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HƯNG YÊN

XÃ LUẬN 

NGUYỄN HỮU NGHĨA
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

(XEM TRANG 8)

(XEM  TRANG 4)

Xuân Quý Mão về, khí xuân ngập tràn đất trời. Giữa độ xuân phơi 
phới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên phấn khởi 
và vui mừng chào đón năm mới 2023 với khí thế mới tràn ngập niềm 
tin thắng lợi, cùng cả nước đổi mới, hội nhập và phát triển, vững 
bước đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. 
Tinh thần phấn khởi đó bắt nguồn từ những thành tựu vượt trội đã 
đạt được trong năm 2022 vừa qua.

Năm 2022 đi qua trên quê hương Hưng Yên để lại những dấu ấn, 
những chuyển biến  bứt phá mạnh  mẽ, trong đó đã hoàn thành, 
hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 
Tạo ấn tượng về một vùng đất Hưng Yên năng động, đổi mới từ chủ 
trương đến hành động, có quyết tâm chính  trị lớn và tinh thần chỉ 
đạo thực tiễn sâu sát, quyết liệt. Tỉnh đã chuyển nhanh, thành công 
sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19; khẩn trương mở cửa lại nền kinh tế, phục hồi các 

hoạt động kinh tế - xã hội với các giải pháp được triển khai đồng 
bộ, quyết liệt. Kết quả năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh đã phục 
hồi và phát triển nhanh với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 13,41%, 
cao nhất trong khoảng 15 năm qua, thu ngân sách Nhà nước tăng 
đột biến, ước đạt 51.400 tỷ đồng, đạt 263% dự toán, tăng 2,69 lần so 
với năm 2021. Các lĩnh vực thương mại quốc tế được mở rộng, các 
cân đối kinh tế lớn được củng cố vững chắc hơn; cơ cấu kinh tế tiếp 
tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ; năng suất lao 
động tăng cao; ô nhiễm môi trường từng bước được xử lý; cải cách 
hành chính, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
có bước cải thiện quan trọng. Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ 
tầng giao thông được đẩy mạnh với nhiều công trình, dự án quy mô 
lớn, mang tính kết nối vùng, địa phương được triển khai. Hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước và kỷ cương, pháp luật được tăng cường; 
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bản lĩnh và trí tuệ

Phát huy trí tuệ, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, huy động mạnh mẽ 
các nguồn lực để tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Thị Bính, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Cầu, 
Đảng bộ xã Lạc Đạo (Văn Lâm)
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Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang về trên 
khắp mọi miền của Tổ quốc. Vào thời khắc 
đất trời giao hòa, trong tiết xuân với mai 

vàng, đào thắm, cây cối đâm chồi nảy lộc, lòng 
người với bao niềm vui và khát vọng vào tương 
lai tươi sáng của quê hương, đất nước. Đầu xuân, 
chúng ta cùng nhìn lại một năm với những nỗ lực 
vượt qua khó khăn để thu được những thành quả 
nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và 
dự liệu cho một năm mới 2023 - Năm bản lề thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 

Năm 2022 đã khép lại, Đảng bộ, chính quyền 
và Nhân dân trong tỉnh vô cùng phấn khởi và tự 
hào vì đã đạt được nhiều thành tựu. Kế thừa những 
thành quả đạt được từ những nhiệm kỳ trước, phát 
huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, 
với khát vọng và quyết tâm cao của Đảng bộ, 
chính quyền và Nhân dân trong tỉnh cùng với sự 
giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương, tỉnh đã đạt 
được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh 
vực kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an 
ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn thách 
thức, song kinh tế của tỉnh phục hồi nhanh, phát 
triển toàn diện với nhiều dấu ấn, các mục tiêu, 
chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức 
kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 
13,41% (kế hoạch tăng 7%). Đây là mức tăng cao 
nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Tăng trưởng 
của từng ngành đều vượt kế hoạch đề ra; trong 
đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,38%, giá 
trị sản xuất xây dựng tăng 41,52%, giá trị thương 
mại - dịch vụ tăng 19,32%, nông nghiệp - thủy 
sản duy trì mức tăng trưởng 2,48%. Cơ cấu kinh 
tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ 
trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ với công 
nghiệp, xây dựng chiếm 63,91% - Thương mại, 
dịch vụ chiếm 28,60% - Nông nghiệp, thủy sản 
chiếm 7,49%. GRDP bình quân đầu người 102,3 
triệu đồng, tăng 16,1%. Tổng vốn đầu tư phát 
triển toàn xã hội đạt 58.293 tỷ đồng, tăng 47,24% 
so năm 2021; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6.300 
triệu USD, đạt 112,5% kế hoạch. Thu ngân sách 
tăng đột biến với tổng thu ngân sách năm 2022 
ước đạt 51.400 tỷ đồng, đạt 263% dự toán, tăng 
2,69 lần so với năm 2021.

Cải cách hành chính có những bước tiến vượt 
bậc, xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính 
được cải thiện đáng kể. Những nỗ lực của tỉnh 
đã được Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhà 
đầu tư ghi nhận, đánh giá cao. Điều đó thể hiện 
ở việc ngày càng có nhiều nhà đầu tư đến tỉnh để 

nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. 
Về thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, xây 

dựng hạ tầng khu công nghiệp (KCN), cụm công 
nghiệp (CCN) được tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo quyết liệt, triển khai thực hiện khâu đột phá 
cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. 
Trong năm 2022, tỉnh đã được Thủ tướng Chính 
phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thêm 2 KCN 
và chấp thuận bổ sung 2 KCN vào Quy hoạch 
các KCN Việt Nam, nâng tổng số KCN trên địa 
bàn tỉnh lên 17 KCN được Chính phủ phê duyệt 
quy hoạch với tổng diện tích 4.395,43ha, trong đó 
có 8 KCN đã đi vào hoạt động. Cùng với đó, tỉnh 
thành lập mới 9 CCN, nâng tổng số lên 26 CCN 
được thành lập với tổng diện tích 1.256ha và tổng 
vốn đầu tư 12.409 tỷ đồng. Tỉnh đã bố trí đất để 
thu hút đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ 
cao, công nghiệp sạch, giá trị gia tăng lớn. Các 
ngành công nghiệp ưu tiên bao gồm công nghiệp 
liên quan đến kỹ thuật số, công nghiệp sản xuất 
thiết bị điện, công nghiệp sản xuất ô tô, các thiết 
bị vận chuyển, công nghiệp cơ khí chính xác, cơ 
khí chế tạo công nghệ cao, sản xuất thiết bị y tế, 
dược phẩm, công nghiệp chế biến nông sản, thực 
phẩm công nghệ cao… Nhằm đẩy mạnh thực hiện 
các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu 
tư, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với chuyển 
đổi số, tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng 
điểm để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, cho 
chủ trương xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc để thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng 
điểm của tỉnh; tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư 
tại một số nước và vùng lãnh thổ để kêu gọi, thu 
hút các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào các KCN, 
CCN. Trong năm, toàn tỉnh thu hút được 86 dự 
án mới; trong đó có 20 dự án FDI, 66 dự án trong 
nước với số vốn đầu tư đăng ký đạt 215,3 triệu 
USD và 23.012 tỷ đồng; tiếp nhận 171 lượt dự án 
điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 300 
triệu USD và 46.413 tỷ đồng. Một số dự án, công 
trình trọng điểm được khởi công đầu tư xây dựng 
như: Dự án hạ tầng KCN sạch; dự án Nhà máy 
sữa Hưng Yên… Tình hình đăng ký doanh nghiệp 
tiếp tục duy trì với những tín hiệu tích cực, có 
1.340 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 
0,5%, số vốn đăng ký mới đạt 29.000 tỷ đồng, 
tăng 30,4%, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký 
hoạt động 14.860 doanh nghiệp với tổng số vốn 
đăng ký đạt 51.239 tỷ đồng.

Xác định mạng lưới giao thông chính là huyết 
mạch của phát triển kinh tế - xã hội, do đó việc 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng 
giao thông được tỉnh ưu tiên hàng đầu. Trong năm 
2022, toàn tỉnh triển khai thực hiện đầu tư hơn 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thăm mô hình trồng vải lai chín sớm tại xã Tam Đa (Phù Cừ)

262km đường giao thông ở các cấp đường; 
trong đó đang tích cực triển khai hoàn thành 
và thi công các dự án: Dự án đường liên tỉnh 
Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận 
tỉnh Hưng Yên; tuyến đường bộ nối đường cao 
tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu 
Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 2; Dự án đường trục 
ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376… 
Cùng với đó, tỉnh đang tích cực triển khai các 
bước để chuẩn bị đầu tư các dự án: Đường 
Tân Phúc - Võng Phan (giao ĐT.378); đường 
kết nối ĐT.387 với đường cao tốc Hà Nội - Hải 
Phòng (Km31+100)...

Một dấu ấn nữa là trong thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới gắn với Chương trình OCOP cũng đạt 
được những thành công. Ngoài sự tiếp tục huy 
động các nguồn lực, tỉnh còn nhận được sự 
ủng hộ, vào cuộc tích cực từ người dân trong 
xây dựng nông thôn mới (NTM). Năm 2022, 
tỉnh có thêm 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 
12 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 24 khu dân cư 
được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. 

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác an 
sinh xã hội được triển khai thực hiện sâu rộng 
thông qua nhiều chủ trương, chính sách và cơ 
chế tài chính phù hợp với tình hình thực tế, điều 
kiện của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 428/539 
trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 79,4%). Trong 
giáo dục mũi nhọn đã đạt được những thành 
tích xuất sắc, trong đó có 37 học sinh đạt giải 
quốc gia, gồm 1 giải nhất, 4 giải nhì, 14 giải 
ba và 18 giải khuyến khích. Cuộc thi khoa học 
kỹ thuật cấp quốc gia năm 2022, tỉnh có 1 dự 
án đạt giải nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
chọn cử tham dự Hội thi khoa học kỹ thuật 
quốc tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm 
y tế đạt 92,6%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 
nghèo đa chiều mới giảm còn 1,93%. Tỷ lệ 
thôn, tổ dân phố văn hóa 89,7%; tỷ lệ gia đình 
văn hóa 92,2%...

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 
hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương 
được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội được giữ vững. Năm 2022, tỉnh 
tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng 
thủ tỉnh quy mô lớn, nhiều nội dung mới. Kết 
quả của cuộc diễn tập góp phần củng cố và 
tăng cường nền quốc phòng toàn dân gắn 
với thế trận an ninh nhân dân ở địa phương, 
kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh; bồi 
dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, 
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điều hành của cấp ủy, chính quyền và các ban, 
ngành, đoàn thể trong xây dựng, hoạt động khu 
vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc 
phòng - an ninh của tỉnh trong tình hình hiện nay. 

 Để đạt được những kết quả hôm nay, cùng 
với sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, sự quan tâm giúp đỡ của 
các bộ, ngành Trung ương thì sự quyết liệt trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo đóng vai trò quan 
trọng. Khi đưa ra chủ trương đúng, thấy hiệu quả, 
mang lại lợi ích cho Nhà nước, doanh nghiệp và 
Nhân dân thì tỉnh tổ chức làm với tinh thần quyết 
liệt và làm đồng bộ bảo đảm sự thống nhất từ 
trên xuống dưới, đặc biệt là sự đồng thuận rất 
cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa 
bàn tỉnh. Những thành quả đạt được trong năm 
2022 để lại ấn tượng tốt đẹp, bồi đắp thêm lòng 
tự hào về giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa, 
anh hùng của toàn Đảng bộ, chính quyền và 
Nhân dân trên quê hương Hưng Yên văn hiến, 
giàu truyền thống cách mạng. 

 Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị tiếp tục được đổi mới, tạo được 
chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành 
động của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy từ tỉnh 
đến cơ sở tập trung rà soát, cụ thể hóa các nhiệm 
vụ, triển khai chương trình hành động thực hiện 
nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm lãnh 
đạo, chỉ đạo hướng tới hoàn thành các mục tiêu, 
nhiệm vụ đã được đại hội đề ra, nhất là khẩn 
trương hoàn thành xây dựng, ban hành và lãnh 
đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các chương 
trình, đề án, nghị quyết, kết luận, quy định và 
những nội dung quan trọng theo chương trình 
hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng 
bộ các cấp. Bám sát cơ sở và thực tiễn của địa 
phương, cơ quan, đơn vị, các cấp ủy chủ động, 
tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các 
chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp 
ủy cấp trên, xử lý nhanh, dứt điểm những tồn 
tại, hạn chế, vấn đề mới phát sinh; tăng cường 
sự phối hợp công tác, khắc phục tình trạng đùn 
đẩy công việc, né tránh trách nhiệm, buông lỏng 
lãnh đạo của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa 
phương trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp ủy 
tập trung ưu tiên lãnh đạo và tạo sự chuyển biến 
rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
và hệ thống chính trị, trọng tâm là lãnh đạo thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết 
luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương (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, lối sống, 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với 
thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 
của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 
khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và 
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng tiếp 
tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện kiện toàn, sắp 
xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp 
theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục 
đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 
(khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, 
nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và 
uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; triển khai thực hiện 
công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các 
cấp theo Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính 
trị; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ theo 
lộ trình kế hoạch  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
giai đoạn 2021 - 2025. 

Kịp thời kiện toàn và thực hiện công tác cán 
bộ bảo đảm sự thống nhất cao trong Đảng bộ, 
đúng người, đúng việc, đúng quy trình, góp 
phần tạo động lực phát triển cho các ngành, địa 
phương. Chỉ đạo hoàn thành rà soát, bổ sung 
quy hoạch các chức danh cấp ủy, lãnh đạo các 
cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
và xây dựng quy hoạch các chức danh cấp ủy, 
lãnh đạo nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiệm kỳ 2026 
- 2031. Tăng cường chỉ đạo rà soát tổ chức bộ 
máy, biên chế gắn với vị trí việc làm bảo đảm bộ 
máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khối Đảng, 
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã hoàn 
thành sắp xếp, tinh gọn lại tổ chức bộ máy theo 
đúng lộ trình quy định. Năm 2022, toàn tỉnh giảm 
14 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021; 
giảm 400 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước, đạt tỷ lệ 2%. Ban hành một 

số chủ trương nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo các cấp, tạo nguồn cán bộ trước 
mắt và lâu dài cho tỉnh. Kịp thời cụ thể hóa các 
quy định, kết luận của Trung ương về tổ chức, 
bộ máy, công tác cán bộ. Công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, đánh giá cán bộ được quan tâm thực hiện 
tốt. Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo 
công tác củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng 
và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. 

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ 
luật trong Đảng được các cấp ủy tăng cường 
sự lãnh đạo trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của 
Trung ương, nhiệm vụ chính trị của địa phương, 
góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển 
kinh tế - xã hội. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các 
cấp lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Chương trình, 
kiểm tra giám sát được ban hành và các định 
hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường kiểm tra, 
giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, 
Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - 
xã hội trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được 
giao. Công tác nội chính và phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực được chú trọng, đã góp phần 
tăng cường kỷ cương, kỷ luật và nguyên tắc tổ 
chức Đảng.

 Công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, 
các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới hướng về 
cơ sở, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn 
dân và mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân 
dân. MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng  tích 
cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính 
quyền các cấp; nâng cao hiệu quả công tác giám 
sát, phản biện xã hội, nắm chắc tình hình Nhân 
dân và vận động Nhân dân đồng thuận, tích 
cực hưởng ứng, thực hiện các chủ trương, chính 
sách, quy định của Đảng, Nhà nước và của địa 
phương; tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, 
chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những 
kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân, 
những bức xúc, mâu thuẫn xã hội và vướng mắc 
phát sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng. Dự báo tình hình kinh tế 
thế giới, khu vực và trong nước có những thuận 
lợi, khó khăn đan xen, diễn biến phức tạp, khó 
lường, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế - xã 
hội và đời sống Nhân dân. Trước tình hình trên, 
đòi hỏi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh 
nghiệp và Nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục nỗ 
lực hơn nữa để vượt qua khó khăn, thách thức, 
tăng cường khối đại đoàn kết, tập trung trí tuệ, 
khai thác tiềm năng, thế mạnh nhằm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2021 - 2025. Để hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hôi, toàn 
Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh 
Hưng Yên cần tập trung trí tuệ, tăng cường khối 
đại đoàn kết, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa 
nguồn lực bên ngoài, thống nhất ý chí và hành 
động tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu 
rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX bảo đảm 
tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, 
toàn dân để từ đó, cụ thể hóa mục tiêu, phương 
hướng, nhiệm vụ thành các chương trình, kế 
hoạch, đề án với tinh thần quyết tâm cao, quyết 
liệt hơn, mạnh mẽ hơn; tập trung rà soát, cụ thể 
hóa các nhiệm vụ triển khai chương trình hành 
động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các 
cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước 
sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức để đưa các mục tiêu 
đại hội đảng bộ các cấp thành hiện thực sinh 
động trong thực tiễn cuộc sống.

Hai là, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội; tăng cường huy động nguồn lực toàn xã hội 
cho  đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội; tạo đột phá về cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển kết 
cấu hạ tầng giao thông, nhất là các dự án đầu tư 
tư nhân và nước ngoài có quy mô lớn, công nghệ 
hiện đại; tập trung triển khai nhanh và bảo đảm 

chất lượng các công trình, dự án hạ tầng giao 
thông trọng điểm của tỉnh; theo dõi sát sao, kịp 
thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh 
và hỗ trợ các nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ và 
sớm hoàn thành, đưa vào vận hành công trình, 
dự án trọng điểm, quan trọng; phối hợp với các 
bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời 
chủ động cụ thể hóa triển khai thực hiện Quy 
hoạch tỉnh thông qua xây dựng, ban hành, thực 
hiện các cơ chế, chính sách quản lý, chương 
trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, huy động 
nguồn lực phát triển.

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt 
động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác 
giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời 
sống cho Nhân dân; thực hiện đồng bộ, hiệu quả 
các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội và các 
chế độ, chính sách đối với người có công; bảo 
đảm quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, coi 
đây là một trong những khâu đột phá cho sự phát 
triển đi lên của tỉnh; không ngừng nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của 
chính quyền các cấp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương 
trong hoạt động của bộ máy chính quyền từ tỉnh 
đến cơ sở; xử lý nghiêm trách nhiệm của người 
đứng đầu các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp 
xã nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức 
thuộc quyền quản lý sách nhiễu, gây phiền hà 
cho người dân và doanh nghiệp.   

Năm là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả, 
năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, 
không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; nâng cao 
hiệu quả công tác nội chính; kiên quyết, kiên trì 
với quyết tâm cao trong đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực.

Sáu là, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp 
tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành 
tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác giải 
phóng mặt bằng triển khai thực hiện các công 
trình, dự án trọng điểm của tỉnh, của cấp huyện; 
tiếp tục triển khai chương trình giám sát và phản 
biện xã hội của MTTQ và hoạt động giám sát 
theo chuyên đề; tăng cường vận động, tập hợp, 
đoàn kết người Hưng Yên ở tỉnh ngoài, nước 
ngoài hướng về  quê hương tham gia phát triển 
kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng 
giàu đẹp, văn minh.

Bước vào năm 2023 với thời cơ và vận hội 
mới, với khát vọng và quyết tâm cao, tin tưởng 
các cấp ủy, chính quyền, các ngành, cộng đồng 
doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh sẽ đạt được 
những bước tiến mạnh mẽ, xây dựng tỉnh Hưng 
Yên phát triển nhanh, bền vững, góp phần quan 
trọng vào sự phát triển chung của cả nước. Với 
tinh thần đó, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể 
cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, cộng đồng doanh 
nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy 
truyền thống đoàn kết, kỷ luật, đồng tâm, năng 
động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để thực 
hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của mình, góp phần 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 
2023, tạo sức bật mạnh mẽ cho tỉnh trong những 
năm tiếp theo. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi gửi lời thăm hỏi 
và lời chúc tốt đẹp nhất tới các cán bộ lão thành 
cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng 
chí thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia 
đình liệt sĩ, các gia đình có công với nước, cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực 
lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh, người con 
Hưng Yên đang làm việc, công tác, sinh sống ở 
mọi miền Tổ quốc và kiều bào Hưng Yên ở nước 
ngoài, người nước ngoài đang sống và làm việc 
tại tỉnh Hưng Yên lời chúc mừng năm mới tốt đẹp 
nhất; chúc một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh 
phúc và gặt hái nhiều thành công.
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Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập 
trung, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, có 
trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, các cấp 

ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh thường xuyên, 
nghiêm túc “tự soi, tự sửa” nhằm ngăn chặn kịp 
thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, 
khắc phục những hạn chế, thiếu sót; nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong 
hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây 
dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện 
Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 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, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” (Kết luận số 21) của Chi bộ Cơ quan Uỷ 
ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đảng viên trong chi bộ 
thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 
gắn với nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận mình 
phụ trách. Qua đó, chi bộ đã đề ra giải pháp để 
tự soi, tự sửa, xây dựng chi bộ trong sạch, vững 
mạnh: Phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện và 
quản lý, cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đề cao 
trách nhiệm nêu gương của chi uỷ, nhất là người 
đứng đầu cấp uỷ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, Kết luận số 21. Đồng thời, thường xuyên 
rà soát, kiểm điểm việc thực hiện chương trình 
hành động của chi bộ và kế hoạch tu dưỡng rèn 
luyện, cam kết của từng đảng viên đã đề ra khi 
học tập tấm gương Bác; thực hiện tốt việc ghi 
danh tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025...

Với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ được xác định là nhân tố quyết định vai 
trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 
đảng. Trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, mọi nhiệm 
vụ mà chi bộ đề ra tháng trước đều được bàn 
bạc, trao đổi. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là 
cấp ủy trung thực, thẳng thắn tự soi mình gắn với 
chức trách, nhiệm vụ được giao.  Từ đó, đánh giá 

những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra hạn 
chế của tập thể và cá nhân mỗi đảng viên để tìm 
ra giải pháp khắc phục. Nhờ đó, tinh thần đoàn 
kết trong chi bộ, đảng bộ được nhân lên. Mọi chủ 
trương, chính sách, nghị quyết đề ra được triển 
khai và thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, kịp thời 
phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu 
các sai phạm, khuyết điểm, góp phần giải quyết 
những bức xúc, hạn chế, yếu kém trong công tác 
tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo. 

Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên có 14 
chi bộ trực thuộc với tổng số 177 đảng viên. Để 
thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết và phát huy 
tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức 
đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, Đảng ủy 
Công ty chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao 
chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh 
hoạt đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, 
kinh doanh tại doanh nghiệp. Tại các buổi sinh 
hoạt định kỳ của Đảng uỷ, chi bộ, các vấn đề 
về lãnh đạo công tác sản xuất, kinh doanh bảo 
đảm cung ứng điện đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh là vấn đề chính luôn 
được đưa ra để kiểm điểm, đánh giá đối với tập 
thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ. Từ đó rút kinh 
nghiệm và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 
sản xuất, kinh doanh được tốt hơn. Đây là việc 
làm thường xuyên, đem lại hiệu quả cao của các 
cấp ủy trong toàn đảng bộ. 

Cùng với việc đánh giá, nhận xét cán bộ, 
đảng viên thực hiện định kỳ hàng năm theo 
hướng dẫn của cấp trên, việc kiểm điểm trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công 
tác của cán bộ, đảng viên được thực hiện thường 
xuyên tại các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi 
bộ hàng tháng, hàng quý để kịp thời nắm bắt, 
góp ý, phê bình, rút kinh nghiệm, đồng thời khen 
thưởng đúng người, đúng việc. Mạnh dạn sàng 
lọc, thay thế, điều động, luân chuyển đối với cán 
bộ, đảng viên và CBCNV làm việc kém hiệu 
quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về phẩm 
chất đạo đức. Kết hợp đánh giá đảng viên cuối 
năm với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 
được giao và đánh giá kết quả thực hiện cam kết 
rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; 
tự phê bình và phê bình, nêu gương để xếp loại… 
Nhờ vậy, những năm gần đây, đảng bộ đã lãnh 
đạo công ty luôn là đơn vị dẫn đầu trong Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc.

Từ thực tế cho thấy, việc tự soi, tự sửa không 
hề dễ dàng. Qua công tác kiểm tra, giám sát 
hàng năm vẫn phát hiện các trường hợp tổ chức 
đảng, đảng viên có vi phạm phải thi hành kỷ 
luật. Do vậy, nhằm nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, 
gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, 
đảng viên… trong tự soi, tự sửa, đấu tranh chống 
các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch 
lạc, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 
trên địa bàn tỉnh, ngày 10/3/2022 Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/
TU về việc học tập, quán triệt và triển khai thực 
hiện Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ Tư 
BCH Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt 
sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
và hệ thống chính trị. 100% các huyện ủy, thị 
ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban 
hành kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai 
thực hiện Kết luận số 21. Trong kế hoạch đã chỉ 
ra những nhiệm vụ trọng tâm, cách thức tổ chức 
thực hiện… Việc tự soi, tự sửa được tiến hành 
thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt cấp ủy, sinh 
hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị hàng tháng; có đảng 
bộ tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề trong toàn 
đảng bộ. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng 
ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng và 
triển khai kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị, 
tọa đàm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
và hệ thống chính trị. Qua đó, nhận thức của 
các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên 
về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” rõ hơn, đầy đủ hơn. Đồng 
thời, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cấp tự rà soát lại chức năng, 
nhiệm vụ, lĩnh vực công tác; kiểm điểm, nhìn 
nhận những hạn chế, khuyết điểm có liên quan 
trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm của bản 
thân. Từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc 
phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy 
những ưu điểm, góp phần xây dựng tập thể cấp 
ủy, cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây 
dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị ngày 
càng trong sạch, vững mạnh…

Buổi sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

PHƯƠNG CHÂM
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Tự soi, tự sửa để xây dựng tổ chức ĐảngTự soi, tự sửa để xây dựng tổ chức Đảng
 trong sạch, vững mạnh trong sạch, vững mạnh

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3.2.1930-3.2.2023)
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Đoàn Thanh niên xã Cửu Cao (Văn Giang) gắn biển cảnh báo về an toàn 
giao thông trên tuyến đường thôn

Trong những ngày vào xuân, mọi ngả đường quê hương tươi tắn 
màu cờ, rực rỡ sắc hoa mừng Đảng, mừng Xuân mới, tiếng hát 
ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên càng khiến lòng người 

rộn ràng, nhân lên những kỳ vọng mới. Trong những năm qua, việc 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” (Chỉ thị số 05), toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan 
trọng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của 
các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Khắp 
các địa phương, đơn vị xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình 
tiên tiến, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đem lại giá trị tốt 
đẹp cho cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Năm 2022, xác định rõ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị trọng 
tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của đảng bộ, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt 
nhiều kết quả. Trong đó, việc tổ chức học tập các chuyên đề về 
Chủ tịch Hồ Chí Minh được đổi mới, sáng tạo. Năm 2022, Tỉnh ủy 
tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm 
kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát 
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đồng thời ban hành Kế hoạch 
học tập, nghiên cứu và thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang 
tầm nhiệm vụ trong tình hình mới". Trong đó, trọng tâm là nâng cao 
trách nhiệm, ý thức hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ đảng 
viên và Nhân dân trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 
25/10/2021 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, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”, kết hợp thực hiện các cuộc vận động, phong 
trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng 
ngành, địa phương, đơn vị.

Đồng chí Phạm Văn Nghệ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy cho biết: Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn nội dung phù hợp từng thời điểm để 
hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác, triển 
khai sâu rộng tới chi bộ, chi đoàn, chi hội để tổ chức sinh hoạt. Đã 
có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, chú trọng cả chiều sâu và bề 
rộng góp phần làm phong phú các nội dung của việc học tập và làm 
theo Bác như: Duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên Báo Hưng Yên; các cấp, 
các ngành thường xuyên biểu dương, khen thưởng những tập thể, 
cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, xây dựng 
Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các quỹ nhân đạo, từ thiện nhằm huy 
động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách, người có hoàn 
cảnh khó khăn... 

Những tấm gương, những điển hình học tập và làm theo Bác đã 
hiện diện khắp các lĩnh vực của đời sống, thể hiện qua những việc 
lớn của tỉnh, đến những việc nhỏ trong thôn, xóm, từ người cán bộ, 
đảng viên đến các tầng lớp Nhân dân. Những lời Bác dạy và phong 
cách, đạo đức của Người như thấm vào nhịp sống hàng ngày của 
người dân Hưng Yên.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, đồng thời thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ, những năm qua, Chi bộ Tỉnh đoàn 
Thanh niên và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã thực hiện tốt và có 
hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là giáo dục chính 
trị, tư tưởng cho đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, qua đó tạo 
sự chuyển biến về chất lượng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính 

trị cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, học tập các nghị quyết của Đảng, của Đoàn 
được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo, như: Học tập trực tuyến, thi trắc 
nghiệm, thi tự luận trên Internet, xây dựng phim ngắn, bản đồ tư duy tuyên 
truyền, phổ biến nghị quyết. Các đợt sinh hoạt chính trị  “Nhớ về Bác lòng ta 
trong sáng hơn” và Hội thi “Ánh sáng soi đường” đã thu hút đông đảo đoàn viên, 
thanh niên, sinh viên tham gia, được dư luận xã hội ghi nhận. Các cấp bộ đoàn 
tăng cường nêu gương điển hình tiên tiến, phát huy vai trò tự giáo dục, rèn luyện 
của thanh niên, kiên trì phương châm giáo dục qua thực tiễn hành động; đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong 
tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Vũ Hồng Luyến, Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Thanh niên cho biết: Các 
cấp bộ đoàn đã chú trọng, thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng lựa chọn nội dung, hình thức phù 
hợp với từng khối đối tượng đoàn viên, thanh niên. Định hướng tư tưởng cho 
ĐVTN, sử dụng có hiệu quả Internet và các ứng dụng trên mạng xã hội, chia 
sẻ những thông tin tích cực, hạn chế thông tin xấu, độc trên Internet; đặc biệt là 
duy trì có hiệu quả chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện 
đẹp” trên trang Fanpage Tỉnh đoàn Hưng Yên và các đơn vị Đoàn cơ sở, tuyên 
truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên một cách hiệu quả.

 Học tập Bác gắn với đạo đức ngành y là chủ đề thiết thực mà Đảng bộ Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh thực hiện thời gian qua. Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã 
triển khai nhiều phong trào thi đua trong công việc chuyên môn, hết lòng vì 
người bệnh, không ngừng nâng cao tay nghề để phục vụ Nhân dân. Từ những 
công việc hàng ngày như: Thân thiện với người bệnh; tận tình hướng dẫn và 
tiếp đón người bệnh; trả lại tiền và đồ đạc của bệnh nhân bỏ quên; cấp cứu kịp 
thời bệnh nhân nặng… đã lan tỏa hành động đẹp trong toàn đơn vị. Với 396 điều 
dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh trung cấp - đại học; 145 bác sĩ đa khoa, trong đó 
trên 1/2 là sau đại học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện đã thực hiện hầu hết các 
kỹ thuật cơ bản và nâng cao như phẫu thuật nội soi, thay khớp, phẫu thuật cột 
sống, sọ não, chụp và can thiệp mạch vành tim đặt stent cấp cứu, xạ trị ung 
thư... Sự hài lòng của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đối với bệnh viện ngày 
một cao hơn, là nguồn cổ vũ để cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viên hăng say, yêu 
nghề.

Từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đến những hội, đoàn thể, ở 
mỗi gia đình, từ công việc chuyên môn đến công tác xã hội, mỗi việc học theo 
Bác, làm theo Bác, dù lớn, dù nhỏ đều đem lại giá trị, đều có sức lan tỏa. Từ 
đó nuôi dưỡng, bồi đắp về nhận thức, chuyển biến về hành động trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức trách 
nhiệm, thường xuyên rèn luyện bản thân và thái độ phục vụ Nhân dân của đội 
ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để mỗi người tự thấy “yêu Bác, 
lòng ta trong sáng hơn”.
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Khi xuân mới Quý Mão 2023 gõ cửa, 
chúng tôi có dịp đến thăm gia đình 
đảng viên Nguyễn Gia Liêm, xã Dạ 

Trạch (Khoái Châu). 
Trong căn nhà nhỏ ấm áp, thơm mùi 

hương trầm ngày xuân, cầm trên tay chiếc 
Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, ông Liêm xúc 
động nhớ lại ngày mình được đứng trong 
hàng ngũ của Đảng. Sinh ra trong thời buổi 
chiến tranh, loạn lạc, ngay từ khi còn nhỏ, 
chàng thiếu niên Nguyễn Gia Liêm đã tích 
cực tham gia các hoạt động cứu quốc ở địa 
phương. Khí thế hào hùng của thời khắc 
tham gia đoàn biểu tình mít tinh trong ngày 
khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện Khoái 
Châu, ông không bao giờ quên: Dưới rừng cờ 
và biểu ngữ, gương mặt mọi người tươi vui, 
phấn khởi, cả biển người hô vang các khẩu 
hiệu cách mạng. Ai cũng vui mừng, phấn 
khởi vì từ nay đã có thể làm chủ vận mệnh 
của mình. Kể từ đó, tinh thần yêu nước, ý 
thức trách nhiệm của người thanh niên đối 
với quê hương, đất nước trong tôi dần được 
bồi đắp. 

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng 
chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 
19/12/1946), tháng 2/1947, khi mới 17 tuổi, 
ông nhập ngũ với ước mơ cháy bỏng là 
được góp công sức nhỏ bé của mình cho 
sự nghiệp giải phóng đất nước. Kể từ đó đời 
quân ngũ cũng như duyên với nghề y của 
ông chính thức bắt đầu. Sau khi nhập ngũ, 
ông tham gia học lớp y tá 3 tháng. Với tinh 
thần chiến đấu dũng cảm, tận tâm tận lực 

phục vụ kháng chiến, năm 1949, ông vinh 
dự trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Ông Liêm cho biết: Để được đứng trong 
hàng ngũ của Đảng phải trải qua nhiều thử 
thách, phải chứng minh được bản lĩnh chính 
trị, năng lực, nhiệt huyết của bản thân. Lễ kết 
nạp bình dị, đơn sơ nhưng thiêng liêng, tôi 
mãi mãi không bao giờ quên. Vào thời khắc 
đó, tôi cảm thấy mình như lớn thêm lên, rất 
vinh dự, tự hào nhưng cũng nhận thức rõ hơn 
trách nhiệm của một người đảng viên để tiếp 
tục rèn luyện, phấn đấu.

Sau khi cùng đồng đội tham gia các chiến 
dịch lớn, trong đó có chiến dịch Điện Biên 
Phủ, năm 1956, ông được phân công về 
Trường Quân y sĩ Việt Nam (nay là Học viện 
Quân y). Tại đây, những ước mơ tuổi thiếu 
thời dần thành hiện thực. Ông hăng say học 
tập để hiện thực hóa ước mơ của mình. Từ 
năm 1960 đến năm 1965, 3 lần ông được 
cử sang giúp đỡ nước bạn Lào. Mỗi lần mỗi 
nhiệm vụ như: Cố vấn cho Ban Quân y của 
bộ đội Pathet Lào, trực tiếp đào tạo 2 khóa y 
tá cho bệnh viện Sầm Nưa; cố vấn xây dựng 
Bệnh viện Sầm Nưa; trực tiếp làm công tác 
quân y phục vụ chiến dịch… ông đều hoàn 
thành nhiệm vụ, để lại nhiều ấn tượng và tình 
cảm tốt đẹp trong lòng các bạn đồng nghiệp 
Lào. 

Tiếp tục quá trình học tập, năm 1966, ông 
tốt nghiệp Trường đại học Quân y và được 
giữ lại làm giảng viên khoa phẫu thuật thực 
hành tại trường.

Năm 1972, ông tạm xa mái trường để phụ 

Đảng viên Nguyễn Gia Liêm, xã Dạ Trạch (Khoái Châu) và gia đình

trách 2 đoàn bác sĩ tăng cường cho chiến trường Quảng 
Trị. Bao nhiêu gian lao vất vả, thậm chí có lúc cái chết 
cận kề, song hơn lúc nào hết, ông hiểu rằng vận mệnh 
Tổ quốc phải đặt lên trên. Cuộc chiến rất cần những 
người thầy thuốc như ông. Hàng trăm thương binh, 
bệnh binh đã được ông cứu chữa kịp thời. Hàng nghìn 
chiến sĩ được cung cấp quần áo, thuốc men…

Sau những năm rèn luyện và thử thách nơi chiến 
trường, ông lại trở về với công việc của mình là nghiên 
cứu, giảng dạy và cứu chữa bệnh nhân. Thời kỳ giảng 
dạy ở Trường Đại học Quân y ngày đó (Học viện Quân 
y bây giờ), ông làm hệ trưởng hệ quốc tế (đào tạo bác 
sĩ từ nước bạn sang học). Không thỏa mãn với trình độ 
đã có, ông tiếp tục học chương trình sau đại học. Năm 
1983, ông được cấp bằng chuyên khoa cấp 2. Nhiều 
thế hệ trẻ học viên đã trưởng thành dưới sự dạy bảo, 
dìu dắt của ông. Suốt quá trình công tác, dù ở bất cứ 
cương vị công tác nào, ông cũng luôn nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, gương mẫu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
chính trị được giao. Bằng tấm lòng chân thành và cởi 
mở, bằng uy tín nghề nghiệp, bằng những đóng góp 
của ông về mặt giáo dục, ông đã được Nhà nước nước 
ghi nhận và khen thưởng. 

Nhớ lại từng chặng đường đã trải qua, ông Liêm tự 
hào: Trải qua hơn 90 năm cuộc đời, trải qua bao khó 
khăn, thăng trầm, tôi càng ý thức được rằng: Có Đảng 
lãnh đạo, Nhân dân ta đã bước từ đêm trường nô lệ ra 
cuộc sống độc lập, tự do. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự 
lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đời sống của Nhân dân 
sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc, đất nước ta sẽ ngày 
càng giàu đẹp hơn. Với tôi, dù ở tuổi nào thì tôi vẫn mãi 
mãi vững tin một niềm tin theo Đảng.

Kề vai sát cánh bên ông là người vợ tào khang. Khi 
ông đi chiến đấu, công tác xa nhà, bà Nguyễn Thị Loa, 
vợ ông, người phụ nữ tảo tần gánh vác công việc gia 
đình, chăm sóc 4 người con thơ. Bà là hậu phương 
vững chắc để ông hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng 
giao. Không chỉ đảm việc nhà, bà Loa còn năng nổ, tích 
cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Năm 1968, 
bà được kết nạp vào Đảng. Được giao nhiệm vụ Chủ 
nhiệm nhà trẻ của xã, bà tận tụy khuya sớm, chăm lo 
từng miếng ăn, giấc ngủ cho trẻ để bố, mẹ các cháu 
yên tâm lao động, chiến đấu. Sau đó, trên cương vị là 
Chủ tịch Hội Nông dân xã, bà phấn đấu hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao. 

Khi được Nhà nước cho nghỉ hưu hưởng chế độ, trở 
về với quê hương, khi sức khỏe còn tốt, ông Liêm khám, 
chữa bệnh miễn phí cho người dân địa phương. Cùng 
với đó, gia đình ông tích cực tham gia các phong trào 
của địa phương; gương mẫu đóng góp, ủng hộ các loại 
quỹ nhân đạo, từ thiện... Giờ đây hạnh phúc đến với 
ông bà thật trọn vẹn, con, cháu của ông bà đều trưởng 
thành, có công việc ổn định. Gia đình ông bà nhiều 
năm liền là gia đình văn hóa, gia đình “Ông bà, cha mẹ 
mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”.

Ngày xuân, con cháu sum vầy, nét hân hoan, phấn 
khởi thể hiện rõ trên gương mặt của vợ chồng đảng viên 
cao tuổi Đảng Nguyễn Gia Liêm. Nhấp chén trà xuân, 
cùng con, cháu ôn lại những kỷ niệm gia đình, ông, bà 
không quên kể lại cho con, cháu nghe giờ phút thiêng 
liêng được đứng trong hàng ngũ của Đảng để từ đó rèn 
luyện, vun đắp lý tưởng sống vì đất nước, vì Nhân dân. 
Ông Liêm rạng rỡ: Nay, tuổi đã cao, tôi luôn động viên 
con, cháu tích cực học hành, thi đua lao động, sản xuất, 
chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước để trở thành người công dân có 
ích, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Tôi rất vui 
và tự hào khi gia đình tôi có 7 thành viên là đảng viên 
Đảng Cộng sản Việt Nam.
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(TIẾP THEO TRANG 3)

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết 
quả tích cực; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ 
vững; an sinh xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân 
tiếp tục được cải thiện… Thành tựu mà Hưng Yên đạt hôm nay đã 
khẳng định đó chính là thành quả của sự đoàn kết trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Hưng Yên và cấp ủy các cấp, sự điều 
hành quyết liệt của chính quyền, sự quyết tâm, đồng lòng của các tổ 
chức, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong việc triển khai, 
thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, kế hoạch… mà 
cấp ủy, chính quyền các cấp đã đề ra.

Cánh cửa năm 2023 đang mở ra, bên cạnh những thành tựu, thuận 
lợi, vẫn còn đó không ít những khó khăn, thách thức đòi hỏi chúng 
ta cần phải gắng sức, hợp lực để vượt qua, bảo đảm để các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 thành hiện thực. Điều đó đòi hỏi 
không chỉ là sự đoàn kết, niềm tự hào với truyền thống cách mạng 
và văn hiến mà còn là sự vươn lên, bứt phá bằng bản lĩnh và trí tuệ. 
Truyền thống là điểm tựa vững chắc để xuất phát. Bản lĩnh là để 
chúng ta giữ vững định hướng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, 

trở ngại, tiếp tục phát triển. Bản lĩnh còn là sự nghiêm cẩn, giữ cho 
trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ, chống tham nhũng, lãng phí, 
tiêu cực. Còn trí tuệ là để chúng ta xác định giải pháp, cách làm 
sáng tạo, đạt hiệu quả cao nhất, tạo ra bước đột phá về kinh tế - xã 
hội. Bản lĩnh là sức mạnh cộng sinh, trí tuệ là nội lực, là ngọn lửa 
thôi thúc cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta trên con đường xây 
dựng quê hương, đất nước.

Hưng Yên đi lên từ điểm xuất phát về kinh tế thấp. Chúng ta 
không có rừng, không có biển nhưng tiềm năng lớn và ưu việt của 
chúng ta là đất đai và con người, truyền thống cách mạng và văn 
hiến. Năm 2022, chúng ta đã đạt được những thành tích đáng tự 
hào. Tuy nhiên, đó chưa phải là cái đích để chúng ta tự mãn. Phía 
trước còn nhiều thử thách, nhưng chúng ta tin tưởng vào sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực 
của cả hệ thống chính trị hòa quyện vào sức dân, lòng dân. Vùng 
đất này, quê hương văn hiến, cách mạng này tiếp tục bừng sáng 
khát vọng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà sẽ sải những bước đi lên 
với niềm tin to lớn vào tương lai.

Mùa xuân...

Trọn đời theo Đảng
THẢO NGUYÊN

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3.2.1930-3.2.2023)
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Trong không khí tươi mới của ngày đầu xuân, 
chậm rãi đi trên những con đường thoáng 
đãng, cảm nhận bầu không khí trong lành, 

nhìn ngắm diện mạo khang trang của thành phố 
Hưng Yên có thể thấy nhiều đổi thay sau một 
năm nỗ lực xây dựng đô thị thông minh, sinh thái 
của thành phố.

Ngày 24/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 
hành Nghị quyết số 21-NQ/TU về phát triển thành 
phố Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 
đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu là xây dựng 
thành phố Hưng Yên trở thành đô thị thông minh, 
sinh thái, hiện đại và văn hiến. 

Thực hiện mục tiêu trên, thành phố Hưng Yên 
đã sớm bắt tay vào nâng cấp hạ tầng công nghệ 
thông tin. Hiện nay, mạng lưới internet trên địa 
bàn thành phố có thể kết nối đến 100% số hộ 
dân. Thành phố đã đưa vào sử dụng Trung tâm 
Giám sát điều hành thông minh, đặt tại trụ sở 
HĐND, UBND thành phố với nhiều chức năng 
tiện ích như: Trung tâm Giám sát và điều hành 
giao thông, Trung tâm Giám sát điều hành an 
ninh công cộng, Trung tâm Giám sát phản ánh 
hiện trường, Trung tâm giám sát thông tin trên 

môi trường mạng, Trung tâm Giám sát điều hành 
y tế, Trung tâm giám sát điều hành chỉ tiêu kinh 
tế - xã hội... 

Bức tranh đô thị của thành phố Hưng Yên 
ngày càng đậm nét và giàu sức sống, nhất là khi 
xuân về, nhà cửa được tân trang, phố phường 
thêm sắc cờ, hoa rực rỡ. Đến nay, 2 phường của 
thành phố đã hoàn thành đô thị hóa, 5 phường 
đang trong quá trình đô thị hóa; thêm 3 xã đang 
phấn đấu trở thành phường; tỷ lệ đô thị hóa toàn 
thành phố đạt 52%. Các xã vùng ven của thành 
phố như: Bảo Khê, Liên Phương, Quảng Châu, 
Tân Hưng… cũng phát triển sầm uất, những “phố 
trong làng” sôi động, nhộn nhịp.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của 
thành phố đạt 11,5%. Tỷ lệ làng, khu phố văn hoá 
đạt 98,8%,  cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 94%;  gia 
đình văn hóa đạt 94,5%. Liên tục trong 5 năm trở 
lại đây, thành phố huy động được trung bình 900 
tỷ đồng/năm để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
đô thị, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đến nay 
có gần 100 dự án đầu tư vào địa bàn, với tổng vốn 
đầu tư gần 9 nghìn tỷ đồng. 

Câu đốiCâu đối

NGUYỄN VĂN TRỤNGUYỄN VĂN TRỤ

Xuân 
đất nước
thắm tình
dân tộc

Tết 
quê hương

 đượm nghĩa
 đồng bào.

Không chỉ quan tâm phát triển toàn diện 
kinh tế - xã hội, mục tiêu của thành phố Hưng 
Yên là hướng đến đô thị sinh thái. Thành phố 
đang duy trì hơn 40ha diện tích công viên, 
vườn hoa, công trình công cộng có thảm hoa, 
cây xanh. Đây là những khoảng xanh giữa 
lòng phố thị. Công ty cổ phần Môi trường và 
Công trình đô thị Hưng Yên thường xuyên 
phân công 80 lao động để chăm sóc vườn 
hoa, cây xanh cho thành phố. Các loại cây và 
hoa được trồng phù hợp, để quanh năm thành 
phố luôn có màu xanh cây lá, có hoa nở theo 
mùa, tạo cảnh quan đẹp mắt và không khí 
trong lành. Thành phố Hưng Yên luôn quan 
tâm cải tạo những khoảng xanh, đem thiên 
nhiên vào lòng phố. Theo quy hoạch sử dụng 
đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Hưng 
Yên, thành phố quy hoạch hơn 26ha cho đất 
khu vui chơi giải trí và công viên; gần 20ha 
cho hồ điều hòa. 

Theo Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 
24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mục 
tiêu đến năm 2025, tăng trưởng GRDP của 
thành phố khoảng 10,5/năm; thu ngân sách 
nhà nước tăng trung bình trên 8%/năm; tỷ lệ 
đô thị hóa toàn thành phố đạt 59%; tỷ lệ hộ 
nghèo còn dưới 0,5%; thêm 5 xã lên phường. 
Đến năm 2030, đạt trên 50% các tiêu chí của 
đô thị loại I; hoàn thành dự án Khu đại học 
Phố Hiến; nâng cấp các xã còn lại lên phường; 
tăng trưởng GRDP đạt 11,5%/năm; tỷ lệ đô 
thị hóa đạt trên 70%. Đến trước năm 2035, 
thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại I, 
là thành phố du lịch văn hóa, có hệ sinh thái 
đô thị thông minh hoàn chỉnh. Đến năm 2045, 
thành phố Hưng Yên trở thành thành phố sinh 
thái, thông minh, văn hiến và giàu đẹp.

Đồng chí Doãn Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND 
thành phố cho biết: Những năm tiếp theo, 
thành phố tập trung xây dựng theo hướng phát 
triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và theo 
xu thế hệ sinh thái đô thị thông minh; rà soát 
thực hiện chiến lược thu hút đầu tư trọng điểm, 
khả thi theo định hướng và quy hoạch; chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị, trong đó 
thương mại - dịch vụ là mũi nhọn, công nghiệp 
- tiểu thủ công nghiệp là động lực thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo và khởi nghiệp; quản lý chặt chẽ, 
sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đất 
đai, khắc phục ô nhiễm, bảo vệ môi trường; 
đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã 
hội và nâng cao đời sống Nhân dân…

Xây dựng thành phố Hưng YênXây dựng thành phố Hưng Yên
 trở thành đô thị thông minh, sinh thái trở thành đô thị thông minh, sinh thái

 Diện mạo đô thị thông minh, sinh thái đang dần hình thành trên thành phố Hưng Yên 

VI NGOAN
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tiêu trên, thị xã Mỹ Hào đã xác định 
tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám 
làm, đổi mới, sáng tạo và luôn thể 
hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ 
trong xây dựng thị xã văn minh, 
giàu đẹp. Theo đó, Mỹ Hào đã tranh 
thủ, huy động các nguồn lực, đầu 
tư xây dựng các công trình, dự án 
trọng điểm theo đồ án quy hoạch 
chung đô thị Mỹ Hào đã được phê 
duyệt. Hệ thống các công trình 
cấp, thoát nước, vỉa hè, điện chiếu 
sáng, điện trang trí, cây xanh được 
đầu tư, nâng cấp chỉnh trang, đáp 
ứng yêu cầu tiến trình đô thị hóa, 
tạo mỹ quan và bảo vệ môi trường. 
Công tác quản lý đô thị được chỉ 
đạo thường xuyên, từng bước đi vào 
nền nếp.

Năm 2022, trong bối cảnh còn 
nhiều khó khăn do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19, thị xã đã tổ chức 
triển khai thực hiện đồng bộ, quyết 
liệt với nhiều giải pháp theo phương 
châm: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; 

tiếp tục ổn định kinh tế; huy động 
các nguồn lực xã hội để thúc đẩy 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã 
hội; tập trung tháo gỡ khó khăn cho 
sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu 
quả người dân và doanh nghiệp bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đẩy 
nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các 
công trình trọng điểm để thúc đẩy 
lan tỏa phát triển… Với nhiều cơ 
chế, chính sách ưu đãi, đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính, cải 
thiện môi trường kinh doanh nhằm 
thu hút đầu tư, thị xã Mỹ Hào đã 
thu hút được nhiều dự án lớn, ứng 
dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên 
tiến từ các doanh nghiệp trong nước 
và nước ngoài đầu tư phát triển sản 
xuất. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 
5 khu công nghiệp và 7 cụm công 
nghiệp với trên 220 dự án đầu tư, 
thu hút và giải quyết việc làm cho 
hàng chục nghìn lao động. Các khu 
đô thị mới như: Lạc Hồng Phúc, Phố 
Nối, Yên Sơn, Vạn Thuận Phát lần 
lượt ra đời. Kết cấu hạ tầng phát 

   Sôi động đô thị
 công nghiệp - dịch vụ Mỹ Hào

Diện mạo đô thị trẻ Mỹ Hào từng ngày đổi mới

Lãnh đạo thị xã Mỹ Hào thăm dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH 
Dong Yang E&P Việt Nam trên địa bàn phường Nhân Hòa

Mang trong mình sự năng động 
của một đô thị công nghiệp - 
dịch vụ, thời gian qua, thị xã 

Mỹ Hào đã có những bước tiến vượt 
bậc về mọi mặt, ngày càng khẳng 
định lợi thế, tiềm năng phát triển. 
Đặc biệt, thị xã luôn quan tâm đầu 
tư xây dựng kết cấu hạ tầng gắn 
với công tác chỉnh trang, xây dựng 
cảnh quan, mở rộng không gian đô 
thị theo hướng văn minh và hiện đại. 

Xuân sang trong tiết trời se lạnh, 
thong dong ngắm nhìn những đổi 
thay trên từng con đường, góc phố 
và tận hưởng hương xuân đang về 
trên đô thị trẻ mới thấy được sự 
nỗ lực phấn đấu không ngừng của 
Đảng bộ, chính quyền và Nhân 
dân thị xã Mỹ Hào. Thị xã Mỹ Hào 
hôm nay đang khoác trên mình bộ 
áo mới tươi đẹp và hiện đại. Những 
con đường thảm nhựa, những vỉa 
hè sạch đẹp, thông thoáng với hệ 
thống cây xanh, điện chiếu sáng 
đồng bộ. Đặc biệt khu trung tâm 
của thị xã, môi trường cảnh quan 
được quan tâm chỉnh trang, nhiều 
nhà cao tầng được xây dựng, trung 
tâm thương mại hiện đại phát triển, 
các công trình văn hóa, thể thao, 
giải trí được quan tâm đầu tư… Ông 
Trần Quang Đạt ở phường Bần Yên 
Nhân chia sẻ: Thời gian qua, thị 
xã đã tập trung xây dựng các công 
trình, hạng mục theo hướng đồng 
bộ, quy hoạch các khu dân cư hiện 
đại. Nhiều tuyến đường được làm 
mới; hệ thống cấp, thoát nước được 
nâng cấp, cải tạo... Là một người 
dân, tôi thực sự rất vui mừng, phấn 
khởi trước sự đổi thay nhanh chóng 
của thị xã. 

Theo Quy hoạch xây dựng vùng 
tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 
đến năm 2050 xác định vai trò của 
thị xã Mỹ Hào là trung tâm công 
nghiệp - dịch vụ - đô thị đồng bộ, 
phát triển đô thị thông minh. Nghị 
quyết của Đại hội Đảng bộ thị xã 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng quyết 
tâm phấn đấu đến năm 2023, thị xã 
Mỹ Hào cơ bản đạt tiêu chí đô thị 
loại III, đến năm 2025, hoàn thành 
đề án Mỹ Hào trở thành thành phố 
trực thuộc tỉnh. Để đạt được mục 

triển, các thiết chế văn hóa, giáo 
dục, y tế được nâng lên, góp phần 
nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần của Nhân dân. Năm 2022, tổng 
giá trị sản xuất của thị xã ước đạt 
gần 34 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% 
so với năm 2021. Cơ cấu kinh tế: 
Nông nghiệp - Công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp - Thương mại, dịch 
vụ là: 2,1% - 64,3% - 33,6%. Các 
lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục 
chuyển biến tích cực.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí 
thư Thị ủy Mỹ Hào cho biết: Trong 
thời gian tới, thị xã Mỹ Hào có chiến 
lược phát triển công nghiệp phù 
hợp với quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030 của tỉnh; 
tập trung chuyển trọng tâm thu hút 
đầu tư từ số lượng sang chất lượng, 
thân thiện môi trường và hiệu quả 
sử dụng đất đai; ưu tiên thu hút các 
dự án công nghệ cao, công nghiệp 
hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, 
giá trị gia tăng cao, có tác động lan 
tỏa và kết nối chuỗi cung ứng giá trị 
trong nước và toàn cầu… Đồng thời, 
phấn đấu đến năm 2025, có thêm 
từ 3 đến 5 cụm công nghiệp đi vào 
hoạt động, đáp ứng nhu cầu mặt 
bằng cho các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, các cơ sở, các hợp tác xã, 
các làng nghề; phấn đấu đầu tư xây 
dựng khoảng 120 dự án công trình 
hạ tầng đô thị và chỉnh trang nông 
thôn mới kiểu mẫu với tổng mức 
đầu tư khoảng 4.600 tỷ đồng. 

Thị xã Mỹ Hào hôm nay khoác 
lên mình một diện mạo mới sôi động, 
hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển. 
Những kết quả đạt được đã thể hiện 
tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó 
vươn lên của Đảng bộ, chính quyền 
và Nhân dân thị xã. Kết quả đó còn 
là động lực, nền tảng để Đảng bộ, 
chính quyền và Nhân dân thị xã Mỹ 
Hào tự tin vươn lên những tầm cao 
mới, sánh bước cùng sự phát triển 
chung của quê hương đón chào 
những mùa xuân.

LÊ HIẾU
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Đón năm mới Quý Mão 2023, 
ngành Thuế tỉnh vui mừng với 
kết quả số thu ngân sách nội 

địa mang tính bứt phá, vươn lên top 
10 tỉnh, thành phố có số thu ngân 
sách nhà nước (NSNN) cao nhất 
toàn quốc. Với việc nuôi dưỡng và 
khai thác hiệu quả các nguồn thu 
NSNN, kết quả thu nội địa tiếp tục 
đạt dấu mốc mới đầy ấn tượng: Tổng 
thu nội địa ước đạt trên 46 nghìn tỷ 
đồng, đạt trên 291% dự toán HĐND 
tỉnh giao.

Năm 2022, HĐND tỉnh giao thu 
ngân sách nội địa 15.925 tỷ đồng. 
Tỉnh tiếp tục được giao tự bảo đảm 
cân đối thu, chi ngân sách nhà 
nước và có điều tiết về Trung ương. 
Công tác thu NSNN trong năm qua 
có những thuận lợi cơ bản là: Nền 
kinh tế được "mở cửa” trong trạng 
thái bình thường mới, dịch Covid-19 
cơ bản được kiểm soát, kinh tế - xã 
hội trên đà phục hồi và phát triển; 
một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh 
bắt đầu triển khai nên phát sinh số 
tiền sử dụng đất và tiền thuê đất 
nộp một lần lớn. Do đó, mặc dù có 
một số chính sách tác động tới giảm 
thu NSNN nhưng kết quả thu NSNN 
năm 2022 vẫn đạt những kết quả 
tích cực và khả quan.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho 
người nộp thuế, ngành Thuế tỉnh 
đã triển khai tốt việc tiếp nhận và 
giải quyết các thủ tục hành chính 
thuế theo cơ chế “một cửa”. Theo 
đó, người nộp thuế chỉ phải đến một 
nơi để thực hiện toàn bộ các thủ tục 
hành chính thuế từ khi nộp hồ sơ 
đến khi nhận kết quả, thời gian giải 
quyết đúng theo giấy hẹn. Bên cạnh 
đó, ngành thuế còn phối hợp tốt với 
các cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ 
quan công an để thực hiện tốt cơ 
chế “một cửa liên thông” trong việc 

Bứt phá số thu ngân sách nội địa
MINH NGHĨA

cấp đăng ký kinh doanh, đăng ký 
thuế, chứng nhận con dấu doanh 
nghiệp; liên thông giải quyết các hồ 
sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên 
quan đến sử dụng đất... 

Để việc triển khai hoá đơn điện 
tử (HĐĐT) đạt hiệu quả cao, Cục 
Thuế tỉnh đã chủ động tham mưu 
với UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ 
đạo triển khai HĐĐT, tổ giúp việc 
Ban Chỉ đạo, đồng thời, xây dựng 
kế hoạch và lộ trình triển khai HĐĐT 
trong toàn ngành. Đến hết tháng 
6/2022, tỉnh hoàn thành 100% số 
lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ 
kinh doanh đang hoạt động sử 
dụng HĐĐT.

Để khai thác hiệu quả nguồn thu 
vào NSNN, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo 
đơn vị trực thuộc rà soát nguồn thu 
trên địa bàn đến từng đối tượng, 
khoản thu, sắc thuế. Đẩy mạnh 

giám sát việc kê khai nộp thuế hàng 
tháng, hàng quý của các doanh 
nghiệp để thu đúng, thu đủ, kịp thời 
vào ngân sách nhà nước; đồng thời 
đôn đốc các khoản thuế được gia 
hạn đã đến hạn nộp ngân sách. 

Thực hiện Nghị định số 34/2022/
NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính 
phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá 
trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 
nghiệp, thuế thu nhập cá nhân 
và tiền thuê đất trong năm 2022, 
Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh tuyên 
truyền đến người nộp thuế. Các 
cơ quan Thuế hướng dẫn rõ về đối 
tượng, trình tự, thủ tục gia hạn thuế 
mà người nộp thuế cần thực hiện. 
Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh chỉ đạo 
các phòng chức năng và các Chi 
cục Thuế khu vực thông tin đầy đủ, 
chi tiết đến tất cả người nộp thuế 
trên địa bàn bằng nhiều hình thức 

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục thuế tỉnh

để người nộp thuế được biết và thụ 
hưởng chính sách này. 

Với những giải pháp đồng bộ 
và quyết liệt, nhiệm vụ thu thuế 
nội địa đã đạt được những kết quả 
quan trọng và khá toàn diện. Tổng 
thu ngân sách nội địa ước đạt trên  
46 nghìn tỷ đồng, đạt trên 291% dự 
toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu 
tiền sử dụng đất có sự tăng trưởng 
mạnh mẽ, mang tính đột phá: Thu 
tiền sử dụng đất ước đạt trên 33 
nghìn tỷ đồng, đạt 464% dự toán 
HĐND tỉnh giao. Kết quả thu tiền 
sử dụng đất đạt cao chủ yếu là do 
một số dự án đầu tư khu đô thị trên 
địa bàn có số nộp ngân sách khá 
như: dự án Dream City, dự án Khu 
đô thị Đại An, Công ty cổ phần bất 
động sản Ecopark Nomura,...  

Phấn khởi với những kết quả 
đạt được, trong những ngày đầu 
xuân năm mới này, cán bộ, công 
chức ngành Thuế lại cần mẫn với 
nhiệm vụ được giao. Các đội thuế 
hàng ngày bám sát cơ sở, rà soát 
các tổ chức, cá nhân mới tham gia 
hoạt động sản xuất, kinh doanh để 
đưa vào diện quản lý và thu thuế; 
các đội kiểm tra, thanh tra tích cực 
thực hiện nghiệp vụ chuyên môn 
để phòng ngừa gian lận, trốn thuế. 
Đồng thời, Văn phòng Cục và các 
Chi cục Thuế đẩy mạnh các hoạt 
động tuyên truyền, hỗ trợ người 
nộp thuế, góp phần nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật thuế của 
người nộp thuế. Nắm bắt, quản lý 
chặt chẽ các nguồn thu, giám sát 
việc kê khai nộp thuế hàng tháng, 
hàng quý của các doanh nghiệp 
để thu đúng, thu đủ, kịp thời vào 
NSNN.

Trong tiết trời se lạnh của 
những ngày cuối năm, chúng 
tôi về thăm các làng hoa của 

huyện Văn Giang, từ sáng sớm, 
trong màn đêm sương mờ, tiếng trò 
chuyện rôm rả của các bà, các chị 
nông dân làm vườn như xua tan cái 
lạnh giá của mùa đông. Gia đình bà 
Nguyễn Thị Hồng, xã Phụng Công 
đang tất bật chăm sóc vườn hoa 
cho kịp đón năm mới. Bà Hồng kể, 
trước đây, thu nhập chính của người 
dân xã Phụng Công là cấy lúa nên 
nông dân làm quần quật quanh 
năm suốt tháng nhưng thu nhập 
không cao. Từ định hướng của địa 
phương, nhiều hộ đã mạnh dạn đi 
tìm hiểu mô hình trồng hoa ở nhiều 
địa phương, sau đó mang những 
kiến thức đã học hỏi về áp dụng tại 
địa phương. Thời gian đầu, trong 
xã chỉ có vài hộ, mỗi hộ chỉ dành 
vài chục mét vuông đất màu mỡ để 
trồng thử nghiệm. Chỉ sau một vụ, 
các loài hoa như hoa trà, hoa hồng 
đã cho hiệu quả kinh tế rõ rệt, cao 
gấp 3 - 4 lần cấy lúa, và sau 2-3 vụ, 
trồng hoa ngày càng cho hiệu quả 
cao hơn nhiều lần cấy lúa, hàng 
trăm hộ đã vươn lên làm giàu. 

Ở mỗi địa phương, nông dân 
lại có cách làm giàu riêng từ thửa 
ruộng của mình. Những địa phương 
có công nghiệp, dịch vụ, đô thị 
phát triển như Văn Lâm, Yên Mỹ, 
Mỹ Hào, Văn Giang, Khoái Châu… 
đất nông nghiệp càng trở nên quý 
như “vàng”, vì thế nông dân đã biết 
tận dụng để nuôi trồng những loại 
cây, con đặc sản cho giá trị kinh 
tế cao. Trồng hoa, cây cảnh, cây 
ăn quả đã khẳng định được lợi thế 
trong phát triển nông nghiệp ở các 
địa phương, gắn bó với nông dân 
và “trả lộc” cho họ từ bàn tay trắng 
trở thành triệu phú. Ngược lại, nông 
dân ở các huyện phía nam của tỉnh 

Đồng ruộng lên xanh
 

như Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ, Phù 
Cừ cũng có những cách làm kinh tế 
mang đặc thù riêng. Cùng với những 
mô hình kinh tế trang trại, ở những 
cánh đồng trước đây vẫn chỉ trông chờ 
vào cấy lúa hai vụ, nay đã được luân 
canh gối vụ cho thu nhập hàng trăm 
triệu đồng mỗi năm. Tuy thu nhập 
chưa cao, nhưng với người nông dân 

trước đây chủ yếu trông chờ vào hạt 
lúa, củ khoai thì nguồn thu nhập đó 
cũng đã phần nào giúp họ có thêm dư 
dả trong cuộc sống.

“Tết này nông dân chúng tôi lại 
có cái tết to hơn năm trước”. Đó là lời 
tâm sự của bà Trần Thị Hới, nông dân 
xã Toàn Thắng (Kim Động). Vừa rót 
nước mời khách, bà Hới đon đả khoe: 

Nông dân huyện Phù Cừ áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Khép lại năm 2022, nông dân ở các địa phương trong tỉnh có thêm nhiều niềm vui với những 
mùa vụ thắng lợi. Sau những ngày lao động nhọc nhằn cho cây nở hoa kết trái, đất và cây đã 
không phụ công người chăm sóc “trả lộc” giúp họ trở thành những triệu phú nông dân. 

””
””

Vụ đông vừa qua, nông dân 
trong xã trồng dưa chuột bao 
tử chế biến và xuất khẩu 
“trúng to”. Theo tính toán và 
kinh nghiệm của các hộ nông 
dân, trồng dưa bao tử tuy mất 
nhiều thời gian nhưng cho 
thu nhập cao. Với năng suất 
1 sào dưa bình quân đạt 1,2 
- 1,5 tấn, trừ chi phí, người 
trồng còn lãi trên 3 triệu 
đồng/sào. Dưa bao tử được 
nhiều hộ coi là cây làm giàu. 
Trước đây diện tích trồng ít, 
khi thu hoạch người dân phải 
mang bán tại các chợ. Hiện 
nay, dưa được trồng đại trà 
nên tư thương đến tận ruộng 
thu mua, nhiều công ty đặt 
hàng ngay từ đầu vụ, đầu ra 
thuận lợi nên nông dân gắn 
bó hơn với đồng ruộng.

Như một thói quen, vào 
sáng mùng một Tết hằng 
năm, anh Đào Xuân Đỉnh, 
chủ trang trại ở xã Dạ Trạch 
(Khoái Châu) lại ra vườn tưới 

(XEM TRANG 13 )
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Khi hương sắc của mùa xuân theo cánh hoa 
đào len lỏi vào từng ngõ xóm thì cũng là 
lúc các cán bộ công đoàn đất nhãn lại bận 

rộn với những hoạt động chăm lo Tết cho người 
lao động với một ước mong, trăn trở: Mang mùa 
xuân và cái Tết ấm áp, đủ đầy đến cho tất cả 
người lao động.

Với sự nỗ lực của các cấp công đoàn, mỗi 
dịp Tết đến, xuân về, trên địa bàn tỉnh, hàng 
nghìn suất quà và vé tàu, vé xe được trao tận 
tay cho công nhân lao động có hoàn cảnh gia 
đình khó khăn đã góp phần chở giấc mơ sum 
vầy cho hàng nghìn gia đình sau một năm làm 
việc vất vả. Hàng năm, chương trình “Tết sum 
vầy - Xuân bình an” là hoạt động mang nhiều 
dấu ấn và khẳng định được vai trò đồng hành 
của tổ chức công đoàn đối với người lao động. 
Với phương châm không để đoàn viên nào 
không có Tết, vào dịp Tết Nhâm Dần 2022, các 
cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức và phối hợp tổ 
chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho 
115.829 lượt công nhân, viên chức, lao động 
(CNVCLĐ) với số tiền gần 37 tỷ đồng. Chào 
đón xuân Quý Mão 2023, các cấp công đoàn 
trong tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết 
thực, hướng về cơ sở nhằm động viên, khích 

lệ tinh thần, mang đến cho người lao động Tết 
ấm cúng, bình yên, chuẩn bị tâm thế vững vàng 
để bước sang năm mới với nhiều quyết tâm, kỳ 
vọng mới.

Năm 2022, các cấp công đoàn đã thực hiện 
tốt việc giám sát các đơn vị, doanh nghiệp trong 
thực hiện chế độ, chính sách; thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở; tổ chức hoạt động tư vấn pháp 
luật; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe; đối thoại, 
động viên CNVCLĐ vượt qua khó khăn, tích cực 
lao động sản xuất. Trong đó, tổ chức công đoàn 
đã phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn 
vị tại 864/864 công đoàn cơ sở khối cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức 
hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, 430/783 
công đoàn khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị 
người lao động; tham mưu với lãnh đạo doanh 
nghiệp ký 1 thỏa ước lao động tập thể nhóm 
doanh nghiệp ngành may và 321 thỏa ước lao 
động tập thể tại doanh nghiệp, góp phần xây 
dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, 
tiến bộ.

Cùng với đó, các cấp công đoàn tổ chức cho 
đoàn viên góp ý các văn bản dự thảo luật, chế 
độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của 
người lao động; tổ chức 2.265 hội nghị tuyên 

Tổ chức công đoàn - Góp phần cho mùa xuân của người lao động thêm ấm áp
NGUYỄN THỊ THANH TUYẾT

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, về pháp luật lao 
động cho hơn 170 nghìn lượt CNVCLĐ, giúp 
người lao động nâng cao nhận thức, sống, làm 
việc theo Hiến pháp, pháp luật. Đặc biệt, LĐLĐ 
tỉnh đã cử 2 doanh nghiệp tham gia Chương 
trình “Giờ thứ 9” và được Tổng LĐLĐ Việt Nam 
ghi nhận, đánh giá cao. Đối với các phong trào 
thi đua được triển khai đến 100% công đoàn cơ 
sở. Năm vừa qua, toàn tỉnh đã có hơn 7.000 đề 
tài, sáng kiến của người lao động được các cấp, 
ngành công nhận, làm lợi với số tiền hàng tỷ 
đồng; hàng nghìn đoàn viên có thành tích xuất 
sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao 
động sáng tạo” có hoàn cảnh khó khăn đã được 
LĐLĐ biểu dương, khen thưởng. Bên cạnh đó, 
các cấp công đoàn còn tuyên truyền, vận động, 
hỗ trợ người lao động tham gia chương trình “1 
triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết 
tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng 
LĐLĐ Việt Nam phát động, đến tháng 11/2022, 
đã có hơn 6.000 lượt sáng kiến của CNVCLĐ 
trong tỉnh tham gia chương trình. Các mặt công 
tác khác như: Phát triển đoàn viên, thành lập 
công đoàn cơ sở; tham gia xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; kiểm 
tra, giám sát; xây dựng tổ chức công đoàn vững 
mạnh… được quan tâm triển khai và đạt nhiều 
kết quả tích cực. Đối với chương trình Phúc lợi 
cho đoàn viên và người lao động, toàn tỉnh đã 
có hơn 10 nghìn đoàn viên được hưởng lợi từ các 
thỏa thuận hợp tác với số tiền hơn 3 tỷ đồng. 
Vào Tháng công nhân, kỷ niệm ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam (28/7), các cấp công đoàn 
đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó 
LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây mới nhà mái ấm công 
đoàn cho 11 đoàn viên; thăm, tặng quà, hỗ trợ 
cho 35 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc 
bệnh hiểm nghèo với số tiền hàng trăm triệu 
đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thể dục thể thao… củng cố niềm tin của người 
lao động đối với tổ chức công đoàn.

Nhìn những gương mặt rạng rỡ, ánh mắt vui 
tươi, xúc động của người lao động khi cầm trên 
tay gói quà Tết của công đoàn; được nghe họ 
kể những câu chuyện về gia đình, công việc, dự 
định cho một năm mới xen lẫn cả sự náo nức, 
mong chờ khi sắp được về sum họp với gia đình; 
thấy từng chuyến xe đưa công nhân về quê ăn 
Tết lăn bánh, mang theo những nụ cười tươi rói, 
lời chúc đầu xuân rộn rã của người lao động như 
xua tan giá lạnh, tiếp thêm động lực để mỗi cán 
bộ công đoàn tiếp tục nỗ lực để chăm lo tốt hơn 
cho người lao động. 

Yên Mỹ mùa xuân về
MAI NHUNG

Mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế ở xã Trung Hưng (Yên Mỹ)

LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà và đối thoại với người lao động tại Công ty cổ phần may Hưng Vũ 
(Ân Thi)

(XEM TRANG 13 )

Năm 2022, sau khi dịch Covid-19 tạm 
thời được khống chế, hoạt động kinh 
tế - xã hội dần được hồi phục và phát 

triển. Nhìn lại chặng đường đã qua với bao khó 
khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, quyết 
tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân 
dân nên kinh tế - xã hội của huyện Yên Mỹ đã 
khởi sắc và phát triển. Năm 2022, hầu hết các 
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện 
đều có mức tăng trưởng khá như: Tổng giá trị 
sản xuất đạt trên 104%; thu ngân sách trên địa 
bàn đạt trên 286%; tổng sản phẩm bình quân 
đầu người đạt trên 114% so với kế hoạch.

Trên địa bàn huyện hình thành nhiều mô 
hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa cho hiệu 
quả kinh tế cao; huyện đã có hàng chục mô 
hình liên kết trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy 
sản đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn khoảng 
30% so với sản xuất riêng lẻ. Một số sản 
phẩm nông nghiệp đặc thù, thế mạnh của địa 
phương đã xây dựng được thương hiệu, có thị 
trường tiêu thụ ổn định như: Rau an toàn ở 
xã Yên Phú, xã Hoàn Long; ổi VietGAP ở xã 
Hoàn Long...
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Năm Nhâm Dần khép lại, được sự quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, 
chính quyền địa phương, của Trung ương 

Hội Nông dân Việt Nam, công tác hội và phong 
trào nông dân trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết 
quả tích cực. Cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh 
đã phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, đoàn 
kết, năng động, sáng tạo giành được nhiều thành 
tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Chấp 
hành Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu với Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ thị tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu 
quả của tổ chức hội trong tình hình mới, xây dựng 
các kế hoạch, lộ trình đổi mới nội dung, phương 
pháp hoạt động, triển khai các giải pháp củng cố, 
nâng cao chất lượng của tổ chức hội cơ sở và hội 
viên. Để thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, các 
cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục tư tưởng chính trị trong cán bộ, hội viên nông 
dân, kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
khích lệ, động viên nông dân tích cực tham gia 
thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiều cơ sở hội 
đã sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện 
các đợt thi đua, các cuộc vận động; chú trọng 
đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát triển 
hội viên mới, nâng cao chất lượng hoạt động. 
Sinh hoạt chi hội, tổ hội được đổi mới theo hướng 
thiết thực, hiệu quả, gắn nhiệm vụ công tác hội 
với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và nâng cao 
đời sống của hội viên. Nhờ đó, năm 2022, các 
cấp hội trong tỉnh đã kết nạp được 3.200 hội viên 

mới, đạt 106% so với chỉ tiêu kế hoạch được 
giao, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên là 
215.534 hội viên. 

Trong triển khai công tác hội và phong trào 
nông dân, tổ chức hội đã bám sát sự chỉ đạo của 
hội cấp trên, nhiệm vụ chính trị của địa phương, 
tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn 
thể, triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, 
thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 
và các phong trào thi đua. Trong các phong trào 
thi đua, trọng tâm là phong trào Nông dân thi 
đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp 
nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, các 
cấp hội đã phát động phong trào thi đua, tuyên 
truyền, vận động được 86.647 hộ đăng ký tham 
gia phong trào năm 2022. Qua bình xét, toàn tỉnh 
có 73.453 hộ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các 
cấp. Cùng với thực hiện các phong trào thi đua, 
các cấp hội tích cực vận động hội viên nông dân 
và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đóng góp, 
tương trợ giúp đỡ các hộ khó khăn 6.875 ngày 
công về vốn, cây, con giống, lương thực, giúp họ 
vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, các cấp hội đã 
vận động hội viên tự nguyện tham gia xây dựng 
kết cấu hạ tầng nông thôn với số tiền gần 8,7 tỷ 
đồng, 9.322 ngày công; hiến 28.940m2 đất; làm 
mới, sửa chữa 73km đường giao thông; kiên cố 
hóa, sửa chữa 38km mương; làm mới, sửa chữa 
54 chiếc cầu, cống... góp phần làm thay đổi diện 
mạo nông thôn.

Với vai trò đồng hành cùng hội viên nông dân 
phát triển kinh tế, các cấp hội đã vận động hội 
viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát 
triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp; tích cực học nghề nông nghiệp và phi 
nông nghiệp; tăng cường liên kết trong sản xuất, 
tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác…Bên 

cạnh đó, triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân 
về vốn, khoa học kỹ thuật, cung ứng thiết bị, vật 
tư nông nghiệp để phát triển kinh tế. Năm 2022, 
nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh 
đang quản lý hơn 93 tỷ đồng; tín chấp với tổ chức 
ngân hàng hơn 3 nghìn tỷ đồng cho hội viên vay; 
phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng phân 
bón trả chậm; tổ chức được 316 buổi tư vấn, tập 
huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn 
nuôi gia súc, gia cầm; kỹ thuật bón phân cho cây 
trồng; kỹ thuật sản xuất lúa giống; sản xuất nông 
sản sạch và vệ sinh an toàn thực phẩm cho  hội 
viên nông dân; hỗ trợ nông dân tiêu thụ 2.923 
tấn nông sản các loại. Từ sự hỗ trợ của tổ chức 
hội, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình 
sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế 
cao của hội viên nông dân, góp phần nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần.

Với việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải 
pháp, kết quả thực hiện những chỉ tiêu công tác 
hội và phong trào nông dân năm 2022 đã có 
11/12 chỉ tiêu vượt, 1/12 chỉ tiêu đạt so với kế 
hoạch đề ra. Tổ chức hội nông dân từ tỉnh đến 
cơ sở không ngừng được xây dựng, củng cố và 
kiện toàn; xứng đáng với vai trò là đoàn thể chính 
trị - xã hội của giai cấp nông dân, là chỗ dựa 
tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và 
Nhân dân. Thời gian tới, các cấp hội nông dân 
trong tỉnh tiếp tục hướng các hoạt động về cơ sở, 
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo 
hướng thiết thực, hiệu quả; quan tâm chăm lo, 
bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, 
nhất là những vấn đề mà hội viên đang cần hỗ 
trợ, tạo động lực để hội viên gắn bó, xây dựng tổ 
chức hội ngày càng vững mạnh.

Khẳng định vai trò của tổ chức Hội Nông dân
VŨ VĂN THẮNG

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Hội Nông dân tỉnh họp giao ban triển khai nhiệm vụ

lên nhành lộc non của cây cam những giọt 
nước trong lành mang sức sống, hơi thở mùa 
xuân. Anh Đỉnh cho rằng, tưới cây ngày đầu 
năm để lấy may, cầu nguyện một năm mưa 
thuận gió hoà, cây cối xanh tươi, hoa trái 
nặng trĩu cành. Có lẽ cũng vì thế, vườn cam 
đường canh của anh mỗi năm lại cho một vụ 
thu hoạch thắng lợi. Đón xuân mới, gia đình 
anh có thêm nhiều niềm vui. Chỉ tính riêng 
từ 5 sào trồng cam đường canh, gia đình anh 
có thu nhập hơn 60 triệu đồng. Không chỉ gia 
đình anh Đỉnh, hàng trăm hộ từ cấy lúa hai 
vụ, nay đã có tư duy làm kinh tế mới, cho thu 
nhập cao ngay trên mảnh ruộng của mình. 

Câu chuyện về nông dân tìm cách làm 
giàu ở hầu khắp các địa phương được hun 
nóng từng ngày. Trong những người vươn lên 
từ khó khăn trở thành khá giả, có không ít 
người trước đây chỉ thu nhập từ hai vụ lúa đã 
“phất lên” thành tỷ phú. Ở từng địa phương, 
nông dân thâm canh, nuôi trồng mỗi loại cây, 
con khác nhau, nhưng họ đều hướng tới một 
nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, hằng 
ngày vẫn dày công vun xới cho mảnh vườn, 
thửa ruộng tươi tốt.

Đồng ruộng ...
(TIẾP THEO TRANG 11)

Yên Mỹ ... (TIẾP THEO TRANG 12 )

Khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huyện tập 
trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
và thương mại - dịch vụ. Hiện nay, huyện đã có 
10 cụm công nghiệp được quy hoạch, trong đó, 
năm 2022 có 5 cụm công nghiệp đã được UBND 
tỉnh ban hành quyết định thành lập và đang khẩn 
trương đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút các dự 
án thứ cấp. Cũng trong năm 2022, toàn huyện 
đã thu hút thêm 12 dự án đầu tư mới; tổng giá trị 
sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt trên 
51 nghìn tỷ đồng, tăng 12,85% so với năm 2021 
và vượt trên 3% so với mục tiêu, kế hoạch đề 
ra. Thương mại, dịch vụ có sự phục hồi và tăng 
trưởng khá với giá trị kinh doanh, dịch vụ đạt 8,5 
nghìn tỷ đồng, tăng gần 14,54% so với năm 2021 
và vượt 8,69% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng ngành công 
nghiệp với kết quả tỷ trọng ngành công nghiệp, 
xây dựng chiếm 83,93%. 

Với nỗ lực quyết tâm trong xây dựng nông 
thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô 
thị văn minh, các địa phương của huyện đã có 
nhiều cách làm sáng tạo để huy động nguồn lực 
đầu tư, đặc biệt là nguồn lực từ xã hội hóa. Năm 
2022, tổng nguồn lực huy động đầu tư phát triển 
kinh tế - xã hội huyện đạt trên 1,3 nghìn tỷ đồng, 

nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, kiểu mẫu đạt gần 700 tỷ đồng. Ngoài 
vốn từ ngân sách nhà nước, Nhân dân trong 
huyện đã đóng góp, ủng hộ gần 80 tỷ đồng để 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Kết 
thúc năm 2022, toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu… 

Không chỉ kinh tế phát triển, lĩnh vực văn hóa, 
xã hội, giáo dục, y tế cũng có sự phát triển ổn 
định. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt   
92%; tỷ lệ người dân đấu nối và sử dụng nước 
sạch tập trung đạt trên 83%; thêm 3 trường học 
đạt chuẩn quốc gia; 80/92 cơ quan, đơn vị đạt 
danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa; gần 100% 
thôn, khu phố văn hóa… Huyện thường xuyên 
quan tâm công tác cải cách hành chính, xây dựng 
chính quyền điện tử. 

Đồng chí Đặng Xuân Lương, Chủ tịch UBND 
huyện cho biết: Với những kết quả đã đạt được 
trong năm 2022 sẽ trở thành động lực quan trọng 
thúc đẩy huyện hoàn thành các mục tiêu, chỉ 
tiêu, nhiệm vụ năm 2023, từ đó tạo nền tảng vững 
chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
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chiến sĩ LLVT đóng góp và xã hội 
hóa hơn 3,6 tỷ đồng. Vào đầu năm 
học 2022 - 2023, LLVT tỉnh trao 45 
xe đạp tặng các học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn đạt thành tích cao 
trong học tập tại nhiều địa phương 
trong tỉnh. 

Những con số thống kê mới chỉ 
đơn thuần định lượng phần nào kết 
quả trong công tác dân vận của 
LLVT tỉnh những năm qua, thực sự 
chứng kiến mỗi đợt, mỗi hoạt động 
dân vận mới thấy hết tình cảm, tinh 
thần, trách nhiệm của những người 
lính hôm nay. Còn nhớ, trong lần tổ 
chức trao xe đạp tặng học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn mới đây, chúng 
tôi không khỏi xúc động trước lời 
phát biểu cảm tưởng của em Phạm 
Ngọc Ánh, học sinh lớp 8C Trường 
THCS  Long Hưng (Văn Giang). 
Năm 2019, mẹ của Ánh không may 

qua đời trong một vụ tai nạn giao 
thông. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi 
ngoai thì đến năm 2020, một tai họa 
nữa lại giáng xuống gia đình của 
em khiến bố em mất. Trải qua nỗi 
đau, sự mất mát quá lớn khi bố mẹ 
qua đời, nhiều lúc Ánh tưởng mình 
không thể vượt qua. Nhưng được 
sự cưu mang, bao bọc, yêu thương 
của họ hàng nội ngoại; sự dạy bảo, 
dìu dắt ân cần của các thầy, cô giáo 
cũng như sự động viên của các 
bạn, Ánh đã nỗ lực cố gắng, quyết 
tâm phấn đấu để năm học 2021 - 
2022 trở thành học sinh giỏi. Bước 
vào đầu năm học 2022 - 2023, Ánh 
thực sự vui mừng và hạnh phúc khi 
nhận được sự quan tâm cùng món 
quà ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ 
Bộ CHQS tỉnh tặng là một chiếc 
xe đạp giúp con đường đưa em từ 
nhà đến trường được gần hơn. Sự 

Ấm áp tình quân dân
HOÀNG BỀN

Bộ CHQS tỉnh tặng quà học sinh đạt thành tích cao trong học tập 
nhân dịp đầu năm học 2022 - 2023

Phát huy truyền thống của quê 
hương Hưng Yên văn hiến và 
giàu truyền thống cách mạng, 

những năm qua, ngoài nêu cao tinh 
thần quyết tâm huấn luyện, sẵn 
sàng chiến đấu, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa 
phương, lực lượng vũ trang (LLVT) 
tỉnh còn có nhiều hoạt động dân 
vận hướng về cộng đồng, tô thắm 
hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Không thể kể hết những hoạt 
động, việc làm ý nghĩa của LLVT 
tỉnh vì Nhân dân, nhưng chắc chắn 
một điều, những người lính đã tham 
gia lao động, giúp dân với tất cả 
nhiệt huyết, bằng tinh thần, trách 
nhiệm của người lính. Chỉ tính riêng 
trong hai năm 2021 - 2022, Bộ 
CHQS tỉnh phối hợp với Hội Chữ 
thập đỏ tỉnh khám bệnh, tư vấn sức 
khỏe và tặng quà cho 783 đối tượng 
thuộc gia đình chính sách, người 
có công với cách mạng, người có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn 
nhân chất độc da cam tại một số địa 
phương trong tỉnh; phối hợp với Hội 
Nông dân tỉnh tổ chức trồng "Hàng 
cây quân dân" dịp thanh niên lên 
đường nhập ngũ với số lượng 6.393 
cây xanh, cây lấy gỗ, cây ăn quả, 
số tiền trên 325 triệu đồng; tổ chức 
quyên góp, hỗ trợ xây 5 “Nhà đồng 
đội”, "Nhà tình nghĩa" tặng đối tượng 
là quân nhân chuyên nghiệp và nạn 
nhân chất độc da cam, trị giá 400 
triệu đồng; phối hợp với Viettel Hưng 
Yên tặng thiết bị học trực tuyến 
cho 14 học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn thuộc Trường THCS Phạm 
Huy Thông (Ân Thi). Cùng với đó, 
Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn, 
chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị 
xã, thành phố phối hợp với Ủy ban 
MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức 
các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền 
thống MTTQ Việt Nam và Ngày hội 
quốc phòng toàn dân ở khu dân cư 
tạo không khí vui tươi, đầm ấm, thắt 
chặt nghĩa tình quân dân. Thực hiện 
phong trào thi đua “Quân đội chung 
sức xây dựng nông thôn mới”, trong 
2 năm qua, LLVT tỉnh đã triển khai 
thực hiện, hoàn thành 35 công trình, 
phần việc với tổng kinh phí cán bộ, 

Xuất phát từ truyền thống “Uống 
nước nhớ nguồn”, “Tương 
thân tương ái” của dân tộc, 

các cấp, các ngành, các địa phương 
trên địa bàn tỉnh có nhiều việc làm 
thiết thực để chăm lo Tết cho các 
gia đình chính sách, hộ nghèo, giúp 
họ có thêm điều kiện vui xuân, đón 
Tết  với phương châm “Không để ai 
bị bỏ lại phía sau”.

Ngôi nhà mới được khánh thành 
dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 
binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) 
của bà Đinh Thị Lạng, mẹ liệt sĩ ở xã 
Quảng Châu (thành phố Hưng Yên) 
đã được trang hoàng để đón Tết. 
Bà Lạng tâm sự: Những năm qua, 

gia đình tôi được hưởng nhiều chính 
sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, 
đặc biệt, vào mỗi dịp Tết Nguyên 
đán, được cấp ủy, chính quyền các 
cấp, các ban, ngành, đoàn thể của 
địa phương đến thăm hỏi, tặng quà 
Tết, mang xuân sớm về cho gia 
đình. Tết này vui hơn hẳn những 
năm qua vì tôi được đón Tết trong 
ngôi nhà mới, khang trang và ấm 
áp tình nghĩa. Ngôi nhà được xây 
dựng nhờ sự chung tay góp sức của 
lực lượng vũ trang thành phố, chính 
quyền và các doanh nghiệp với số 
tiền 130 triệu đồng. 

Vui mừng, phấn khởi khi đón 
nhận những lời thăm hỏi, động viên, 

Tết đầm ấm với người có công và hộ nghèo
PV

Tặng quà bà Đinh Thị Lạng, mẹ liệt sĩ ở xã Quảng Châu (thành phố 
Hưng Yên) nhân dịp khánh thành, bàn giao nhà

các phần quà Tết của các cấp, ban, 
ngành, đoàn thể…, ông Hoàng Phú 
My, thương binh ở xã Hồng Tiến 
(Khoái Châu) chia sẻ: Hàng năm, 
cứ vào dịp lễ, tết, địa phương đều 
đến thăm, tặng quà rất chu đáo và 
đầy đủ. Tôi rất vui trước sự quan 
tâm của các cấp, các ngành đối với 
người có công. Đây vừa là sự động 
viên to lớn vừa là động lực để chúng 
tôi nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Là một trong 10 hội viên phụ nữ 
nghèo được hưởng lợi từ Dự án Hỗ 
trợ sinh kế năm 2022 của Hội Liên 
hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tỉnh, 
bà Vũ Thị Lượt, hội viên Hội LHPN 
xã Phú Thịnh (Kim Động) nhìn vườn 
cây mít, hồng xiêm sau nhiều tháng 
chăm sóc đang dần phát triển, xòe 
tán phủ xanh khu vườn, nói vui: 
Đây là nguồn thu nhập “hưu trí”, 
là những cái Tết ấm bền vững của 
người nghèo như tôi. Sự đồng hành, 
hỗ trợ của Hội LHPN rất thiết thực, 
sát với nhu cầu và khả năng phát 
huy nguồn lực hỗ trợ của phụ nữ 
nghèo một cách hiệu quả. Mỗi vườn 
cây được hỗ trợ, phát triển xanh tốt 
sẽ giúp một phụ nữ thoát nghèo bền 
vững. Tôi rất cảm ơn chính sách 
ưu việt của Đảng, Nhà nước và sự 
đồng hành của tổ chức hội... 

Những năm qua, tỉnh đã có 
nhiều nỗ lực trong công tác chăm 
sóc người có công, thân nhân người 
có công với cách mạng; nâng cao 
đời sống cho hộ nghèo, đối tượng 
có hoàn cảnh khó khăn. Với mục 
tiêu mang Tết ấm nghĩa vẹn tình, 
đầm ấm cho người có công, thân 

quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Bộ 
CHQS tỉnh là động lực lớn tiếp sức 
cho Ánh vững bước trên con đường 
tới trường. 

Buổi tổ chức làm tuyến đường 
quân dân kiểu mẫu ở thôn La Chàng, 
xã Cẩm Ninh (Ân Thi) của cán bộ, 
chiến sỹ LLVT tỉnh vào tháng 5.2021 
để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng 
Nhân dân nơi đây. Công trình do Bộ 
CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện 
Ân Thi hỗ trợ 100 triệu đồng cùng 
Nhân dân xóm Hoa Phượng Đỏ tổ 
chức làm mới không chỉ có giá trị 
về vật chất mà còn chan chứa biết 
bao nghĩa tình. Trong điều kiện thời 
tiết nắng nóng, các cán bộ, chiến sĩ 
LLVT tỉnh và người dân địa phương 
tham gia thực hiện công trình đều 
cùng cố gắng hoàn thành tốt từng 
phần việc, khi ngơi tay, mặt trời đã 
đứng bóng. Gương mặt các chiến 
sĩ đỏ bừng, vai áo đẫm mồ hôi. 
Công việc vất vả, thời tiết nắng như 
đổ lửa, ảnh hưởng đến sức khỏe 
nhưng bù lại được giúp Nhân dân, 
các cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đều 
rất vui. Mỗi công trình, phần việc 
hoàn thành mang lại lợi ích cho dân 
chính là động lực để các anh tiếp 
tục cống hiến và ý thức rõ hơn về 
vai trò, trách nhiệm của người lính 
giữa thời bình.

Đến nhiều địa phương trong tỉnh, 
từ thành thị tới các vùng nông thôn, 
nơi đâu cũng in dấu chân Bộ đội 
Cụ Hồ với nhiều việc làm ý nghĩa vì 
cộng đồng. Cùng với sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, tháng này 
qua năm khác, hoạt động dân vận 
thường xuyên được tiếp nối bởi các 
cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh bằng 
những việc làm thiết thực, hiệu quả 
đã vun đắp tình quân - dân ngày 
thêm gắn bó bền chặt. Đó là giá trị 
vững bền, giúp thực hiện thắng lợi 
hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hôm 
qua, hôm nay và mai sau.

nhân người có công với cách mạng, 
hộ nghèo, các cấp ủy đảng, chính 
quyền, MTTQ và các đoàn thể chính 
trị - xã hội của tỉnh luôn quan tâm, tổ 
chức những hoạt động cụ thể, thiết 
thực. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 
2023, cùng với quà của Chủ tịch 
nước, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội tham mưu với UBND tỉnh 
ban hành Quyết định về việc thăm, 
tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023. Theo đó, tỉnh bố trí 
nguồn kinh phí trên 30 tỷ đồng để 
tặng gần 34 nghìn suất quà cho gia 
đình liệt sĩ, người có công với cách 
mạng. Trong đó có 21.432 gia đình 
liệt sĩ, trên 6.300 thương binh, gần 
4.000 bệnh binh, gần 1.800 người 
hoạt động kháng chiến bị nhiễm 
chất độc hóa học, 236 người hoạt 
động kháng chiến bị địch bắt tù 
đày... Mỗi suất quà trị giá 900 nghìn 
đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
cùng với Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội tham mưu với tỉnh tặng 
quà gần 8 nghìn hộ nghèo trên địa 
bàn tỉnh với mức 300 nghìn đồng/
suất quà/hộ (bằng tiền mặt). Tổng 
số tiền chi cho hoạt động này là trên 
2,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
cùng với MTTQ Việt Nam các cấp 
đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 
các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
chăm lo Tết cho hộ nghèo bảo đảm 
thiết thực, chu đáo. 

Một mùa xuân mới lại về, hoạt 
động chăm lo Tết của các cấp ủy 
đảng, chính quyền và cả cộng đồng 
góp phần giữ gìn, phát huy truyền 
thống nhân đạo của dân tộc và giúp 
các gia đình có công với cách mạng, 
hộ nghèo đón tết đầm ấm hơn. 
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Hiện nay, hoạt động buôn bán, 
vận chuyển hàng cấm, hàng nhập 
lậu, gian lận thương mại và sản 
xuất, kinh doanh hàng giả trên địa 
bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp. 
Hầu như ở lĩnh vực nào cũng có 
đan xen hàng giả, hàng kém chất 
lượng. Điều này đã làm xáo trộn thị 
trường, ảnh hưởng đến hoạt động 
thương mại chân chính. Những mặt 
hàng kém chất lượng này không 
chỉ có mặt ở đô thị mà còn ở vùng 
thôn quê. Điều đó đòi hỏi sự nỗ 
lực hơn nữa của lực lượng QLTT 
địa phương. Thực hiện Kế hoạch 
cao điểm chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả các tháng 
cuối năm 2022, ngày 8/11/2022, lực 
lượng kiểm tra liên ngành của Cục 
Quản lý thị trường tỉnh và phòng 
Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) 
kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh 
N.V.T tại  xã Hoàn Long (Yên Mỹ). 
Tại đây, lực lượng chức năng phát 
hiện hộ gia đình ông T. đang kinh 
doanh các loại hàng hóa bao gồm: 
Chăn, giày thể thao và quần áo các 
loại, trên nhãn hàng hóa, bao bì 
hàng hóa không thể hiện thông tin 
nơi sản xuất, xuất xứ của hàng hóa. 
Tại thời điểm kiểm tra, đại diện hộ 
kinh doanh không xuất trình được 
hóa đơn, chứng từ hợp pháp của 
số hàng hóa trên. Lực lượng chức 
năng đã lập biên bản tạm giữ 1.260 
sản phẩm hàng hóa các loại để tiến 

hành xác minh, củng cố hồ sơ, làm 
rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy 
định của pháp luật.

Trong năm 2022, lực lượng 
QLTT tỉnh phối hợp với ngành chức 
năng tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát nhiều đợt đối với các tổ chức, 
cá nhân kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh. Trong đó, tập trung vào các 
ngành hàng như: xăng dầu, thực 
phẩm, quần áo, giày dép, thức 
ăn thủy sản, hàng điện tử, điện 
gia dụng, trang thiết bị y tế, dược 
phẩm; kiểm tra chống buôn lậu trên 
khâu lưu thông. Thông qua hoạt 
động kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp 
thời các hành vi vi phạm, kết hợp 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 
vận động ký cam kết nhằm nâng 
cao ý thức chấp hành pháp luật của 
các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh và tạo được sự đồng thuận 
của xã hội trong công tác chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả. Qua công tác kiểm tra, 
kiểm soát, lực lượng QLTT cùng các 
thành viên Ban chỉ đạo chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh đã phát 
hiện, xử lý trên 300 vụ vi phạm, thu 
nộp ngân sách nhà nước trên 5 tỷ 
đồng. Những kết quả đó góp phần 
quan trọng vào việc giữ gìn trật tự 
kỷ cương pháp luật, lành mạnh hóa 
môi trường kinh doanh, bảo vệ hoạt 
động thương mại hợp pháp, lợi ích 

quy mô 200.000 tỷ đồng, trong đó 
100.000 tỷ đồng dành cho khách 
hàng cá nhân vay vốn sản xuất, 
kinh doanh ngắn hạn hưởng lãi suất 
ưu đãi chỉ từ 5%/năm (kỳ hạn dưới 
6 tháng) và 5,5%/năm cho kỳ hạn 
6-12 tháng… 

Ngày 20.5.2022, Chính phủ ban 
hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP 
về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà 
nước đối với khoản vay của doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 
(Nghị định số 31). Điểm đáng chú 
ý của Nghị định số 31 là mức lãi 
suất hỗ trợ đối với khách hàng là 
2%/năm; thời hạn được hỗ trợ lãi 
suất tính từ ngày giải ngân khoản 
vay đến thời điểm khách hàng trả 
hết nợ gốc và lãi tiền vay theo thỏa 
thuận giữa ngân hàng thương mại 
và khách hàng, phù hợp với nguồn 
kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông 

báo, nhưng không vượt quá ngày 
31/12/2023. Đây được coi là giải 
pháp có ý nghĩa thiết thực để tiếp 
sức doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh phục hồi và phát triển 
sau dịch Covid-19. Để thực hiện 
hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi suất 
này, UBND tỉnh ban hành Công văn 
số 2154/UBND-TH ngày 16/8/2022 
chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh, 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi 
nhánh tỉnh và các Chi nhánh Ngân 
hàng thương mại (NHTM) trên địa 
bàn tỉnh triển khai thực hiện Nghị 
định số 31 và Thông tư số 03/2022/
TT - NHNN... 

Tỉnh được thực hiện 4 chương 
trình tín dụng ưu đãi (theo Nghị 
quyết số 11) qua Ngân hàng chính 
sách xã hội (NHCSXH) là: Cho vay 
hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở 
rộng việc làm; cho vay nhà ở xã hội; 

Lành mạnh thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
M.N

Lực lượng QLTT kiểm tra hoạt động của hàng kinh doanh xăng dầu
ở thành phố Hưng Yên

Hoạt động nghiệp vụ tại Vietcombank Chi nhánh Phố Hiến

Thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng

Bằng những biện pháp nghiệp vụ, thời gian qua, lực lượng quản lý 
thị trường (QLTT) tỉnh cùng các đơn vị chức năng triển khai thực hiện 
nhiều chuyên án, qua đó phát hiện, xử lý nhiều kho hàng kinh doanh 
sản phẩm bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, thuốc lá, thực phẩm chức năng 
nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, góp phần làm lành mạnh thị 
trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

chính đáng của người tiêu dùng, 
thúc đẩy giao lưu hàng hóa và thu 
hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Dự báo trong thời gian tới, với 
các chương trình mục tiêu phục hồi 
và phát triển kinh tế, việc ứng dụng 
thương mại điện tử và công nghệ số 
vào mọi mặt của đời sống xã hội kéo 
theo nhu cầu tiêu dùng tăng cao. 
Theo đó, nguy cơ về vận chuyển, 
buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, 
sản xuất, kinh doanh hàng giả, trà 
trộn hàng giả với hàng thật, hàng 
không bảo đảm chất lượng, nguồn 
gốc và các hành vi gian lận thương 
mại sẽ tiếp tục có diễn biến phức 
tạp. 

  Để thực hiện hiệu quả công tác 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả, lực lượng QLTT 
tỉnh cần tiếp tục phối hợp với các sở, 
ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các 
huyện, thị xã, thành phố trong khai 
thác, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục 
vụ mục tiêu chung về đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động người dân không 
tiếp tay và mạnh dạn tố cáo những 
hành vi vi phạm liên quan đến buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả. Cùng với đó, không ngừng xây 
dựng lực lượng vững mạnh toàn 
diện, mỗi cán bộ QLTT vững vàng 
về chính trị và nâng cao đạo đức 
cách mạng, nắm chắc pháp luật, 
tinh thông về nghiệp vụ,  xây dựng 
tập thể đoàn kết, phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
nhanh, bền vững.

cho vay đối với học sinh, sinh viên 
có hoàn cảnh gia đình khó khăn để 
mua máy vi tính, thiết bị phục vụ 
học tập trực tuyến; cho vay đối với 
cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học 
ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid-19. Ngay sau khi được 
giao kế hoạch vốn, NHCSXH Chi 
nhánh tỉnh phối hợp với UBND cấp 
xã, các tổ chức chính trị - xã hội 
nhận ủy thác và các đơn vị có liên 
quan hướng dẫn khách hàng hoàn 
thiện hồ sơ và thực hiện giải ngân 
hiệu quả nguồn vốn. Tính đến hết 
tháng 12/2022, toàn tỉnh đã giải 
ngân các chương trình tín dụng ưu 
đãi phục hồi và phát triển kinh tế - 
xã hội được trên 250 tỷ đồng, đạt 
95% kế hoạch được giao.

Với sự chỉ đạo của NHNN Chi 
nhánh tỉnh, nhiều TCTD trên địa 
bàn tỉnh đã làm tốt chương trình 
kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp. 
Các TCTD chủ động tiếp cận doanh 
nghiệp có uy tín, có phương án sản 
xuất, kinh doanh khả thi, hiệu quả 
để đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ 
ngân hàng, thúc đẩy doanh nghiệp 
phát triển. Đến hết tháng 12.2022, 
tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của 
các TCTD trên địa bàn ước đạt trên 
87,5 nghìn tỷ đồng (tỷ lệ tăng 14%) 
so với ngày 31/12/2021.

Để các chương trình tín dụng hỗ 
trợ phục hồi và phát triển kinh tế - 
xã hội tiếp tục đi vào cuộc sống, 
NHNN Chi nhánh tỉnh cần tăng 
cường công tác quản lý nhà nước 
đối với các TCTD trên địa bàn, bảo 
đảm công bằng, minh bạch, không 
trục lợi chính sách. Nguồn vốn tín 
dụng được khơi thông kỳ vọng sẽ 
thúc đẩy đà phục hồi kinh tế, giúp 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh yên 
tâm triển khai kế hoạch phát triển 
sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện Nghị quyết số 11/
NQ-CP ngày 30/1/2022 của 
Chính phủ về Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã 
hội và triển khai Nghị quyết số 
43/2022/QH15 của Quốc hội về 
chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 
Chương trình (Nghị quyết số 11),  
một trong những nhiệm vụ, giải 
pháp là thực hiện hiệu quả các 
chính sách tín dụng.

Ngay từ đầu năm, Ngân hàng 
Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh 
quyết liệt chỉ đạo các tổ chức tín 
dụng (TCTD) trong tỉnh tạo thuận 
lợi cho người dân và doanh nghiệp 
tiếp cận nguồn vốn ngân hàng để 
phục hồi và phát triển sản xuất, 
kinh doanh, phát triển kinh tế địa 
phương. Theo đánh giá của các 
chuyên gia kinh tế, mối quan hệ 
giữa doanh nghiệp và ngân hàng 
là mối quan hệ cộng sinh, khi các 
phương án phát triển sản xuất, kinh 
doanh khả thi, đáp ứng đủ điều 
kiện sẽ được ngân hàng giải ngân 
vốn vay, qua đó tác động thúc đẩy 
tăng trưởng tín dụng. Hàng loạt 
ngân hàng đẩy mạnh chương trình 
vay vốn ưu đãi để thực hiện Nghị 
quyết số 11, hỗ trợ doanh nghiệp, 
khách hàng khôi phục, phát triển 
sản xuất, kinh doanh. Điển hình 
như Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) từ ngày 15/3/2022 
đến hết ngày 31/3/2023 triển khai 
chương trình vay ưu đãi “Vốn lớn có 
nhanh, lãi suất cạnh tranh” quy mô 
lên tới 49.000 tỷ đồng dành riêng 
cho khách hàng là doanh nghiệp 
vừa và nhỏ; lãi suất ưu đãi 5,6%-
8,3%/năm. Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam (BIDV) với chương trình ưu 
đãi tín dụng xuyên suốt năm 2022, 
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của mỗi người. Vì thế, với giáo viên của nhà trường 
mỗi ngày được đến trường đứng trên bục giảng là 
một ngày vui, hạnh phúc. 

Những năm qua, các cơ sở giáo dục trong tỉnh 
gắn phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong 
quản lý, giảng dạy và học tập” với cuộc vận động 
“Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, 
tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân 
thiện, học sinh tích cực”. Cùng với đó, các nhà 
trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, 
an toàn, thân thiện; đổi mới trong dạy, học, thi, 
kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh công tác nghiên cứu 
khoa học; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin 
trong công tác quản lý, dạy và học, nghiên cứu 
khoa học; tăng cường các hoạt động trải nghiệm 
sáng tạo; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng 
tạo của học sinh trong học tập… Qua đó, đã tạo 
khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành, là tiền 
đề quan trọng để mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh 
thi đua lao động, sáng tạo, góp phần nâng cao 
chất lượng giáo dục và đào tạo. Chỉ tính riêng năm 
học 2021-2022, tỉnh có 37 học sinh đoạt giải học 
sinh giỏi quốc gia; 1 dự án đạt giải Nhất Cuộc thi 
nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học 
sinh THCS và THPT. 98,76% số thí sinh đỗ tốt 
nghiệp THPT. Chất lượng phổ cập giáo dục luôn ở 
mức cao; tỉnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo công 
nhận phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn 
phổ cập trung học cơ sở mức độ 2, đạt chuẩn xóa 

mù chữ mức độ 2. Toàn ngành có trên 800 lượt cán 
bộ, nhà giáo, nhân viên được các cấp khen thưởng 
vì có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, 
giảng dạy và học tập. 

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo cho biết: Phong trào thi đua 
“Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học 
tập” tiếp tục được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên 
gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ 
quan, đơn vị, cơ sở giáo dục. Những người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục có trách nhiệm 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, 
thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc 
thực hiện; kịp thời phát hiện mô hình mới, nhân tố 
mới để bồi dưỡng, nhân rộng và tôn vinh. Mỗi cán 
bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trong 
ngành đều phải là tấm gương về đạo đức, tự học 
tập, rèn luyện; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng 
tạo trong quản lý, giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học, học tập nâng cao trình độ lý luận chính 
trị, chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm 
vụ được giao. Cùng với đó, mỗi học sinh có ý thức 
chủ động, tích cực, sáng tạo vượt khó vươn lên 
trong học tập, rèn luyện và khởi nghiệp; có ý thức 
kỷ luật, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; tích 
cực tham gia các hoạt động tình nguyện, thiện 
nguyện vì cộng đồng…

Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập
Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo 

trong quản lý, giảng dạy và học tập”, 
đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp tại các 

cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh, qua đó phát 
huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ 
nhà giáo trong công tác quản lý, giảng dạy; 
khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của 
học sinh trong học tập, rèn luyện, góp phần 
hoàn thành mục tiêu đổi mới căn bản, toàn 
diện của ngành Giáo dục và Đào tạo.

“Muốn truyền lửa cho các em học sinh thì 
bản thân mình phải có “lửa”, lửa đam mê, lửa 
của kiến thức, lửa của sự yêu thương. Mỗi 
người đều có cách truyền lửa khác nhau, 
nhưng để các em có niềm đam mê với học 
tập, trước tiên người thầy phải yêu thích, 
tâm huyết với mỗi giờ lên lớp, sau đó khơi 
dậy hứng thú học tập, nghiên cứu, sáng tạo 
của các em với môn học”. Đó là lời bộc bạch 
chân tình của thầy giáo Nguyễn Thành Giáp, 
Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn (Ân Thi) 
khi chia sẻ với chúng tôi về nghề giáo. Là giáo 
viên dạy Toán - môn học đòi hỏi tư duy logic 
nên được “mặc định” là môn học khô khan 
và khó hiểu, vì thế, để học sinh hào hứng, 
say mê và thích thú trong học tập, mỗi giờ lên 
lớp, mỗi tiết dạy đều được thầy Giáp đầu tư 
công sức nghiên cứu, soạn giáo án phù hợp, 
sáng tạo. Các bài giảng được thiết kế khoa 
học, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề, 
quá tải và được minh hoạ bằng các thiết bị, 
dụng cụ học tập; các bài toán cả hình học 
và đại số sẽ được liên hệ với thực tiễn cuộc 
sống. Không chỉ tâm huyết, tích cực đổi mới, 
sáng tạo trong giảng dạy, thầy giáo Nguyễn 
Thành Giáp còn được Ban Giám hiệu giao 
trọng trách bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi 
của trường. Dưới sự dẫn dắt của thầy Giáp, 
năm nào đội tuyển học sinh giỏi môn Toán 
của trường cũng giành được nhiều giải cao 
trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. 

Là cán bộ quản lý của ngành Giáo dục và 
Đào tạo được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 
khen vì có thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản 
lý, giảng dạy và học tập” năm 2022, cô giáo 
Hoàng Phượng Ly, Hiệu trưởng Trường THCS 
Nguyễn Thiện Thuật (Khoái Châu) chia sẻ: 
Muốn thực hiện được đổi mới giáo dục trong 
nhà trường, trước hết, Ban Giám hiệu mà 
đứng đầu là hiệu trưởng phải thay đổi cách 
quản lý. Thay vì yêu cầu, áp đặt mệnh lệnh 
để các giáo viên tham gia các hoạt động, tôi 
luôn lắng nghe những chia sẻ, nguyện vọng, 
định hướng, khích lệ giáo viên mạnh dạn thử 
sức, bứt phá vươn lên. Bên cạnh đó, tôi chú 
trọng đến việc phân công cán bộ, giáo viên 
sao cho phát huy tối đa khả năng, thế mạnh 

Đổi mới phương pháp giảng dạy tạo hứng thú, đam mê học tập trong học sinh

Niềm vui từ thành quả khoa học và công nghệ
Giai đoạn 2012 - 2022, Sở KHCN đã tham mưu tổ chức triển 

khai 209 nhiệm vụ KHCN ở tất cả các lĩnh vực, hỗ trợ xây 
dựng 195 mô hình ứng dụng, chuyển giao thành tựu KHCN 

vào sản xuất, đời sống. Từ các đề tài, nhiệm vụ KHCN được nghiên 
cứu, ứng dụng, nhiều giống cây, con mới có chất lượng, phù hợp với 
điều kiện của tỉnh được đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao năng 
suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Các đề tài, dự án tiêu biểu 
được ứng dụng rộng rãi như: Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa 
mới N25 chất lượng tại Hưng Yên, mô hình sản xuất giống lúa chất 
lượng cao LTh31 đã lựa chọn được 2 giống lúa có chất lượng tốt, 
phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh; nghiên cứu ứng dụng kỹ 
thuật thụ tinh nhân tạo cho gà Đông Tảo và gà lai Đông Tảo tại tỉnh 
Hưng Yên đã hoàn thiện quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho gà 
Đông Tảo và gà lai Đông Tảo, qua đó góp phần bảo tồn nguồn gen 
quý hiếm của gà Đông Tảo và nâng cao hiệu quả sản xuất, phát 
triển đàn gà Đông Tảo mang gen thuần chủng của tỉnh Hưng Yên... 
Ngoài ra, các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên như: 
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật và xây dựng mô hình thử 
nghiệm giống Đại Táo 15 tại Hưng Yên; nghiên cứu, ứng dụng các 
giải pháp KHCN quản lý tổng hợp sâu đục quả vải lai chín sớm tại 
huyện Phù Cừ; ứng dụng KHCN nhân giống Invitro cây chuối phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên; mô hình ứng dụng các 
biện pháp kỹ thuật tăng năng suất trên cây bưởi Diễn… bước đầu đã 
mang lại hiệu quả kinh tế, tuyển chọn được giống cây ăn quả mới, 

Hệ thống cảm biến thời tiết được lắp đặt tại khu vực trồng cam của xã 
Tam Đa (Phù Cừ) góp phần dự báo, cảnh báo điều kiện thời tiết giúp 
người trồng cam chăm sóc, bảo vệ cây trồng hiệu quả

PHÚC HƯNG

XUÂN MAI 
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lá dong đóng trên bè mang về quá 
muộn, ước mong bán kiếm cái Tết 
đành đổ rẻ cho mấy bà hàng bánh. 
Chuyến đi ấy của bố tôi thành xôi 
hỏng bỏng không.

Chiều hai mươi chín Tết, nhà nào 
nhà nấy đã đỏ lửa cơm chiều. Nhà 

khá thì đã đặt sớm nồi bánh chưng. 
Thi thoảng lại nghe tiếng pháo đì 
đoẹt đầu ngõ chợ. Nhà nhà đã hân 
hoan chuẩn bị cho Tết, còn nhà tôi 
bếp núc vẫn lạnh tanh. Gạo ăn còn 
không đủ lấy đâu ra sắm Tết? Mặc 
dù mẹ tôi bươn bả hàng xay hàng 
xáo nhưng thức ăn hàng ngày của 
gia đình chỉ toàn khoai sắn. Một 
bữa “cơm vậy” (cơm không độn) là 
cả ước mong của rất nhiều gia đình 
ngày ấy. Gạo mẹ buôn là vốn để 
sinh nhai, ăn vào vốn thì gay, nhất 
là ra giêng ngày rộng tháng dài… 
Cũng cần nói thêm rằng cái Tết xưa 
nó đơn giản, đơn giản đến lạ lùng. 
Mỗi độ Tết về, lũ trẻ con chúng tôi 
chỉ cần được mẹ mua cho một cái 
áo mới bằng vải diềm bâu thôi là đã 
thấy Tết rồi, mà phải đợi đến sáng 
mùng một Tết mới được mặc để đi 
chúc Tết các nhà. Còn hôm nay, 
đã gần cuối ngày, cái rét cuối đông 
ngấm vào da thịt qua lần áo mỏng 
manh, chúng tôi so ro chạy ra chạy 
vào, thậm chí lên hẳn bờ đê hướng 
nhìn về phía Bắc dài cổ ngóng bố 
mà chẳng thấy. Đang lúc tuyệt 
vọng, tôi phát hiện một dáng người 
cao gầy đạp chiếc xe đạp cà tàng 
không có chắn bùn thẳng hướng về 
nhà tôi. Thầy Khánh! Thầy đến làm 
gì vào giờ này, đang tự hỏi và chuẩn 
bị chào thì thầy đã dong chiếc xe 
vào giữa sân rồi gọi với: “Bác Cả ơi 
ngừng tay chút, em tranh thủ đến 
thăm bác và các cháu một lát”. “Ôi 

quý hóa quá! Sao thầy giáo lại đến 
giờ này? Nhà tôi chưa về thầy ạ”. 
“Em biết rồi. Có chút quà Tết em 
biếu gia đình để lo Tết cho các cháu. 
Chị thông cảm, chẳng có gì nhiều!”. 
Thầy đặt nhanh bao cói xuống hiên 
nhà và lại tất tả ra về nhanh như 

lúc đến như để mẹ tôi không kịp trả 
lại món quà. Mẹ tôi thì ngạc nhiên 
vì bất ngờ và cũng không nói được 
lời cảm ơn vì khi nghĩ ra thì thầy đã 
đi xa rồi. Mở túi đựng bao cói, bên 
trong là một cái chân giò lợn sống 
cùng 3kg gạo tẻ mậu dịch là chế độ 
bao cấp Nhà nước cấp cho thầy. Mẹ 
rưng rưng nhìn tôi, nhìn những đứa 
con của mẹ, thầm cảm ơn người 
thầy giáo tốt bụng của con mình.

Mãi về sau tôi mới biết, thầy 
Khánh rất thông cảm hoàn cảnh 
gia đình tôi. Thầy quý tôi là đứa học 
trò biết nghe lời, biết vượt khó vươn 
lên để trở thành một học sinh giỏi 
mặc dù hoàn cảnh thầy không khá 
giả gì… Ngày ấy xóm chợ Dốc Lã 
quê tôi nghèo lắm, cuộc sống của 
các thầy, cô giáo trường làng cũng 
chẳng khác là bao. Vợ chồng thầy 
Khánh với 4 người con ở trong một 
căn nhà tập thể nhỏ gần xóm tôi. 
Chỉ với hai suất lương giáo viên vợ 
chồng thầy chẳng có thu nhập gì 
thêm. Ngoài giờ lên lớp buổi sáng, 
buổi chiều thầy vẫn phụ đạo cho 
những bạn học sinh trong đội tuyển 
nhà trường và các bạn học sinh học 
kém mà không bao giờ nghĩ đến 
việc báo đáp, trả công của học trò 
dù chỉ là một tách trà, một nhành 
hoa nhân ngày 20/11. Thế mà mỗi 
buổi tối, thầy vẫn vào xóm đến từng 
nhà kiểm tra và động viên chúng tôi 
học nhóm giúp đỡ nhau. Trên đoạn 
đường đời sau này lúc nào tôi cũng 

Xuân cảnh - Trần Nhân TôngXuân cảnh - Trần Nhân Tông
Dương liễu hoa xuân điểu ngữ trì, 
Hoạ đường diêm ảnh mộ vân phi.
Khách lai bất vấn nhân gian sự, 
Cộng ỷ lan can khán thuý vi.
Dịch thơ
Vườn liễu đương hoa chim hót ca, 
Chiều buông mây rỡn vẽ diềm nhà. 
Khách vào chẳng hỏi nhân gian sự, 
Cùng tựa lan can ngắm cõi xa.

Chú thích: Diêm: diềm nhà (tức mái nhà). Trần Nhân Tông 
là nhà tu hành đã thành công quả, lập ra Thiền phái Trúc Lâm. 
Ngoài việc đưa giáo lý đến cuộc sống, việc của nhà tu hành còn 
quan tâm nghiên cứu tìm hiểu sự kỳ diệu của thiên nhiên.

Xuân 2023
ĐÀO HỮU THẢNH dịch thơ

Năm ấy khi đang học cuối cấp 
II (lớp 7), do học khá nên tôi 
được trường chọn giới thiệu 

vào đội tuyển của huyện Kim Động 
để tham gia kỳ thi học sinh giỏi văn 
của tỉnh. Đội tuyển tập trung phụ 
đạo tại xã Song Mai - một trường 
cấp hai cùng huyện. Thầy Nguyễn 
Quốc Khánh, giáo viên chủ nhiệm 
lớp tôi cùng một số thầy, cô là giáo 
viên dạy giỏi môn Văn ở một số 
trường khác được phòng Giáo dục 
huyện trưng tập bồi dưỡng đội. Lần 
đầu tiên xa gia đình, chiều đến nhớ 
nhà, tôi đòi thầy cho về, không học 
ở đội tuyển nữa. Thầy Khánh vừa 
an ủi động viên, vừa nghiêm nét 
mặt nói với tôi: “Em mà bỏ về là 
thầy đuổi em không cho học nữa 
đâu!”. Trước thái độ nghiêm khắc 
của thầy, tôi buộc lòng phải ở lại 
không dám xin về nữa.

Sau một tuần bồi dưỡng thêm 
kiến thức và kiểm tra sát hạch, tôi 
và một bạn nữa trong đội tuyển vinh 
dự được chọn đi thi học sinh giỏi 
Văn miền Bắc (thi toàn quốc bây 
giờ) tại huyện Gia Lộc (Hải Dương). 
Kỳ thi năm ấy tỉnh Hải Hưng không 
có giải cao song, với riêng tôi cũng 
ghi dấu công lao dạy dỗ của tập thể 
giáo viên bồi dưỡng đội tuyển, đặc 
biệt là thầy Khánh, người đã tận tuỵ 
hết lòng vì thế hệ trẻ chúng tôi trước 
ngưỡng cửa vào đời.

Quê tôi là một xóm nhỏ nằm 
ven quốc lộ 39, sát bên sông Hồng. 
Sau hoà bình lập lại ở miền Bắc thì 
nơi này trở thành một bến cảng tấp 
nập, trên bến dưới thuyền. Quốc lộ 
39 ngày ấy rải đá, là tuyến lộ huyết 
mạch từ tỉnh Thái Bình chạy qua 
Hưng Yên lên Thủ đô Hà Nội. Bến 
cảng Dốc Lã trở thành nơi trung 
chuyển hàng hoá cả một vùng phía 
Đông Nam Hà Nội, tập trung cư 
dân đông đúc. Một kỷ niệm không 
quên với tôi là Tết năm ấy, bố tôi 
được bạn rủ đi buôn bè trên miền 
ngược, đâu như Yên Bái, Lào Cai gì 
đấy. Ngày ấy, người ta lên rừng mua 
gỗ rồi đóng thành bè thả trôi sông 
Hồng mang về xuôi bán, là một 
nghề “kiếm được”. Hầu như tất cả 
vật liệu xây dựng cho miền xuôi đều 
phải chuyển về bằng đường sông, 
từ tre, gỗ cho đến lá gồi lợp nhà vì 
các phương tiện vận tải như xe lửa, 
ô tô quá ít. Năm ấy cũng là lần đầu 
tiên bố tôi đi thử vận may nhưng 
đến hết ngày 29 Tết vẫn chưa về. 
Lòng dạ bất ổn, cả năm mẹ con tôi 
như có lửa rang không biết vì sao 
bố về muộn. Ngày ấy không có điện 
thoại di động như bây giờ, các bưu 
cục chỉ có ở các điểm đông dân cư, 
chủ yếu liên lạc bằng đường thư tín. 
Gia đình có người công tác ở thành 
phố như Hà Nội thì phải ra “nhà dây 
thép” (bưu điện), để “đánh điện” đi. 
Bố tôi đi làm ở đồng rừng, làm sao 
biết có “nhà dây thép” mà “đánh”? 
Kế hoạch ban đầu là ông sẽ dong bè 
về trước ngày 23 tháng Chạp nhưng 
năm ấy do hoả hoạn trên rừng mà 
lứa gỗ đem về ngày 30 Tết gom góp 
mãi cũng chỉ được khoảng hai phần 
ba. Bè nhỏ, coi như hoà vốn. Lứa 

thầm cảm ơn tình thương cao cả, sự 
dạy bảo tận tình nhưng nghiêm khắc 
của người thầy kính mến; là bài học 
sâu sắc về cách giáo dục thế hệ 
trẻ để chúng tôi vươn lên học tập 
và thành đạt, trở thành những công 
dân có ích cho xã hội. Tôi vẫn ước 
một lần được đưa thầy đi dọc chiều 
dài đất nước để thầy được tận mắt 
nhìn thấy đất nước ta tươi đẹp bằng 
những hình ảnh cụ thể chứ không 
phải qua sách giáo khoa hay những 
trang giáo án, để một lần tôi được 
bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy. Rất 
may là ước nguyện ấy tôi đã thực 
hiện được. Tháng 7/2011, nhân 
kết hợp một chuyến công tác phía 
Nam, tôi và hai bạn cùng đội tuyển 
ngày xưa đã đưa thầy đi tham quan 
Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng 
Tàu - địa danh chiến trường xưa 
một thời tôi đã sống và chiến đấu ở 
đó. Chúng tôi như sống lại tuổi học 
trò, lần lượt từng đứa kể lại những kỷ 
niệm buồn vui trong gia đình và của 
cuộc sống cho thầy nghe. Những 
lúc ấy thầy gần gũi, thân thương 
như người cha của chúng tôi vậy. 
Nửa thế kỷ gặp lại thầy, đầu chúng 
tôi đã lất phất tiêu muối, còn thầy 
râu tóc bạc phơ đẹp như một ông 
tiên. Tuy đã ở tuổi ngoài 80 nhưng 
thầy vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Thầy 
cho biết, nếp sống hàng ngày của 
thầy là quen thể dục, chạy bộ đều 
đều mỗi buổi sáng nên dù tuổi cao 
nhưng thể lực thầy vẫn khá tốt.

Không ngờ… Một buổi sáng cuối 
tháng Chạp năm ngoái, tôi nhận 
được tin dữ: Thầy đã ra đi khi Tết 
Nhâm Dần đã cận kề, cũng vào 
ngày 29! Tuy không đột ngột lắm 
nhưng tôi nghe con tim mình nhói 
đau vì không nghĩ thầy ra đi nhanh 
thế. Trước đó không lâu, vợ thầy 
có cho tôi biết thầy bị một khối u ở 
xương sống, bệnh viện trung ương 
đã cắt thành công. Ngày thầy ra 
viện, bác sĩ nói vì tuổi cao có thể 
thầy sẽ không sống được lâu. Tôi 
đã có ý định nhân chuyến về quê 
thăm chị gái đang bị bệnh và thăm 
thầy, nhưng không kịp. Vậy là đêm 
đó tôi gần như không ngủ được, 
trong tâm có chút gì đó ân hận…

Lại một cái tết sắp đến - một 
cái tết nữa tôi không còn được gặp 
thầy, không còn và mãi mãi. Nhưng 
hình ảnh người thầy công tâm - một 
tấm gương vẫn còn sáng mãi trong 
lòng tôi. Nhìn lớp con cháu bây giờ 
ngày ngày đi học thêm phải xin bố 
mẹ tiền đóng học, tôi càng thương 
và kính trọng các thầy, cô ngày 
xưa đã miệt mài khuya sớm dạy dỗ 
chúng tôi mà không bao giờ đòi hỏi 
một đồng xu trả công. Nhân dịp Tết 
đến xuân về và nhân ngày giỗ đầu 
của thầy, tôi viết mấy dòng thay cho 
nén tâm hương để tưởng nhớ những 
kỷ niệm đã qua như một sự tri ân 
với thầy. Hy vọng ở nơi chín suối, 
thầy sẽ cảm nhận được tình cảm 
yêu thương ấm áp của lớp học trò 
chúng tôi. Cầu mong cho linh hồn 
thầy siêu thoát, thầy ơi…

HOÀNG QUÂN

Người thầy giáo 
của tôi
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Những ngày áp Tết Quý Mão 
2023, về huyện Văn Lâm, 
chúng tôi có cảm nhận về sự 

sầm uất, nhộn nhịp của mảnh đất 
ven đô. Là trung tâm của huyện, 
thị trấn Như Quỳnh đã được tập 
trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng hiện đại mang diện mạo của 
đô thị loại IV. Dọc các tuyến đường 
ở thị trấn, các khu dân cư xã san 
sát những dãy nhà kiên cố, khang 
trang, thông thoáng. Khu vực trung 
tâm thị trấn được trang hoàng rực 
rỡ cờ, hoa. Các dịch vụ kinh doanh 
phát triển đa dạng, phong phú về 
chủng loại đáp ứng nhu cầu của 
Nhân dân trong khu vực. Khu nhà 
ở thương mại Như Quỳnh được quy 
hoạch, xây dựng hiện đại, khang 
trang hứa hẹn thúc đẩy giao thương, 
hình thành dáng vóc đô thị mới, hiện 
đại. Cùng với đó, thị trấn tập trung 
phát triển thương mại, công nghiệp, 
dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó 
góp phần nâng cao thu nhập cho 
người dân, làm đổi thay diện mạo đô 
thị của thị trấn. Đời sống của người 

dân từng bước được cải thiện nâng 
cao, an sinh xã hội được bảo đảm... 

Dạo quanh các xã trên địa bàn 
huyện, chúng tôi cảm nhận được 
sức xuân căng tràn. Tại các xã này, 
những năm qua, kinh tế phát triển 
khá nhanh đã tạo động lực để đẩy 
nhanh tốc độ đô thị hóa. Các công 
trình công cộng, thương mại, dịch 
vụ, hạ tầng từng bước được đầu tư, 
chỉnh trang. Diện mạo của các làng 
quê ngày thêm khang trang. Dọc 
các tuyến đường, cảnh quan được 
tô thắm bởi những luống hoa rực 
rỡ của tuyến đường nông thôn mới 
kiểu mẫu; cờ, đèn rực rỡ, náo nức, 
đông vui ở những tuyến đường trung 
tâm… Không khí Tết tràn ngập nơi 
nơi. Ông Nguyễn Thế Hiệu, xã Lạc 
Đạo cho biết: Trong năm qua, nhiều 
tuyến đường trên địa bàn huyện 
được đầu tư nâng cấp, nhà cao tầng 
mọc lên san sát. Khu vực trung tâm 
huyện nhiều công trình được triển 
khai, hoàn thiện, tạo vóc dáng cho 
đô thị ven đô. Những khu đô thị, 
khu dân cư mới được hình thành 

Khu vực trung tâm huyện Văn Lâm

như bức tranh đầy ắp gam màu tươi 
mới. Các cơ quan hành chính nhà 
nước cũng được đầu tư xây dựng 
khang trang, hiện đại để phục vụ 
Nhân dân, văn hóa ứng xử nơi công 
sở có nhiều tiến bộ. Tôi mong sao 
quê mình trở thành đô thị văn minh, 
đặc biệt là giáo dục phải phát triển 
và môi trường sống tốt hơn.

Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 
5/7/2022 Hội nghị lần thứ 17 Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX 
về Chương trình phát triển đô thị tỉnh 
Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, 
định hướng đến năm 2030 xác định 
mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: 
Huyện Văn Lâm đạt đô thị loại IV 
(khu vực trung tâm huyện cơ bản 
đạt tiêu chí đô thị loại III); định 
hướng đến năm 2030, huyện Văn 
Lâm đạt đô thị loại III (được công 
nhận là thị xã). Trên cơ sở được quy 
hoạch trong chiến lược phát triển 
chung của tỉnh, của huyện, Văn 
Lâm đã coi trọng và đẩy mạnh công 
tác quy hoạch. Hiện nay, huyện 
đang phối hợp với các sở, ngành 
tỉnh đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ 
Xây dựng về chủ trương cho lập 
Quy hoạch chung đô thị Văn Lâm 
(phạm vi gồm toàn bộ địa giới hành 
chính huyện Văn Lâm), đồng thời 
với lập quy hoạch tỉnh. Trên cơ sở 
định hướng quy hoạch tỉnh, lập điều 
chỉnh Chương trình phát triển đô thị 
huyện; lập Quy hoạch chung đô thị 
khu vực phát triển đô thị đã được 
công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV 
làm cơ sở lập quy hoạch, huy động 
nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng, 
dự án phát triển đô thị…

Trong năm 2022, huyện dốc 
sức tập trung nguồn lực hoàn thiện 
các tiêu chí còn yếu, còn thiếu 
như: Giao thông, chiếu sáng, cây 
xanh, cảnh quan, chỉnh trang đô 
thị... Trên địa bàn huyện đã có 
nhiều công trình, dự án được đầu 
tư xây dựng như: Đường ĐH.13 kéo 
dài (đoạn từ ĐT.385 đến địa phận 
tỉnh Bắc Ninh); cầu Đình Dù trên 
ĐH.11B, huyện Văn Lâm; cải tạo 
nút giao đấu nối ĐH.12B vào QL.5 
tại km14+580; cải tạo, sửa chữa trụ 
sở Huyện ủy, Trung tâm Chính trị 

huyện, Nhà lưu niệm Chi bộ Đảng 
đầu tiên của huyện; xây dựng cầu 
Bình Lương trên sông Đình Dù... 
với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ 
đồng. Đồng thời, huy động sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị tập 
trung tuyên truyền, thực hiện các 
bước tiếp theo để giải phóng mặt 
bằng thực hiện các dự án tạo động 
lực phát triển đô thị huyện Văn Lâm 
như: Dự án đường vành đai 4 - vùng 
Thủ đô Hà Nội; Khu đô thị Đại An… 
Tập trung nguồn lực hỗ trợ của 
tỉnh, nguồn lực của huyện để dần 
hoàn thiện mạng lưới giao thông 
trọng điểm của huyện, kết nối các 
tuyến giao thông; các tuyến đường 
khu trung tâm huyện và trục ngang: 
ĐT.387, ĐH.16, ĐH.18, trục đại lộ 
khu trung tâm huyện kết nối các 
trục giao thông dọc ĐT.385, ĐH.18, 
ĐH.19 và ĐH.15; hoàn thiện hạ 
tầng các cụm công nghiệp, khu sản 
xuất tập trung; đầu tư hạ tầng môi 
trường, xử lý môi trường trên địa bàn 
huyện… Cùng với đó, huyện chỉ đạo 
rà soát, đầu tư các dự án hạ tầng 
kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất 
cho Nhân dân làm nhà ở, tạo nguồn 
lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ 
tầng xã hội cấp đô thị; tạo ra các 
khu dân cư mới theo tiêu chí đô thị, 
tạo cảnh quan, chỉnh trang khu dân 
cư mới các xã: Việt Hưng, Đại Đồng, 
Chỉ Đạo, Minh Hải…

Theo báo cáo của UBND huyện 
Văn Lâm, hết năm 2022. Tốc độ 
tăng giá trị sản xuất đạt 9,21%. Thu 
ngân sách Nhà nước đạt trên 9.359 
tỷ đồng, đạt trên 411% kế hoạch 
năm. Thu nhập bình quân đầu người 
đạt 77,6 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ 
nghèo còn 1,42%. Tỷ lệ người lao 
động trong độ tuổi lao động có việc 
làm thường xuyên chiếm gần 90%, 
trong đó tỷ lệ người lao động làm 
việc tại các doanh nghiệp, ngành 
nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ 
chiếm phần lớn...

Kết quả này là động lực để Văn 
Lâm phấn đấu thực hiện thắng lợi 
mục tiêu, trở thành một đô thị hiện 
đại, xứng tầm trong tương lai.

VĂN LÂM

Nhộn nhịp vùng đất ven đô
THU YẾN

Đất nướcĐất nước
thắm muôn hoa, thắm muôn hoa, 
vạn nẻo vạn nẻo 
mừng Xuân đếnmừng Xuân đến

NGUYỄN VĂN THANHNGUYỄN VĂN THANH

Quê hươngQuê hương
 trăm vẻ đẹp, trăm vẻ đẹp,
 muôn nơi muôn nơi
 đón Tết về. đón Tết về.

Câu đốiCâu đối
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nuôi, thay đổi phương pháp sản 
xuất quất đất sang trồng trong các 
ang, chậu, lọ lục bình... trồng hoa 
giỏ treo theo giàn nhằm nâng cao 
mật độ cây trồng trên cùng 1 đơn 
vị diện tích canh tác. Đến nay, trên 
40% diện tích sản xuất cây cảnh có 
múi trên địa bàn huyện được trồng 
trong ang, chậu; trên 80% diện tích 
hoa, cây cảnh được sản xuất trong 
nhà lưới, nhà kính, có hệ thống tưới 
tự động. Huyện có 1 mô hình nuôi 
cấy mô cung ứng các giống hoa 
như: Đồng tiền, lan... cho người 
dân địa phương. Năm 2022, giá trị 
thu trên 1 ha canh tác trên địa bàn 
huyện đạt 423 triệu đồng, tổng giá 
trị sản phẩm bình quân đầu người 
đạt gần 109 triệu đồng/năm. Với 
mục tiêu phát triển nông thôn Văn 
Giang mang hơi thở và diện mạo 
“làng trong phố, phố trong làng”, 
huyện và các địa phương quan 

tâm xây dựng hạ tầng giao thông 
trên địa bàn để tạo thuận lợi cho 
Nhân dân đi lại, giao thương hàng 
hóa. Đặc biệt, cuộc thi tuyến đường 
nông thôn mới kiểu mẫu huyện Văn 
Giang năm 2022 đã góp phần làm 
thay đổi diện mạo của trên 7km 
tuyến đường giao thông nông thôn 
ở các địa phương theo tiêu chí sáng 
- xanh - sạch - đẹp. Đến nay, 100% 
tuyến đường liên xã, liên thôn trên 
địa bàn huyện được bê tông hóa, 
một số địa phương đã tiến hành trải 
áp phan đường trục chính của xã 
như: Mễ Sở, Phụng Công, Thắng 
Lợi… Nhiều tuyến đường trồng hoa, 
cây xanh đã tô điểm vào không 
gian xanh của đô thị huyện. Năm 
2022 khép lại, huyện có thêm 3 
xã đề nghị UBND tỉnh công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 
gồm: Thắng Lợi, Xuân Quan và 
Phụng Công; có 24 thôn được công 

nhận đạt chuẩn khu dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu. 

Hiện nay, toàn huyện có hàng 
chục câu lạc bộ thơ, dân vũ hoạt 
động sôi nổi; có 83 làng đạt danh 
hiệu làng văn hóa. Công tác giáo 
dục được đổi mới, chất lượng dạy và 
học tiếp tục nâng cao, toàn huyện 
có 35 trường được công nhận đạt 
chuẩn quốc gia…

Những dự án đô thị đang khẩn 
trương hoàn thành, những tuyến 
đường giao thông được nâng cấp 
và cải tạo hiện đại và những thành 
quả trong phát triển kinh tế - xã hội 
đã thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng 
của Đảng bộ, chính quyền và Nhân 
dân huyện Văn Giang trong thực 
hiện mục tiêu sớm trở thành đô thị 
loại III, nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần cho Nhân dân, để Văn 
Giang trở thành một miền quê đáng 
sống.

Khu đô thị huyện Văn Giang

Sức sống mới của vùng đất ven đô
Những ngày cuối năm, Văn 

Giang như một đại công 
trường đang hối hả trong lời 

giục giã của mùa xuân. Những dự 
án đô thị, công trình giao thông 
được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 
những chuyến xe chở hoa, cây cảnh 
đi tiêu thụ hối hả, tấp nập hơn ngày 
thường, những ngôi nhà còn thơm 
mùi sơn với những kiểu dáng hiện 
đại… như minh chứng cho sức sống 
mới của vùng đất ven đô đang ngày 
càng “thay da đổi thịt”.

Năm 2022, huyện Văn Giang 
đạt được một số kết quả khả quan 
như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản 
xuất đạt 16,8%, tổng giá trị sản xuất 
đạt trên 30,1 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp - công nghiệp, 
xây dựng - thương mại dịch vụ lần 
lượt là 10% - 46% - 44%; tỷ lệ hộ 
nghèo còn 1,21%.

Với mục tiêu xây dựng huyện 
Văn Giang trở thành đô thị loại III 
vào năm 2025 và thuộc nhóm đô 
thị phát triển nhanh, huyện đã triển 
khai nhiều dự án phát triển hạ tầng 
đô thị theo quy hoạch; đẩy mạnh 
các hoạt động kinh tế; nâng cấp, 
cải tạo nhiều tuyến đường tỉnh, 
đường huyện, đường xã. Hiện nay, 
trên địa bàn huyện đang triển khai 
8 dự án đầu tư phát triển đô thị với 
tổng diện tích quy hoạch khoảng 
2,2 nghìn ha, quy mô dân số theo 
quy hoạch khoảng 260 nghìn người. 
Ngoài ra, huyện còn thu hút được 
một số trường đại học về đầu tư, 
xây dựng trên địa bàn như: Đại học 
Mở Hà Nội, Đại học Anh Quốc, Đại 
học Y khoa Tokyo… đây là nền tảng 
tạo động lực để huyện Văn Giang 
có điều kiện, kết cấu hạ tầng hình 
thành và phát triển thành đô thị với 
đầy đủ chức năng trong tương lai.

Xác định mục tiêu phát triển 
đô thị gắn với phát triển kinh tế đa 
ngành, nên quá trình phát triển đô 
thị của huyện đã có sự kết hợp hài 
hòa giữa đầu tư xây dựng và khai 
thác hợp lý các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên. Để thích ứng với quá 
trình phát triển đô thị, nâng cao 
thu nhập cho người dân, huyện đã 
tuyên truyền, vận động Nhân dân 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

Anh Trần Tuấn Đạt ở thôn Khả 
Duy, xã Đoàn Đào (Phù Cừ) 
là người nuôi cá Koi Nhật Bản 

quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao. 
Cá Koi Nhật Bản được xem như loài 
cá “quý tộc” đang được thị trường ưa 
chuộng hiện nay. 

Vốn có niềm đam mê với sinh 
vật cảnh, anh Đạt được tiếp xúc với 
nhiều loại sinh vật cảnh khác nhau. 
Đó cũng là cơ duyên để anh biết 
đến và say mê cá Koi Nhật Bản. 
Dẫn chúng tôi dạo quanh một vòng 
các hồ cá Koi Nhật Bản, anh Đạt 
như được dịp tâm sự về cái duyên 
với giống cá này: Trước đây, tôi chỉ 
nuôi cá cảnh cho vui, thỏa sức đam 
mê. Đến năm 2007, tôi bắt đầu tìm 
hiểu thị trường và đi các tỉnh, thành 
phố học hỏi về mô hình nuôi cá Koi 
Nhật Bản. Sau đó, thấy việc nuôi 
cá Koi Nhật Bản có giá trị kinh tế 
cao và thu hút được nhiều người 
yêu thích nên tôi quyết định chung 
vốn đầu tư trại nuôi cá Koi Nhật Bản 
tại tỉnh Quảng Nam để đưa loại cá 
này ra thị trường. Với mong muốn 

phát triển thị trường tiêu thụ cá Koi 
Nhật Bản, năm 2019, anh Đạt đầu 
tư xây dựng khu nuôi cá Koi Nhật 
Bản tại nhà ở thôn Khả Duy, xã 
Đoàn Đào với bể nuôi có hệ thống 
lọc nước bảo đảm về thể tích, chất 
lượng; lắp đặt mái che để hạn chế 
ảnh hưởng của thời tiết… Đến nay, 
anh Đạt có 3 trại nuôi cá Koi Nhật 
Bản tại Quảng Nam, Thanh Hóa và  
Hưng Yên với trên 50 dòng cá cơ 
bản như: Kohaku, Sowha, Sanke, 
Tancho… Mỗi năm, gia đình anh 
xuất bán trên 10 nghìn con cá Koi 
Nhật Bản các loại.

Giá trị của cá Koi Nhật Bản phụ 
thuộc vào hình thể, màu sắc, độ 
lớn và giới tính của cá. Cụ thể, cá 
được đánh giá là đẹp nếu có các 
yếu tố: Mình dày, thể hình cân đối; 
màu sắc hài hòa, có điểm màu sắc 
đặc biệt trên thân đối với cá đa sắc 
hoặc toàn thân đều một màu, vảy 
đẹp và phân bố đều đối với cá đơn 
sắc.  Đặc biệt, độ “quái” của từng 
con cá Koi Nhật Bản sẽ làm nên vẻ 
đẹp riêng của loài này khác biệt với 

“Vua” cá Koi 
trên đất Phù Cừ

Khu nuôi thả cá Koi Nhật Bản của gia đình Trần Tuấn Đạt 
các loại cá khác. Cá Koi Nhật Bản 
càng lớn hoặc có tiềm năng lớn sẽ 
có giá trị kinh tế cao. 

100% cá Koi Nhật Bản ở các 
khu nuôi thả của gia đình anh được 
nhập khẩu từ các trại nuôi cá Koi 
lớn tại Nhật Bản, với đầy đủ giấy 
chứng nhận xuất xứ, kiểm dịch... 
Sau khoảng 20 - 30 giờ bay về Việt 
Nam, lô cá Koi Nhật Bản sẽ được 
cấp giấy chứng nhận nhập khẩu, hồ 
sơ kiểm dịch và các chứng từ liên 
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quan. Để bảo đảm cá Koi Nhật Bản 
phát triển khỏe mạnh, cá Koi Nhật 
Bản vận chuyển về trại sẽ được 
anh Đạt nuôi dưỡng ở bể cách ly 
khoảng 15 ngày và lấy mẫu kiểm 
dịch của Tổng cục Thủy sản và thú 
y, sau đó mới thả vào các bể nuôi.

Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi cá 
Koi Nhật Bản, anh Đạt cho biết: Để 
nuôi được cá Koi Nhật Bản thành 
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QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ, Bưu điện tỉnh 
đã chủ động phối hợp và ký thỏa 
thuận hợp tác trong tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính (TTHC) qua dịch 
vụ bưu chính công ích với 100% 
cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
Đến nay, quy trình tiếp nhận hồ sơ 
và chuyển trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích ngày càng chặt chẽ, kịp thời và 
an toàn; chất lượng dịch vụ bưu 
chính từng bước được nâng cao. 
Bưu điện tỉnh đã bố trí 1 bưu cục 

hành chính công đặt tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công và kiểm 
soát thủ tục hành chính tỉnh với 2 
nhân viên bưu điện phục vụ thường 
xuyên để tiếp nhận yêu cầu của tổ 
chức, cá nhân giải quyết TTHC qua 
dịch vụ bưu chính công ích được 
thuận lợi. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh 
xây dựng 50 điểm phục vụ dịch vụ 
hành chính công tại các huyện, thị 
xã, thành phố trong tỉnh. Nhờ vậy, 
năm 2022, Bưu điện tỉnh đã chuyển 
phát thành công trên 200 nghìn hồ 
sơ TTHC (không tính sản lượng 
chuyển phát căn cước công dân 

Bưu điện tỉnh tập trung phát triển trên 3 trụ cột chính

Dịch vụ chuyển phát được coi là 
dịch vụ “lõi” trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, do đó, Bưu 

điện tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp 
tích cực để phát triển dịch vụ như: Rà 
soát quy trình sản xuất, sắp xếp và 
hợp lý hóa các công đoạn, đẩy mạnh 
chuyển đổi số, triển khai hệ thống 
phần mềm xử lý nghiệp vụ, điều hành 
mạng lưới, phân lớp khách hàng để tổ 
chức bán hàng cũng như chăm sóc 
khách hàng phù hợp… Khi thương mại 
điện tử phát triển, chuyển đổi số trên 
nhiều lĩnh vực của đời sống, Bưu điện 
tỉnh đã chuyển đổi và đa dạng hóa 
các loại hình dịch vụ chuyển phát với 
chi phí cạnh tranh hơn những đơn vị 
khác hoạt động trong cùng lĩnh vực… 
Năm 2022, doanh thu từ dịch vụ 
chuyển phát đạt trên 114 tỷ đồng.

Không chỉ bảo đảm doanh thu 
và nâng cao thu nhập cho người lao 
động, Bưu điện tỉnh còn phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 
hiện tốt việc phát triển dịch vụ thu 
hộ, chi hộ; dịch vụ bưu chính - hành 
chính công; phối hợp với các sở, 
ngành, địa phương tổ chức triển khai 
thành công các dịch vụ như: Chi trả 
lương hưu, trợ cấp cho người có công 
với cách mạng, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội, bảo trợ xã hội; thu hộ thuế đối với 
cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán; 
thu hộ tiền điện, thu nộp hộ tiền phạt 
và chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho 
người bị xử phạt vi phạm giao thông; 
thu hộ lệ phí và chuyển phát hồ sơ 
xét tuyển đại học, cao đẳng; thu phí 
bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ; đại 
lý dịch vụ ngân hàng và đặc biệt là 
phục vụ chuyển phát dịch vụ hành 
chính công…

Thực hiện Quyết định số 45/2016/

gắn chíp điện tử). 
Với nhiều giải pháp đồng bộ, 

thường xuyên đổi mới, sáng tạo, 
trên tinh thần khắc phục mọi khó 
khăn, thử thách, luôn đồng hành 
cùng sự phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh, Bưu điện tỉnh ngày 
càng phát triển, đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới. 
Không chỉ hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ chính trị, kinh doanh, 
Bưu điện tỉnh đã, đang và sẽ nỗ 
lực khẳng định vai trò trong xây 
dựng và phát triển chính quyền 
số, nền kinh tế số và xã hội số… 
Đồng chí Đỗ Văn Tư, Giám đốc 
Bưu điện tỉnh cho biết: Bưu điện 
tỉnh tập trung phát triển trên 3 
trụ cột chính: Bưu chính chuyển 
phát, tài chính bưu chính và phân 
phối - truyền thông. Bưu điện tỉnh 
luôn xác định thông qua hệ thống 
mạng lưới rộng khắp, cung cấp 
những dịch vụ phổ cập tới người 
dân với sự gần gũi, thân thiện và 
độ tin cậy cao. Trước yêu cầu đổi 
mới của toàn ngành và sự cạnh 
tranh ngày càng quyết liệt trong 
lĩnh vực bưu chính, cùng sự phát 
triển mạnh mẽ của công nghệ 
thông tin, Bưu điện tỉnh đã dồn 
sức tiến hành triển khai thêm các 
dịch vụ mới, đa dạng hóa dịch vụ, 
nâng cao hiệu quả hoạt động và 
tiếp tục khẳng định vai trò chủ 
đạo trong cung cấp các dịch vụ 
công ích…

Nhân viên Bưu điện tỉnh trực tại Bưu cục hành chính công tiếp nhận 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thương mại và thị trường đã 
góp phần tạo nên bức tranh 
kinh tế - xã hội của tỉnh với 

nhiều gam màu tươi sáng. Năm 
2022, các doanh nghiệp tiếp tục 
phải đối mặt với nhiều khó khăn, 
do ảnh hưởng dịch Covid-19 và tình 
hình bất ổn kinh tế thế giới, nguồn 
cung xăng, dầu bị thiếu hụt, giá 
cả hàng hóa tăng cao. Trong bối 
cảnh đó, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, 
các ngành quyết liệt thực hiện các 
giải pháp cải thiện môi trường kinh 
doanh, hỗ trợ doanh nghiệp thúc 
đẩy phát triển sản xuất. Năm 2022, 

Hộ kinh doanh tham gia giới thiệu sản phẩm hàng hóa tại hội nghị 
kết nối tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên năm 2022

nghiệp trong tỉnh đã linh hoạt các 
giải pháp phù hợp để ổn định phát 
triển hoạt động kinh doanh; chủ 
động đón đầu xu hướng để khai 
thác, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, 
sản phẩm dịch vụ, qua đó tiếp tục 
mở rộng quy mô kinh doanh và tăng 
cường đầu tư vào địa bàn tỉnh. Hiện 
nay, toàn tỉnh có 12 chợ thành thị, 
90 chợ nông thôn, 2 chợ đầu mối 
và hàng chục trung tâm thương 
mại, siêu thị cùng hàng loạt các cửa 
hàng tự chọn ở khắp các huyện, 
thành phố, thị xã trong toàn tỉnh. 
Với hệ thống thương mại này, cùng 
các loại hình bán lẻ của tỉnh tạo nên 
bức tranh thương mại nội địa sôi 
động, đầy gam màu sáng, qua đó, 
thúc đẩy giao thương, hình thành 
các kênh lưu thông hàng hóa thông 
suốt từ thành thị đến nông thôn, 
giúp người dân tiếp cận và hình 
thành thói quen tiêu dùng văn minh. 
Đồng thời tạo điều kiện để tổ chức 
thực hiện cuộc vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 
thúc đẩy phát triển thương mại nội 
địa, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
địa phương.

Để đạt được kết quả tích cực đó, 
ngành Công Thương và các ngành 
liên quan đã thực hiện nghiêm các 
biện pháp chỉ đạo của Trung ương, 
của tỉnh thúc đẩy tăng tỷ trọng 
ngành dịch vụ, tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh; quản lý 
tốt thị trường, tích cực đấu tranh 
phòng, chống, ngăn chặn gian lận 
thương mại và nỗ lực tuyên truyền, 

vận động người dân trở thành người 
tiêu dùng thông thái… Bên cạnh đó, 
các doanh nghiệp đã chủ động, 
sáng tạo, đầu tư có trọng điểm, 
chọn ngành, mặt hàng kinh doanh 
phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của 
Nhân dân. 

Có thể thấy, tốc độ tăng trưởng 
lĩnh vực bán lẻ của tỉnh trong năm 
qua có nhiều tín hiệu khởi sắc, thể 
hiện sự phục hồi và phát triển sau 
ảnh hưởng dịch Covid-19. Theo 
đồng chí Trần Thị Hồng Hạnh, Phó 
Giám đốc Sở Công Thương, thời 
gian tới, để đạt được mục tiêu đề 
ra, cùng với nỗ lực phục hồi sản 
xuất, kinh doanh của các doanh 
nghiệp, Sở Công Thương tiếp tục 
phối hợp với các địa phương, doanh 
nghiệp thực hiện tốt phương án sản 
xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm 
an toàn phòng, chống dịch; tranh 
thủ mọi nguồn vốn để đầu tư phát 
triển hạ tầng thương mại, nhất là hệ 
thống chợ; triển khai có hiệu quả 
quy hoạch về hạ tầng thương mại, 
bảo đảm cơ hội phát triển của các 
doanh nghiệp và lợi ích của người 
tiêu dùng; đẩy mạnh thực hiện cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam” gắn với tổ 
chức các phiên chợ đưa hàng Việt 
về nông thôn nhằm hỗ trợ sản xuất 
trong nước và thúc đẩy lưu thông 
hàng hóa. Chủ động cân đối cung 
- cầu, tăng cường các hoạt động 
xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu 
dùng nội địa, kết nối tiêu thụ hàng 
hóa, nông sản trên môi trường số, 
thương mại điện tử…

Phát triển thương mại nội địa

tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch 
vụ tiêu dùng toàn tỉnh đạt gần 61 
nghìn tỷ đồng, tăng 61,07% so với 
năm 2021. Chỉ số giá tiêu dùng bình 
quân cả năm 2022 tăng 3,35 % so 
với năm 2021. Cân đối cung - cầu 
hàng hoá được bảo đảm, đáp ứng 
đầy đủ, kịp thời nhu cầu của sản 
xuất và đời sống Nhân dân. 

Nét đặc trưng trong hoạt động 
thương mại của tỉnh là phát triển 
nhanh hệ thống bán lẻ theo hướng 
văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu 
cầu của người tiêu dùng. Trong điều 
kiện bình thường mới, nhiều doanh 

Phát huy truyền thống “trung thành - dũng cảm - tận tụy - sáng tạo - nghĩa tình” của ngành 
Bưu điện, những năm qua, Bưu điện tỉnh đã không ngừng nỗ lực, vươn lên hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao hàng năm; đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, cải cách nền 
hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.   ”  ”  ”  ”
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xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; 
hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm… 
Qua đó, nâng cao hiệu quả sản 
xuất, tăng thu nhập cho nông dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Kiên, 
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông 
cho biết: Với mục tiêu góp phần đẩy 
mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, tăng thu nhập cho nông 
hộ, đồng thời trình diễn khoa học, 
kỹ thuật để nông dân áp dụng rộng 
rãi trong sản xuất, năm 2022, Trung 
tâm Khuyến nông đã triển khai 7 dự 
án, đề án, mô hình khuyến nông 
trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy 
sản, gồm: Dự án xây dựng và phát 
triển mô hình thâm canh cam nhằm 
nâng cao năng suất, chất lượng, giá 
trị sản phẩm cam Hưng Yên; Đề 
án Phát triển vùng sản xuất cây ăn 
quả, hoa, cây cảnh tập trung trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 
2020 - 2025; mô hình nuôi ghép cá 
trắm cỏ là chính trong ao, mô hình 
nuôi ghép cá chép là chính trong ao, 
mô hình chăn nuôi gà Đông Tảo lai 
theo hướng hữu cơ, mô hình chăn 
nuôi vịt thương phẩm, mô hình chăn 
nuôi dê thương phẩm. Cùng với đó, 
trung tâm tổ chức các lớp tập huấn 
chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 
nông dân. 

Trong công tác bảo vệ thực vật, 
Chi cục Bảo vệ thực vật đã chỉ 

đạo các trạm bảo vệ thực vật luôn 
đồng hành cùng nông dân trong 
việc phòng, trừ sâu, bệnh gây hại 
cây trồng. Các mô hình, dự án như 
phòng, trừ dịch hại tổng hợp IPM 
được triển khai và hướng dẫn rộng 
rãi cho nông dân các địa phương. 
Hàng tuần, hàng tháng, đặc biệt 
vào các thời kỳ xung yếu của cây 
trồng, kỹ thuật viên của chi cục và 
các trạm bảo vệ thực vật thường 
xuyên kiểm tra đồng ruộng, thông 
báo tình hình sâu bệnh theo định 
kỳ để nông dân nắm bắt, phòng, trừ 
đạt hiệu quả.

Với mục tiêu bảo đảm đủ nước 
cho sản xuất nông nghiệp, không 
để xảy ra úng ngập khi có mưa bão, 
các đơn vị thủy nông đã có nhiều 
nỗ lực trong việc điều hành nước 
tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Các đơn 
vị thủy nông đã cùng với các địa 
phương tích cực đầu tư sửa chữa, 
nâng cấp, xây dựng mới nhiều công 
trình thủy lợi… Theo báo cáo của 
Công ty TNHH một thành viên khai 
thác công trình thủy lợi tỉnh, hàng 
năm, bằng các nguồn kinh phí khác 
nhau, công ty đầu tư xây dựng các 
công trình thủy lợi với kinh phí trung 
bình khoảng 30 tỷ đồng/năm; qua 
đó cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới, 
tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh.

thỏm nỗi lo trôi phà. Đi qua những 
tháng năm gian khó như vậy mới thấy 
khát vọng có một cây cầu nối liền hai 
tỉnh của người dân lớn nhường nào. 
Cầu Yên Lệnh được coi là công trình 
mang ý nghĩa chiến lược để thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Và 
hôm nay, trong cái bâng khuâng hoài 
niệm về quá khứ, cũng trên cây cầu 
lịch sử ấy, phóng tầm mắt về phía dọc 
sông Hồng, sông Luộc qua địa bàn 
tỉnh, đã có thêm cầu Hưng Hà, cầu 

La Tiến và chẳng bao lâu nữa, với sự 
quyết tâm của cả hệ thống chính trị, 
dọc tuyến sông Hồng sẽ có một tuyến 
đường bộ kết nối di sản văn hóa, du 
lịch, phát triển kinh tế với quy mô hiện 
đại, là động lực để tỉnh thu hút nhiều 
nhà đầu tư lớn với những dự án mang 
tính chiến lược.

Những năm qua, ngành Giao thông 
vận tải của tỉnh đã nỗ lực, tranh thủ 
nguồn vốn đầu tư của các bộ, ngành 
Trung ương, và bằng chính nội lực của 

Những ngày cuối năm, hòa 
cùng dòng người, dòng xe 
hối hả trên những con đường 

được đầu tư nâng cấp, mở rộng, tôi 
cảm nhận được sức sống mới đang 
hiển hiện ở từng góc phố, thôn xóm, 
trong mỗi ngôi nhà… 

Một trong những công trình được 
chờ đợi từ nhiều năm qua nhằm tạo 
thêm động lực cho phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh là tuyến đường 
bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải 
Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - 
Ninh Bình giai đoạn 2. Mặc dù triển 
khai trong giai đoạn gặp nhiều khó 
khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, 
kinh tế thế giới, nhưng với sự nỗ lực 
của các ngành, địa phương và đơn 
vị thị công, đến hết năm 2022, dự 
án đã cơ bản hoàn thành thông xe 
kỹ thuật. Đồng chí Hoàng Hải Bình, 
Giám đốc Ban Quản lý dự án công 
trình giao thông (Sở Giao thông vận 
tải) phấn khởi cho biết: Đây là công 
trình huyết mạch có tầm ảnh hưởng 
rất lớn đối với tỉnh. Công trình hoàn 
thành, đưa vào sử dụng sẽ tạo ra 
sự thông thương giữa các vùng kinh 
tế, thúc đẩy nhanh chóng việc xây 
dựng, thu hút đầu tư vào các khu, 
cụm công nghiệp, góp phần phát 
triển kinh tế của tỉnh.

Trong ký ức của không ít người, 
cách đây gần 20 năm, khi chưa có 
cầu Yên Lệnh, mỗi lần người dân 
Hưng Yên muốn sang tỉnh Hà Nam 
để gặp gỡ, trao đổi hàng hóa hay 
đi các tỉnh phía Nam còn gặp nhiều 
khó khăn. Phà Yên Lệnh lúc bấy giờ 
với quy mô hoạt động nhỏ hẹp khi 
phải gồng gánh dòng người qua lại 
đông đúc. Vào mùa mưa bão, dòng 
nước đục ngầu cuộn chảy, chiếc 
phà chòng chành, nhiều người thấp 

tỉnh để đầu tư xây dựng hạ tầng 
giao thông. Những con đường 
kết nối vùng miền, kết nối nông 
thôn với thành thị được hình 
thành, tạo điều kiện thuận lợi 
cho phát triển. Nhìn lại năm 
2022, mặc dù gặp nhiều khó 
khăn, nhưng bằng ý chí và nỗ 
lực không ngừng của các cấp 
chính quyền và Nhân dân, 
nhiều công trình giao thông 
trên địa bàn tỉnh tiếp tục được 
đầu tư, hoàn thiện. Đây là bước 
chuyển mình mạnh mẽ của hạ 
tầng giao thông tỉnh. Trao đổi 
với đồng chí Trần Minh Hải, 
Giám đốc Sở Giao thông vận 
tải được biết, để có được thành 
quả như ngày hôm nay, chúng 
ta đã đánh đổi không biết bao 
nhiêu công sức của các thế 
hệ đi trước. Và đến hôm nay, 
chúng ta có quyền tự hào khi 
hàng loạt dự án trọng điểm của 
tỉnh đã và đang được đầu tư 
xây dựng, tạo “luồng sinh khí” 
mới cho vùng đất Hưng Yên.

Trong hành trình đi tới tương 
lai, hạ tầng giao thông của tỉnh 
sẽ có thêm nhiều đột phá mới, 
tiếp thêm động lực để Hưng 
Yên cất cánh bay lên, sánh vai 
cùng các tỉnh, thành phố trong 
cả nước.

Đồng hành 
cùng nông dân vượt khó
Thời gian qua, ngành Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh, chính 
quyền các địa phương và 

doanh nghiệp đã có nhiều hoạt 
động đồng hành cùng nông dân nỗ 
lực vượt qua khó khăn, có nhiều giải 
pháp phát huy hiệu quả sản xuất, 
nâng cao thu nhập và đời sống 
người dân, góp phần vào phát triển 
nông nghiệp bền vững.

Trong những năm qua, cùng với 
việc phối hợp mở các lớp tập huấn 
chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 
nông dân, huyện Kim Động đã tích 
cực tuyên truyền, vận động nông dân 
thi đua đẩy mạnh sản xuất, chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập 
trung thâm canh, tăng vụ; mở rộng 
sản xuất các mô hình kinh tế cho 
thu nhập cao…Theo đó, nhiều mô 
hình hiệu quả đã được xây dựng và 
được nông dân tích cực nhân rộng 
trên địa bàn. Điển hình như mô hình 
sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn 
VietGAP; mô hình ghép cải tạo 
nhãn; mô hình ứng dụng công nghệ 
cao trong sản xuất rau an toàn; các 
mô hình có ý nghĩa thiết thực, được 
nông dân hưởng ứng, nhân rộng và 
áp dụng rộng rãi trong sản xuất. 
Bên cạnh đó, hằng năm, huyện hỗ 
trợ thóc giống chất lượng và thuốc 
diệt chuột trong vụ lúa xuân; tổ 
chức các lớp tập huấn, tham quan 
mô hình giống lúa có triển vọng; 
tăng cường chỉ đạo cán bộ chuyên 
môn phối hợp với các địa phương 
thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, 
dự tính, dự báo diễn biến của sâu 
bệnh, đồng thời khuyến cáo nông 
dân tích cực thăm đồng, phòng, trừ 
sâu bệnh kịp thời theo hướng dẫn 
của đơn vị chuyên môn… Vì vậy, giá 
trị thu nhập bình quân 1ha canh tác 
đạt trên 220 triệu đồng/năm.

Để đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho 

người dân ứng dụng vào sản xuất, 
kết nối tiêu thụ nông sản, năm 2022, 
huyện đã hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp hơn 50 
tấn phân bón hữu cơ vi sinh; 80 triệu 
đồng mua máy móc, thiết bị phục 
vụ sản xuất theo hướng tập trung, 
liên kết với doanh nghiệp; kết nối 
tham gia các hội chợ, tiêu thụ sản 
phẩm trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, 
giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp 
bao tiêu sản phẩm cho người dân, 
cung ứng các loại giống cây trồng 
chất lượng góp phần giảm chi phí 
sản xuất, tăng thu nhập và ổn định 
đầu ra sản phẩm...

Để hình thành các khu trang trại 
tập trung, huyện hỗ trợ nông dân 
hơn 100 triệu đồng trong công tác 
phòng, trừ dịch bệnh; hỗ trợ về con 
giống, thức ăn chăn nuôi và tiêu thụ 
sản phẩm. Đồng thời, tạo cơ sở để 
các hộ yên tâm đầu tư, phát triển 
sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công 
nghệ cao, phát triển chăn nuôi theo 
chuỗi giá trị và bảo đảm các tiêu chí 
về vệ sinh môi trường, an toàn vệ 
sinh thực phẩm; hỗ trợ người dân áp 
dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến…

Đồng chí Hoàng Văn Minh, 
Trưởng phòng Nông nghiệp và 
PTNT huyện Kim Động cho biết: Để 
phát triển nông nghiệp theo hướng 
hiện đại, bền vững, thời gian tới, 
huyện tiếp tục tập trung xây dựng 
các mô hình ứng dụng khoa học kỹ 
thuật, công nghệ cao vào sản xuất; 
duy trì và nhân rộng các mô hình 
sản xuất nông nghiệp tiên tiến gắn 
với hình thành chuỗi liên kết trong 
sản xuất. Xây dựng tổ hợp tác, tổ 
liên kết; đẩy mạnh xây dựng các mô 
hình sản xuất hữu cơ; tăng cường 
tuyên truyền, vận động người dân 
tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi, thay đổi phương 
thức từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản 

Đàn bò của gia đình anh Bùi Văn Thái ở xã Thọ Vinh (Kim Động)

Thi công xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 
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Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh 
giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa 
bàn tỉnh được triển khai thực hiện có hiệu quả trong các cấp Hội 

Nông dân. Những người con của quê hương xứ nhãn, vẫn luôn nuôi khát 
vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương.

 Tỷ phú nghề mộc
Anh Nguyễn Đình Thao hiện là chủ xưởng sản xuất đồ mộc ở thôn Vân 

Dương, xã Hòa Phong (thị xã Mỹ Hào) mang về doanh thu hơn 2 tỷ đồng/
năm. Bên cạnh việc tăng thu nhập cho gia đình, anh Thao còn tạo việc làm 
thường xuyên cho 15 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 5 
đến 10 triệu đồng/người/tháng. Năm 2022, anh được khen thưởng với danh 
hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp trung ương. 

Thời gian đầu, do kinh tế khó khăn nên xưởng mộc của anh Thao chủ 
yếu sản xuất theo phương thức thủ công với sức người là chính, các sản 
phẩm mộc làm ra còn đơn giản, chủ yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của 
người dân địa phương, bán với giá thành thấp. Trong quá trình sản xuất, 
nhận thấy đời sống kinh tế phát triển, thị hiếu của người tiêu dùng ngày 
càng cao, để nâng tầm và phát triển nghề đã lựa chọn, anh thường xuyên 
học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, tìm tòi thay đổi mẫu mã phù hợp 
với nhu cầu thị trường kết hợp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

Dần dần khi đã có kỹ thuật và tay nghề cao, năm 2016, anh mạnh dạn 
vay vốn gây dựng và phát triển xưởng sản xuất. Đến nay, anh đã đầu tư 
thêm nhiều máy móc hiện đại như máy đục, máy bào, máy xẻ... sản xuất 
ra các sản phẩm mộc có chất lượng và tính thẩm mỹ cao, đáp ứng nhu cầu 

của người tiêu dùng. Nhiều sản phẩm như: Sập gụ, tủ chè, tượng, đồ mỹ 
nghệ và các sản phẩm từ gỗ… đã được anh kết hợp hài hòa giữa kiểu dáng 
cổ kính với hiện đại, đường nét hoa văn đặc sắc, mềm mại, sinh động, tinh 
tế.

Anh Thao cho biết: Để phát triển nghề mộc và sản phẩm của mình có 
chỗ đứng trên thị trường phải lấy được lòng tin của đối tác và khách hàng 
bằng chất lượng sản phẩm, mẫu mã đa dạng và phù hợp với thị hiếu người 
tiêu dùng. Đồng thời, phải đào tạo được nguồn nhân lực có tay nghề vững 
chắc. 

Không chỉ làm giàu cho mình, anh Thao còn chia sẻ, giúp đỡ các hội 
viên nông dân về kinh nghiệm sản xuất đồ gỗ. Đồng thời, anh tích cực 
tham gia các phong trào do địa phương và các cấp Hội Nông dân phát 
động như ủng hộ 10 triệu đồng xây dựng nông thôn mới, tham gia xây 
dựng quỹ chi hội, quỹ hỗ trợ nông dân; những năm gần đây, mỗi năm anh 
đã giúp đỡ 10 hộ nghèo, hộ khó khăn bằng cách chia sẻ kiến thức khoa 
học kỹ thuật, kinh nghiệm phát triển sản xuất…

 Làm giàu từ trang trại tổng hợp
Với những nỗ lực, cố gắng của bản thân, danh hiệu “Nông dân Việt 

Nam xuất sắc” năm 2022 là phần thưởng xứng đáng dành cho anh Hoàng 
Văn Khánh, xã Yên Phú (Yên Mỹ). Với diện tích 2ha, anh Khánh đã mạnh 
dạn cải tạo 1ha trồng cây ăn quả và nuôi cá. Năm 2007, anh bắt đầu xây 
dựng chuồng trại chăn nuôi lợn với diện tích gần 1ha. Hiện nay, trong 
chuồng của gia đình anh thường có hơn 1 nghìn con lợn nái và lợn thịt, mỗi 
năm xuất bán ra thị trường hơn 300 tấn thịt lợn. Cùng với chăn nuôi lợn, 
anh còn cải tạo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để trồng cam giống và bưởi 
Diễn. Sau khi trừ các khoản chi phí, tổng mỗi năm mô hình trang trại của 
gia đình anh thu lãi từ 3,5 đến 4,5 tỷ đồng, bên cạnh đó, tạo cơ hội việc 
làm, thu nhập ổn định cho từ 10 đến 15 lao động thường xuyên với mức thu 
nhập bình quân từ 6 đến 8 triệu đồng/người/tháng.

Anh Khánh cho biết: Để phòng dịch bệnh cho đàn lợn, tôi quy hoạch, 
xây dựng trang trại chăn nuôi xa khu dân cư theo mô hình chuồng kín công 
nghệ mới, xây dựng khu nuôi lợn nái, lợn con và lợn thịt riêng để thuận tiện 

trong việc chăn nuôi cũng như phòng ngừa dịch bệnh. Trong trang trại có 
2 bác sỹ thú y để kịp thời theo dõi, chăm sóc đàn lợn. Tôi sử dụng thức ăn 
chăn nuôi bảo đảm chất lượng. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên phun hóa 
chất khử khuẩn, vệ sinh chuồng trại nên đã hạn chế thấp nhất dịch bệnh 
trên đàn lợn.

Giám đốc HTX mạnh dạn áp dụng KHKT 
vào sản xuất

Từ đầu năm 2019 đến nay, anh Trịnh Ngọc Tiệp, Giám đốc HTX sản 
xuất và dịch vụ thương mại nhãn thương hiệu, hoa công nghệ cao Trịnh 
Tiệp ở thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh (Kim Động) cùng 9 thành viên 
trong HTX mạnh dạn đầu tư đưa nhiều giống cây ăn quả, cùng một số 
giống hoa như: Hoa huệ, hoa cúc, hoa lan... vào thâm canh. Anh Tiệp luôn 
tích cực tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất, trong đó, nghiên cứu ghép cải tạo thành công 5 mẫu nhãn 
bằng các giống nhãn mới, cho năng suất, giá trị kinh tế cao. Nhằm đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng, anh đã áp dụng kỹ thuật xử lý để hầu hết 
diện tích nhãn của anh chín sớm hoặc ra quả trái vụ. 

Thông qua mô hình HTX, anh Tiệp tiêu thụ hàng chục tấn sản phẩm 
nông sản bao gồm: Bí xanh, hoa huệ, hoa cúc... và đặc biệt là nhãn chín 
sớm. Nhờ sự đầu tư bài bản, khoa học, những năm qua, mỗi năm HTX đạt 
thu nhập gần 2 tỷ đồng.

Anh Trịnh Ngọc Tiệp cho biết: Tham gia HTX, các thành viên không 
chỉ được hỗ trợ, tư vấn tiêu thụ sản phẩm một cách thuận lợi hơn, không lo 
bị ép giá, mà hơn hết là giúp thay đổi tư duy sản xuất của mỗi thành viên, 
tạo ra các sản phẩm nông sản chất lượng cung cấp cho thị trường nhờ vào 
việc tuân thủ nghiêm túc quy trình sản xuất an toàn. Từng bước mở rộng 
vùng trồng hướng đến liên kết sản xuất quy mô lớn, tạo dựng thương hiệu 

cho sản phẩm nhãn, từ đó giúp chúng tôi nâng cao hơn nữa thu nhập từ 
sản phẩm nông sản đặc trưng này.

Dám nghĩ, dám làm, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức và áp dụng hiệu 
quả vào quá trình sản xuất, kinh doanh cho thu nhập cao là đặc điểm 
chung của những người nuôi khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương. 
Mỗi người một ý tưởng, một sáng kiến, một đam mê, họ đang cùng với các 
hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp thêm sức cho hàng triệu nông 
dân có thêm niềm tin và hy vọng về việc làm giàu từ nông nghiệp, góp 
phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

Anh Trịnh Ngọc Tiệp, Giám đốc HTX sản xuất và dịch vụ thương 
mại nhãn thương hiệu, hoa công nghệ cao Trịnh Tiệp kiểm tra 
vườn hoa

Anh Nguyễn Đình Thao  ở thôn Vân Dương,
xã Hòa Phong (thị xã Mỹ Hào) kiểm tra sản phẩm

Anh Hoàng Văn Khánh, xã Yên Phú (Yên Mỹ) với mô hình 
chăn nuôi lợn kết hợp trồng trọt

Những nông dân tỷ phú
V.A
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độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng 
sức cho người lao động được thực 
hiện kịp thời, đúng quy định, đúng 
đối tượng, bảo đảm quyền lợi tối đa 
cho người thụ hưởng. 

Một trong những mục tiêu mà 
BHXH tỉnh nỗ lực trong thời gian qua 
là bảo đảm quyền lợi khám, chữa 
bệnh cho người tham gia BHYT, 
góp phần chăm sóc sức khỏe cho 
Nhân dân. Hiện nay, BHXH tỉnh tích 
cực tuyên truyền, vận động người 
dân cài đặt và sử dụng ứng dụng 
BHXH số - VssID của BHXH Việt 
Nam trên nền tảng thiết bị di động; 
sử dụng căn cước công dân gắn 
chíp khi khám, chữa bệnh BHYT…  
Qua đó, giúp người dân tiết kiệm 
được thời gian làm thủ tục đăng ký 
khám, chữa bệnh, không phải xuất 
trình thẻ BHYT giấy, không phải làm 
thủ tục xin cấp lại trong trường hợp 
mất hoặc thẻ rách, hỏng, hết hạn... 

Đáng chú ý, trong bối cảnh ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19, BHXH 

tỉnh đã chủ động, tích cực, thực 
hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ 
người dân, người lao động và người 
sử dụng lao động gặp khó khăn do 
đại dịch Covid-19. Với sự vào cuộc 
quyết liệt, toàn ngành, đến ngày 
10/9/2022, BHXH tỉnh đã hoàn 
thành việc thực hiện chính sách hỗ 
trợ người lao động và người sử dụng 
lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
Covid-19 từ Quỹ BHTN theo Nghị 
quyết số 03/2021/UBTVQH15, 
ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội ban hành chính sách 
hỗ trợ người lao động và người sử 
dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN... 

Việc thực hiện hiệu quả chính 
sách BHXH, BHYT, bảo đảm quyền 
lợi của người tham gia, góp phần 
giúp họ vượt qua khó khăn khi gặp 
rủi ro: ốm đau, tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp... để 
ổn định cuộc sống.

Thực hiện chính sách bảo hiểm
vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà

AN NGUYÊN

Thời gian qua, công tác bảo 
hiểm xã hội (BHXH), bảo 
hiểm y tế (BHYT) trên địa 

bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả 
khả quan, góp phần thực hiện tốt 
chính sách an sinh xã hội và bảo 
vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe 
của Nhân dân.

Nhằm giúp người dân có hoàn 
cảnh khó khăn có cơ hội tiếp cận 
các chính sách BHXH, giảm bớt 
gánh nặng kinh tế khi đi khám, 
chữa bệnh, đồng thời có lương hưu, 
ổn định cuộc sống khi tuổi già, năm 
2022, Ngân hàng thương mại cổ 
phần Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Hưng Yên (Vietcombank 
Hưng Yên) tặng 175 sổ BHXH và 
420 thẻ BHYT với tổng trị giá trên 
943 triệu đồng cho người mới thoát 
nghèo, người dân có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn tỉnh chưa 
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 
hộ gia đình.

Trân trọng nhận tấm thẻ BHYT, 
chị Trần Thị Anh, xã Tân Hưng 
(thành phố Hưng Yên) bày tỏ lòng 
cảm kích khi đón nhận sự quan tâm 
của cộng đồng. Với tấm thẻ BHYT 
này, chị sẽ vơi bớt gánh nặng về 
kinh tế khi không may đau, ốm.

Cùng với huy động nguồn xã hội 
hóa, góp phần đẩy nhanh lộ trình 
tiến tới BHXH, BHYT toàn dân 
trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh tiếp 
tục tập trung thực hiện hiệu quả 
các chính sách BHXH, BHYT, bảo 
hiểm thất nghiệp (BHTN), nhất là 
chính sách riêng của tỉnh được quy 
định tại Nghị quyết số 332/2020/
NQ-HĐND ngày 1/12/2020 của 
HĐND tỉnh ban hành Quy định mức 
hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng 
BHYT cho một số đối tượng trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 
2021 - 2025. Năm 2022, BHXH 
tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên 
quan tham mưu, HĐND tỉnh ban 
hành Nghị quyết số 336/2022/NQ-
HĐND, ngày 9/12/2022 Quy định 
mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 
đóng BHYT cho người thuộc hộ gia 
đình nông nghiệp, ngư nghiệp có 

BHXH tỉnh ra quân tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH
tự nguyện, BHYT hộ gia đình

năm; chi ngân sách nhà nước đạt 
trên 15 nghìn tỷ đồng, bằng 92,32% 
kế hoạch năm. Để chuẩn bị cho 
công tác khóa sổ, quyết toán năm 
2022 thông suốt, an toàn, tránh 
ùn tắc, bảo đảm hoàn thành công 
việc theo chỉ đạo của ngành, các 
bộ phận trong đơn vị đã bố trí tiếp 
nhận và giải quyết hồ sơ thanh 
toán vào các ngày nghỉ để kịp hoàn 
thành khối lượng công việc, thanh 
toán cho các đơn vị và khách hàng 
nhanh gọn, đầy đủ, đúng quy định 
trước khi năm 2022 khép lại. Khối 
lượng công việc lớn, yêu cầu tiến 
độ nhanh, đúng quy định, song tất 
cả cán bộ, nhân viên, người lao 
động đều nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, việc thanh, quyết toán, thu 
- chi ngân sách thường xuyên cho 

các đơn vị và khách hàng đều được 
thực hiện nhanh gọn, đầy đủ, đúng, 
kịp thời. 

Theo quy định, ngày 31/12 là 
thời hạn chót thực hiện khóa sổ 
quyết toán, còn ngày 31/1 là kết 
thúc thời gian chỉnh lý niên độ của 
năm trước. Do đó, từ tháng 12 năm 
trước đến hết tháng 1 năm sau luôn 
là khoảng thời gian bận rộn nhất 
trong năm của công chức ngành 
Kho bạc. Năm nay, Tết Dương lịch 
và Tết Nguyên đán rất gần nhau, 
ngày 31/12 rơi vào thứ bảy nên 
lượng công việc cần giải quyết trong 
những ngày cuối năm của hệ thống 
KBNN càng trở nên vất vả. Các cán 
bộ KBNN cùng lúc phải xử lý nhiều 
công việc, như: Chỉnh lý quyết toán 
của các cấp ngân sách năm 2022, 

Khóa sổ, quyết toán - một 
nghiệp vụ trở nên quen thuộc 
với những cán bộ Kho bạc Nhà 

nước dịp cuối năm. Có mặt tại Kho 
bạc Nhà nước Hưng Yên vào những 
ngày cuối tháng 12/2022, chúng 
tôi mới cảm nhận rõ không khí làm 
việc tất bật, khẩn trương của các 
bộ phận, nhất là bộ phận kiểm soát 
chi và kế toán. Mặc dù không còn 
cảnh xếp hàng dài chờ đến lượt để 
thực hiện các giao dịch trong những 
ngày cuối năm và quyết toán niên 
độ như nhiều năm về trước, nhưng 
những ngày này, cường độ làm việc 
của các cán bộ Kho bạc Nhà nước 
(KBNN) vẫn được đẩy lên cao do 
khối lượng công việc tăng lên. Số 
lượng hồ sơ, chứng từ cần thanh, 
quyết toán của các đơn vị tăng gấp 
2-3 lần so với ngày thường. Công 
việc bận rộn nhưng tinh thần và thái 
độ làm việc của cán bộ, công chức 
đơn vị đều nghiêm túc, bảo đảm 
chính xác trong nghiệp vụ thanh, 
quyết toán các khoản chi, thực hiện 
đúng quy trình, thủ tục, thời gian và 
an toàn tuyệt đối đối với hệ thống 
kho quỹ. Tất cả đang nỗ lực hướng 
đến mục tiêu là cố gắng hoàn thành 
cao nhất các chỉ tiêu trong năm và 
thực hiện chốt các số liệu, khóa sổ, 
quyết toán năm 2022.

 Năm 2022, công tác quản lý 
thu ngân sách và kiểm soát chi của 
KBNN tỉnh đã đạt được những kết 
quả đáng ghi nhận. Năm 2022, thu 
ngân sách nhà nước qua KBNN 
Hưng Yên đạt  trên 51 nghìn tỷ 
đồng, bằng trên 262%  kế hoạch 

chi dự toán năm 2023; đối chiếu, 
xử lý chuẩn bị cho công tác chuyển 
nguồn; đối chiếu toàn bộ số dư, số 
phát sinh các tài khoản tiền gửi, tài 
khoản dự toán, dự án đầu tư… 

Đồng chí Nguyễn Thái Hà, Giám 
đốc Kho bạc Nhà nước Hưng Yên 
cho biết: Để khóa sổ, quyết toán, 
đơn vị đã sớm thông báo cho các 
đơn vị giao dịch, chủ đầu tư những 
quy định như: Thời gian gửi hồ 
sơ, thời gian đóng hồ sơ, thời gian 
thanh toán… Đồng thời, gửi công 
văn hướng dẫn công tác khóa sổ 
kế toán năm 2022; trình tự hồ sơ, 
thủ tục thanh, quyết toán, thời hạn 
chi ngân sách đến các đơn vị sử 
dụng ngân sách, các chủ đầu tư 
trên địa bàn; chủ động đôn đốc các 
đơn vị gửi hồ sơ thanh toán ngay từ 
đầu tháng 12/2022, tránh dồn vào 
những ngày cuối năm. Bên cạnh đó, 
KBNN Hưng Yên phối hợp chặt chẽ 
với các đơn vị sử dụng ngân sách, 
các chủ đầu tư rà soát, đối chiếu số 
liệu và xử lý dứt điểm những giao 
dịch còn dở dang trên Tabmis (hệ 
thống thông tin quản lý ngân sách 
và kho bạc). Đồng thời, tăng cường 
hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân 
sách giao dịch qua hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến, xử lý kịp thời vướng 
mắc để các đơn vị giao dịch nhanh 
chóng, thuận tiện, đúng quy trình. 

Với tinh thần làm việc tích cực 
để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu 
trong năm và thực hiện chốt các số 
liệu, khóa sổ quyết toán năm 2022, 
các cán bộ, nhân viên, người lao 
động tại các KBNN ở trong tỉnh nỗ 
lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 
từng phút, từng giờ cuối cùng của 
năm cũ, tạo không khí phấn khởi để 
bước vào năm mới 2023.

Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Hưng Yên

Những ngày cuối năm tại Kho bạc Nhà nước Hưng Yên

mức sống trung bình trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 
2025. 

Với sự hỗ trợ này, nhiều người 
có thêm điều kiện để tham gia 
BHYT; nhiều người hoàn cảnh khó 
khăn có thêm khả năng tiếp cận với 
các dịch vụ y tế chất lượng, giảm 
bớt gánh nặng về kinh tế khi không 
may mắc bệnh hiểm nghèo... 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa XII) về cải cách chính sách 
BHXH (Nghị quyết số 28), tỉnh 
đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu 
nhằm tăng nhanh diện bao phủ 
người tham gia BHXH, hướng tới 
mục tiêu BHXH toàn dân và bảo 
đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi 
của người tham gia BHXH. Hàng 
năm, Ban Chỉ đạo thực hiện chính 
sách BHXH và lộ trình thực hiện 
BHYT toàn dân tỉnh xây dựng và 
giao chỉ tiêu phát triển người tham 
gia BHXH, BHYT đối với từng 
địa phương. Đồng thời, ban hành 
nhiều văn bản chỉ đạo triển khai 
thực hiện công tác BHXH, BHYT, 
nhất là công tác tuyên truyền, phát 
triển người tham gia, mở rộng độ 
bao phủ BHXH, BHYT, công tác 
thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN, 
công tác quản lý quỹ khám, chữa 
bệnh BHYT... Do đó, số người tham 
gia BHXH, BHYT, BHTN tăng dần 
qua các năm. Tính đến hết tháng 
10/2022, toàn tỉnh có 255.193 
người tham gia BHXH; 233.788 
người tham gia BHTN; 1.137.481 
người tham gia BHYT. 

Công tác giải quyết, chi trả các 
chế độ BHXH, BHTN được thực 
hiện hiệu quả. Việc thẩm định, giải 
quyết chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH, trợ cấp thất nghiệp, các chế 

HOÀNG PHÚC
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Năm 2022 là năm đầu tiên 
thực hiện xây dựng nông 
thôn mới (NTM) nâng cao, 

NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí 
mới. Do đó, để đạt được mục tiêu 
đề ra, mỗi địa phương trong tỉnh 
đều có những cách làm, huy động 
nguồn lực khác nhau, song để có 
được những thành công trong xây 
dựng NTM nâng cao, NTM kiểu 
mẫu chính là tinh thần đoàn kết 
của toàn Đảng, toàn dân. Nhờ đó, 
100% các xã phấn đấu về đích 
NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đã 
về đích đúng kế hoạch, nhiều địa 
phương đạt những kết quả nổi trội. 

Về xã Dị Chế (Tiên Lữ) những 
ngày cuối năm, không khí xuân 
đang rộn ràng, tươi vui khắp 
đường quê, ngõ xóm; niềm vui, 
sự phấn khởi hiện rõ trên khuôn 
mặt mỗi người dân nơi đây. Mùa 
xuân năm nay sẽ là mùa xuân đầu 
tiên Đảng bộ và Nhân dân trong 
xã đón Tết trong niềm vui về đích 
NTM kiểu mẫu. Ông Nguyễn Văn 
Chiến, người dân trong xã phấn 
khởi chia sẻ: Diện mạo quê hương 
ngày càng khởi sắc, đời sống ngày 
càng được nâng lên. Có được 
những thành quả đó, người dân 
chúng tôi vui mừng và tin tưởng 
vào sự lãnh đạo của Đảng. Năm 
mới, chúng tôi sẽ cố gắng nhiều 
hơn để xây dựng quê hương ngày 
càng giàu mạnh. 

Năm 2022, xã Dị Chế xây dựng 
thành công khu dân cư NTM kiểu 
mẫu thôn Dị Chế; đầu tư, xây mới 
nhiều hạng mục công trình như: 
Trạm y tế xã, nâng cấp trải áp 
phan 3km đường giao thông; thu 
nhập bình quân đầu người đạt trên 
72 triệu đồng/năm… Thấy được 
ý nghĩa, lợi ích từ xây dựng NTM 
kiểu mẫu, Nhân dân trong xã đóng 

góp và xã hội hóa gần 31 tỷ đồng, 
hiến 2 nghìn m2 đất để làm đường 
giao thông...

Xã Quảng Lãng là địa phương 
được huyện Ân Thi lựa chọn xây 
dựng NTM nâng cao năm 2022. 
Không khí lao động những ngày 
cuối năm ở đây đang rất sôi nổi, 
khẩn trương. Bước chân trên 
những con đường bê tông rộng 
đẹp, hai bên đường, những khóm 
hoa đang đua nhau khoe sắc, 
những ngôi nhà cao tầng khang 
trang… có thể thấy được sự đủ đầy, 
no ấm trong mỗi nếp nhà. Dưới 
sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính 
quyền địa phương, sự quyết tâm 
cao của các tầng lớp Nhân dân, 
nhiều mô hình hay, cách làm sáng 
tạo trong tổ chức sản xuất, huy 
động nguồn lực và đóng góp của 
Nhân dân, đến nay xã đã hoàn 
thành các tiêu chí NTM nâng cao. 
Xây dựng thành công xã NTM 
nâng cao đã thổi thêm luồng sinh 
khí mới đến vùng quê này khi đời 
sống người dân được nâng cao cả 
về vật chất và tinh thần.

Đồng chí Vũ Huy Võ, Chủ tịch 
UBND xã Quảng Lãng cho biết: 
Từ xã NTM đến NTM nâng cao 
là một bước phát triển về chất mà 
toàn thể Đảng bộ và Nhân dân 
trong xã đã nỗ lực vượt khó để đạt 
được. Theo rà soát, đối chiếu bộ 
tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 
2021- 2025, xã mới đạt 15 tiêu 
chí. Để sớm hoàn thành các tiêu 
chí còn yếu, còn thiếu, xã đã chủ 
động phối hợp với các cơ quan liên 
quan đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động đến từng hộ dân 
để huy động người dân chung sức 
thực hiện các tiêu chí. Cùng với 
nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ, từ 
năm 2018 đến nay xã đã huy động 

Làng quê khởi sắc 

trên 150 tỷ đồng xây dựng NTM nâng 
cao, trong đó nguồn vốn huy động từ 
Nhân dân đạt gần 2 tỷ đồng. Đến nay, 
100% tuyến đường trục xã, thôn, ngõ 
xóm được bê tông hóa; 100% các thôn 
có nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh 
hoạt, hội họp của người dân; tỷ lệ hộ 
dân sử dụng nước sạch đạt trên 80%...

Không chỉ xã Dị Chế, xã Quảng 
Lãng, các địa phương khác của tỉnh 
đều đã đạt được những thành tựu quan 
trọng trong xây dựng NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu. Những ngày này, đâu 
đâu cũng bắt gặp hình ảnh người thì 
quét vôi, quét sơn cho ngôi nhà thêm 
mới, người thì treo cờ, băng rôn, đèn 
trang trí… cho những con đường thêm 
rực rỡ để đón Tết.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao 
của tỉnh, các địa phương đã đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận động người 
dân tích cực chung sức xây dựng 
NTM. Đến hết tháng 10, toàn tỉnh huy 
động được trên 6,1 nghìn tỷ đồng xây 

dựng NTM, trong đó Nhân dân đóng 
góp gần 500 tỷ đồng. Các xã đăng ký 
phấn đấu về đích năm 2022 đã tiến 
hành đánh giá theo bộ tiêu chí NTM 
giai đoạn 2021-2025. Các huyện, 
thành phố, thị xã đã tiến hành thẩm 
tra đề nghị tỉnh thẩm định 48 xã, trong 
đó có 32 xã NTM nâng cao, 16 xã 
NTM kiểu mẫu. Trên cơ sở kết quả 
đạt được, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập 
trung thực hiện một số giải pháp như: 
Tiếp tục tuyên truyền để Nhân dân 
đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với cơ 
cấu lại ngành nông nghiệp; tạo điều 
kiện cho người dân tiếp cận các nguồn 
vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, 
kinh doanh; tiếp tục triển khai hiệu quả 
chương trình OCOP; tạo điều kiện cho 
các địa phương xây dựng thành công 
xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu… để 
mỗi làng quê thực sự là những miền 
quê văn minh, hiện đại, những miền 
quê đáng sống.

Diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên)

của cả kíp trực, sự cố đã được khắc 
phục kịp thời, không gây xáo trộn 
lớn đến sinh hoạt của người dân. Dù 
không được cùng người thân đón 
giao thừa nhưng tại đơn vị, chúng tôi 
cũng chuẩn bị đầy đủ bánh kẹo, trái 
cây, đào, quất và có cả bánh chưng 
để anh em trong ca trực cùng vui 
đón giao thừa tại điểm trực.

Trong một lần đến thăm gia đình 
người bạn thân làm ngành điện, tôi 
có dịp gặp gỡ và trò chuyện với D., 
con gái người bạn thân của anh. 
Mặc dù mới chỉ hơn 10 tuổi, nhưng 
bé lại rất chững chạc, hiểu chuyện. 
Hình ảnh cô bé hiểu chuyện ấy được 

xây dựng lên từ những ngày phải tự 
ở nhà một mình làm tất cả các việc: 
Nấu nướng, học hành, tắm giặt… khi 
mà bố, mẹ đều đi làm đến tối mịt 
mới về; rồi có những khi, trong đêm 
tối, bố của cháu phải mặc vội quần 
áo, xách dụng cụ để đi khắc phục 
sự cố ở khu vực cách nhà hàng 
chục km. Khi được hỏi về chuyện 
ăn Tết, bé D. vẫn không giấu được 
cảm xúc của mình: Nhiều năm rồi, 
mỗi khi đến Tết là bố của cháu lại 
nhận nhiệm vụ công tác bảo đảm 
ổn định dòng điện, đặc biệt là đêm 
30 Tết. Dường như đã trở thành thói 
quen, cháu ngày một thông cảm 

NHÃ PHƯƠNG
Với nhiều người, Tết là dịp để 

gia đình đoàn viên, sum vầy 
bên mâm cơm ấm cúng, cùng 

nhau thưởng thức hương vị bánh 
chưng... Nhưng với những cán bộ, 
công nhân viên ngành điện lại là 
những ngày làm việc căng thẳng. 
Họ phải tạm xa tổ ấm, nhất là thời 
khắc giao thừa thiêng liêng để hoàn 
thành nhiệm vụ bảo đảm cung cấp 
điện an toàn, ổn định và giữ cho 
dòng điện thông suốt, phục vụ Nhân 
dân vui xuân, đón tết trọn vẹn...

Những ngày giáp Tết, đi trên 
những góc nhỏ của thành phố Hưng 
Yên, tôi vẫn thấy thấp thoáng màu 
“áo cam” của những công nhân 
ngành điện đang tỉ mỉ, tất bật với 
công việc bảo đảm an toàn của 
dòng điện. Cho đến mùng 3 Tết, 
các cán bộ, công nhân tổ trực vận 
hành điện lực thành phố vẫn ứng 
trực 24/24 giờ. Trò chuyện với 
chúng tôi, anh Nguyễn Văn Bích, 
công nhân Tổ Kiểm tra, giám sát 
mua, bán điện (Điện lực thành phố 
Hưng Yên), chia sẻ: Hơn 20 năm 
làm nghề, tôi không nhớ là mình đã 
bao nhiêu lần đón giao thừa xa gia 
đình nữa, dẫu vẫn biết thợ điện là 
nghề vất vả và hiểm nguy. Tôi luôn 
muốn có một cái tết trọn vẹn, đầm 
ấm bên gia đình, nhưng vì trách 
nhiệm với công việc không cho 
phép bản thân được rời vị trí. Trực 
điện trong đêm giao thừa là nỗi lo 
của công nhân ngành điện. Bởi đây 
là thời điểm nhu cầu công suất cực 
đại, đa số các thiết bị công cộng và 
gia đình như: Ti vi, tủ lạnh, nồi cơm 
điện... đều chạy hết công suất nên 
tần suất sự cố khá cao. Đặc biệt, 
có những tết, chúng tôi “thót tim” về 
sự cố mất điện do người dân vô tình 
thả bóng bay, đèn trời trúng vào dây 
điện cao thế... nhưng với sự nỗ lực 

hơn với bố, vừa cảm thấy tự hào 
hơn về nghề nghiệp của bố mẹ và 
những người đồng nghiệp của bố.

“Vui xuân mới không quên nhiệm 
vụ”, cụm từ ấy không chỉ với cánh 
mày râu, mà đối với chị em công 
nhân ngành điện thì đó cũng là cụm 
từ rất đỗi quen thuộc. Là phụ nữ, 
nhưng cũng gần 10 năm chị Trịnh 
Thị Thùy, Đội Quản lý - Vận hành 
(Điện lực Ân Thi) không được cùng 
người thân quây quần bên nồi bánh 
chưng, đi thăm, chúc tết gia đình 
trong đêm giao thừa. Có những khi, 
các chị cũng vấp phải những tình 
huống trớ trêu là vừa khắc phục 
xong sự cố nơi này, lại nghe có tin 
báo sự cố nơi khác nên phải tiếp tục 
xách đồ nghề đến hiện trường để 
khắc phục, làm sao bảo đảm dòng 
điện luôn được thông suốt. Trở về 
bên gia đình sau ca trực Tết, tạm 
gác công việc bận rộn, các chị lại 
về với đúng thiên chức là người vợ 
đảm, người mẹ hiền sắp xếp công 
việc, chăm lo chu đáo cuộc sống 
gia đình. Mặc dù vậy chị cùng các 
chị em trong ngành vẫn luôn thấy 
ấm lòng, tự hào vì đã góp một chút 
công sức để các gia đình sum vầy 
đón Tết.

Một mùa xuân mới lại về. Trong 
hơi thở của đất trời vào xuân, những 
người thợ điện mang trong mình 
niềm tự hào cùng chặng đường xây 
dựng, phát triển của ngành điện; 
tự hào được là một phần trong tập 
thể những người đang từng ngày để 
mang ánh điện về khắp muôn nơi, 
rực sáng quê hương và rực rỡ mùa 
xuân.Mỗi dịp Tết đến, xuân về, những người thợ điện lại nỗ lực giữ 

cho dòng điện thông suốt để phục vụ người dân

Mang ánh sáng điện đến muôn nơi

MINH HỒNG
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Với người dân xã Lệ Xá, mùa 
xuân năm nay dường như 
đến sớm hơn, bởi Lệ Xá là 

một trong 2 xã về đích nông thôn 
mới nâng cao của huyện Tiên Lữ 
năm 2022. Đón xuân Quý Mão, 
người dân trong xã càng vui mừng 
phấn khởi hơn vì cuộc sống đã đổi 
thay, mức sống, mức thụ hưởng 
được nâng lên; cơ sở vật chất được 
đầu tư xây dựng khang trang, sạch 
đẹp. Những con đường liên thôn, 
liên xã trải nhựa phẳng lì, rộng 
thênh thang. Các lĩnh vực văn hóa 
- xã hội, giáo dục có những bước 
phát triển mới. Xóm làng ngập tràn 
tiếng cười, sự no ấm, bình yên hiện 
hữu trong từng căn nhà. Năm 2022, 
xã Lệ Xá triển khai thực hiện 25 dự 
án đầu tư xây dựng cơ bản với tổng 
nguồn vốn đầu tư phân bổ trên 100 
tỷ đồng. 

Cũng như các địa phương khác, 
năm 2022, huyện Tiên Lữ thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
trong điều kiện có nhiều khó khăn 
và thách thức. Những con số thống 
kê kết quả chỉ tiêu phát triển kinh tế 
- xã hội của huyện đạt được trong 
năm qua cho thấy sự nỗ lực rất lớn 
của Đảng bộ, chính quyền và Nhân 
dân nơi đây. Các chỉ tiêu kinh tế 
cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch 
được giao. Sản xuất nông nghiệp 
ổn định, sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp, xây dựng, hoạt 
động thương mại - dịch vụ, tổng 
mức bán lẻ hàng hóa tăng trưởng 
khá. Huyện thực hiện cứng hóa 
gần 45km đường xã, đường thôn 
và đường ra đồng. Công tác thu 
hút đầu tư có nhiều chuyển biến 
tích cực, toàn huyện có 263 doanh 
nghiệp đăng ký hoạt động, duy trì 
việc làm cho khoảng 16 nghìn lao 
động thường xuyên và 3 nghìn lao 
động thời vụ. Công tác quy hoạch 
sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 
và công tác quy hoạch vùng huyện 
Tiên Lữ đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2040 được triển khai đồng 
bộ, kịp thời. Năm 2022, tổng thu 
ngân sách trên địa bàn huyện được 
trên 675 tỷ đồng, đạt 376,6% kế 
hoạch tỉnh giao. 

Trong nông nghiệp, địa phương 
đã tích cực chỉ đạo triển khai 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP), có 7 sản phẩm được 
UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng và 
cấp giấy chứng nhận đạt 3 sao và 
2 sản phẩm đạt 4 sao.  Đến nay, 
toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM 
nâng cao được UBND tỉnh công 
nhận gồm: Nhật Tân, An Viên, Hải 
Triều, Dị Chế, Hưng Đạo. Ngoài 
ra, huyện có 2 xã Lệ Xá và Cương 
Chính đã hoàn thành các tiêu chí 
xây dựng NTM nâng cao; 2 xã 
Dị Chế và Nhật Tân hoàn thành 
xây dựng NTM kiểu mẫu. Các địa 
phương này đang được huyện hoàn 
thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định 

Khu trung tâm thương mại - chợ Tiên Lữ 

      Trong không khí tưng bừng của đất trời vào xuân, về thăm quê hương Tiên Lữ cảm 
nhận hương xuân, sắc xuân đang lan tỏa trên khắp nẻo đường thôn quê. Đón xuân 
Quý Mão 2023, Đảng bộ và Nhân dân huyện Tiên Lữ thêm tự hào với truyền thống 
lịch sử và những thành tựu đạt được trong năm qua để phấn đấu vươn lên phát triển 
nhanh, bền vững trong tương lai.

Sắc xuân Tiên Lữ

và công nhận NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư 
Đảng uỷ xã Hưng Đạo cho biết: Cây 
dưa chuột xuất khẩu đã trở thành 
cây trồng chủ lực mang lại hiệu 
quả cao cho nông dân địa phương 
trong sản xuất vụ đông. Nhiều năm 
nay, nông dân địa phương trong xã 
yên tâm trồng cây dưa chuột xuất 
khẩu, toàn bộ sản phẩm được đại 
lý, doanh nghiệp thu mua ngay tại 
ruộng với giá ổn định. Năm nay, 
ngoài liên kết với các đại lý, hộ thu 
mua, nông dân đã liên kết với Công 
ty TNHH Thành Yên (thành phố 
Hưng Yên) sản xuất 5ha dưa chuột 
xuất khẩu. Để nông dân yên tâm 

sản xuất, công ty hỗ trợ 50% giống, 
phân bón, ứng dụng khoa học kỹ 
thuật. Ngay vụ này đã cho hiệu quả 
rõ rệt, giá trị mang lại cao hơn nhiều 
so với cấy lúa.

Đồng chí Doãn Anh Quân, Bí 
thư Huyện ủy Tiên Lữ khẳng định: 
Từ kết quả thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị năm 2022, Huyện ủy Tiên 
Lữ đã đúc rút được nhiều bài học 
kinh nghiệm quý để tiếp tục lãnh 
đạo, chỉ đạo trong năm 2023 và 
những năm tiếp theo. Đó là sự đoàn 
kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm trên cơ sở có thảo luận, 
có phản biện, có đấu tranh để đi 
đến thống nhất. Đó là lãnh đạo, chỉ 
đạo phải đi đôi với kiểm tra, giám 

sát, đôn đốc; trong quá trình thực 
hiện các nhiệm vụ phải có phương 
pháp, cách thức thực hiện linh hoạt, 
phù hợp thực tiễn địa phương, bảo 
đảm được các yếu tố khách quan, 
khoa học, phải bám vào khoa học, 
dựa vào các thành tựu khoa học để 
xây dựng và phát triển, đồng thời 
phát hiện ra điểm mấu chốt, điểm 
thắt, điểm nghẽn trong thực hiện 
các nhiệm vụ để tập trung tháo gỡ.

Mừng Đảng, mừng xuân, mừng 
đất nước đổi mới, Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân Tiên Lữ đang 
từng ngày phát huy nội lực, đoàn 
kết chung lòng xây dựng quê hương 
ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

chất lượng, phù hợp với thổ nhưỡng của tỉnh. 
Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, 

các đề tài tập trung nghiên cứu và đề xuất những 
giải pháp cụ thể nhằm phục vụ công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý, thực thi các chủ trương, chính sách của 
địa phương để phát triển kinh tế - xã hội. Điển 
hình như: Công trình nghiên cứu tổng thể về lịch 
sử phát triển Phố Hiến trong hệ thống đô thị cổ 
Việt Nam, làm căn cứ thực hiện Dự án quy hoạch 
tổng thể, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô 
thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch, xây 
dựng thành phố Hưng Yên thành địa chỉ du lịch; 
nghiên cứu biên soạn tập bài giảng môn lịch sử 
địa phương; ứng dụng thực nghiệm một số giải 
pháp tăng cường củng cố, kiện toàn Uỷ ban kiểm 
tra đảng ủy cơ sở trong tỉnh về tiêu chuẩn cán 
bộ, tổ chức của Ủy ban kiểm tra, phó chủ nhiệm 

và các uỷ viên Uỷ ban kiểm tra đảng ủy cơ sở... 
Các đề tài, nhiệm vụ KHCN ngày càng bám 

sát yêu cầu thực tiễn nên tính ứng dụng ngày 
càng cao. Nhiều đề tài, nhiệm vụ đã phát huy 
hiệu quả ngay từ quá trình thực nghiệm, được 
người dân nhiệt tình đón nhận. Anh Nguyễn Văn 
Tú, Giám đốc HTX đầu tư sản xuất và thương 
mại phát triển nấm sạch Việt Tú (Kim Động) 
cho biết: Nhờ được lắp đặt hệ thống kiểm soát 
vi khí hậu trong cơ sở trồng nấm nên các thông 
tin về nhiệt độ, độ ẩm… đều được hiển thị trên 
điện thoại thông minh kết nối với hệ thống. Khi 
các thông số không nằm trong ngưỡng tối ưu, 
hệ thống sẽ phát đi cảnh báo nên kịp thời điều 
chỉnh, khắc phục. Hệ thống đã giúp tôi xử lý tức 
thời, hiệu quả các sự cố, bảo đảm môi trường 
trong khu vực nuôi trồng nấm luôn ở mức tối ưu 
cho cây nấm sinh trưởng, phát triển, từ đó nâng 

cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế 
của cơ sở.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua 
là sự tiếp nối thành tựu, là nền tảng tạo đà phát 
triển trong giai đoạn mới. Đồng chí Trần Tùng 
Chuẩn, Giám đốc Sở KHCN cho biết: KHCN sẽ 
tạo nên những đột phá mới trong việc giải quyết 
các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra, tham gia 
phát triển các ngành, lĩnh vực, góp phần đưa kinh 
tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. Những 
thành tựu KHCN thời gian qua đã thực sự phát 
huy hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận 
thức đến hành động của các cấp, ngành; thu hút 
sự tham gia, hưởng ứng của người dân. Qua đó, 
đã góp phần cùng các ngành, lĩnh vực khác đưa 
nền kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển, đời 
sống người dân từng bước được nâng cao. 

(TIẾP THEO TRANG 16)Niềm vui từ thành quả khoa học...
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Cảnh quan xanh- sạch - đẹp  ở thị trấn Trần Cao (Phù Cừ)

Với phương châm “Lấy sức 
dân để chăm lo cho dân”, 
những năm qua, cấp ủy, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội huyện Phù 
Cừ đã tích cực triển khai thực hiện 
công tác dân vận với nhiều cách 
làm thiết thực, hiệu quả. Qua đó, 
tạo được sự đồng thuận trong cán 
bộ, đảng viên, Nhân dân và khơi 
được sức dân cùng chung tay xây 
dựng quê hương ngày thêm đổi mới. 

Không khí tươi vui, phấn khởi 
chuẩn bị chào đón năm mới Quý 
Mão 2023 đang ngập tràn đường 
làng, ngõ xóm. Đất trời vào Xuân 
cũng là thời điểm trăm hoa đua nhau 
khoe sắc. Rảo bước trên những con 
đường mang tên “Đường hoa phụ 
nữ”, chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn 
sự đổi thay tích cực trong cuộc sống 
người dân huyện Phù Cừ. Chị Lưu 
Thị Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ 
nữ (LHPN) xã Nhật Quang cho biết: 
Việc vận động hội viên, phụ nữ, 
người dân tham gia trồng đường 
hoa là việc làm thiết thực nhằm thực 
hiện Đề án xây dựng huyện Phù Cừ 
đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu 
về bảo vệ môi trường và sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa, tập trung 
định hướng ứng dụng công nghệ 
cao, giai đoạn 2021-2025. Đến nay, 
Hội LHPN xã đã vận động cán bộ, 
hội viên phụ nữ và người dân trồng 
được trên 5km đường hoa để làm 
đẹp các tuyến đường nông thôn. 
Xuân đến, các tuyến đường hoa 
khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ. 
Vẻ đẹp của các tuyến đường hoa 
không chỉ tô điểm cho khu vực nông 
thôn huyện Phù Cừ trở nên tươi đẹp 
mà còn thể hiện nếp sống văn hóa, 
văn minh của người dân, góp phần 
làm nên sức sống mới cho các làng 
quê.

Đi trên con đường bê tông rộng 
5m sạch sẽ, có đầy đủ hệ thống 
đèn chiếu sáng và rặng hoa đua 
nhau khoe sắc hai bên, đồng chí 
Ngô Văn Quyên, Chủ tịch UBND 
xã Minh Tiến không giấu được niềm 
vui, tự hào: Quá trình xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn 
mới kiểu mẫu của xã Minh Tiến luôn 
luôn nhận được sự đồng hành, đóng 
góp của Nhân dân. Trên địa bàn 
xã, 100% số tuyến đường đã được 
trải nhựa hoặc bê tông hóa và lắp 
đèn chiếu sáng. Nhiều tuyến đường 
được các chi hội đoàn thể và người 
dân hưởng ứng trồng hoa, cây xanh; 
nhiều hộ dân đã hiến đất, phá tường 
rào, công trình phụ để mở rộng các 

Phù Cừ: Nhân lên những niềm vui

trục đường giao thông nông thôn. 
Kết quả đó là minh chứng rõ nét về 
bài học “huy động sức dân để chăm 
lo cho dân”.  

Tết năm nay, Nhân dân khu 
dân cư Trần Thượng, thị trấn Trần 
Cao sẽ vui hơn khi nhà văn hóa 
mới rộng trên 300m2 với tổng kinh 
phí xây dựng trên 3 tỷ đồng, trong 
đó 1/3 kinh phí huy động từ Nhân 
dân, được đưa vào sử dụng. Ông 
Nguyễn Đức Phúc phấn khởi cho 
biết: Từ ngày có nhà văn hóa mới, 
chúng tôi rất phấn khởi. Nhà văn 
hóa thôn được đưa vào sử dụng, 
các cụ cao tuổi có chỗ để chơi bóng 
bàn, cờ tướng, hội viên phụ nữ có 
nơi tập văn nghệ còn trẻ em có 
sân chơi bóng đá. Xóm làng ngập 
tràn tiếng cười, tình làng nghĩa xóm 
ngày càng thắm thiết. 

Một mùa xuân mới đang về, 
không khí xuân đang chạm ngõ 
từng căn nhà, con đường, ngõ 
xóm, mang theo niềm hân hoan, 
hy vọng về một năm mới, thêm 
niềm vui mới. Với gia đình chị Trần 
Thị Đượng ở xã Tống Phan, xuân 
này đẹp hơn bao giờ hết bởi niềm 
vui “an cư”. Thấu hiểu hoàn cảnh 
khó khăn của chị Đượng, mình chị 
phải vất vả nuôi 3 con nhỏ, Quỹ “Vì 
người nghèo” huyện trích một phần 

kinh phí và kêu gọi các tổ chức, 
cá nhân chung tay xây dựng ngôi 
nhà “Đại đoàn kết” cho chị Đượng. 
Trong ngày khánh thành ngôi nhà 
mới, chị Đượng được tỉnh, huyện 
Phù Cừ trao 80 triệu đồng. Xuân 
này, vui vẻ, đầm ấm trong căn nhà 
mới khang trang, thắm đượm nghĩa 
tình, mẹ con chị Đượng càng thêm 
vững tin vào cuộc sống. 

Với phương châm “Lấy sức dân 
để chăm lo cho dân”, thời gian 
qua, huyện Phù Cừ tích cực tuyên 
truyền, vận động Nhân dân tham 
gia các phong trào thi đua yêu 
nước tại địa phương, nổi bật nhất 
là phong trào xây dựng nông thôn 
mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu và công tác vì an sinh xã hội. 
Trong phong trào xây dựng nông 
thôn mới, huyện tuyên truyền để 
người dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, 
trách nhiệm và nghĩa vụ của bản 
thân trong xây dựng nông thôn mới, 
không trông chờ, ỷ lại mà chủ động 
tham gia thực hiện; quan tâm phát 
huy vai trò chủ thể của người dân 
về sản xuất, đời sống, nâng cao ý 
thức bảo vệ môi trường; xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân cư; 
thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức 
về phát triển sản xuất hàng hóa 
theo chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu 

ngày càng cao của thị trường. Bên 
cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công 
tác xã hội hóa, huy động sức dân 
làm đường giao thông nông thôn; 
xây dựng đời sống văn hóa, chăm 
lo người nghèo. Cùng với đó, huyện 
làm tốt công tác tiếp dân, tăng 
cường đối thoại với Nhân dân; giải 
quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân 
dân; công khai tất cả các nội dung 
liên quan đến xây dựng nông thôn 
mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu từ các khâu xây dựng đề án, 
kế hoạch, quy hoạch, nguồn vốn… 
để Nhân dân được biết, bàn và 
tham gia đóng góp, giám sát tiến 
độ thi công. Nhờ đó, chỉ tính riêng 
năm 2022, Nhân dân đã hiến trên 
20 nghìn m2 đất thổ cư, đất nông 
nghiệp, phá dỡ trên 495m tường 
rào, công trình trên đất; đóng góp 
trên 1.500 công lao động và 4 tỷ 
đồng để làm các công trình công 
cộng.

Xuân mới, Đảng bộ, chính quyền 
và Nhân dân trong huyện tiếp tục 
phát huy tinh thần đoàn kết, chung 
sức, đồng lòng để những mùa xuân 
sau, diện mạo quê hương sẽ ngày 
một khang trang hơn, đời sống  
người dân ngày càng đủ đầy, no ấm 
hơn. 

công, rất cần sự kiên trì và chịu khó học hỏi. 
Trong đó, quan trọng nhất là môi trường nước, 
chế độ chăm sóc. Muốn những con cá có “body” 
chuẩn đẹp, tuổi thọ cao thì hồ phải rộng, nước 
luôn trong, độ PH phù hợp, thức ăn và chế độ 
dinh dưỡng hợp lý. Chú ý phòng một số loại bệnh 
thường gặp ở cá như: KHV, các bệnh về nấm và 
đường tiêu hóa… Đặc biệt, người chơi phải lựa 
chọn cá có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, thân 
hình cân đối. Để xây dựng niềm tin với khách 
hàng, anh Đạt chủ yếu nhập khẩu cá trong 
khoảng thời gian từ tháng 9 năm trước đến tháng 
2 năm sau (đây là thời điểm chính vụ cá Koi Nhật 
Bản của Nhật Bản) nên nguồn cá dồi dào, chất 
lượng tốt. Thời gian khác trong năm, anh thường 
nhập cá theo yêu cầu của khách hàng sau khi 
tìm được nguồn cung cấp bảo đảm, chất lượng.

Không chỉ thành công với việc kinh doanh 
cá Koi Nhật Bản, anh Đạt còn là người tư vấn, 
thiết kế bể cá Koi Nhật Bản, tiểu cảnh sân vườn 
theo phong cách Nhật Bản “mát tay”, được nhiều 
khách hàng tin tưởng và hài lòng. Theo anh Đạt, 
thú chơi tiểu cảnh sân vườn có rất nhiều phong 
cách, mỗi phong cách đều dựa trên những 

khung cảnh có thật ngoài tự nhiên tại đất nước 
Nhật Bản. Tùy theo sở thích của gia chủ để lựa 
chọn phong cách Trúc Sơn, Vườn Trà hay Thiền 
Định… cho phù hợp. Khách hàng có nhu cầu làm 
bể nuôi cá Koi Nhật, tiểu cảnh sân vườn, anh 
Đạt sẽ tiến hành khảo sát không gian chung và 
lên ý tưởng, thiết kế bản vẽ 3D để khách hàng 
chọn lựa hoặc thiết kế theo yêu cầu, sở thích cá 
nhân của gia chủ. Trung bình, giá thi công hồ 
nuôi cá Koi Nhật và tiểu cảnh sân vườn dao động 
5 - 8 triệu đồng/m3. Nhiều khách hàng sau khi 
được anh tư vấn xây dựng hồ cá Koi đều hài lòng 
về sản phẩm. Ngoài ra, anh Đạt còn “bảo hành” 
chất lượng cá cho khách hàng khi thường xuyên 
quan tâm sự phát triển của cá, hướng dẫn khách 
hàng cách chăm sóc và cung cấp nguồn thức ăn 
chất lượng cho cá …

Tiếng lành đồn xa, đến nay, anh Đạt đã thiết 
kế và thi công hàng trăm bể cá Koi Nhật Bản và 
tiểu cảnh sân vườn ở Hưng Yên và các tỉnh, thành 
phố như: Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hòa 
Bình, Bắc Ninh…. theo nhiều phong cách khác 
nhau. Sau đó, khách hàng đều lựa chọn đặt mua 
cá Koi Nhật Bản tại các khu nuôi thả của gia đình 

anh vì sự uy tín, được tư vấn lựa chọn cá phù hợp 
phong thủy, khả năng tài chính và tận tình hướng 
dẫn kỹ thuật nuôi, phòng bệnh cho cá.

Chia sẻ về dự định thời gian tới, anh Đạt cho 
biết: Hiện tại, tôi đang tiến hành các thủ tục pháp 
lý thành lập hợp tác xã nông nghiệp với các dịch 
vụ như: Kinh doanh cá Koi Nhật Bản, sản xuất 
cây cảnh, cây công trình và thiết kế bể cá cảnh, 
tiểu cảnh sân vườn để đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của khách hàng ở trong và ngoài tỉnh. 
Tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ 
thuật nuôi cho những người có cùng đam mê cá 
Koi Nhật Bản. Thời gian tới, tôi tiếp tục nghiên 
cứu, tìm hiểu kỹ thuật nuôi cá Koi Nhật Bản và 
các phong cách bể nuôi, tiểu cảnh sân vườn để 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Theo đánh giá của Phòng Thủy sản (Sở 
Nông nghiệp và PTNT), mô hình kinh doanh cá 
Koi Nhật Bản của gia đình anh Đạt là mô hình 
có quy mô lớn của tỉnh với giấy chứng nhận xuất 
xứ, nguồn gốc rõ ràng. Đây không chỉ là hướng 
phát triển kinh tế mới trong lĩnh vực thủy sản mà 
còn đáp ứng niềm đam mê cá Koi Nhật Bản của 
khách hàng ở trong và ngoài khu vực.

“Vua” cá Koi... (TIẾP THEO TRANG 19)

VŨ HUẾ
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động làm việc trong các tổ quét và 
thu gom rác; tăng số lượt thu gom 
trên các tuyến phố chính; tăng các 
chuyến xe vận chuyển, cuốn ép rác 
để xử lý hết các điểm đổ rác tự phát 
hoặc rác tồn đọng.

Để thành phố Hưng Yên thêm 
xanh, sạch, Ban Chấp hành Đảng 
bộ thành phố đã xây dựng Chương 
trình "Nâng cao chất lượng, hiệu quả 
thực hiện nếp sống văn hóa, văn 
minh đô thị trên địa bàn thành phố 
Hưng Yên, giai đoạn 2021 - 2025". 
Trong đó, mỗi phường, xã xây dựng 
ít nhất một mô hình điểm “Tổ dân 
phố không rác”, “Thôn, làng không 
rác”. 

Chị Hoàng Thị Minh, tổ trưởng 
tổ quét và thu gom rác của Công ty 
cổ phần Môi trường và Công trình 
đô thị Hưng Yên cho biết: Nhờ mô 
hình điểm “Tổ dân phố không rác”, 
“Thôn, làng không rác”, trên nhiều 
tuyến phố, việc thu gom rác thải 
sinh hoạt được thực hiện hiệu quả 
hơn. Các gia đình đổ rác đúng giờ, 
nhiều gia đình chủ động thu gom, 
phân loại rác thải sinh hoạt, ý thức 
tự giác giữ gìn vệ sinh chung được 
nâng lên, tuần nào cũng có những 
đợt ra quân tổng vệ sinh các khu 
phố… 

Tại các miền quê của tỉnh, để 
đón xuân về, dù bận rộn công việc 
cuối năm, các thành viên trong 
cộng đồng thôn xóm đều náo nức 
tham gia vệ sinh môi trường để 
đường quê sạch đẹp. Theo tổng 
hợp của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, hiện nay trên địa bàn tỉnh, 
100% các thôn, khu dân cư ở nông 
thôn đã thành lập được các tổ - đội 
vệ sinh môi trường. Không chỉ làm 
công tác thu gom rác thải sinh hoạt, 
vận chuyển đến nơi quy định, các tổ 
- đội còn phối hợp với các hội, đoàn 
thể và người dân địa phương tổ chức 
các đợt ra quân dọn vệ sinh đường 
làng, ngõ xóm. Và dịp tổng vệ sinh 
đón tết luôn rôm rả, thu hút đông 
người hơn cả. Các hội viên phụ nữ 
đội nón trắng, cặm cụi nhặt cỏ trên 
các tuyến đường trồng hoa; đoàn 
viên thanh niên nhanh tay thu gom 
rác thải, phế liệu tồn đọng, cắt tỉa 
cây xanh; hội viên cựu chiến binh, 
người cao tuổi cũng tham gia làm 
sạch đường, đẹp ngõ nơi mình sinh 
sống…  Những tuyến đường nông 
thôn trải bê tông rộng, sạch, hai 
bên đường có hoa tươi khoe sắc, có 
cây xanh che mát để mỗi làng quê 
thành nơi thanh bình, đáng sống.

Nhân dân các xã, phường, thị 
trấn trong tỉnh đang nô nức góp 
công, góp sức để làm sạch, làm 
đẹp các khu dân cư trước thềm năm 
mới. Tinh thần tự nguyện, chung 
tay còn góp phần thắt chặt tình 
đoàn kết trong mỗi thôn, làng, tổ 
dân phố, làm cho diện mạo đô thị 
và nông thôn mới ngày càng sạch, 
đẹp, khang trang, đem không khí 
của mùa xuân đến với mọi người, 
mọi nhà.

Đường, phố sạch đẹp đón xuân sang

Người lao động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị 
Hưng Yên miệt mài làm sạch phố phường

Những con phố được quét dọn 
sạch sẽ, không còn vương rác 
bẩn, những con đường nông 

thôn có hoa khoe sắc, cây cối xanh 
tươi… Đi đến đâu trên khắp các nẻo 
đường trong tỉnh cũng bắt gặp cảnh 
sắc tươi mới, môi trường thoáng 
đãng và trong lành hơn. Thấp 
thoáng đây đó, bóng dáng các bà, 
các chị rộn ràng dọn dẹp, càng làm 
cho không khí đón xuân đến thêm 
gần.

Đưa những nhát chổi dài trên 
con đường có nhiều lá rụng, chị 
lao công của Công ty cổ phần Môi 
trường và Công trình đô thị Hưng 
Yên cho biết: Dịp cuối năm và dịp 
tết bao giờ rác thải sinh hoạt cũng 
nhiều thêm. Các gia đình dọn nhà, 
các khu phố tổng vệ sinh, rồi hội 

ngoài hai từ cảm ơn. Cảm ơn các 
cấp chính quyền và hội CTĐ  đã 
giúp tôi được đón Tết đầy đủ và ấm 
áp hơn. 

Mùa xuân năm nay dường như 
đến sớm hơn đối với nạn nhân chất 
dộc da cam Phạm Minh Thư ở xã 
Tống Phan (Phù Cừ). Trong ngôi 
nhà mới khang trang, ông Thư tất 
bật trang hoàng nhà cửa, bày biện 
đồ đạc. Ông Thư mang trong mình 
chất độc hóa học, sức khỏe yếu, 
điều kiện sống khó khăn nên nhiều 
năm qua, vợ chồng ông sinh sống 
trong căn nhà nhỏ chưa đầy 20m2. 

Với mong muốn phần nào giúp nạn 
nhân chất độc da cam vơi bớt khó 
khăn, Hội CTĐ tỉnh, Hội CTĐ huyện 
Phù Cừ đã hỗ trợ gia đình ông Thư 
80 triệu đồng để xây dựng căn nhà 
mới. Ông Thư chia sẻ, được sống 
trong căn nhà kiên cố như bây 
giờ, bản thân ông rất mãn nguyện 
và biết ơn các cấp chính quyền và 
Hội CTĐ các cấp trong tỉnh đã góp 
phần hỗ trợ gia đình ông ổn định 
cuộc sống.

Phong trào “Tết vì người nghèo 
và nạn nhân chất độc da cam” do 
Hội CTĐ Việt Nam khởi xướng và 

PHƯƠNG THẢO

Với sự chủ động, vận dụng 
sáng tạo và có nhiều đổi mới, 
các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) 

trong tỉnh đã và đang thực hiện hiệu 
quả phong trào “Tết vì người nghèo 
và nạn nhân chất độc da cam”. Từ 
đó, tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong 
cộng đồng và để lại nhiều ấn tượng 
tốt đẹp trong công tác chăm lo, giúp 
đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc 
da cam vui xuân, đón Tết đầm ấm.

Một mùa xuân nữa lại về trên 
khắp các phố phường, làng quê. Tết 
đến xuân về, ai cũng mong được 
về bên mái ấm gia đình để toàn tụ, 
sum họp cùng nhau đón chào năm 
mới. Những khoảnh khắc thiêng 
liêng của năm mới đang đến gần 
trong niềm hân hoan hạnh phúc 
tràn đầy hy vọng của mọi người, 
mọi nhà, nhưng ở đâu đó vẫn có 
những hoàn cảnh nghèo khó, mà tự 
họ không thể có một mùa xuân trọn 
vẹn. Phát huy truyền thống tương 
thân, tương ái, hàng năm, các cấp 
hội chữ thập đỏ của huyện Yên Mỹ 
đã vận động các tổ chức, cá nhân, 
nhà hảo tâm ủng hộ hàng trăm suất 
quà để chăm lo cho người nghèo, 
nạn nhân chất độc da cam mỗi dịp 
Tết đến, xuân về. Đây là hoạt động 
mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, 
góp phần sẻ chia những khó khăn, 
mang lại một mùa xuân vui tươi, 
ấm áp cho người nghèo. Bà Đỗ Thị 
Thùy ở xã Lý Thường Kiệt (Yên Mỹ) 
là phụ nữ đơn thân thuộc diện hộ 
nghèo. Cùng với sự quan tâm của 
cấp uỷ, chính quyền địa phương, 
năm nào, bà Thùy cũng nhận được 
phần quà ý nghĩa khi thì cân gạo, 
gói bánh, chai nước mắm, dầu ăn, 
khi thì chiếc chăn ấm hoặc vài trăm 
nghìn đồng để mua sắm Tết. Cảm 
động trước những tình cảm, sự quan 
tâm giúp đỡ của chính quyền địa 
phương và hội CTĐ, bà Thùy xúc 
động cho biết: Tôi chẳng biết nói gì 

Hội CTĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà cho nạn nhân chất độc da cam 
xã Tống Phan (Phù Cừ)

phát động, đến nay đã trở thành 
hoạt động truyền thống của các cấp 
Hội CTĐ mỗi dịp Tết đến, xuân về. 
Những năm qua, phong trào “Tết vì 
người nghèo và nạn nhân chất độc 
da cam”  đã được các cấp hội CTĐ 
trên địa bàn tỉnh triển khai một cách 
bài bản, sâu rộng. Bằng những hoạt 
động thiết thực, ý nghĩa, những năm 
qua, các cấp hội CTĐ trên địa bàn 
tỉnh đã góp phần làm lan tỏa phong 
trào, trở thành nét đẹp trong đời 
sống xã hội, góp phần chia sẻ khó 
khăn với những mảnh đời yếu thế. 
Hội CTĐ tỉnh đã chủ động, tích cực 
phối hợp với các ban, ngành, đoàn 
thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
triển khai thực hiện kế hoạch “Tết 
vì người nghèo và nạn nhân chất 
độc da cam” Xuân Quý Mão năm 
2023. Theo kế hoạch, toàn hội phấn 
đấu vận động các tổ chức, cá nhân 
ủng hộ trên 26.000 suất quà Tết để 
tặng cho các hộ gia đình nghèo, 
cận nghèo, gia đình chính sách, 
nạn nhân chất độc da cam, các đối 
tượng yếu thế, học sinh nghèo, hội 
viên CTĐ có hoàn cảnh khó khăn... 
Từ phần quà nhỏ như chiếc bánh 
chưng, gạo, hay những vật phẩm 
cần thiết cho ngày Tết, đến nguồn 
động viên lớn lao hơn là những ngôi 
nhà mới, những cuốn sổ tiết kiệm, 
tất cả đang được trao đến cho ngày 
càng nhiều mảnh đời bất hạnh, giúp 
họ vơi đi phần nào khó khăn và 
cũng để cảm nhận được sự sẻ chia, 
“lá lành đùm lá rách” vốn là truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc. Một mùa 
xuân nữa lại về. Xuân này được 
sống trong ngôi nhà ấm áp, được 
nhận những phần quà sẻ chia, các 
gia đình còn nhiều khó khăn lại có 
thêm niềm vui mới. Tin rằng, với sự 
quan tâm của Đảng, Nhà nước, các 
cấp, các ngành, các doanh nghiệp, 
tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm 
và Hội CTĐ các cấp giúp người 
nghèo, đối tượng yếu thế trên địa 
bàn tỉnh sẽ được vui xuân, đón Tết 
cổ truyền của dân tộc trong niềm 
hạnh phúc, sự đủ đầy và ấm áp.

họp, ăn uống… Để những chuyến 
xe không bị quá tải và rác được 
chuyển đi kịp thời, chúng tôi tăng 
các chuyến thu gom để đường phố 
luôn sạch sẽ. Người dân giờ đây 
cũng có ý thức hơn, bỏ rác đúng 
nơi quy định, đúng giờ hơn, góp 
phần làm cho phố phường thêm 
sạch và văn minh.

Theo lịch làm việc của Công ty 
cổ phần Môi trường và Công trình 
đô thị Hưng Yên, những ngày cuối 
năm và dịp tết, lượng rác thải sẽ 
tăng từ 50 - 70% ngày thường, 
công ty huy động 100/100 lao 

 NGUYỄN VI

Tết ấm áp với người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
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(XEM TIẾP TRANG 36)

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
xây dựng ước đạt trên 8,2 nghìn tỷ 
đồng, đạt 101,1% kế hoạch năm; 
giá trị sản xuất ngành thương mại 
- dịch vụ ước đạt trên 6,9 nghìn tỷ 
đồng, đạt 105,5% kế hoạch năm và 
tăng 112,7% so với cùng kỳ năm 
trước. 

Với sự cần cù, người dân trong 
huyện đã chuyển đổi hàng trăm 
héc-ta đất canh tác kém hiệu quả 
thành vùng sản xuất tập trung với 
những loại cây trồng, vật nuôi cho 
hiệu quả kinh tế cao, từng bước ươm 
mầm xanh cho những trái ngọt, góp 
phần thúc đẩy kinh tế địa phương 

thêm phần khởi sắc... Đến nay, tổng 
diện tích gieo trồng của huyện đạt 
trên 11,5 nghìn ha/năm; giá trị sản 
xuất/1ha canh tác ước đạt 245 triệu 
đồng/năm. Diện tích cây ăn quả đã 
được cấp chứng nhận VietGAP của 
huyện đạt trên 900ha. Trong năm 
2022, toàn huyện có thêm 6 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 
khu dân cư đạt khu dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu, 7 tuyến đường 
đạt tiêu chí tuyến đường nông thôn 
mới kiểu mẫu… Thực hiện Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm với mục 
tiêu tạo sức bật cho nông nghiệp, 
nông thôn và nông dân, toàn huyện 

Khoái Châu trên đường đổi mớiNăm 2022, Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân huyện 
Khoái Châu đã chung sức, 

đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó 
khăn, tập trung đẩy mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội. Huyện có nhiều 
nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt 
và vượt kế hoạch đề ra: Hoạt động 
sản xuất, kinh doanh được thúc 
đẩy; giải ngân vốn đầu tư công kịp 
thời, công tác an sinh xã hội được 
bảo đảm. Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế của huyện đạt 9,93%, tổng giá 
trị sản xuất ước đạt trên 17,1 nghìn 
tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu 
người đạt 83,6 triệu đồng/năm. Cơ 
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 
tích cực: Tăng tỷ trọng giá trị công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây 
dựng, thương mại, dịch vụ, giảm tỷ 
trọng nông nghiệp. 

Trong định hướng phát triển 
của huyện, hạ tầng giao thông tiếp 
tục được xác định là khâu đột phá 
chiến lược cho thu hút đầu tư. Vì 
vậy, huyện đã quan tâm xây dựng, 
cải tạo nhiều tuyến đường nhằm 
đáp ứng nhu cầu giao thông góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội trên địa bàn huyện và thực 
hiện thành công mục tiêu phát triển 
chung của cả tỉnh. Đặc biệt, công 
tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, thực thi công vụ 
được huyện quan tâm. An sinh xã 
hội được bảo đảm, đời sống của 
Nhân dân không ngừng được cải 
thiện và nâng cao, hệ thống chính 
trị được củng cố... đã tạo cho Khoái 
Châu thế và lực mới để phát triển 
nhanh và bền vững hơn trong những 
năm tiếp theo.

Những năm gần đây, huyện 
Khoái Châu chú trọng phát triển 
ngành thương mại - dịch vụ, công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và đã 
đạt được nhiều thành tựu nổi bật. 
Năm 2022, tổng giá trị sản xuất 

có 21 sản phẩm OCOP được tỉnh 
xếp hạng 3 và 4 sao.

Các hoạt động văn hóa, xã hội 
và công tác an sinh xã hội được thực 
hiện tốt. Phong trào “đền ơn đáp 
nghĩa” đã được các cấp uỷ đảng, 
chính quyền quan tâm. Huyện đã 
huy động hàng tỷ đồng từ sự đóng 
góp của Nhân dân và các tổ chức 
để hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các 
gia đình chính sách, thương binh, 
bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có 
công với cách mạng. Tỷ lệ hộ nghèo 
của huyện còn 2,26% theo chuẩn 
nghèo đa chiều. An ninh trật tự, an 
toàn xã hội được bảo đảm… Cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân thực hành 
tốt nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang và lễ hội; tình làng 
nghĩa xóm được thắt chặt…

Đón xuân mới Quý Mão, bước 
vào thực hiện kế hoạch năm 2023, 
Đảng bộ, chính quyền và Nhân 
dân huyện Khoái Châu quyết tâm 
phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh 
tế đạt 9,32%; thu nhập bình quân 
đầu người đạt 88 triệu đồng/năm; 
có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu… Huyện đẩy 
mạnh phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao gắn với xây dựng nông 
thôn mới, chú trọng phát triển kinh 
tế theo hướng đa ngành. Thủ tục 
hành chính sẽ đơn giản hơn, cơ 
chế một cửa sẽ hoàn thiện hơn để 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý nhà nước… Trong khí thế ấy, khối 
đại đoàn kết toàn dân của huyện 
Khoái Châu sẽ tiếp tục phát huy sức 
mạnh, tạo bước đột phá với một kết 
quả toàn diện trong năm mới.

Sản xuất nông nghiệp chất lượng cao ở huyện Khoái Châu

Đến trụ sở phòng Cảnh sát Giao 
thông (Công an tỉnh) những ngày 
cuối năm, chúng tôi cảm nhận 

được không khí làm việc khẩn trương, 
bận rộn của cán bộ, chiến sỹ đơn vị. 
Thượng tá Trần Công Quyền, Trưởng 
phòng CSGT chia sẻ: Năm nào cũng 
vậy, dịp trước, trong và sau Tết là thời 
điểm lượng người và phương tiện tham 
gia giao thông tăng đột biến, tình hình trật 
tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp. 
Ngày thường, công việc của lực lượng 
CSGT đã căng thẳng, ngày Tết càng 
vất vả gấp bội, song mỗi cán bộ, chiến 
sỹ đơn vị luôn phát huy tinh thần, trách 
nhiệm với phương châm “Thức cho dân 
ngủ, canh gác cho dân vui chơi”. Món 
quà ngày Tết quý giá nhất đối với chúng 
tôi là làm sao để người dân du xuân được 
an toàn, trên mọi nẻo đường không có tai 
nạn, ùn tắc giao thông xảy ra.

Trong những ngày cận Tết, giữa 

dòng người hối hả ngược xuôi, 
không khó bắt gặp hình ảnh 
các chiến sỹ CSGT rong ruổi 
trên khắp các cung đường để 
bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông. Đặc biệt, vào thời khắc 
chuyển giao giữa năm cũ và 
năm mới, khi người người, 
nhà nhà đổ ra đường chờ đón 
những chùm pháo hoa bừng 
sáng trên bầu trời, cùng chúc 
mừng một năm mới bắt đầu, 
đó cũng là thời điểm lực lượng 
CSGT “căng mình” làm nhiệm 
vụ hướng dẫn, điều tiết bảo 
đảm giao thông thông suốt. Kể 
về những cái tết “muộn” của 
mình, Thiếu tá Nguyễn Tiến 
Thanh, Đội trưởng Đội Tham 

mưu, phòng CSGT vừa cười vừa nói: Đến 
nay đã tròn 15 năm tôi không ăn Tết ở 
nhà! Hầu như năm nào cũng vậy, cứ dịp 
này cho đến qua Tết, anh em chúng tôi 
đều phải trực chiến. Nhiều khi hứa đưa 
vợ con đi thăm ông bà nội, ngoại, nhưng 
bất ngờ có sự việc xảy ra, chúng tôi lại 
gác việc riêng để làm nhiệm vụ. Nhưng 
anh em luôn xác định nhiệm vụ của mình 
là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của 
Nhân dân, lúc nào cũng trong tư thế sẵn 
sàng chiến đấu vì bình yên cuộc sống 
của Nhân dân. 

Trong chuyến hành trình của mình, 
chúng tôi cùng cán bộ, chiến sỹ phòng 
CSGT đi tuần tra, kiểm soát trên tuyến 
đường thủy nội địa. Chuyến công tác lần 
này rất có ý nghĩa khi lực lượng CSGT 
đang triển khai kế hoạch của Công an 
tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông đường 

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm soát 
hoạt động của các phương tiện trên tuyến đường thủy 
nội địa

CCung đường mùa xuânung đường mùa xuân
HẢI ĐĂNG

thủy nội địa trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 
Trong thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sỹ đội Cảnh sát 
đường thủy vẫn luôn vững vàng trên sông nước, không 
quản ngại vất vả, luôn cố gắng tìm cách khắc phục khó 
khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với những 
người lính trên sông, mùa xuân năm nào cũng đến sớm 
hơn. Với họ, Tết không chỉ là thời khắc kết thúc năm cũ 
để chuyển sang năm mới mà còn là việc xây dựng và triển 
khai kế hoạch ứng trực, sẵn sàng chiến đấu để bảo đảm 
an ninh trật tự trên những dòng sông...

Gặp gỡ Thiếu tá Phạm Tiền Phong, Đội trưởng Đội 
Cảnh sát đường thủy, anh vui vẻ thông báo, với sự nỗ lực 
cố gắng và quyết tâm, CSGT đường thủy không để hình 
thành những điểm “nóng” nào về khai thác cát trái phép, 
“điểm đen” về tai nạn giao thông đường thủy. Những tuyến 
sông đều được bảo đảm an toàn. Đặc biệt, trong năm 2022, 
cùng với toàn lực lượng Công an tỉnh, những cán bộ, chiến 
sỹ CSGT đường thủy đã bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự 
kiện chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. 

Trong không khí rộn ràng khi Tết đến xuân về, là lúc 
mọi người quây quần bên gia đình, người thân để đón năm 
mới, nhưng với các chiến sỹ Cảnh sát giao thông là thời 
gian cao điểm, tập trung tối đa lực lượng để sẵn sàng thực 
hiện nhiệm vụ trên những cung đường. Mặc cho có những 
lúc rét cắt da cắt thịt hay bất chợt những cơn mưa phùn 
rả rích, mỗi cán bộ, chiến sỹ CSGT vẫn kiên trì bám trụ 
trên những tuyến đường, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. 

Với tinh thần “Vì Nhân dân Với tinh thần “Vì Nhân dân 
phục vụ”, những cán bộ, chiến phục vụ”, những cán bộ, chiến 

sỹ Cảnh sát giao thông (CSGT) đã sỹ Cảnh sát giao thông (CSGT) đã 
không quản gian nan, vất vả, gác không quản gian nan, vất vả, gác 

lại niềm vui và hạnh phúc riêng tư, lại niềm vui và hạnh phúc riêng tư, 
từng giờ, từng phút bám trụ trên từng giờ, từng phút bám trụ trên 

những tuyến đường, bảo vệ sự bình những tuyến đường, bảo vệ sự bình 
yên cho những chuyến xe, sự bình yên cho những chuyến xe, sự bình 

yên cho Nhân dân trong những yên cho Nhân dân trong những 
ngày Tết đến, Xuân về.ngày Tết đến, Xuân về.

PHẠM ĐĂNG
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Tác phẩm “Cổng làng” 

Tác phẩm “Chiều về” Huy chương Vàng cuộc thi
Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế, tại cộng hòa Serbia

 Tác phẩm “Ngọt ngào mật ong hoa nhãn” (ảnh bộ) giải B 
Giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc VHNT Việt Nam về nhiếp 
ảnh, Triển lãm ảnh Nghệ thuật Toàn quốc, Huy chương bạc 
cuộc thi Nhiếp ảnh Nghệ thuật Đồng bằng sông Hồng

Tác phẩm “Tháp đất nung đền Đậu An, Bảo vật quốc gia” 

 Tác phẩm “Phố Hiến ngày xuân”
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Chính thức tham gia nhiếp ảnh Nghệ thuật từ năm 2019, tác giả 
Nguyễn Khắc Hào đã nhanh chóng có những thành công đáng 
trân trọng. 

Riêng năm 2022, ông đã được trao 1 Huy chương Vàng Quốc tế, 
giải B Giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc VHNT Việt Nam về nhiếp 
ảnh, có ảnh treo Triển lãm ảnh Nghệ thuật Toàn quốc, Huy chương 
Bạc khu vực Đồng bằng sông Hồng và nhiều các giải thưởng, ảnh 
triển lãm trong nước và Quốc tế khác. 

Đặc biệt, các tác phẩm “Tháp đất nung đền Đậu An, Bảo vật 
quốc gia”, “Phố Hiến ngày xuân” và “Cổng làng” là các tác phẩm 
chụp tại Hưng Yên đã được nhận các giải thưởng trong nước, Bằng 
Danh dự và Triển lãm ở các nước. 

Báo Hưng Yên xin giới thiệu một số bức ảnh tiêu biểu của tác 
giả Nguyễn Khắc Hào năm 2022; xin chúc mừng tác giả, chúc ông 
sang năm mới có nhiều sức khỏe, gặt hái nhiều thành công trong 
lĩnh vực sáng tác Văn học Nghệ thuật.

Tác giả nhiếp ảnh Nguyễn Khắc Hào, một năm với những giải thưởng
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cho biết: Nhãn quả sản xuất theo hướng hữu cơ có 
vị ngọt, thơm hơn nhãn sản xuất theo phương pháp 
truyền thống. Bên cạnh sản lượng nhãn xuất khẩu, 
nhãn quả sản xuất theo hướng hữu cơ được HTX 
tiêu thụ nội địa với giá bán trung bình từ 37 đến 40 
nghìn đồng/kg, cao hơn 2 lần so với nhãn sản xuất 

theo phương pháp truyền thống, long nhãn hữu cơ 
được thị trường đánh giá cao, giá bán dao động từ 
320 đến 350 nghìn đồng/kg, cao hơn 15 - 20% so 
với giá long nhãn ngoài thị trường. 

Sắc xuân trên công trình xây dựngSắc xuân trên công trình xây dựng

Một mùa xuân mới đang về, trên những 
công trình xây dựng đang nhộn nhịp 
khí thế thi đua lao động của những 

người thợ cần mẫn chạy đua cùng thời gian 
để kịp hoàn thành đón Tết, “xây đắp” cả 
niềm tin, khát vọng, sự phát triển bền vững 
của quê hương Hưng Yên.

Không khí xuân đang tràn ngập bởi 
những sắc hoa đào, hoa mai, những chồi 
non xanh biếc đang bật nhú vươn cành lộc 
xuân sau những ngày dài ngủ đông. Sau 
một năm lao động vất vả, những công trình 
xây dựng là minh chứng rõ nét nhất cho sự 
cố gắng, nỗ lực trong cả một năm vất vả 

của tập thể, cá nhân mỗi người. Hòa cùng 
với sắc hoa, Tết đến là dịp để các công 
trình xây dựng như: Đường giao thông nông 
thôn, nhà văn hóa… đua nhau khoác trên 
mình những chiếc áo mới của sắc đỏ cờ, 
hoa, sắc xanh của niềm tin và hy vọng vào 
sự đổi mới, phát triển của cả một miền quê. 

Những ngày đón Tết cổ truyền của dân 
tộc đang đến gần, đây cũng là thời điểm 
các công trình xây dựng trong tỉnh trở nên 
khẩn trương, nhộn nhịp hơn bao giờ hết, khi 
các nhà thầu xây dựng tập trung đẩy nhanh 
tiến độ thi công, tạo khí thế lao động sôi nổi 
trước thềm năm mới. Ai cũng muốn hoàn 

Nông sản xuất ngoại

Nhãn lồng Hưng Yên được xếp hạng 
13 trong số 50 trái cây nổi tiếng của 
Việt Nam, được Tổ chức kỷ lục Việt 

Nam công nhận là loại trái cây ngon nhất 
và được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng 
hóa “Nhãn lồng Hưng Yên hương vị tiến 
vua”, được công nhận chỉ dẫn địa lý giúp 
khách hàng nhận biết và thưởng thức sản 
phẩm chính hiệu nhãn lồng Hưng Yên.

Cùng với bảo đảm chất lượng quả 
nhãn phục vụ thị trường tiêu dùng trong 
nước, các ngành, địa phương và nông dân 
trong tỉnh đã đẩy mạnh các giải pháp sản 
xuất nhãn đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu 
sang thị trường nước ngoài. Năm 2022, 
Hợp tác xã (HTX) nhãn lồng Nễ Châu, 
xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên) là 
một trong số ít HTX trên địa bàn tỉnh xuất 
khẩu được nhãn quả tươi. Để đáp ứng 
tiêu chí xuất khẩu, HTX quy hoạch trồng 
1,5ha vùng sản xuất nhãn Hương Chi 
sản xuất theo hướng hữu cơ. Năm 2022, 
diện tích nhãn sản xuất theo hướng hữu 
cơ của HTX cho sản lượng 30 tấn quả. 
Trong đó, 1 tấn nhãn Hương Chi quả tươi 
được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, 
với giá bán 3 USD/kg. Ông Bùi Xuân Sử, 
Phó Giám đốc HTX nhãn lồng Nễ Châu 

thành công việc trước Tết để niềm vui được trọn vẹn 
hơn. Dẫn chúng tôi đi thăm nhà văn hóa xã Thành 
Công (Khoái Châu) đang trong giai đoạn xây dựng 
nước rút, đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã 
Thành Công phấn khởi cho biết: Nhà văn hóa xã xây 
dựng có tổng diện tích khoảng 2,2 nghìn m2 với kinh 
phí khoảng 13 tỷ đồng. Thời điểm hiện nay, đơn vị thi 
công, chính quyền xã đang tập trung vật lực, nhân lực, 
khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành 
mục tiêu khánh thành và đưa vào sử dụng nhà văn hóa 
đúng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nhà văn 
hóa góp phần tạo nên diện mạo mới cho quê hương, 
báo hiệu một năm mới với nhiều niềm vui, thịnh vượng, 
là động lực để địa phương phấn đấu xây dựng những 
công trình, thực hiện những mục tiêu mới. 

Trong không khí những ngày giáp Tết Nguyên đán, 
được tận mắt chứng kiến những thành quả lao động 
trên công trường mới thấy được lòng nhiệt tình, hăng 
say của những người công nhân, người thợ máy, kỹ sư, 
người giám sát công trình nhằm đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện dự án. Trên gương mặt rám nắng vì nắng, gió, 
mặc cho những giọt mồ hôi đang chảy, anh Nguyễn 
Văn Toàn ở xã Liên Phương (thành phố Hưng Yên), 
chủ một đội thợ xây gần 20 người chia sẻ: Tết đang 
đến gần nên hầu hết chủ các công trình xây dựng nhà 
ở riêng lẻ đều mong muốn được đón Tết trong ngôi 
nhà mới khang trang. Vì vậy, chúng tôi động viên nhau 
phấn đấu bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, mặc 
dù hàng ngày dãi dầm mưa nắng với nhiều khó khăn, 
vất vả nhưng giờ đây thấy công trình sắp được hoàn 
thành, chúng tôi đều phấn khởi vì đang góp một phần 
mang đến niềm vui trọn vẹn cho chủ nhà mừng năm 
mới.

Trên những tuyến đường giao thông mới đưa vào 
sử dụng, hai bên đường tràn ngập sắc hoa, đó là thành 
quả sau một thời gian dài nỗ lực, cố gắng của chính 
quyền địa phương và Nhân dân. Mỗi công trình dù xây 
mới hay sửa chữa đều mang ý nghĩa rất quan trọng đối 
với địa phương và người dân, bởi khi hoàn thành, đưa 
vào sử dụng sẽ tạo sự kết nối, mang lại diện mạo mới 
cho quê hương, khẳng định kinh tế phát triển, đời sống 
người dân được nâng lên. 

Được tận mắt chứng kiến thành quả lao động trên 
những công trình xây dựng những ngày giáp Tết, mới 
thấy được lòng nhiệt huyết, hăng say làm việc của 
những người công nhân, lao động. Họ rất tự hào khi 
được đem sức lực của mình xây dựng các công trình, 
góp phần tạo nên cảnh quan, tô điểm thêm quê hương 
Hưng Yên. 

Tuyến đường giao thông nông thôn mới ở xã Thành Công (Khoái Châu)

Nhãn lồng Hưng Yên được xếp hạng 13 trong số 50 trái cây nổi tiếng của Việt Nam

(XEM TIẾP TRANG 42)

MINH HUẾ

Sản xuất nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh những 
năm gần đây bám sát nhu 
cầu tiêu dùng, thị trường để 
điều chỉnh hoạt động sản 
xuất, tạo nguồn hàng ổn 
định. Cùng với đó, việc mở 
rộng sản xuất bảo đảm chất 
lượng, an toàn, hướng tới các 
thị trường lớn trong nước và 
thị trường nước ngoài để xuất 
khẩu đã và đang định hình vị 
thế nông sản của tỉnh. ””

””
ĐÀO BAN
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“Mời quý vị về thăm vùng 
đất được mệnh danh là 
thứ nhì Phố Hiến, về thăm 

thành phố Hưng Yên ngày nay, nơi 
mà vào thế kỷ 16, 17 đã từng là một 
thương cảng nổi tiếng của nước ta. 
Trong một ngày xuân tươi đẹp như 
hôm nay, tôi xin phép giới thiệu với 
quý vị những di tích, danh thắng nổi 
tiếng của Phố Hiến, cùng quý vị 
thưởng thức vẻ đẹp của Tiểu Tràng 
An…”.

Với giọng nói mượt mà, truyền 
cảm, những hướng dẫn viên của 
Ban Quản lý Khu di tích quốc gia 
đặc biệt Phố Hiến (thành phố Hưng 
Yên), vẫn ngày ngày kể chuyện về 
các di tích ở Phố Hiến. Bước chậm 
qua từng di tích, họ đưa du khách 
gần, xa đến với lịch sử, văn hóa, 
truyền thống của Phố Hiến xưa, 
thành phố Hưng Yên hôm nay, góp 
phần giới thiệu vẻ đẹp của mảnh 
đất, con người nơi đây đến với bạn 
bè trong và ngoài nước.

Với những giá trị đặc biệt về 
lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, ngày 
31/12/2014, Thủ tướng Chính phủ 
đã có Quyết định số 2408/QĐ-TTg, 
xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt 
cho Khu di tích Phố Hiến. Ngày 
28/7/2017, UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 2156/QĐ-UBND 
thành lập Ban quản lý Khu di tích 
quốc gia đặc biệt Phố Hiến. 

Ban Quản lý Khu di tích quốc gia 
đặc biệt Phố Hiến có phòng Nghiệp 
vụ quản lý di tích và tổ Thuyết minh 
- tuyên truyền - quảng bá. Tại đây 
thường xuyên có 6 người làm công 
tác thuyết minh - tuyên truyền - 
quảng bá, họ chính là những hướng 
dẫn viên, những người trực tiếp trò 
chuyện, giới thiệu về Phố Hiến đến 
với du khách.

Tại đây, có người làm công tác 
hướng dẫn viên đã 7, 8 năm, cũng 
có người mới công tác được 2, 3 
năm. Không chỉ với Khu di tích quốc 

Những người kể chuyện về di tích Phố Hiến

gia đặc biệt Phố Hiến, những di tích ở 
thành phố và cả trên địa bàn tỉnh đã trở 
nên thân thuộc với họ. Mỗi khi hướng 
dẫn cho các đoàn khách tham quan 
Phố Hiến, không ai phải cầm sổ sách. 
Câu chuyện về Phố Hiến cứ thế được 
nói ra nhẹ nhàng, sâu lắng và say mê.

Yêu cầu cao hơn với người làm 
công tác thuyết minh - tuyên truyền 
- quảng bá là cho dù đến cùng một 
di tích, danh thắng, có thể kể nhiều 
câu chuyện khác nhau, nhiều cách 
kể chuyện để người nghe thấy thú 
vị, cuốn hút. Không chỉ là những bản 
giới thiệu học thuộc lòng, người hướng 
dẫn còn phải tự mình cập nhật những 
thông tin mới, tìm hiểu thêm những 
chuyện kỳ thú xung quanh để làm mới 
chính câu chuyện của mình.

Thành phố Hưng Yên hiện nay còn 
bảo tồn được gần 200 di tích lịch sử 

văn hóa và kiến trúc nghệ thuật; gần 
100 bia ký và hàng nghìn cổ vật có giá 
trị. Điều đặc biệt là các di tích phân bố 
ở khắp các xã, phường tạo thành một 
quần thể di tích với nền kiến trúc nghệ 
thuật độc đáo, chứng minh cho thời kỳ 
phát triển rực rỡ của một "Tiểu Tràng 
An" xưa. Khu di tích quốc gia đặc biệt 
Phố Hiến hội tụ những di tích tiêu biểu, 
là sự kết tinh và giao thoa giữa phong 
cách kiến trúc thuần Việt, kiến trúc 
Trung Hoa và kiến trúc phương Tây, 
có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật 
đặc sắc, là điểm nhấn cho phát triển 
du lịch ở thành phố Hưng Yên. Chị 
Nguyễn Hải Yến, hướng dẫn viên sinh 
năm 1996 đang làm việc tại Ban Quản 
lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố 
Hiến cho biết: Được làm việc tại đây 
đối với tôi là một điều thật may mắn và 
tự hào. Vui nhất khi có những chuyến 

tham quan đi mỏi chân, nói tới 
quên cả ăn trưa mà du khách 
còn háo hức lắng nghe. Miệt 
mài trong mỗi chuyến đi, tôi 
càng thêm yêu quý và gắn bó 
với quê hương. Mong rằng, qua 
những chuyến đi ấy, tôi sẽ đem 
nhiều điều hay, đẹp, lý thú của 
Hưng Yên đến với du khách, 
góp phần vào sự phát triển, 
phồn thịnh của mảnh đất này.

Văn miếu Xích Đằng, đền 
Trần, đền Mẫu, chùa Chuông… 
những di tích lịch sử, văn hóa 
của Hưng Yên vốn thân thuộc 
là thế, nhưng khi cùng đoàn 
khách tham quan, nghe hướng 
dẫn viên kể chuyện, tôi lại như 
thấy Phố Hiến xưa sống động 
hiện ra trước mắt. Nơi ấy có 
bến cảng với tàu thuyền xuôi 
ngược, nơi có những nhà buôn 
châu Âu, châu Á trò chuyện 
giao thương, nơi có những cô 
gái mắt đen như hạt nhãn, giấu 
nụ cười sau vành nón trắng 
nghiêng nghiêng đi trẩy hội… 

Anh Đỗ Tiến Duy, du khách 
Hà Nội đến thăm Hưng Yên 
cho biết: Sau nhiều lần về 
thăm Hưng Yên, được tìm hiểu 
về các di tích, danh thắng của 
tỉnh, gặp gỡ con người Hưng 
Yên chân thành và mến khách, 
tôi đã quyết định trong năm mới 
sẽ thành lập doanh nghiệp và 
phát triển sản xuất, kinh doanh 
tại mảnh đất văn hiến này.

Xuân lại về Phố Hiến, tia 
nắng ấm áp của mùa mới nhảy 
nhót trên thềm đá nhẵn bóng 
của Đông đô Quảng hội, bông 
hoa đại trắng muốt xòe cánh 
dọc con đường bước vào Văn 
miếu Xích Đằng, và tiếng chim 
vẫn thánh thót vang lên trong 
vòm lá xum xuê của cây sanh, 
cây si trước cửa đền Mẫu… Mặc 
chiếc áo dài xanh dịu mát như 
màu trời, các hướng dẫn viên 
của Ban Quản lý Khu di tích 
quốc gia đặc biệt Phố Hiến nở 
nụ cười tươi, đón đoàn khách 
đầu tiên về Phố Hiến trong 
năm mới.

Hướng dẫn viên của Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến 
giới thiệu về di tích đình Hiến

HẢI TRIỀU

đốc Công ty cho biết: Để bảo đảm 
cung cấp nước an toàn, chất lượng, 
ổn định cho khách hàng, công ty 
thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo 
dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị 
và vận hành theo đúng quy trình 
sản xuất nước sạch. Thường xuyên 
kiểm tra, đánh giá chất lượng nước; 
hàng tháng lấy mẫu xét nghiệm 
các chỉ tiêu về nước sinh hoạt theo 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Định 
kỳ phối hợp với các cơ quan chức 
năng của tỉnh lấy mẫu nước xét 
nghiệm kiểm tra và kết quả đều 
đạt theo tiêu chuẩn quy định của 
Bộ Y tế. Từ năm 2020, công ty sử 
dụng phần mềm Cityword để quản 
lý, kiểm soát và theo dõi mạng lưới 
cấp nước, máy móc, đo đếm chỉ 
số sử dụng nước của khách hàng. 
Đến nay, mạng lưới cấp nước của 

công ty đã phủ kín 9 xã và 1 thôn 
của huyện Tiên Lữ với trên 13 nghìn 
khách hàng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Tài, Giám 
đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ 
sinh môi trường nông thôn cho biết: 
Để sớm hoàn thành mục tiêu 100% 
số hộ dân nông thôn được sử dụng 
nước sạch, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh 
xã hội hóa lĩnh vực nước sạch; bảo 
đảm an toàn, an ninh trong hoạt 
động cấp nước; tiếp tục tạo điều 
kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
về thủ tục hành chính để nhà đầu tư 
triển khai thực hiện dự án, nhất là 
các thủ tục liên quan đến đất đai, đê 
điều, khai thác nước mặt và tạo điều 
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 
trong quá trình tổ chức thi công các 
công trình nước sạch. 

Nước sạch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sốngNước sạch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống
MINH HỒNG

Xác định việc cung cấp nước 
sạch bảo đảm chất lượng và 
đầy đủ sẽ góp phần bảo vệ 

sức khỏe cho người dân, những 
năm qua, tỉnh luôn quan tâm đầu 
tư, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 
và tăng cường công tác quản lý, 
khai thác các công trình cấp nước; 
có nhiều chính sách khuyến khích, 
thu hút đầu tư vào lĩnh vực nước 
sạch. Qua đó, đã góp phần nâng 
cao chất lượng cuộc sống cho người 
dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội, xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn tỉnh. Đến nay, tỷ lệ hộ dân 
sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 
QCVN 02 trên địa bàn tỉnh đạt 93%; 
tỷ lệ công trình cấp nước bền vững 
đạt trên 92%.

2 năm trước, gia đình bà Trần 
Thị Ánh, xã Minh Hải (Văn Lâm) 
cũng như các hộ dân trong xã đều 
sử dụng nước giếng khoan, xây lắp 
công trình phụ trợ, thiết bị để lọc 
nước như: Bể lắng, máy lọc nước để 
phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày. 
Từ năm 2020, Công ty cổ phần đầu 
tư phát triển An Sinh xây dựng nhà 
máy nước sạch tại xã Lạc Đạo (Văn 
Lâm), gia đình bà Ánh và người dân 
trong xã phấn khởi, chủ động đăng 
ký lắp đặt đồng hồ, đấu nối nguồn 
nước sạch từ nhà máy nước để sử 
dụng. Bà Ánh cho biết: Từ ngày có 
nước máy, việc ăn uống, sinh hoạt 
của gia đình tôi được bảo đảm vệ 
sinh hơn. Chúng tôi không còn phải 
lo lắng do sử dụng nguồn nước 
không bảo đảm như trước đây.

Nước máy về làng không chỉ là 
niềm vui của người dân xã Minh 
Hải mà còn là niềm vui chung của 
các hộ dân trên địa bàn tỉnh trong 
đó có xã Đoàn Đào (Phù Cừ). Đồng 
chí Ngô Đức Đông, Chủ tịch UBND 
xã Đoàn Đào (Phù Cừ) cho biết: 
Xác định nước sạch là một trong 19 
tiêu chí quan trọng trong xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn 
mới kiểu mẫu, sau khi đạt chuẩn 
xã nông thôn mới, địa phương tích 

Nhân viên Nhà máy nước sạch Phú Cường (thành phố Hưng Yên) 
kiểm tra hệ thống lọc nước

cực tuyên truyền, vận động Nhân 
dân sử dụng nước sạch; phối hợp, 
tạo điều kiện để đơn vị cấp nước 
sạch đấu nối, lắp đặt đường ống 
nước sạch phục vụ người dân. Đến 
nay, trên 80% số hộ dân trong xã 
đã đấu nối và sử dụng nước sạch 
từ nhà máy nước. Từ khi có nước 
sạch, người dân trong xã thay đổi 
thói quen, nhiều hộ dân bỏ hẳn 
nước giếng, nước mưa sang dùng 
nước máy để phục vụ sinh hoạt. 

Toàn tỉnh hiện nay có 45 công 
trình cấp nước sạch tập trung, 
cung cấp nước sạch cho 100% 
xã, phường, thị trấn. Trong đó, 
16 công trình được xây dựng từ 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn, 18 công trình được xây 
dựng từ nguồn vốn vay ưu đãi của 
Ngân hàng Thế giới (WB), 3 công 
trình xây dựng từ nguồn vốn ODA, 
còn lại là các công trình được đầu 
tư xây dựng từ doanh nghiệp. Các 
công trình cấp nước được đầu tư 
đồng bộ, hoạt động bảo đảm công 
suất, áp lực và lưu lượng đáp ứng 
nhu cầu sử dụng của người dân. 
Nhiều công trình hoạt động hiệu 
quả, với gần 90% số hộ dân đấu 
nối và sử dụng nước sạch. 

Không chỉ hoàn thiện hệ thống 
cấp nước, bảo đảm nhu cầu sử 
dụng nước sinh hoạt của người 
dân, việc tăng cường ứng dụng 
công nghệ, kiểm soát chất lượng 
nước cũng được ngành chức năng, 
đơn vị cấp nước quan tâm. Tại 
Công ty TNHH cấp nước Hải Hưng, 
xã Hải Triều (Tiên Lữ), từ khi đi vào 
hoạt động, công ty không chỉ chú 
trọng mở rộng mạng lưới mà còn 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, 
chú trọng bảo đảm chất lượng 
nước. Ông Nguyễn Tiến Luật, Giám 
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thành các vùng chuyên canh theo 
hướng bền vững như các mô hình 
trồng lúa, cây ăn quả, cây dược 
liệu tại các xã: Đồng Thanh, Ngọc 
Thanh, Thọ Vinh, Đức Hợp... cho 
giá trị thu nhập bình quân trên 200 
triệu đồng/ha/năm.

Huyện Kim Động nằm ở cửa ngõ 
của thành phố Hưng Yên, có hệ 
thống hạ tầng giao thông khá đồng 
bộ với trên 10km quốc lộ 39, tuyến 
đường nối đường cao tốc Hà Nội - 
Hải Phòng với đường cao tốc Cầu 
Giẽ - Ninh Bình dài 6,5km, đường 
ĐT.378 chạy dọc trên đê và tuyến 
đường thủy trên sông Hồng dài 
11km giúp huyện kết nối thuận lợi 
với thành phố Hưng Yên, Thủ đô Hà 
Nội và các tỉnh, thành phố trong khu 
vực. 

Nhờ có hệ thống giao thông được 
đầu tư đồng bộ mà huyện có cơ hội 
phá thế độc canh nông nghiệp, mở 
rộng thu hút đầu tư, phát triển kinh 
tế công nghiệp - dịch vụ. Trên địa 
bàn huyện đã hình thành 8 cụm 
công nghiệp với tổng diện tích 
456,37ha, thu hút được trên 270 
doanh nghiệp, HTX hoạt động. Năm 

2022, mặc dù bị tác động bởi dịch 
Covid-19, song cấp ủy, chính quyền 
các cấp trên địa bàn huyện tích cực 
đổi mới tư duy; tạo môi trường thuận 
lợi để thu hút đầu tư, kinh doanh. 
Bên cạnh các doanh nghiệp hoạt 
động ổn định; các dự án hạ tầng 
cụm công nghiệp, thương mại - dịch 
vụ đang được Ban quản lý dự án 
huyện và các nhà đầu tư tích cực 
đẩy nhanh tiến độ như: Cụm công 
nghiệp Chính Nghĩa quy mô 75 ha 
(diện tích đất của huyện Kim Động 
gần 64 ha) và cụm công nghiệp Kim 
Động 75 ha...

Đồng chí Bùi Văn Phúc, Chủ 
tịch UBND huyện cho biết: Giai 
đoạn 2021 - 2025, huyện từng bước 
hoàn thiện hệ thống giao thông 
theo hướng “Hiện đại, đồng bộ, kết 
nối”; ưu tiên phát triển giao thông 
phục vụ các cụm công nghiệp, đô 
thị, dịch vụ… Phấn đấu đến 2025, 
tiếp nhận từ 30 đến 40 dự án, doanh 
nghiệp vào sản xuất, kinh doanh tại 
các khu, cụm công nghiệp, thu hút 
khoảng 10 nghìn lao động làm việc. 
Để đạt được các mục tiêu đó, trước 
mắt, huyện tập trung vào các giải 

pháp như: Hoàn thiện hạ tầng kỹ 
thuật các khu, cụm công nghiệp; 
quy hoạch quỹ đất phù hợp để kêu 
gọi các nhà đầu tư xây dựng khu 
nhà ở công nhân, khu dịch vụ - 
thương mại. Đồng thời, đa dạng hóa 
các hình thức thu hút đầu tư, ưu tiên 
lựa chọn nhà đầu tư, doanh nghiệp 
lớn, có tiềm năng, sản xuất sử dụng 
công nghệ tiên tiến, thân thiện với 
môi trường; đẩy mạnh cải cách hành 
chính; công khai, minh bạch các 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 
xây dựng, phát triển khu, cụm công 
nghiệp, cơ chế chính sách, TTHC; 
đẩy mạnh hoạt động đối thoại với 
doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ 
vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo 
môi trường đầu tư thuận lợi trên cơ 
sở hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, 
doanh nghiệp, Nhân dân...

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng 
với sự đoàn kết, quyết tâm cao của 
đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, 
doanh nghiệp, năm 2022, huyện 
duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 
khoảng 9,58%, văn hoá, y tế, giáo 
dục được quan tâm, quốc phòng - 
an ninh được giữ vững...

Sức xuân trên vùng đất Kim Động

Một góc nông thôn đổi mới xã Vĩnh Xá (Kim Động)

Về huyện Kim Động những 
ngày này, từ nông thôn đến 
các khu vực đô thị, công 

nghiệp như rộn ràng hơn bởi những 
tin vui về kinh tế sau 2 năm vượt 
qua khó khăn do dịch Covid-19 
nhờ sự thay đổi tư duy của nông 
dân, cách làm quyết liệt của cấp 
ủy, chính quyền.    

Nằm ven tuyến đường nối 
đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 
với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh 
Bình, cánh đồng gần 20 mẫu của 
xã Chính Nghĩa hàng đêm rực sáng 
ánh đèn kích thích những cây hoa 
sinh trưởng đều, đẹp để phục vụ thị 
trường. Bà Nguyễn Thị Hoa nhanh 
tay ươm những mầm cây Cúc đại 
đóa vui vẻ cho biết: Gia đình tôi có 
hơn 3 sào ruộng chuyên trồng hoa 
Cúc đại đóa. Năm nay, mỗi héc-ta 
trồng hoa cho thu nhập trên 200 
triệu đồng/năm, cao gấp 3 lần so 
với cấy lúa. Thôn đang vận động 
các hộ trồng hoa thành lập HTX, 
tích tụ ruộng đất, làm nhà lưới để 
trồng thêm nhiều loại hoa khác có 
giá trị cao hơn... Không lâu nữa, 
nông dân chúng tôi sẽ được tiếp 
cận kỹ thuật trồng hoa mới và sẽ 
có nhiều loại đẹp để phục vụ thị 
trường.

Tại xã Toàn Thắng, trên vùng 
đất thùng vũng, những hộ nông 
dân bền bỉ vượt lập vườn trại, đã 
bắt đất “nhả” vàng bằng những mô 
hình chăn nuôi lợn, gà Đông Tảo... 
cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/
năm. Nông dân xã Hiệp Cường với 
mô hình trồng nhãn chất lượng 
cao, cho thu hoạch sớm hơn trà 
nhãn chính vụ gần 1 tháng, được 
liên kết tiêu thụ trong các chuỗi 
siêu thị, mở ra triển vọng mới cho 
nghề trồng nhãn địa phương. 

Nhờ sự thay đổi tư duy của 
người nông dân, đến nay, toàn 
huyện có trên 1.000 trang trại, gia 
trại; gần 90 HTX, tổ hợp tác. Trong 
đó có những mô hình quy mô lớn, 
ứng dụng quy trình an toàn sinh 
học, quản lý tiên tiến như: HTX 
thương mại nuôi trồng thủy sản 
Xuân Trường (xã Phạm Ngũ Lão), 
HTX chăn nuôi Nguyễn Gia (xã 
Chính Nghĩa), HTX sản xuất dịch 
vụ thương mại nhãn thương hiệu 
và hoa công nghệ cao Trịnh Tiệp 
(xã Ngọc Thanh)... Những mô hình 
này đã từng bước thúc đẩy hình 

THÁI HÀ

Cử nhân bỏ phố về quê khởi nghiệp
Trần Minh Đức sinh ra và lớn lên ở thôn Đa Hòa, xã Bình Minh 

(Khoái Châu). Năm 2011, anh tốt nghiệp Trường đại học Kinh 
doanh và Công nghệ Hà Nội (Hà Nội). Với sự năng động vốn 
có, anh nhanh chóng tìm được công việc tại một doanh nghiệp 
xây dựng với nhiều dự án làm việc ở nước ngoài. Công việc ổn 
định, thu nhập khá nhưng anh luôn đau đáu suy nghĩ trở về quê 
lập nghiệp với những nông sản thế mạnh của quê hương. Năm 
2021, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tận mắt chứng kiến 
nhãn quả tươi của người dân không tiêu thụ được, phương pháp 
chế biến long nhãn còn thô sơ, anh đã bàn bạc với gia đình nghỉ 
việc ở Hà Nội để trở về quê lập nghiệp từ chính quả nhãn của địa 
phương. Tháng 7/2021, Công ty Vinagri được thành lập, có trụ sở 
tại thôn Đa Hoà, xã Bình Minh (Khoái Châu) và cơ sở sản xuất ở 
thôn Mai Xá, xã Minh Phượng (Tiên Lữ). Kiểm tra quy trình đóng gói sản phẩm tại Công ty TNHH SX-TM và xuất khẩu 

nông sản Vinagri
(XEM TIẾP  TRANG 33 )

LỆ THU

Người nâng tầm giá trị nông sản quê hương
 “Mang tâm người Phố Hiến - Nâng tầm cùng đất Việt” 

là khẩu hiệu hoạt động của Công ty TNHH SX -TM và xuất 
khẩu nông sản Việt Vinagri, (viết tắt là Công ty Vinagri) 
có cơ sở sản xuất ở thôn Mai Xá, xã Minh Phượng (Tiên 
Lữ). Trò chuyện với Phó Giám đốc Công ty Vinagri Trần 
Minh Đức (sinh năm 1989), chúng tôi càng thêm cảm mến 
những tình cảm của anh khi luôn hướng về quê hương, 
mong muốn đóng góp kiến thức, sức trẻ của mình để đưa 
nông nghiệp quê hương lên một tầm cao mới.
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thời tiết nên cần chú ý đến độ ẩm, 
nhiệt độ và ánh sáng; phải nắm 
hết đặc tính sinh trưởng, phát triển 
và hấp thụ dinh dưỡng của cây để 
chăm sóc, bón phân, trị bệnh trên 
lan đúng cách.

Nhờ cần cù, tỉ mỉ, vừa làm, vừa 
tích cực học hỏi nên chỉ sau một 
thời gian anh đã nắm được các kỹ 
thuật về trồng, chăm sóc cây lan 
kiếm, thực hiện việc nhân giống và 
tự thiết kế tiểu cảnh với mẫu mã độc 
đáo, được nhiều khách hàng tìm 
đến đặt mua. Trong vườn nhà anh 
thường xuyên có từ 200 đến 500 
chậu hoa lan kiếm đột biến như: lan 
kiếm Phan Chí, lan kiếm xanh Huế, 
lan kiếm Vị Hoàng.... Chậu lan kiếm 
rẻ nhất có giá khoảng 3 triệu đồng, 
chậu đắt nhất gần 200 triệu đồng. 
Từ đầu năm đến nay, riêng thu nhập 

từ cây hoa lan kiếm đã mang về cho 
anh Tuyên gần 3 tỷ đồng.

Ngoài trồng cây lan kiếm, anh 
Tuyên còn chia nhỏ vườn thành 8 
khu trồng cây hoa, cây cảnh gồm: 
Khu ươm cây giống, khu trồng cây 
theo độ tuổi và khu trồng cây chờ 
xuất bán để tiện cho việc chăm 
sóc, xuất bán ra thị trường. Trong 
đó có nhiều loại hoa, cây cảnh với 
giá trị kinh tế cao, được thị trường 
ưa chuộng như: hoa hồng, cây cảnh 
bon sai, cây mộc hương, cây tường 
vi huyết long mỗi năm nở hoa 5 lần… 

Chỉ cho chúng tôi 60 cây bon sai 
trong vườn, anh cho biết: Một cây 
bon sai đẹp không đơn giản chỉ cắt 
tỉa là nó ra dáng mà đòi hỏi người 
trồng phải có óc thẩm mỹ, tính kiên 
trì, tỉ mỉ trong quá trình dài. Có những 
cây phải cắt gần hết cành, chỉ chừa 

Gặp gỡ anh nông dân được tặngGặp gỡ anh nông dân được tặng
 Huân chương Lao động hạng Ba Huân chương Lao động hạng Ba

Anh Nguyễn Văn Tuyên, xã Xuân Quan (Văn Giang) 

lại một khúc rồi nuôi dưỡng, chờ 
mầm mới rồi lại nuôi tiếp.

Không chỉ sản xuất giỏi, anh 
Tuyên còn là một nông dân nhạy 
bén, có tư duy kinh doanh giỏi. Sau 
một thời gian trồng hoa, cây cảnh, 
nhận thấy thị trường tiềm năng lớn, 
anh đã đến gặp gỡ một số nhà vườn 
để mua hoa, cây cảnh với số lượng 
lớn, sau đó bán ra thị trường; đồng 
thời đầu tư thuê đất ở vị trí trung 
tâm của chợ hoa Xuân Quan nhằm 
thuận tiện cho việc giới thiệu, vận 
chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Để 
sản phẩm của gia đình được nhiều 
khách hàng biết đến, anh đã tăng 
cường quảng bá, giới thiệu trên các 
trang mạng xã hội như: facebook, 
zalo... Nhờ vậy, sản phẩm hoa, 
cây cảnh của gia đình anh Tuyên 
không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn 
phân phối cho nhiều tỉnh trong cả 
nước. Mỗi năm, anh xuất bán ra thị 
trường hơn 6 triệu cây, trung bình 
mỗi dịp Tết, anh bán hơn 1 triệu 
chậu cây hoa lan hồ điệp và cây 
hoa đỗ quyên để phục vụ nhu cầu 
chơi Tết của người dân. Sau khi trừ 
các khoản chi phí, mỗi năm anh thu 
lãi từ 5 đến 7 tỷ đồng, tạo việc làm 
thường xuyên cho 10 lao động với 
thu nhập từ 7,5 đến 10 triệu đồng/
tháng. 

Không chỉ làm giàu cho gia 
đình, anh Tuyên còn tích cực chia 
sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ 
thuật, phân phối cây giống cho hội 
viên nông dân và những người có 
chung niềm đam mê trồng hoa, cây 
cảnh; tích cực tham gia các phong 
trào thi đua, cuộc vận động do các 
cấp, ngành, địa phương phát động, 
đóng góp tiền, ngày công lao động 
để làm đường giao thông, ủng hộ 
các loại quỹ, tham gia hoạt động từ 
thiện với số tiền hơn 200 triệu đồng 
mỗi năm…

Với những thành tích đó, năm 
2022 vừa qua, anh Nguyễn Văn 
Tuyên đã được Chủ tịch nước tặng 
Huân chương Lao động hạng Ba.

Đến hẹn lại lên, vào dịp Tết 
Nguyên đán, làng hoa, 
cây cảnh Xuân Quan (Văn 

Giang) như khoác lên mình tấm áo 
mới được điểm tô rực rỡ sắc màu. 
Với bàn tay khéo léo, tỉ mỉ, những 
người nông dân nơi đây đã thổi 
hồn vào từng luống hoa, cây cảnh 
làm bừng lên sức sống với muôn 
loài hoa khoe sắc. Vườn hoa, cây 
cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn 
Tuyên với các loại như: Hoa dạ yến 
thảo, cây hoa giấy đủ các màu, 
cây sanh... hoa lan  đã góp phần 
tô thêm vẻ đẹp của làng hoa Xuân 
Quan. 

Vốn có niềm đam mê, yêu thích 
với nghề trồng hoa, cây cảnh, 
ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà 
trường, anh Tuyên đã xin một số 
hộ dân cây sung, cây sanh... nhỏ 
về trồng và chăm sóc tại vườn nhà. 
Học hết lớp 8, anh nghỉ học và đi 
làm, nhưng với niềm đam mê cháy 
bỏng với hoa, cây cảnh, năm 2003, 
anh Tuyên bắt đầu khởi nghiệp để 
thực hiện ước mơ, hoài bão của 
mình trên 2 sào ruộng đi thuê và 
mảnh vườn nhỏ của gia đình. Ban 
đầu anh trồng một số loài lan rừng 
và hoa, cây cảnh thông thường, 
nhiều người dân địa phương đã 
trồng nên gặp khó khăn ở khâu 
tiêu thụ. Với suy nghĩ phải tìm ra 
loại hoa, cây cảnh có giá trị, ít 
người trồng, anh đã kiên trì đi tìm 
hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ các 
nhà vườn. Nhận thấy cây hoa lan 
kiếm đột biến có lá hình cái kiếm, 
thời gian hoa nở rải rác kéo dài từ 
tháng 3 đến tháng 8 âm lịch, giá 
thành cao nên năm 2016, anh bắt 
đầu trồng giống lan này. Vừa làm, 
vừa học hỏi và đúc rút kinh nghiệm 
qua từng năm, đến nay anh đã xây 
dựng thành công mô hình trồng 
hoa, cây cảnh với diện tích hơn 
3 mẫu. Anh Tuyên chia sẻ: Vườn 
lan kiếm được làm giàn che nhằm 
bảo đảm các yếu tố về nhiệt độ, 
độ ẩm, ánh sáng cho phù hợp với 
nhu cầu sinh trưởng, phát triển của 
cây. Tôi thường xuyên theo dõi từ 
khi ươm giống đến khi cây trưởng 
thành để kịp thời phát hiện các loại 
bệnh để có phương pháp chăm 
sóc phù hợp. Kỹ thuật chăm sóc 
và nhân giống cây rất quan trọng, 
người trồng phải có tính kiên trì, tỉ 
mỉ. Cây hoa lan rất nhạy cảm với 

Xác định quả nhãn là nông sản thế mạnh 
của Hưng Yên, Công ty Vinagri đẩy mạnh tìm 
hiểu các phương pháp sấy hiện đại thay thế cho 
phương pháp sấy truyền thống với ưu tiên hàng 
đầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, màu sắc, 
chất lượng sản phẩm. Sau khi đầu tư mua sắm 
máy sấy điện, trang thiết bị nhà xưởng và kho 
lạnh bảo quản với kinh phí 600 triệu đồng, anh 
Đức và ban lãnh đạo Công ty Vinagri tiếp tục 
tìm tòi, học hỏi các phương pháp sấy và những 
dòng sản phẩm khác nhau từ quả nhãn.  Sau 
một thời gian thử nghiệm, Công ty Vinagri tìm 
được phương pháp sấy ưu việt, đáp ứng đầy đủ 
các tiêu chí đề ra. Và sự kết hợp của long nhãn 
Hương chi và hạt sen được công ty đặt tên sản 
phẩm là: Long nhãn ôm sen đã thể hiện tâm 
huyết của công ty với nông sản quê hương. Vị 
ngọt, dẻo thơm của long nhãn với vị bùi, giòn, 
xốp của hạt sen giúp người dùng cảm nhận đầy 
đủ hương vị của mảnh đất Phố Hiến nghĩa tình. 
Hơn thế, sau khi mang sản phẩm đi phân tích, 
các chỉ số dinh dưỡng, hàm lượng sắt, kali… của 
long nhãn và hạt sen khá tương đồng, 2 nông 
sản khi kết hợp tạo nên giá trị dinh dưỡng cao, 
tốt cho sức khỏe người dùng.

Quyết tâm đưa đặc sản
 quê hương xuất khẩu 

Hoàn tất thử nghiệm sản xuất giai đoạn 1, 
năm 2022, Công ty Vinagri đầu tư gần 1 tỷ đồng 
để xây dựng, cải tạo lại nhà xưởng, mua sắm 

thêm thiết bị và cụm máy sấy điện trị giá gần 300 
triệu đồng, công suất sấy từ 8 tạ đến 1 tấn quả 
nhãn tươi/ngày, khắc phục được nhược điểm về 
nhiệt độ so với máy sấy công nghệ cũ. Đồng thời, 
tìm kiếm vùng nguyên liệu sạch để thu mua, với 
giá cao hơn thị trường từ 1 đến 3 nghìn đồng/kg. 
Phó Giám đốc Công ty Vinagri Trần Minh Đức 
chia sẻ: Để bảo đảm chất lượng sản phẩm, công 
ty yêu cầu lao động bóc long phải khử khuẩn tay, 
mặc trang phục bảo hộ và đeo khẩu trang trước 
khi vào làm việc ở phòng kín, có điều hòa. Long 
bóc cần nguyên múi, không bị rách. Trong quá 
trình bóc long, khi phát hiện nhãn quả có dấu 
hiệu hỏng, phải loại bỏ để bảo đảm chất lượng 
cả lô hàng. Mặc dù điều kiện làm việc tốt hơn 
nhưng nhiều lao động còn “ngại” gắn bó với công 
ty do có những yêu cầu khắt khe về khâu vệ 
sinh an toàn thực phẩm, kỹ thuật bóc. Để thu hút 
nhân công làm việc, công ty luôn trả tiền công 
bóc long cao hơn so với thị trường và luôn ưu tiên 
tiêu chí chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn 
thực phẩm.

Vụ nhãn năm 2022, Công ty Vinagri đã thu 
mua trên 20 tấn nhãn quả sản xuất theo quy 
trình VietGAP của người dân, sản xuất được hơn 
1 tấn long nhãn sấy điện và 5 tạ long nhãn ôm 
sen. Không chỉ được khách hàng ở trong nước tin 
dùng và đánh giá cao về chất lượng, sản phẩm 
long nhãn ôm sen và long nhãn sấy điện của 
công ty được một số đơn vị ở nước ngoài đặt mua 
để đánh giá sự tiếp nhận của thị trường, hướng 
đến ký kết tiêu thụ với sản lượng lớn. Anh Đức 

chia sẻ thêm: Quả nhãn có hàm lượng đường tự 
nhiên nhiều, đặc tính quả nhiệt đới nên công ty 
định hướng xuất khẩu sản phẩm long nhãn sấy 
điện và long nhãn ôm sen sang các nước có khí 
hậu lạnh như: Nga, Canada, Nhật Bản… Sau khi 
kiểm nghiệm, các sản phẩm của công ty hoàn 
toàn đáp ứng với tiêu chí xuất khẩu của những 
thị trường công ty đang hướng đến. Thời điểm 
này, công ty đang thỏa thuận hợp tác xuất khẩu 
long nhãn sấy điện và long nhãn ôm sen với một 
đơn vị ở Nga.

Bên cạnh 2 sản phẩm đã được công bố và 
được thị trường đón nhận là: Long nhãn ôm sen 
và long nhãn sấy điện, hiện nay, công ty còn 
sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm như: Trà 
dưỡng tâm với thành phần chủ yếu là long nhãn, 
lá sen; củ cải sấy, trà hoa cúc… Thời gian tới, 
công ty đẩy mạnh tìm kiếm nguồn nguyên liệu 
sản xuất nhãn, hạt sen an toàn trong tỉnh, đáp 
ứng các tiêu chí của công ty để ký kết tiêu thụ, 
phục vụ xuất khẩu với  mục tiêu: Sản xuất nông 
sản sạch từ tâm để nâng tầm giá trị nông sản địa 
phương.

Rời Công ty Vinagri, chia tay chàng trai trẻ 
Trần Minh Đức, chúng tôi thấy cảm phục những 
kế hoạch và dự định của anh với nông nghiệp 
quê hương. Tin tưởng rằng, với quyết tâm của 
tuổi trẻ, sẽ có nhiều vùng sản xuất nông sản 
sạch được hình thành trên địa bàn tỉnh, có thêm 
nhiều nông sản, đặc sản được xuất khẩu để 
Hưng Yên trở thành địa chỉ du lịch nông nghiệp 
đầy hứa hẹn trong thời gian không xa…

(TIẾP THEO TRANG 32)
Người nâng tầm giá trị nông sản...

HỒNG NGỌC
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Phát triển nghề đan đó gắn với du lịch
Năm 2018, sau khi nhận thấy nghề đan đó, rọ truyền thống của quê 

hương có nguy cơ mai một, anh Phạm Văn Bạo, thôn Tất Viên, xã Thủ Sỹ 

(Tiên Lữ) đã mở rộng quy mô làm đó, chuyển hướng sản xuất từ đó phục 
vụ đánh bắt thủy sản sang đó trang trí. Anh Bạo cho biết: Ngày đầu mở 
rộng sản xuất, tôi đi tìm hiểu nhu cầu của thị trường để lựa chọn nguyên 
liệu, kiểu dáng; đi chào hàng ở một số quán cà phê, trà sữa, nhà hàng… 
Cứ thế, khách hàng nọ mách khách hàng kia, tôi dần có nhiều đơn hàng 
và được khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố biết đến.

Với mục đích dùng để trang trí, yêu cầu các mắt đan đó phải đều, 
miệng đó lớn hơn để lồng được bóng đèn vào trong. Đó được sản xuất 
với nhiều kiểu dáng như: Nửa đó, đó chụp đuôi bạch tuộc… Với việc đổi 
mới hướng sản xuất, trung bình, gia đình anh Bạo sản xuất khoảng 1,5 
nghìn sản phẩm/tháng, giá bán từ 15 nghìn đồng trở lên/sản phẩm, tùy 
kích cỡ. Ngoài phát triển nghề truyền thống của quê hương, anh Bạo còn 
làm khung sẵn các mẫu đó để các hộ làm nghề trong thôn nhận về sản 
xuất theo số lượng, kỹ thuật yêu cầu, từ đó giúp các hộ dân có thêm thu 
nhập, gắn bó với nghề cha ông để lại. Anh Bạo chia sẻ thêm: Hiện nay, 
tôi đang sửa chữa lại ngôi nhà của gia đình theo phong cách nhà cổ với 
mái ngói rêu phong cổ kính, bố trí không gian chụp ảnh cho khách du lịch 
với sản phẩm đó, rọ của làng nghề. Tôi mong muốn làng nghề ngày một 
phát triển và trao truyền những giá trị văn hóa đến với du khách ở trong 
và ngoài tỉnh.

Nghệ nhân giữ gìn tinh hoa 
nghề đúc đồng

Trong cái se lạnh của những ngày cuối năm, nghệ nhân Dương Văn 
Hồng, thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng (Văn Lâm) vẫn miệt mài với công 

việc ở xưởng đúc đồng. Ông Hồng chia sẻ: Trước những năm 90, gia đình 
tôi là một trong ba gia đình của thôn duy trì nghề đúc đồng. Trải qua hàng 
chục năm gắn bó với nghề truyền thống, có những lúc tưởng chừng như 
không thể bám trụ với nghề, đến nay, gia đình tôi đã phát triển nghề truyền 
thống của quê hương, duy trì xưởng sản xuất rộng trên 400m2, thường 
xuyên có 10 lao động làm việc. Hàng ngày, mặc dù đã có người quản lý và 
thợ làm ở xưởng nhưng nếu không ra trực tiếp tham gia công việc, chạm 
tay vào từng miếng đồng, tôi thấy như thiếu đi một điều gì đó trong cuộc 
sống.

Để duy trì và phát triển nghề đúc đồng, ông Hồng đã đẩy mạnh cải tiến 
mẫu mã sản phẩm, đầu tư máy móc vào sản xuất để nâng cao độ tinh xảo, 
đa dạng sản phẩm làng nghề. Năm 2015, ông là một trong những người 
đầu tiên của làng nghề đưa máy ép khuôn vào sản xuất thay vì sử dụng 
khuôn đất như trước đây. Nhờ đó, sản phẩm làm ra có độ dày chuẩn, đều, 
tỷ lệ cân đối của các sản phẩm đạt trên 98%... Sản phẩm đẹp, được khách 
hàng đánh giá cao, dễ tiêu thụ, xưởng sản xuất của gia đình ông cũng thu 
hút đông đảo lao động tới làm việc và học nghề. Ông Hồng cho biết thêm: 
Mỗi năm, xưởng sản xuất của gia đình tôi truyền nghề cho khoảng 10 lao 
động. Điều khiến tôi vui nhất là sau khi học thành nghề, có khoảng 60% 
số học viên đã mở xưởng để phát triển nghề truyền thống của địa phương. 

Với sự quyết tâm giữ gìn nghề truyền thống của nghệ nhân Dương Văn 
Hồng và những người thợ tâm huyết với nghề, đến nay, Làng nghề đúc 
đồng Lộng Thượng, xã Đại Đồng (Văn Lâm) có gần 200 hộ làm nghề, các 
lò đúc đồng luôn đỏ lửa, báo hiệu sự phát triển của làng nghề nơi đây.

Khát vọng nâng tầm sản phẩm nghề mộc
Sinh ra và lớn lên ở Làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong (thị xã Mỹ 

Hào) nên anh Vũ Văn Hoan ở thôn Vân Dương có niềm đam mê với nghề 
truyền thống từ nhỏ. Từ năm 12 tuổi, khi được tiếp xúc với chiếc đục, 

thanh gỗ, anh đã có thể ngồi hàng giờ đồng hồ tỉ mẩn chạm khắc con 
giống, cỏ, cây… Tuy nhiên, vì cuộc sống mưu sinh, anh phải tạm gác niềm 
đam mê với nghề, tìm kiếm công việc ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. 
Anh Hoan tâm sự: Làm ăn xa xứ, nhiều khi tôi rất áy náy với tiền nhân vì 
luôn đau đáu suy nghĩ, nếu ai cũng đi làm xa thì quê nhà ai còn giữ nghề 
xưa?.  Nghĩ vậy, năm 2016, anh trở về quê và mở xưởng sản xuất mộc. Tuy 
nhiên, mục đích làm nghề ban đầu với anh chỉ vì mưu sinh. Nhưng không 
biết từ bao giờ mà anh trở nên yêu nghề, say nghề và từ đó không ngừng 
học hỏi, sáng tạo và quyết tâm nâng tầm sản phẩm quê hương. Để làm 
ra được một sản phẩm đẹp, ngoài lựa chọn những loại gỗ tốt, phù hợp, thì 
người thợ làm nghề phải thật khéo léo, cẩn thận, tỉ mỉ trong từng chi tiết. 
Ngoài ra, người thợ cũng cần linh hoạt, sáng tạo để có thể cải tiến mẫu mã 
phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay. 

Với khát vọng nâng tầm sản phẩm đồ mộc mỹ nghệ, anh Hoan chú 
trọng chất lượng, kiểu dáng thay vì số lượng sản phẩm. Có những ý tưởng 
anh phải dành hơn nửa năm sáng tạo mới tạo ra được sản phẩm ưng ý. 
Bằng sự sáng tạo và niềm đam mê với nghề, anh đã có nhiều tác phẩm 
đạt giải cao trong các cuộc thi như: Tác phẩm mầm sống đạt giải Ba Hội 
thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020; tác phẩm sản phẩm 
cây lúa đạt giải Nhất Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 
2022...

Mùa xuân đang đến gần mang theo sức sống mới cho các làng nghề 
trên địa bàn tỉnh. Bằng tình yêu, tâm huyết với nghề truyền thống của ông 
cha để lại, tin tưởng rằng những nghệ nhân, người thợ ở các làng nghề sẽ 
làm tốt vai trò là người kế nghiệp, giữ “lửa” nghề, trao truyền những giá trị 
truyền thống của vùng đất nghìn năm văn hiến cho hôm nay và mai sau. 

“Giữ lửa” làng nghề

Anh Vũ Văn Hoan, thôn Vân Dương, xã Hòa Phong (Mỹ Hào) tỉ mỉ 
trong từng công đoạn sản xuất

Anh Phạm Văn Bạo (áo sơ mi kẻ), thôn Tất Viên, xã Thủ Sỹ (Tiên Lữ) 
giới thiệu sản phẩm làng nghề với khách hàng

Nghệ nhân Dương Văn Hồng, thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng 
(Văn Lâm) và các sản phẩm đồ đồng tinh xảo của gia đình

Trải qua nhiều biến động, thăng trầm, nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh có nguy cơ mai một. Tuy nhiên, vẫn còn những làng nghề 
được lưu giữ, kế thừa và phát triển. Góp phần quan trọng trong việc “giữ lửa” cho làng nghề không thể thiếu bàn tay khéo léo của những nghệ 
nhân, người thợ cần mẫn, tâm huyết đang ngày đêm trao truyền lại “nguồn vốn” quý cho thế hệ sau.

HOA PHƯƠNG
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trực nên thoát khỏi cơn nguy kịch. 
Ông Nguyễn Văn Thành ở huyện 
Tiên Lữ cho biết, đêm giao thừa năm 
2020, đang chuẩn bị mâm cơm cúng 
thì bỗng nhiên tôi bị ngất xỉu, con 
cháu nhanh chóng đưa tôi vào Trung 
tâm Y tế huyện Tiên Lữ. Các bác sĩ 
nhanh chóng làm các xét nghiệm và 
chẩn đoán tôi bị đột quỵ, đồng thời 
khẩn trương cấp cứu. Vậy là cả Tết, 
tôi nằm trong bệnh viện, được các y, 
bác sĩ chăm sóc, điều trị, động viên, 
chúc Tết.

Công tác ở Bệnh viện Sản - Nhi 
Hưng Yên đã nhiều năm, bác sĩ 
Nguyễn Thị Giang, khoa Sơ sinh 

chia sẻ: Dịp lễ, Tết, đội ngũ y, bác 
sĩ vất vả hơn bởi nhân lực ít hơn 
ngày thường. Với tôi, còn đặc biệt 
hơn nhiều đồng nghiệp khác là cả 
2 vợ chồng cùng công tác tại bệnh 
viện. Vì vậy, kỳ nghỉ Tết nào, 2 vợ 
chồng cũng đều có lịch trực. Bắt 
đầu có lịch nghỉ Tết, chúng tôi đưa 
2 con về ông bà nội. Đây cũng là dịp 
để các cháu gần gũi ông bà nhiều 
hơn, trải nghiệm việc chuẩn bị Tết 
cổ truyền của dân tộc, được đón Tết 
cùng với ông bà. Tôi tranh thủ thời 
gian ngoài giờ làm mua sắm thực 
phẩm gửi bố mẹ để làm cơm cúng 
tổ tiên. Có những năm, chiều 30 Tết, 

Cống hiến thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ

Bác sĩ Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ làm nhiệm vụ chuyên môn 

Tết cổ truyền của dân tộc là 
dịp sum vầy của mỗi gia đình. 
Nhưng với đội ngũ y, bác sĩ, 

đón giao thừa có khi là niềm vui khi 
chứng kiến hạnh phúc của một gia 
đình đón em bé chào đời; chung 
vui, động viên bệnh nhân điều trị 
tại bệnh viện, nhưng cũng có khi là 
những giọt mồ hôi, những gấp gáp, 
“cân não” khi phải cấp cứu những 
trường hợp tối khẩn cấp.

Bệnh viện Đa khoa Phố Nối nằm 
trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, giáp 
Quốc lộ 5, lưu lượng phương tiện 
đông. Vì vậy, trong dịp Tết, nhiều 
trường hợp điều khiển phương tiện 
giao thông khi đã uống rượu, bia 
nên xảy ra tai nạn giao thông. Bệnh 
nhân được đưa vào trong tình trạng 
vết thương nặng, cần cấp cứu ngay. 
Người nhà bệnh nhân chưa kịp 
vào, nhưng để bảo toàn tính mạng 
cho người bệnh, kíp trực tiến hành 
khẩn trương công việc chuyên môn. 
Ngoài ra, nhiều trường hợp ngộ độc 
rượu, thực phẩm, tăng huyết áp, các 
bệnh cấp tính cũng được cấp cứu 
trong dịp Tết… Bác sĩ Vũ Thị Thanh 
Huyền, Phó Giám đốc phụ trách, 
điều hành Bệnh viện Đa khoa Phố 
Nối chia sẻ: Với đội ngũ y, bác sĩ, 
ít có cái Tết nào trọn vẹn với gia 
đình. Đặc biệt, đội ngũ y, bác sĩ, 
điều dưỡng trong các kíp trực rất vất 
vả, trắng đêm cấp cứu để giành sự 
sống cho bệnh nhân.

Bệnh tật đến với bất kỳ ai, bất 
kể thời gian nào, nên với các y, bác 
sĩ, việc đón Tết cùng với bệnh nhân 
là chuyện không có gì lạ. Có những 
bệnh nhân nhờ sự tận tình của kíp 

2 vợ chồng cùng được nghỉ mới 
dạo qua chợ hoa mua đào, quất. 
Chúng tôi nhận được sự chia sẻ, 
động viên của gia đình 2 bên nội 
ngoại nên yên tâm làm nhiệm vụ.

Tại Bệnh viện Sản - Nhi Hưng 
Yên, trong kỳ nghỉ Tết hàng năm, 
có khoảng trên 200 bệnh nhân 
phải ở lại điều trị, ngoài ra, bệnh 
viện đón bệnh nhân vào khám. 
Bệnh viện xây dựng kế hoạch trực 
Tết từng khoa; bố trí linh hoạt thời 
gian trực Tết đối với cán bộ, y, bác 
sĩ. Đêm 30 Tết là thời điểm kíp 
trực quây quần tất niên, được lãnh 
đạo bệnh viện chúc Tết, mừng 
tuổi và cùng nhau đón năm mới 
tại bệnh viện. Bác sĩ Nguyễn Thị 
Thanh Hữu, Phó Giám đốc Bệnh 
viện Sản - Nhi Hưng Yên cho biết, 
chiều 30 Tết hàng năm, lãnh đạo 
bệnh viện đi thăm, động viên, 
tặng quà Tết, bánh chưng, giò 
cho những bệnh nhân điều trị tại 
bệnh viện trong những ngày Tết, 
tạo không khí gần gũi, ấm cúng 
để bệnh nhân bớt nhớ nhà trong 
ngày Tết cổ truyền. Có nhiều năm 
rất ý nghĩa đối với kíp trực khi đón 
một công dân chào đời ngay thời 
khắc giao thừa, chuyển giao năm 
cũ và năm mới. Bệnh viện mừng 
tuổi và coi đó là niềm vui, hạnh 
phúc, may mắn cho cả năm mới…

Sau mỗi ca cấp cứu, sau công 
việc chuyên môn, các y, bác sĩ lại 
đọc những dòng tin chúc Tết của 
người thân, bạn bè trong niềm xúc 
động và cảm xúc của ngày Tết cổ 
truyền. Cảm ơn những hy sinh 
thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ 
đã gác lại tình cảm riêng tư, niềm 
vui đoàn viên, sum vầy để người 
dân yên tâm đón Tết an lành, may 
mắn.

Nhộn nhịp dịch vụ bưu chính ngày giáp Tết

Nhân viên Bưu điện thị xã Mỹ Hào quét mã đơn hàng trước khi 
thực hiện chuyển phát

ĐÀO DOAN

MAI NHUNG
Những ngày giáp Tết, không khí Những ngày giáp Tết, không khí 

lao động ở các đơn vị bưu chính lao động ở các đơn vị bưu chính 
trong tỉnh càng trở nên khẩn trương, trong tỉnh càng trở nên khẩn trương, 
nhộn nhịp. Với mục tiêu không để nhộn nhịp. Với mục tiêu không để 
hàng hóa tồn đọng trong ngày Tết, hàng hóa tồn đọng trong ngày Tết, 
các đơn vị bưu chính đã tăng tốc các đơn vị bưu chính đã tăng tốc 
hoạt động, bố trí nhân lực, phương hoạt động, bố trí nhân lực, phương 
tiện làm việc và có phương án khắc tiện làm việc và có phương án khắc 
phục khó khăn, bảo đảm hàng hóa phục khó khăn, bảo đảm hàng hóa 
kịp thời đến tay khách hàng.kịp thời đến tay khách hàng.

Tại Trung tâm Khai thác, 
vận chuyển của Bưu điện 
tỉnh vào một ngày giáp Tết, 

chúng tôi được chứng kiến các 
cán bộ, nhân viên ở đây tất bật 
với việc chia, chọn hàng nghìn 
bưu phẩm, bưu kiện, sách báo 
để có thể nhanh nhất chuyển đến 
người nhận. Ngoài nhân viên của 
trung tâm, Bưu điện tỉnh còn bố 
trí thêm lực lượng để hỗ trợ trung 
tâm. Ngay từ sáng sớm, khi xe 
vận chuyển hàng “cập bến” là tất 
cả mọi người ai vào việc nấy với 
sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất để 
đưa hàng hóa đến với người nhận 
nhanh nhất.

Những năm gần đây, thương 
mại điện tử phát triển mạnh nên 
ngoài thư, báo, sản lượng bưu 
phẩm của người dân vào dịp giáp 
Tết tăng 1,5 - 2 lần. Do vậy, Bưu 
điện tỉnh phải bố trí tăng ca, thêm 
giờ. Ngoài việc bố trí đủ lực lượng 
chuyển phát liên tục 24/24 giờ, 
đơn vị còn phân công người theo 
dõi từng đơn hàng, từng chuyến 
thư đi - đến để điều động phương 
tiện, nhân lực đáp ứng kịp thời khi 
sản lượng tăng cao mà khả năng 
tại chỗ của các đơn vị không đáp 
ứng được. Đồng thời, đơn vị nâng 
cao chất lượng dịch vụ, làm tốt các 

chuyển phát, theo dõi đơn hàng… 
đồng thời linh động điều chuyển 
người giữa các bộ phận để hỗ trợ 
nhau trong quá trình thực hiện. 
Các đơn hàng cuối năm chủ yếu 
là chuyển phát lịch cuối năm, quà 
tặng các chương trình khuyến mại 
của doanh nghiệp tới khách hàng 
hoặc chuyển phát từ trụ sở tới các 
chi nhánh. Bên cạnh đó, số lượng 
đơn hàng của các doanh nghiệp 
bán hàng trực tuyến cũng tăng rất 
mạnh. Để đáp ứng tốt nhu cầu của 
khách hàng, cạnh tranh với các 
doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh 
vực, nhất là không để lượng hàng 
tồn đọng trong ngày Tết, đơn vị mở 
rộng thêm các tiện ích như: Nhận - 
trả hàng ở nhiều thời điểm, nhiều nơi 
khác nhau; triển khai ứng dụng chia, 
chọn tự động, hiện đại kết nối với tất 
cả các tỉnh, thành phố, giúp khách 
hàng quản lý được đơn hàng, hành 
trình hàng hóa dịch chuyển… 

Các doanh nghiệp bưu chính tư 

nhân mặc dù mới phát triển nhưng 
nhờ nhanh nhạy, linh hoạt trong các 
phương thức giao, nhận và chuyển 
phát hàng hóa nên ngày càng được 
nhiều khách hàng lựa chọn. Anh Hà 
Trọng Đức, nhân viên giao hàng của 
Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm 
chia sẻ: Những ngày cuối năm khi 
mọi người, mọi nhà nhộn nhịp mua 
sắm Tết cũng là lúc chúng tôi tất 
bật với các đơn hàng. Sáng sớm, 
chúng tôi tới kho nhận hàng, sau đó 
tỏa đi các hướng để đưa hàng hóa 
tới khách hàng. Hàng hóa chuyển 
phát giờ đây đa dạng, phong phú 
với nhiều loại, từ quần áo, giày dép, 
mỹ phẩm đến hoa, cây cảnh, đồ gia 
dụng… Hình thức giao hàng chủ yếu 
hiện nay là COD (giao hàng thu tiền 
hộ) nên trên mỗi đơn hàng chúng tôi 
tiếp nhận và thực hiện dịch vụ giao 
hàng chứa đựng niềm mong mỏi, 
chờ đợi của cả người bán và người 
mua hàng. 

khâu: Nhận, khai thác, vận chuyển, 
phát; bảo đảm hàng hóa, bưu gửi lưu 
thoát tốt; phân hướng chính xác, bảo 
đảm chỉ tiêu phát toàn trình của bưu 
gửi; nhập báo phát kịp thời, đúng 
quy định. Ông Ngô Đình Mẫn, nhân 
viên chuyển phát của Bưu điện tỉnh 
chia sẻ: Những ngày giáp Tết, lượng 
công việc tăng đột biến nên để hoàn 
thành nhiệm vụ, tôi phải đi làm sớm 
hơn và nghỉ muộn hơn. Công việc 
của tôi thường bắt đầu từ 6 giờ 30 
phút tới 20 - 21 giờ hàng ngày, trưa 
cũng chỉ nghỉ tranh thủ. Vất vả là 
vậy nhưng tôi vẫn yêu thích và gắn 
bó với nghề vì đối với những bưu tá, 
nhân viên chuyển phát như chúng 
tôi thì việc phát thành công gói hàng 
không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ 
mà còn góp phần mang niềm vui 
đến với khách hàng, là cầu nối giữa 
người gửi và người nhận… 

Để bảo đảm lưu thoát hàng hóa, 
Chi nhánh bưu chính Viettel Hưng 
Yên - Tổng Công ty cổ phần bưu 
chính Viettel xây dựng phương án 
sản xuất, kinh doanh trên cơ sở 
phân công, bố trí lực lượng cho các 
bộ phận như: Tiếp nhận, chia, chọn, 
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triển không gian vùng tỉnh Hưng 
Yên, các định hướng phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh và điều kiện tự 
nhiên, hiện trạng, huyện Ân Thi 
quy hoạch vùng thành 3 tiểu vùng 
không gian chính, bảo đảm phát 
huy được tiềm năng, thế mạnh, phát 
triển hài hòa, liên kết giữa các lĩnh 
vực. Trong đó có tiểu vùng không 
gian phía Bắc trọng điểm là không 
gian vùng công nghiệp, tiểu vùng 
không gian trung tâm gồm không 
gian vùng đô thị và công nghiệp...

Đến thời điểm này, trên địa bàn 
huyện Ân Thi đã quy hoạch 12 khu 
công nghiệp (KCN) trong đó, tại 
KCN và đô thị dịch vụ Lý Thường 
Kiệt, huyện Ân Thi có trên 50% 
diện tích. Đến nay đã có 5 KCN 
được Chính phủ chấp thuận bổ 
sung vào Quy hoạch phát triển các 
KCN ở Việt Nam. Đối với cụm công 
nghiệp (CCN), trên địa bàn huyện 
Ân Thi được quy hoạch, định hướng 
quy hoạch 14 CCN. Đến nay đã 
có 5 CCN trên địa bàn huyện được 
UBND tỉnh quyết định thành lập. 

Trên địa bàn huyện Ân Thi đang 
triển khai một số dự án trọng điểm 
của tỉnh. Huyện đang cùng lúc triển 

khai khối lượng công việc lớn, đòi 
hỏi tinh thần đoàn kết cao, tập trung 
trí tuệ tập thể, phát huy vai trò người 
đứng đầu và của từng cá nhân; đặc 
biệt, cần có sự đồng thuận cao của 
người dân. Để sớm hoàn thành các 
dự án theo tiến độ, công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng được 
huyện ưu tiên hàng đầu. Với sự 
quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, 
UBND huyện và sự vào cuộc tích 
cực của các ban, ngành, đoàn thể, 
đặc biệt là quan điểm công khai, 
minh bạch, bảo đảm tối đa quyền 
lợi chính đáng của người dân đã tạo 
được sự đồng tình, ủng hộ cao của 
người dân, nhất là người có đất thu 
hồi, công tác bồi thường, thu hồi đất 
diễn ra thuận lợi. 

Huyện Ân Thi phấn đấu đến 
cuối nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ trọng 
lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, thương mại - dịch vụ chiếm 
khoảng 72% trong cơ cấu kinh 
tế. Với những định hướng, nhiệm 
vụ, giải pháp hiện nay, huyện Ân 
Thi đang dần hiện lên là một bức 
tranh kinh tế phát triển về cả công 
nghiệp và thương mại, dịch vụ, 

thu hút nhiều lao động từ các địa 
phương, thúc đẩy kinh tế trong 
vùng, trở thành trọng điểm kinh tế 
của tỉnh trong tương lai. Trong giai 
đoạn 2021-2025, huyện tập trung 
thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu 
tư, tạo điều kiện để các doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận 
nguồn lực đất đai; tập trung tháo gỡ 
vướng mắc, khó khăn trong hỗ trợ, 
đền bù, giải phóng mặt bằng đầu 
tư hạ tầng CCN, KCN... Huyện đã 
ban hành các chương trình, đề án 
về phát triển hệ thống giao thông 
đường bộ, phát triển đô thị... Đồng 
thời, quan tâm công tác bảo đảm 
quốc phòng - an ninh, an sinh xã 
hội, đào tạo nguồn nhân lực, bảo vệ 
môi trường... 

Tin tưởng con đường lớn huyện 
Ân Thi đang đi sẽ tạo sự bứt phá 
trong phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện, nâng cao đời sống Nhân 
dân, góp phần thực hiện thắng lợi 
mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIX đề ra là “xây dựng Hưng 
Yên thành tỉnh công nghiệp hiện 
đại”. 

Ân Thi với mục tiêu là trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh

Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Ân Thi

Huyện Ân Thi nằm trung tâm 
đồng bằng sông Hồng, thuộc 
vùng kinh tế trọng điểm Bắc 

Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội, nằm 
giữa hai 2 tuyến hành lang phát 
triển quan trọng của khu vực Bắc 
Bộ. Đặc biệt, trên địa bàn huyện có 
hệ thống giao thông hiện đại, đồng 
bộ chạy qua: Đường cao tốc Hà Nội 
- Hải Phòng, đường nối cao tốc Hà 
Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ 
- Ninh Bình, QL.38B mới và QL.38, 
7 tuyến đường tỉnh… kết nối Ân Thi 
với các vùng kinh tế trọng điểm của 
miền Bắc, mở ra cơ hội hợp tác và 
thông thương quốc tế và nhiều tỉnh, 
thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, 
Quảng Ninh, Hải Dương... Hiện nay, 
các dự án giao thông lớn đang triển 
khai trên địa bàn, như: Dự án xây 
dựng đường Tân Phúc - Võng Phan, 
đường vành đai V vùng Thủ đô Hà 
Nội, đường trục ngang nối đường 
vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội... 
Với vị trí địa lí thuận lợi, hệ thống 
giao thông liên hoàn, từ Ân Thi dễ 
dàng di chuyển ra đường biển, tới 
cảng hàng không và qua cửa khẩu 
quốc tế. Khai thác những lợi thế 
này, huyện đã quy hoạch cảng cạn 
logistics với quy mô 80ha. Cùng với 
nguồn lực đất đai, cánh cửa lớn cho 
phát triển công nghiệp đang mở 
rộng, là cơ hội để Ân Thi có diện 
mạo mới, vị thế mới, thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội trong thời gian 
tới.

Ngày 5/1/2022, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy ra thông báo ý kiến, trong 
đó có nội dung: Tập trung phát triển 
các khu công nghiệp mới, quy mô 
lớn trên địa bàn huyện Ân Thi và 
dọc hai bên một số tuyến đường: 
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường 
nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với 
cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đường 
Tân Phúc - Võng Phan, sớm xây 
dựng Ân Thi trở thành trung tâm 
công nghiệp lớn của tỉnh. 

Tại Quyết định số 406/QĐ-UBND 
ngày 30/1/2022 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2030 huyện Ân Thi, 
đất khu công nghiệp trên địa bàn 
đến hết năm 2030 chiếm 20,35% 
diện tích đất tự nhiên; đất cụm công 
nghiệp đến hết năm 2030 chiếm 
3,76% diện tích đất tự nhiên. 

Trên cơ sở các định hướng phát 

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn xã Long 
Hưng (Văn Giang) thay đổi toàn diện theo tiêu chí sáng - xanh 

- sạch - đẹp, kinh tế nông thôn phát triển với nhiều mô hình và hình 
thức tổ chức sản xuất tiến bộ, hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo 
dục phát triển toàn diện, đời sống của người dân được nâng cao.

Năm 2019, xã Long Hưng được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn 
NTM nâng cao. Xác định nhiệm vụ xây dựng NTM là việc làm 
thường xuyên và không có điểm dừng, Đảng ủy, UBND xã đã cụ thể 
hóa các văn bản hướng dẫn của các cấp bằng các nghị quyết và kế 
hoạch xây dựng NTM theo lộ trình từng năm của địa phương. Công 
tác tuyên truyền, vận động được xã đẩy mạnh bằng nhiều hình thức 
giúp người dân hiểu được ý nghĩa của chương trình để tích cực tham 
gia thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra và dân thụ hưởng”. 

Để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, xã ưu tiên đầu tư nâng 
cấp hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân như: Đường 
giao thông, trạm y tế, trường học… Đến nay, 100% các tuyến đường 
giao thông trên địa bàn xã được cứng hóa, trải nhựa áp phan, 95% 
tuyến đường thôn và liên thôn có biển báo, biển chỉ dẫn và cây 
xanh. 100% công trình thủy lợi được khơi thông dòng chảy, tu bổ 
hàng năm, bảo đảm sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, góp phần 
giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân. Năm 
2022, xã xây dựng mới 51 phòng học, phòng chuyên môn, phòng 
chức năng và công trình phụ trợ ở các bậc học để đáp ứng yêu cầu 

Một góc làng quê thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng (Văn Giang) (XEM TIẾP TRANG 37)
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Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ đã 
được tổ chức Giáo dục, Khoa học 
và Văn hóa của Liên Hợp Quốc 
(UNESCO) công nhận là di sản văn 
hóa phi vật thể. 

Kho báu di sản văn hóa của 
Hưng Yên ngày nay đang trở thành 
điểm tựa, gắn kết cộng đồng, tạo 
nên sức mạnh tinh thần to lớn để 
quê hương vững bước hội nhập, hòa 
vào sự phát triển sôi động không 
ngừng của đất nước trong quá trình 
toàn cầu hóa. Hệ thống di sản văn 
hóa Hưng Yên đã tạo nên những giá 
trị vật chất và tinh thần cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội, trong đó phát 
triển du lịch di sản đã và đang được 
địa phương quan tâm nhằm thực 
hiện mục tiêu kép, vừa phát triển du 
lịch, vừa bảo tồn và phát huy giá trị 
các di sản văn hóa. Một số di tích 
đã trở thành điểm đến quen thuộc 
đối với du khách thập phương như: 
Khu di tích Phố Hiến; khu di tích Đa 
Hòa - Dạ Trạch; di tích đền An Xá 
(Đậu An); di tích đền Phù Ủng; di 
tích chùa Nôm, làng Nôm… Nhờ đó, 
tốc độ phát triển du lịch của tỉnh đạt 
10-15%/năm; khách du lịch đến với 
Hưng Yên ngày càng tăng.

Đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Giám 
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch khẳng định: Di sản văn hóa có 
vai trò quan trọng đối với sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội và cộng 
đồng, tạo động lực, nguồn lực thúc 
đẩy phát triển ngành du lịch, đem 
đến lợi ích kinh tế và quảng bá hình 

ảnh của địa phương, đất nước trong 
quá trình hội nhập và phát triển. Vì 
vậy, bảo tồn và phát huy giá trị các 
di sản văn hóa gắn với phát triển 
kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát 
triển du lịch trong giai đoạn hiện nay 
là hết sức cần thiết. Trong thời gian 
tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh tiếp tục rà soát, kiểm kê hệ 
thống di tích lịch sử văn hóa của 
tỉnh theo quy định của Luật Di sản 
văn hóa; tập trung huy động nguồn 
lực xã hội hóa thực hiện các dự án: 
Mở rộng khuôn viên Văn miếu Xích 
Đằng, đền Mẫu, đền Trần; phục 
dựng Phố Hiến xưa; lập hồ sơ trình 
cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích 
quốc gia đặc biệt Cụm di tích Đa 
Hòa - Dạ Trạch; quy hoạch, bảo tồn, 
tôn tạo và phát huy giá trị khu vực 
làng Nôm; phấn đấu xây dựng khu 
du lịch Phố Hiến trở thành khu du 
lịch quốc gia; lựa chọn những di sản 
văn hóa phi vật thể tiêu biểu trình 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
xem xét đưa vào danh mục di sản 
văn hóa phi vật thể quốc gia như: Lễ 
hội đền Phù Ủng (Ân Thi), lễ hội Đa 
Hòa - Dạ Trạch (Khoái Châu), lễ hội 
đền An Xá (Tiên Lữ), làng nghề đúc 
đồng Lộng Thượng (Văn Lâm), làng 
nghề hương xạ Cao Thôn (thành 
phố Hưng Yên); từng bước đầu tư 
hạ tầng công nghệ và số hóa hiện 
vật, tài liệu, di sản văn hóa phục vụ 
nhu cầu trải nghiệm, khám phá của 
du khách…

Gìn giữ di sản văn hóa quê hương

Lễ hội truyền thống làng Nôm, xã Đại Đồng (Văn Lâm)

Mảnh đất Phố Hiến - Hưng 
Yên có kho tàng di sản văn 
hóa vật thể và phi vật thể 

phong phú, độc đáo mà không phải 
địa phương nào cũng có. Cùng với 
việc gìn giữ, bảo tồn “kho báu” văn 
hóa ông cha trao truyền từ nghìn 
năm trước, Đảng bộ, chính quyền 
và Nhân dân trong tỉnh đã đồng 
thuận triển khai nhiều hoạt động 
thiết thực để phát huy, nhân lên 
giá trị, hiệu quả các di sản văn hóa 
truyền thống, tạo động lực mạnh 
mẽ phát triển kinh tế - xã hội; trong 
đó, phát triển du lịch được xác định 
là hướng mở triển vọng, bền vững…

Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 
1.800 di tích các loại, trong đó có 
3 di tích xếp hạng cấp quốc gia 
đặc biệt, 175 di tích xếp hạng cấp 
quốc gia (là tỉnh đứng thứ 3 cả nước 
về số lượng di tích được xếp hạng 
quốc gia), 264 di tích xếp hạng cấp 
tỉnh; 6 hiện vật, nhóm hiện vật được 
công nhận là bảo vật quốc gia; hơn 
500 lễ hội, 147 làng nghề truyền 
thống, 243 đơn vị ca dao, tục ngữ, 
hò, vè, ngụ ngôn, truyện cổ tích, 
hát ru, văn tế; 36 nghệ nhân được 
Chủ tịch nước phong tặng danh 
hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân 
Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. 
Xác định bảo tồn, phát huy giá 

trị các di sản văn hóa có vai trò 
quan trọng trong phát triển văn hóa 
nói riêng và phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh nói chung, những năm 
qua, tỉnh đã có nhiều chủ trương, 
chính sách, quan điểm nhất quán, 
xuyên suốt trong công tác quy 
hoạch, bảo tồn và phát huy các giá 

dạy và học của giáo viên, học sinh. Xã vận động 
Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi theo hướng hàng hóa, chuyên canh để 
nâng cao hiệu quả sản xuất; các cơ sở, hộ gia 
đình sản xuất tiểu thủ công nghiệp, phát triển 
kinh doanh thương mại - dịch vụ được tạo điều 
kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý, sử dụng nguồn 
điện an toàn, ổn định và được tiếp cận với nguồn 
vốn vay ưu đãi. Năm 2022, thu nhập bình quân 
đầu người của xã đạt trên 90 triệu đồng/năm, 
vượt 11,8% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 
dưới 0,9%.

Qua rà soát các tiêu chí, xã lựa chọn tiêu chí 
văn hóa là tiêu chí nổi bật để tập trung xây dựng 
xã NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2021 - 2025. Năm 
2021, 7/7 thôn có nhà văn hóa hoạt động độc lập, 
phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân 
dân. Để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí, các 
thôn đã phát động Nhân dân đóng góp công sức, 
kinh phí xây dựng tường bao, các công trình phụ 
trợ của nhà văn hóa, mua sắm trang thiết bị như: 
Âm thanh, bàn ghế… bảo đảm theo quy định của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngoài ra, để 
nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của 

việc đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, 
thôn Như Lân đã huy động Nhân dân sửa chữa, 
nâng cấp nhà văn hóa thôn kết hợp với không 
gian văn hóa đọc cộng đồng với trên 6 nghìn đầu 
sách ở nhiều lĩnh vực phục vụ Nhân dân, lan tỏa 
văn hóa đọc đến mọi người. Em Nguyễn Trà My, 
thôn Như Lân cho biết: Bố mẹ em khuyến khích 
em đến nhà văn hóa thôn đọc sách thay vì ở nhà 
sử dụng điện thoại di động. Tại đây, em cùng 
các bạn được thỏa thích lựa chọn các cuốn sách 
mình yêu thích, từ lĩnh vực khoa học, giáo dục 
đến các câu chuyện tranh sinh động, ý nghĩa. 
Thông qua các buổi đọc sách, em hiểu bản thân 
mình cần cố gắng học tập tốt để góp công sức 
nhỏ bé xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp 
và văn minh hơn. 

Hạ tầng, thiết bị phục vụ nhu cầu tập luyện 
thể dục, thể thao của người dân trong xã được 
đầu tư, xây dựng với 13 sân phục vụ môn cầu 
lông ngoài trời, 11 sân bóng chuyền, 1 nhà thi 
đấu cầu lông… thu hút đông đảo người dân tham 
gia rèn luyện thể dục, thể thao. Phong trào xây 
dựng gia đình văn hóa được thực hiện hiệu quả ở 
các thôn. 100% số hộ gia đình trong xã thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 
Việc chôn cất, mai táng được thực hiện theo quy 
định của địa phương, hương ước của thôn. Đến 
nay, toàn xã có trên 97% số hộ gia đình được 
công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn Như 
Lân duy trì hiệu quả Câu lạc bộ gia đình văn hóa 
điểm của tỉnh… 

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy 
xã Long Hưng cho biết: Ngay từ đầu năm, Đảng 
ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, xây dựng kế 
hoạch cụ thể để hoàn thành các tiêu chí xây dựng 
NTM kiểu mẫu, phấn đấu về đích năm 2022. Đến 
nay, xã đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu của tiêu 
chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2021 - 2025. Phát huy những kết quả đạt được, 
thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản 
xuất theo hướng hiện đại, nâng cao thu nhập cho 
người dân; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử 
dụng đất để tạo nguồn lực xây dựng, cải tạo hạ 
tầng nông thôn; rà soát, nâng cao các tiêu chí 
kiểu mẫu trong lĩnh vực văn hóa để hướng tới xây 
dựng nông thôn văn minh, người dân hạnh phúc.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (TIẾP THEO TRANG 36 )

LÊ HIẾU
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trị di sản văn hóa. Nhiều công trình 
nghiên cứu, khảo cứu về văn hóa 
được thực hiện, hoàn thành làm nổi 
bật giá trị văn hóa di tích, nhân vật 
lịch sử ở nhiều địa phương. Các 
cuộc hội thảo khoa học về các danh 
nhân lịch sử, cách mạng như: Triệu 
Việt Vương, Tổng Bí thư Nguyễn 
Văn Linh, Trung tướng Nguyễn 
Bình… được tổ chức. UBND tỉnh đã 
ban hành Đề án đầu tư tu bổ, chống 
xuống cấp các di tích xếp hạng cấp 
tỉnh, cấp quốc gia giai đoạn 2016 
- 2020, đem lại hiệu quả rõ rệt, kịp 
thời tu bổ, chống xuống cấp cho 
các di tích bị xuống cấp nghiêm 
trọng. Tỉnh đã thực hiện tu bổ, 
chống xuống cấp cho 105 di tích 
(74 di tích cấp quốc gia, 31 di tích 
cấp tỉnh) với tổng kinh phí trên 200 
tỷ đồng. Cùng với công tác bảo tồn 
và phát huy giá trị các di tích, tỉnh 
cũng đẩy mạnh việc khôi phục, gìn 
giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi 
vật thể, các giá trị văn hóa trong tín 

ngưỡng dân gian. Nhiều lễ hội được 
khôi phục, tổ chức thường niên gắn 
với sinh hoạt văn hóa cộng đồng 
làng xã tạo nên nét đẹp trong ứng 
xử của con người ở mỗi làng quê 
nông thôn. Đặc biệt, có nhiều di 
sản của Hưng Yên được vinh danh, 
được bạn bè trong và ngoài nước 
biết đến như: Ca trù và Thực hành 

Bà Đỗ Thị Thanh Nhàn, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố 
Hưng Yên (bên trái) được phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân" 
trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
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Mùa xuân
HOÀNG CÔNG QUYỀN

Mùa xuân là của chúng ta
Mùa xuân rộn rã nhà nhà chung vui

Xuân về đầy ắp tiếng cười
Mừng xuân kỷ niệm tuổi đời tăng thêm

Mùa xuân cảnh đẹp thiên nhiên
Mừng xuân rộn rã khắp miền gần xa

Mùa xuân cây cối nở hoa
Mừng xuân Quý Mão chan hoà niềm vui

Mùa xuân chẳng của riêng tôi
Mừng xuân hứa hẹn muôn người chúng ta

Mừng xuân cuộc sống chan hoà
Mừng xuân đất nước nở hoa bốn mùa…

Thơ Hoài ca đồng nội
HỒNG THANH QUANG

Khi nhìn vào quá khứ, thấy gì em?
Những khờ dại vẫn nguyên lành chân thật,
Áo nâu sồng, quần sồi đen, chân đất,
Con sáo vàng ngân những tiếng đồng âm…

Sợ màu hồng, và thích sắc màu thâm,
Trâm cài tóc là cành hoa bưởi…
Tôi đứng cuối, tôi luôn luôn đứng cuối,
Để ngắm hoài, ngắm mãi một bờ vai…

Khi nhìn vào quá khứ, nhớ về ai?
Cô gái nhỏ lon ton vào cổ tích…
Tôi - cậu bé Thạch Sanh tinh nghịch,
Gảy cây đàn phím gió vào đêm…

Đã miên man ngủ gật ngoài thềm
Tôi đợi mãi, ngựa vàng không tới đón… 
Dải cầu vồng thầm tặng ai buộc nón,
Đến bây giờ vẫn vướng nợ phù hoa…

Khi nhìn vào quá khứ, có bài ca
Tôi sẽ hát cho nỗi buồn thiếu phụ…
Người yêu cũ, tình yêu không cũ,
Trong nổi chìm thất lạc những niềm tin…

Mừng xuân
NGUYỄN KIM

Hoa đào chúm chím nụ hồng
Gọi mùa xuân đến cho lòng nở hoa

Sắc xuân tươi thắm mọi nhà
Vàng thơm trái bưởi đậm đà hương quê

Gió đưa chim én bay về
Căng nồng ngực trẻ tràn trề sức xuân

Giao thừa đất nước canh tân
Thơ xuân phơi phới từng vần bay lên

Thoả bao mong đợi ngày đêm
Hội xuân nô nức khắp miền gần xa

Tình quê đầm ấm mặn mà
Mỗi lời chúc một món quà mừng xuân.

Tiếng quê
NGUYỄN THÀNH DŨNG

Ta về ăn tết quê ta
Mẹ trông, cha đợi bầy gà nhốt nơm
Ta về tìm lại hương thơm
Trầm bay tỏa khói mâm cơm gia đình

Đời người, gian khó, nhục vinh
Quê hương xứ sở bình sinh nên người
Ta về đào, mận thêm tươi
Mùa xuân tình đất, tình người Hưng Yên

Ta về nhớ tết vùng biên
Tuyết rơi, sương trắng miền thiêng tuyến đầu
Ta về vui tết con trâu
Một thời chiêm trũng ruộng sâu rét đài

Ta về tre trúc, măng mai
Mưa xuân giăng mắc, giêng, hai mùa vừng
Kìa ai khóe mắt rưng rưng
Bao nhiêu năm ấy ngập ngừng… 
Tiếng quê! 

Nắng xuân về
    NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

Gặp biếc mắt em trong mùa hội
Khi quê nhà vọng tiếng hát ca
Bởi dòng sông gừng cay muối mặn
Hương đất hương đời ngỡ phù sa

Có phải nắng về bình minh ngời chói
Trắng cánh cò vẫy gọi cánh đồng lên
Xuân gõ cửa muôn nhà như trẩy hội
Ví dặm bỗng trầm cho ánh sáng hiền…

Cho ta được hóa thân sợi nắng quê hương
Xanh thẳm không gian khoảng trời xứ sở
Ôi giọt nắng tự ngàn năm hội tụ
Bỗng tí tách rơi mềm mại sáng xuân này!

Bỗng tí tách rơi mềm mại bóng cờ bay
Bàn tay mở chân trời xanh biếc gió
Hoa nở đất này nỗi niềm ngọn cỏ
Vẫn ban mai lên cánh cửa mới hiên nhà…

Về Khoái Châu
ĐINH QUANG TỐN

Ảnh NGUYỄN THANH

Thanh bình
NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Bên song ngồi đọc sách

Sẻ lích rích hiên nhà

Xuân đã vào trước cửa

Mai, Đào cùng đơm hoa.

Tranh họa sĩ TRẦN ĐỨC

Ngày xưa nơi đây mênh mông đồng hoang
Dệt huyền thoại Tiên Dung - Đồng Tử
Gió đưa Triệu Việt Vương vào lịch sử
Giờ tôi tìm không thấy bóng sậy lau!

Chỉ thấy cánh đồng phù sa mỡ màu
Ngô đứng xen nhau dập dềnh như sóng
Sừng sững trường thành ngăn Thuỷ Tinh dâng nước
Nếu đê thu mình cao gấp mấy Tản Viên?

Gió sông Hồng mùa xuân mát êm
Những con đường chật áo màu vào hội...
 (Lòng xa xót những năm bom dội
Ngày hội đền vắng bóng người đi...).

Ảnh minh họa
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Chồi xuân lộc biếc
ĐÀO QUANG LÂM

Giọt thời gian
HƯƠNG SINH

Tranh họa sĩ TRẦN DUY TRÚCHội xuân Phố Hiến

Xuân đã về
HOÀNG TIẾN HIỀN

Xuân đã về én lượn đua bay
Mưa lay phay cỏ non xanh mướt
Đã qua rồi mùa đông giá rét
Để má người ửng đỏ hây hây.

Xuân đã đem mật ngọt hương bay
Ong, bướm say hoa mật vơi đầy
Hoa nhãn nở đung đưa trước gió
Búp sen xanh hé ngó trời mây.

Ngô đã trổ cờ khắp đó đây
Lúa thì con gái gió nhẹ lay
Hương đồng nội thoảng đưa thơm ngát
Đôi lứa hẹn hò thắm trầu cay.

Xuân đã về mai, đào rực rỡ
Toả hương thơm khoe sắc lung linh
Nam thanh nữ tú mùa lễ hội
Hát giao duyên nguyện ước chung tình.

Có một ngày...
HỮU ƯỚC

Ảnh LÂM QUẾ

Có một ngày mưa thôi không rơi
Đôi vai gầy không còn lo áo ướt.
 
Có một ngày nắng gắt bị mây che
Nắng mệt mỏi tàn rơi trong chiều vắng
Lặn chìm trong buổi chiều đông.
 
Có một ngày nỗi buồn trôi đi mau 
Cơn mưa rào ào đi rồi mưa tạnh.
 
Có một ngày nỗi đau bỏ lại
Trời rực hồng và nắng dịu êm
Tiếng chim hót gọi vầng trăng tỏa sáng
Bình minh cười ngủ suốt đêm thâu.
 
Có một ngày ta lại là ta
Nghêu ngao hát giữa mây trời dông bão 
Ngày qua ngày thời gian trôi nhanh 
Mùa đông qua, mùa xuân ở lại
Giai điệu buồn vui
Muôn thủa kiếp người…

Ảnh LÊ HÀOVán cờ đầu xuân

Ảnh minh họa
Mới hay xuân đang đến
Thương chút rét cuối mùa
Sương long lanh trên lá
Lộc non trên cành khô

Ấm áp tia nắng mới
Đất mỡ màu trở mình
Tình yêu mùa xuân gọi
Hồi hộp nhịp trái tim

Đường xuân không tĩnh lặng
Ta nghe từng bước đi
Lộc mùa xuân đang đến
Xốn xang lòng điều chi?

Phút lặng yên đằm thắm
Vũ trụ đang chuyển vần
Nói những điều sâu thẳm
Như sắc màu mùa xuân.

Ảnh TRẦN THANH BÌNH
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Xuân đến
TRỊNH MINH THUYẾT

Gió lay làn mưa bụi
Triệu triệu hạt buông rơi
Đất ngửa mặt lên trời
Hứng hơi xuân nhẹ thở.

Hạt cựa mình trăn trở
Nhu nhú chiếc mầm non
Cây thì thầm nứt vỏ
Chồi đội mũ xanh tròn.

Én từng đôi chao lượn
Hối hả chở xuân về
Lúa xanh mượt đồng quê
Đẹp như thì con gái.

Từ rừng sâu ruộng bãi
Đất phập phồng sinh sôi
Bao chồi xuân lộc biếc
Hớn hở bước vào đời!

Rót thêm giọt thời gian
Triền đê xanh mướt cỏ
Bóng mẹ tôi đầu ngõ
Bụi trần dấu chân quê
 
Rót thêm giọt thời gian
Đêm nay xuân đã về
Nồi bánh chưng hồng lửa
Râm ran câu chuyện kể
 
Rót thêm giọt thời gian
Mai vàng e ấp nụ
Cúc tung tẩy cánh xòe
Đào gọi duyên về phố
 
Rót thêm giọt thời gian
Ga giao thừa vội vã
Trao đất trời tinh khôi
Ấm tình người muôn ngả.
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đầu tư xây dựng hạ tầng nhưng 
đã có 4 dự án lớn của Hàn Quốc 
đăng ký đầu tư vào hoạt động tại 
KCN với tổng vốn đầu tư 13,7 triệu 
USD. Những dự án đầu tiên đứng 
chân trong KCN Sạch được ví như 
mùa xuân bởi mang lại niềm hy 
vọng của sự phát triển và truyền 
cảm hứng thu hút đầu tư cho các 
nhà đầu tư thứ cấp vào KCN này. 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định KCN 
Sạch là dự án trọng điểm được quy 
hoạch trở thành KCN tổng hợp đa 
ngành, công nghiệp công nghệ cao. 
Các ngành nghề được ưu tiên thu 
hút đầu tư gồm: Sản xuất thiết bị, 
lắp ráp điện, điện tử, cơ khí, ô tô, xe 
máy, chế tạo máy móc, thiết bị; mỹ 
phẩm, dược phẩm... Đại diện Công 
ty TNHH Đầu tư và phát triển khu 
công nghiệp VTK Hưng Yên, Chủ 
đầu tư hạ tầng dự án KCN Sạch cho 
biết: Việc đầu tư, thu hút dự án đồng 
bộ giúp các doanh nghiệp giảm chi 
phí, hạ giá thành, nâng cao khả 
năng cạnh tranh; đồng thời giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường. Đây sẽ 

là động lực quan trọng để KCN phát 
triển trong năm 2023 và những năm 
tiếp theo. Với đội ngũ chuyên gia, 
kỹ sư có chuyên môn cao, hệ thống 
máy móc hiện đại và lực lượng công 
nhân luôn duy trì từ 500 đến 600 
người, công ty đang đẩy nhanh tiến 
độ đầu tư xây dựng hạ tầng để tiếp 
tục đón đầu các nhà đầu tư. Việc 
đầu tư xây dựng KCN sẽ mở ra một 
giai đoạn mới cho quá trình thu hút 
đầu tư, phát triển công nghiệp của 
tỉnh. 

Việc tập trung phát triển các 
KCN là mục tiêu và nhiệm vụ trọng 
yếu của tỉnh trong giai đoạn 2020 
- 2025. Những năm qua, tỉnh luôn 
ưu tiên dành nguồn lực tài chính cao 
nhất cho đầu tư xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật các KCN. Hạ tầng giao 
thông, hệ thống cấp nước, cấp điện, 
các khu tái định cư... đồng loạt được 
triển khai xây dựng, với tổng vốn 
đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Công 
tác giải phóng mặt bằng được thực 
hiện với sự quyết tâm và nỗ lực cao 
nhất, bảo đảm bàn giao mặt bằng 

Sắc xuân trên các khu công nghiệp
Những ngày cuối năm, không 

khí thi đua lao động, sản xuất 
trong các khu công nghiệp 

(KCN) tấp nập, khẩn trương hơn. 
Công nhân làm việc tại các nhà 
máy nhộn nhịp vào ca sản xuất, các 
chuyến xe hối hả vận chuyển hàng 
hoá, nhiều công trình, nhà máy mới 
đang mọc lên từng ngày… đã tạo 
nên bức tranh mùa xuân đầy sức 
sống cho các KCN.

Đầu giờ sáng, trong tiết se lạnh 
của những ngày cuối tháng Chạp, 
hàng nghìn công nhân KCN Phố 
Nối A hối hả vào ca với ước mong 
được đón Tết ấm no, đủ đầy. Khác 
hẳn với không khí trầm lắng khi dịch 
Covid-19 bùng phát, nhiều doanh 
nghiệp khó khăn về tài chính, khó 
khăn đầu ra cho sản phẩm nên phải 
giãn ca, giảm giờ làm, thì nay hầu 
hết các doanh nghiệp đã ổn định 
sản xuất, có những doanh nghiệp 
đã bắt đầu tăng tốc, đón chào 
một năm mới với sự năng động và 
quyết tâm cao. Nằm ngay “cửa ngõ” 
của tỉnh, KCN Phố Nối A bề thế, 
hiện đại là minh chứng cho những 
chủ trương, quyết sách đúng đắn 
của lãnh đạo tỉnh trong việc đưa 
Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công 
nghiệp. KCN Phố Nối A là KCN lớn 
đầu tiên của tỉnh, được quy hoạch 
xây dựng thuộc địa bàn các huyện 
Yên Mỹ, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào, 
có tổng diện tích quy hoạch 596ha, 
diện tích đất công nghiệp cho thuê 
420ha. Lĩnh vực thu hút đầu tư gồm 
sản xuất lắp ráp điện, điện tử, cơ 
khí, ô tô, xe máy; sản xuất thép và 
các sản phẩm từ thép; sản xuất, 
chế biến vật liệu xây dựng; chế biến 
nông sản, thực phẩm... 

Tại KCN Sạch, tuy mới được Thủ 
tướng Chính phủ chấp thuận chủ 
trương đầu tư nhưng Công ty TNHH 
Đầu tư và phát triển khu công 
nghiệp VTK Hưng Yên đã bắt tay 
ngay vào việc triển khai xây dựng 
hạ tầng. Cuối tháng 11.2022, công 
ty đã tổ chức lễ khởi công dự án. 
Mặc dù đang triển khai các bước 

cho các nhà đầu tư đúng hạn để 
triển khai dự án đúng tiến độ. Năm 
2022, trên địa bàn tỉnh có thêm 2 
KCN được Thủ tướng Chính phủ 
chấp thuận bổ sung vào quy hoạch 
phát triển các KCN ở Việt Nam và 
2 KCN được Thủ tướng Chính phủ 
chấp thuận chủ trương đầu tư với 
tổng diện tích 396,5 ha, vốn đầu 
tư 98 triệu USD và khoảng 2,6 
nghìn tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh 
có 17 KCN với tổng diện tích hơn 
4,3 nghìn ha đã được Thủ tướng 
Chính phủ chấp thuận bổ sung vào 
quy hoạch phát triển các khu công 
nghiệp Việt Nam. Trong đó có 11 
KCN đã được cấp có thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương đầu tư với 
tổng vốn đầu tư đăng ký 398 triệu 
USD và trên 14,5 nghìn tỷ đồng. 

Đồng chí Phạm Trường Tam, 
Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh 
cho biết: Năm 2022, toàn tỉnh có 
gần 50 dự án đầu tư vào các KCN 
được Ban Quản lý các KCN tỉnh 
cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư, có 57 dự án trong các KCN điều 
chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư 
cấp mới và điều chỉnh tăng thêm 
khoảng 733 triệu USD. Cùng với 
đó, chủ đầu tư hạ tầng các KCN 
đã giải phóng mặt bằng được gần 
1 nghìn ha diện tích đất các KCN, 
vượt cao so với chỉ tiêu tỉnh giao. 
Hiện nay, các doanh nghiệp trong 
các KCN tỉnh đang tạo việc làm và 
thu nhập ổn định cho trên 78 nghìn 
lao động.

Mùa xuân về, những công trình, 
nhà máy đang từng ngày mọc lên 
tại các KCN mới mang theo kỳ vọng 
tạo ra bước đột phá về phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo động 
lực thúc đẩy mạnh mẽ các nhà đầu 
tư ở cả trong và ngoài nước tiếp tục 
nghiên cứu đầu tư vào tỉnh.

Sản xuất tại Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Khu Công nghiệp
 Thăng Long II (thị xã Mỹ Hào)

Để bảo đảm tốt nhu cầu thông tin liên lạc của người dân 
trước, trong và sau Tết Nguyên đán, ngay từ cuối năm 
2022, các doanh nghiệp viễn thông trong tỉnh đã huy 

động nguồn lực, triển khai thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật 
bảo đảm an toàn thông tin và tài nguyên phục vụ phát sóng. 

Hiện nay, trước nhu cầu sử dụng dữ liệu mạng viễn thông 
để sử dụng các tính năng như: Video chat, livestream của 
người dân tăng cao, đặc biệt là trong dịp Tết, các doanh 

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt dịp Tết
nghiệp viễn thông chú trọng mở rộng 
năng lực mạng thông tin di động 3G, 
4G, 5G; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết 
bị dự phòng, đưa ra các giải pháp hỗ trợ 
kỹ thuật, bố trí nhân lực sẵn sàng hỗ trợ, 
chăm sóc khách hàng, trực vận hành tại 
các bộ phận nhằm thường xuyên theo dõi 
lưu lượng băng rộng di động để đề xuất 
san tải hoặc nâng cấp, mở rộng trong 
trường hợp nghẽn mạng và bảo đảm điều 
hành xử lý khắc phục nhanh nhất những 
tình huống đột xuất phát sinh… 

Đồng chí Ngô Văn Tuyến, Giám đốc 
Viettel Hưng Yên cho biết: Trước dịp nghỉ 
Tết Nguyên đán, Viettel Hưng Yên thực 
hiện kiểm tra hạ tầng kỹ thuật, nhà trạm, 
bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, 
chữa cháy và an toàn an ninh mạng lưới; 
chủ động bố trí nguồn điện dự phòng, sẵn 
sàng xử lý nếu có sự cố xảy ra, đặc biệt 
chú trọng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhà 
trạm tổng đài, trạm BTS; kiểm tra nghiêm 
ngặt hệ thống nguồn điện nhằm bảo đảm 
nguồn điện duy trì hệ thống đường truyền 
mạng thông suốt và an toàn tuyệt đối về 
điện. 

Công tác tiếp nhận, xử lý thông tin 
phản ánh của khách hàng cũng được 
các doanh nghiệp viễn thông đặc biệt 
chú ý. Tại Đài Chăm sóc khách hàng của 
Viễn thông Hưng Yên những ngày giáp 
Tết, không khí làm việc miệt mài, khẩn 
trương hơn. Theo nhân viên Đài Chăm 

sóc khách hàng chia sẻ: “Giáp Tết người 
dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng cao 
gấp nhiều lần so với ngày thường. Do vậy, 
đơn vị bố trí người trực tiếp nhận, xử lý 
thông tin của khách hàng trong tất cả các 
ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết 
và trực 24/24 giờ”. Trong dịp Tết khi nhu 
cầu sử dụng dịch vụ tăng cao, có lúc, có 
nơi tăng đột biến lên nhiều lần nên không 
tránh khỏi có thời điểm bị nghẽn, bị gián 
đoạn thông tin. Thêm vào đó, tình trạng 
đứt cáp, hỏng modem… của khách hàng 
cũng khó tránh khỏi, trong khi những tình 
huống này thường không dự báo trước 
được, đòi hỏi người “trong cuộc” luôn 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo 
trong công việc. Các ý kiến phản ánh của 
khách hàng cần được tiếp nhận, xử lý kịp 
thời theo quy định.

Để thông tin liên lạc thông suốt cũng 
như bảo đảm an toàn, an ninh mạng lưới, 
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 
các doanh nghiệp viễn thông chủ động 
phối hợp chặt chẽ với chính quyền các 
địa phương, lực lượng Công an, Quân đội 
trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn an 
ninh hệ thống mạng lưới viễn thông; có 
các biện pháp phòng ngừa chống xâm 
phạm, phá hoại, trộm cắp tài sản là trang 
thiết bị, vật tư trên toàn mạng lưới… 

Nhân viên VNPT Hưng Yên kiểm tra đường truyền mạng 
Internet cung cấp cho khách hàng ở thành phố Hưng Yên 

Tranh vui: CHU ĐỨC TIẾN

PHẠM MINH HẢI
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Anh bộ đội thủng thẳng nhưng cũng đáo để đáp: "Mắt tôi để trong túi 
rồi. Đâu có nữa mà nhìn!". Là gợi lại câu trách: "mắt anh để đâu?" trước 
đó, cô gái nghe lời đáp mà bật cười; tiếng cười phá tan bầu không khí 
"căng thẳng" song cũng chưa đưa họ đến cuộc trò chuyện nào hơn. Cả 
hai cứ thế lặng im cho tới khi đến Phú Thọ.

Thời điểm đó, từ Hà Nội về Tuyên Quang phải đi 2 chặng: Đi tàu hỏa 
từ Hà Nội về Phú Thọ, sau đó đi xe khách từ Phú Thọ về Tuyên Quang. 
Đến Phú Thọ, đang chuẩn bị cầm giấy công tác vào mua vé ưu tiên thì 
vị trung đoàn trưởng nhìn thấy tít phía cuối đoàn người dài dằng dặc xếp 
hàng mua vé về Tuyên Quang có cô gái ấy. Biết tình hình này người đẹp 
khó mà mua được vé, có nguy cơ vạ vật ở bến xe cả đêm, vị trung đoàn 
trưởng mua liền hai vé. Có vé trong tay, lòng khấp khởi, anh tiến tới vỗ 
vào vai cô gái: "Này, anh cho vé này". Sau một hồi đùn đẩy, cô gái cũng 
chịu nhận tấm vé và rút tiền túi xin trả nhưng vị trung đoàn trưởng hào 
phóng gạt đi.

Trên chuyến xe định mệnh ấy, họ cũng không nói gì với nhau nhiều 
bởi mỗi người ở một vị trí. Tuy vậy, trong đầu hai người đã thoắt ẩn hiện 
những ý nghĩ về nhau. Anh bộ đội khẽ thấy lòng xao động khi nghĩ đến 
người bạn đồng hành bất đắc dĩ. Xuống xe, cả hai cúi chào nhau lịch sự 
và nghĩ rằng, từ đó họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Rời bến xe, cả hai lại rẽ cùng một hướng. Vị trung đoàn trưởng khi ấy 
chưa về Chiêm Hóa ngay mà quyết định đi tìm nhà vợ chồng người anh 
trai để ghé vào chơi. Ông cứ đi mãi, mà vẫn thấy cô ấy đi trước mặt mình. 
Cô ấy có lẽ cũng bắt đầu thấy lạ, mới đầu còn đi chậm, sau thì đi nhanh 
lắm, nhiều đoạn ngoái lại đầy cảnh giác. Cô ấy rẽ, ông cũng rẽ. Thấy có 
người bám theo sau mãi không rời, càng về cuối, cô ấy càng đi nhanh 
như chạy; cho đến khi cả hai cùng rẽ vào một ngõ. Cả hai không hề biết 
rằng, con đường mà họ đi hóa ra lại có cùng điểm đến. Anh trai của ông 
Khảm khi ấy lấy vợ nhưng chưa có điều kiện ra ở riêng nên ở nhờ nhà bố 
mẹ vợ. Và cô gái ấy chính là em vợ của anh trai ông. Ngày anh trai lấy 
vợ, ông Khảm còn đang chiến đấu ở chiến trường nên cả hai hoàn toàn 
không biết về nhau.

Ngay buổi hôm ấy, người chị dâu - sau này cũng là chị vợ của ông 
Khảm đã có ý vun vào cho cả hai. Từ đó, cả hai dần dần tìm hiểu, thư đi 

ĐÀO XUÂN DŨNG
Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

Tôi từng có dịp được đến địa danh “Nơi con sông Hồng chảy vào đất 
Việt” vào một ngày đầu xuân khi hoa mận nở trắng những vạt núi đồi 
ven quốc lộ, xen lẫn sắc đào rừng hồng lên, đó là Lũng Pô - địa danh 

nổi tiếng bởi là “đầu nguồn con nước”, nơi con sông Hồng và suối Lũng Pô 
gặp nhau, cũng là nơi sông Hồng bắt đầu chảy vào đất Việt Nam. Tọa độ 
(GPS): 220 47' 37".15 N, 1030 38' 42".59 E. 

Giai điệu tự hào là một chương trình truyền hình do Đài Truyền hình Việt 
Nam sản xuất, với mục đích giới thiệu tới công chúng những ca khúc gắn 
liền với dấu mốc lịch sử đáng nhớ của đất nước. Xuất hiện trong trường 
quay Giai điệu tự hào, nhà thơ Dương Soái, tác giả bài thơ Gửi em ở cuối 
sông Hồng đã có những chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài thơ mang 
tâm hồn người lính và sự biết ơn với cố nhạc sĩ Thuận Yến khi biến bài thơ 
thành một tác phẩm âm nhạc bất hủ đi cùng năm tháng...

Theo nhà thơ Dương Soái: Những ngày đầu chiến tranh biên giới phía 
Bắc, ông là phóng viên của Đài Phát thanh Hoàng Liên Sơn, được cử lên 
mặt trận ngay trong tháng 2/1979. Đến mặt trận, Dương Soái gặp các 
đồng chí, chiến sĩ. Có người trở về sau trận đánh, máu vẫn còn chảy ròng 
ròng ở vết thương. Khi biết Dương Soái là nhà báo, các chiến sĩ nói với ông: 
“Anh là nhà báo, anh phải nói với mọi người rằng: Còn chúng em, thì còn 
biên giới”. Đặc biệt, ngay sau đó, các chiến sĩ nhờ Dương Soái gửi những 
lá thư của họ về gia đình. Có người đã viết thư xong, có người viết dở, nhờ 
ông dán lại. Có người đọc cho Dương Soái địa chỉ của gia đình và nói ngắn 
gọn là “con vẫn sống"...

Dương Soái nhận tất cả những lá thư ấy và trở về bởi hoàn cảnh tác 
nghiệp của phóng viên lúc bấy giờ hạn chế phương tiện chuyển tải thông 
tin. 

Trong lúc chờ tàu ở ga Phố Lu, Dương Soái kiểm nhanh những lá thư 
và thấy các dòng địa chỉ đều tập trung ở: Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Thái 
Bình, Hải Hưng, Vĩnh Phú, Hà Nội… khiến ông ngạc nhiên vì hầu hết đều 
nằm dọc con sông Hồng. Từ suy nghĩ dòng sông, đầu sông, cuối sông thì 
đã có bài Anh ở đầu sông em cuối sông của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, 
nhưng đó là Vàm Cỏ Đông còn đây là sông Hồng. Dương Soái nhìn màu 
nước cuộn đỏ của sông Hồng, nhớ lời của những người chiến sĩ và viết rất 
nhanh bài thơ Gửi em ở cuối sông Hồng:

Anh ở Lào Cai
Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Tháng Hai, mùa này con nước
Lắng phù sa in bóng đôi bờ.
Biết là em năm ngóng, tháng chờ
Cứ chiều chiều ra sông gánh nước
Nên ngày ngày cùng bạn bè lên chốt
Anh lại xuống sông Hồng cho thoả nỗi em mong.
Đài báo gió mùa, em thương ở đầu sông
Đỉnh đồi cao chiến hào anh gặp rét
Biết mùa màng đồng quê chưa cấy hết
Tay em ngập dưới bùn, lúa có thẳng hàng không?
Giá chúng mình còn cái thuở dung dăng
Anh thả lá thuyền xuôi về dưới ấy
Em ra sông chắc là em sẽ thấy
Chỉ nỗi nhớ chúng mình đủ ấm mọi mùa đông…
Thì hỡi em yêu ở cuối sông Hồng
Nếu gặp dòng sông ngàu lên sắc đỏ
Là niềm thương anh gửi về em đó
Qua màu nước sông Hồng, em hiểu chiến công anh.
Bài thơ được Hội Văn học nghệ thuật Hoàng Liên Sơn đăng in.
Và nếu cứ vậy, thì chúng ta sẽ chỉ biết đến một bài thơ hay, mang nhiều 

ý nghĩa Gửi em ở cuối sông Hồng của Dương Soái mà thôi!
Tản mạn lại từ câu chuyện tình của một vị tướng Quân đội Nhân dân 

Việt Nam: Ông Nguyễn Hữu Khảm và câu chuyện tình rất thi vị của ông. Ít 
ai biết rằng, ca khúc nổi tiếng "Gửi em ở cuối sông Hồng" lại được lấy cảm 
hứng từ đây!

Ông Khảm lần lượt tham gia chiến trường Lào, chiến trường miền Nam 
khốc liệt… Sau giải phóng miền Nam, ông theo đơn vị từ Đông Nam Bộ về 
Lai Châu, Lào Cai. Năm 1979, ông tham gia cuộc chiến chống xâm lược 
quy mô lớn ở phía Bắc nước ta.

Suốt những năm tháng biền biệt chinh chiến, ông Khảm chỉ lo việc 
quân, việc nước mà cứ vô tư chẳng nghĩ đến chuyện lập gia đình riêng. 
Anh em trong đơn vị thường đùa cấp trên rằng: "Thủ trưởng chỉ đánh nhau 
giỏi mà chẳng có mảnh tình nào vắt vai cả".

Sau trận chiến tháng 2 năm 1979, Trung đoàn 148 về đóng quân ở 
Xuân Quang, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), lúc ấy ông Khảm là Trung đoàn 
trưởng. Một đồng chí tiểu đoàn trưởng thuộc cấp báo cáo với ông rằng, bản 
thân đang yêu một nữ giáo viên ở Xuân Quang và cả hai dự tính sẽ kết 
hôn. Nghe cấp dưới đề đạt nguyện vọng, ông Khảm quyết định triển khai 
ngay kế hoạch hỏi vợ cho vị tiểu đoàn trưởng: "Quê đồng chí ở tận Hà Tĩnh 
xa xôi, gia đình đi lại khó khăn nên tôi thay mặt đơn vị, thay mặt họ nhà trai 
đến nhà gái với tư cách trưởng đoàn để thưa chuyện”. Kế hoạch đang được 
thực thi thì trong buổi ăn hỏi có tình tiết vị đại diện nhà gái hỏi: "Bác được 
mấy cháu rồi?". Câu hỏi bất ngờ khiến ông Khảm đỏ mặt. Vị "trưởng đoàn" 
nhà trai khi ấy mới nói: "Tôi chưa có vợ". Cả nhà gái nghe vậy cười ồ lên. 
Đâu đó từ trong đám đông, ông Khảm nghe thấy tiếng xì xầm: "Chưa vợ 
mà dám đi hỏi vợ cho người ta". Sau pha ngượng “chín” người ấy, vị trung 
đoàn trưởng 31 tuổi mới nghĩ, có lẽ, đã đến lúc mình phải tính tới chuyện 
đi tìm nửa kia. Và ông cũng không ngờ, chẳng bao lâu sau đó, ông tơ bà 
nguyệt lại nhanh chóng xe duyên cho mình.

Giữa năm 1979, ông Khảm về Hà Nội dự hội nghị tuyên dương sau 
cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc. Họp xong ông ra ga Hàng Cỏ về 
Tuyên Quang để thăm bố mẹ và người thân khi ấy đang sinh sống ở huyện 
Chiêm Hóa. Lối ra tàu buổi sáng hôm ấy đông đúc, giữa dòng người chen 
lấn lên tàu, định mệnh thế nào ông lại giẫm đúng vào đế dép của một cô 
gái xinh xắn, có dáng người thon thả làm chiếc dép nhựa Tiền Phong của 
cô đứt mất quai. Đang luống cuống chưa biết phải làm thế nào, thì cô gái 
quay lại trách: "Ơ cái anh bộ đội này, mắt anh để đâu?". Anh bộ đội vội 
vàng nói lời xin lỗi rồi cúi xuống cầm chiếc dép lên đưa cho cô ấy. Thời ấy 
khó khăn, dép rách thì ai cũng mang về tìm cách gắn lại. Nhận chiếc dép, 
cô ấy vội vàng cất vào túi rồi lên tàu cho kịp chuyến; trên tàu, không biết 
do vô tình hay tạo hóa sắp đặt mà cả hai ngồi cùng một toa, lại ở hai hàng 
ghế đối diện nhau. Lúc ấy, vị trung đoàn trưởng mới thấy cô gái đẹp thật, 
nên cố tình "chọc" người đẹp bằng cách nhìn cô không chớp mắt.

Cô gái biết cái anh làm đứt dép của mình khi nãy cứ nhìn mãi không thôi 
thì ngượng ngùng quay hết bên nọ lại ngó bên kia. Một lúc sau, cô buộc 
phải mở lời bằng một câu hỏi: "Ơ cái anh này, nhìn gì mà ghê thế?".

thư lại nhiều lần. Tháng 5/1980, cô giáo thành Tuyên - Đỗ Thị Thực đã 
quyết định nhận lời nên duyên cùng anh bộ đội Nguyễn Hữu Khảm. Bận 
bịu với công cuộc bảo vệ biên giới, ông Khảm tranh thủ xin về phép đôi 
ngày. Hai bên gia đình chẳng kịp xem ngày lành tháng tốt ra sao, chỉ đợi 
ông Khảm về ngày nào là tổ chức cưới ngày ấy. Và ngày 11/5/1980, hai 
người chính thức về chung một nhà. 

Yêu xa và cưới xong họ cũng vẫn ở trong tình cảnh đôi người đôi ngả. 
Bà Thực ở Chiêm Hóa dạy học, ông Khảm lại ngược lên đơn vị lo giữ biên 
cương Tổ quốc. Tranh thủ mùa hè năm 1980, bà Thực lên thăm chồng và 
ở lại một thời gian. Hàng ngày, bà cùng các anh em công vụ trong Trung 
đoàn 148 đi bẻ ngô rồi đem về phơi.

Dịp ấy, nhạc sĩ Thuận Yến có chuyến lên Trung đoàn 148 đi thực tế để 
tìm cảm hứng viết ca khúc. Một buổi đang lang thang, nhìn thấy một cô gái 
xinh đẹp đang tất tả phơi ngô cùng các công vụ, ông lấy làm lạ, sao giữa 
vùng đồi núi hoang vu lại có một cô gái đẹp như thế, nhạc sĩ tiến đến hỏi 
chuyện, ông mới biết đó là vợ của vị trung đoàn trưởng từ Tuyên Quang 
lặn lộn lên Lào Cai thăm chồng. Cả hai cưới nhau đã 1 năm nhưng lúc nào 
cũng “Ở hai đầu nỗi nhớ”. Chàng nơi tiền tuyến, vợ ở hậu phương chăm lo 
sự nghiệp “trồng người”. Một ý tưởng nghệ thuật chợt lóe sáng trong đầu 
nhạc sĩ, ông liền nói với cô Thực rằng, từ chuyện tình yêu của cô, ông sẽ 
sáng tác một bài hát để tặng cho cô. Bà Thực nghe vậy phấn khởi "xin" 
thêm: "Anh viết tặng cho cả vợ những người lính như em nữa".

Nhạc sĩ Thuận Yến xúc động đồng ý và hứa sẽ viết tặng một bài hát 
ca ngợi tình yêu người lính, ca ngợi những người đàn bà vọng phu son sắt 
chờ chồng.

Nảy ra ý tưởng sáng tác khi gặp bà Thực nhưng ngay lúc đó, nhạc sĩ 
Thuận Yến chưa viết được lời bài hát ấp ủ. Mãi đến khi gặp bài thơ "Gửi 
em ở cuối sông Hồng" của Dương Soái, ca khúc mà ông hứa tặng bà Thực 
mới ra đời.

Trong một lần gặp Thuận Yến, ông Khảm có hỏi: "Ông Thuận Yến ơi, 
ông có hứa sáng tác một bài hát tặng bà Thực nhà tôi và những người vợ 
lính. Sao mãi không thấy?". "Ơ, tôi sáng tác rồi, tặng lâu rồi chứ! Chính là 
bài: Gửi em ở cuối sông Hồng, đấy".

Khi biết Thuận Yến sáng tác bài "Gửi em ở cuối sông Hồng" để tặng vợ 
mình, ông Khảm về tìm nghe ngay và thấy lòng lâng lâng xúc động. Bài 
hát như là lời động viên khích lệ lớn với ông cùng những người lính nhiều 
năm xa nhà biền biệt.

… "Là chiến công, là niềm tin, là tình yêu… ta gửi trao nhau"
Sau gần 20 năm nên duyên chồng vợ, mãi đến cuối năm 1998, khi ông 

Khảm về Cục Quân huấn, Bộ Quốc phòng - Và sau này là trung tướng, 
Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - vợ chồng ông 
Khảm mới có một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa.

Và cũng hơn 40 năm qua, những ca từ thiết tha, sâu lắng của bài hát 
"Gửi em ở cuối sông Hồng" đã đi vào biết bao tâm hồn người Việt, ca ngợi 
mối tình sắt son chung thủy của cô gái nơi quê nhà với người lính vượt 
qua muôn vàn gian khổ, canh giữ từng tấc đất thân yêu của Tổ quốc - Một 
phiên bản Cachiusa Nga của Việt Nam.

   ------------------------------------------
 (Bài viết có sử dụng  thông tin, tư liệu của một số bài viết có liên quan)

Ảnh minh họa
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của ông, cha. Điều đó cũng 
đồng nghĩa với việc mỗi lần trở 
về ngôi nhà như được trở về với 
nguồn cội, hiểu được phần nào 
công lao, nỗ lực của người xưa...

Mỗi ngôi nhà cổ đều có nét 
độc đáo và cách bài trí riêng 
thể hiện sự tinh tế, phong phú 
trong cuộc sống của người xưa. 
Gia đình ông Phùng Thế Mạnh 
ở thôn Hải Yến, xã Hải Triều 
(Tiên Lữ) đang sở hữu 1 ngôi 
nhà hàng trăm năm tuổi. Là 
người phụ trách trông coi ngôi 
nhà, ông Mạnh cho biết: Đến 
nay, niên đại của ngôi nhà đã 
được 150 năm, nhiều thế hệ gia 
đình tôi đã ở và gìn giữ ngôi nhà 
để phần nào giữ được vẻ đẹp 
nguyên gốc cũng như các vật 
dụng bên trong ngôi nhà. Gia 
đình tôi quan niệm rằng, gìn giữ 
nếp nhà như gìn giữ gia phong. 
Hiện nay, mỗi thành viên trong 
gia đình tôi đều đã có cuộc 
sống riêng, ổn định nhưng nhà 
thờ họ vẫn là nơi chúng tôi trở 
về mỗi dịp lễ, Tết để cầu chúc 
sức khỏe, những điều may mắn 
đến với các thành viên trong gia 
đình, giáo dục con cháu biết 
trân quý và phát huy những gì 
cha ông đã xây đắp.

Nếp nhà trăm năm tuổi ẩn 
hiện trong từng chi tiết nhỏ, với 
thiết kế 5 gian, tường gạch, hệ 
thống cột, vì kèo, cửa được làm 
hoàn toàn bằng gỗ lim. Gian nhà 
chính phân biệt với hiên bằng 

ngưỡng cửa gỗ cao khoảng 
40cm. Các buồng thông nhau 
nhờ một cửa nhỏ. Gian chính 
của ngôi nhà là bàn thờ gia tiên 
và được trang trí thêm các bức 
hoành phi, câu đối... thể hiện 
phương châm sống của gia đình 
ông Mạnh qua nhiều thế hệ. 
Nếp sống sinh hoạt và phép tắc 
ứng xử luôn được ông Mạnh răn 
dạy, chỉ bảo con cháu. Có lẽ vì 
thế, thật dễ hiểu, khi hiện nay 
trong gia đình ông đang có 3 thế 
hệ cùng sinh sống hòa thuận 
trong ngôi nhà cổ được ông cha 
truyền lại.

Có thể coi những ngôi nhà cổ 
là một bảo tàng sống chứa đựng 
rất nhiều câu chuyện ý nghĩa, 
giá trị lịch sử, văn hóa làng quê, 
đồng thời, nhắc nhở thế hệ con 
cháu trân quý nếp nhà thuần 
Việt. Trải qua thời gian với bao 
thăng trầm lịch sử, những ngôi 
nhà Việt vẫn được các thế hệ 
gìn giữ cẩn trọng từ những nét 
chạm khắc, đến những viên 
ngói đã ngả màu thời gian. Vẻ 
đẹp cổ kính, hoài niệm đặc 
trưng của những ngôi nhà cổ 
vẫn được thế hệ hôm nay nâng 
niu, trân trọng và phát huy trong 
cuộc sống hiện đại, góp phần 
xây dựng quê hương ngày càng 
giàu đẹp, văn minh.

Ngôi nhà cổ của gia đình ông Nguyễn Hữu Tạc ở thôn Duyên Linh, xã Đình Cao (Phù Cừ)

Nét đẹp ngôi nhà cổNét đẹp ngôi nhà cổ
Cùng với cây đa, bến nước, sân đình, vẻ 

mộc mạc, giản dị của ngôi nhà cổ là nét 
đẹp văn hoá truyền thống lâu đời của 

người Việt, là nơi để các thành viên trong gia 
đình đoàn tụ, sum họp với nhau, đặc biệt là 
trong các dịp lễ, Tết. 

Ngôi nhà cổ của gia đình ông Nguyễn Hữu 
Tạc ở thôn Duyên Linh, xã Đình Cao (Phù Cừ) 
vẫn được bảo tồn và gìn giữ nguyên vẹn nét 
mộc mạc của lối kiến trúc xưa. Hiện nay, niên 
đại của ngôi nhà đã được hơn 110 năm tuổi. 
Đối với gia đình ông Tạc, căn nhà cổ là tài sản 
vô giá, niềm tự hào của nhiều thế hệ.

Đường dẫn vào ngôi nhà của ông Nguyễn 
Hữu Tạc là một con ngõ nhỏ bình yên, căn nhà 
được bao quanh bằng một lớp cây xanh, lặng 
lẽ nép mình giữa những lớp nhà cao tầng san 
sát. Dù đã tồn tại hơn 1 thế kỷ nhưng căn nhà 
vẫn giữ được nét đẹp vốn có. Không cũ mòn 
và có dấu hiệu xuống cấp như một số ngôi nhà 
cổ khác, ngôi nhà còn khá chắc chắn, kết cấu 
nguyên vẹn, sắc nét. Ngôi nhà mang nét đặc 
trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ cuối thời 
Nguyễn với lối kiến trúc lồng thuyền, nhà có 5 
gian, 2 gian buồng cửa cột quân, 3 gian ngoài 
cửa cột cái, chạm trổ con chồng, đấu sen, lộn 
thềm, các cột, kèo, đầu trụ được trạm khắc 
tinh xảo, thể hiện sự tài hoa của người thợ xưa. 
Bên trong ngôi nhà vẫn còn lưu giữ được nhiều 
đồ thờ tự cổ như: Ban thờ, sập thờ, ấm hương, 
đài nến và các hoành phi, câu đối… Mái nhà có 
lớp trên là ngói vảy cá, lớp dưới là ngói chiếu 
hình chữ thọ, thể hiện sự bền vững lâu dài. 
Toàn bộ ngôi nhà được làm bằng gỗ lim, gian 
chính giữa là nơi để thờ tự, các gian còn lại là 
nơi sinh hoạt của gia đình. 

Bên cạnh giá trị về mặt kiến trúc, ngôi nhà 
cổ của gia đình ông Tạc còn có giá trị về mặt 
lịch sử. Ngôi nhà được khởi công năm 1912; 
trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân 
Pháp, đây là nơi làm việc của Huyện đội Phù 
Cừ. Hằng năm, vào những dịp lễ, tết, ngôi nhà 
là nơi tụ họp con cháu trở về để tưởng nhớ 
công ơn của tổ tiên, ôn lại truyền thống gia 
đình và tổ chức các hoạt động khuyến học 
trong dòng họ.

Ngôi nhà cổ của gia đình ông Phùng Thế Mạnh ở thôn Hải Yến, xã Hải Triều 
(Tiên Lữ)

Năm 2022, có 5 tạ vải trứng Hưng Yên của 
HTX vải trứng Hưng Yên, xã Đa Lộc (Ân Thi) 
được xuất khẩu sang thị trường EU là cơ hội để 
người dân trên địa bàn tỉnh yên tâm mở rộng 
vùng sản xuất vải trứng. Ông Đoàn Văn Hiểu, 
Giám đốc HTX vải trứng Hưng Yên cho biết: Vải 
trứng Hưng Yên hiện nay cung chưa đủ cầu, 
nhưng với kế hoạch mở rộng vùng trồng các 
giống nhãn, vải đặc sản, trong đó có vải trứng thì 
sản lượng vải sẽ tăng trong những năm tiếp theo. 
Thời gian thu hoạch vải trứng ngắn, chỉ diễn ra 
trong vòng 1 tháng nên việc quả vải trứng tươi 
được thị trường EU đón nhận là tín hiệu tích cực 
để HTX mở rộng sản xuất.

Từ 4 năm nay, sản phẩm nghệ của Công ty 
TNHH Hoàng Minh Châu Hưng Yên, xã Chí Tân 
(Khoái Châu) được thị trường Nhật Bản đón nhận 
và đánh giá cao. Việc xuất khẩu nghệ không chỉ 
khai thác tối đa giá trị thành phần trong củ nghệ 
mà còn nâng cao giá trị sản xuất nghệ cho người 
dân. Anh Hoàng Quang Đông, Giám đốc Công 
ty TNHH Hoàng Minh Châu Hưng Yên cho biết: 

Công ty phối hợp với đối tác Nhật Bản đánh giá 
mẫu đất, mẫu nước, kiểm soát đầu vào nguồn 
nguyên liệu sản xuất, quy trình sản xuất, truy 
xuất nguồn gốc và hàm lượng Curcumin... trước 
mỗi vụ sản xuất. Từ năm 2019 đến nay, công 
ty đã xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản trên 
255 tấn nghệ thô. Riêng năm 2022, công ty xuất 
khẩu 6 lô bột nghệ với tổng khối lượng 96 tấn. Để 
đáp ứng sản lượng xuất khẩu, công ty liên kết với 
người dân sản xuất nghệ theo quy trình VietGAP, 
sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong 
danh mục để bảo đảm chất lượng. 

Đồng chí Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và PTNT cho biết: Các sản phẩm nông 
sản xuất khẩu, đặc biệt là các loại quả tươi như 
nhãn, vải, cam xuất khẩu trước hết đều phải bảo 
đảm các tiêu chuẩn VietGAP. Do vậy, ngành 
nông nghiệp tỉnh đã tích cực phối hợp với các 
đơn vị, địa phương hướng dẫn nông dân mở rộng 
diện tích canh tác theo quy trình VietGAP. Cùng 
với các diện tích trồng rau màu, cây ăn quả các 
loại, hiện nay, toàn tỉnh có 15 vùng trồng nhãn 

xuất khẩu; trong đó có 2 vùng trồng nhãn được 
cấp mã số xuất khẩu sang thị trường Mỹ tại xã 
Hồng Nam (thành phố Hưng Yên) và xã Hàm Tử 
(huyện Khoái Châu); 13 vùng được cấp mã số 
xuất khẩu sang Trung Quốc. Để góp phần phát 
triển các vùng sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, bảo 
đảm an toàn thực phẩm, trên địa bàn tỉnh đã và 
đang thực hiện nhiều đề án, dự án, mô hình trồng 
trọt, chăn nuôi như: Đề án phát triển, nâng cao 
hiệu quả kinh tế vùng bãi đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030; dự án đẩy mạnh phát triển 
cơ giới hóa nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; 
kế hoạch tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
VietGAP trên cây ăn quả giai đoạn 2021 - 2025; 
đề án bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải 
đặc sản giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 
năm 2030; đề án phát triển vùng sản xuất cây 
ăn quả, hoa, cây cảnh tập trung giai đoạn 2020 - 
2025… để từ đó sản phẩm nông nghiệp có nhãn 
hiệu, thương hiệu và an toàn thực phẩm, tạo điều 
kiện thu mua chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông 
sản đạt hiệu quả.

Nông sản xuất ngoại (TIẾP THEO TRANG 30)

Ông Nguyễn Hữu Tạc cho 
biết: Tôi luôn xem ngôi nhà là 
một báu vật mà cha ông đã để 
lại và không chỉ mang ý nghĩa là 
mái ấm chở che cho các thế hệ 
trong gia đình khôn lớn, trưởng 
thành, mà còn là nơi để giáo dục 
các con cháu hiểu được những 
nét tinh tế trong kiến trúc nhà ở, 
nét đẹp văn hóa trong sinh hoạt 
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Chợ phiên ngày giáp Tết không chỉ là nơi 
mua sắm mà còn là địa chỉ để trao gửi tâm 
tình của những người con quê hương, nơi 

gửi gắm ước vọng về một năm mới yên bình, 
hạnh phúc. Trong những phiên chợ ấy, ai cũng 
thấy ấm lòng vì được trở về ký ức tuổi thơ, những 
ngày được ông bà, bố mẹ dắt đi chợ phiên sắm 
Tết, du xuân…

Chợ phiên ngày giáp Tết dồi dào hàng hóa và 
quy tụ đủ các sản vật phục vụ Tết như: Lá dong, 
đỗ xanh, gạo nếp, thịt...

Cũng là nơi mua bán hàng hoá, nhưng phiên 
chợ quê, đặc biệt vào phiên chợ Tết luôn có 
những nét đặc trưng riêng, khác biệt với chợ ở 
nơi đô thành, phố thị. Nhiều người thích đi phiên 
chợ quê ngày Tết bởi gác lại những vất vả, lo 
toan của cuộc sống hàng ngày, họ được trở về 
miền ký ức có hình ảnh gánh hàng của mẹ, 
sự vất vả của cha, những câu rao hàng truyền 
thống, những cố gắng, tất bật của người đi chợ 
để kịp mua sắm những đôi dép, quần áo mới… 
cho người thân trong gia đình. Những năm gần 
đây, công nghệ số phát triển, chỉ cần một thao 
tác online đặt hàng trên điện thoại, máy tính là 

Gian hàng quê của các bà, các mẹ bày bán
tại phiên chợ Đầu (thành phố Hưng Yên)

sẽ được chuyển hàng đến tận nhà. Thế 
nhưng, sức hút của những phiên chợ quê 
ngày giáp Tết vẫn không thay đổi, thay vào 
đó, mỗi dịp Tết đến, xuân về là ai ai cũng 
nao lòng được đi phiên chợ ấy như để tìm 
về nét đẹp văn hóa truyền thống, tìm mua 
những sản vật quê nhà mỗi năm chỉ bán 
một lần và để nhớ về kỷ niệm một thời đã 
qua.

Để chuẩn bị cho phiên chợ, mọi người 
phải dậy từ sớm, người chuẩn bị hàng để 
mang đi bán, người lên danh sách đồ mua 
sắm, những câu gọi nhau í ới, râm ran khắp 
xóm làng.

Truyền thống từ thời xa xưa để lại, ở 
những phiên chợ quê sẽ họp theo ngày 
lịch âm hàng tháng và đông vui nhất vào 
buổi sáng mỗi phiên chợ. Vào những ngày 
phiên chợ, bên cạnh những sản phẩm hàng 
hóa quen thuộc bày bán hằng ngày thì chỉ 
trong những ngày phiên chợ ấy mới có sự 
xuất hiện thêm các gian hàng như: Gà, vịt 
giống, hoa, cây cảnh,  những người thợ 
chuyên rẽ liềm, mài cuốc, những gánh bún, 
bánh cuốn, bánh đúc tự tay các bà, các mẹ 
chuẩn bị từ 3 giờ, 4 giờ sáng… đã tô điểm 
cho những phiên chợ thêm phong phú, đa 
dạng hơn.

Phiên chợ ngày Tết không chỉ là nơi 
mua bán những sản vật vườn nhà, đồng 
ruộng, mà còn là nơi giao lưu văn hóa, trao 
đổi, chia sẻ với nhau những chuyện làm 
ăn, buôn bán, chuyện vui, buồn của năm 
cũ, là sợi dây vô hình giúp cho tình làng, 
nghĩa xóm được gắn kết nhau hơn. Vào 
những ngày đi phiên chợ, đặc biệt là phiên 

gác niềm vui, hạnh phúc riêng của 
mình tham gia trực chiến để mang 
lại một cái Tết an bình cho Nhân 
dân. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 
15/11/2022 đến ngày 5/2/2023, 
Công an tỉnh chỉ đạo Công an các 
đơn vị, địa phương huy động tối 
đa lực lượng, phương tiện, thiết bị 
kỹ thuật triển khai đồng bộ, quyết 
liệt các biện pháp công tác. Trong 
đó, chủ động nắm chắc tình hình, 
quản lý tốt địa bàn, đối tượng, kịp 
thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn 
làm thất bại mọi âm mưu hoạt động 
chống phá của các thế lực thù địch, 
phản động, không để bị động, bất 
ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các 
mục tiêu, công trình trọng điểm, các 
sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh và 
các hoạt động của lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước tại địa phương… 

Tết đến, xuân về, để bảo đảm 
ANTT, những người khoác trên 
mình bộ cảnh phục gần như chưa 
bao giờ được hưởng một cái Tết trọn 
vẹn. Thượng tá Nguyễn Tiến Hưng, 
Trưởng phòng Cảnh sát hình sự 
(Công an tỉnh) cho biết: Mấy năm 
gần đây, tình hình tội phạm trọng 
án trên địa bàn tỉnh đã giảm hẳn, 
đặc biệt là trong các dịp lễ, tết. Tính 
chất nghiêm trọng của các vụ án 
cũng đã bớt nhiều so với trước. Tuy 
nhiên, gần đây nổi lên các loại tội 
phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản, đánh bạc, tội phạm về 
ma túy gia tăng và tiềm ẩn nhiều 
phức tạp. Điều đó đồng nghĩa với 
việc Công an phải tăng cường lực 
lượng nắm tình hình, khoanh vùng 
đối tượng, đặc biệt vào các dịp cao 
điểm. Để bảo đảm Tết bình yên cho 
Nhân dân, ngoài duy trì thực hiện 

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) lên đường làm nhiệm vụ 
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

công tác trực ban, tiếp nhận tin báo 
tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố 
tại đơn vị, lực lượng Cảnh sát hình 
sự còn tăng cường cho các địa bàn 
trọng điểm về ANTT. Tất cả các vụ 
việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm 
trọng đều phải lập tức có mặt để 
điều tra phá án nhanh, chính xác.

Trên những chặng đường vui 
xuân, hình ảnh các CBCS Cảnh 
sát giao thông làm nhiệm vụ điều 
tiết giao thông, tuần tra, kiểm soát, 
xử lý vi phạm trật tự an toàn giao 
thông cũng hết sức quen thuộc. Tết 
đối với họ là những giờ cao điểm 
làm nhiệm vụ trên đường, đón giao 
thừa nơi công cộng. Những ngày 
Tết là lúc mật độ giao thông tăng 
cao, do người dân tranh thủ đi chơi, 
đặc biệt là trong đêm giao thừa. Vì 
vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông 
đều được huy động tối đa quân số, 
bảo đảm giao thông trên các tuyến 
đường thông suốt để Nhân dân vui 
Tết. Tại các địa điểm tập trung đông 
người, tổ chức các sự kiện văn hóa, 
văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, 
tất cả lực lượng đều phải tập trung 
sớm để mỗi nút giao thông trọng 
điểm đều có lực lượng ứng trực, 
làm công tác phân luồng, hướng 
dẫn giao thông. Sau khi hoàn thành 
việc phân luồng, giải tỏa giao thông 
đêm giao thừa tại các điểm tập 
trung đông người như Quảng trường 
Nguyễn Văn Linh (thành phố Hưng 
Yên), trung tâm các huyện, thị xã…, 
lực lượng Cảnh sát giao thông lại 
phải di chuyển, triển khai phương 
án bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông đến khu vực các đền, chùa 
tập trung đông người, đồng thời 
tăng cường tuần tra, kiểm soát trên 
các tuyến đường đến 5 - 6 giờ sáng 
mùng 1 Tết mới về đến đơn vị.

Khi ngoài trời mùa Xuân đã gõ 
cửa mọi nhà, gác lại việc riêng, 
những CBCS Công an tỉnh sẵn 
sàng hy sinh bản thân mình, không 
chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà 
quan trọng hơn vì hạnh phúc, bình 
yên của mọi người, mọi nhà. Đối với 
họ, sự sum họp của mỗi gia đình, 
sự bình yên của từng con phố, thôn 
xóm là niềm động viên lớn nhất bởi 
nhiệm vụ đã hoàn thành. 

Khi mọi người, mọi nhà được 
sum họp cùng vui đón Tết 
cổ truyền bên người thân và 

gia đình thì cũng chính là thời điểm 
cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng 
Công an nhân dân nói chung, 
Công an tỉnh nói riêng phải vất vả 
hơn mọi ngày để giữ gìn an ninh, 
trật tự (ANTT) vì cuộc sống bình 
yên, hạnh phúc của Nhân dân. 
Hạnh phúc lớn nhất của các CBCS 
Công an là mang đến cho Nhân 
dân những ngày xuân bình yên, 
đầm ấm, an bình và trọn vẹn.

Đại tá Nguyễn Thành Sơn, Phó 
Giám đốc Công an tỉnh cho biết: 
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng 
Bộ Công an về mở đợt cao điểm 
tấn công, trấn áp tội phạm, bảo 
đảm ANTT trước, trong và sau Tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023, Công 
an tỉnh đã tích cực, chủ động xây 
dựng kế hoạch và kịp thời triển 
khai đến Công an các đơn vị, địa 
phương. Đồng thời thành lập các tổ 
công tác xuống các địa bàn trọng 
điểm phối hợp, hướng dẫn Công an 
các địa phương truy quét tội phạm, 
bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đặc 
biệt, trong đêm giao thừa, Công 
an tỉnh huy động tối đa lực lượng, 
phương tiện triển khai đồng bộ, 
quyết liệt các biện pháp nghiệp 
vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát 
khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát 
hiện, xử lý các vụ việc liên quan 
đến ANTT ngay tại cơ sở, nhất là 
tội phạm và vi phạm về pháo...

Với phương châm chủ động 
phòng ngừa, tấn công, trấn áp 
mạnh mẽ, quyết liệt với các loại 
tội phạm, bảo đảm an ninh, an 
toàn cho Nhân dân vui xuân, đón 
Tết, lực lượng Công an tỉnh đã và 
đang thực hiện quyết liệt, hiệu quả 
đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội 
phạm bảo đảm ANTT (đợt cao 
điểm). Theo quy luật, Tết là dịp các 
loại tội phạm gia tăng hoạt động, 
chúng không có “nghỉ Tết", vì vậy 
các chiến sĩ Công an phải tạm 

Vì cuộc sống bình yên ngày Tết

chợ giáp Tết, là dịp các bà, các mẹ, các chị sau một 
năm lao động vất vả mới có dịp bớt chút thời gian để 
gặp gỡ, chia sẻ câu chuyện đồng áng, gia đình bên 
những cốc chè đỗ đen, bát bún quê dân dã mà thắm 
đượm tình người. 

Dẫu cuộc sống đã có nhiều đổi thay, nhiều bạn trẻ 
đã quen với việc mua hàng qua trang mạng xã hội 
để không mất thời gian đi lại nhưng đâu đó trong tâm 
khảm mỗi người đều có dấu ấn của những phiên chợ 
quê ngày giáp Tết. Mong muốn được về quê đi chợ 
phiên dịp Tết để tìm về giá trị văn hóa, nơi lưu giữ tình 
cảm sâu đậm về gia đình, quê hương. Đến phiên chợ 
quê ngày giáp Tết cũng là dịp nhắc nhở thế hệ trẻ 
hướng về cội nguồn, giữ gìn và phát huy những nét 
văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Chợ quê ngày giápTếtChợ quê ngày giápTết
MINH HUẾ

HOÀNG BỀN

Đến chợ Ảnh: BẰNG CAO
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“Đi ngược quy luật của tạo hóa”, đó là câu 
nói vui của lớp trẻ dành cho những bậc 
cao niên xứ Nhãn. Nói vui, nhưng lại 

rất có lý khi nhiều người thọ ngoài 90 tuổi, thậm 
chí có cụ sống hơn 1 thế kỷ mà vẫn khỏe mạnh, 
minh mẫn. Xuân mới hiện hữu khắp đất trời, cũng 
là lúc những người cao tuổi xứ Nhãn háo hức đón 
nhận món quà mừng thọ của Chủ tịch nước, Chủ 
tịch UBND tỉnh, sự quan tâm của cấp ủy, chính 
quyền địa phương và con, cháu.

Nằm sát triền đê sông Hồng, xã Hùng Cường 
(thành phố Hưng Yên) vẫn giữ nét mộc mạc của 
làng quê Việt Nam. Đáng quý hơn, nơi đây có 
nhiều người sống thọ, trong đó có 5 người thọ 
từ 100 đến 105 tuổi. Cụ Trần Văn Nghiễn, thôn 
Phượng Hoàng biết tin mình được Chủ tịch nước 
tặng áo lụa đỏ, cụ háo hức chuẩn bị giấy tờ gửi 
cơ quan chức năng lập danh sách. Cụ Nghiễn 
cho biết: “Được Chủ tịch nước tặng quà, tôi rất 
vui. Còn vui hơn nữa khi tôi được sống trọn 1 thế 
kỷ trong tình yêu thương của người thân và thấy 
con cháu trưởng thành, quê hương đổi mới”. 

Càng ngồi trò chuyện, chúng tôi càng bị cuốn 
theo những câu chuyện về gia đình, cuộc sống 
của cụ Nghiễn và làng quê nơi cụ sinh sống tròn 
một thế kỷ qua. Ký ức của cụ về một quê hương 

từng đói khổ dưới gót giày quân xâm lược; về 
việc cụ theo du kích đánh Tây, cùng người vợ 
tảo tần nuôi 10 người con khôn lớn, 2 người con 
trai yêu nước, cầm súng đánh giặc, 1 người con 
vĩnh viễn nằm lại chiến trường và những niềm 
vui trước sự đổi thay của quê hương, đất nước. 
Nói về bí quyết trường thọ, cụ bảo, chẳng có gì 
ngoài việc sống đạm bạc, vui vẻ, chăm chỉ lao 
động, không sân si với cuộc đời.  

Gặp cụ Nguyễn Thị Độ ở xã Trung Dũng 
(Tiên Lữ), thật khó tin, ở tuổi 102 nhưng cụ vẫn 
khỏe mạnh, nước da hồng hào và trong lúc 
trò chuyện, cụ luôn thể hiện là một người hóm 
hỉnh, lạc quan. Tuy tuổi cao, nhưng cụ Độ vẫn 
tự chăm sóc bản thân; hàng ngày vẫn giúp con 
cháu quét dọn nhà cửa, nhặt rau; thỉnh thoảng 
cụ tự chống gậy đi thăm người thân, hàng xóm. 
Mỗi khi con cháu về thăm đông đủ, cụ lại hóm 
hỉnh kể về những câu chuyện thời trẻ đi làm 
hàng xáo, buôn bán rau dưa, cùng chồng là một 
thầy giáo làng nuôi dạy, định hướng cho các con 
học hành, rồi đi thoát ly sinh cơ, dựng nghiệp. 

Cụ Lê Xuân Quảng ở xã Vĩnh Xá (Kim Động) 
lại là một trường hợp đặc biệt khi cả 5 chị em của 
cụ đều có tuổi thọ từ 92 đến 101 tuổi. Cụ Quảng 
năm nay 97 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng. Dù đều 
ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng các cụ vẫn ngồi trò 
chuyện vui vẻ, nhớ được số con, cháu của từng 
nhà. Rồi những câu chuyện, ký ức về gia đình, 
quê hương trước đây hơn nửa thế kỷ… các cụ đều 
nhớ, kể cho nhau nghe như những thước phim 
quay chậm... 

Nếu ai đó về các vùng quê ven sông Hồng 
như: Huyện Khoái Châu, huyện Kim Động, 
thành phố Hưng Yên... ngày ngày sẽ thấy những 
người cao tuổi (NCT) hăng hái tham gia bộ môn 
bóng chuyền hơi ở các sân vận động, tản bộ 
trên đường làng mỗi buổi chiều để hít thở không 
khí trong lành; hoặc say sưa với những làn điệu 
chèo, những màn thể dục dưỡng sinh, dân vũ ở 
đình làng, nhà văn hóa... Chỉ thế thôi cũng đủ để 
thấy tỉnh Hưng Yên là một miền quê yên bình và 
đáng sống. 

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 
hơn 800 người thọ từ 100 tuổi trở lên. Các huyện 
có số lượng người từ 100 tuổi trở lên nhiều nhất 
là Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi... Với tinh thần 
“kính lão, trọng thọ”, những năm qua, các cấp, 
các ngành của tỉnh có nhiều cố gắng trong việc 
triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi thông 
qua việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính 

sách an sinh xã hội đối với NCT. Ước tính, mỗi 
năm số tiền ngân sách chi bảo trợ, chăm sóc 
NCT lên đến hàng chục tỷ đồng. 

Cùng với sự vào cuộc trách nhiệm của các 
cơ quan chức năng trong thực hiện chính sách 
đối với NCT, Ban đại diện Hội Người cao tuổi các 
cấp chú trọng xây dựng và tổ chức các hoạt động 
chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Đặc biệt, mô 
hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã trở 
thành nguồn động viên tích cực giúp NCT sống 
vui, sống khỏe, sống có ích. Tiếp tục động viên, 
tôn vinh những đóng góp của NCT, trên cơ sở 
danh sách NCT được Chủ tịch nước, Chủ tịch 
UBND tỉnh tặng quà và theo quy ước, hương ước, 

phong tục của mỗi địa phương, dịp Tết Nguyên 
đán hàng năm, cấp ủy, chính quyền các địa 
phương đều cùng với Nhân dân, các dòng họ 
tổ chức mừng thọ, tặng quà NCT. Đây là dịp để 
thế hệ con, cháu thể hiện tình cảm, sự tri ân với 
ông, bà, cha mẹ và những NCT của dòng họ, 
của làng...

Ở đâu đó, người ta ví “Tuổi già là mùa đông 
của cuộc đời”. Nhưng rất nhiều NCT xứ Nhãn, 
trong tâm trí họ không hề thấy sự già nua. Nhiều 
người ở tuổi 70 - 80 vẫn gương mẫu đi đầu trên 
mặt trận kinh tế, cùng địa phương tuyên truyền, 
vận động Nhân dân giữ gìn nét đẹp văn hóa, bảo 
đảm an ninh trật tự, góp công, góp của xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh. Họ xứng đáng 
với sự tôn vinh “Tuổi cao, gương sáng”.

Những người trường thọ xứ Nhãn
LỆ THU

Cụ Trần Văn Nghiễn, xã Hùng Cường (thành 
phố Hưng Yên) trò chuyện cùng con cháu 

Cụ Nguyễn Thị Độ, xã Trung Dũng (Tiên Lữ), 
tuổi 102 vẫn khỏe mạnh làm việc nhà giúp con 
cháu

khi dạo chân trần lên bờ đê cỏ nội lạnh mát. Hình bóng của bản 
thân ta hai thập kỷ trước ùa về. Ngay tại nơi này, ta từng cùng đám 
bạn tóc vàng hoe thả diều trong buổi chiều tà. Bờ đê vẫn cao vút 
như thuở nào. Nhưng không còn những đàn trâu thong dong gặm 
cỏ, những khúc đồng dao ngày xưa cũng biến mất bay đi…

Theo chân tháng Chạp ta về với những ô ruộng xanh ngắt bạt 
ngàn rau cỏ. Ở đó có bóng dáng mẹ ta cặm cụi sớm hôm bên 
vuông cải bắp, vuông su hào, cà rốt… Rau Tết như một phần hồn 
của làng quê lối xóm. Người nông dân quanh năm chân lấm tay 
bùn ngoài trông chờ vào hai vụ lúa còn thêm vụ rau. Những đứa 
con đi xa, hồ hởi sung sướng về được sà vào vuông rau của mẹ, 
nâng niu từng cọng rau non tơ. Và trong thấp thoáng bóng dáng 
trên vuông rau là phiên chợ ngày mai tấp nập kẻ bán người mua… 
Cũng nhờ có rau mà cái Tết trọn vẹn hơn phần nào, lúc đó ta có áo 

Tháng Chạp ta về…
 ĐÀO THANH TÙNG

mới, dép đẹp, đi trong ngày xuân phơi phới.
Theo chân tháng Chạp ta về với mùa 

đổ ải của cha. Những đêm cha thức trắng 
đi dẫn nước vào ruộng. Tháng Chạp trời 
lạnh buốt, chân cha nẻ toác như ruộng 
vào mùa khô hanh, cha dùng cuốc vét khơi 
thông đường dẫn, những con nước ăm ắp 
về. Tháng Chạp là mùa cấy, người dân luôn 
dồn sức để hoàn thành trong năm. Với họ, 
tất cả phải hoàn thành trước Tết thì ăn Tết 
mới ngon, đỡ thấp thỏm, âu lo. Theo con 
nước, vài chú cua đồng bò lổm ngổm lối bờ 
bãi. Tự nhiên ta thương vô cùng năm tháng 
ấu thơ khổ cực, thương những ngọt ngào vô 
tư vô lo của đồng quê bát ngát…

Theo chân tháng Chạp ta về với phiên 
chợ Tết đầy mê hoặc. Tuổi thơ của những 
đứa trẻ miền quê đều ao ước, mong chờ Tết 
sắp đến để được đi chợ. Đi chợ Tết với lũ 
con nít không vì mua bán mà chỉ để ngắm, 
để “thưởng thức” không khí nhộn nhịp. Chỗ 
kia là hàng quần áo bày la liệt, chỗ nọ là bán 
hoa quả, bán hương nhang, bánh trái. Chỗ 
khác, nơi góc chợ những trò chơi dân gian 
đang được diễn ra với người dẫn chương 
trình nghiệp dư nhưng cũng hấp dẫn không 
kém. Lúc về được cha mẹ mua cho quả 
bóng bay con thỏ, tấm áo mới, đôi dép đẹp 
mà lòng lâng lâng sung sướng…

Theo chân tháng Chạp ta về để thấy 
đường thời gian là muôn nẻo, thấy bản thân 
cần sống chậm lại, quan tâm hơn đến cha 
mẹ, người thân trong gia đình. Tháng Chạp 
là cả một khoảng lặng để ta nhìn nhận lại 
một năm qua, điểm lại được, mất trong đời 
và ta trưởng thành nhận ra qua bao nhiêu 
thăng trầm, mất mát, buồn vui thì cuộc sống 
vẫn vô tình, vẫn hồn nhiên trôi đi và mọi thứ 
rồi cũng sẽ qua… Dù ồn ào, hay lặng thầm 
một năm dài vất vả, thì tháng Chạp về cũng 
đủ để xóa nhòa đi những vui, buồn. Ta dọn 
lòng mình, khép lại năm cũ, đón chào năm 
mới với bao nhiêu điều tốt đẹp…

Đến rồi đi theo vòng quay của 
vũ trụ, vậy mà tháng Chạp 
vẫn lạ lẫm, vẫn xôn xao, vẫn 

rưng rưng trong cái lạnh buôn buốt… 
của những người con xa xứ. Tháng 
Chạp nhắc nhớ trong ta về một 
miền quê yên ả, người thân đang 
chờ đón, khơi gợi thẳm sâu ám ảnh 
cội nguồn… 

Theo chân tháng Chạp ta về với 
giấc ngủ ngắn ngủi bởi những lo 
toan khi Tết cận kề của mẹ cha tất 
tả ruộng đồng. Vụ cấy đông xuân 
với mùa đổ ải, làm mạ giống, cày, 
bừa rồi cấy nhộn nhịp. Thêm khoản 
rau Tết, hoa Tết cần bàn tay của mẹ 
cha chăm bẵm cho kịp những phiên 
chợ Tết cuối năm. Ruộng đồng 
những ngày tháng Chạp đông đúc 
như ngày hội. Tiếng cười đùa con 
người, tiếng trâu, bò gọi bạn, tiếng 
của những con chèo bẻo trên cành 
gạo tao tác hòa lẫn khúc nhạc xuân 
rộn ràng được nối từ những chiếc 
loa liên xóm trong xã. Tất cả đã tạo 
nên một âm thanh tháng Chạp rất 
riêng của quê nhà yêu dấu.

Theo chân tháng Chạp ta về với 
lối về tuổi thơ, nơi con đường dẫn vào 
thôn xóm hai bên đầy hoa xuyến chi 
nở rộ. Cỏ gà, cỏ mần trầu, cỏ may 
phơ phất trước gió đông ngọt ngào. 
Con đường làng đất đỏ duyên dáng, 
đáng yêu là nơi nâng bước chân ta 
từ lúc còn chập chững đến khi rời 
bước lên phố lập nghiệp mưu sinh. 
Ta tìm chút hoài niệm, ký ức thơ dại 

Ảnh minh họa: Q.N
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ĐỒNG HÀNH, GẮN BÓ CÙNG SỨ MỆNH PHÁT TRIỂN “TAM NÔNG”

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên tặng quà 
hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Vũ Thanh Liêm, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên

Với hơn 300 cán bộ, 19 điểm giao dịch, 01 điểm giao dịch 
lưu động, 20 máy ATM, 03 AutoBank-CDM và hàng trăm 
thiết bị thanh toán công nghệ hiện đại, Agribank chi nhánh 

tỉnh Hưng Yên tự hào là ngân hàng thương mại dẫn đầu trong hệ 
thống tổ chức tín dụng trên địa bàn toàn tỉnh về mạng lưới, quy 
mô nguồn vốn và dư nợ.

Trong năm 2022, Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã đẩy 
mạnh cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích tới khách hàng 

Từ bao đời nay, Tết cổ truyền đã 
trở thành một truyền thống văn hóa 
trong đời sống tinh thần của mỗi 
người dân Việt, chứa đựng bên trong 
những giá trị vô cùng ý nghĩa và 
nhân văn. Hòa nhịp cùng dòng chảy 
của thời đại, Tết cổ truyền thời công 
nghệ số đã có nhiều thay đổi, mang 
đến những sắc thái mới mẻ, đa dạng, 
phong phú từ công tác chuẩn bị tới 
các hoạt động vui xuân, đón Tết. 

Trước đây, việc chuẩn bị Tết thường 
được lên kế hoạch và phải “lo” từ rất 
sớm. Không khí tất bật từ mua sắm 

Tết tới dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Không 
chỉ phải chuẩn bị một khoản tiền lớn để “lo 
Tết” nhiều người còn phải tranh thủ sắp 
xếp công việc ở cơ quan để lo sắm Tết, 
dọn nhà khiến không ít người thấy mệt, 
thấy áp lực. Giờ đây, với sự phát triển mạnh 
mẽ của công nghệ số, đã hỗ trợ đắc lực cho 
việc “lo Tết” của đại đa số người dân. Sự 
phát triển mạnh mẽ của thương mại điện 
tử, mạng xã hội đã giúp họ mua sắm gần 
như đầy đủ những thứ cần thiết cho ngày 
Tết của gia đình mà không cần phải đi chợ 
xa, chợ gần để lựa chọn rồi lại khệ nệ mang 
về nhà. Họ chỉ cần ở nhà, thông qua chiếc 
điện thoại thông minh truy cập các trang 
mua sắm trực tuyến, trang mạng xã hội của 
người bán hàng là có thể thoải mái chọn 
lựa các mặt hàng ẩm thực, quà Tết, bánh 
kẹo hết sức phong phú ngày Tết và được 

Tết cổ truyền thời công nghệ số
giao hàng tận nhà. Nếu không tin tưởng mua 
hàng trên mạng, người dân có thể mua hàng 
từ những người bán hàng mình quen biết ngoài 
đời thực. Những người bán hàng truyền thống 
tại các chợ dân sinh giờ đây cũng chuyển đổi số 
mạnh mẽ khi tiếp cận với các hình thức quảng 
bá qua mạng, giao hàng tại nhà. Từ những sản 
phẩm mang hương vị Tết truyền thống như: 
Bánh chưng, giò, gà, mứt… đến những thứ có 
xuất xứ từ khắp nơi trên thế giới đều có thể đặt 
mua và được giao đến tận nhà. Ông Nguyễn 
Văn Bình, ở thị trấn Yên Mỹ (Yên Mỹ) chia sẻ: 
Gia đình tôi kinh doanh hàng hóa nên ngày Tết 
càng bận rộn. Trước đây, để sắm Tết, vợ chồng 
tôi phải tranh thủ sớm, tối, có khi phải nhờ anh 
em, hàng xóm mua giúp một số thứ mới coi như 
đủ đầy hương vị Tết. Nhưng giờ đây, việc mua 
sắm có thể thực hiện bằng trao đổi qua điện 
thoại, internet và được giao hàng đến tận nhà... 
Nhờ  vậy, tôi có thêm thời gian trang trí nhà cửa, 
vui chơi cùng con, cháu. Con cháu khi về ăn 
Tết với bố mẹ, ông bà có thêm nhiều thời gian 
để hàn huyên, tâm sự, chia sẻ, vun đắp thêm 
tình cảm chứ không phải tất bật, vất vả như 
trước nữa. 

Đối với mỗi người, khi Tết đến, xuân về đều 
mong muốn được sum vầy bên gia đình, quây 
quần bên mâm cơm tất niên để cùng nhau nhìn 
lại một năm cũ đã qua và gửi tặng nhau những 
lời chúc tốt lành cho năm mới. Tuy nhiên, không 
ít người do đặc thù công việc hay đang sống 
và làm việc xa nhà nên không thể về đón Tết 
cùng gia đình nhưng chính nhờ công nghệ số 
đã giúp cho những người đón Tết xa nhà cảm 
nhận được không khí ấm áp bên người thân, gia 

đình trong những ngày Tết và người thân nơi quê nhà 
cũng vơi bớt cảm giác trống trải khi thiếu vắng một 
số thành viên trong gia đình vào thời khắc giao thừa, 
đầu năm mới. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, một người 
Việt Nam định cư ở Đức chia sẻ: Mặc dù xa quê, 
nhưng cộng đồng người Việt Nam ở Đức đều giữ thói 
quen đón Tết cổ truyền của dân tộc. Ngay khi chuẩn 
bị Tết với những món ăn quen thuộc đậm chất Việt đã 
khiến nỗi nhớ nhà của tôi da diết hơn. Chúng tôi đều 
cố gắng chế biến những món ăn Việt đặc trưng vào 
dịp Tết như: Bánh chưng, giò xào, thịt đông… Những 
năm đầu mới sang định cư, tôi rất nhớ nhà, nhất là 
vào dịp Tết. Khi đó, công nghệ số chưa phát triển 
nên tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho người thân nhưng 
cũng rất hạn chế vì giá cước điện thoại quốc tế đắt 
đỏ. Giờ đây công nghệ số phát triển, chỉ cần có kết 
nối internet là tôi có thể gọi video chat với mọi người 

Người dân sắm Tết trực tuyến qua điện thoại
di động

““      Là ngân hàng thương mại hàng đầu với sứ mệnh 
đồng hành gắn bó cùng nông nghiệp, nông thôn 
và nông dân, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn (Agribank) luôn tiên phong, giữ vai trò 
chủ lực và thực hiện có hiệu quả các chính sách 
của Đảng, của Nhà nước, của ngành, dẫn dắt thị 
trường tín dụng nông thôn, có nhiều đóng góp với 
thành tựu đổi mới kinh tế đất nước. 

như dịch vụ Emobile Banking, Internet Banking, eBank; trang bị và đưa vào 
hoạt động thêm các máy AutoBank-CDM; phát hành thẻ tín dụng nội địa 
Lộc Việt đa tiện ích vừa có chức năng ghi nợ, vừa có chức năng tín dụng…; 
Ký kết thỏa thuận liên ngành với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 
Hưng Yên triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, tín dụng nông 
nghiệp, nông thôn, đặc biệt là cho vay phục vụ tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, xây dựng mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực 
nông nghiệp. Thông qua nguồn vốn của Agribank đầu tư tín dụng đối với 
nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đời sống, kinh tế của người dân trong 
khu vực nông thôn của tỉnh ngày một nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày 
càng thay đổi, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, Agribank Chi nhánh tỉnh 
Hưng Yên luôn nhận thức và quan tâm sâu sắc đến các hoạt động từ thiện, 
an sinh xã hội, hàng năm, Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên luôn dành 
một phần kinh phí cho hoạt động an sinh xã hội; năm 2022, chi nhánh đã 
chi gần 4 tỷ đồng tặng quà cho người nghèo, tài trợ trang thiết bị cho các 
trường học, cơ sở y tế, xây trường học, xây nhà cho hộ nghèo… 

Có được những thành quả trên, Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên xin 
chân thành cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành tại 
địa phương; sự đồng hành, sẻ chia của quý khách hàng trong suốt những 
năm qua.

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên kính 
chúc toàn thể quý khách hàng, đối tác… một năm mới an khang, thịnh vượng. 

(XEM TIẾP TRANG 47)

 MAI  CƯỜNG

““
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hai là trắc và ngược lại. Ví dụ: 
* Sông núi quê xưa thêm vẻ tết
* Xóm làng cảnh mới đượm màu xuân 
 (Tết - vần trắc, Xuân - vần bằng)
Trường hợp câu đối có nhiều chữ, thì mạch 

văn vẫn cần có nhịp, tạo ra nhạc điệu bằng trắc, 
đọc lên thấy bổng trầm, hào sảng vui tai.

Một câu đối lý tưởng nhất là trong tổng số 
chữ dùng, một nửa vần bằng, một nửa vần trắc. 
Câu đối trên có 14 chữ, 7 vần bằng, 7 vần trắc 
là cân đối.  

Đã gọi là câu đối, thì bắt buộc phải có yếu tố 
đối: Ý đối ý, danh từ đối danh từ, tính từ với tính 
từ, động từ với động từ  phải đối nhau từng cặp 
một. 

Ví dụ:  
* Ngoài vườn hoa nở 
* Dưới nước cá bơi 
Vế trên hoa là danh từ, vế dưới cá là danh từ, 

chúng đối nhau từng cặp. Vế trên nở là động từ 
đối với bơi là động từ vế dưới, như thế là đúng 
luật.

Với quy luật ấy, dù có nhiều chữ, câu dài đến 
đâu, các câu đối vẫn rõ ràng theo trật tự các loại 
từ. Và một câu đối dài đến đâu cũng vẫn chỉ có 
hai vế. 

Nhưng câu đối có từ bao giờ thì ít người biết 
đầy đủ.

Nhiều tài liệu cho rằng vào thời cổ đại ở Trung 
Quốc ngoài biển Đông, trên ngọn núi Độ Sóc có 
một cây đào thần. Tán lá cây toả rộng đến ba 
nghìn dặm. Để trừ bầy quỷ tà ma quấy phá, thời 
ấy con người đã có cách dùng gỗ đào tạc hình 
hai vị thần để bên cửa nhà. Ma quỷ mò tới nhìn 
thấy tượng ông chủ của mình là phải tránh xa, 
lâu dần thành tục lệ.

Về sau để bớt phiền phức, con người không 
tạc hình vị thần mà vẽ hình ngài lên gỗ đào. Rồi 
để cho đơn giản hơn nữa, người ta viết tên hai vị 
lên gỗ gọi là bùa đào, treo lên cửa. 

Đến đời hậu Thục, chúa Thục là Mạnh Sướng 
viết chữ lên gỗ đào hai câu thơ:             

* Tân niên nạp dư khánh
* Gia tiết hào trường xuân.
(Nghĩa là:  
   * Năm mới thu nhiều phúc
     * Tết đẹp gọi trường xuân)
Thời bấy giờ đi qua nhà Mạnh Sướng nhìn 

thấy hai tấm bùa đào có hai dòng chữ treo cân 
đối ở hai bên cửa rất đẹp mắt, mà nội dung lại 
toàn là điều may mắn, hạnh phúc, nên ai cũng 
trầm trồ khen ngợi. Có thể nói rằng đây chính là 
hình thức câu đối sớm nhất trên thế gian?

Người ta gọi câu đối bằng nhiều tên: Xuân 
liên, Môn đối, Đối liên. Nhà thơ Tô Đông Pha đời 
Tống khi cất xong ngôi nhà mới, đã tìm gỗ đào 
viết lên hai câu thơ, treo hai bên cửa

 * Xuân phong xuân vũ xuân sắc
 * Tân niên tân cảnh tân gia
Nghĩa là:
 (Gió xuân, mưa xuân, màu xuân
 Năm mới, cảnh mới, nhà mới).

 *
*    *

Theo Giáo sư Kiều Thu Hoạch, Viện Nghiên 
cứu văn hoá  thì câu đối xuất hiện khoảng cuối 
thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17? Có điều chắc chắn là 
đời Lê Thánh Tông, câu đối thịnh hành nhất. Nó 
bổ sung vào kho tàng văn học dân gian nước 
nhà thêm phong phú, thành một nét sinh hoạt 
đặc sắc trong đời sống “thịt mỡ, dưa hành, câu 
đối đỏ”, mỗi dịp vui Tết cổ truyền.

Ngày Tết nói chuyện câu đối Ngày xưa, dù nhà nghèo đến đâu, tết đến Ngày xưa, dù nhà nghèo đến đâu, tết đến 
người ta vẫn đi chợ mua vài câu đối tết. Câu người ta vẫn đi chợ mua vài câu đối tết. Câu 
đối đỏ trong nhà, như có điềm may mắn, đối đỏ trong nhà, như có điềm may mắn, 
còn làm cho bức vách vốn tối xỉn cả một còn làm cho bức vách vốn tối xỉn cả một 
năm, bỗng sáng sủa lên ấm áp. Đó là chưa năm, bỗng sáng sủa lên ấm áp. Đó là chưa 
kể những dòng chữ viết trên câu đối đều là kể những dòng chữ viết trên câu đối đều là 
những ý đẹp, lời hay đón chào mùa xuân mới.những ý đẹp, lời hay đón chào mùa xuân mới.

Câu đối là một thể loại văn học, có 2 vế, 
dùng lối biền ngẫu, đối xứng nhau theo 
từng từ loại. Câu đối có thể thơ và thể phú. 

Thể thơ mỗi vế có từ 5 đến 7 chữ. Câu đối phú 
có thể dài hơn. 

Câu đối được chắt lọc, có lề luật chặt chẽ 
mà có sức công phá, chuyên chở được nội dung 
rộng lớn, không hề câu nệ ngóc ngách nào 
trong đời sống con người. Từ vũ trụ bao la, trời 
đất siêu phàm, non sông gấm vóc, thế thái nhân 
tình, đến chuyện buồng the cấm kỵ; chuyện làm 
ăn buôn bán, ngành nghề…  vẫn tung hoành 
ngang dọc.

Ngày xưa, người ta sử dụng câu đối trong 
sinh hoạt rất đa dạng, rộng rãi, như mừng tân 
gia, cưới xin, khao vọng, thăng quan nhậm 
chức. Người có học thì tự soạn thảo, người ít học 
thì xin chữ của các bậc đại khoa, các thi nhân tài 
tú. Kể cả khi đã đậy nắp quan tài, người ta cũng 
dùng câu đối phúng viếng, bày tỏ lòng mình với 
người khuất núi. Ngày nay, các nhà báo, nhà 
văn vẫn dùng câu đối để ca ngợi đất nước, quê 
hương, miêu tả hoạt động muôn mặt trong đời 
sống, cũng có khi châm biếm đả kích thói hư tật 
xấu trong xã hội. Điều thú vị là chỉ bằng hai vế 
với số lượng chữ ít, nhưng câu đối vẫn có thể 
diển tả được nội dung phong phú, sinh động. 

Xét cho cùng, câu đối là thơ, thơ chỉ có hai 
câu, nhưng nó khác hẳn, bởi nó có luật bằng 
trắc và đối xứng.

Bất luận thế nào, chữ cuối cùng của vế thứ 
nhất là vần bằng thì chữ cuối cùng của vế thứ 

trẻ con, người lớn, ai cũng vui như 
tết. 

ĐẦU NĂM MUA MUỐI
Đầu năm mua muối là một tục lệ 

đậm nét trong đời sống của người 
dân thôn Đào Đặng, xã Trung 
Nghĩa (thành phố Hưng Yên) mỗi 
dịp xuân về…

Đã thành lệ, cứ vào ngày mồng 
2 Tết, người dân thôn Đào Đặng 
lại nô nức rủ nhau đi chợ Tết, và 
muối là mặt hàng không thể thiếu 
trong thực đơn mua sắm của các 
bà, các mẹ. Mua muối để lấy may 
nên không ai màng đến chuyện đắt, 
rẻ. Nếu ngày thường, việc mua bán 
phải cân đong rất cẩn thận nhưng 
tại chợ phiên, người ta bán muối 
bằng bát, bằng chén. Người bán thì 
đong những bát muối có ngọn với 
mong muốn đem lại cho người mua 
sự đầy đặn, may mắn, sung túc, 
còn người mua thì xởi lởi trả tiền mà 
không cần hỏi giá. Cùng một bát 
muối có người trả 10 nghìn đồng, 
người trả 20 nghìn đồng nhưng cả 
người bán và người mua ai cũng 
vui vẻ, phấn khởi. Bà Nguyễn Thị 
Phượng, người dân thôn Đào Đặng 
cho biết: Từ xưa đến nay, các cụ 
quan niệm “đầu năm mua muối, 
cuối năm mua vôi”, vì thế, đầu năm 
đi chợ, người dân quê tôi, ai cũng 

 HƯNG PHÚC

Người dân thành phố Hưng Yên rửa lá dong gói bánh chưng tết

Tết không chỉ là thời khắc thiêng 
liêng đánh dấu sự chuyển 
giao giữa năm cũ và năm mới, 

mà còn chứa đựng cả quan niệm 
sống cũng như những phong tục, 
tín ngưỡng sâu sắc, độc đáo mang 
đậm nét văn hóa của dân tộc. Trải 
qua thăng trầm thời gian nhưng các 
phong tục đón Tết cổ truyền của 
người Việt vẫn được nhiều gia đình, 
dòng họ, địa phương gìn giữ, trở 
thành sợi dây kết nối quá khứ với 
hiện tại và cả tương lai. 

GÓI BÁNH CHƯNG 
Mỗi dịp tết đến, xuân về, dù bận 

đến mấy, dù có thiếu thốn đến đâu, 
người người, nhà nhà đều chuẩn 
bị cho gia đình mình một cái tết đủ 
đầy. Đối với gia đình ông Nguyễn 
Tiến Hân, xã Trưng Trắc (Văn Lâm) 
bánh chưng luôn được coi là một 
món ăn, một biểu tượng không thể 
thiếu trong ngày đầu năm mới. Dẫu 
rằng ngày nay, lúc nào ra chợ cũng 
có thể mua được những chiếc bánh 
chưng như ý nhưng ông Hân luôn 
duy trì tục gói bánh chưng mỗi khi 
tết đến. Bởi lẽ, việc gói bánh chưng 
không chỉ để cảm nhận không khí 
tết mà còn là cách để ông truyền lại 
cho con, cháu những giá trị tốt đẹp 
về ngày Tết cổ truyền của dân tộc.  
Ông Hân tâm sự: Với gia đình tôi, 
ngoài việc tự làm những chiếc bánh 
để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, 
ông bà thì đó còn là lúc con cháu 
quây quần trò chuyện về năm cũ và 
dự định trong tương lai. Đó là những 
khoảnh khắc vô cùng ấm cúng và 
ý nghĩa. 

Bánh chưng là món ăn không thể 
thiếu trong mâm cơm 3 ngày tết để 
cúng tổ tiên, thể hiện đạo lý “uống 
nước nhớ nguồn”, nhớ công ơn 
sinh thành, dưỡng dục to lớn, bao 
la như trời đất của cha mẹ. Có lẽ, 
thú vị nhất là lúc luộc bánh. Đây là 
khoảng thời gian gần như tất cả mọi 
người trong gia đình cùng vui vầy, 
quần tụ. Người già nhâm nhi chén 
trà nóng hoặc bỏm bẻm nhai trầu 
rồi kể cho con cháu nghe bao nhiêu 
chuyện; trẻ con thì háo hức, ngước 

Gói bánh chưng tết một 
phong tục đẹp trong ngày 
tết cổ truyền của dân tộc

mua ít nhất một gói muối để may 
mắn, đậm đà cả năm.

Các cụ cao tuổi trong làng Đào 
Đặng cũng không nhớ rõ tục mua 
muối phiên chợ tết có từ bao giờ. 
Chỉ biết rằng, đây là tục lệ đã ăn 
sâu vào tiềm thức của mỗi người 
dân trong làng từ đời này qua đời 
khác. Theo quan niệm của người 
xưa để lại, muối có thể xua đuổi 
tà khí, mang về sự hòa thuận cho 
từng gia đình, tình cảm khăng khít, 
sự mặn mà trong quan hệ làm ăn. 
Trong lòng thành phố nhộn nhịp, 
hiện đại mà người dân thôn Đào 
Đặng vẫn gìn giữ được tục “Đầu 
năm mua muối” mỗi dịp tết đến, 
xuân về. 

Những phong tục cổ truyền ngày 
tết không chỉ là những hoạt động 
văn hóa mang tính biểu trưng, mà 
còn là sợi dây kết nối quá khứ với 
hiện tại, làm trỗi dậy tinh thần dân 
tộc của mỗi người con đất Việt mà 
đôi khi nhịp sống hiện đại khiến 
nhiều người quên đi những giá trị 
văn hóa tốt đẹp đó. Có lẽ, khi không 
tự tay gói một chiếc bánh chưng, 
trang hoàng nhà cửa hay đơn giản 
chỉ là dạo quanh một tuyến đường 
ngập tràn cây đào, cây quất… thì họ 
cho rằng tết “nhạt”. Rồi chẳng chịu 
cất bước ra đường để cảm nhận 
không khí xuân mà cứ ở nhà ôm khư 
khư chiếc điện thoại để than rằng 
tết chẳng khác ngày thường. Thậm 
chí, còn có người đề xuất bỏ đón tết, 
gộp “tết tây” với “tết ta” cho đỡ tốn 
thời gian và giảm bớt gánh nặng về 
kinh tế. Đó là những suy nghĩ của 
một số ít người có cách nhìn và cảm 
nhận chưa đúng về những giá trị tốt 
đẹp của việc đón tết. Họ không hiểu 
rằng Tết cổ truyền của dân tộc có 
nhiều phong tục, tập quán, nét đẹp 
văn hóa được kết tinh, gìn giữ, trải 
qua bao khó khăn mới có thể lưu 
giữ từ đời này sang đời khác. Cùng 
đi sắm sửa ngày tết, tảo mộ, dọn 
dẹp, trang hoàng nhà cửa, gói bánh 
chưng tết, dành thời gian vui xuân 
sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ khi 
trưởng thành của trẻ thơ. Vậy nên, 
giữ gìn vẻ đẹp Tết cổ truyền không 
chỉ góp phần giữ gìn, phát huy bản 
sắc văn hóa dân tộc mà còn là trách 
nhiệm của mỗi người với thế hệ mai 
sau.

cặp mắt ngây thơ nghe người lớn kể 
chuyện bên ánh lửa bập bùng như 
những chùm pháo hoa đêm hội. 
Bên nồi bánh chưng đượm sắc màu 
cổ tích, trong vòng tay ấm êm của 
người lớn, giấc ngủ êm đềm đến 
với chúng tự khi nào chẳng rõ. Đã 
thành lệ, đợi bánh chưng ráo nước, 
người lớn bao giờ cũng lựa một cặp 
bánh đẹp nhất để bày lên bàn thờ 
gia tiên, thắp nén nhang thơm tỏ 
lòng thành kính với cội nguồn, tiên 
tổ. Rồi sau đó mới chia những chiếc 
bánh nhỏ cho trẻ con. Nhận những 
chiếc bánh chưng nhỏ xinh từ tay 
người lớn, trẻ con vui mừng như vừa 
nhận được món quà kỳ diệu từ ông 
tiên trong những câu chuyện cổ tích 
mà chúng vẫn thường nghe. Cứ thế, 

Tục cũ vẫn đẹp trong xuân mới

KHÚC HÀ LINH
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Tranh dân gian Đông Hồ, một 
trong số nổi tiếng nhất là bức 
Đám cưới chuột. Trong tranh, 

chú mèo ngồi chễm chệ giữa đường 
rước dâu thường được coi là đại 
diện cho giai cấp thống trị. Nếu vậy 
những chú chuột đại diện cho ai?...

Ai cũng biết, chuột là một loài 
vật tinh khôn. Dân gian còn truyền 
lại nhiều giai thoại: Chuột ăn vụng 
mỡ, chuột lấy cắp trứng, chuột giả 
chết thoát thân. Những thí nghiệm 
khoa học cũng cho thấy trí khôn của 
chúng thật không thể xem thường. 
Tai hại thay, lũ chuột lại dùng trí 
khôn đó để phá hoại vật dụng, kho 
tàng của con người. Đã phải có hẳn 
một giống mèo được thuần hóa để 
săn bắt chuột; và chỉ vì mỗi chiến 
công đó mà lũ mèo được trọng dụng 
đến mức trở thành tầng lớp ăn trên 
ngồi chốc, đủ thấy con người sợ 
chuột đến mức nào. Nhưng thực ra, 
mèo cùng hàng loạt các biện pháp 
kỳ công khác vẫn không ngăn được 
sức sống mãnh liệt của loài chuột. 
Không hiểu đám cưới của chúng 
được tổ chức ra sao, vào lúc nào, 
mà con cháu chúng cứ sinh đàn 
sinh đống trong những hang ụ đầy 
ắp ngũ cốc lấy từ mùa màng khó 
nhọc của con người?... Chuột thật 
xứng đáng là một loài phú túc đa 
đinh.

Thuở xa xưa, quan hệ người - 
chuột chắc hẳn không đến mức căng 
thế. Ngược lại, có thể con người lại 
còn phải lợi dụng khả năng trời cho 
của chuột để bắt chước chúng tránh 
những quả, hạt có độc tố. Truyền 
thuyết dân gian một số vùng còn 
coi chuột như một anh hùng trong 
việc mang đến hạt giống ngũ cốc 
cho con người. Rõ ràng, đó là tiếng 
vọng của một liên minh trong công 
cuộc tuyển chọn giống má, trước 
thềm nền nông nghiệp trồng trọt. 
Như thế với chuột, con người dần 
hình thành thứ tình cảm đầy mâu 
thuẫn: Vừa nể sợ vừa ghét bỏ. Tình 
cảm ấy được thể hiện trong tập tục 
ở nhiều vùng thuộc Trung Quốc: 
Tục làm đám cưới cho chuột. Ngày 
cưới của chuột, cách thức tùy nơi, 
tùy vùng, nhưng người ta đều tôn 
trọng. Họ bày kẹo mè, gạo, muối để 
làm quà cưới cho chuột, còn người 
thì đi ngủ sớm và đặc biệt là không 
cho trẻ em la hét để làm kinh động 
đám cưới nhà chuột. Theo một số 
học giả, làm đám cưới cho chuột, 
người nông dân vừa tỏ lòng ngưỡng 
mộ sức sống/ sinh sôi, vừa tỏ lòng 

Triết lý trong bức tranh
“Đám cưới chuột”

NGUYỄN THÀNH TUẤN

Đám cưới chuột
Tranh dân gian Việt Nam

muốn gả bán/ đuổi lũ chuột đi! Từ 
tập tục đó, tranh đám cưới chuột ra 
đời, nhiều nhất là vào dịp tết.

Nghề in tranh khắc gỗ du nhập 
từ Trung Quốc vào Việt Nam, cố 
nhiên cùng với nó, một số mô típ 
tranh cũng được nhập nội. Đám cưới 
chuột ở Đông Hồ rõ là được rước từ 
Tàu sang, thông qua những chi tiết 
hết sức điển hình: Nào kèn, nào 
ngựa, nào lọng, nào kiệu. Chẳng 
biết bên ấy con mèo có được coi là 
biểu tượng của giai cấp thống trị, 
và chuột có được coi là biểu tượng 
của giai cấp bị trị không (bị trị gì mà 
đám cưới sang vậy?...), chứ còn ở 
bên này, người nông dân luôn là 
những cái bống, con cò và mèo vẫn 
hoàn mèo - một đầy tớ bảo vệ kho 
đụn trung thành của con người mà 

thôi! Tất nhiên, trong quan hệ với 
chuột, mèo cũng có thể được coi là 
kẻ thống trị, xét ở góc độ sức mạnh 
thể xác. Nhưng nói như thế phỏng 
ích gì cho việc cảm thụ kiệt tác hội 
họa Đông Hồ này? Khi tiếp thu 
yếu tố “Đám cưới chuột”, chắc hẳn 
người nông dân/ Nghệ sỹ Đông Hồ 
đã đồng cảm với tín ngưỡng phồn 
thực của nền văn hóa Trung Hoa, 
mà con chuột chính là một đại biểu 
của tín ngưỡng ấy,

Thử xem lại bức tranh, thấy lễ 
vật được dâng lên mèo khi đám cưới 
đã đi qua được quá nửa - nửa quan 
trọng, người ta dễ nhận ra ở đây 
một sự thỏa hiệp giữa mèo/người 
với chuột. Sự thỏa hiệp được đặc tả 
hơn trong tình tiết chấp nhận nhịn 
món thịt chuột khoái khẩu trong 

ngày cưới chúng để ăn chim, cá của 
mèo.

Và thế là đám cưới chuột đã vượt 
qua mọi trở lực để rộn rã bước vào 
mùa xuân. Sự sinh sôi đã chiến 
thắng. Nhưng rất có thể phía sau 
kia, chú mèo đã liếm mép sau vụn 
xương cá cuối cùng và chợt nhớ ra 
nhiệm vụ mà loài người đã tin tưởng 
giao phó.

Việc để chú mèo thất thế, nhưng 
vẫn oai vệ ngồi cạnh đám cưới kẻ 
thù đã thể hiện cái nhìn thâm thúy 
của triết lý Phương Đông: Sự sinh 
khắc, cái thiện ác, thế mạnh yếu - 
Hai mặt đối lập cứ đan quyện nhau, 
chuyển hóa nhau trong vòng tiêu 
trưởng bất tận của vũ trụ. 

Tranh vui của CHU ĐỨC TIẾN

mọi lúc, mọi nơi. Được nghe giọng nói, nhìn thấy khuôn mặt của 
những người thân, nhìn không khí chuẩn bị đón Tết nơi quê nhà 
khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn. 

Công nghệ số đã góp phần làm thay đổi cuộc sống của con 
người trên nhiều phương diện. Tết cổ truyền giờ đây cũng khác 
xưa nhiều. Thay vì “lo Tết”, “ăn Tết”, giờ người dân chú trọng 
nhiều hơn tới “chơi Tết”, “vui Tết”. Công nghệ số đã trở thành 
công cụ hữu ích giúp người dân chuẩn bị chu đáo cho ngày 
Tết cũng như giải quyết được vấn đề khoảng cách về không 
gian, địa lý, tăng cường sự giao lưu, giao tiếp xã hội. Mặc dù, 
hiện nay, một bộ phận giới trẻ có những suy nghĩ chưa đúng 
nên chưa coi trọng giá trị và nét đẹp của Tết cổ truyền nhưng 
Tết hiện đại - Tết thời công nghệ số và Tết truyền thống đang 
ngày càng giao thoa, hoà trộn đem đến những hương vị mới 
giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại. Tết “nhạt dần” 
hay “đậm đà hơn” có chăng là cảm nhận riêng của mỗi người. 
Công nghệ số sẽ mãi chỉ là thứ bổ trợ giúp con người dành thời 
gian nhiều hơn bên nhau để tôn vinh những nét đẹp truyền 
thống của ngày Tết. Dù cuộc sống có thay đổi ra sao thì ngày 
Tết cổ truyền trong lòng mỗi người dân Việt Nam vẫn đều là 
thời khắc thiêng liêng, là thời điểm mọi người cùng lắng lại để 
tổng kết những việc đã làm được trong năm cũ và định hướng 
cho tương lai. 

Tết cổ truyền ...
(TIẾP THEO TRANG 45)
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Ảnh bìa 1: Quốc Nhật

Nestlé Việt Nam được bình chọn là doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam năm 2022 trong lĩnh vực sản xuất 

Đến nay, khoảng 94% bao bì của Nestlé Việt Nam
được thiết kế để tái chế

Kết quả từ một số chương trình của Nestlé Việt Nam 
trong phát triển bền vững về môi trường

Ngày 1/12/2022, Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp 
vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) đã tổ 

chức lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 
năm 2022. Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (Nestlé Việt 
Nam) được bình chọn là doanh nghiệp bền vững nhất Việt 
Nam năm 2022 trong lĩnh vực sản xuất. Đây là năm thứ hai 
liên tiếp Công ty TNHH Nestlé Việt Nam được ghi nhận là 
doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam trong lĩnh vực sản 
xuất, và là năm thứ tư nằm trong Top 3 doanh nghiệp bền 
vững nhất. 

Năm 2022 là năm thứ 7 liên tiếp, Chương trình đánh giá, 
công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (Chương 
trình CSI) được VCCI chủ trì tổ chức, với sự phối hợp của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Để đạt được sự ghi nhận này, Nestlé 
Việt Nam đã đáp ứng Bộ Chỉ số doanh 
nghiệp bền vững CSI năm 2022 với 130 chỉ 
tiêu, trong đó có 68% chỉ tiêu liên quan đến 
yêu cầu tuân thủ pháp luật - là yêu cầu bắt 
buộc cho tất cả doanh nghiệp, 32% là các 
chỉ tiêu liên quan đến sáng kiến kinh doanh 
bền vững. 

Cùng với việc được bình chọn là doanh 
nghiệp bền vững nhất Việt Nam năm 2022 
trong lĩnh vực sản xuất, Nestlé Việt Nam 
cũng được bình chọn trong Top 5 doanh 
nghiệp thực hiện mô hình kinh tế tuần 
hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông 
Binu Jacob, Tổng Giám đốc Công ty TNHH 
Nestlé Việt Nam cho biết: Là công ty hàng 
đầu trên thế giới về thực phẩm và đồ uống, 
Tập đoàn Nestlé luôn coi trọng những 
nguyên tắc phát triển bền vững trong các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn liền với 
việc thực hiện trách nhiệm xã hội. Chúng tôi 
tin vào sức mạnh của thực phẩm để nâng 
cao chất lượng cuộc sống. Chính niềm tin 
này đã thúc đẩy cam kết của Nestlé trong 
việc sử dụng quy mô toàn cầu, nguồn lực 
và chuyên môn của mình để đóng góp vào 
một tương lai lành mạnh hơn cho con người 
và hành tinh. Đối với chiến lược bền vững 
liên quan đến môi trường, Nestlé đặt mục 
tiêu hướng đến đạt phát thải ròng bằng 0 
đến năm 2050. Để đạt được mục tiêu đó, 
chúng tôi đã và đang nỗ lực không ngừng 
thực hiện các giải pháp và sáng kiến trong 
từng khâu xuyên suốt chuỗi cung ứng của 
mình, cũng như đẩy mạnh các chương trình 
hợp tác với những đối tác liên quan tại Việt 
Nam.

Theo Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát 
triển bền vững Việt Nam, Ban tổ chức đã 
lựa chọn ra 100 doanh nghiệp bền vững 
tiêu biểu từ hàng trăm doanh nghiệp đăng 
ký tham gia Chương trình CSI năm nay. 
Trong đó, ở Top 10 các doanh nghiệp bền 
vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ 
và sản xuất, tỷ lệ doanh nghiệp có vốn nhà 
nước, doanh nghiệp Việt Nam và doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần lượt là 
40%, 25% và 35%. Kết quả xếp hạng là sự 
ghi nhận cho những nỗ lực của Nestlé Việt 
Nam trong việc thực hiện cam kết đầu tư 
lâu dài và vì sự phát triển bền vững của Việt 
Nam, với tầm nhìn trở thành công ty toàn 
cầu gắn kết địa phương tiên phong trong 
phát triển bền vững. Trong đó, với mục tiêu 

bảo vệ môi trường, Nestlé Việt Nam không 
chỉ thực hiện các chương trình hành động 
hướng đến mục tiêu không tạo tác động tiêu 
cực đến môi trường, mà còn đóng góp vào 
việc bảo tồn, tái tạo và tái sinh các nguồn 
tài nguyên tự nhiên cho thế hệ hiện nay 
và tương lai, tập trung vào 4 lĩnh vực chính 
gồm: Phòng, chống và thích ứng với biến 
đổi khí hậu; phát triển bao bì bền vững; thu 
mua bền vững; quản lý nguồn nước.  

Trong giai đoạn 2 năm liên tiếp (2020 
- 2021), mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19, nhưng Nestlé Việt Nam vẫn tập 
trung đầu tư để bảo đảm thực hiện đúng lộ 
trình và ưu tiên được đặt ra nhằm hiện thực 
hóa các cam kết về phát triển bền vững. 
Ngày 29/11/2022, Hiệp hội Doanh nghiệp 
châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) bình 
chọn Nestlé Việt Nam là Doanh nghiệp 
Xanh năm 2022 (Green Business of the 
Year 2022).  

Cũng trong tháng 11/2022, Nestlé Việt 
Nam vinh dự là doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài (FDI) duy nhất trong bảng 
xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người 
lao động” năm 2022 được nhận Bằng khen 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội. Đây là bảng xếp hạng uy tín do 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, 
phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, VCCI tổ chức từ năm 2014 đến nay.

Đầu tháng 11/2022, Nestlé Việt Nam lọt 
vào Top 100 các doanh nghiệp nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. 
Từ năm 2016 đến nay, kể từ khi Tổng cục 
Thuế bắt đầu công bố danh sách 1.000 
doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp lớn nhất Việt Nam, Nestlé Việt 
Nam luôn nằm trong danh sách các doanh 
nghiệp có nhiều đóng góp vào ngân sách 
nhà nước và mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội của quốc gia. 

Được thành lập từ năm 1995, Nestlé 
Việt Nam liên tục mở rộng đầu tư, đa dạng 
hóa các sản phẩm phục vụ nhu cầu thực 
phẩm, dinh dưỡng với mục tiêu tối ưu hóa 
vai trò của thực phẩm để nâng cao chất 
lượng cuộc sống của mọi người. Qua nhiều 
lần mở rộng và tăng vốn đầu tư, tổng số 
vốn đầu tư tại Việt Nam của Nestlé đạt 730 
triệu USD. Công ty tuyển dụng 2.200 lao 
động và vận hành 4 nhà máy.

Nestlé Việt Nam được bình chọn là doanh nghiệp
 bền vững nhất Việt Nam trong 2 năm liên tiếp

HẢI MINH 
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Xuân Qúy Mão Xuân Qúy Mão 

2023 2023 

BỘ  CHỈ HUY QUÂN SỰ BỘ  CHỈ HUY QUÂN SỰ 
TỈNH HƯNG YÊNTỈNH HƯNG YÊN
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Xuân Quý Mão Xuân Quý Mão 
20232023

Ban quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình nông nghiệp xây dựng công trình nông nghiệp 

và PTNT Hưng Yênvà PTNT Hưng Yên
- Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Lương Bằng,- Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Lương Bằng,
 phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng YênChi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên
-Địa chỉ: Số 337, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo,  -Địa chỉ: Số 337, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo,  
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yênthành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Chi cục trưởng:Chi cục trưởng: NGUYỄN VĂN TUẤN NGUYỄN VĂN TUẤN

Chúc mừng năm mớiChúc mừng năm mới
ĐỒNG HÀNH CÙNG NÔNG DÂN CHO MÙA VÀNG BỘI THUĐỒNG HÀNH CÙNG NÔNG DÂN CHO MÙA VÀNG BỘI THU

Xuân Quý Mão Xuân Quý Mão 

20232023

Xuân Quý MãoXuân Quý Mão  202320235050
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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘISỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
ĐỊA CHỈ: SỐ 533, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH, PHƯỜNG HIẾN NAM, THÀNH PHỐ HƯNG YÊNĐỊA CHỈ: SỐ 533, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH, PHƯỜNG HIẾN NAM, THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Dạy nghề may cho trẻ khuyết tật tại 
Trường phục hồi chức năng và dạy 
nghề cho trẻ khuyết tật Tiên Lữ

Chúc MừngChúc Mừng Năm Mới Năm Mới
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, 
NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘINGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI

Trao học bổng và quà 
của Quỹ Bảo trợ trẻ 
em tỉnh tặng trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn đạt 
thành  tích cao trong 
học tập, rèn luyện nhân 
dịp tổ chức Lễ phát động 
Tháng hành động Vì trẻ 
em năm 2022

Xuân Quý Mão Xuân Quý Mão 
20232023

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 
người lao động tại Trung tâm Dịch 
vụ việc làm tỉnh

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao thiết bị vui chơi tặng 
Trường mầm non thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm) 
nhân dịp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động 
Vì trẻ em năm 2022

Xuân Quý MãoXuân Quý Mão  20232023 5151
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH HƯNG YÊNSỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH HƯNG YÊN

          Vải trứng Hưng Yên          Vải trứng Hưng Yên

Gà Đông TảoCam Hưng Yên                               

Một số nông sản tiêu biểu của tỉnh Hưng YênMột số nông sản tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên

ĐỊA CHỈ: SỐ 01, ĐƯỜNG NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHƯỜNG HIẾN NAM, THÀNH PHỐ HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN

Nhãn đường phèn Hưng Yên   

Xuân Quý MãoXuân Quý Mão  202320235252
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HỘI CỰU CHIẾN BINH HỘI CỰU CHIẾN BINH 

TỈNH HƯNG YÊNTỈNH HƯNG YÊN

Xuân Quý Mão Xuân Quý Mão 
20232023

Tập thể lãnh đạo, nhân viên Công ty Bảo Việt Hưng Yên

Bảo Việt Hưng Yên là một trong những đơn vị nhiều năm 
dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh Hưng Yên và của Bộ 
Tài chính. 

Trong quá trình hoạt động, Bảo Việt Hưng Yên luôn quan 
tâm hàng đầu đến chất lượng phục vụ và công tác an sinh xã 
hội. Nhân dịp Kỷ niệm 58 năm thành lập Bảo Việt và đón 
năm mới Quý Mão 2023. Bảo Việt Hưng Yên xin được bày 
tỏ lòng biết ơn cùng lời kính chúc tốt đẹp nhất đến Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; chính 
quyền các cấp; đồng thời xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất 
đến các đối tác cùng toàn thể khách hàng.

Bảo Việt Hưng Yên góp phần nâng cao 
chất lượng cuộc sống!

  Địa chỉ: - Trụ sở chính: số 452, đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Văn phòng phía Bắc: số 609, đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: (0221)3.863 763
 Email: Hungyen@baoviet.com.vn 

THAY MẶT TẬP THỂ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN 
CÔNG TY BẢO VIỆT HƯNG YÊN

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Vân Phương

Chủ tịch Chủ tịch NGUYỄN ANH LỘCNGUYỄN ANH LỘC
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Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yênphường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên

Công ty TNHH một thành viên khai thác Công ty TNHH một thành viên khai thác 
công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yêncông trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên

    Xuân   Xuân 
Quý  Mã o Quý  Mã o 
20232023

Địa chỉ: Phường Bần Yên Nhân - thị xã Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02216.558.666 - Fax: 02213.767.222

Bệnh viện đa khoa Phố NốiBệnh viện đa khoa Phố Nối

Xuân Xuân 
Quý Mão Quý Mão 
22002233

Hội thảo nghiên 
cứu quản lý căng 
thẳng cho điều 
dưỡng sau đại dịch 
Covid-19 ở Châu 
Á được tổ chức tại 
Bệnh viện Đa khoa 
Phố Nối

Phó giám đốc phụ trách 
 VŨ THỊ THANH HUYỀN

Chất lượng và thân thiện là mục tiêu xây dựng, 
phát triển bệnh viện bền vững

Từ tháng 12/2022, bệnh viện đưa hình 
thức thanh toán không dùng tiền mặt dựa 
trên nền tảng công nghệ số vào việc thanh 
toán viện phí và các dịch vụ y tế

Chúc Mừng Chúc Mừng 
Năm MớiNăm Mới
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Bảo tàng tỉnh Hưng YênBảo tàng tỉnh Hưng Yên

Thuyết minh viên Thuyết minh viên 
hướng dẫn khách hướng dẫn khách 
tham quan trưng bày  tham quan trưng bày  
tại Bảo tàng tỉnh tại Bảo tàng tỉnh 
Hưng YênHưng Yên

Du khách tới tham quan tại Bảo tàng tỉnh Hưng YênDu khách tới tham quan tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên

Toà nhà Bảo tàng tỉnh Hưng YênToà nhà Bảo tàng tỉnh Hưng Yên

Xuân Quý Mã o   Xuân Quý Mã o   
20232023

Giám đốc: Giám đốc: BÙI ĐĂNG QUYBÙI ĐĂNG QUY

Chúc Mừng Chúc Mừng 
Năm MớiNăm Mới

Công ty TNHH đầu tư thương mại Công ty TNHH đầu tư thương mại 
và dịch vụ Hợp Thànhvà dịch vụ Hợp Thành
Địa chỉ: Trung tâm ngã tư Dân Tiến,Địa chỉ: Trung tâm ngã tư Dân Tiến,

 xã Dân Tiến huyện Khoái Châu xã Dân Tiến huyện Khoái Châu
Điện thoại: 0221.3713655Điện thoại: 0221.3713655

Xuân Quý Mão Xuân Quý Mão 20232023
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Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi Nhánh Hưng Yên

1 �ường Điện Biên I, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0221 3862 710   FAX: 0221 3863 228

 PGD Phù Cừ:
Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ,

tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0221 3855 888   FAX: 0221 3855 888

PGD Chợ Gạo:
Phường An Tảo, thành phố Hưng Yên,

tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0221 3516 688   FAX: 0221 3516 688

                                

PGD Phố Hiến:
Khu chợ Phố Hiến, phường Lê Lợi, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0221 3862 381   FAX: 0221 3862 381

PGD Văn Phú:
Thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, 

huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0221 3515 666   FAX: 0221 3515 666

PGD Kim Động
Thị trấn Lương Bằng,

huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0221 3810 728, 0221 3810 729

FAX: 0221 3810 728, 0221 3810 729

PGD Tiên Lữ:
Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0221 3874 666   FAX: 0221 3874 666

Mạng lưới phòng giao dịch của Chi Nhánh tại Hưng Yên

MOBIFONE TỰ TIN CHÈO LÁI CON TÀU CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

MobiFone tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số cùng Hợp đồng điện tử MobiFone Econtract” cho gần 100 doanh nghiệp 
thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

Với thế mạnh sẵn có, Mobifone luôn ý 
thức được sứ mệnh là một “đầu tàu”, đóng vai 
trò then chốt trong công cuộc chuyển đổi số 
(CĐS) quốc gia. Mobifone tổ chức nhiều hội 
thảo giới thiệu CĐS nội bộ cho cán bộ, nhân 
viên và xây dựng “văn hoá doanh nghiệp số” 
với 4 giá trị cốt lõi: Đổi mới - Thần tốc - Chuyên 
nghiệp - Hiệu quả.

Tiếp nối những thành quả của năm 2021, 
năm 2022, Mobifone tiếp tục triển khai kế 
hoạch CĐS toàn diện, nhiều chiều. Mobifone 
hoàn tất xây dựng chiến lược CĐS giai đoạn 
2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, với định 
hướng lấy khách hàng làm trung tâm gồm 6 
mảng chính: phát triển sản phẩm; hạ tầng; dữ 
liệu; quản trị nội bộ; dịch vụ khách hàng; văn 
hóa doanh nghiệp và tập trung trên 3 lĩnh vực: 
hạ tầng số, nền tảng/giải pháp số, dịch vụ số. 

Mobifone xác định chuyển mình bứt phá để 

trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn 
đầu trong nước về công nghệ số. Mobifone đã 
và đang cho ra đời nhiều giải pháp công nghệ 
số nổi bật, hướng tới nhiều lĩnh vực, ngành 
nghề, nhiều đối tượng khách hàng khác nhau 
như: hóa đơn điện tử MobiFone Invoice và chữ 
ký số MobiCA; giải pháp truyền thanh thông 
minh; MobiEdu; MobiAgri; ví điện tử Mobifone 
Pay; tiền di động Mobifone Money… 

Tại Hưng Yên, Mobifone Hưng Yên thường 
xuyên tổ chức các buổi hội thảo để truyền 
thông các sản phẩm công nghệ số, đồng 
hành cùng các doanh nghiệp CĐS toàn diện. 
Mobifone Hưng Yên phối  hợp với Sở Thông tin 
và Truyền thông giới thiệu các sản phẩm CĐS 
với tổ CĐS cộng đồng của các xã, phường, thị 
trấn; đồng hành với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 
trong công tác CĐS với các nhóm sản phẩm 
đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp như: hợp đồng 

điện tử, camera cảnh báo cháy sớm, hệ thống 
truyền thanh thông minh, tổng đài ảo (3C), họp 
truyền hình trực tuyến (Mobimeeting),... Ngoài 
ra, đơn vị còn tổ chức nhiều buổi hội thảo online 
dành cho các doanh nghiệp với từng nhóm giải 
pháp theo đặc thù ngành nghề…

MobiFone luôn mong muốn mang đến 
các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh 
nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng 
cường quản trị, cắt giảm chi phí, chuyển mình 
trong mọi lĩnh vực nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh. 

Năm 2023, Tổng Công ty Viễn thông 
Mobifone nói chung và Mobifone Hưng Yên 
nói riêng với sự chuyển mình, đổi mới tư duy, 
tiên phong cam kết cho ra đời nhiều sản phẩm 
công nghệ số toàn diện, tiếp tục đồng hành 
trong công tác CĐS tại tỉnh Hưng Yên  và CĐS 
quốc gia.
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG HÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG HÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNGCHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

GÓI KHÁM
* Gói khám sức khỏe bao gồm các danh 

mục cơ bản theo quy định của pháp luật.
* Bao gồm các dịch vụ kỹ thuật như: Khám 

nội tổng quát, khám mắt, nội soi tai - mũi - 
họng, khám răng- hàm- mặt, xét nghiệm, siêu 
âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp, siêu âm tim, 
chụp Xquang, điện tim…
* Toàn bộ kết quả được ghi vào sổ khám 

bệnh cá nhân, đồng thời tất cả các cán bộ đều 
được các bác sĩ giải thích cụ thể ý nghĩa từng 
kết quả, tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp 
lý để nâng cao sức khỏe.

HÌNH THỨC KHÁM: Tại viện và ngoại viện

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI:
Thống kê mỗi năm, Bệnh viện đa khoa Hưng 

Hà tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 50 
cơ quan, tổ chức với khoảng 5.000 người; trở 
thành người đồng hành tin cậy trong chăm sóc 
sức khỏe của người dân và các đơn vị, doanh 
nghiệp trong và ngoài tỉnh.

CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ LÀM VIỆC: Ngân hàng 
BIDV; Công an tỉnh; Trung tâm đào tạo bóng 
đá trẻ PVF; Quỹ tình thương Kim Động (TYM); 
Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Hưng 
Yên, Công ty TNHH Kiều Hối Đông Á Chi 
nhánh Hưng Yên; Công ty TNHH giày Ngọc 
Tề…

ƯU ĐIỂM CỦA GÓI KHÁM SỨC KHỎE 
DOANH NGHIỆP 

* Nguyên tắc xây dựng gói khám: Tuân thủ 
theo quy định hiện hành, tiết kiệm chi phí cho 
doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi cho người 
lao động.
* Gói khám được thiết kế linh hoạt, phù hợp 

với yêu cầu và đặc điểm nghề nghiệp của từng 
doanh nghiệp. 
* Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh 

nghiệm.
* Hệ thống trang thiết bị hiện đại như: 

Máy chụp cộng hưởng từ (MRI); Máy chụp 
CT.Scanner; máy nội soi Olympus - CV 190; 
máy siêu âm 4D,5D; Hệ thống máy nội soi tầm 
soát ung thư sớm đường tai - mũi - họng; hệ 
thống Labo xét nghiệm được trang bị đầy đủ, 
hiện đại (XN- Vi sinh và Giải phẫu bệnh).

BGF GROUP có 2 Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi 
BIGRFEED tại Hưng Yên và Bình Định, gần 20 trại chăn 
nuôi công nghệ cao và chế biến thực phẩm.

BGF GROUP đã vươn mình mạnh mẽ để phát triển 
thành một tập đoàn lớn mạnh trong ngành Nông 
nghiệp với chuỗi cung ứng khép kín 3F (Feed – Farms 
– Foods), từ Nông Trại đến Bàn Ăn.

BGF GROUP xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến 
toàn bộ khách hàng, đối tác, các cấp chính quyền địa 
phương ở các tỉnh thành trên cả nước đã sát cánh 
cùng BGF trong suốt thời gian qua. 

BGF GROUP rất hân hạnh được đồng hành cùng khách 
hàng và thực sự biết ơn sự tin cậy của khách hàng 
dành cho các sản phẩm của Tập đoàn. Chúng tôi hứa sẽ 
không ngừng nghiên cứu phát triển để tạo ra những 
sản phẩm tốt nhất đến tay Khách hàng.

Nhân dịp năm mới 2023, Tập đoàn BGF xin gửi lời chúc 
mừng năm mới đến tất cả mọi người, chúc mọi người 
có một năm mới an khang, thịnh vượng và gặp nhiều 
niềm vui, may mắn. Trân trọng và cảm ơn !!!

Thành công trên từng bước tiến !

CÔNG TY TNHH Ô TÔ HIỀN DƯƠNGCÔNG TY TNHH Ô TÔ HIỀN DƯƠNG
GARA Ô TÔ HIỀN DƯƠNGGARA Ô TÔ HIỀN DƯƠNG

Chuyên sửa chữa bảo dưỡng: Máy - Gầm - ĐiệnChuyên sửa chữa bảo dưỡng: Máy - Gầm - Điện
 - Điều hòa - Sơn - Gò - Hàn - Phục hồi xe… - Điều hòa - Sơn - Gò - Hàn - Phục hồi xe…

*Địa chỉ: Đường Phạm Bạch Hổ, phường Lam Sơn, *Địa chỉ: Đường Phạm Bạch Hổ, phường Lam Sơn, 
thành phố Hưng Yênthành phố Hưng Yên

*Điện thoại: 0989.239.161; Hotline: 0978.187.238*Điện thoại: 0989.239.161; Hotline: 0978.187.238

Chúc mừng năm mớiChúc mừng năm mới
  Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, Gara ô tô Hiền Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, Gara ô tô Hiền 

Dương xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý khách Dương xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý khách 
hàng, quý đối tác. Chúc quý khách, quý đối tác làm ăn phát hàng, quý đối tác. Chúc quý khách, quý đối tác làm ăn phát 
đạt, gia đình an khang, thịnh vượng và có một năm 2023 đạt, gia đình an khang, thịnh vượng và có một năm 2023 
hưởng trọn niềm vui, tràn đầy hạnh phúc!hưởng trọn niềm vui, tràn đầy hạnh phúc!

Giám đốc Nguyễn Văn DươngGiám đốc Nguyễn Văn Dương
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KTHÔNG TIN - QUẢNG CÁO

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG HÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG HÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNGCHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông - phường An Tảo - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng YênĐịa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông - phường An Tảo - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng YênBệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

Tất cả vì người bệnhTất cả vì người bệnh
Bệnh viện thực hiện thường xuyên các kỹ thuật 

cao: Phẫu thuật sọ não-cột sống; thay khớp háng; 
nội soi khớp gối; can thiệp mạch vành; can thiệp 
mạch chi dưới; nút mạch trong: u xơ tử cung, u 
gan, phì đại tuyến tiền liệt, vỡ các tạng đặc do chấn 
thương…

Các kỹ thuật mới: xạ trị bằng máy gia tốc có điều 
biến liều; xạ trị triệu chứng trong di căn ung thư; xạ 
trị phối hợp đồng thời với hóa trị; phẫu thuật sào 
bào thượng nhĩ vá nhĩ; phẫu thuật tiệt căn xương 
chũm cải biên; đặt máy tạo nhịp tạm thời với điện 
cực trong buồng tim.

Xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính điều trị bệnh nhân Xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính điều trị bệnh nhân 
ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yênung thư tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên

  Xuân   Xuân Quý MãoQuý Mão  20232023
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Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt NamĐảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam
 xã Liêu Xá (huyện Yên Mỹ) xã Liêu Xá (huyện Yên Mỹ)

Chủ tịch UBND xãChủ tịch UBND xã
LƯU ĐỨC THUẬNLƯU ĐỨC THUẬN

    Xuân   Xuân 
Quý  Mã o Quý  Mã o 
22002233

    Xuân   Xuân 

Quý  Quý  

MãoMão

Công ty ô tô xe máy Hoàng HiềnCông ty ô tô xe máy Hoàng Hiền
*Địa chỉ: Số 525 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, *Địa chỉ: Số 525 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, 
thành phố Hưng Yênthành phố Hưng Yên
*www.hoanghien.com.vn - Điện thoại: 02213.888.808*www.hoanghien.com.vn - Điện thoại: 02213.888.808

Chủ tịch HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐCChủ tịch HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC
HOÀNG VĂN HIỀNHOÀNG VĂN HIỀN

*CN1: Số 525 đường 
Nguyễn Văn Linh, 
phường An Tảo, thành 
phố Hưng Yên

*CN2: K238 Phố 
Cao, thị trấn Trần Cao, 
huyện Phù Cừ

*CN3: Số 133 K2 
Phố Cao, thị trấn Trần 
Cao, huyện Phù Cừ

*CN4:  Số 611, thị 
trấn Vương, huyện Tiên 
Lữ

*CN5: Số 97B đường 
Nguyễn Văn Linh, 
phường An Tảo, thành 
phố Hưng Yên

*CN6: Số 317 đường 
Nguyễn Văn Linh, 
phường An Tảo, thành 
phố Hưng Yên

*CN 7: Số 285 Phạm 
Bạch Hổ, phường Hiến 
Nam, thành phố Hưng 
Yên…

Chuyên: Chuyên: 
- Cung cấp xe chính hãng- Cung cấp xe chính hãng
- Cung cấp phụ tùng chính hiệu- Cung cấp phụ tùng chính hiệu
- Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa- Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa
- Hướng dẫn lái xe an toàn- Hướng dẫn lái xe an toàn

Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, Công ty ô tô xe máy 
Hoàng Hiền xin gửi đến quý khách hàng, quý đối tác lời chúc 
mừng năm mới tràn đầy hạnh phúc - may mắn - an khang - thịnh 
vượng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn tin tưởng, lựa chọn 
sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty cung cấp trong suốt 
thời gian qua.

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hưng YênTrung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hưng Yên
Giám đốc: Giám đốc: NGUYỄN THỊ SENNGUYỄN THỊ SEN

Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm 
Thông tin xúc tiến du lịch Hưng YênThông tin xúc tiến du lịch Hưng Yên

Xuân Quý MãoXuân Quý Mão  20232023

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hưng Yên Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hưng Yên 
tham gia sự kiện sắc màu Sơn La - Tây Bắc lần tham gia sự kiện sắc màu Sơn La - Tây Bắc lần 
thứ 2 tại Hà Nộithứ 2 tại Hà Nội

Trung tâm Thông tin xúc tiến Trung tâm Thông tin xúc tiến 
du lịch Hưng Yên tham gia Triển du lịch Hưng Yên tham gia Triển 
lãm không gian văn hóa di sản lãm không gian văn hóa di sản 
Việt Nam tại tỉnh Quảng NamViệt Nam tại tỉnh Quảng Nam

Hướng dẫn đoàn khách Hướng dẫn đoàn khách 
tham quan di tích trên địa tham quan di tích trên địa 
bàn tỉnhbàn tỉnh

 

Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt NamĐảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam
 xã Cẩm Xá (thị xã Mỹ Hào) xã Cẩm Xá (thị xã Mỹ Hào)

Chủ tịch UBND xãChủ tịch UBND xã
LÊ QUANG THỦYLÊ QUANG THỦY

20232023

Chúc Mừng Chúc Mừng 
Năm MớiNăm Mới
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NTHÔNG TIN - QUẢNG CÁO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN SINHCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN SINH

Nhà máy nước sạch An SinhNhà máy nước sạch An Sinh
*Địa chỉ: Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên*Địa chỉ: Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
*Điện thoại: 02213.988.889*Điện thoại: 02213.988.889
                                          

  Xuân   Xuân 

Quý MãoQuý Mão  20232023

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 
Trụ sở chính: 303 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM; HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Hoạt động nghiệp vụ tại phòng Bảo hiểm thất nghiệpNgười lao động tham gia phiên giao dịch việc làm online 
tại Trung tâm Dịch vụ  việc làm

Hướng dẫn hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 
thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động

PHÒNG KHÁM Y DƯỢC CỔ TRUYỀN HOÀNG GIAPHÒNG KHÁM Y DƯỢC CỔ TRUYỀN HOÀNG GIA
Xoa bóp - Bấm huyệt - Xông hơi thuốcXoa bóp - Bấm huyệt - Xông hơi thuốc

Châm cứu - Cấy chỉ - Kê đơn - Bốc thuốcChâm cứu - Cấy chỉ - Kê đơn - Bốc thuốc
  Địa chỉ: Số 1, đường An Vũ, phường Hiến Nam, 
thành phố Hưng Yên
  Điện thoại: 0221.220.9999

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN HOÀNG GIACÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN HOÀNG GIA

Chủ tịch HĐQTChủ tịch HĐQT
Dương Mạnh HàDương Mạnh Hà
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THÔNG TIN - QUẢNG CÁOP

Xuân Quý MãoXuân Quý Mão  202320236262
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THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

NÂNG NIU HẠNH PHÚC, GÌN GIỮ GIỐNG NÒINÂNG NIU HẠNH PHÚC, GÌN GIỮ GIỐNG NÒI
Bệnh viện đã và đang triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu nâng cao chất lượng chăm sóc, 

bảo vệ sức khỏe Nhân dân, trong đó có kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), dịch vụ kỹ 
thuật lấy máu cuống rốn ở trẻ sơ sinh, chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BỆNH VIỆN SẢN - NHI HƯNG YÊN

    Xuân Quý  Mão   Xuân Quý  Mão 

20232023

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 
8901S - Hưng Yên

Địa chỉ: Phường Dị Sử - thị xã
Mỹ Hào - Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3944051
Fax: 0221.3943739

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 
8902S - Hưng Yên

Địa chỉ: Thôn Tiền Thắng - xã 
Bảo Khê - Thành phố Hưng Yên - 
Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3824523 
Fax: 0221.3824524
Email: tt8901s@gmail.com

Tư vấn dịch vụ kỹ thuật lấy máu cuống rốn 
ở trẻ sơ sinh cho thai phụ

Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng, 
nhẹ cân

BỆNH VIỆN SẢN - NHI HƯNG YÊN

 CÔNG TY TNHH ĐẠI PHONGCÔNG TY TNHH ĐẠI PHONG

Cửa hàng xăng dầu Cửa hàng xăng dầu 
Phương ChiểuPhương Chiểu

(ĐẠI LÝ CỦA PV OIL THÁI BÌNH)(ĐẠI LÝ CỦA PV OIL THÁI BÌNH)
*Địa chỉ: Km3+600, QL39, xã Phương Chiểu, *Địa chỉ: Km3+600, QL39, xã Phương Chiểu, 
thành phố Hưng Yênthành phố Hưng Yên

Điện thoại:02213.667.788 - Fax: 02213.667.789Điện thoại:02213.667.788 - Fax: 02213.667.789

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU THÁI HƯNGCÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU THÁI HƯNG

Cửa hàng xăng dầuCửa hàng xăng dầu
 Triều Dương Triều Dương

*Địa chỉ: xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ*Địa chỉ: xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ
*Điện thoại: 02213.677.789*Điện thoại: 02213.677.789

    Xuân Quý  Mã o   Xuân Quý  Mã o 

20232023

Chúc MừngChúc Mừng Năm Mới Năm Mới

    Xuân Quý  Mã o   Xuân Quý  Mã o 

20232023

S

Chúc Mừng Chúc Mừng 
Năm MớiNăm Mới
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Chúc MừngChúc Mừng Năm Mới Năm Mới

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

Xuân Xuân 
Quý MãoQuý Mão

Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Quang (Văn Lâm)Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Quang (Văn Lâm)
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Nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đáp 
ứng các mục tiêu phát triển trong giai 
đoạn mới, Vinamilk hợp tác cùngTổng 

Công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP ("Vilico”), 
một công ty con trong tập đoàn, để đầu tư và 
xây dựng Nhà máy chế biến sữa và các sản 
phẩm từ sữa tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Dự án nhà máy sữa tại Hưng Yên có tổng 
mức đầu tư dự kiến là 4.600 tỷ đồng (gần 200 
triệu USD), trên diện tích gần 25ha, tổng công 
suất thiết kế ước đạt khoảng 400 triệu lít/năm 
được xây dựng dự kiến theo 2 giai đoạn. Nhà 
máy sữa tại Hưng Yên là một trong các dự 
án trọng điểm trong chiến lược phát triển của 
Vinamilk và Vilico trong 5 năm đến 10 năm tới 
và được định hướng sẽ trở thành Nhà máy sữa 
“đa chức năng đầu tiên tại Việt Nam”.

Trên cơ sở phát huy những lợi thế về giao 
thông thuận lợi của tỉnh Hưng Yên khi nằm 
trong khu vực trọng điểm tam giác kinh tế Hà 
Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, dự án Nhà máy 
sẽ kết nối chặt chẽ với các nhà máy, kho vận và 
đặc biệt là các trang trại bò sữa của Vinamilk 
tại khu vực phía Bắc, từ đó, hình thành nên 
chuỗi giá trị bền vững và mang lại hiệu quả 
kinh tế đáng kể cho địa phương và khu vực.

Dự án kết hợp được kinh nghiệm trong xây 
dựng, quản lý và vận hành các nhà máy lớn, 
hiện đại của Vinamilk cùng việc sử dụng quỹ 
đất đai của Vilico phù hợp, hiệu quả. Lãnh 
đạo Công ty kỳ vọng rằng, khi dự án đi vào 
hoạt động sẽ góp phần tạo ra sức bật cho sự 
phát triển của Vinamilk, Vilico trong giai đoạn 
tới và đồng thời đóng góp cho sự phát triển 
của ngành công nghiệp chế biến sữa tại Hưng 
Yên nói riêng và kinh tế địa phương nói chung. 

Với sự sẵn sàng về nguồn lực đầu tư và kinh 
nghiệm trong việc xây dựng, vận hành hệ 
thống nhà máy tại Việt Nam, trong đó có 
nhiều nhà máy có quy mô lớn, đạt các tiêu 

chuẩn quốc tế, Vinamilk cùng Vilico sẽ đầu 
tư thực hiện và quản lý dự án một cách hiệu 
quả, đúng tiến độ và mang đến lợi ích tổng 
thể, bền vững”.
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Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ - Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Y Dược LanQ (thành phố 
Bắc Giang) không ngừng lớn mạnh. Từ bệnh viện 31 giường bệnh ban đầu, sau tăng lên 100 giường, 
rồi 150 giường bệnh và hiện tại đang xây dựng thêm Bệnh viện 300 giường bệnh. Bệnh viện mới 
hoàn thành góp phần đưa chất lượng, quy mô khám, chữa bệnh của BV YHCT LanQ lên tầm cao mới. 

Từ khi thành lập ngày 8 
tháng 4 năm 1999, Công 
ty cổ phần Y Dược LanQ 
(Cty CPYD LanQ) đã xác 
định lấy việc chăm sóc 
sức khỏe, khám, chữa 
bệnh cho người cao tuổi là 
sứ mệnh của mình. Bệnh 
viện Y học cổ truyền LanQ 
(BV YHCT LanQ) ra đời 
(30/10/2009) cũng không 
ngoài mục đích đó - Lương 
y Nguyễn Mạnh Quyền, 
Chủ tịch HĐQT, Tổng 
Giám đốc Công ty CPYD 
LanQ khẳng định như vậy. 
Từ đó, Công ty và Bệnh 
viện liên tục đầu tư học tập, 
nghiên cứu, đúc kết kinh 
nghiệm quý xây dựng các 
bài thuốc hay chữa trị các 
bệnh thường gặp ở người 
cao tuổi và sử dụng phương 
pháp y học cổ truyền như: 
Châm cứu, xoa bóp bấm 
huyệt, thủy châm, xông 
thuốc, ngâm chân thuốc 
Bắc... kết hợp các phương 
pháp vật lý trị liệu (Laze 
công suất thấp nội mạch, 
điện xung, điện phân, 
thủy châm, chiếu tia hồng 
ngoại, siêu âm điều trị...) 
điều trị hiệu quả các chứng 
bệnh thường gặp ở người 
cao tuổi, như: đau nhức cơ, 
xương khớp, loãng xương; 
phì đại tiền liệt tuyến ở các 
cụ ông, sa sút trí tuệ, suy 
nhược cơ thể ở người cao 
tuổi; trĩ nội, trĩ ngoại; viêm 
phổi tắc nghẽn mãn tính; 
phục hồi chức năng sau 
tai biến mạch máu não… 
Theo Bác sĩ chuyên khoa 
I YHCT, Giám đốc Bệnh 
viện Nguyễn Đình Chiêm, 
hiệu quả khám, chữa bệnh 
bằng YHCT có hiệu quả, 
nên từ khi thành lập Bệnh 
viện đến nay, đã thành nếp, 
người bệnh, trong đó phần 
đông là người cao tuổi ở 
khắp nơi trong tỉnh Bắc 
Giang và các tỉnh, thành 
phố như: Bắc Ninh, Hải 
Dương, Hải Phòng, Hưng 
Yên, Thái Bình, Hà Nam, 
Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng 
Sơn… tìm về đây khám và 
điều trị. Số lượt người bệnh 
đến khám, điều trị năm sau 
luôn cao hơn năm trước 
(Xem biểu đồ). Đơn cử, 
trong năm 2018 có 82.471 
lượt, năm 2019 là 129.655 
và năm 2020 đạt 175.000 
lượt người khám, điều 
trị.  Trong đó, bệnh nhân 
là người cao tuổi chiếm 

khoảng 90%.
Trải qua gần 13 năm 

hoạt động khám, chữa 
bệnh, thương hiệu “BV 
YHCT LanQ” đã lan tỏa 
rộng rãi trong và ngoài 
tỉnh. Số lượt người bệnh 
khám, điều trị ngày càng 
tăng. Vì vậy, cơ sở vật 
chất và quy mô BV YHCT 
LanQ không ngừng được 
Cty CPYD LanQ đầu tư, 
mở rộng quy mô: Từ 31 
giường bệnh ban đầu, lên 
100 giường năm 2017 và 
được Bộ Y tế công nhận 
là Bệnh viện hạng III, quy 
mô 150 giường bệnh vào 
tháng 11/2018. Do số lượt 
người bệnh đến khám, điều 
trị ngày càng đông, với 
quy mô hiện tại BV YHCT 
LanQ  nhiều lúc xảy ra 
hiện tượng quá tải. Nhằm 
tạo điều kiện Công ty cổ 
phần Y Dược LanQ phát 
huy thế mạnh đưa YHCT 
vào chăm sóc sức khỏe 
người bệnh, đặc biệt là đối 

với sức khỏe người cao 
tuổi, đồng thời thực hiện 
Kế hoạch số 3459/KH-
UBND, ngày 9/10/2017 
của UBND tỉnh Bắc Giang 
triển khai Đề án của Chính 
phủ về chăm sóc sức khỏe 
người cao tuổi và thích 
ứng giai đoạn già hóa dân 
số, cuối tháng 12/2020, 
UBND tỉnh đã có văn bản 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư: Dự án “xây dựng 
Bệnh viện YHCT LanQ 2, 
quy mô 300 giường bệnh” 
và dự án “Xây dựng khu an 
dưỡng, dưỡng lão và chăm 
sóc người cao tuổi” tỉnh 
với tổng diện tích của hai 
dự án gần 44.000 m2 tại 
phường Đa Mai, thành phố 
Bắc Giang. 

Sau hai năm tích cực 
chuẩn bị, tháng 6/2022, 
công trình xây dựng BV 
LanQ 2, quy mô 300 
giường được khởi công. 
Theo thiết kế, Bệnh viện 
YHCT LanQ cơ sở 2, 

quy mô 300 giường bệnh 
khang trang, rộng rãi, cao 
9 tầng, bao gồm: Khu 
khám bệnh - Điều trị ngoại 
trú có 30 bàn khám, đủ 
năng lực tiếp nhận 1.200 
đến 1.500 lượt bệnh nhân/
ngày; khu điều trị nội trú 
300 giường cho 6 khoa: 
Khoa Khám bệnh - Điều 
trị ngoại trú; Khoa Cận 
lâm sàng; Nội tổng hợp; 
Ngoại tổng hợp; Châm 
cứu - Phục hồi chức năng 
và Khoa Dược. Bên trong 
tòa nhà Bệnh viện còn xây 
dựng một Trung tâm xông 
hơi, ngâm tắm thảo dược 
và một Trung tâm Phục 
hồi chức năng rộng 1.000 
m2, trang bị đầy đủ các 
máy móc, thiết bị hiện đại 
phục hồi chức năng tiên 
tiến đáp ứng nhu cầu tập 
luyện cho cả bệnh nhân 
nội và ngoại trú. Khoa 
Dược rộng khoảng 2.000 
m2, đủ điều kiện sản xuất, 
bào chế thuốc đáp ứng nhu 

cầu cho cả hệ thống Bệnh 
viện YHCT LanQ. Chủ tịch 
HĐQT, Tổng Giám đốc 
CTY CPYD LanQ Nguyễn 
Mạnh Quyền cho biết, BV 
YHCT LanQ 2 quy mô 300 
giường hoàn thành, đưa 
vào sử dụng không những 
giải quyết tình hình quá tải 
hiện nay mà khi đó năng 
lực, chất lượng khám, điều 
trị bệnh bằng YHCT được 
nâng lên tầm cao mới với 
sự đầy đủ điều kiện về 
thuốc, trang thiết bị, phòng 
khám, điều trị bằng YHCT 
và sự phối hợp của Tây y 
trong chẩn đoán chuyên 
khoa với nhiều phương 
tiện tiên tiến, hiện đại của 
các đơn vị liên doanh, liên 
kết thực hiện. BV YHCT 
LanQ 2 hoàn thành còn là 
tiền đề để Công ty cổ phần 
Y dược LanQ tiếp tục đầu 
tư cho dự án xây dựng khu 
an dưỡng, dưỡng lão và 
chăm sóc người cao tuổi 
vào những năm tiếp theo 

THÔNG TIN - QUẢNG CÁOU
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