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Gần 1,2 triệu lượt người
 khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đến nay, Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tỉnh trực tiếp ký hợp 
đồng với 41 cơ sở y tế trong tỉnh 
để thực hiện khám, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế (KCB BHYT). 
Trong năm 2022, tại các cơ sở 
KCB có gần 1,2 triệu lượt người 
KCB BHYT, trong đó trên 1 triệu 

lượt người KCB ngoại trú, còn lại 
là KCB nội trú. Tổng chi phí KCB 
BHYT trên  805 tỷ đồng, bằng 
102,4% so với năm 2021, trong 
đó chi KCB ngoại trú trên 318 tỷ 
đồng; chi KCB nội trú trên 487 tỷ 
đồng.
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(XEM TRANG 4)

VĂN GIANG

89 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng
Dịp 3/2, huyện Văn Giang có 89 

đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, 1 
đảng viên được tặng Huy hiệu 65 
năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được 
tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 
31 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 

năm tuổi Đảng, 15 đảng viên được 
tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; còn 
lại là các đảng viên được tặng Huy 
hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm tuổi 
Đảng. 

HOA PHƯƠNG

(XEM TRANG 4)

Thời gian qua, lực lượng chức năng của 
tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải 
pháp kiểm soát, kiểm tra, kịp thời phát 

hiện, xử lý các hành vi vận chuyển, buôn bán, 
sử dụng pháo trái phép. Tuy nhiên, dịp gần 
tết, tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, 
sử dụng pháo trái phép vẫn còn diễn ra. Một 
số cơ sở kinh doanh hàng hóa nhỏ lẻ vì ham 
lợi nhuận từ việc buôn bán pháo trái phép nên 
vẫn lén lút hoạt động, các “đầu nậu” lợi dụng 
sự phát triển của mạng xã hội thường đăng tin 
quảng cáo giao dịch qua Zalo, Facebook…

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 
27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng 
pháo có hiệu lực từ ngày 11/1/2021 (Nghị định 
số 137). Nghị định 137 quy định người dân 
được phép sử dụng pháo hoa, cụ thể: cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chỉ cần có 
năng lực hành vi dân sự đầy đủ sẽ được sử 

dụng pháo hoa dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, 
hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong 
hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, các 
tổ chức, cá nhân khi sử dụng chỉ được mua 
pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được 
phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa thuộc Bộ 
Quốc phòng. Đối với pháo hoa nổ, người dân 
bị cấm tuyệt đối, không được sản xuất, tàng 
trữ, buôn bán, sử dụng. Ngoài ra, Nghị định số 
137 quy định, nghiêm cấm người dân nghiên 
cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, 
nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng 
hoặc chiếm đoạt pháo nổ (trừ trường hợp tổ 
chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng 
được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ 
nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, 
cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ 
theo quy định tại Nghị định số 137).

Sử dụng pháo an toàn, 
đúng quy định của pháp luật

Không gian văn hóa đa sắc màu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

ĐÀO BAN

Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng 
tỉnh Hưng Yên năm 2023

Người dân tham quan trưng bày ảnh tư liệu về những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh

* Nhân dịp đón Tết cổ truyền 
của dân tộc, các cấp hội liên hiệp 
phụ nữ trong tỉnh đã phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm 
thăm và tặng trên 5.700 suất quà  
cho gia đình chính sách, hội viên 
phụ nữ, trẻ em nghèo, trẻ em mồ 
côi, phụ nữ khuyết tật… với tổng 
trị giá trên 1,8 tỷ đồng.

* Dịp Tết Nguyên đán 2023, 
huyện Yên Mỹ đã vận động 
nguồn xã hội hoá được 888 suất 
quà tặng 100% hộ nghèo trong 
huyện, mỗi suất quà trị giá 700 
nghìn đồng. Ngoài ra, huyện vận 
động nguồn xã hội hoá được 200 
suất quà tặng 200 hộ cận nghèo 
mỗi suất quà trị giá 500 nghìn 
đồng, Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

huyện phối hợp với các doanh 
nghiệp, nhà hảo tâm, các cơ 
quan, đơn vị dành tặng trên 500 
suất quà cho các hộ nghèo, hộ 
cận nghèo.

* Dịp Tết cổ truyền năm 2023, 
Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện 
Ân Thi trao 100 suất quà tặng 
đoàn viên công đoàn, công nhân 
lao động có hoàn cảnh khó khăn 
đang làm việc trong các doanh 
nghiệp trên địa bàn. Mỗi suất quà 
trị giá 500 nghìn đồng, được trích 
từ nguồn kinh phí công đoàn cấp 
huyện. Ngoài ra, LĐLĐ huyện đề 
nghị công đoàn cơ sở phối hợp 
với chủ doanh nghiệp tặng quà, 
thưởng tết để người lao động đón 
tết thêm đầy đủ, đầm ấm.

Trưng bày sách, báo, tài liệu 
mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 
- 3/2/2023) và mừng Xuân Quý Mão 
2023, Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày 
sách, báo, tài liệu với chủ đề: “Đảng 
và mùa Xuân đất nước” tại Bảo tàng 
tỉnh. Với gần 1.000 cuốn sách, báo, 
tư liệu được trưng bày theo các chủ 
đề: Truyền thống vẻ vang của Đảng 
Cộng sản Việt Nam trong suốt chặng 
đường cách mạng 93 năm qua; về 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; các vị 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các 
thời kỳ; về Đảng bộ tỉnh Hưng Yên; 
về mảnh đất và con người Hưng Yên; 

thành tựu về kinh tế, văn hóa Hưng 
Yên qua 26 năm tái lập tỉnh... được 
sắp xếp bảo đảm tính logic, khoa học; 
hình thức trưng bày phong phú, sinh 
động, hấp dẫn. Ngoài sách, báo, tài 
liệu về Đảng, phòng trưng bày còn 
giới thiệu hàng trăm ấn phẩm báo 
Xuân Quý Mão 2023 của các cơ quan 
báo chí trên cả nước. 

Chương trình trưng bày mở cửa 
phục vụ từ ngày 11/1 đến hết ngày 
5/2 để cán bộ, đảng viên, Nhân dân, 
học sinh đến tham quan, nghiên cứu, 
học tập và trải nghiệm.
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Ngày 16/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
và Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Kế 
hoạch số 65-KH/BTGTU về tổ chức 
Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải 
Búa liềm vàng) tỉnh Hưng Yên năm 
2023. 

Thông qua Giải Búa liềm vàng tỉnh 
Hưng Yên nhằm tiếp tục khẳng định 
vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
hệ thống chính trị vững mạnh đối với 
sự nghiệp xây dựng và phát triển quê 
hương, đất nước trong giai đoạn mới. 
Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân Hưng Yên chung sức, 
đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công 
cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây 
dựng Nhà nước pháp quyền XHCN 
và hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh; nỗ lực phấn đấu thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại 
hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 
2025, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm 
về công tác xây dựng Đảng, cùng các 
chương trình, đề án, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội. Góp phần bảo 
vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của 
Đảng; đấu tranh, phản bác các quan 
điểm sai trái, thù dịch, phản động; 
đấu tranh phòng, chống suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện 
“tự soi, tự sửa” theo Kế hoạch số 64-
KH/TU ngày 12/01/2022 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 
số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 
trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, 
xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

CHĂM LO TẾT NGƯỜI NGHÈO 
VÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

Khơi nguồn tín dụng phục vụ phát triển “tam nông”

MINH NGHĨA
Giao dịch tại Agribank Chi nhánh Hưng Yên II

(XEM TRANG 3)

LÊ HIẾU

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY, VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH 
VÀ HĐND TỈNH, VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Ký kết quy chế phối hợp công tác

Tin, ảnh: PV

Đại diện các đơn vị ký kết quy chế phối hợp công tác

(XEM TRANG 3)
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BỘ CHQS TỈNH 

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO 
THI ĐUA QUYẾT THẮNG NĂM 2023

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức phát động phong trào thi đua 
Quyết thắng năm 2023.  Với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ 
cương, sáng tạo, quyết thắng”, phong trào thi đua Quyết thắng 
năm 2023 tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Thường 
xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, Nhà nước 
trên các nhiệm vụ và công tác quốc phòng, quân sự địa phương; 
tích cực đổi mới, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm 
vụ được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “ba đột 
phá” theo nghị quyết của Đảng bộ Quân đội và Quân khu 3 đề 
ra; tổ chức chặt chẽ, hiệu quả hoạt động thi đua tuyên truyền 
chào mừng các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước, quân đội, 
địa phương; tổ chức các hoạt động thi đua tạo tiền đề tiến tới Đại 
hội thi đua Quyết thắng các cấp.
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chiến đấu, 100% cán bộ, chiến 
sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng 
nhận và hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 
sẵn sàng chiến đấu trong dịp 
Tết Nguyên đán, thủ trưởng Bộ 
CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị chuẩn bị tốt các 
phương án bảo vệ, xác định 
rõ những địa bàn trọng điểm, 
mục tiêu bảo vệ, xây dựng kế 
hoạch chi tiết, đồng bộ, chặt 
chẽ. Các lực lượng trinh sát, 
điệp báo, quân báo nhân dân 
thường xuyên phối hợp với các 
lực lượng khác tăng cường nắm 
chắc tình hình, phát hiện sớm 
âm mưu, thủ đoạn hoạt động 
của các thế lực thù địch, kịp 
thời báo cáo, tham mưu với cấp 
ủy, chính quyền địa phương 
chủ động ngăn chặn, xử lý hiệu 
quả các tình huống, không để 
bị động, bất ngờ. Các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc Bộ CHQS 
tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực 
100% quân số, sẵn sàng chiến 
đấu theo chỉ lệnh của cấp trên; 

bổ sung kế hoạch A2, huấn 
luyện thuần thục các phương án 
tác chiến, chuẩn bị đầy đủ lực 
lượng, phương tiện, hệ thống 
thông tin liên lạc bảo đảm đồng 
bộ, thông suốt. Ban CHQS các 
huyện, thị xã, thành phố quán 
triệt nghiêm túc và triển khai xây 
dựng kế hoạch, tham mưu với 
lãnh đạo địa phương ban hành 
các chỉ thị, hướng dẫn về công 
tác trực sẵn sàng chiến đấu, 
đồng thời xây dựng kế hoạch 
tổ chức lực lượng, phương tiện 
trực sẵn sàng chiến đấu từ xã, 
phường, thị trấn bảo đảm đầy 
đủ, nghiêm túc; lực lượng dân 
quân cơ động trực, sẵn sàng 
phối hợp với lực lượng công 
an xử lý các tình huống xảy ra, 
bảo đảm an ninh, trật tự các 
địa điểm tổ chức bắn pháo hoa 
đêm giao thừa.

 Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, 
sẵn sàng chiến đấu, nhân dịp 
Tết Nguyên đán 2023, Bộ 
CHQS tỉnh luôn quan tâm chăm 
lo thực hiện tốt công tác chính 
sách hậu phương quân đội. 

Bằng nguồn quỹ vốn của đơn 
vị do cán bộ, chiến sĩ đóng góp, 
Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tặng 
quà cho các đối tượng chính 
sách tiêu biểu có hoàn cảnh 
khó khăn trong tỉnh; các đồng 
chí là thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh 
đã nghỉ hưu qua các thời kỳ; 
các đồng chí là con liệt sĩ đang 
công tác tại Bộ CHQS tỉnh; thân 
nhân và cán bộ, nhân viên có 
hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh 
hiểm nghèo chữa trị dài ngày… 
Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh 
tham mưu với Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh tặng 50 suất quà cho các 
gia đình cán bộ, chiến sĩ làm 
nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, 
vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, 
mỗi suất quà trị giá 900.000 
đồng. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo 
Ban CHQS các huyện, thị xã, 
thành phố tổ chức thăm hỏi, 
tặng quà gia đình chính sách 
tiêu biểu, các đơn vị kết nghĩa 
nơi đơn vị đóng quân trên địa 
bàn nhân dịp Tết Nguyên đán 
với số tiền gần 100 triệu đồng.

 Cùng với các hoạt động trên, 

Bộ CHQS tỉnh quan tâm chăm 
lo đầy đủ vật chất, tinh thần cho 
các bộ, chiến sĩ nhân dịp tết; tổ 
chức các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể dục, thể thao tạo 
khí thế thi đua phấn khởi cho 
bộ đội yên tâm trực tết. Chỉ đạo 
các phòng, ban, đơn vị tổ chức 
các hoạt động mừng Đảng, 
mừng xuân vui tươi, lành mạnh, 
an toàn, tiết kiệm, thiết thực, 
bổ ích như tổ chức các cuộc 
thi: Trang trí phòng đón xuân, 
thi báo tường với chủ đề “Mừng 
Đảng, mừng xuân”, thi gói bánh 
chưng tết. Các phân đội tổ chức 
hoạt động diễn đàn, tọa đàm về 
chủ đề: “Tổ quốc - Mùa xuân 
và người chiến sĩ”, “Vững bước 
dưới cờ Đảng”; các cơ quan, 
đơn vị phối hợp với các đơn vị 
kết nghĩa tổ chức giao lưu văn 
nghệ với các chủ đề: “Hát cùng 
mùa xuân”; “Bài ca người lính”, 
“Hát mãi khúc quân hành”, tạo 
sự gắn bó, đoàn kết quân dân.

THU THỦY
Bộ CHQS tỉnh

Thanh niên tiêu biểu thực hiện tốt
 Luật Nghĩa vụ quân sự 

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH

Sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết

Mỗi khi tết đến, xuân 
về, bên cạnh việc 
quan tâm chăm lo 

thực hiện tốt công tác chính 
sách hậu phương quân đội, 
chuẩn bị các hoạt động cho 
bộ đội đón tết, Bộ CHQS 
tỉnh còn tập trung cao thực 
hiện  nhiệm vụ sẵn sàng 
chiến đấu, với quyết tâm 
“gác cho Nhân dân vui Tết, 
giữ cho Tổ quốc bình yên”.

Cùng đoàn công tác của 
Bộ CHQS tỉnh về kiểm tra 
công tác sẵn sàng chiến 
đấu của Đại đội Trinh sát, 
phòng Tham mưu, khi hồi 
còi vang lên, cán bộ, chiến 
sĩ đại đội nhanh chóng cơ 
động vào vị trí chiến đấu, 
động tác, thao tác nhanh 
nhẹn, dứt khoát, ra vị trí 
tập trung nhận nhiệm vụ. 
Đây là nội dung được đơn 
vị thường xuyên chú trọng 
huấn luyện để nâng cao 
trình độ, bản lĩnh sẵn sàng 
chiến đấu và khả năng 
hiệp đồng của cán bộ, 
nhân viên, chiến sĩ đơn 
vị, kịp thời xử lý các tình 
huống xảy ra.  

Quán triệt tinh thần 
“Vui xuân mới không quên 
nhiệm vụ”, trước những 
ngày diễn ra Tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023, Bộ 
CHQS tỉnh đã tổ chức quán 
triệt tới 100% cán bộ, chiến 
sĩ nắm chắc các chỉ thị, kế 
hoạch của Quân khu 3 và 
tỉnh về bảo đảm công tác 
sẵn sàng chiến đấu và tổ 
chức đón tết. Trong đó, 
tập trung nêu cao tinh thần 
cảnh giác cách mạng và ý 
chí chiến đấu cao, không 
để bị động, bất ngờ trong 
mọi tình huống, duy trì 
nghiêm chế độ sẵn sàng 

Tăng cường phối hợp giữa hai lực lượng Quân sự và Công an
Thời gian qua, công tác phối 

hợp giữa lực lượng Quân 
sự và Công an tỉnh không 

ngừng được củng cố, phát huy 
hiệu quả và đạt được những kết 
quả, góp phần phục vụ đắc lực 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh.

Đại tá Đoàn Huy Thái, Phó Bí 
thư Thường trực Đảng ủy, Chính 
ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thực 
hiện quy chế phối hợp, trong 
những năm qua, hai lực lượng 
Quân sự và Công an từ tỉnh đến 
cơ sở đã phối hợp hiệp đồng 
chặt chẽ, làm tốt công tác tham 
mưu với cấp ủy, chính quyền 
các cấp trong thực hiện các 
chủ trương, giải pháp bảo đảm 
quốc phòng, an ninh; triển khai, 
tổ chức thực hiện nhiều phương 
án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an 
toàn các mục tiêu, công trình, sự 
kiện quan trọng của tỉnh; làm tốt 
công tác dân vận, tích cực tham 
gia vào công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh... 
Thực hiện các nhiệm vụ trọng 
tâm trong công tác phối hợp, 
hai ngành đã duy trì nghiêm túc 
chế độ giao ban định kỳ, thường 
xuyên trao đổi thông tin, kịp thời 
phát hiện, giải quyết các vụ việc 
liên quan đến thực hiện nhiệm vụ 
quốc phòng, an ninh ngay từ cơ 
sở; tham mưu tổ chức diễn tập, 
triển khai các phương án phòng, 
chống khủng bố, góp phần tích 
cực xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân, gắn với thế trận an 
ninh nhân dân và khu vực phòng 
thủ vững chắc... Năm 2022, hai 
ngành đã phối hợp tham mưu 
với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, 
chỉ đạo tổ chức thành công cuộc 
diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, 
trong đó Công an tỉnh đã phối 
hợp tổ chức diễn tập thực binh 
xử trí tình huống A2 “Chống tập 
trung đông người, biểu tình, phá 
rối an ninh trật tự, đánh chiếm 
mục tiêu, đánh bắt khủng bố, 
giải cứu con tin và chống cháy, 
nổ”; phối hợp, hướng dẫn tổ 
chức diễn tập khu vực phòng 
thủ cho các huyện Yên Mỹ, Văn 
Giang. Cấp ủy, thủ trưởng các 

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ 
đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đợt tuyển 
quân năm 2023, nhiều thanh niên trong tỉnh đã 
hăng hái lên đường nhập ngũ, chấp hành nghiêm 
Luật Nghĩa vụ quân sự, trong số đó có công dân 
Nguyễn Văn Chung ở xã Tân Dân (Khoái Châu). 

Cùng đoàn công tác của Ban CHQS huyện 
Khoái Châu và xã Tân Dân đến thăm hỏi, động 
viên thanh niên trước ngày nhập ngũ ở xã Tân 
Dân, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự phấn 
khởi và niềm tự hào của thanh niên Nguyễn Văn 
Chung và gia đình khi biết Chung trúng tuyển 
nghĩa vụ quân sự (NVQS). Nguyễn Văn Chung 
sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách 
mạng, có ông nội từng tham gia chiến dịch Điện 
Biên Phủ, bố tham gia chiến tranh biên giới phía 
Bắc, là động lực lớn để Chung thêm quyết tâm 
được khoác trên mình màu xanh áo lính. Là đảng 
viên trẻ mới được kết nạp Đảng tại Trường cao 
đẳng Cơ điện và thủy lợi, Chung mong muốn được 
rèn luyện trong môi trường mới. Vì vậy, khi vừa tốt 
nghiệp cao đẳng, Chung tạm gác lại mọi dự định 

để nhập ngũ đợt này. Chung chia sẻ: Được nhập 
ngũ đợt này, em rất phấn khởi, là đảng viên em 
hứa luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động 
để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Trần Văn Lực, Phó Tham mưu 
trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nhờ làm tốt các 
hoạt động giáo dục, tuyên truyền, vận động, 
những năm qua, công tác tuyển quân của tỉnh 
luôn hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng tốt. Trong số 
các thanh niên trúng tuyển NVQS, tuy mỗi người 
một hoàn cảnh, một suy nghĩ và mục tiêu riêng 
nhưng đều có chung mong ước được thực hiện 
nghĩa vụ, trách nhiệm của tuổi trẻ với nhiệm vụ 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ý thức và trách 
nhiệm đối với Tổ quốc  của công dân Nguyễn Văn 
Chung cũng như những thanh niên ưu tú khác là 
những tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ viết tiếp 
truyền thống “thóc không thiếu một cân, quân 
không thiếu một người” của quê hương Hưng Yên 
cách mạng, anh hùng.

VƯƠNG BẮC 
Bộ CHQS tỉnh 

Đại đội Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh) thực hiện báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu

Ngày 17/1, Hội Nông dân huyện Khoái Châu đến thăm, tặng 30 suất quà cho tân binh là con hội 
viên nông dân tình nguyện nhập ngũ năm 2023 tại các địa phương của huyện. Mỗi suất quà trị giá 500 
nghìn đồng.

Trong ảnh: Hội Nông dân huyện Khoái Châu  tặng quà các tân binh là con hội viên nông dân 
tình nguyện nhập ngũ năm 2023

Tin ảnh: HỒNG NGỌC

Hai lực lượng Quân sự và Công an xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên) phối hợp 
làm tốt công tác dân vận

GƯƠNG CÁN BỘ, CHIẾN SỸ LLVT

đơn vị của quân sự, công an đã tăng cường 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán 
bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, xác 
định rõ tư tưởng, trách nhiệm, nêu cao tinh 
thần đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt mọi 
nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nâng cao 
nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của 
công tác phối hợp giữa hai lực lượng, từ đó 
ra sức phấn đấu, phát huy hiệu quả các mặt 
phối hợp, góp phần bảo đảm an ninh quốc 
gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi 
tình huống, gắn với nhiệm vụ quốc phòng và 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Trong công tác bảo đảm an ninh quốc 
gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hai ngành 
từ tỉnh tới cơ sở đã xây dựng kế hoạch phối 
hợp, triển khai các biện pháp bảo vệ chính 
trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; đấu tranh 
làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá 
của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, 
phản động. Đồng thời, chủ động làm tốt 
công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu 
tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; 
đẩy mạnh tuyên truyền về những kết quả, 
thành tích của hai ngành trong công tác xây 
dựng lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự và 
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 
địa phương; tập trung tuyên truyền, biểu 
dương gương người tốt, việc tốt, những cách 
làm hay, việc làm thiết thực vì Nhân dân của 

cán bộ, chiến sĩ. 
Có thể khẳng định, công tác phối hợp 

giữa hai lực lượng Quân sự và Công an đã 
được triển khai thường xuyên, chủ động, đi 
vào nền nếp, góp phần quan trọng trong 
thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc 
gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm 
vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Thông qua 
công tác phối hợp, cán bộ, chiến sĩ hai lực 
lượng đã nâng cao nhận thức, ý thức trách 
nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác 
tham mưu, phối hợp xử lý, giải quyết nhiều 
vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, góp phần 
bảo vệ an toàn các địa bàn và cuộc sống 
bình yên của người dân. Phát huy những kết 
quả đã đạt được, thời gian tới, hai lực lượng 
tiếp tục tăng cường phối hợp trên các mặt 
công tác, trước mắt là quán triệt thực hiện 
nghiêm Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 
5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa 
Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo 
đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh, phòng 
chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, 
qua đó, giữ vững niềm tin của cấp ủy, chính 
quyền các cấp và Nhân dân đối với hai lực 
lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà 
nước.

HOÀNG BỀN  - PHƯƠNG HUYỀN

PHỐI HỢP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC 
VỀ ĐẢNG CHO THANH NIÊN ƯU TÚ

* Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố vừa phối hợp với 
Trung tâm Chính trị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ 
chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú trúng 
tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 được các xã, phường, thị trấn 
lựa chọn, giới thiệu. 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đoàn viên thanh 
niên nhận thức chính trị, xây dựng trách nhiệm, động cơ, tích cực 
phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt 
Nam trong thời gian tại ngũ. 

* Năm 2023, huyện Ân Thi được giao 205 chỉ tiêu nghĩa vụ 
quân sự. 105 đoàn viên thanh niên ưu tú trong số thanh niên 
trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 được bồi dưỡng nhận 
thức về Đảng với các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản 
Việt Nam; chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề phấn đấu để trở thành 
đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

PV -CTV

KIỂM TRA CÔNG TÁC 
SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức các đoàn công tác kiểm tra công 
tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Ban CHQS các huyện, thị 
xã, thành phố và Trung đoàn 126. 

Sau khi nghe chỉ huy các cơ quan, đơn vị báo cáo kế hoạch 
SSCĐ, công tác phối hợp với các lực lượng trong giữ gìn an 
ninh, trật tự trong dịp tết, công tác bảo đảm an toàn kho tàng, 
trạm xưởng, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn 
vị cần làm tốt việc quán triệt tới cán bộ, chiến sỹ về công tác 
bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết, thường xuyên tổ chức 
luyện tập các phương án SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với các lực 
lượng nắm chắc tình hình cơ sở, đảm bảo an ninh, trật tự tại các 
địa điểm bắn pháo hoa; đẩy mạnh các hoạt động công tác chính 
sách hậu phương quân đội, công tác dân vận... 

KHẮC CƯỜNG
 Bộ CHQS tỉnh
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KIM ĐỘNG

Trên 160 trang trại trồng trọt, 
chăn nuôi quy mô lớn

Thực hiện chỉ đạo của 
UBND tỉnh và Tổng Công 
ty Điện lực miền Bắc về 

việc lấy nước phục vụ gieo cấy 
lúa xuân năm 2023 trong 2 đợt: 
Đợt 1 lấy nước từ 0 giờ ngày 6/1 
đến 24 giờ ngày 9/1 (4 ngày); 
đợt 2 từ 0 giờ ngày 1/2 đến 24 
giờ ngày 8/2 (8 ngày), Công ty 
Điện lực Hưng Yên (PC Hưng 
Yên) đã xây dựng, chuẩn bị các 
phương án và chỉnh trang hệ 
thống điện tại các điểm xung 
yếu, nguồn điện tại các khu vực 
bơm để việc tiến hành bơm lấy 
nước diễn ra an toàn, thuận lợi 
theo đúng kế hoạch.

Hiện nay, lưới điện trên địa 
bàn tỉnh cơ bản đáp ứng nhu 
cầu sản xuất, sinh hoạt của 
khách hàng. Trước đó, trong 
năm 2022, ngành điện đã đầu tư 
hàng nghìn tỷ đồng cải tạo, nâng 
cấp lưới điện ở các địa phương 
trong toàn tỉnh, góp phần chống 
quá tải lưới điện và nâng cao độ 
tin cậy cung cấp điện cho khách 
hàng. Để bảo đảm nguồn điện 
phục vụ bơm lấy nước gieo cấy 
lúa xuân năm nay, trong 2 đợt 
lấy nước, PC Hưng Yên thực 
hiện cấp điện theo phương pháp 
kết dây cơ bản lưới điện của tỉnh, 
đồng thời không lập kế hoạch 
ngừng cấp điện đối với các trạm 
bơm (trừ trường hợp ngừng cấp 
điện do sự cố). Trường hợp xảy 
ra sự cố lưới điện, đơn vị quản lý 
vận hành nhanh chóng dự kiến 
thời gian khắc phục và báo cáo 
với các cấp điều độ liên quan 
để tính toán và chuyển phương 
thức cấp điện, huy động tối đa 
nhân lực, vật tư và phương tiện 
để xử lý nhanh sự cố, khôi phục 
tình trạng làm việc bình thường 
của thiết bị và chuyển về kết 
cấu dây cơ bản vào thời điểm 
thích hợp. Ngoài ra, các phương 
án xảy ra sự cố tại các đường 
dây và trạm biến áp cũng được 
ngành điện xây dựng cụ thể, 
chi tiết tình huống và biện pháp 
khắc phục để có phương án xử 
lý kịp thời.

Theo đánh giá, toàn tỉnh 
hiện có 19 đường dây 110kV, 
cấp điện cho 17 trạm/21 máy 
biến áp 110kV, với tổng công 
suất đặt là 1.884MVA. Các trạm 
biến áp (TBA) 110kV đều có thể 
cấp điện từ 2 hoặc 3 đường dây 

Với nhiều cơ chế ưu đãi, chính sách tín dụng 
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 
nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần 

nâng cao đời sống nông dân, tăng cường nguồn lực 
cho phát triển “tam nông”.

Thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 
9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng 
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ( Nghị 
định số 55) và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 
07/9/2018 của Chính phủ (Nghị định số 116) sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55, thời 
gian qua, các tổ chức tín dụng (TCTD) trong tỉnh ưu 
tiên dành vốn đáp ứng nhu cầu của chương trình tín 
dụng này. Đồng chí Đặng Sỹ Hoà, Giám đốc Ngân 
hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cho biết: “Ngân hàng 
Nhà nước chỉ đạo các TCTD coi nông nghiệp, nông 
thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu 
trong đầu tư và mở rộng tín dụng. Các ngân hàng 
chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ, 
kịp thời nhu cầu vốn phục vụ doanh nghiệp, người 
dân đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng 
nông thôn mới”. Hầu hết các chương trình tín dụng 
cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định 
trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND hiện thấp 
hơn khoảng 1% - 2% so với lãi suất cho vay các lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh khác. Đồng thời các ngân 
hàng chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy 
đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn và triển khai nhiều chương trình tín dụng 
đặc thù, do vậy, các đối tượng khách hàng trong 
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có điều kiện tiếp 
cận thuận lợi hơn nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

 Theo Nghị định số 55, Nghị định số 116, một số 
điểm ưu đãi nổi bật trong chính sách tín dụng phục 
vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là: TCTD cho 
vay không có tài sản bảo đảm đối với cá nhân, hộ 
gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt 
động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông 
nghiệp tối đa là 100 triệu đồng; cho vay đối với cá 
nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn tối đa 
là 200 triệu đồng. Về chính sách tín dụng khuyến 
khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh 
được TCTD xem xét cho vay không có tài sản bảo 
đảm, cao nhất bằng 70% giá trị của dự án, phương 
án. Chính sách tín dụng này còn bổ sung quy định 
doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận 
doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao nhưng có dự án, phương án sản xuất, kinh 
doanh ứng dụng công nghệ cao cũng được xem xét 
cho vay vốn...

Việc triển khai thực hiện những chính sách trên 
đã góp phần khơi thông nguồn vốn tín dụng vào 
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Dư nợ tín dụng 
của ngành ngân hàng cho lĩnh vực này đã có sự 
tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu như trước đây, chỉ có 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Agribank) cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 

thì hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 10 chi nhánh 
ngân hàng thương mại, chi nhánh Ngân hàng 
Chính sách xã hội và hệ thống quỹ tín dụng nhân 
dân tham gia cho vay lĩnh vực này. Số liệu thống 
kê của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cho 
thấy, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn tăng trưởng qua các năm, với tốc độ tăng 
trưởng bình quân 5 năm trở lại đây đạt trên 15% 
và luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung 
của nền kinh tế. Đến hết năm 2022, dư nợ cho vay 
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt gần 
35 nghìn tỷ đồng, chiếm 41,2% tổng dư nợ, với trên 
107 nghìn khách hàng còn dư nợ.

Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách 
tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, 
Agribank Hưng Yên (bao gồm Agribank Chi nhánh 
tỉnh Hưng Yên và Agribank Chi nhánh Hưng Yên 
II) là đơn vị điển hình thực hiện chương trình tín 
dụng này. Agribank Hưng Yên đã phối hợp với Hội 
Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khơi thông 
nguồn vốn vay tới các hội viên thông qua tổ vay 
vốn từ cơ sở.  Tổng dư nợ cho vay theo Nghị định 
số 55 của hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh đến 
hết năm 2022 đạt gần 16 nghìn tỷ đồng, từ đó đã 
tạo điều kiện cho hàng trăm nghìn lượt hộ gia đình 
và cá nhân ở nông thôn được tiếp cận nguồn vốn tín 
dụng ngân hàng, đến nay có trên 31 nghìn khách 
hàng còn dư nợ. 

Thực tế cho thấy, thông qua chương trình tín 
dụng “tam nông” đã góp phần giúp người dân, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh 
trong lĩnh vực nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng của người dân khu vực nông thôn và xây dựng 
nông thôn mới. Đáng chú ý, ngày 8/8/2022, UBND 
tỉnh có Công văn số 2065/UBND - TH về việc thực 
hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn, trong đó giao nhiệm vụ cho các 
ngành chức năng, các địa phương phối hợp thực 
hiện hiệu quả chương trình tín dụng này. Để dòng 
vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn tiếp tục được khơi thông hiệu quả, Ngân hàng 
Nhà nước Chi nhánh tỉnh cần chỉ đạo các TCTD 
đẩy mạnh cho vay phục vụ phát triển sản xuất 
nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu, nhu cầu tiêu dùng khu vực 
nông thôn. Các TCTD cần đa dạng hóa sản phẩm 
tín dụng, nhất là những hình thức cho vay theo tổ, 
nhóm liên kết, cho vay theo chuỗi liên kết, áp dụng 
linh hoạt các tài sản đảm bảo thế chấp để vay vốn 
ngân hàng như: tài sản trên đất (nhà xưởng), tài 
sản hình thành từ vốn vay, dự án đầu tư... của hộ 
nông dân, trang trại, doanh nghiệp và hợp tác xã. 
Đồng thời, các tổ chức đoàn thể như: Hội Nông dân, 
Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên kết hợp với 
các TCTD tại địa phương thực hiện tốt các chương 
trình phối hợp tín chấp vay vốn, hướng dẫn hội viên, 
khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát 
huy hiệu quả trong phát triển kinh tế.

Tết đến cũng là lúc nhà nhà làm 
các món ngon để cháu con cùng 
thưởng thức và thết đãi khách quý 

xa gần. Trong số các món ăn đặc sản 
của Hưng Yên thì chả gà Tiểu Quan là 
một món ăn độc đáo, được làm từ những 
nguyên liệu nông sản quê hương.

Chả gà Tiểu Quan là món ăn cổ 
truyền của người dân thôn Tiểu Quan, 
xã Phùng Hưng (Khoái Châu). Hiện 
nay, đến cả những người cao tuổi nhất 
trong thôn cũng không ai biết được gốc 
tích của món chả gà nổi tiếng này. Họ 
chỉ biết rằng, từ khi còn bé đã thấy người 
dân trong thôn chế biến và thưởng thức 
món ăn vào dịp Tết Nguyên đán. Đây 
là món ăn dân dã, nguyên liệu là những 
nông sản của địa phương như: Gà, 
hành, gừng… nhưng để tạo ra được món 
ăn đậm vị thì lại trải qua quá trình chế 
biến công phu, cầu kỳ về cả thời gian 
và kỹ thuật. Hiện nay, trong thôn chỉ 
có khoảng 10 hộ dân thuần thục trong 
cách chế biến món ăn đặc sản này. Để 
có được miếng chả gà ngon, thơm, đậm 
vị thì nguyên liệu làm chả gà tốt nhất là 
gà mái tơ, được nuôi thả vườn cho ăn 
ngô, thóc. Gà sau khi làm sạch sẽ lọc 
lấy thịt, chủ yếu là phần lườn và đùi, 
bỏ hết gân, xương, thái miếng nhỏ rồi 
cho vào cối giã nhuyễn, sau đó, cho 
thêm mỡ lợn thái hạt lựu, lòng đỏ trứng 
gà cùng các gia vị như: Nước mắm, 
hạt tiêu, hành củ khô băm nhỏ, nước 
cốt gừng già… Thịt sau khi giã nhuyễn, 
ngấm gia vị sẽ được phết lên phên tre 2 
mặt có lót lá chuối rồi nướng bằng than 
hoa, dùng hơi nóng làm chín chả. Trong 
lúc nướng sẽ mất khoảng hơn 2 giờ 
đồng hồ, trong khoảng thời gian này, 
người làm phải rất nhịp nhàng lật phên 
liên tục để bảo đảm chả được chín đều 
vàng cả hai mặt. Để chế biến thành 
phẩm 1kg chả gà phải dùng nguyên 
liệu hơn 4kg thịt gà tươi sống. Với 
việc chế biến rất công phu nên không 
phải nhà nào trong thôn cũng biết làm 
chả gà và có điều kiện để làm thường 
xuyên. Xưa kia, người dân trong thôn 
chỉ làm để người thân trong gia đình 
và thết đãi khách quý thưởng thức chủ 
yếu vào dịp Tết Nguyên đán mà không 
bán ra thị trường. Khoảng 15 năm trở lại 
đây, do điều kiện kinh tế người dân khá 
giả, nhu cầu của thực khách tăng cao 

Bảo đảm cấp điện phục vụ 
sản xuất vụ xuân

110kV nên có khả năng linh 
hoạt trong cung cấp điện; các 
đường dây 35kV đều liên lạc 
với nhau qua các cầu dao phân 
đoạn nên có thể cấp hỗ trợ khi 
cần thiết… Trong 2 đợt lấy nước, 
với công suất sử dụng dự kiến 
khoảng 880MW. Với nhu cầu 
công suất như trên, lưới điện 
trên địa bàn tỉnh hoàn toàn đáp 
ứng đủ yêu cầu về phục vụ bơm 
lấy nước phục vụ sản xuất vụ 
xuân năm 2023.

Ông Ngô Thế Tuyển, Phó 
Giám đốc PC Hưng Yên cho 
biết: Để bảo đảm kế hoạch sản 
xuất vụ xuân, trong thời gian 
bơm lấy nước, nếu phải tiết 
giảm điện do sự cố hệ thống 
hoặc quá tải cục bộ máy biến áp 
phân  phối, ngành điện sẽ tiến 

hành tiết giảm phụ tải ánh sáng 
sinh hoạt, phụ tải sản xuất công 
nghiệp, ưu tiên cấp điện cho 
các trạm bơm lấy nước. Ngoài 
ra, công ty cũng yêu cầu các 
phòng, phân xưởng, đơn vị trực 
thuộc chuẩn bị đầy đủ phương 
tiện, vật tư, nhân lực để sẵn 
sàng khắc phục khi xảy ra sự 
cố; chỉ đạo điện lực trực thuộc 
tăng cường công tác kiểm tra, 
phát hiện và xử lý kịp thời khiếm 
khuyết của lưới điện, bảo đảm 
an toàn hành lang tuyến đường 
dây, hạn chế các sự cố chủ 
quan như: Tụt lèo, tiếp xúc xấu… 
Bên cạnh đó, PC Hưng Yên 
phối hợp với Sở Nông nghiệp 
và PTNT, Công ty TNHH một 
thành viên Khai thác công trình 
thủy lợi tỉnh thống nhất phương 

án lấy nước ở các trạm bơm 
để chủ động khắc phục khiếm 
khuyết lưới điện, nâng công 
suất các trạm biến áp phân 
phối bị quá tải, bảo đảm cung 
cấp điện an toàn cho các trạm 
bơm. Bên cạnh đó, các điện lực 
trực thuộc tăng cường công tác 
tuyên truyền người dân sử dụng 
điện tiết kiệm nhằm ưu tiên 
công suất điện phục vụ bơm 
lấy nước, phối hợp với các địa 
phương có kế hoạch trữ nước 
vào ao, đầm, vùng trũng thấp 
và các kênh dẫn từ các nguồn 
nước sẵn có ở sông, ngòi, tập 
trung đưa nước vào ruộng trong 
các đợt xả nước để tránh lãng 
phí nước và tiết kiệm sử dụng 
điện.

PHẠM ĐĂNG

CHẢ GÀ TIỂU QUAN - Đặc sản quê hương ngày Tết

nên một số hộ dân trong thôn đã làm để 
bán, song số lượng nhiều cũng chỉ tập 
trung trong dịp Tết và khi có khách đặt 
trước. Ông Phạm Văn Tuấn, thôn Tiểu 
Quan cho biết: Để phục vụ nhu cầu 
dịp Tết Nguyên đán 2023, gia đình tôi 
bắt đầu chế biến chả gà từ ngày 15/12 
(âm lịch), đến nay, tôi đã xuất bán được 
khoảng 60 - 70kg chả gà và sẽ chế biến 
đến ngày 30 Tết mới trả hết đơn hàng 
cho khách. Hiện nay, gia đình đang bán 
chả gà với giá khoảng 1,2 triệu đồng/kg. 

Để thưởng thức và cảm nhận trọn vị 
món ăn này, thú vị nhất là thưởng thức 

vào ngày đầu xuân năm mới khi tiết trời 
mưa xuân se lạnh, các thành viên trong 
gia đình, bạn bè khách quý quây quần 
bên nhau có đĩa chả gà đặt bên cạnh là 
ấm trà nóng hay chén rượu nồng nhấm 
nháp từ từ để cảm nhận được vị ngậy, 
ngọt, béo, thơm, cay… trong từng miếng 
chả.

Nếu ai đã có dịp thưởng thức món 
chả gà Tiểu Quan ắt hẳn không thể 
quên được hương vị đậm đà, hấp dẫn 
của một món ăn góp phần làm phong 
phú nền ẩm thực Hưng Yên. 

MINH HUẾ

Khơi nguồn tín dụng ... (TIẾP THEO TRANG 1)

Công ty Điện lực Hưng Yên chủ động các phương án cấp điện phục vụ sản xuất

Gia đình ông Phạm Văn Tuấn, thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng (Khoái Châu) 
chế biến món chả gà Tiểu Quan truyền thống

Thực hiện kế hoạch bảo đảm 
cung ứng điện an toàn, ổn định 
dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 
2023, Công ty Điện lực Hưng 
Yên chỉ đạo các điện lực trực 
thuộc tích cực thực hiện các 
công tác trên lưới điện như: Kiểm 
tra nguội đường dây trung thế, 
khắc phục các khiếm khuyết 
tiếp địa, nối đất trên lưới điện 
trung áp; kiểm tra lưới điện bằng 
thiết bị bay flycam, camera siêu 
zoom; duy trì hệ thống thông tin 
liên lạc thông suốt, bố trí đầy 
đủ vật tư, máy phát dự phòng, 
phương tiện và lực lượng để tiến 
hành xử lý sự cố nhanh chóng.
Trong ảnh: Điện lực Phù Tiên 
kiểm tra hoạt động trạm biến 
áp tại thị trấn Vương (Tiên Lữ)

Tin ảnh: PV

Huyện Kim Động hiện nay có trên 160 
trang trại trồng trọt, chăn nuôi quy mô lớn, tập 
trung chủ yếu ở các xã: Phạm Ngũ Lão, Hiệp 
Cường, Hùng An… Các trang trại này đều ở xa 
khu dân cư, có doanh thu đạt gần 1 tỷ đồng/
trang trại/năm trở lên. Việc phát triển kinh tế 

trang trại đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất 
của người dân từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy 
mô trang trại, mang lại hiệu quả kinh tế cao, 
hạn chế dịch bệnh, tiết kiệm chi phí đầu tư. 

PV

Ngày 18/1, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn 
phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy 
chế phối hợp công tác. Dự hội nghị có các 
đồng chí: Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND 
tỉnh; Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại 
biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và Văn phòng 
UBND tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp công 
tác theo nguyên tắc phối hợp bảo đảm sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND 
tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; 
tính thống nhất, bình đẳng, tôn trọng, kịp thời, 
chặt chẽ và đúng pháp luật; giữ vững nguyên 
tắc, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt 
động phối hợp; đề cao trách nhiệm của cơ 
quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thủ trưởng cơ 
quan và các công chức, người lao động tham 
gia phối hợp; công tác phối hợp phải bảo đảm 

chất lượng, hiệu quả và thời gian quy định, 
đồng thời tuân thủ các quy định của Đảng, 
Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Các Văn phòng tổ chức phối hợp trong 
tham mưu thực hiện tổ chức các hội nghị, 
cuộc họp, kỳ họp, buổi làm việc của Tỉnh ủy, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND 
tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí lãnh 
đạo tỉnh; thẩm định, thẩm tra các báo cáo, tờ 
trình, đề án, dự thảo nghị quyết của tỉnh; trao 
đổi và xử lý thông tin, cung cấp tài liệu phục 
vụ công tác tham mưu; tiếp xúc cử tri và đôn 
đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp 
công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu 
nại, tố cáo của công dân; phục vụ các chuyến 
công tác; các hoạt động đối nội, đối ngoại của 
lãnh đạo tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi 
kinh nghiệm công tác văn phòng và một số 
nội dung khác.

(TIẾP THEO TRANG 1)

Ký kết quy chế phối hợp công tác



* Tổng biên tập LÊ CÔNG TUẤN * Phó tổng biên tập: NGUYỄN HOÀNG LINH - NGUYỄN NGỌC LUYỆN * Trình bày THANH HƯNG - DOÃN TUẤN * Chế bản  điện tử tại Tòa soạn Báo Hưng Yên * Giấy phép xuất bản số 812/GP- BTTTT
 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14/5/2012   *  Trụ sở tòa soạn: 309 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên  *  Điện thoại: (0221) 3863635, 3864816 *  Fax: 3864816  * Hộp thư điện tử: 
toasoanbaohungyen@gmail.com  * In tại Công ty cổ phần in Tô Hiệu Hưng Yên  *  Khuôn khổ 42x58 cm  *  4 trang  *  Kỳ hạn xuất bản 5 kỳ/ tuần  *  Phát hành vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu * Giá 1500 đồng

419 - 1 - 2023

Đài KTTV Hưng Yên

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
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)

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động được nghỉ theo quy 
định của Nhà nước; Báo Hưng Yên hằng ngày tạm 
dừng phát hành 5 kỳ, từ số báo thứ sáu, ngày 20/1-số 
báo 5637 đến số báo thứ năm, ngày 26/1/2023-số báo 
5641 (Ấn phẩm Xuân Quý Mão thay cho các số báo 
này).

Số báo 5642 phát hành đến bạn đọc từ thứ sáu, 

ngày 27/1/2023 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm 
Quý Mão).

Những tin tức thời sự dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023 sẽ được cập nhật trên báo Hưng Yên điện tử: 
http://www.baohungyen.vn  và fanpage Báo Hưng Yên.

Trân trọng thông báo để bạn đọc theo dõi.
BAN BIÊN TẬP

Báo nghỉ

g.5) Cá nhân cư trú là người nước ngoài, nếu không 
có hồ sơ theo hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể 
nêu trên thì phải có các tài liệu pháp lý tương tự để làm 
căn cứ chứng minh người phụ thuộc.

g.6) Đối với người nộp thuế làm việc trong các tổ 
chức kinh tế, các cơ quan hành chính, sự nghiệp có bố, 
mẹ, vợ (hoặc chồng), con và những người khác thuộc 
diện được tính là người phụ thuộc đã khai rõ trong lý 
lịch của người nộp thuế thì hồ sơ chứng minh người phụ 
thuộc thực hiện theo hướng dẫn tại các tiết g.1, g.2, g.3, 
g.4, g.5, điểm g, khoản 1, Điều này hoặc chỉ cần Tờ 
khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm 
Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP 
ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý thuế có xác nhận của Thủ trưởng 
đơn vị vào bên trái tờ khai.

Thủ trưởng đơn vị chỉ chịu trách nhiệm đối với các nội 
dung sau: Họ tên người phụ thuộc, năm sinh và quan hệ 
với người nộp thuế; các nội dung khác, người nộp thuế 
tự khai và chịu trách nhiệm.

g.7) Kể từ ngày Cơ quan thuế thông báo hoàn thành 
việc kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
người nộp thuế không phải nộp các giấy tờ chứng minh 
người phụ thuộc nêu trên nếu thông tin trong những giấy 
tờ này đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

Điều 2. Bãi bỏ Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 
12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc 
nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di 
chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã 
được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam

1. Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 20/2014/TT-BTC 
ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di 

chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã 
được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam.

2. Việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài 
sản di chuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe 
gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm 
nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại và Thông 
tư số 45/2022/TT-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 143/2015/
TT-BTC ngày 11/9/2015.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số Biểu mẫu ban 
hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 
16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp 
vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt 
động đại lý làm thủ tục hải quan

Sửa đổi Mẫu số 02, Mẫu số 03 và Mẫu số 11 ban 
hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 
16/4/2019 thành Mẫu số 02, Mẫu số 03 và Mẫu số 11 
tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 
30 tháng 12 năm 2022.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
1.Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 

năm 2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 
2023.

2. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 
Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 
năm 2022.

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH 
PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Sửa đổi, bổ sung một số văn bản 
quy phạm pháp luật

 do Bộ Tài chính ban hành
 (Tiếp theo và hết)

Không gian ẩm thực trong chương trình "Chợ Tết Việt" tại Bảo tàng tỉnh

giao lưu thể thao; chiếu phim… nhằm 
tạo không khí tết vui tươi, sôi nổi cho 
mỗi người dân. 

Trong dịp Tết này, Nhà hát chèo 
Hưng Yên sẽ luân phiên tổ chức các 
chương trình biểu diễn nghệ thuật phục 
vụ khán giả của thành phố Hưng Yên 
và huyện Kim Động. Vào đêm giao 
thừa, chương trình nghệ thuật chào 
năm mới tại Quảng trường Nguyễn 
Văn Linh (thành phố Hưng Yên) hứa 
hẹn sẽ đem đến cho công chúng một 
đêm nhạc sôi động, trẻ trung, hấp dẫn. 
Đồng chí Nguyễn Công Trứ, Giám đốc 
Nhà hát chèo Hưng Yên chia sẻ: Để 
chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào đêm 
giao thừa, chúng tôi đã dàn dựng 
chương trình ca, múa, nhạc gồm nhiều 
tiết mục mang chủ đề về mùa xuân, 
tuổi trẻ. Bên cạnh những tiết mục nghệ 
thuật quen thuộc được dàn dựng lại, 
chương trình cũng có những ca khúc 
mới đang được các bạn trẻ yêu thích. 

Cùng với các chương trình văn 
nghệ, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức trưng 
bày chuyên đề “Chợ Tết Việt”. Tái hiện 
lại nét chợ quê ngày Tết qua các gian 
hàng trưng bày, người dân được tham 
quan và cùng trải nghiệm không khí 
Tết xưa. Bên cạnh đó là các hoạt động 
trình diễn nghệ thuật hát trống quân, 
ca trù, xẩm, thư pháp, chơi trò chơi 
dân gian; trưng bày triển lãm sách, 
báo, tạp chí xuân Quý Mão 2023, ảnh 
tư liệu về những thành tựu phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Chương trình 
diễn ra từ ngày 11/1/2023 (ngày 20 
tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết 

ngày 5/2/2023 (ngày 15 tháng Giêng 
năm Quý Mão). Mang đậm ý nghĩa 
nhân văn, chương trình sẽ góp phần 
bảo tồn nét văn hóa truyền thống của 
dân tộc, giáo dục lịch sử, tình yêu quê 
hương, đất nước cho thế hệ trẻ. 

Cũng như nhiều địa phương khác 
trong tỉnh, Trung tâm Văn hóa và 
Truyền thanh thị xã Mỹ Hào đã sớm 
có kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các 
hoạt động văn nghệ, thể thao dịp Tết 
Quý Mão 2023. Theo đó, trung tâm sẽ 
tổ chức giao lưu văn nghệ mừng Đảng, 
mừng xuân vào tối 30 Tết. Chương 
trình văn nghệ diễn ra từ 21 giờ đến 
gần giao thừa để người dân chào đón 
năm mới trong không khí vui tươi nhất. 
Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp 
tổ chức các giải thi đấu bóng đá, quần 
vợt, bóng bàn… giữa các câu lạc bộ 
trên địa bàn thị xã. 

Năm nay, bên cạnh các hoạt động 
văn nghệ, thể thao dịp Tết, trong đêm 
giao thừa, người dân còn được thưởng 
thức những màn pháo hoa lung linh 
sắc màu tại 3 điểm (thành phố Hưng 
Yên, thị xã Mỹ Hào và huyện Văn 
Giang) từ nguồn xã hội hóa. Với sự 
nỗ lực của ngành Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch cùng các địa phương, đơn 
vị, người dân Hưng Yên sẽ được trải 
nghiệm không gian văn hóa đa sắc 
màu từ những chương trình văn hóa, 
văn nghệ, thể thao đặc sắc, tạo không 
khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm 
mới.

Không gian văn hóa đa sắc màu ...
Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023 đang đến rất gần. Đối 
với mỗi người dân Việt Nam 

nói chung và tỉnh Hưng Yên nói 
riêng, ngày Tết cổ truyền của dân 
tộc luôn khơi gợi bao cảm xúc và 
cả những háo hức, mong chờ. 
Ngày Tết không chỉ là khoảng 
thời gian mỗi người sum họp, 
quây quần bên gia đình, người 
thân, tham gia những buổi biểu 
diễn văn nghệ thân tình, ấm áp 
mà còn là lúc để mỗi người hòa 
mình vào cảnh sắc thiên nhiên, 
những lễ hội văn hóa tâm linh, 
những chương trình văn nghệ 
đặc sắc. Với tâm lý ấy, đối với 
nhiều người dân Hưng Yên, dù 
đang làm xa hay ở tại quê nhà 
đều mang trong mình niềm háo 
hức trông chờ Tết đến, xuân về. 

Mang tâm thế mong chờ Tết 
để được hòa mình vào không khí 
mùa xuân, chị Nguyễn Phương 
Lan ở phường Hiến Nam (thành 
phố Hưng Yên) bày tỏ: Điều 
tôi thích nhất trong ngày Tết là 
được chứng kiến thành phố trang 
hoàng rực rỡ cờ, hoa, các điểm du 
xuân như: Quảng trường Nguyễn 
Văn Linh, các đình, đền, chùa… 
được tạo cảnh quan đẹp mắt. 
Hòa mình vào không gian văn 
hóa mùa xuân ấy, giúp tôi cảm 
thấy như được tiếp thêm năng 
lượng tràn đầy cho một năm mới 
hứa hẹn nhiều thành công.

Để chuẩn bị không gian văn 
hóa ngày Tết nhiều màu sắc 
mừng Đảng - mừng xuân Quý 
Mão 2023, những ngày này, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng 
các cấp chính quyền, địa phương 
đẩy nhanh thực hiện nhiều phần 
việc nhằm đáp ứng nhu cầu vui 
chơi đón Tết cho người dân. Đồng 
chí Đỗ Hữu Nhân, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 
biết: Sở đã có văn bản hướng 
dẫn các đơn vị, địa phương thực 
hiện nhiều phần việc như: Chỉnh 
trang tạo cảnh quan, thay mới 
biểu tượng, băng cờ, khẩu hiệu 
tại các khu vực trung tâm, khu di 
tích, tuyến đường chính tại các 
cơ sở; tạo các điểm không gian 
văn hóa vui chơi lành mạnh. Bên 
cạnh đó, tăng cường tổ chức các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thể dục thể thao như: Xây dựng 
các chương trình văn nghệ mừng 
Đảng, mừng xuân; các hoạt động 

Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng... (TIẾP THEO TRANG 1)

lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” và Hướng dẫn số 
05-HD/TU ngày 10/3/2022 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán 
triệt và triển khai thực hiện Kết luận, 
Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 
XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị. Tiếp tục phát huy vai 
trò các cơ quan báo chí trong tỉnh, 
nâng cao nhận thức, động viên, 
khuyến khích đội ngũ phóng viên, 
nhà báo, cán bộ, đảng viên, các tầng 
lớp Nhân dân trong tỉnh phát huy vai 
trò, trách nhiệm xây dựng Đảng và 
hệ thống chính trị; tham gia phòng, 
chống suy thoái tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống và những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ; củng cố, tăng cường 
mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với 
Nhân dân. 

Lựa chọn những tác phẩm báo chí 
xuất sắc, có nhiều đóng góp trong 
tuyên truyền về công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 
để biểu dương, tặng thưởng và tham 
dự Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần 
thứ VIII (và những năm tiếp theo). 

Theo kế hoạch, các nội dung 
chủ yếu là phát động sáng tác và 
lựa chọn các tác phẩm báo chí xuất 
sắc viết về xây dựng Đảng tỉnh Hưng 
Yên trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, 
đạo đức, tổ chức và cán bộ thuộc 
các lĩnh vực công tác tổ chức cán 
bộ, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, 
đối ngoại, nội chính, phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí... để tổ chức 
lựa chọn, chấm điểm, trao giải, tặng 
thưởng. Từ đó, là cơ sở để lựa chọn 
các tác phẩm báo chí chất lượng cao 
gửi tham dự Giải Búa liềm vàng toàn 
quốc lần thứ VIII. 

Trọng tâm các tác phẩm tập trung 
tuyên truyền, phản ánh: 

(1) Tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng và hệ thống chính trị, 
kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử 
lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa"; công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 
tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi 
ích nhóm”. 

 (2) Tiếp tục đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống 
chính trị trong giai đoạn mới; nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của các tổ chức đảng trên địa 
bàn tỉnh; công tác cán bộ, sắp xếp 
tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả. 

(3) Tiếp tục cụ thể hóa Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị 
quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 (trong đó, chú trọng 
tuyên truyền các nhiệm vụ trọng 
tâm, các khâu đột phá đã được xác 
định); tình hình, kết quả xây dựng 
và thực hiện các chương trình, mục 
tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh, địa phương. 

(4) Đổi mới nội dung, phương 
thức, nâng cao chất lượng công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 
theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/
TW ngày 22/1/2018 của Bộ Chính trị 
khóa XII; phản bác các quan điểm 
sai trái, luận điệu xuyên tạc của các 
thế lực thù địch; tích cực đấu tranh 
phòng, chống “diễn biến hòa bình”. 

(5) Xây dựng Đảng về đạo đức 
và thực hiện các quy định về nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII, gắn với thực hiện Kết luận 
số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/
TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ 
mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, 
thực sự dựa vào Nhân dân để xây 
dựng Đảng. 

(6) Những nhiệm vụ trọng tâm, 
giải pháp phát triển, điểm mới, sáng 
tạo, đột phá trong công tác xây dựng 
Đảng của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

(7) Những mô hình mới, cách 
làm hay, sáng tạo, gương tập thể, 
cá nhân điển hình tiên tiến trong 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
phản ánh những khó khăn, vướng 
mắc, bất cập, tồn tại, hạn chế trong 
công tác xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị. 

(8) Các nội dung tuyên truyền 
về công tác xây dựng Đảng theo Kế 
hoạch số 64-KH/TU ngày 12/1/2022 
và Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 
10/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy. 

Đối tượng tham dự giải: Về tác 
giả, là công dân Việt Nam đang sinh 
sống, làm việc tại Hưng Yên có tác 
phẩm báo chí tuyên truyền, phản ánh 
về công tác xây dựng Đảng của tỉnh 
được đăng tải, phát sóng trên các 
loại hình báo chí (báo in; báo điện tử; 
phát thanh, truyền hình), Đài truyền 
thanh các huyện, thị xã, thành phố 
và Bản tin (đã được cấp phép) của 
các sở, ban, ngành, đoàn thể, các 
cơ quan, đơn vị. Tác giả tham dự giải 
không vi phạm các quy định về đạo 
đức nghề nghiệp của người làm báo 
Việt Nam, không vi phạm Luật Báo 
chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy 
định khác của pháp luật. Các thành 

viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, 
Tổ Thư ký, giúp việc Giải Búa liềm 
vàng tỉnh không được tham dự giải. 

Về tác phẩm, là các tác phẩm báo 
chí thuộc tất cả các loại hình báo in, 
báo điện tử, phát thanh, truyền hình, 
ảnh báo chí về công tác xây dựng 
Đảng tỉnh Hưng Yên đã được đăng, 
phát trên các loại hình báo chí (do 
Bộ Thông tin và Truyền thông cấp 
phép), Đài truyền thanh các huyện, 
thị xã, thành phố và Bản tin của các 
sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan, 
đơn vị (được Bộ Thông tin và Truyền 
thông hoặc Sở Thông tin và Truyền 
thông cấp phép). 

Các tác phẩm báo chí phải bảo 
đảm tính chân thực, có sức thuyết 
phục, lan tỏa, được cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân đồng tình, đánh 
giá cao, phục vụ tốt công tác thông 
tin, tuyên truyền về công tác xây 
dựng Đảng. 

Những tác phẩm không tham dự 
Giải Búa liềm vàng tỉnh Hưng Yên 
vẫn có thể tham dự Giải Búa liềm 
vàng toàn quốc. 

Giải Búa liềm vàng tỉnh Hưng 
Yên không nhận các tác phẩm đã 
đoạt giải của Giải báo chí quốc gia, 
giải thưởng báo chí Nguyễn Văn 
Linh và các giải thưởng báo chí, văn 
học nghệ thuật... khác. 

Về thời gian đăng tải, phát sóng 
tác phẩm tham dự giải: Tính từ ngày 
1/8/2022 đến ngày 30/7/2023. Thời 
gian nhận tác phẩm dự giải: Từ ngày 
ban hành kế hoạch đến hết ngày 
10/8/2023 (theo số văn bản đến 
của cơ quan thường trực Giải hoặc 
dấu bưu điện). Thời gian lựa chọn, 
chấm giải: Từ ngày 20/8/2023 đến 
ngày 20/9/2023. Thời gian tổ chức 
trao giải: Trong tháng 10/2023. Thời 
gian gửi tác phẩm xuất sắc về Trung 
ương tham dự Giải Búa liềm vàng 
toàn quốc lần thứ VIII: Hoàn thành 
trước ngày 10/11/2023. 

Các tác phẩm tham dự giải gửi về 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên 
- Cơ quan thường trực của Ban Tổ 
chức Giải (qua Phòng Tuyên truyền 
- Báo chí - Xuất bản), Nhà làm việc 
các Ban Đảng tỉnh, số 14, đường 
Chùa Chuông, phường Hiến Nam, 
thành phố Hưng Yên (có thể nộp 
trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 
Điện thoại: 02213. 550.702 

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu 
điện, ngoài phong bì ghi rõ: “Hồ sơ 
tham dự Giải Búa liềm vàng tỉnh 
Hưng Yên năm 2023”. Ban Tổ chức 
giải không chịu trách nhiệm nếu hồ 
sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư 
hỏng do lỗi của bưu điện. 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức căn 
cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai 
thực hiện kế hoạch…

Từ ngày 19 đến 20/1/2023

Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 17 - 190C

Nhiệt độ thấp nhất: 12 - 140C

Theo Nghị định số 137 quy định, 
chỉ cho phép người dân được đốt 
pháo hoa không gây tiếng nổ. Khái 
niệm pháo nổ và pháo hoa được nêu 
rõ: Pháo hoa là loại pháo chỉ phát 
sáng, không gây ra tiếng nổ. Cụ thể, 
pháo hoa khi có tác động sẽ tạo ra 
các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, 
màu sắc trong không gian như: 
Pháo bông, pháo điện, pháo phụt… 
Còn pháo nổ khi có tác động sẽ gây 
ra tiếng nổ hoặc tiếng rít và hiệu 
ứng màu sắc trong không gian. Như 
vậy, dù người dân được phép đốt 
pháo hoa, song việc sử dụng pháo 
nổ hoặc pháo hoa nổ vẫn bị nghiêm 
cấm.

Hiện nay, Công ty TNHH một 
thành viên Hóa chất 21 (Nhà máy 
Z121) thuộc Tổng cục Công nghiệp 
quốc phòng (Bộ Quốc phòng) là đơn 
vị duy nhất được giao sản xuất và 
phân phối các sản phẩm pháo hoa. 
Theo đó, người dân được phép mua 
pháo hoa (không tiếng nổ) do Bộ 
Quốc phòng sản xuất, nhưng là loại 
pháo hoa có hóa đơn chứng từ hợp 
pháp, tại các cơ sở được Nhà nước 
cấp phép. Do đó, khi mua pháo hoa 

tại cửa hàng, người dân phải xuất 
trình giấy tờ tùy thân và được cấp 
bảng sao kê bán lẻ hàng hóa, dịch 
vụ. Đồng thời, các thông tin về chủng 
loại, số lô, địa chỉ sản xuất và hướng 
dẫn sử dụng được in rõ trên mỗi giàn 
pháo hoa, bảo đảm tính pháp lý. 
Người dân cần yêu cầu cơ sở bán 
hàng cấp hóa đơn để có thể trình cơ 
quan chức năng khi được kiểm tra, 
bảo đảm tính hợp pháp. Đốt pháo 
hoa không có hóa đơn mua hàng là 
vi phạm và sẽ bị xử lý.

Đối với những trường hợp mua, 
sử dụng pháo hoa không đúng quy 
định sẽ bị xử lý theo điểm b khoản 
2 Điều 10 Nghị định số 167/2013/
NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn 
xã hội; phòng cháy và chữa cháy; 
phòng, chống bạo lực gia đình. Theo 
đó, các trường hợp vi phạm sẽ bị 
phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu 
đồng đối với hành vi sử dụng các loại 
pháo mà không được phép. Ngoài 
ra, người vi phạm còn bị tịch thu tang 
vật. Trường hợp đốt pháo hoa tại nơi 

công cộng mà gây ảnh hưởng đến 
an ninh, trật tự thì có thể bị xử lý hình 
sự về tội gây rối trật tự công cộng 
theo quy định của pháp luật.

Để ngăn chặn, xử lý hành vi sử 
dụng, mua bán pháo trái phép, các 
lực lượng chức năng của tỉnh cần chủ 
động triển khai sớm, đồng bộ, quyết 
liệt các giải pháp nhằm huy động 
sức mạnh của cả hệ thống chính trị 
cùng toàn thể Nhân dân trong tham 
gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh 
ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành 
vi vi phạm. Bên cạnh đó, cần đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, vận 
động quần chúng Nhân dân trong 
việc chấp hành các quy định của 
pháp luật liên quan; phát hiện và xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm; nâng 
cao tinh thần tố giác của quần chúng 
Nhân dân đối với hành vi vi phạm... 
Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các 
lực lượng chức năng, mỗi người dân 
cần tự giác nêu cao ý thức trong việc 
chấp hành pháp luật, không mua 
bán, tiêu thụ, đốt pháo trái quy định 
trong dịp tết, qua đó góp phần bảo 
đảm an ninh trật tự để Nhân dân vui 
xuân, đón tết bình yên, an toàn.

(TIẾP THEO TRANG 1)Sử dụng pháo an toàn...


