả cao hơn 
20% so với diện tích đối chứng. 
Ước tính năm 2022, năng suất 
đạt 25,4 tấn/ha, doanh thu đạt 
533,4 triệu đồng/ha, hiệu quả 
cao hơn 20,3% so với diện tích 
đối chứng.

Ghi nhận tại các địa 
phương, hầu hết các hộ tham 
gia dự án đều cho rằng: Dự 
án đã góp phần làm thay đổi 
tư duy và kinh nghiệm không 

còn phù hợp trong trồng cam 
và tiếp thu những tiến bộ kỹ 
thuật mới. Kỹ thuật chăm sóc, 
bón phân, sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật được các hộ thực 
hiện theo nguyên tắc “4 đúng”, 
sử dụng các loại phân bón có 
nguồn gốc hữu cơ như phân từ 
đậu tương, cá ngâm... nên cam 
trong dự án sinh trưởng, phát 
triển tốt, chất lượng quả cam 
thơm ngon, được thị trường ưa 
chuộng.

Đồng chí Nguyễn Văn Kiên, 
Giám đốc Trung tâm Khuyến 
nông cho biết: Sau 3 năm thực 
hiện, dự án được triển khai 
đúng kế hoạch về số lượng, 
chất lượng và thời gian, do 
đó, cây cam sinh trưởng phát 
triển tốt, các chỉ tiêu kinh tế, 
kỹ thuật đều đạt so với yêu 
cầu. Thâm canh cây cam theo 
tiêu chuẩn VietGAP hạn chế 
sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật, bảo vệ môi trường; giảm 
sử dụng phân vô cơ, tạo điều 
kiện khôi phục độ màu mỡ của 
môi trường đất. Từ kết quả đạt 
được của dự án, đề nghị Trung 
tâm Khuyến nông quốc gia cấp 
kinh phí cho những năm tiếp 
theo để tiếp tục xây dựng các 
mô hình khuyến nông, mở rộng 
diện tích cây cam và cây ăn 
quả trên địa bàn tỉnh. Đề nghị 
các hộ nông dân tiếp tục duy 
trì áp dụng những tiến bộ kỹ 
thuật mới được hướng dẫn vào 
sản xuất cam ở những năm tiếp 
theo; chính quyền địa phương 
tiếp tục thông tin, tuyên truyền 
về hiệu quả của dự án để nông 
dân nắm được và áp dụng vào 
thực tế.

Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Động vừa tổ 
chức diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên, 1 cấp trên 
bản đồ và ngoài thực địa. 

Với đề mục: Tác chiến phòng thủ huyện, 
cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn với 6 vấn đề huấn 
luyện. Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) huyện 
vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức 
chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác 
chiến phòng thủ. Quá trình diễn tập, trên từng 

cương vị, chức trách đảm nhiệm, các vai tập 
đã nắm được trình tự, các bước tiến hành, điều 
hành các hội nghị, thể hiện rõ vai trò của người 
chỉ huy và cơ quan tham mưu trong xử lý các 
tình huống. Cuộc diễn tập diễn ra theo đúng 
trình tự và thời gian quy định, đảm bảo sát tình 
hình thực tế tại địa phương.

KHẮC CƯỜNG 
Bộ CHQS tỉnh

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công 
dân nhập ngũ năm 2023, các xã, phường, thị 
trấn trong tỉnh đã tổ chức khám sơ tuyển cho 
thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân 
sự. 

Để công tác khám sơ tuyển đúng quy trình, 
đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng và đúng 
tiến độ thời gian, trước khi bước vào khám sơ 
tuyển, các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo 
các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát nắm 
chắc nguồn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
Luật Nghĩa vụ quân sự, gọi thanh niên đi làm xa 

trở về khám tuyển, công khai danh sách thanh 
niên đủ tuổi khám tuyển, đồng thời chuẩn bị tốt 
cả về lực lượng và trang thiết bị phục vụ công 
tác sơ tuyển.  

Tại các điểm khám sơ tuyển, thanh niên 
trong độ tuổi được kiểm tra về thể lực, kiểm tra 
hình thể bên ngoài, khai thác tiền sử bệnh tật 
của thanh niên và gia đình. Kết thúc sơ tuyển, 
các thanh niên đủ tiêu chuẩn sức khỏe được lập 
hồ sơ và hẹn ngày khám tuyển cấp huyện.  

CTV

Lực lượng DQTV trong hội thao Trung đội dân quân cơ động tỉnh năm 2022

Sản xuất cam ...

BAN CHQS HUYỆN TIÊN LỮ

Đảm nhận 2 công trình, phần việc 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung 
sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 
năm 2022, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện 
Tiên Lữ đăng ký đảm nhận 2 công trình, phần 
việc với tổng kinh phí 60 triệu đồng. Đến nay, 2 
công trình, phần việc đều hoàn thành gồm: Hỗ 
trợ kinh phí làm đường bê tông tại đội 6, thôn 
Trịnh Mỹ, xã Ngô Quyền và tham gia làm hệ 

thống điện chiếu sáng tuyến đường thuộc tiểu 
khu 6, thị trấn Vương.

Việc hoàn thành, bàn giao công trình, phần 
việc cho địa phương có ý nghĩa trong việc thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 
góp phần hướng đến mục tiêu xây nông thôn 
mới nâng cao.

PV

(TIẾP THEO TRANG 1)

Cơ quan quân sự các cấp nâng cao chất lượng 
xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng 
dân quân, tự vệ. Việc tổ chức bồi dưỡng kiến 
thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng 
theo phân cấp bảo đảm theo quy định. Công tác 
chính sách hậu phương quân đội được quan tâm 
thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực…

Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân 
nhập ngũ, năm 2022, huyện Văn Lâm đã bàn giao 
đủ 100% chỉ tiêu giao quân cho các đơn vị nhận 
quân với chất lượng tốt. 100% số công dân trúng 
tuyển nghĩa vụ quân sự đạt sức khỏe từ loại 1 đến 
loại 3; trình độ học vấn cao hơn năm 2021…

Năm 2023, huyện Văn Lâm tiếp tục quán triệt 
và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, 
nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng địa 
phương; tiếp tục điều chỉnh kiện toàn các phương 
án, kế hoạch tác chiến; tổ chức luyện tập các 
phương án kế hoạch tác chiến theo chỉ thị, mệnh 
lệnh của cấp trên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
trong tình hình mới; tổ chức kiện toàn xây dựng lực 
lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân, tự vệ 
bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng; hoàn thành nội dung, 
chương trình huấn luyện cho các đối tượng theo kế 
hoạch… Lực lượng vũ trang huyện thực hiện nghiêm 
chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ sẵn 
sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm  
cứu nạn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng 
tham gia, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống 
xảy ra… Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển 
kinh tế - xã hội với xây dựng, củng cố tiềm lực quốc 
phòng; hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyển chọn 
và gọi công dân nhập ngũ; đẩy mạnh các phong 
trào thi đua trong lực lượng vũ trang gắn với phong 
trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của địa 
phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của huyện…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành 
tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua 
quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh năm 2022 được 
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch UBND huyện 
khen thưởng…

Triển khai...
(TIẾP THEO TRANG 1) Trung ương), Bộ Công an chỉ đạo 

công an các đơn vị, địa phương căn 
cứ tình hình thực tế để tham mưu với 
cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện tốt Ngày hội toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc (Ngày hội) năm 
2022. Công an các đơn vị, địa phương 
đã tích cực, chủ động phối hợp với 
Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, 
đoàn thể cùng cấp tham mưu với cấp 
ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc ban hành kế hoạch, tổ 
chức Ngày hội đạt mục đích, yêu cầu 
đề ra. Công an các đơn vị, địa phương 
tổ chức nhiều chương trình, hoạt động 
ý nghĩa, thiết thực hướng tới ngày hội, 
góp phần quan trọng xây dựng, củng 
cố nền an ninh nhân dân, thế trận an 
ninh nhân dân. 

Về tổ chức ngày hội, công an các 
địa phương đã phối hợp với các ban, 
ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham 
mưu với Ban Chỉ đạo phòng, chống 
tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc cấp tỉnh tổ chức ngày hội bảo 
đảm phần lễ, phần hội với nhiều hoạt 
động phong phú, thiết thực. Ngoài tổ 
chức cấp tỉnh, các tỉnh, thành phố còn 
chỉ đạo tổ chức tốt ngày hội ở cấp cơ 
sở. Toàn quốc có 5.813 điểm cấp cơ 
sở tổ chức ngày hội, qua đó tạo sức 
lan tỏa mạnh mẽ đối với phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc 
biệt, cả nước có 28 điểm cấp cơ sở 
được tổ chức có lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, các ban, bộ, ngành Trung ương 
về dự, tặng quà các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị, Bộ Công an triển 
khai Hướng dẫn số 21/HD-BCĐ ngày 
4/11/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương 

về tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc; Quyết định số 7032/
QĐ-BCA-V05 ngày 23/9/2022 của Bộ 
Công an về ban hành kế hoạch triển 
khai thực hiện Chương trình nâng cao 
chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí 
an ninh, trật tự trong xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025…

Tham luận tại hội nghị,  Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam 
nêu rõ: Trong những năm qua, tỉnh 
Hưng Yên luôn xác định bảo đảm an 
ninh, trật tự là một trong những nội 
dung quan trọng góp phần cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến 
nay, tỉnh đã xây dựng 887 tổ tự quản 
về an ninh, trật tự; 11 tuyến đường, 
đoạn đường kiểu mẫu về trật tự an 
toàn giao thông; 72 cụm liên kết về 
an ninh, trật tự ở địa bàn giáp ranh. 
Các mô hình này đã và đang hoạt 
động hiệu quả, trở thành những điển 
hình tiên tiến trong phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để thực 
hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an 
ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn 
mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hưng 
Yên chỉ đạo lực lượng Công an tiếp 
tục tham mưu triển khai thực hiện có 
hiệu quả các văn bản của Trung ương 
và của tỉnh về công tác bảo đảm an 
ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn 
mới; chú trọng đổi mới nội dung, hình 
thức tuyên truyền, vận động Nhân 
dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự 
cũng như kết quả công tác đấu tranh 
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 
của lực lượng Công an…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công 
an tặng Bằng khen cho 27 tập thể, 22 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác chỉ đạo, tham mưu, tổ chức 
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc năm 2022.

(TIẾP THEO TRANG 1)Tổng kết ...
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Xác định việc bảo đảm nguồn điện 
là một trong những yếu tố quan 
trọng để thúc đẩy phát triển công 

nghiệp, thời gian qua, Công ty Điện lực 
Hưng Yên (PC Hưng Yên) đã chú trọng 
xây dựng hệ thống lưới điện đồng bộ; 
kịp thời sửa chữa, nâng cấp hạ tầng 
lưới điện trong các khu công nghiệp 
(KCN), cụm công nghiệp (CCN), đáp 
ứng nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất 
của doanh nghiệp, đồng thời tạo động 
lực thu hút đầu tư, phát triển sản xuất 
trên địa bàn.

Hệ thống điện trên địa bàn tỉnh hiện 
được cấp điện từ trạm biến áp (TBA) 
500kV Phố Nối và các TBA 220kV 
Phố Nối, 220kV Kim Động. Hiện nay, 
PC Hưng Yên đang quản lý vận hành 
24 đường dây 110kV với chiều dài 
252km; hơn 463 nghìn khách hàng sử 
dụng điện là các hộ gia đình, cơ quan, 
doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, 
sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh 
đạt 4.033,22 triệu kWh, trong đó công 
nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng gần 
80%.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 17 
KCN, trong đó có 8 KCN đã đi vào 
hoạt động. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 
26 CCN, trong đó có 4 CCN đang triển 
khai đầu tư xây dựng. Giai đoạn 2016 - 
2020, đã có nhiều khách hàng sử dụng 
điện lớn đi vào hoạt động sản xuất trong 
các KCN như: Phố Nối A, KCN Dệt may 
Phố Nối, KCN Minh Quang, KCN Minh 
Đức, KCN Yên Mỹ, KCN Yên Mỹ 2… với 
tổng công suất đăng ký hơn 500MVA. 
Từ năm 2021 đến nay, một số khách 
hàng trong các KCN tiếp tục đăng ký 
hoạt động với công suất sử dụng điện 
lớn như: Công ty TNHH Regina Miracle 
International Việt Nam (18MVA), Công 
ty TNHH Ống thép Hòa Phát (13MVA), 
Công ty TNHH Vật liệu mới Haixin Việt 
Nam (36MVA), KCN số 01 (50MVA), 
KCN số 03 (28MVA), KCN Sạch 
(24MVA), KCN số 05 (33MVA)… với 
tổng công suất đăng ký hơn 600MVA. 

Với phương châm “điện phải đi trước 
một bước”, ngành điện đã chủ động triển 
khai, xây dựng hệ thống điện đồng bộ, 
hiện đại, đáp ứng nhu cầu hoạt động 
sản xuất của các doanh nghiệp và đời 
sống Nhân dân. Ngành điện đã đầu tư 
hàng nghìn tỷ đồng để cải tạo, nâng 
cấp và hiện đại hóa lưới điện; trong đó 
từ năm 2016 đến nay đã đầu tư xây 
dựng, cải tạo hơn 1,5 nghìn km đường 

Đầu tư xây dựng hệ thống điện phục vụ 
hoạt động các khu công nghiệp

dây trung và hạ thế, hơn 1,2 nghìn TBA; 
công ty đã đưa vào vận hành Trung tâm 
Điều khiển xa (TTĐKX) và hiện đại hóa các 
TBA 110kV thành TBA không người trực, 
lắp đặt các thiết bị đóng/cắt Recloser/LBS 
có kết nối điều khiển xa về TTĐKX, qua đó 
hoàn thành bước đầu của Đề án Lưới điện 
thông minh. Hiện nay mỗi KCN trên địa bàn 
tỉnh được cấp điện từ ít nhất 1 TBA 110kV 
và đồng thời có nguồn dự phòng từ 1 trạm 
110kV khác khi có sự cố xảy ra trên lưới 
điện. Từ năm 2016 đến nay, PC Hưng Yên 
đã cải tạo, nâng cấp và xây dựng thêm các 
xuất tuyến trung thế 22kV mới để đáp ứng 
tăng trưởng của các doanh nghiệp sản xuất 
trong KCN. Đối với các CCN, ngành điện 
đã và đang phối hợp với các sở, ngành, địa 
phương đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp 
các đường dây trung thế đồng bộ với tiến 
độ đầu tư hạ tầng CCN, bảo đảm cấp điện 
ổn định cho các doanh nghiệp hoạt động 
tại đây. Các đường dây trung thế cấp điện 
cho các CCN đều có các mạch vòng liên 
lạc, bảo đảm cấp điện ổn định, có dự phòng 
cho phát triển sản xuất, kinh doanh của các 
doanh nghiệp. Ngoài ra, căn cứ vào tiến độ 
triển khai đầu tư và đăng ký nhu cầu sử 
dụng công suất của các nhà đầu tư KCN, 
CCN, PC Hưng Yên đã lập phương án cấp 

điện, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phụ tải khi 
đi vào hoạt động.

Đồng chí Lương Minh Thanh, Giám đốc 
PC Hưng Yên cho biết: Dự báo trong thời 
gian tới, nhu cầu sử dụng điện trong các 
KCN, CCN của tỉnh rất lớn. Để bảo đảm 
vận hành cung cấp điện an toàn, liên tục, 
đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - 
xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, với các 
KCN, CCN nói riêng, công ty mong muốn 
tỉnh quan tâm hỗ trợ nhiều hơn trong công 
tác đăng ký sử dụng đất, thu hồi, đền bù 
giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây 
dựng lưới điện trên địa bàn, qua đó bảo 
đảm triển khai đúng tiến độ các dự án cung 
cấp điện. Các khách hàng doanh nghiệp 
có trạm điện riêng cần tăng cường phối 
hợp với ngành điện trong tổ chức quản lý, 
vận hành, duy tu bảo dưỡng thiết bị theo 
đúng quy định, ngăn ngừa nguy cơ sự cố 
gây ảnh hưởng đến việc vận hành cung 
cấp điện của lưới điện. Đồng thời phối hợp 
với ngành điện đẩy mạnh tuyên truyền sử 
dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, bảo 
vệ hành lang an toàn lưới điện, tài sản lưới 
điện phục vụ nhiệm vụ chung của tỉnh.

PHẠM ĐĂNG

Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ tại TBA 110kV Kim Động

trình tín dụng này là hộ gia đình 
định cư hợp pháp tại địa phương 
thuộc khu vực nông thôn chưa 
có nước sạch hoặc đã có nhưng 
chưa đạt quy chuẩn, chưa bảo 
đảm vệ sinh và hộ gia đình sau 
khi đã trả hết nợ vốn vay, có nhu 
cầu vay mới để xây dựng mới, 
cải tạo, nâng cấp các công trình 
nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn đã sử dụng nhiều 
năm, bị hỏng, xuống cấp, không 
bảo đảm theo quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia. Các hộ thuộc đối tượng 
vay phải có đơn xin vay vốn để 
xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng 
cấp công trình cấp nước sạch và 
vệ sinh môi trường; có cam kết 
sử dụng vốn vay đúng mục đích, 
trả nợ đúng hạn và được chính 
quyền cấp xã xác nhận thì được 
vay vốn tại NHCSXH…

Nước sạch và công trình vệ 
sinh là nhu cầu không thể thiếu 
trong đời sống hằng ngày của 
mỗi người, mỗi gia đình và là yếu 
tố quan trọng cấp thiết trong việc 
bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều 
kiện sinh hoạt cho Nhân dân. 
Đây cũng là một tiêu chí quan 
trọng trong quá trình thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới. Do 
vậy, chương trình cho vay nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn của NHCSXH Chi nhánh 
tỉnh được sự đón nhận nhiệt tình 
của đông đảo người dân. Cùng 
với công tác cho vay bảo đảm 
giải ngân nhanh, kịp thời, đúng 
quy trình nghiệp vụ, NHCSXH 
Chi nhánh tỉnh đã phát triển 
mạng lưới và nâng cao chất 
lượng hoạt động các tổ tiết kiệm 
và vay vốn, điểm giao dịch tại 
xã... để phục vụ tốt nhu cầu của 
khách hàng. Phương thức cho 
vay, quá trình thiết lập hồ sơ, thủ 
tục vay vốn, tổ chức giải ngân, 
thu nợ, thu lãi cũng như kiểm tra, 
giám sát việc sử dụng vốn vay 
rất thuận lợi. Việc cho vay không 
phải thế chấp tài sản, đối tượng 
được vay rộng, lãi suất cho vay 
phù hợp, giúp người vay mạnh 
dạn tiếp cận với nguồn vốn để 
xây dựng công trình cho gia đình. 

Theo báo cáo của NHCSXH 
Chi nhánh tỉnh, tính đến hết 
tháng 10/2022, dư nợ chương 
trình cho vay NS - VSMT nông 
thôn trên địa bàn tỉnh đạt trên 
886 tỷ đồng với trên 48,8 nghìn 
khách hàng còn dư nợ. Tính lũy 

kế từ khi thực hiện chương trình 
tín dụng này đến nay, nguồn vốn 
tín dụng CSXH hỗ trợ xây mới và 
cải tạo trên 416 nghìn công trình 
nước sạch vệ sinh môi trường ở 
nông thôn. Nhờ có vốn vay từ 
Ngân hàng CSXH làm “đòn bẩy” 
cùng với nguồn vốn của gia đình 
mà nhiều hộ dân thuộc diện khó 
khăn trong tỉnh đã xây dựng được 
công trình nước sạch và xử lý vệ 
sinh gia đình đồng bộ, khép kín. 

Phát huy kết quả đạt được, 
thời gian tới, NHCSXH tỉnh tiếp 
tục đẩy mạnh tuyên truyền và 
triển khai các chương trình tín 
dụng ưu đãi, trong đó có tín dụng 
về nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn. Đồng thời, 
tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện chính 
sách, bảo toàn vốn của Nhà 
nước, nâng cao hệ số sử dụng 
vốn, thu nợ cho vay quay vòng 
để nhiều người dân được hưởng 
thụ chính sách ưu đãi của Nhà 
nước, góp phần nâng cao chất 
lượng đời sống Nhân dân.

MINH NGHĨA

Khơi nguồn tín dụng ưu đãi đưa nước sạch về nông thôn
Thực hiện chương trình tín 

dụng cho vay nước sạch 
và vệ sinh môi trường 

(NS-VSMT) nông thôn, thời 
gian qua, Ngân hàng Chính 
sách xã hội (NHCSXH) Chi 
nhánh tỉnh đã giúp nhiều hộ 
dân đầu tư xây dựng mới, cải 
tạo, nâng cấp các công trình 
nước sạch và công trình vệ 
sinh. Chương trình tín dụng 
này không chỉ góp phần cải 
thiện môi trường, nâng cao 
chất lượng cuộc sống người 
dân mà còn góp sức xây dựng 
nông thôn mới.

Đầu năm 2022, từ số tiền 
tiết kiệm và vay mượn người 
thân, gia đình chị Đỗ Thị Hạnh, 
xã An Viên (Tiên Lữ) sửa chữa, 
nâng cấp ngôi nhà cũ. Được 
vay vốn NHCSXH 20 triệu 
đồng từ chương trình tín dụng 
NS-VSMT nông thôn, chị Hạnh 
làm hệ thống đấu nối đường 
ống nước sạch và xây nhà vệ 
sinh. Chị Ngọc cho biết: “Trước 
kia gia đình dùng nước giếng 
khoan, công trình phụ cũng 
tạm bợ. Được vay gói tín dụng 
này, tiện công sửa nhà, gia 
đình tôi đầu tư xây công trình 
phụ, đấu nối hệ thống nước 
sạch. Chúng tôi cảm nhận rõ 
môi trường sống của gia đình 
sạch sẽ hơn, chất lượng cuộc 
sống được cải thiện”. Niềm vui 
của gia đình chị Hạnh cũng 
là tâm trạng chung của nhiều 
gia đình khi được vay vốn ưu 
đãi chương trình tín dụng NS - 
VSMT nông thôn.

Ngày 16/4/2004, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết 
định số 62/2004/QĐ -TTg về tín 
dụng thực hiện chiến lược quốc 
gia về cấp NS-VSMT nông 
thôn, giao NHCSXH giải ngân 
vốn vay ưu đãi chương trình tín 
dụng này tới người dân. Qua 
hơn 18 năm thực hiện, chương 
trình đã được điều chỉnh về 
đối tượng thụ hưởng và nâng 
mức cho vay để phù hợp với 
tình hình thực tế. Theo quy 
định hiện hành, mức vốn cho 
vay là 10 triệu đồng/công trình 
và mỗi hộ được vay tối đa 20 
triệu đồng để làm 2 công trình 
(công trình nước sạch và công 
trình vệ sinh). Lãi suất cho vay 
ở thời điểm hiện tại là 9%/năm. 
Đối tượng được hưởng chương 

Hướng dẫn khách hàng vay vốn tại Điểm giao dịch NHCSXH xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên)

XÃ HỒNG TIẾN

Giải toả 11 trường hợp vi phạm hành lang
 công trình thủy lợi

Đầu tháng 11, xã Hồng Tiến (Khoái Châu) 
đã hoàn thành giải tỏa 3 trường hợp xây dựng 
công trình trái phép vi phạm hành lang công 
trình thủy lợi hai bờ sông Điện Biên đoạn qua 
địa phận xã với tổng diện tích hơn 118m2. Đây 
đều là các trường hợp vi phạm tự nguyện tháo 
dỡ, các công trình vi phạm đã được giải tỏa 
gồm: Nhà tạm, tường rào... 

Được biết, đến nay, xã đã giải tỏa được 11 
trường hợp vi phạm hành lang công trình thủy 
lợi hai bờ sông Điện Biên, còn lại 8 trường 
hợp vi phạm, địa phương đang tích cực tuyên 
truyền, vận động giải tỏa và không để phát sinh 
vi phạm mới, tái vi phạm.

MINH HUẾ 

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

Xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở vi phạm
 trong lĩnh vực giá

Sáng ngày 23/11, tại Trung tâm Hội nghị 
tỉnh Vĩnh Long, BCH Trung ương Đảng, Quốc 
hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long đã 
tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày 
sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 
23/11/2022).

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; 
các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 
nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, 
Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính 
trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Tấn Dũng; các đồng chí nguyên Ủy viên 
Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: 
Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy 
viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 
Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 
Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh 
Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn 
Chiến; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên 
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình; 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành 
phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo 
Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các đồng chí 
lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 
lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; 
lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, đại diện gia đình 
Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các tầng lớp Nhân 
dân tỉnh Vĩnh Long.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội 
Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo, 
nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng 
hoa chúc mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh 

Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

có bài phát biểu quan trọng, ôn lại thân thế, 
sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng 
của đồng chí Võ Văn Kiệt và điểm lại những 
cột mốc lịch sử quan trọng cùng những dấu 
ấn của đồng chí Võ Văn Kiệt.

Qua đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính khẳng định: “Cuộc đời, sự nghiệp 
cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt là hiện 
thân tiêu biểu của người chiến sĩ cách mạng 
kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời 
vì nước, vì dân. Với phong cách làm việc 
dân chủ, sâu sát, lý luận gắn liền với thực 
tiễn, nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, 
dám chịu trách nhiệm, đồng chí đã góp phần 
quan trọng vào việc động viên các tầng lớp 
Nhân dân tích cực thực hiện đường lối đổi 
mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Đối với đồng chí, đổi mới là sáng tạo, là 
biết khai thác, phát huy thế mạnh của đất 
nước, dân tộc, lịch sử, văn hóa và con người 
Việt Nam; là vượt qua những tư duy cũ kỹ, lạc 
hậu và phong cách lãnh đạo quan liêu, để 
hoàn thành thắng lợi mục tiêu cách mạng”.

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí 
Võ Văn Kiệt là dịp chúng ta thể hiện lòng 
thành kính tưởng nhớ và tri ân một người 
cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc 
của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, học trò 
xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trọn đời 
cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ 
quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

“Cuộc đời đồng chí  Võ Văn Kiệt là tấm 
gương sáng để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ 
cả nước yêu quý, kính trọng và mãi mãi noi 
theo”- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính nhấn mạnh.

Theo Báo Vĩnh Long điện tử

- TDT đất tại xã Đại Đồng 36 suất là: 3.147,59 
m2 và tại xã Việt Hưng 23 suất là: 2.912,5 m2.

- Các thửa đất có các mức giá khởi điểm: 
+ Tại xã Đại Đồng: 19.000.000 đồng/m2; 

18.500.000 đồng/m2; 18.000.000 đồng/m2; 
17.600.000 đồng/m2; 17.500.000 đồng/m2; 
17.200.000 đồng/m2; 17.000.000 đồng/m2; 
16.500.000 đồng/m2; 16.000.000 đồng/m2.

+ Tại xã Việt Hưng: 18.500.000 đồng/m2; 
16.500.000 đồng/m2; 16.000.000 đồng/m2; 
15.000.000 đồng/m2; 14.500.000 đồng/m2; 
7.000.000 đồng/m2.

 - Tiền phí hồ sơ mời đấu giá là: 500.000 
đồng/hồ sơ.  Tiền đặt trước đấu giá: 250.000.000 
đồng/hồ sơ; bước giá đấu giá là: 100.000 đồng/
m2 .

1. Thời gian bán hồ sơ, thu phí tham gia đấu 
giá: Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 21/12/2022 
(giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật và ngày 
nghỉ lễ) tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 
Văn Lâm; UBND xã Đại Đồng; UBND xã Việt 
Hưng; Công ty Đấu giá Việt Nam - Ô số 6, Tầng 
1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài 
Đồng, P.Phúc Đồng, Q. Long Biên, Tp Hà Nội 

2. Tiếp nhận hồ sơ tham gia: Hạn cuối ngày 
21/12/2022 (giờ hành chính) tại phòng Tài chính 

- Kế hoạch  huyện Văn Lâm.
3.  Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu 

kín theo phương thức trả giá lên.
4. Xem tài sản: Ngày 14/12/2022 và 

15/12/2022 tại thực địa các khu đất đấu giá.
5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp chuyển 

khoản ngày 21/12/2022.
6. Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 8 giờ 

30 phút, ngày 24/12/2022 (Thứ 7).
7. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Nhà văn hóa 

huyện Văn Lâm.
8. Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: 

Các khách hàng có nhu cầu có thể tìm hiểu 
thông tin và trực tiếp đăng ký đấu giá, nộp hồ 
sơ tại: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 02213.985086.

Mọi thông tin 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, Hà Nội; ĐT: 024.39842728.
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẤU GIÁ VIỆT NAM

Giám đốc
Nguyễn Thị Thu Giang

Thông báo mời đấu giá QSD đất làm nhà ở 
tại xã Việt Hưng và xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm

Trong tháng 11, các lực lượng chức năng 
Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm 
tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm 
yết, chống đầu cơ, găm hàng, trục lợi bất hợp 
pháp đối với các nhóm mặt hàng như: thuốc 

tân dược, dược phẩm, điện tử, thực phẩm chức 
năng... Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức 
năng phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 
3 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực giá, tổng số tiền 
xử phạt 4,75 triệu đồng. 

PV

nhà nước đóng, người thuộc hộ nghèo, người 
thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung 
bình, người yếu thế trong xã hội chưa tham 
gia BHXH, BHYT và người có hoàn cảnh khó 
khăn khác. 

Dự kiến chương trình phấn đấu trao 10.000 
sổ BHXH, 120.000 thẻ BHYT cho người có 
hoàn cảnh khó khăn trong cả nước; trao tặng 
200 suất quà, trị giá 1.000.000 đồng/suất 
đến 200 bệnh nhân nằm điều trị tại 10 bệnh 
viện tuyến trung ương trong dịp xuân Quý 
Mão 2023 tới đây.

Tại lễ phát động, ngành BHXH Việt Nam 
đã trao tặng 630 sổ BHXH, 1.260 thẻ BHYT 
có trị giá trên 3 tỷ đồng đến người có hoàn 
cảnh khó khăn trên cả nước. 

Ngay tại lễ phát động, BHXH tỉnh Hưng 
Yên đã trao 10 sổ BHXH và 20 thẻ BHYT 
tặng người có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn tỉnh. Có 5 đơn vị đăng ký hỗ trợ tặng sổ 
BHXH và thẻ BHYT cho đối tượng có hoàn 
cảnh khó khăn với tổng trị giá khoảng 600 
triệu đồng. 

(TIẾP THEO TRANG 1)

(TIẾP THEO TRANG 1)Phát động Chương trình...

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm 
Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt
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Đài KTTV Hưng Yên

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH 
PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

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

(Tiếp theo kỳ trước)

đ) Quyết toán số tiền thuế và các 
khoản thu khác thuộc ngân sách 
nhà nước đã thu được và biên lai 
thu, chứng từ thu với cơ quan quản 
lý thuế.

đ.1) Quyết toán số tiền thu được.
Chậm nhất ngày 5 của tháng sau, 

bên được ủy nhiệm thu phải lập báo 
cáo số tiền thuế và các khoản thu 
khác thuộc ngân sách nhà nước đã 
thu, đã nộp của tháng trước gửi cơ 
quan quản lý thuế theo Mẫu số 03/
UNT tại Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. 
Cơ quan quản lý thuế nhận được báo 
cáo thu nộp của bên được ủy nhiệm 
thu phải kiểm tra cụ thể bảng kê biên 
lai thu, chứng từ thu đã sử dụng, 
số tiền thuế và các khoản thu khác 
thuộc ngân sách nhà nước đã thu và 
đã nộp vào ngân sách, đối chiếu với 
số tiền thuế và các khoản thu khác 
thuộc ngân sách nhà nước đã thực 

nộp có xác nhận của kho bạc nhà 
nước, nếu có số chênh lệch phải lập 
biên bản xác định rõ nguyên nhân để 
quy trách nhiệm cụ thể.

Chậm nhất là ngày 15 của quý 
sau, cơ quan thuế lập báo cáo kết quả 
thu ngân sách nhà nước thông qua tổ 
chức được ủy nhiệm thu theo Mẫu số 
04/UNT tại Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

đ.2) Quyết toán biên lai thu, 
chứng từ thu

Hằng quý, chậm nhất ngày thứ 30 
của tháng đầu tiên quý tiếp theo, bên 
được ủy nhiệm thu phải lập báo cáo 
tình hình sử dụng biên lai thu, chứng 
từ thu theo Mẫu số 05/UNT tại Phụ 
lục III ban hành kèm theo Nghị định 
số 126/2020/NĐ-CP. Khi thanh lý 
hợp đồng bên được ủy nhiệm thu hủy 
các biên lai thu, chứng từ thu hoặc 
cơ quan quản lý thuế thu hồi biên lai 
thu, chứng từ thu theo quy định.

Mọi hành vi chậm báo cáo tình 
hình sử dụng biên lai thu, chứng 
từ thu, chậm nộp tiền thuế và các 
khoản thu khác thuộc ngân sách nhà 
nước đã thu được vào ngân sách nhà 
nước đều coi là hành vi xâm tiêu tiền 
thuế và các khoản thu khác thuộc 
ngân sách nhà nước; thu thuế và các 
khoản thu khác thuộc ngân sách nhà 
nước không xuất biên lai thu, chứng 
từ thu, hoặc xuất không đúng chủng 
loại biên lai thu, chứng từ thu, bên 
được ủy nhiệm thu sẽ bị xử lý theo 
quy định của pháp luật hiện hành.

e) Cung cấp thông tin, phối hợp 
với cơ quan quản lý thuế trong việc 
rà soát, phát hiện các trường hợp 
thay đổi người nộp thuế, người nộp 
thuế mới ra kinh doanh hoặc có thay 
đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh 
trên địa bàn ủy nhiệm thu.

(Còn nữa)

Từ ngày 24 đến 25/11/2022
Nhiều mây, có mưa, mưa rào sau giảm mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. 

Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ cao nhất: 25 - 270C
Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 220C

Ra quân bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông dịp Tết

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an huyện Yên Mỹ) 
thực thi nhiệm vụ

Cùng với lực lượng Cảnh sát 
giao thông (CSGT) cả nước, từ 
ngày 15/11, lực lượng CSGT 

toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân thực 
hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an 
toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã 
hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên 
đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 
2023. 

Sau hơn 1 tuần ra quân thực hiện 
đợt cao điểm bảo đảm TTATGT, trật 
tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết 
Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội 
đầu xuân 2023, cùng với việc đẩy 
mạnh kiểm tra, lực lượng CSGT đã 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về 
TTATGT như: Vi phạm về nồng độ 
cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc 
độ quy định, lưu thông không đúng 
phần đường, làn đường, chở quá số 
người, không đội mũ bảo hiểm... Lực 
lượng CSGT (Công an huyện Yên 
Mỹ) đã phát hiện, lập biên bản xử 
phạt gần 100 trường hợp vi phạm 
TTATGT, với tổng số tiền xử phạt 
gần 70 triệu đồng. Trung tá Nguyễn 
Ngọc Sang, Đội trưởng Đội CSGT 
(Công an huyện Yên Mỹ) cho biết: 
Trong đợt cao điểm, đơn vị triển khai 
kiểm soát tất cả phương tiện, các 
lỗi vi phạm trên địa bàn. Quá trình 
kiểm tra, bằng các biện pháp nghiệp 
vụ, CSGT sẽ tiến hành kiểm tra các 
loại giấy tờ liên quan đến phương 
tiện, người điều khiển… Đồng thời, sử 
dụng các loại thiết bị để ghi lại toàn 
bộ các hành vi không chấp hành 
hiệu lệnh của CSGT, chống người thi 
hành công vụ để làm căn cứ xử lý 
theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đợt cao điểm này, các tổ 
công tác của phòng CSGT (Công an 
tỉnh) được bố trí tại nhiều tuyến giao 
thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh 
như các tuyến: QL.5, ĐT.379, tuyến 
đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải 
Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - 
Ninh Bình… Đây là những tuyến giao 
thông có mật độ phương tiện tham 
gia giao thông cao. Tại các chốt kiểm 
tra, lực lượng CSGT tập trung xử lý 
nhóm lỗi vi phạm đối với các phương 
tiện vận tải hành khách, ô tô tải, xe 
container về lỗi dừng đỗ, chạy quá 
tốc độ, đi ngược chiều, vi phạm nồng 
độ cồn, ma tuý... Trên tuyến ĐT.379, 
sau khi dừng các phương tiện để 
kiểm tra, Đội tuần tra, kiểm soát giao 
thông đường bộ số 2 (phòng CSGT, 
Công an tỉnh) đã phát hiện hơn 100 
trường hợp vi phạm TTATGT với các 
lỗi như: Vi phạm tốc độ, không mang 
theo giấy phép lái xe, đăng ký xe, xe 
chở hàng quá tải... Các trường hợp 

Inaki Williams và Nico Williams. (Nguồn: Getty Images)

Từ những công viên cho tới sân chơi bóng đá lớn 
nhất thế giới, anh em nhà Williams đang có những 
trải nghiệm thú vị mà không phải ai cũng có được. 

Đều là đồng đội ở câu lạc bộ Athletic Bilbao 
nhưng Nico Williams lại chọn thi đấu cho Tây Ban 
Nha, trong khi người anh Inaki Williams chọn khoác 
áo tuyển Ghana.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây, Nico cho 
biết, anh rất mong được chạm trán với người anh em 
của mình tại World Cup 2022. 

Với hai anh em, họ có bố mẹ xuất thân ở Ghana 
nhưng phát triển kỹ năng bóng đá tại Tây Ban Nha. 
Khi trưởng thành, mỗi người lại có lựa chọn riêng. 
Inaki Williams - người từng được gọi lên tuyển Tây 
Ban Nha hồi tháng 7 vừa qua đã quyết định chơi 
cho Ghana, trong khi Nico Williams đã ra sân cho 
tuyển Tây Ban Nha dưới thời huấn luyện viên Luis 
Enrique. 

Với cách chia bảng như tại World Cup 2022, giấc 
mơ được đối đầu của hai anh em nhà Williams có 
thể sẽ diễn ra ở vòng tứ kết.

Chủ tịch nước quyết định truy 
tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với 
mẹ Nguyễn Thị Dịch (xã Đại Đồng). 
Mẹ có một con duy nhất là liệt sĩ Đỗ 
Văn Ngãi, hy sinh năm 1950; tặng 
thưởng Huân chương Độc lập hạng 
Ba cho gia đình ông Nguyễn Đắc 
Huyên và bà Nguyễn Thị Thơ (thị 
trấn Như Quỳnh) có con duy nhất 
là liệt sĩ Nguyễn Đắc Tuyên, hy sinh 
năm 1952 vì độc lập, tự do của Tổ 
quốc. 

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường 
trực HĐND tỉnh Lê Xuân Tiến đã gửi 
lời tri ân sâu sắc đến gia đình Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, 
người có công với cách mạng đã có 
công lao đóng góp vào sự nghiệp 

giải phóng dân tộc, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đề nghị 
các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, 
ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện 
tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền 
ơn đáp nghĩa; huy động các tầng lớp 
Nhân dân có nhiều hoạt động thiết 
thực quan tâm chăm lo, cải thiện đời 
sống vật chất, tinh thần cho người 
có công, thân nhân người có công 
với cách mạng. Việc thực hiện các 
chế độ, chính sách đối với gia đình 
chính sách, người có công phải bảo 
đảm kịp thời, đầy đủ… Các đơn vị có 
liên quan phối hợp khẩn trương rà 
soát những trường hợp đủ điều kiện 
phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu 
vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ 

trang nhân dân, Huân chương Độc 
lập… để hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp 
có thẩm quyền quyết định. Người có 
công, thân nhân người có công với 
cách mạng tích cực giáo dục, động 
viên con, cháu thi đua lao động, học 
tập, tham gia các phong trào ở địa 
phương…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của 
Chủ tịch nước, đồng chí Lê Xuân 
Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND 
tỉnh trao bằng truy tặng danh hiệu 
vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng” tặng thân nhân mẹ 
Nguyễn Thị Dịch; trao Huân chương 
Độc lập hạng Ba tặng gia đình ông 
Nguyễn Đắc Huyên. Cặp anh em ruột lựa chọn thi đấu 

cho hai quốc gia khác nhau

Công nghệ bắt việt vị tại VCK World Cup 2022 gây tranh cãi
Dù mới chỉ trải qua những trận đấu đầu tiên nhưng 

công tác bắt lỗi việt vị tại World Cup 2022 đang khiến 
nhiều người hâm mộ ngao ngán vì quá khắt khe đối với 
các cầu thủ tấn công.

Cụ thể, chỉ trong hiệp một trận đấu giữa Argentina và 
Saudi Arabia, các cầu thủ "Albiceleste" đã bị thổi việt vị 
tới 7 lần, con số kỷ lục tại một kỳ World Cup, kèm theo 
đó là 3 bàn thắng bị từ chối.

Trong 3 bàn này, khán giả cho rằng tình huống Lautaro 
Martinez bị từ chối pha ghi bàn đầu tiên là quá khắt khe.

Đường kẻ mỏng cho thấy ống tay áo của Lautaro chỉ 
vượt lên trên mũi giày cầu thủ Saudi Arabia một khoảng 
cách rất nhỏ. Cầu thủ sẽ khó giành lợi thế trong khoảng 
cách nhỏ như vậy.

Đây cũng là vấn đề mà giải Ngoại hạng Anh trước 

mùa 2021/2022 từng gặp phải khi có nhiều trường hợp 
cầu thủ bị thổi việt vị do phần mũi giày, mỏm đầu gối hay 
phần ống tay áo lấn vạch kẻ việt vị một cách rất mong 
manh.

Do đó, vạch kẻ việt vị mới mà Ngoại hạng Anh hiện 
đang áp dụng giống với đường kẻ đậm mà đài truyền 
hình sử dụng để trình chiếu cho khán giả. Điều này giúp 
xác suất cầu thủ tấn công thoát việt vị là cao hơn.

Tuy nhiên, sai số này sẽ không được áp dụng ở World 
Cup 2022 do FIFA áp luật việt vị tiêu chuẩn cùng công 
nghệ kẻ vạch 3D chuẩn xác từng pixel. Cầu thủ sẽ bị thổi 
lỗi việt vị khi lấn vạch kẻ việt vị dù chỉ là khoảng cách 
rất nhỏ.

PV tổng hợp

(TIẾP THEO TRANG 1)

vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu 
tú” cho 547 cá nhân trong lĩnh vực 
di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 
3. Trong số này, tỉnh Hưng Yên có 
1 nghệ nhân ưu tú được phong tặng 
danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ 
nhân Nhân dân" là bà Đỗ Thị Thanh 
Nhàn ở xã Trung Nghĩa (thành phố 
Hưng Yên) và 16 cá nhân được 
phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà 
nước "Nghệ nhân ưu tú". Đây là các 

nghệ nhân có tài năng nghề nghiệp 
đặc biệt xuất sắc; có nhiều cống 
hiến, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ 
và phát huy giá trị di sản văn hóa phi 
vật thể của địa phương, thể hiện ở 
việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực 
hành di sản văn hóa phi vật thể; có 
nhiều thành tích, giải thưởng về nghệ 
thuật xứng đáng được phong tặng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của 
Chủ tịch nước, lãnh đạo Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng 
danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ 
nhân Nhân dân", “Nghệ nhân ưu tú” 
cho các nghệ nhân; đồng thời mong 
muốn các nghệ nhân tiếp tục phát 
huy truyền thống; đem những tri 
thức, kỹ năng để trao truyền cho các 
thế hệ hôm nay và mai sau, qua đó 
góp phần bảo tồn, phát huy giá trị 
của di sản văn hóa phi vật thể. 

Công bố quyết định của Chủ tịch nước...

(TIẾP THEO TRANG 1)Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước...

(TIẾP THEO TRANG 1)

Ngày 23/11, tại trụ sở Tỉnh ủy, 
Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh 
nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố quyết 
định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần 
Kim Tín Hưng Yên, Chi bộ Công ty 
TNHH May Phú Sinh và Chi bộ Công 
ty cổ phần Phú Khang. Dự lễ công 
bố có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Lê 
Huy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; 
Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh.

Công ty TNHH May Phú Sinh 
đóng trên địa bàn xã Hồ Tùng Mậu 
(Ân Thi) được thành lập năm 2008. 
Với 350 cán bộ, công nhân, những 
năm qua, công ty luôn thực hiện 
nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước đầy 
đủ; bảo đảm chế độ bảo hiểm cho 
người lao động. Bình quân thu nhập 
của người lao động đạt 8 - 10 triệu 
đồng/người/tháng. Công ty hiện có 5 
đảng viên. Từ yêu cầu thực tế, Chi bộ 
Công ty TNHH May Phú Sinh được 
thành lập theo Quyết định số 206 - 
QĐ/ĐUK ngày 10/10/2022 của Đảng 
ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp 
tỉnh, đáp ứng được nguyện vọng của 
các đảng viên đang làm việc trong 
công ty. 

Công ty cổ phần Kim Tín Hưng 
Yên được thành lập năm 2006, có 
địa chỉ tại Khu công nghiệp Phố Nối 
A, xã Lạc Hồng (Văn Lâm) với ngành 
nghề sản xuất thiết bị điện, dây hàn, 
que hàn, đinh ốc, trục vít… Công ty 
hiện có 7 đảng viên. Chi bộ Công 
ty cổ phần Kim Tín Hưng Yên được 
thành lập theo Quyết định số 211 - 
QĐ/ĐUK ngày 28/10/2022 của Đảng 
ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp 
tỉnh.

Công ty cổ phần Phú Khang được 
thành lập năm 2009, đóng trên địa 
bàn xã Bảo Khê (thành phố Hưng 
Yên). Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 
của công ty là các sản phẩm may 
mặc. Ngoài thực hiện nhiệm vụ sản 
xuất, kinh doanh, công ty đã tích cực 
tham gia các hoạt động an sinh xã 
hội trên địa bàn tỉnh. Công ty hiện 
có 10 đảng viên. Chi bộ Công ty cổ 
phần Phú Khang được thành lập 
theo Quyết định số 215 - QĐ/ĐUK 
ngày 3/11/2022 của Đảng ủy Khối 
Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu 
tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu 
Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò 
quan trọng trong công tác phát triển 
tổ chức đảng và đảng viên trong các 
đơn vị  kinh tế tư nhân, đồng thời yêu 
cầu: Các chi ủy chi bộ sớm xây dựng, 

ban hành quy chế, chương trình làm 
việc, kế hoạch kiểm tra, giám sát, 
quy chế phối hợp giữa chi ủy với 
lãnh đạo doanh nghiệp; chú trọng 
tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng 
viên mới; thực hiện đúng nguyên tắc 
tập trung dân chủ, chế độ tự phê 
bình và phê bình; duy trì, đổi mới nội 
dung, hình thức và nâng cao chất 
lượng sinh hoạt Đảng phù hợp với 
đặc điểm cụ thể của doanh nghiệp. 
Các chi bộ phải là hạt nhân chính trị, 
lãnh đạo và tuyên truyền, vận động 
các thành viên trong doanh nghiệp 
thực hiện tốt chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước và các quy chế, quy định 
của địa phương, qua đó góp phần 
bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối 
với quần chúng, người lao động; đưa 
hoạt động của doanh nghiệp phát 
triển ổn định, bền vững, đúng pháp 
luật, kinh doanh hiệu quả. Đảng ủy 
Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 
tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, 
phát triển tổ chức đảng và đảng viên 
trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 
quan tâm hỗ trợ các chi bộ mới thành 
lập sớm ổn định tổ chức, hoạt động 
hiệu quả…

Công bố quyết định thành lập Chi bộ ...

vi phạm đều bị lập biên bản và nhắc 
nhở. 

Theo tổng hợp của phòng CSGT, 
sau hơn 1 tuần ra quân thực hiện 
đợt cao điểm bảo đảm TTATGT, trật 
tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết 
Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội 
đầu xuân 2023, lực lượng CSGT 
toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý gần 
1 nghìn trường hợp vi phạm TTATGT 
với các lỗi: Chạy quá tốc độ, vi phạm 
về tải trọng xe, nồng độ cồn… Qua 
ghi nhận của phóng viên, công tác 
ra quân, kiểm tra, xử lý vi phạm được 
thực hiện nghiêm túc và quyết liệt. 
Hầu hết các lái xe, chủ phương tiện 
qua các phương tiện thông tin đại 
chúng đã nắm bắt được kế hoạch 
ra quân tổng kiểm soát đối với các 
phương tiện cơ giới đường bộ lần này 
nên đã phối hợp với lực lượng chức 
năng trong quá trình thực thi nhiệm 
vụ. Anh Trần Đức Tuấn, thường trú 
tại thành phố Hưng Yên cho biết: 
Qua các phương tiện thông tin đại 
chúng, tôi được biết lực lượng CSGT 
ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo 
đảm TTATGT, trật tự xã hội dịp Tết 
Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý 
Mão và các lễ hội đầu xuân 2023. 
Tôi rất ủng hộ và thấy việc ra quân là 

rất cần thiết, vì hiện nay tình trạng vi 
phạm TTATGT trên địa bàn tỉnh vẫn 
còn khá phổ biến, đặc biệt là ở lứa 
tuổi thanh, thiếu niên. Việc ra quân 
sẽ giúp cho người tham gia giao 
thông, nhất là những người lái xe như 
chúng tôi nâng cao ý thức chấp hành 
các quy định của pháp luật về bảo 
đảm TTATGT. Bản thân tôi đã chuẩn 
bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm cho 
phương tiện lưu thông được an toàn.

Thượng tá Trần Công Quyền, 
Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) 
cho biết: Đợt ra quân thực hiện đợt 
cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự xã 
hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên 
đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 
2023 diễn ra từ ngày 15/11/2022 
đến ngày 5/2/2023. Việc kiểm tra, xử 
lý vi phạm sẽ được thực hiện triệt để, 
duy trì thường xuyên, liên tục và triển 
khai quyết liệt, không để tái diễn 
hoạt động phức tạp về TTATGT, nhất 
là xe chở quá tải trọng, quá khổ giới 
hạn, cơi nới thùng xe, phương tiện 
thuỷ chở quá vạch dấu mớn nước an 
toàn, tự ý hoán cải hoạt động trở lại 
trên tuyến, địa bàn quản lý.

PHẠM ĐĂNG


