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THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP 

4.579 đảng viên 
được tặng và truy tặng

 Huy hiệu Đảng
Năm 2022, toàn tỉnh có 

4.579 đảng viên được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tặng và 
truy tặng Huy hiệu Đảng, gồm 
4.551 đảng viên được tặng và 
28 đảng viên được truy tặng 
Huy hiệu Đảng. 

Việc tặng và truy tặng Huy 
hiệu Đảng cho các đảng viên 
được thực hiện đúng quy định 

của Đảng. Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện 
ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy 
trực thuộc Tỉnh ủy triển khai 
việc trao Huy hiệu Đảng và 
các chế độ liên quan của đảng 
viên được tặng Huy hiệu Đảng 
đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở 
bảo đảm trang trọng, kịp thời.
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Báo Hưng Yên điện tử:  http://www.baohungyen.vn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG BÁO HƯNG YÊNĐƯỜNG DÂY NÓNG BÁO HƯNG YÊN
* Tiếp nhận phản ánh của Nhân dân: 0904146018, 0862108383.
* Tiếp nhận phản ánh về công tác phát hành báo: 0987648383, 

0979713919. 

Để người tiêu dùng tin dùng hàng Việt
Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
(Cuộc vận động), thời gian qua, Ban Chỉ 

đạo Cuộc vận động tỉnh và các địa phương 
đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
tuyên truyền, hỗ trợ để đưa Cuộc vận động đi 
vào thực tiễn, thay đổi nhận thức, hành vi của 
người sản xuất và người tiêu dùng về lợi ích 
của hàng Việt; các doanh nghiệp chủ động 
đầu tư, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng 
hàng hóa, hạ giá thành sản phẩm, từng bước 
tạo lòng tin của người tiêu dùng. 

Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện 
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” năm 2022 của Ban chỉ đạo 
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” tỉnh, Sở Công Thương đã chủ 
động phối hợp với các sở, ngành, địa phương 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền hưởng ứng 
cuộc vận động; thông tin đến các tổ chức, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
tham gia hội chợ xúc tiến thương mại; khuyến 
khích các siêu thị, doanh nghiệp, hợp tác xã 
(HTX) sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

(XEM TRANG 3)
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(XEM TRANG 4)

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của 
đoàn viên, thanh niên trong cộng đồng, 
những năm qua, đồng chí Trần Văn 
Thỏa, Bí thư Đoàn xã Quảng Châu 
(thành phố Hưng Yên) luôn nỗ lực, hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa 
phong trào của đoàn viên, thanh niên 
trong xã ngày càng phát triển.

Gặp Bí thư Đoàn xã Trần Văn Thỏa 
vào một chiều thứ 6, trên tuyến đường 
trục chính của xã, đồng chí đang nhanh 
nhẹn cùng các đoàn viên, thanh niên 
dọn vệ sinh các tuyến đường, nhặt rác, 
nhặt cỏ, chăm sóc hoa và cây xanh… 

Không khí chiều cuối năm hối hả như 
rộn ràng hơn bởi những bóng áo xanh 
thấp thoáng, tiếng nói cười râm ran. 
Đồng chí Thỏa chia sẻ: Để góp phần 
xây dựng cảnh quan nông thôn mới 
và xây dựng đô thị văn minh, Đoàn xã 
duy trì tuyến đường thanh niên tự quản, 
chiều cuối tuần tổng vệ sinh đường 
làng, ngõ xóm. Bản thân tôi vừa tham 
gia, vừa nhắc nhở đoàn viên, thanh niên 
cùng hưởng ứng. Giờ đây phong trào đã 
được duy trì nền nếp, cảnh quan trong 
xã ngày càng xanh, sạch, văn minh.

Bí thư Đoàn xã năng nổ

Nét  đẹp quê nhãn

THÚC ĐẨY CÁC KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU TỪ ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH

LỆ THU

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên (Ảnh minh họa)
ĐÀO DOAN

Kết nạp 1.321 đảng viên mới
Năm 2022, toàn đảng bộ 

tỉnh kết nạp được 1.321 đảng 
viên mới, trong đó có 97 đảng 
viên trong khu vực kinh tế tư 
nhân, nâng tổng số đảng viên 
toàn tỉnh lên 70.446 người. 
Các đảng bộ: huyện Khoái 
Châu đạt trên 116% kế hoạch, 
thị xã Mỹ Hào đạt trên 102% 
kế hoạch, Đảng bộ khối Cơ 

quan - Doanh nghiệp tỉnh 
đạt gần 106% kế hoạch được 
giao.

Trong năm 2022, toàn tỉnh 
thành lập mới được 7 tổ chức 
cơ sở đảng và 14 chi bộ trực 
thuộc đảng ủy cơ sở trong đơn 
vị kinh tế tư nhân.
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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Lê Huy thăm, tặng quà 
Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu

Tin, ảnh: MINH NGHĨA Tin, ảnh: ĐÀO BAN

* Chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão 
2023, Hội Nông dân thành phố Hưng 
Yên phối hợp với một số doanh nghiệp, 
nhà hảo tâm trao quà tết tặng 22 cháu là 
con hội viên nông dân có hoàn cảnh khó 
khăn được bảo trợ, mỗi suất quà trị giá 
300 nghìn đồng.

* Ngày 17/1, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội đồng 
Đội tỉnh đã tổ chức đi thăm, tặng 50 suất 
quà Tết, tổng trị giá 30 triệu đồng cho 
bệnh nhân, thanh niên công nhân không 
về quê ăn Tết; thiếu nhi vượt khó vươn lên 
trong học tập.

* Thực hiện Chương trình “Tết Nhân 
ái” năm 2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ 
chức trao tặng 150 suất quà Tết cho nạn 
nhân chất độc da cam các huyện Ân Thi, 
Yên Mỹ, Phù Cừ, Kim Động, thị xã Mỹ 
Hào, mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng. 
Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Bảo trợ 
nạn nhân chất độc da cam tỉnh. 

* Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, 
các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Mỹ 
đã tuyên truyền, vận động tổ chức, cá 
nhân và trích Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất 
độc da cam tặng 3.347 suất quà, trị giá 
gần 1,3 tỷ đồng cho người nghèo, người 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 Nguyễn Hùng Nam kiểm tra 

đổ ải sản xuất vụ xuân
(XEM TRANG 2)

Nhiều hoạt động chăm lo Tết người nghèo, 
nạn nhân chất độc da cam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam kiểm tra vận hành bơm nước 
đổ ải tại Trạm bơm Bích Tràng (Ân Thi)

(XEM TRANG 4)

(XEM TRANG 3)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy trao quà Tết tặng 
Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu

Huyện Ân Thi chuẩn bị gian hàng giới thiệu nông sản của địa phương tại Hội chợ 
xuân Quý Mão 2023

(XEM TRANG 4)

Đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng 
tham gia Cuộc thi viết với chủ đề

 “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ"
Ngày 17/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 

ban hành Công văn số 772-CV/BTGTU 
về việc đôn đốc, đẩy mạnh tuyên truyền, 
hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết với chủ 
đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với 
Bác Hồ". Nội dung như sau:

Ngày 29/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy ban hành Kế hoạch số 124-KH/TU về 

tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ 
với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ”. 
Theo đó, thời gian cuối cùng Ban Tổ chức 
Cuộc thi cấp tỉnh nhận bài dự thi là ngày 
28/2/2023 (theo dấu bưu điện); thời gian 
tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi dự kiến 
vào dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). 
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Để tạo sự lan tỏa mạnh 
mẽ, nhanh chóng và 
truyền đạt thông tin 

chính xác đến hội viên, 
phụ nữ, thời gian qua, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) 
tỉnh và các cấp hội LHPN 
trong tỉnh đã chủ động ứng 
dụng công nghệ thông tin, 
khai thác các nền tảng số 
một cách sáng tạo, linh 
hoạt, hiệu quả trong việc 
tuyên truyền và triển khai 
các hoạt động của hội.

Ứng dụng công nghệ 
thông tin (CNTT) trong 
hoạt động hội được Đại hội 
đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 
XVI chọn là một trong ba 
khâu đột phá để thực hiện 
trong nhiệm kỳ 2021-2026. 
Ứng dụng CNTT, khai thác 
các nền tảng trực tuyến đã 
trở thành công cụ hữu hiệu 
đa dạng kênh tập hợp phụ 
nữ, thực hiện tốt hơn công 
tác tuyên truyền các hoạt 
động của hội, vấn đề xã hội 
quan tâm một cách nhanh 
chóng, chính xác, kịp thời, 
bảo đảm tất cả cán bộ, hội 
viên nắm đầy đủ thông 
tin. Hiện nay, 100% hội 
LHPN huyện, thị xã, thành 
phố  xây dựng được các 
tài khoản, fanpage trên 
facebook, các nhóm zalo… 
để thông tin, chia sẻ hoạt 
động. Ngoài ra, Hội LHPN 
tỉnh thực hiện việc khai 
thác văn bản chỉ đạo, điều 
hành và trao đổi thông tin 
trên hệ thống văn bản điện 
tử của UBND tỉnh; thực 
hiện chữ ký số trong giao 
dịch điện tử và chỉ đạo 
điều hành hoạt động trong 
hệ thống hội; ứng dụng 
các phần mềm theo dõi, 
quản lý cán bộ, hội viên, 
cập nhật báo cáo thống kê 
và công tác thi đua, khen 
thưởng trong hệ thống 
Hội LHPN. Các cấp hội 
LHPN toàn tỉnh đã thành 
lập 32 fanpage, 168 nhóm 
facebook, 219 nhóm zalo. 
Đặc biệt, trước đó, trong 
bối cảnh đại dịch Covid-19, 
các cấp hội LHPN trong 
tỉnh đã tận dụng hiệu quả 
nền tảng công nghệ để 
tuyên truyền việc phòng, 
chống dịch bệnh; kêu gọi 
hỗ trợ tiêu thụ nông sản; 

Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong kết nối các hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ

Tổng số chi bảo hiểm xã hội trên 3.421 tỷ đồng
Năm 2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) 

tỉnh đã giải quyết chế độ hưu trí đối với 
695 người lao động; 5.180 người hưởng 
chế độ BHXH 1 lần; 1.381 người hưởng 
chế độ tuất (bao gồm cả hàng tháng và 
1 lần); 28.340 lượt người hưởng chế độ 
ốm đau; 21.395 người hưởng chế độ thai 
sản; 6.756 người hưởng chế độ dưỡng 
sức phục hồi sức khỏe... Đồng thời, tiếp 
nhận và quản lý chi trả cho 8.886 người 
hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng 

do Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội chuyển sang; cắt giảm 7.494 người 
hưởng bảo hiểm thất nghiệp do hết hạn 
hưởng và tạm dừng theo quyết định của 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội... 
Số người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất 
nghiệp tại thời điểm tháng 12/2022 là 
4.304 người với số tiền gần 15 tỷ đồng/
tháng. Năm 2022, tổng số chi BHXH trên 
3.421 tỷ đồng.
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Trường THPT Ân Thi (Ân 
Thi). Thầy và trò nhà trường 
nô nức trưng bày mâm ngũ 
quả, mâm cỗ, gói bánh 
chưng tết, trang hoàng gian 
hàng ẩm thực. Em Nguyễn 
Thị Thanh Thúy, học sinh 
lớp 12, Trường THPT Ân 
Thi cho biết: Em rất hào 
hứng được tham gia gói 
bánh chưng cùng các bạn 
trong lớp. Việc tự tay gói 
bánh chưng đã mang lại 
cho em một trải nghiệm 
khó quên. Không chỉ tham 
gia gói bánh, chúng em còn 
bày bán các gian hàng ẩm 
thực để gây quỹ giúp bạn 
có hoàn cảnh khó khăn. 

Các chương trình, hoạt 
động đón Tết Nguyên đán 
diễn ra tại các trường học 
không chỉ thu hút sự tham 
gia của học sinh mà các bậc 
phụ huynh có con em theo 
học tại trường cũng rất hào 
hứng với hoạt động ý nghĩa 
này và vui vẻ cùng các con 
trải nghiệm. Chị Nguyễn Thị 
Thu Hằng, có con học tại 
Trường mầm non Trần Cao 
(Phù Cừ) cho biết: Tôi rất 
vui được cùng con tham gia 
gói bánh chưng tại trường, 
giúp tôi trở về tuổi thơ của 
mình với những năm tháng 
cùng gia đình quây quần 
bên nồi bánh chưng đêm 

giao thừa và đón Tết. Đây 
là một trải nghiệm vô cùng 
thú vị và là kỷ niệm khắc 
sâu đối với hai mẹ con tôi 
trong dịp Tết này.

Những năm qua, bên 
cạnh việc giáo dục lý 
thuyết, các trường học 
trong tỉnh còn tổ chức các 
hoạt động ngoại khóa giáo 
dục về những nét văn hóa 
truyền thống, tết cổ truyền 
của dân tộc. Nhiều trường 
học từ bậc mầm non đến 
trung học phổ thông trong 
tỉnh đã tổ chức cho học sinh 
chương trình trải nghiệm 
Tết cổ truyền dân tộc bằng 
nhiều hình thức và tên gọi 
khác nhau như: “Ngày Tết 
quê em”, “Tết dân gian”, 
“Tết xưa”… với những hoạt 
động đa dạng và phong 
phú tái hiện lại không gian, 
phong tục và không khí 
ngày Tết cổ truyền như: 
Gói bánh chưng, viết câu 
đối thư pháp, thi bày mâm 
ngũ quả, làm hoa mai, hoa 
đào bằng giấy, tổ chức các 
trò chơi dân gian, tái hiện 
phiên chợ quê ngày Tết… để 
thầy, cô giáo, phụ huynh và 
học sinh tham gia. Không 
chỉ giáo dục cho học sinh 
về những nghi lễ, phong 
tục truyền thống ngày Tết 
Nguyên đán, nhiều trường 

học, đơn vị còn tổ chức các 
chương trình thiện nguyện 
ý nghĩa, thăm và tặng quà 
các đơn vị vùng sâu, vùng 
xa, trao những món quà tết 
tặng các học sinh nghèo, 
có hoàn cảnh khó khăn 
với mong muốn chung tay 
mang đến cho cộng đồng 
một cái Tết đủ đầy, đầm 
ấm. Qua đó, không ngừng 
lan tỏa, giáo dục cho học 
sinh về đạo lý truyền thống 
tốt đẹp “Thương người như 
thể thương thân”, “Lá lành 
đùm lá rách” của dân tộc 
nhất là trong dịp tết đến, 
xuân về. 

Một mùa xuân mới đang 
về, việc đa dạng hóa các 
hình thức, nội dung giáo 
dục về chủ đề Tết Việt đã 
và đang được các trường 
học trong tỉnh triển khai sôi 
nổi, phong phú, qua đó, 
giúp các em học sinh có 
thêm cơ hội được hiểu biết, 
học hỏi, khám phá để từ đó 
có ý thức gìn giữ, phát huy 
tốt hơn những giá trị quý 
báu trong tết cổ truyền của 
dân tộc, đồng thời giúp các 
nhà trường thực hiện tốt 
hoạt động trải nghiệm trong 
chương trình giáo dục phổ 
thông 2018.

PV

Học sinh náo nức trải nghiệm Tết cổ truyền ở trường học
Những ngày giáp Tết 

Nguyên đán Quý 
Mão 2023, các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh 
tổ chức nhiều chương trình, 
hoạt động ý nghĩa nhằm 
tái hiện lại những nét đẹp 
trong ngày Tết cổ truyền 
của dân tộc. Qua đó, giáo 
dục cho học sinh thêm yêu 
quê hương, đất nước, gắn 
bó với gia đình, cộng đồng 
và thêm tin tưởng, trân quý 
những giá trị tốt đẹp của 
cuộc sống. 

Trong không khí hân 
hoan, rộn ràng chào đón 
mùa xuân mới, cô và trò 
Trường mầm non Trần Cao 
(Phù Cừ) tất bật tổ chức 
chương trình “Xuân yêu 
thương, Tết sum vầy”. Qua 
bàn tay khéo léo của các 
cô giáo mầm non, không 
gian tết của trường được 
trang trí đẹp mắt, đậm chất 
tết quê, đó là những câu 
chúc mừng năm mới an 
khang, thịnh vượng, vạn 
sự như ý, điểm xuyết theo 
đó là những hoa mai, hoa 
đào rực rỡ cùng với bánh 
chưng, mâm ngũ quả. 
Đặc biệt là hoạt động trải 
nghiệm gói bánh chưng 
tết. Dưới sự hướng dẫn tận 
tình của cô giáo và các 
bậc phụ huynh về nguyên 
liệu (gạo nếp, đỗ xanh, thịt 
lợn, lá dong…) để gói bánh 
chưng và từng thao tác làm 
bánh, em nào cũng hồ hởi, 
chăm chú, tỉ mỉ tự tay gói 
chiếc bánh của riêng mình. 
Những sản phẩm làm ra 
tuy chưa được hoàn hảo 
nhưng trẻ rất hân hoan, 
háo hức. Cô giáo Vũ Thị 
Nga, Hiệu trưởng trường 
cho biết: Tết năm nào nhà 
trường cũng tổ chức nhiều 
hoạt động để trẻ tham gia, 
vừa tạo không khí đón 
xuân vui tươi, lành mạnh, 
vừa giáo dục trẻ biết nét 
đẹp văn hóa trong ngày 
Tết cổ truyền của dân tộc, 
từ đó các em thêm yêu gia 
đình, quê hương. 

Sôi nổi, hào hứng là 
những điều chúng tôi ghi 
nhận được trong hoạt 
động trải nghiệm với tên 
gọi “Hội thi tìm hiểu về Tết 
cổ truyền của dân tộc” tại 

Hội thi tìm hiểu Tết cổ truyền tại Trường THPT Ân Thi (Ân Thi)

Cấp phát 24 nghìn tờ rơi tuyên truyền, 
hướng dẫn thực hành an toàn thực phẩm

PHÙ CỪ

Chăm lo cho người nghèo, đối tượng yếu thế
Những năm qua, hoạt 

động chăm lo người 
nghèo, đối tượng 

yếu thế trong xã hội đã 
trở thành việc làm thường 
xuyên của các cấp từ 
huyện đến cơ sở, tổ chức 
chính trị - xã hội trên địa 
bàn huyện Phù Cừ. Qua 
đó, giúp những người yếu 
thế cải thiện đời sống vật 
chất và tinh thần, góp phần 
thực hiện tốt chính sách an 
sinh xã hội tại địa phương.

Hiện nay, toàn huyện 
có gần 5.400 đối tượng bảo 
trợ xã hội đang hưởng trợ 
cấp thường xuyên với tổng 
kinh phí trên 2 tỷ đồng/
tháng. 100% các đối tượng 
bảo trợ xã hội được hưởng 
trợ cấp hằng tháng theo 
Nghị định số 136/2013/
NĐ-CP ngày 21/10/2013 
của Chính phủ về Quy định 
chính sách trợ giúp xã hội 
đối với đối tượng bảo trợ 
xã hội. 100% số hộ nghèo, 
hộ cận nghèo trên địa bàn 
huyện được hỗ trợ mua thẻ 
bảo hiểm y tế. Bên cạnh 
đó, huyện còn rà soát, hỗ 
trợ tiền điện cho các hộ 
nghèo và hộ gia đình có đối 
tượng bảo trợ xã hội dùng 
dưới 30 kWh/tháng. Ngoài 
việc thực hiện chi trả đầy 
đủ, kịp thời các chính sách 
hỗ trợ của Nhà nước dành 
cho người yếu thế, các dịp 
lễ, Tết, huyện đều tổ chức 
các đoàn đến thăm hỏi, 
động viên và tặng quà đối 
tượng bảo trợ xã hội, người 
nghèo, không may bị tai 
nạn, rủi ro. Chỉ tính riêng 
năm 2022, huyện tặng trên 
20 nghìn suất quà cho đối 
tượng nạn nhân chất độc 
da cam, bảo trợ xã hội, 
hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
những người lao động 
không may bị tai nạn, rủi 
ro với tổng số tiền gần 8 tỷ 
đồng. Cùng với việc trợ cấp 
thường xuyên, hầu hết các 
hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
đối tượng bảo trợ xã hội 
còn được tiếp cận đầy đủ 
các dịch vụ xã hội cơ bản 
như: Vay vốn ưu đãi, hỗ trợ 
sinh kế, hỗ trợ xây dựng và 

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023, ngày 17/1, đồng chí Nguyễn 
Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, 
Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị 
Ngân hàng Chính sách xã hội  tỉnh đến 
thăm, tặng quà Trung tâm Hy vọng Tiên 
Cầu (Kim Động). 

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy trao quà của 
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng 
Chính sách xã hội tỉnh gồm 20 triệu đồng 

tiền mặt và một số nhu yếu phẩm tặng 
Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu. Đồng chí 
ân cần hỏi thăm công tác chuẩn bị đón 
Tết ở Trung tâm; bày tỏ trân trọng về 
tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm của lãnh 
đạo và các bảo mẫu dành cho trẻ mồ 
côi không nơi nương tựa đang được nuôi 
dưỡng ở đây; đồng thời căn dặn các cháu 
được nuôi dưỡng tại Trung tâm cần nỗ lực 
vượt khó, học tập tốt, chăm ngoan, có tinh 
thần vươn lên trong cuộc sống. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Lê Huy thăm, tặng quà ...

Trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ 
hội xuân 2023, Chi cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm cấp phát 24 nghìn tờ rơi tuyên 
truyền, hướng dẫn thực hành an toàn thực 
phẩm cho các huyện, thị xã, thành phố. 
Các nội dung được tuyên truyền, hướng 
dẫn đến người tiêu dùng thực phẩm là: 
Hạn chế sử dụng rượu; cách chọn mua 

thực phẩm an toàn, cách đọc nhãn mác 
sản phẩm thực phẩm, cách chế biến thực 
phẩm an toàn, cách bảo quản thực phẩm; 
không mua, sử dụng thực phẩm không có 
nguồn gốc xuất xứ; không mua tích trữ 
nhiều thực phẩm…

ĐÀO DOAN

Trao tặng  tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo xã Tống Phan

(TIẾP THEO TRANG 1)

Cán bộ Hội LHPN tỉnh hướng dẫn cán bộ hội LHPN cơ sở ứng dụng khoa học 
công nghệ vào công tác hội

sửa chữa nhà… để các hộ 
phát triển kinh tế, ổn định 
đời sống. 

Không chỉ dựa vào 
ngân sách nhà nước, 
các địa phương, tổ chức 
chính trị - xã hội, đoàn 
thể còn tích cực tuyên 
truyền, vận động tập thể, 
cá nhân, nhà hảo tâm để 
giúp đỡ các hộ gia đình 
khó khăn trong cuộc 
sống. Năm 2022, Ban 
vận động xây dựng Quỹ 
vì người nghèo huyện đã 
thăm hỏi, tặng trên 3,4 
nghìn suất quà Tết cho 
hộ nghèo, hộ cận nghèo; 
tặng quà 217 học sinh 
thuộc diện hộ nghèo vào 
dịp năm học mới. Đặc 
biệt, cuộc vận động ủng 
hộ Quỹ “Vì người nghèo” 
giúp xây nhà Đại đoàn 
kết cho hộ nghèo, hỗ trợ 
người yếu thế... đã trở 
thành nghĩa cử cao đẹp, 
có ý nghĩa nhân văn sâu 
sắc, được xã hội tích cực 
hưởng ứng. 

Đón Tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023 trong căn 
nhà mới mang tên “Đại 

đoàn kết”, chị Trần Thị 
Đượng ở xã Tống Phan 
xúc động tâm sự: Nếu 
không có sự hỗ trợ của 
chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc, các nhà hảo tâm, 
thì chẳng bao giờ tôi dám 
mơ gia đình mình có căn 
nhà mới để ở.

Với tinh thần “Không 
để ai bị bỏ lại phía sau”, 
thời gian qua, các cấp, 
tổ chức chính trị - xã hội 
trên địa bàn huyện đã 
linh hoạt tuyên truyền, 
vận động mọi nguồn lực 
để “tiếp sức” cho các hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, 
các đối tượng yếu thế 
trong huyện vượt qua khó 
khăn, vươn lên ổn định 
cuộc sống. Bà Nguyễn 
Thị Minh Hiền, Trưởng 
phòng Lao động- Thương 
binh và Xã hội huyện 
cho biết: Để thực hiện tốt 
chính sách trợ giúp đối 
với đối tượng bảo trợ xã 
hội, những người yếu thế, 
hằng năm, Phòng Lao 
động -Thương binh và Xã 
hội đều chủ động tham 
mưu với UBND huyện xây 

dựng kế hoạch triển khai 
các chính sách an sinh 
xã hội, đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến chế 
độ, chính sách của Nhà 
nước về công tác bảo trợ 
xã hội; lồng ghép tuyên 
truyền về công tác giảm 
nghèo bền vững, chế độ, 
chính sách bảo trợ xã hội 
tại các xã, thị trấn và các 
hội, đoàn thể. Phòng Lao 
động - Thương binh và 
Xã hội huyện phối hợp 
với UBND các xã, thị 
trấn rà soát, nắm bắt tình 
hình đời sống của các đối 
tượng yếu thế, kịp thời lập 
hồ sơ bổ sung danh sách 
những trường hợp bảo 
trợ mới phát sinh hoặc 
ngừng trợ cấp đối với 
những trường hợp không 
còn trong diện bảo trợ xã 
hội theo quy định, qua đó 
huy động nguồn lực để 
chăm lo cho đối tượng 
bảo trợ xã hội, người yếu 
thế và tiếp sức họ vươn 
lên trong cuộc sống.

VŨ HUẾ

kết nối giải quyết việc làm 
cho lao động nữ bị mất 
việc làm do ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19…

 Chỉ cần sử dụng điện 
thoại thông minh có kết nối 
mạng iternet, với vài thao 
tác đơn giản có thể truy 
cập trang thông tin điện 
tử “Phụ nữ Hưng Yên”, 
facebook “Hội Liên hiệp 
phụ nữ tỉnh Hưng Yên. Đây 
là những kênh thông tin, 
tuyên truyền các nội dung 
hoạt động, phong trào của 
tổ chức hội, thuộc quyền 
sở hữu của Hội LHPN tỉnh. 
Chỉ tính riêng năm 2022, có 
trên 2,5 nghìn tin, bài, sản 
phẩm truyền thông tuyên 
truyền trên trang thông 
tin điện tử, facebook của 
Hội LHPN tỉnh với các nội 
dung tuyên truyền hữu ích, 
các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của 
Nhà nước liên quan đến 
phụ nữ, trẻ em và bình 
đẳng giới, các hoạt động 
truyền cảm hứng, mô hình 
kinh tế hiệu quả để cổ vũ 
hội viên phát huy tinh thần 
sáng tạo, khởi nghiệp, các 
nội dung xã hội quan tâm 
hoặc tuyên truyền về hoạt 
động kỷ niệm các ngày lễ 
lớn trong năm. Năm 2022, 
nhiều cuộc thi trực tuyến 
được tổ chức, thu hút trên 
12.000 lượt cán bộ, hội 
viên, phụ nữ tham gia. 
Tiêu biểu như cuộc thi trắc 
nghiệm trực tuyến "Phụ 
nữ Hưng Yên với chuyển 
đổi số" do Hội LHPN tỉnh 
tổ chức, thu hút gần 3.000 
cán bộ, hội viên, phụ nữ 
tham gia; Hội LHPN huyện 
Tiên Lữ tổ chức cuộc thi 
trực tuyến tìm hiểu Nghị 

quyết Đại hội phụ nữ các 
cấp thu hút  trên 6 nghìn 
lượt người tham gia…

Là một trong những đơn 
vị tiêu biểu phát huy hiệu 
quả việc ứng dụng CNTT 
trong hoạt động hội, thời 
gian qua, Hội LHPN huyện 
Phù Cừ tập trung tuyên 
truyền, vận động cán bộ, 
hội viên phụ nữ tích cực 
đăng tải các hình ảnh về 
hoạt động và phong trào 
hội phụ nữ trên các trang 
mạng xã hội. Đến nay, 
trang facebook của Hội 
LHPN huyện Phù Cừ và 
các cơ sở nhận được nhiều 
tương tác với hàng nghìn 
lượt like và chia sẻ. Việc 
ứng dụng CNTT giúp các 
cấp hội tiết kiệm được chi 
phí, đối tượng cần tuyên 
truyền được tiếp cận nhiều 
hơn, các hoạt động cụ thể 

của hội dễ tạo sự lan tỏa 
như: chương trình “Mẹ đỡ 
đầu”, xây dựng đường hoa 
phụ nữ, xây dựng mô hình 
“Nhà sạch - Ngõ sạch”…

Từ thực tế có thể thấy, 
chuyển đổi số là xu thế tất 
yếu, là công cụ hữu ích 
giúp thay đổi phương thức 
hoạt động hội, giúp cán bộ 
hội nâng cao nhận thức, có 
kỹ năng nhanh nhạy trong 
xử lý, giải quyết nhiệm 
vụ chuyên môn, giúp hội 
viên, phụ nữ mở rộng kinh 
doanh, kết nối thị trường 
trong thời đại kinh tế số 
và được giao lưu kết nối 
diện rộng về mọi mặt. Tuy 
nhiên, sự phát triển của 
công nghệ số cũng tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ phụ nữ dễ bị 
lừa đảo, quấy rối, xâm hại, 
bị lợi dụng... Vì vậy, việc 
nâng cao kỹ năng số cho 
phụ nữ là rất quan trọng và 
thực hiện thường xuyên, 
lâu dài nhằm trang bị kiến 
thức, kỹ năng sử dụng 
CNTT, chọn lọc thông tin 
để tăng cơ hội và hạn chế 
những rủi ro do chuyển đổi 
số mang lại, góp phần tích 
cực vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. 
Mỗi cán bộ, hội viên, phụ 
nữ cần nắm vững và tuân 
thủ các quy định về Luật An 
ninh mạng; tích cực tham 
gia các nhóm zalo, kết nối 
facebook của cán bộ, hội 
viên phụ nữ để kịp thời 
nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng, nhất là những vấn 
đề nóng, vụ việc phát sinh 
liên quan đến phụ nữ, trẻ 
em, gia đình, từ đó đề xuất 
các hoạt động phù hợp, 
thiết thực, hiệu quả.  

PHƯƠNG THẢO 

Để Cuộc thi được tổ chức thành công, 
đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, 
đơn vị: Bám sát Kế hoạch số 124-KH/TU, 
ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực 
hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết với chủ 
đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với 
Bác Hồ” bảo đảm số lượng, chất lượng và 

thời gian gửi bài theo quy định. Báo Hưng 
Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng 
Yên, Tạp chí Phố Hiến; trung tâm văn hóa 
và truyền thanh các huyện, thị xã, thành 
phố và cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến rộng rãi Cuộc thi đến 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân... trong 
và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia 
Cuộc thi.

Đẩy mạnh tuyên truyền... (TIẾP THEO TRANG 1)
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kế hoạch hỗ trợ 80,4 triệu 
đồng để đẩy mạnh cơ giới 
hóa trong sản xuất lúa, xây 
dựng các mô hình gieo mạ 
khay, cấy máy, tập huấn, 
chuyển giao khoa học kỹ 
thuật... cho nông dân.

Bên cạnh đó, huyện 
khuyến cáo nông dân cần 
lưu ý các kỹ thuật về gieo 
cấy như: Đối với gieo mạ 
nền cứng, khi gieo mạ, phải 
bảo đảm đủ diện tích nền 
để cấy cho 1 sào từ 3m2 
trở lên. Chăm sóc, che phủ 
bằng các vật liệu thân thiện 
với môi trường cho toàn bộ 
diện tích mạ để tránh rét 
và ngăn chặn sự xâm nhập 
của sâu bệnh gây hại, đặc 
biệt là đối tượng rầy nâu, 
rầy lưng trắng... Do diễn 
biến thời tiết thất thường 
nên chỉ gieo thẳng khi thời 
tiết ấm, gieo trên những 
chân ruộng chủ động tưới, 
tiêu nước. Khi có rét đậm, 
rét hại (nhiệt độ trung bình 
ngày dưới 15 độ C) tuyệt 

đối không gieo thẳng, phải 
hãm mạ hoặc chuyển sang 
gieo mạ trên nền cứng để 
lúa không bị chết rét. Đồng 
chí Trần Văn Hạnh, Trưởng 
phòng Nông nghiệp và 
PTNT huyện Tiên Lữ cho 
biết: Đến ngày 10/1/2023, 
huyện đã hoàn thành nạo 
vét thủy lợi nội đồng hơn 
80% kế hoạch, sẵn sàng lấy 
nước đổ ải theo kế hoạch 
đợt 2 dự kiến vào ngày 1/2. 
Cùng với đó, huyện chỉ đạo 
các xã tiếp tục đẩy mạnh 
cơ giới hóa các khâu sản 
xuất, mở rộng diện tích gieo 
cấy bằng phương pháp mạ 
khay, máy cấy trên các 
chân ruộng chủ động tưới, 
tiêu để giảm chi phí và 
công lao động, nâng cao 
hiệu quả sản xuất, phấn 
đấu đạt năng suất, giá trị 
cao nhất trên một đơn vị 
diện tích gieo cấy.

Thời gian qua, huyện 
tập trung nâng cấp, tu bổ 
hệ thống công trình thủy 

lợi từ kênh đầu mối đến 
mặt ruộng, người dân tiến 
hành vệ sinh đồng ruộng, 
góp phần bảo đảm tưới, 
tiêu phục vụ sản xuất; chủ 
động dự phòng giống lúa 
có thời gian sinh trưởng 
ngắn ngày để gieo cấy bù 
diện tích lúa và mạ bị chết 
do rét đậm, rét hại. Huyện 
khuyến cáo nông dân cần 
chủ động bón lót đủ, bón 
thúc theo đúng quy trình 
thâm canh của từng giống, 
sử dụng phân bón tổng 
hợp NPK, phân hữu cơ vi 
sinh, phân vi lượng, bón 
đủ lượng kali nhất là ở lần 
bón đón đòng và giống có 
tiềm năng năng suất cao; 
tăng cường tổ chức các lớp 
tập huấn quy trình gieo mạ 
nền cứng, gieo thẳng, kỹ 
thuật chăm sóc lúa, phòng, 
trừ sâu bệnh; chuyển giao 
biện pháp canh tác mới 
trong thâm canh lúa như 
SRI, phòng trừ sâu bệnh 
tổng hợp IPM, hướng dẫn 

Tiên Lữ sẵn sàng sản xuất lúa vụ xuân 
Vụ xuân năm 2023, 

huyện Tiên Lữ có 
kế hoạch gieo cấy 

hơn 3,5 nghìn ha lúa; phấn 
đấu năng suất đạt 68 tạ/
ha, sản lượng đạt 23,8 
nghìn tấn, trong đó, gieo 
cấy 100% diện tích trà lúa 
xuân muộn, gieo cấy lúa 
chất lượng cao chiếm 70% 
diện tích. Huyện phấn 
đấu cơ bản hoàn thành kế 
hoạch gieo cấy trước ngày 
5/3/2023. 

Để bảo đảm kế hoạch 
sản xuất, huyện bố trí linh 
hoạt diện tích gieo cấy phù 
hợp; thời vụ gieo cấy phải 
bảo đảm lúa phân hóa đòng 
và trỗ bông gặp điều kiện 
thời tiết thuận lợi (trỗ trước 
ngày 20/5). Mỗi xã, thị trấn 
lựa chọn từ 3 đến 4 giống 
lúa chủ lực từ các giống 
như: Nếp thơm Hưng Yên, 
VNR10, VNR20, Tiền Hải 
1, TBR225, ĐH12, Hana 
số 7, ADI168, Đài Thơm 
8... để chỉ đạo gieo cấy. 
Ngoài ra, các địa phương 
có thể mở rộng diện tích 
gieo cấy một số giống lúa 
triển vọng như: Hạt ngọc 
9, HD11, Hana số 7, BQ, 
N91… và một số giống lúa 
sản xuất theo mô hình liên 
kết tiêu thụ sản phẩm như: 
Ngọc thơm, Japonica… 
Thay giống lúa Bắc thơm 
số 7 bằng các giống như 
nếp thơm Hưng Yên, Đài 
thơm 8, BT09, Tiền Hải 1. 
Huyện khuyến cáo nông 
dân sử dụng các giống lúa 
có thời gian sinh trưởng 
ngắn (dưới 140 ngày), đối 
với các chân ruộng trũng, 
có thể sử dụng phương 
pháp gieo mạ dày xúc 
và sử dụng các giống lúa 
như: Hà Phát 3, ADI 168, 
VNR20, ĐH 12… Các địa 
phương cần tổ chức gieo 
cấy gọn vùng, gọn thửa 
và tuân thủ đúng quy trình 
kỹ thuật canh tác của từng 
giống lúa. Chuẩn bị cho 
sản xuất lúa xuân đạt mục 
tiêu, kế hoạch, ngoài hỗ trợ 
của tỉnh, vụ này, huyện có 

Nông dân xã Hưng Đạo (Tiên Lữ) vệ sinh đồng ruộng phục vụ sản xuất lúa vụ xuân

kỹ thuật và định hướng 
chuyển đổi có hiệu quả 
cho người dân…

Thời gian qua, nông 
dân xã Hưng Đạo đã tập 
trung nhân lực, phương 
tiện cày ải, nạo vét thủy 
lợi nội đồng góp phần 
bảo đảm tưới, tiêu phục 
vụ sản xuất lúa vụ xuân. 
Trên các cánh đồng, 
nông dân đắp bờ, cuốc 
góc, vệ sinh đồng ruộng. 
Ông Nguyễn Mạnh 
Hùng, thôn Tam Nông 
cho biết: Vụ đông vừa 
qua, gia đình tôi trồng 
hơn 3 sào bí ngô, đến 
nay đã thu hoạch xong. 
Mọi việc từ làm đất, gieo 
mạ, cấy… đều thực hiện 
theo lịch thời vụ. Đây 
cũng đã trở thành thói 
quen của nông dân trong 
xã từ nhiều năm nay.

Cùng với việc chuẩn 
bị tốt về giống, phân bón, 
làm đất, nguồn nước 
tưới… căn cứ theo kế 
hoạch sản xuất, huyện 
tiếp tục phối hợp với các 
xã, thị trấn tổ chức tập 
huấn kỹ thuật sản xuất 
cho nông dân; tổ chức 
triển khai xây dựng các 
mô hình cơ giới hóa đồng 
bộ các khâu sản xuất 
lúa, mô hình sản xuất lớn 
tập trung có liên kết; tích 
cực, kịp thời cung cấp 
thông tin, kỹ thuật cần 
thiết về cơ cấu giống, 
lịch thời vụ gieo cấy, quy 
trình thâm canh theo 
đúng kế hoạch; tăng 
cường thanh tra, kiểm 
tra, quản lý chặt chẽ thị 
trường cung ứng giống, 
phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật và các loại vật 
tư nông nghiệp khác trên 
địa bàn để tránh tình 
trạng hàng giả, hàng 
kém chất lượng gây thiệt 
hại trong sản xuất…

VÂN ANH

đấu về đích năm 2022, vừa 
qua, sau khi thẩm định, 
đánh giá hồ sơ, kiểm tra 
thực tế tại các địa phương, 
đoàn thẩm định NTM của 
tỉnh đánh giá các xã đều 
bảo đảm tiêu chí (13.2) có 
tối thiểu 1 sản phẩm OCOP 
được xếp hạng đạt chuẩn 
tương đương còn thời 
hạn. Đồng chí Lưu Quang 
Phúc, Trưởng phòng Nông 
nghiệp và PTNT huyện 
Khoái Châu cho biết: Triển 
khai thực hiện Chương trình 
OCOP gắn với xây dựng 
NTM, thời gian qua, huyện 
đã phối hợp với ngành 
chức năng, các địa phương 
tiến hành rà soát, xác định 
các sản phẩm hàng hóa 
có nguồn gốc địa phương, 
bảo đảm tiêu chuẩn để 
phát triển thành sản phẩm 
OCOP. Hỗ trợ về tập huấn, 
tư vấn tại chỗ; kết nối các 
nguồn lực; hỗ trợ máy móc, 
thiết bị phục vụ sản xuất; 
hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao 
bì, tem nhãn sản phẩm; ưu 

tiên đầu tư hạ tầng nông 
thôn; xúc tiến thương mại… 
nhằm đáp ứng đầy đủ tiêu 
chí về chất lượng sản phẩm 
và những yêu cầu khắt khe 
mà chương trình OCOP 
đưa ra. Bên cạnh đó, để 
nâng cao chất lượng sản 
phẩm, huyện chú trọng đổi 
mới hình thức tổ chức sản 
xuất, quan tâm, khuyến 
khích các tổ chức, cá 
nhân phát triển sản phẩm 
làng nghề, phát triển nông 
nghiệp hàng hóa quy mô 
lớn… Năm 2022, huyện có 
thêm 21 sản phẩm được 
chứng nhận sản phẩm 
OCOP, nâng tổng số sản 
phẩm OCOP của huyện 
đạt 30 sản phẩm. Đến nay, 
100% số xã đã về đích 
NTM nâng cao, NTM kiểu 
mẫu đều bảo đảm đạt tiêu 
chí có sản phẩm OCOP.

Ông Nguyễn Văn Phát, 
Giám đốc HTX nông sản 
Toàn Phát (Khoái Châu) 
cho biết: Góp sức xây dựng 
NTM, hợp tác xã không 

ngừng đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học kỹ thuật, công 
nghệ, liên kết sản xuất, 
tham gia chương trình 
OCOP nhằm giới thiệu sản 
phẩm, xây dựng thương 
hiệu cho sản phẩm. Đến 
nay, hợp tác xã có 3 sản 
phẩm được chứng nhận đạt 
sản phẩm OCOP hạng 3 
sao. Được chứng nhận sản 
phẩm OCOP, các sản phẩm 
được gắn tem nhãn nên dễ 
tiêu thụ; nâng cao hiệu quả 
hoạt động của HTX và tăng 
thu nhập cho thành viên, 
góp phần hoàn thành tiêu 
chí về tổ chức sản xuất, thu 
nhập trong xây dựng NTM 
tại địa phương. 

Để thực hiện hiệu quả 
Chương trình OCOP gắn 
với xây dựng NTM, hướng 
tới xây dựng NTM bền 
vững, thời gian qua, ngành 
Nông nghiệp và PTNT và 
các địa phương đã tích cực 
tuyên truyền, hướng dẫn 
các địa phương, các chủ 
thể tham gia chương trình 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Yên Phú (Yên Mỹ) tích cực 
tham gia Chương trình OCOP

Những năm qua, bên 
cạnh tiếp tục lấy phát 
triển nông nghiệp để 

nâng cao thu nhập cho 
người dân, tạo động lực 
xây dựng nông thôn mới 
(NTM) nâng cao, xã Thọ 
Vinh (Kim Động) chú trọng 
phát triển các sản phẩm 
OCOP. Từ năm 2018 đến 
nay, xã tuyên truyền, vận 
động các hộ, hợp tác xã, 
tổ hợp tác mở rộng sản 
xuất, lựa chọn sản phẩm 
chủ lực tham gia chương 
trình OCOP. Xã đang có 
3 hợp tác xã; có 5 sản 
phẩm được chứng nhận 
sản phẩm đạt OCOP. Từ 
hiệu quả của chương trình 
OCOP, các mô hình trồng 
cây ăn quả, chăn nuôi 
đang được nhân rộng. Đây 
là tiền đề tạo sức bật cho 
xã hoàn thành các mục 
tiêu xây dựng NTM nâng 
cao năm 2022. Đồng chí 
Tào Quang Trường, Chủ 
tịch UBND xã Thọ Vinh 
cho biết: Để hoàn thành 
mục tiêu xây dựng NTM 
nâng cao, xã chú trọng 
thực hiện các giải pháp 
phát triển kinh tế, nâng cao 
thu nhập và đẩy mạnh thực 
hiện Chương trình OCOP. 
Nhờ đó, đến nay, thu nhập 
bình quân đầu người của 
xã đạt trên 64 triệu đồng/
người/năm. Xã bảo đảm 
hoàn thành các yêu cầu 
của tiêu chí xây dựng NTM 
nâng cao, trong đó có tiêu 
chí sản phẩm OCOP. Xã 
đã  đề nghị tỉnh, huyện 
thẩm định, xét công nhận 
xã đạt chuẩn NTM nâng 
cao năm 2022.

Năm 2022, huyện Khoái 
Châu phấn đấu có 10 xã 
đạt chuẩn NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu. Để đạt mục 
tiêu đề ra, bên cạnh các 
giải pháp về đầu tư hạ tầng 
nông thôn, huyện tập trung 
thực hiện các giải pháp 
phát triển sản xuất, nâng 
cao thu nhập cho người 
dân. Đối với các xã phấn 

(TIẾP THEO TRANG 1)

Phát triển sản phẩm OCOP
 tại các xã nông thôn mới

thực hiện các chương trình khuyến mại 
hưởng ứng cuộc vận động; phối hợp với 
Cục Quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo 
389 tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, 
kiểm soát hàng giả, hàng nhập lậu, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh, 
tiêu thụ hàng Việt. 

Dạo quanh các cửa hàng tạp hóa, 
chợ, điều dễ nhận thấy là nhiều mặt 
hàng có xuất xứ trong nước được bày 
bán phong phú; đặc biệt là các siêu thị 
T.Mart, W.Mart, cửa hàng tự chọn... hàng 
Việt đang dần chiếm ưu thế, giúp người 
tiêu dùng dễ lựa chọn và mua sắm. Tại 
siêu thị W.Mart (thành phố Hưng Yên), 
đa số các mặt hàng từ lương thực, thực 
phẩm, bánh kẹo, sữa, đồ gia dụng với 
hàng nghìn loại sản phẩm khác nhau, 
nhưng phần lớn được sản xuất bởi các 
doanh nghiệp trong nước và có cả sản 
phẩm thủ công truyền thống của các 
làng nghề như: Gạo, miến, nấm hương, 
bánh kẹo... Tại một số phiên chợ bán 
hàng cho công nhân, người lao động 
trong các khu công nghiệp do Liên 
đoàn Lao động tỉnh tổ chức, hay chương 
trình đưa hàng Việt về nông thôn do Hội 
LHPN tỉnh phối hợp tổ chức tại các xã, 
thị trấn, đa số người dân đều phấn khởi 
khi được các chuyên gia cung cấp thông 
tin để phân biệt hàng thật - hàng giả, 
được tiếp cận, mua hàng Việt Nam chất 
lượng cao với giá ưu đãi... Bà Nguyễn 
Thị Hoan ở xã Thọ Vinh (Kim Động) cho 
biết: Nếu các chương trình này được tổ 
chức thường xuyên, người dân chúng tôi 
được hưởng lợi bởi mua được hàng trực 
tiếp từ nhà sản xuất, lại tiết kiệm chi phí, 
qua đó góp phần giúp doanh nghiệp 
Việt phát triển bền vững. 

Theo báo cáo của Sở Công Thương, 
năm 2022, cuộc vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được 
thực hiện thông qua nhiều hoạt động 
phong phú, thiết thực. Các hội nghị, 
phiên chợ xúc tiến tiêu thụ nông sản là 
sản phẩm chủ lực của tỉnh như: Cam, 
nhãn, vải được tổ chức giúp các doanh 
nghiệp, làng nghề, HTX tham gia gian 
hàng giới thiệu, bán sản phẩm, tìm kiếm 
khách hàng tiềm năng, thúc đẩy tiêu thụ 
hàng hóa nông sản sản xuất trong nước 
và xuất khẩu; hỗ trợ xây dựng 5 điểm 
giới thiệu và bán sản phẩm OCOP... 
Ngoài ra, Sở Công Thương còn phối hợp 
với các địa phương rà soát, thông tin tới 
các doanh nghiệp, HTX đăng ký tham 
gia “Gian hàng Việt trực tuyến” trên 
các sàn thương mại điện tử... Đến nay, 
nhiều doanh nghiệp, HTX, sản phẩm 
OCOP của tỉnh đã bước đầu khẳng định 

được thương hiệu, vị thế và sức mua tốt 
trên thị trường như: Vải trứng (Phù Cừ), 
tương Bần (thị xã Mỹ Hào), đặc biệt là 
sản phẩm Nhãn lồng Hưng Yên... 

Sự phát triển đa dạng của hàng 
Việt góp phần làm thay đổi suy nghĩ, 
thói quen tiêu dùng của người dân, tạo 
nên diện mạo mới trên thị trường hàng 
hóa nội địa. Tuy nhiên, cũng cần phải 
nhìn nhận một thực tế rằng, các doanh 
nghiệp trong nước đã có nhiều tiến bộ 
về cải tiến chất lượng, mẫu mã sản 
phẩm nhưng vẫn còn nhiều điểm cần 
được khắc phục như: Nguồn vốn hạn 
chế; thiếu kinh nghiệm về dự báo, tiếp 
cận thị trường; thụ động khi xử lý những 
rủi ro về thị trường; sản phẩm phụ thuộc 
vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu nên 
khó khăn trong việc xây dựng giá thành, 
hạ giá bán sản phẩm; hệ thống phân 
phối, quảng bá sản phẩm còn yếu. Mặt 
khác, việc đưa hàng hóa vào hệ thống 
phân phối hiện đại khó khăn; nhiều sản 
phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp, 
công nghiệp nông thôn chưa xây dựng 
được thương hiệu, chưa đáp ứng được 
tiêu chuẩn, chất lượng theo yêu cầu của 
doanh nghiệp phân phối. Một bộ phận 
người dân “sính” hàng ngoại giá rẻ.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt 
được, thời gian tới, Ban Chỉ đạo Cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” tỉnh cần tiếp tục quán 
triệt, tuyên truyền các kết luận của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường thực 
hiện Cuộc vận động đến các tầng lớp 
Nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyền 
truyền, nâng cao nhận thức của người 
tiêu dùng đối với hàng Việt Nam. Các 
ngành chức năng, chính quyền địa 
phương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp tham gia các hoạt động 
xúc tiến thương mại, tổ chức đưa hàng 
Việt về nông thôn; xây dựng các điểm 
giới thiệu, bán sản phẩm đặc thù của 
địa phương. Đồng thời, tăng cường 
công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, 
xử lý nghiêm các trường hợp gian lận 
thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng 
nhái, kém chất lượng, không rõ nguồn 
gốc xuất xứ, không bảo đảm vệ sinh an 
toàn thực phẩm nhằm tạo lòng tin và 
bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 
Các doanh nghiệp, HTX... trong nước 
cần chủ động đứng vững trên “đôi chân” 
của mình thông qua đổi mới công nghệ, 
cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm, 
nâng cao sức cạnh tranh ngay trên sân 
nhà để người tiêu dùng trong nước quan 
tâm nhiều hơn, dần chuyển từ ưu tiên 
sang tin dùng hàng Việt.

Để người tiêu dùng...

OCOP. Cùng với nguồn hỗ 
trợ của Trung ương, tỉnh 
đã có nhiều chủ trương, 
chính sách đồng hành 
với các chủ thể phát triển 
sản phẩm OCOP; thực 
hiện chương trình OCOP 
trong xây dựng NTM nâng 
cao, NTM kiểu mẫu. Các 
hoạt động xúc tiến thương 
mại, đẩy mạnh tiêu thụ 
sản phẩm OCOP được 
chú trọng thông qua các 
điểm trưng bày, giới thiệu 
và bán sản phẩm trên địa 
bàn tỉnh… Năm 2022, Chi 
cục PTNT tỉnh tổ chức 10 
lớp tập huấn và 2 hội nghị, 
hội thảo về Chương trình 
OCOP; hỗ trợ nâng hạng 
sản phẩm cho 4 HTX, hỗ 
trợ 39 hợp tác xã, tổ hợp 
tác về máy móc, hạ tầng 
sản xuất nhằm phát triển 
chương trình OCOP; qua 
đó, tạo động lực và điều 
kiện để các chủ thể đầu tư 
mở rộng quy mô sản xuất, 
hoàn thiện sản phẩm, mở 
rộng thị trường.

Chương trình OCOP là 
giải pháp quan trọng để 
tái cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp, phát triển sản 
xuất và xây dựng NTM. 
Năm 2022, toàn tỉnh có 
thêm 59 sản phẩm được 
đánh giá, xếp hạng sản 
phẩm OCOP, nâng tổng 
số sản phẩm OCOP được 
đánh giá, xếp hạng đạt 
199 sản phẩm. 100% số 
xã được công nhận đạt 
chuẩn NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu năm 2022 
đều bảo đảm yêu cầu của 
tiêu chí 13.2 có ít nhất 1 
sản phẩm OCOP. Thời 
gian tới, tỉnh tiếp tục thực 
hiện hiệu quả Chương 
trình OCOP nhằm thúc 
đẩy sản xuất nông nghiệp, 
xây dựng NTM bền vững.    

MINH HỒNG

Đồng chí cùng với Ban Chấp hành 
Đoàn xã thường xuyên tham mưu với 
UBND xã xây dựng kế hoạch hoạt động 
cho thanh, thiếu niên địa phương với 
nhiều nội dung thiết thực trong dịp hè 
và nhiều dịp khác trong năm như: Tổ 
chức liên hoan văn nghệ, tổ chức thi 
nghi thức đội, các hoạt động thể thao, 
hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn 
an ninh trật tự và an toàn giao thông… 
Qua đó, nhằm thu hút đông đảo thanh 
thiếu nhi trong xã tham gia, góp phần 
phòng ngừa và ngăn chặn các tệ nạn 
xã hội. Các hoạt động tình nguyện cũng 
được đồng chí tích cực sáng tạo, vận 
dụng vào thực tế ở địa phương, như 
chăm sóc, động viên các gia đình chính 
sách; tiếp sức mùa thi; hiến máu tình 
nguyện... Trong năm 2022, Đoàn xã đã 
chủ động quyên góp, đến thăm và tặng 
10 suất quà tới các gia đình chính sách; 
dự kiến tặng 6 suất quà tới các gia đình 
chính sách trong dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão. Cá nhân đồng chí Thỏa đã 14 
lần hiến máu tình nguyện, là tấm gương 
và là người tuyên truyền tích cực cho 
phong trào hiến máu tình nguyện ở địa 
phương.

Cũng trong năm 2022, đồng chí 
Thỏa đã cùng với Ban Chấp hành Đoàn 
xã huy động đoàn viên, thanh niên tích 
cực tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người 
dân tạo lập tài khoản định danh điện 
tử; đồng thời, tích cực phối hợp với lực 
lượng công an xã giữ gìn an ninh trật 
tự, bảo đảm an toàn giao thông trên địa 
bàn xã. 

Với những nỗ lực, đóng góp thiết thực 
cho công tác đoàn, phong trào thanh 
niên, cũng như những đóng góp cho 
cộng đồng, đồng chí Thỏa đã nhiều lần 
được các cấp biểu dương, khen thưởng, 
là tấm gương thanh niên năng nổ, nhiệt 
huyết để đoàn viên, thanh niên trong xã 
học tập, noi theo.

(TIẾP THEO TRANG 1)

Bí thư Đoàn xã năng nổ

Hơn 6 tỷ đồng xử phạt vi phạm TTATGT
Thực hiện 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, 
từ ngày 15/11/2022 đến nay, lực lượng 
Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm 

tra, phát hiện 2,3 nghìn trường hợp vi 
phạm trật tự an toàn giao thông với tổng 
số tiền phạt hơn 6 tỷ đồng, trong đó, có 
188 trường hợp xe quá tải, 591 trường 
hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

PHẠM ĐĂNG

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra nồng độ cồn người 
điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến QL.39
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UBND XÃ ĐÔNG KẾT

Thông báo công khai việc mất GCN quyền sử dụng đất
UBND xã Đông Kết thông báo công khai việc mất 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) của 
hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Đông Kết, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà 
Đỗ Thị Hiền, tại thửa đất số 22, tờ bản đồ 12, diện tích 
431,0m2; ký cấp ngày 23/10/2001, số vào sổ cấp Giấy 
chứng nhận: 01862; địa chỉ thửa đất tại thôn Hồng Thái, 
xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở 
UBND xã Đông Kết và Nhà văn hóa thôn Hồng Thái. 
Thời gian niêm yết: 30 ngày kể từ ngày 20/12/2022 đến 
hết ngày 18/1/2023.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân nếu biết thông tin hoặc 
có quyền lợi liên quan đến GCN QSDĐ nêu trên thì có ý 
kiến bằng văn bản gửi đến UBND xã Đông Kết theo địa 
chỉ: UBND xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên. Nếu hết thời gian công khai mà UBND xã Đông Kết 
không nhận được ý kiến phản hồi bằng văn bản nào thì 
UBND xã Đông Kết sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cơ 
quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ GCN QSDĐ nêu 
trên theo đúng quy định của pháp luật.

TM UBND xã
Phó Chủ tịch

Đỗ Nguyễn Cường

UBND XÃ ĐÔNG KẾT 

Thông báo công khai việc mất GCN quyền sử dụng đất 
UBND xã Đông Kết thông báo công khai việc mất 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) của 
hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Đông Kết, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ 
bà Đỗ Thị Hân, thửa đất số 232, tờ bản đồ số 04/1994, 
diện tích 292m2 tại xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh 
Hưng Yên. Giấy chứng nhận đã mất có số thứ tự cấp 
00005 do Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu cấp theo 
Quyết định ngày 23/10/2001.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở 
UBND xã Đông Kết và Nhà văn hóa thôn Bắc Châu. 
Thời gian niêm yết: 30 ngày kể từ ngày 3/1/2023 đến 

hết ngày 3/2/2023.
Đề nghị các tổ chức, cá nhân nếu biết thông tin hoặc 

có quyền lợi liên quan đến GCN QSDĐ nêu trên thì có ý 
kiến bằng văn bản gửi đến UBND xã Đông Kết theo địa 
chỉ: UBND xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên. Nếu hết thời gian công khai mà UBND xã Đông Kết 
không nhận được ý kiến phản hồi bằng văn bản nào thì 
UBND xã Đông Kết sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cơ 
quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ GCN QSDĐ nêu 
trên theo đúng quy định của pháp luật.

TM UBND xã
Phó Chủ tịch 

Đỗ Nguyễn Cường

(TIẾP THEO TRANG 1)

Nhân dịp Tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023, 
thành phố Hưng Yên đã 
tổ chức treo hơn 1 nghìn 
cờ, băng rôn với chủ 
đề mừng Đảng, mừng 
xuân và tuyên truyền 
các thành tựu phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, 
của thành phố. Ngoài 
ra, thành phố cũng tiến 
hành thay mới, treo trên 
2 nghìn mét vuông pa 
nô các loại tại các tuyến 
đường trục chính.

Trong ảnh: Treo cờ 
Đảng, cờ Tổ quốc tại 
khu vực vòng xuyến 
xã Bảo Khê (thành phố 
Hưng Yên)

Tin ảnh: VI NGOAN

Từ ngày 18 và 19/1/2023
Trời nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng; gió 

đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, đêm rét hại.
Nhiệt độ cao nhất: 16 - 180C
Nhiệt độ thấp nhất: 10 - 120C

THỜI SỰ QUỐC TẾ

(TIẾP THEO TRANG 1)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam kiểm tra đổ ải...
Ngày 17/1, đồng chí Nguyễn 

Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
đi kiểm tra đổ ải phục vụ sản xuất 
vụ xuân tại một số địa phương trong 
tỉnh. 

Theo báo cáo của Công ty TNHH 
một thành viên khai thác công trình 
thuỷ lợi tỉnh, đến ngày 17/1, công 
ty đang vận hành 93 trạm bơm với 
123 tổ máy bơm hoạt động; đổ ải đạt 
khoảng 20% diện tích. 

Kiểm tra tiến độ đổ ải tại một số 
địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Hùng Nam đề nghị ngành 
Nông nghiệp và PTNT tỉnh, các đơn 
vị, địa phương: Tiếp tục kiểm tra, tu 
sửa, thay thế máy móc, thiết bị hệ 
thống máy bơm, bảo đảm 100% 
các công trình thủy lợi vận hành an 
toàn, hiệu quả. Nạo vét sông trục, 

kênh mương, cửa cống, hố hút các 
trạm bơm và giải tỏa ách tắc, khơi 
thông hệ thống kênh mương dẫn 
nước. Thường xuyên kiểm tra bờ 
vùng, bờ thửa để quản lý chặt chẽ 
nguồn nước, không để rò rỉ gây lãng 
phí nước, điều hành lấy nước hợp 
lý, khoa học và hiệu quả, tiết kiệm. 
Khai thác hiệu quả cống Võng Phan, 
cống Triều Dương khi có triều cường, 
mực nước sông Luộc cho phép để 
lấy nước vào hệ thống phục vụ sản 
xuất cho các huyện: Phù Cừ, Tiên 
Lữ và khu vực lân cận. Những khu 
vực nguồn nước khó khăn cần lắp 
đặt máy bơm dã chiến để lấy nước. 
Chuẩn bị dự phòng các loại vật tư, 
thiết bị sẵn sàng tu sửa, thay thế, 
khắc phục khi có sự cố xảy ra. Bố trí 
cơ cấu cây trồng hợp lý, chuyển đổi 

sang cây trồng cạn sử dụng ít nước 
tưới hơn đối với những vùng thường 
xuyên thiếu nước. Kết thúc giai đoạn 
2, phấn đấu đổ ải cơ bản đạt 100% 
diện tích gieo cấy lúa vụ xuân 2023 
theo kế hoạch. Giai đoạn 3, các đơn 
vị, địa phương tranh thủ mực nước 
để lấy nước trữ vào hệ thống sông 
trục, kênh chìm, các ao, đầm để tưới 
dưỡng cho lúa xuân và cây trồng 
khác cho thời gian tiếp theo.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Quý 
Mão 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Hùng Nam tặng quà động 
viên công nhân trực gác vận hành 
bơm nước đổ ải tại Trạm bơm Triều 
Dương (Tiên Lữ), Trạm bơm Bích 
Tràng (Ân Thi).

Thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh 
của các bệnh viện hạt nhân tuyến 
trên, tỉnh Hưng Yên có 3 bệnh viện 
gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh 
viện Đa khoa Phố Nối và Bệnh viện 
Sản -Nhi Hưng Yên tham gia mạng 
lưới bệnh viện vệ tinh. Kết quả thực 
hiện đề án gắn với nhu cầu thực tiễn 
của bệnh viện, theo đó đã tiếp nhận, 
làm chủ nhiều kỹ thuật mới ngang 
tầm tuyến trung ương và được triển 
khai thường quy về đột quỵ, ngoại 
chấn thương, ngoại thần kinh, tim 
mạch, sản, nhi...

Đề án xây dựng bệnh viện vệ tinh 
chuyên khoa tim mạch của Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh nhằm xây dựng 
khoa tim mạch -lão khoa với các đơn 
vị nội tim mạch -cấp cứu tim mạch 
-tim mạch can thiệp để nâng cao 
chất lượng khám, chẩn đoán và điều 
trị, người bệnh được tiếp cận với dịch 
vụ kỹ thuật cao ngay tại tỉnh. Từ đó, 
giảm tỷ lệ bệnh nhân lên tuyến trên, 
giảm tỷ lệ tử vong do bệnh lý tim 
mạch qua sàng lọc phát hiện sớm, 
nâng cao sức khoẻ cho bệnh nhân 
tim mạch qua điều trị, quản lý, theo 
dõi định kỳ. Năm 2016, Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận kỹ thuật 
tim mạch can thiệp từ Bệnh viện 
Tim Hà Nội và khai trương Đơn vị 
can thiệp tim mạch thuộc khoa Tim 
mạch -Lão khoa. Từ đó đến nay, 
nhiều bệnh nhân đã được can thiệp 
bằng kỹ thuật tim mạch can thiệp 
cơ bản, trong đó nhiều bệnh nhân 
nhập viện trong tình trạng cấp cứu. 
Mới đây, Khoa Tim mạch -Lão khoa 
đã cấp cứu thành công bệnh nhân 
nhồi máu cơ tim tổn thương nặng 
động mạch vành. Bệnh nhân vào 
viện trong trình trạng đau tức ngực 
trái dữ dội, kích thích khó thở, da tái 
nhợt… Bệnh nhân nhanh chóng được 
khai thác bệnh sử, làm điện tâm đồ 
và chẩn đoán xác định bệnh là nhồi 
máu cơ tim cấp. Bệnh nhân được chỉ 
định dùng một số thuốc cần thiết, 
chụp động mạch vành qua da cấp 
cứu ngay trong đêm. Trong quá trình 
làm can thiệp, tình trạng bệnh nhân 
xấu đi rất nhanh, mạch rời rạc, huyết 

áp tụt, suy hô hấp. Kíp can thiệp đã 
vừa hồi sức, vừa can thiệp đặt stent 
động mạch vành giúp bệnh nhân 
vượt qua được cơn nguy kịch.

Thực hiện đề án bệnh viện vệ 
tinh, nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật 
chuyên sâu được chuyển giao ở các 
khoa lâm sàng, cận lâm sàng như 
gây mê hồi sức, ngoại chấn thương, 
chẩn đoán hình ảnh, ngoại thần 
kinh…. Nhiều kỹ thuật ngang tầm 
tuyến trung ương được thực hiện 
thường quy tại bệnh viện từ nhiều 
năm nay mang lại lợi ích cho bệnh 
nhân.

Bác sỹ Hoàng Thị Quyên, Trưởng 
phòng Đào tạo - chỉ đạo tuyến -quản 
lý chất lượng bệnh viện (Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh) cho biết, đến thời điểm 
này đã kết thúc thời gian thực hiện 
đề án bệnh viện vệ tinh. Từ đề án 
này, hàng chục kỹ thuật nâng cao, 
chuyên sâu, phần lớn là kỹ thuật 
mới được chuyển giao đã giúp bệnh 
viện làm chủ được kỹ thuật, thực 
hiện thường quy, mang lại niềm 
tin cho người bệnh. Số bệnh nhân 
chuyển tuyến giảm, viện phí được 
thanh toán theo chế độ bảo hiểm 
y tế ở hầu hết các kỹ thuật được 
chuyển giao. Bệnh viện trang bị hệ 
thống chụp cộng hưởng từ hiện đại 
giúp chẩn đoán sớm các bệnh lý về 
thần kinh, cột sống và các khớp vận 
động; hệ thống can thiệp mạch... và 
nhiều thiết bị hiện đại khác nhằm 
đồng bộ hóa giữa nhân lực, kỹ thuật 
và trang thiết bị.

Với các hình thức đào tạo từ 
lý thuyết, thực hành tại bệnh viện 
tuyến trung ương, cầm tay chỉ việc 
theo đề án bệnh viện vệ tinh, Bệnh 
viện Sản -Nhi Hưng Yên đã có hàng 
trăm lượt bác sỹ, điều dưỡng viên, 
kỹ thuật viên được đào tạo các kỹ 
thuật chuyên sâu, được các bệnh 
viện hạt nhân nghiệm thu kết quả. 
Với tình hình thực tế về nguồn lực 
của bệnh viện, nhu cầu của Nhân 
dân, bệnh viện tham gia mạng lưới 
bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi 
Trung ương và Bệnh viện Phụ sản 
Trung ương với các kỹ thuật chuyên 

sâu về nhi và sản. Hạ tầng cơ sở, 
trang thiết bị cũng được đầu tư để 
đáp ứng đồng bộ với trình độ chuyên 
môn. Trong quá trình điều trị những 
ca bệnh khó được hỗ trợ trực tuyến, 
hội chẩn từ các bệnh viện hạt nhân. 
Do đó, nhiều ca bệnh khó, ca bệnh 
tối khẩn cấp, nguy cơ tử vong cao đã 
được cứu sống, điều trị thành công. 
Khoa sơ sinh đã cấp cứu, nuôi dưỡng 
và chăm sóc thành công một trẻ sơ 
sinh cực non tháng (27 tuần), nặng 
800gr với tình trạng suy hô hấp, suy 
tuần hoàn và các phản xạ sơ sinh 
rất yếu. Trẻ được chăm sóc, theo dõi 
24/24 giờ bằng cán bộ, nhân viên y 
tế giàu kinh nghiệm và các trang 
thiết bị máy móc hiện đại, được đặt 
nội khí quản, bơm thuốc Surfactant 
vào phổi để giúp phổi nở tốt hơn, đặt 
catheter tĩnh mạch trung tâm, nuôi 
dưỡng tĩnh mạch, truyền kháng sinh 
và nhỏ giọt sữa mẹ qua ống thông dạ 
dày. Ngoài ra, vấn đề kiểm soát thân 
nhiệt, giảm thiểu các biến chứng, di 
chứng như: Xuất huyết não, bệnh 
phổi mạn, tình trạng nhiễm trùng... 
luôn được giám sát chặt chẽ. Sau 
gần 2 tháng điều trị, từ lúc có 800gr, 
trẻ đã được 2050gr, tự thở, bú mẹ và 
được xuất viện. 

Đề án bệnh viện vệ tinh mà hạt 
nhân là các bệnh viện tuyến trung 
ương được Bộ Y tế triển khai từ nhiều 
năm nay nhằm chuyển giao kỹ thuật 
chuyên sâu cho tuyến dưới. Nắm 
bắt cơ hội này, các bệnh viện của 
tỉnh đã đăng ký tham gia, cử đội ngũ 
tham gia đào tạo, mang lại hiệu quả 
tích cực trong đào tạo chuyên môn 
cho đội ngũ nhân viên y tế. Các kỹ 
thuật cận lâm sàng, lâm sàng được 
đào tạo đồng bộ giúp công tác điều 
trị liên khoa hiệu quả, người bệnh 
nhanh phục hồi. Sau khi kết thúc đề 
án giai đoạn 2016 -2020, Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh tiếp tục đề nghị được 
tham gia đề án để nâng cao chất 
lượng điều trị mà người hưởng lợi lớn 
nhất là người dân trên địa bàn tỉnh 
và các địa phương lân cận.

Thúc đẩy các kỹ thuật chuyên sâu...

Hàn Quốc sẽ duy trì xu hướng cải thiện quan hệ với Nhật Bản
Theo Yonhap, ngày 17/1, Tổng thống Hàn Quốc 

Yoon Suk-yeol đánh giá mối quan hệ giữa nước này và 
Nhật Bản đang thể hiện xu hướng cải thiện rõ rệt sau 
giai đoạn “thử thách sâu sắc” trong vài năm qua.

Thông điệp trên được Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất 
Cho Hyun-dong đọc tại hội nghị giữa các ủy ban của hai 
nước tại Seoul về hỗ trợ phát triển quan hệ song phương.

Trong thông điệp, nhà lãnh đạo Hàn Quốc quả quyết: 
“Mối quan hệ của Hàn Quốc và Nhật Bản đã trải qua giai 
đoạn khó khăn và thử thách sâu sắc nhất trong vài năm 
qua, nhưng đang có xu hướng cải thiện rõ rệt trong thời 
gian gần đây.”

Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh, Hàn Quốc 
và Nhật Bản - “2 nước láng giềng gần gũi và quan trọng 

nhất” - cần hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có 
an ninh và kinh tế. 

Ông nêu rõ chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực 
hướng tới mục tiêu “cải thiện thực sự” quan hệ song 
phương

Về phần mình, Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Koichi 
Aiboshi cũng đọc thông điệp của phía Tokyo, trong đó, 
Thủ tướng Fumio Kishida cam kết tiếp tục cải thiện quan 
hệ với Seoul.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định ông sẽ duy trì 
công tác trao đổi thông tin chặt chẽ với Tổng thống Yoon 
Suk-yeol để tìm ra giải pháp nhanh chóng cho những 
vấn đề tồn tại.

Theo TTXVN

Ngày 17/1, Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc công 
bố số liệu cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
năm 2022 ước đạt 121.020,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 3% so 
với năm 2021.

Tính theo ngành, giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp 
đạt 8.834,5 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,1%; công nghiệp đạt 
48.316,4 tỷ nhân dân tệ, tăng 3,8%; dịch vụ đạt 63.869,8 
tỷ nhân dân tệ; tăng 2,3% so năm 2021. Tính theo quý, 
GDP Trung Quốc lần lượt tăng 4,8%, 0,4%, 3,9% và 
2,9% trong 4 quý so với cùng kỳ năm 2021.

Lĩnh vực tiêu dùng cơ bản ổn định, trong đó doanh 
số tiêu thụ các mặt hàng nhu yếu phẩm và bán lẻ trực 
tuyến tăng nhanh, tổng giá trị bán lẻ hàng tiêu dùng xã 
hội năm 2022 đạt 43.973,3 tỷ nhân dân tệ, giảm 0,2% 
so với năm 2021.

Đầu tư vào tài sản cố định tăng trưởng ổn định, trong 
đó đầu tư vào các ngành công nghệ cao tăng trưởng 
tốt; tổng giá trị đầu tư tài sản cố định trong cả nước đạt 
57.213,8 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,1% so với năm 2021.

Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng nhanh, với 
tổng kim ngạch thương mại hàng hóa đạt 42.067,8 tỷ 
nhân dân tệ, tăng 7,7%; trong đó, xuất khẩu tăng 10,5%, 
nhập khẩu tăng 4,3% so với năm 2021; giá trị xuất siêu 
đạt 5.863 tỷ nhân dân tệ.

Năm 2022, tình hình việc làm ở Trung Quốc cơ bản 
ổn định, tạo thêm 12,06 triệu việc làm ở thành thị, vượt 
chỉ tiêu đề ra là 11 triệu. Tháng 12, tỷ lệ thất nghiệp theo 
điều tra ở khu vực thành thị trong cả nước là 5,5%, giảm 
0,2 điểm phần trăm so tháng trước.

Theo đánh giá, năm 2022, nền kinh tế nước này đối 
mặt với môi trường quốc tế đầy biến động và nhiệm vụ 
cải cách, phát triển rất nặng nề, việc phòng, chống dịch 
bệnh và phát triển kinh tế-xã hội đã được kết hợp hiệu 
quả, đưa khối lượng nền kinh tế bước lên nấc thang mới, 
ổn định việc làm và giá cả, cải thiện đời sống người dân.

Nhận định về tình hình năm 2023, đại diện Cục 
Thống kê nhà nước Trung Quốc cho biết, nước này vẫn 
đứng trước ba sức ép lớn là nhu cầu trong nước giảm, 
cú sốc về nguồn cung và kỳ vọng suy yếu; nền tảng cho 
sự phục hồi kinh tế chưa vững chắc. Do đó, nhiệm vụ 
trọng tâm là điều phối tốt hơn giữa phòng, chống dịch 
bệnh và phát triển kinh tế-xã hội, giữa phát triển và an 
ninh, đi sâu cải cách và mở cửa toàn diện, tăng cường 
niềm tin thị trường, ổn định tăng trưởng, việc làm và giá 
cả để thúc đẩy nền kinh tế chuyển biến tích cực, nâng 
cao hiệu quả chất lượng và đạt mức tăng trưởng hợp lý.

Theo Báo Nhân Dân điện tử

Năm 2022, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 3%có hoàn cảnh khó khăn, nạn 
nhân chất độc da cam trong 
huyện.

* Theo tổng hợp của Hội 
Liên hiệp phụ nữ thị xã Mỹ 
Hào, đến ngày 30/12/2022, 
thị xã có 54 trẻ em mồ côi 
được các cấp Hội liên hiệp 
phụ nữ, tổ chức, cá nhân 
nhận “Mẹ đỡ đầu”. Chuẩn bị 
đón Tết Nguyên đán 2023, 
Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã 
cùng các tập thể, cá nhân 
đã trao tiền hỗ trợ cho 19 trẻ 
em mồ côi được nhận “Mẹ đỡ 
đầu” trên địa bàn thị xã với 
tổng số tiền 52 triệu đồng. 

* Nhân dịp này, các cấp 
Hội Chữ thập đỏ huyện Văn 
Lâm đã tổ chức thăm, tặng và 
vận động các doanh nghiệp, 
nhà hảo tâm tặng trên 1.500 
suất quà với tổng trị giá 600 
triệu đồng cho các đối tượng 
là nạn nhân chất độc da cam, 
người nghèo, người có hoàn 
cảnh khó khăn, trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt… trong 
huyện.

* Dịp Tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023, các cấp Hội 
Chữ thập đỏ huyện Khoái 
Châu đã tặng và vận động 
các tổ chức, cá nhân tặng 
2.979 suất quà cho các đối 
tượng trị giá 1,4 tỷ đồng, 
trong đó, tặng 219 suất quà 
cho các nạn nhân chất độc 
da cam, mỗi suất quà trị giá 
450 nghìn đồng; vận động 
các doanh nghiệp, nhà hảo 
tâm tặng 2.760 suất quà cho 

Nhiều hoạt động chăm lo Tết người nghèo...
người già cô đơn, người có hoàn cảnh 
khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 
mỗi suất quà trị giá từ 400 nghìn đồng 
đến 2 triệu đồng.

*Chuẩn bị Tết cổ truyền của dân 
tộc, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã 
phối hợp với Ban Quản lý các khu công 
nghiệp tỉnh trao tặng 1000 suất quà cho 
người lao động có hoàn cảnh khó khăn 
làm việc tại các khu công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh, mỗi suất quà gồm 1 bộ sản 
phẩm dinh dưỡng của Nestlé Việt Nam. 
Tổng giá trị các suất quà là 99 triệu 
đồng.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động 
mà Công ty TNHH Nestlé Việt Nam thực 
hiện trên phạm vi cả nước trên cơ sở 
phối hợp với các cơ quan, tổ chức nhằm 
hỗ trợ cho hơn 8500 lao động, phụ nữ, 

trẻ em và học sinh, sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn được đón Tết đầm ấm, 
đầy đủ.

* Ngày 17/1, Công ty cổ phần Tiên 
Hưng đã tổ chức thăm và trao 500 suất 
quà tặng các gia đình thuộc diện hộ 
nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở một 
số địa phương trong và ngoài tỉnh. Mỗi 
suất quà trị giá 600 nghìn đồng.

Tại huyện Phù Cừ, công ty đã tặng 
45 suất quà; huyện Tiên Lữ tặng 195 
suất quà; huyện Ân Thi tặng 150 suất 
quà; thành phố Hưng Yên tặng 60 suất 
quà; huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) 
tặng 50 suất quà. Tổng quà tặng trị giá 
300 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn 
thăm, tặng quà 2 gia đình Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng mà công ty nhận phụng 
dưỡng.

(TIẾP THEO TRANG 1)

Công ty cổ phần Tiên Hưng tặng  quà cho người nghèo ở xã Văn Nhuệ (Ân Thi)


