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Những việc làm thiết thực 
của phụ nữ xã Tống Trân

Học tập và làm theo Bác bằng 
những việc làm cụ thể, thiết thực, 
đồng chí Lưu Văn Hưng, Chi hội 
trưởng Chi hội Nông dân thôn Đống 
Lương, xã Hiệp Cường (Kim Động) 
sẵn sàng hiến hơn 35m2 đất ở để mở 
rộng đường giao thông, góp phần lan 
tỏa phong trào hiến đất làm đường tại 
địa phương.

Với vai trò là Chi hội trưởng, đồng 
chí Hưng phối hợp tuyên truyền, trực 
tiếp vận động từng hộ dân đóng góp 
ngày công, xây dựng rãnh thoát nước 
thải trong khu dân cư, chỉnh trang 
nhà văn hóa thôn, nhà ở, khuôn viên, 
tường rào… góp phần xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn. Đồng thời, 
vận động hội viên nâng cao ý thức 
trong công tác bảo vệ môi trường 
như: Thường xuyên tham gia vệ sinh 
đường làng, ngõ xóm, khu vực nhà 

ở; vận động người dân tham gia thu 
gom rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo 
vệ thực vật trên cánh đồng; trồng 
hoa, cây xanh trên các tuyến đường 
chính… Bằng nhiều hoạt động cụ thể, 
công tác bảo vệ môi trường tại thôn 
đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp 
phần tạo cảnh quan môi trường khu 
dân cư xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh việc thực hiện công tác 
xã hội, đồng chí Hưng còn là tấm 
gương đi đầu trong phong trào thi 
đua, phát triển kinh tế gia đình. Với 
hơn 2 mẫu ao, đồng chí nuôi thả các 
giống cá chép, cá rô, cá trôi… mỗi 
năm thu lãi hơn 50 triệu đồng.

Đồng chí Lưu Văn Hưng chia sẻ: 
Để thu hút, tập hợp hội viên tham gia 
các hoạt động của hội, tôi thường 
xuyên nắm bắt tình hình để tuyên 
truyền, vận động hội viên nông dân 

Ngày 15/6/2021, Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh khóa XIX ban 
hành Nghị quyết số 06-NQ/TU 

về Chương trình chuyển đổi số tỉnh 
Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, tầm 
nhìn đến năm 2030 (Nghị quyết số 
06). Nghị quyết được xác định là kim 
chỉ nam cho các hoạt động chuyển 
đổi số nhằm từng bước hiện thực 
hóa mục tiêu của Nghị quyết số 52-
NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính 
trị về một số chủ trương, chính sách 
chủ động tham gia cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư và Quyết định 
số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện Nghị quyết số 06, UBND 
tỉnh đã cụ thể hóa thông qua các quyết 
định, kế hoạch và các ngành, địa phương 
căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh xây 
dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số 
riêng theo mục tiêu, lộ trình cụ thể. Sau 
gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 06, 
công cuộc chuyển đổi số ở tỉnh Hưng 
Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực; 

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06 VỀ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Chi hội trưởng 
chi hội nông dân gương mẫu

VÂN ANH

MAI NHUNG

(XEM TRANG 4)

(XEM TRANG 4)

Ngày 14/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 
hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu 
quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp ủy 
thuộc Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 
2025”. Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Đào 
Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề 
tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao 
hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên 
cấp ủy thuộc Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 
2020 - 2025” (Đề tài khoa học).

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trưởng Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài khoa 
học Đào Hồng Vận nhấn mạnh: Báo cáo viên 
là lực lượng nòng cốt, chủ yếu và trực tiếp 
tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước đến với Nhân dân, vừa nắm bắt, phản ánh 
trung thực, kịp thời tư tưởng, nhu cầu, nguyện 
vọng của Nhân dân đối với lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước. Trong những năm qua, công tác chăm lo, 
kiện toàn đội ngũ báo cáo viên được cấp ủy các 
cấp trong Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm, góp 
phần củng cố và tăng cường hiệu quả công tác 
tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, hiện nay hoạt 
động của đội ngũ báo cáo viên còn nhiều khó 
khăn, hạn chế về điều kiện cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, cơ chế, chính sách; việc kết hợp tuyên 
truyền miệng với ứng dụng công nghệ thông 
tin ở báo cáo viên cơ sở chưa thực hiện được... 

Ngày 14/3, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh 
phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 
khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng 
nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ Việt Nam cấp cơ sở tỉnh 
Hưng Yên năm 2023. Đồng chí Quách Thị Hương, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
dự. Tham gia lớp bồi dưỡng có 181 học viên là cán 
bộ MTTQ Việt Nam cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 17/3, các 
học viên được học tập các chuyên đề gồm: Thông 
tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh; 
Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện 
nay; Hướng dẫn lấy ý kiến người dân về kết quả xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022 - 
2025; Nâng cao hiệu quả truyền thông qua mạng xã 
hội, kỹ năng viết tin, bài, vận hành, quản lý, sử dụng, 
biên tập thông tin trên mạng xã hội; Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 
đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên (Chuyên đề năm 2023); Triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban 
Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ 
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội... 

Trong quá trình diễn ra lớp bồi dưỡng, các học 
viên sẽ đi thực tế để trao đổi kinh nghiệm, hiệu quả 
trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 1 xã và 
tham gia 1 cuộc tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất 
lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu 
dân cư trong giai đoạn hiện nay”.

LỆ THU 

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND 
ngày 28/2/2023 của UBND tỉnh về rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác 
định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp 

có mức sống trung bình năm 2023 trên 
địa bàn tỉnh, hiện nay, 161 xã, phường, 
thị trấn đang đồng loạt triển khai việc rà 
soát.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy; thăm, làm việc với Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF 

và dự lễ khởi công Khu công nghiệp số 05

Tin, ảnh: ĐÀO BAN - PHẠM ĐĂNG

TỪ NGÀY 1/9 ĐẾN HẾT NGÀY 14/12/2023

Rà soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 

Khai giảng lớp bồi dưỡng 
lý luận chính trị và kỹ năng 
nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ 

Việt Nam cấp cơ sở 

Hội thảo khoa học “Giải pháp 
nâng cao hiệu quả hoạt động 

của đội ngũ báo cáo viên cấp ủy
 thuộc Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 

nhiệm kỳ 2020 - 2025”

LÊ HIẾU

Tỉnh Hưng Yên có 35 thí sinh đạt giải 
trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

THPT năm học 2022-2023
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công 

bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi 
Quốc gia THPT năm học 2022-2023. 
Theo đó, tỉnh Hưng Yên có 35 thí sinh 
đạt giải, gồm: 3 giải nhì, 13 giải ba 
và 19 giải khuyến khích. Các thí sinh 
đạt giải đều là học sinh Trường THPT 

Chuyên Hưng Yên.
 Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

THPT năm học 2022-2023, tỉnh có 72 
thí sinh tham gia ở 9 đội tuyển: Toán, 
Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, 
Lịch sử, Địa lý, Tin học và Tiếng Anh.

VŨ HUẾ

Hơn 50 công trình, phần việc 
thanh niên chung sức xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh
Trong Ngày cao điểm “Tuổi trẻ tình nguyện chung sức xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2023” vừa được các 
cấp bộ đoàn, Hội LHTN trong tỉnh tổ chức ra quân đồng loạt, 
mới đây (ngày 12/3), trên 50 công trình, phần việc thanh niên 
đã được thực hiện. Trong đó, hoạt động cấp tỉnh được Tỉnh 
đoàn phối hợp với Huyện đoàn Phù Cừ tổ chức ra mắt công 
trình "Thắp sáng đường quê" dài hơn 2km với tổng kinh phí 
trên 80 triệu đồng tại thôn Vũ Xá, xã Tống Phan (Phù Cừ).

ĐỨC HÙNG

THU YẾN
(XEM TRANG 4)

(XEM TRANG 2)

(XEM TRANG 3)Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
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Xác định hỗ trợ hội 
viên phụ nữ phát triển 
kinh tế, tạo việc làm, 

tăng thu nhập là nhiệm vụ 
trọng tâm của hội, thời gian 
qua, Hội Liên hiệp phụ nữ 
(LHPN) xã Tống Trân (Phù 
Cừ) đã xây dựng kế hoạch 
thực hiện gắn với mục tiêu 
phát triển kinh tế của địa 
phương. Cụ thể hoá chủ 
trương đó, hàng năm, Hội 
LHPN xã tổ chức khảo sát 
đời sống, nhu cầu của hội 
viên phụ nữ về phát triển 
kinh tế gia đình; đánh 
giá, phân loại hộ gia đình 
hội viên nghèo, tìm hiểu 
nguyên nhân để có những 
biện pháp hỗ trợ kịp thời. 
Tích cực tìm hiểu, nghiên 
cứu các mô hình sản xuất 
mới phù hợp với điều kiện 
thực tế của địa phương và 
khả năng tham gia của 
hội viên để tập trung phát 
triển, đồng thời, triển khai 
các hoạt động hỗ trợ hội 
viên. Hiện nay, hội đang tín 
chấp từ Phòng giao dịch 
Ngân hàng Chính sách xã 
hội huyện Phù Cừ cho 231 
hộ vay với số tiền hơn 12,6 
tỷ đồng; năm 2022 phối 
hợp mở 4 lớp tập huấn 
chuyển giao khoa học kỹ 
thuật về chăm sóc cây ăn 
quả, kỹ thuật nuôi bò sinh 
sản….thu hút hơn 230 chị 
em tham gia. Có được vốn 
vay cùng với sự hỗ trợ về 
khoa học kỹ thuật, nhiều 
hội viên đã đầu tư vào sản 
xuất, chăn nuôi, trồng cây 
ăn quả… nhằm phát triển 
kinh tế hộ gia đình. Tiêu 
biểu như mô hình chế biến 
hạt sen của chị Phạm Thị 
Bình, mỗi năm thu lãi gần 
300 triệu đồng, tạo việc 
làm cho 4 lao động địa 
phương; cơ sở may gia 
công của chị Nguyễn Thị 
Thúy, mỗi tháng xuất cho 
doanh nghiệp hàng nghìn 
sản phẩm, tạo việc làm 
thường xuyên cho 10 hội 
viên. Chị Phạm Thị Bình 
cho biết: Trước đây, khi mở 
cơ sở chế biến hạt sen tôi 

Những việc làm thiết thực 
của phụ nữ xã Tống Trân

Mô hình chế biến hạt sen của hội viên Phạm Thị Bình, xã Tống Trân 

gặp nhiều khó khăn, nhất 
là về vốn. Được Hội LHPN 
xã tín chấp cho vay vốn 
để mua máy phục vụ sản 
xuất, mỗi năm tôi nhập về 
90 tấn hạt sen thô Sau các 
công đoạn như: bóc vỏ hạt 
sen đen, chà, thông tâm, 
phân loại, sấy khô… rồi 
xuất bán ra thị trường.

Bên cạnh đó, Hội LHPN 
xã còn đẩy mạnh tuyên 
truyền hội viên xây dựng 
quỹ hội và cho 11 chị vay 
vốn để phát triển kinh tế. 
Từ chỗ ổn định kinh tế, 
nhiều hội viên phụ nữ có 
điều kiện tham gia các 
hoạt động xã hội, xây dựng 
gia đình văn hóa, nâng 
cao mức hưởng thụ về đời 
sống. Hiện nay, Hội LHPN 
xã đã kết nối nhà hảo tâm 
nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi 
trên địa bàn xã. Cháu 
Nguyễn Quỳnh Trang cho 
biết: Cháu đang học lớp 
8, gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn. Bố mất sớm, 
mẹ cháu đang bị bệnh, 
không có việc làm ổn định. 
Mẹ con cháu đang ở cùng 
bà ngoại hơn 80 tuổi. Nhờ 
chương trình “Mẹ đỡ đầu” 
của Hội LHPN xã mà hằng 
tháng cháu có thêm tiền để 
mua sách, vở đến trường.

Đồng chí Nguyễn Thị 
Hằng, Chủ tịch Hội LHPN 
xã Tống Trân cho biết: Hội 
LHPN xã tranh thủ sự lãnh 
đạo, chỉ đạo trực tiếp của 
Đảng ủy xã, Hội LHPN 
huyện và sự phối hợp của 
các ngành, đoàn thể để 
xây dựng kế hoạch, phát 
động phong trào thi đua 
yêu nước. Đặc biệt, thực 
hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới, Hội LHPN xã là 
lực lượng nòng cốt trong 
công tác tuyên truyền, vận 
động hội viên thực hiện, 
nhất là tiêu chí về môi 
trường. Hội tiếp tục chỉ đạo 

Chi hội thôn An Cầu duy trì 
mô hình “Chi hội 5 không, 
3 sạch xây dựng nông thôn 
mới” và câu lạc bộ “Phụ 
nữ nói không với túi nilon 
và sản phẩm nhựa dùng 
1 lần”. Các chi hội, tổ hội 
tiếp tục tuyên truyền, vận 
động, hướng dẫn các hộ 
gia đình làm hố rác để thực 
hiện phân loại và xử lý rác 
thải hữu cơ tại hộ gia đình. 
Bên cạnh đó, hội thường 
xuyên phát động hội viên 
trồng, chăm sóc tuyến 
đường hoa, dọn vệ sinh 
đường làng, ngõ xóm, khơi 
thông cống rãnh những nơi 
công cộng, góp phần bảo 
vệ môi trường. 

Với những việc làm thiết 
thực của Hội LHPN xã đã 
góp phần giúp gia đình hội 
viên phụ nữ nâng cao thu 
nhập, ổn định cuộc sống, 
đồng thời thu hút phụ nữ 
tham gia tổ chức Hội 

HỒNG NGỌC

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

Thanh tra, kiểm tra 22 đơn vị
Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã 

thanh tra, kiểm tra 22 đơn vị. Trong đó, thanh tra 
chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp đối với 12 đơn vị; kiểm tra 7 đơn 
vị; thanh tra đột xuất 3 đơn vị. Qua đó, đề nghị thu hồi 
số tiền hưởng bảo hiểm xã hội ngắn hạn sai quy định 
đối với 218 lượt người. Số tiền hưởng bảo hiểm xã hội 
ngắn hạn sai quy định phải thu hồi về Quỹ bảo hiểm 
xã hội trên 94 triệu đồng.

THU YẾN

2.600 cán bộ, nhân viên y tế 
được tiêm vắc xin cúm mùa
Hiện nay, tỉnh đang triển khai tiêm vắc xin cúm 

mùa cho cán bộ, nhân viên y tế. Theo kế hoạch, đối 
tượng tiêm gồm 2.600 người là cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế 
công lập và ngoài công lập đang hoạt động trong lĩnh 
vực cung cấp dịch vụ y tế dự phòng và khám, chữa 
bệnh, trong đó ưu tiên nhóm nhân viên y tế mắc các 
bệnh mạn tính, người trên 50 tuổi và đang làm việc 
tại các bộ phận có nguy cơ cao như bộ phận tiếp đón 
bệnh nhân, bộ phận khám, chữa bệnh, khoa kiểm 
soát bệnh truyền nhiễm.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ 
chức tập huấn cho 90 cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp 
thực hiện công tác tiêm chủng với các nội dung kiến 
thức cơ bản về bệnh cúm mùa, khám sàng lọc, tư vấn 
trước tiêm và thực hành an toàn tiêm chủng, phòng, 
chẩn đoán và xử trí phản vệ sau tiêm…

Dự kiến, việc tiêm cúm mùa sẽ kết thúc trong 
tháng 3/2023.

ĐÀO DOAN

Hội thảo vai trò công chứng 
trong bảo đảm an toàn pháp lý 

giao dịch bất động sản
Ngày 14/3, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam phối 

hợp với Trường đại học Chu Văn An tổ chức Hội thảo vai 
trò công chứng trong bảo đảm an toàn pháp lý giao dịch 
bất động sản - nhìn từ góc độ dự thảo Luật Kinh doanh bất 
động sản (sửa đổi).

Đề dẫn hội thảo đã đánh giá những kết quả đạt được 
trong quá trình thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản 
năm 2014; những điểm còn bất cập trong dự thảo Luật 
Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trên cơ sở đó gợi ý một 
số nội dung quan trọng cần tập trung thảo luận. 

Trên cơ sở đề dẫn hội thảo và các nội dung tham luận 
tại hội thảo, đại diện các chuyên gia, nhà khoa học, hội 
công chứng, công chứng viên, doanh nghiệp bất động 
sản, công ty luật và các cơ quan nhà nước có liên quan… 
đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung: Nguyên 
nhân dẫn đến những rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh 
doanh bất động sản; những ưu điểm, nhược điểm, nên 
hay không nên quy định bắt buộc giao dịch kinh doanh bất 
động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản; vai trò 
của công chứng trong việc bảo đảm an toàn pháp lý cho 
các giao dịch kinh doanh bất động sản, nên hay không 
nên quy định bắt buộc công chứng đối với một số giao 
dịch kinh doanh bất động sản để bảo vệ bên yếu thế; kinh 
nghiệm bảo đảm an toàn cho giao dịch kinh doanh bất 
động sản ở một số quốc gia trên thế giới… 

Những ý kiến đóng góp tại hội thảo được gửi đến Ban 
soạn thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), góp 
phần tích cực vào việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trước 
khi trình Quốc hội…

PV

KIM ĐỘNG

Duy trì hoạt động 
nhiều mô hình CLB 

tuyên truyền pháp luật, 
bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận 
động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề 
xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”, 
Hội LHPN huyện Kim Động đã thành lập, duy trì hoạt 
động nhiều mô hình câu lạc bộ (CLB) tuyên truyền 
pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Trong đó, duy trì 
1 mô hình CLB “Khi mẹ vắng nhà” tại xã Mai Động, 1 
mô hình “Nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật” tại 
xã Ngọc Thanh; 1 mô hình “Tổ phụ nữ nhân ái” tại xã 
Phạm Ngũ Lão...

Ngoài ra, các địa phương trong huyện còn duy trì 
hoạt động hiệu quả 7 CLB "Xây dựng gia đình hạnh 
phúc", 1 CLB phòng, chống bạo lực gia đình, 3 CLB 
phụ nữ với pháp luật, 2 CLB phòng, chống tội phạm, 
tệ nạn xã hội, 17 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng... 

LỆ THU 

Triển khai kế hoạch kiểm tra 
cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao
Ngày 14/3, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh tổ chức họp 

triển khai kế hoạch kiểm tra cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao 
trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch số 728/KH-ĐKT ngày 10/3/2023 của 
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành 
tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra đợt 1/2023 đối với 50 cơ sở có 
nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung 
vào 5 nhóm cơ sở sau: Các cơ sở, ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện; chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chung 
cư, nhà cao tầng; cơ sở công nghiệp, hạ tầng các khu 
công nghiệp, khu đô thị; trụ sở làm việc của các sở, ban, 
ngành tỉnh, huyện ủy, UBND cấp huyện; nhà ở kết hợp 
sản xuất, kinh doanh và cơ sở thu mua, tái chế phế liệu. 
Thời gian tiến hành kiểm tra đợt 1/2023 từ ngày 15/3 đến 
hết ngày 21/4.

Mục đích, yêu cầu của đợt kiểm tra nhằm kiểm tra, rà 
soát, đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định của 
pháp luật đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; bảo 
đảm hoạt động của cơ sở tuân thủ nghiêm quy định của 
pháp luật có liên quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm của UBND các cấp 
trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật 
tự và phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện những 
thiếu sót, tồn tại, kiến nghị cụ thể các giải pháp khắc phục 
những thiếu sót, tồn tại về phòng cháy, chữa cháy…

Tại cuộc họp, các thành viên trong Đoàn kiểm tra liên 
ngành tỉnh đã bổ sung, đóng góp một số nội dung, phương 
pháp cụ thể để việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra 
bảo đảm chất lượng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

HOÀNG BỀN  

* Thực hiện chương trình công tác, ngày 14/3, đồng 
chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc 
hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có buổi 
làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng dự buổi làm 
việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: 
Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Vũ 
Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ 
nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Trung tướng Lê Tấn 
Tới, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm 
Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thượng 
tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đón tiếp, làm việc với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 
Huệ và đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Hữu 
Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 
Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh…

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa 
báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn 
công tác một số nét nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, 
công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh. Năm 2022, kinh 
tế của tỉnh phục hồi nhanh sau đại dịch Covid, hầu hết 
các chỉ tiêu đều đạt cao, dịch vụ, thương mại phát triển 
mạnh. Các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 14 
bậc, chỉ số cải cách hành chính, sự hài lòng của người 
dân đều tăng cao, nằm trong tốp đầu của cả nước. Năm 
2022, tổng vốn đầu tư của toàn tỉnh đạt trên 80 nghìn 
tỷ đồng, toàn tỉnh có trên 15 nghìn doanh nghiệp đăng 
ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hạ tầng giao thông 
được đầu tư, tạo liên kết vùng. Tỉnh phấn đấu đến năm 
2025, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vùng. Hiện 
nay, toàn tỉnh có 8 khu công nghiệp đã thu hút dự án 
đầu tư, 9 khu công nghiệp đang triển khai xây dựng hạ 
tầng. Trong phát triển công nghiệp, tỉnh chú trọng phát 
triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung, 
quy mô lớn để thu hút các nhà đầu tư, dự án lớn, có công 
nghệ cao, công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường 
vào đầu tư; đồng thời, không tiếp nhận các dự án ngoài 
khu công nghiệp. Đến năm 2030, Hưng Yên phấn đấu trở 
thành tỉnh có công nghiệp phát triển mạnh của cả nước. 
Trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh tập trung huy động 
nguồn lực để thực hiện, phấn đấu đến năm 2025, hoàn 
thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Công tác an 
sinh xã hội được tỉnh, các cấp, ngành, địa phương đặc 
biệt quan tâm, hằng năm, tỉnh dành hàng nghìn tỷ đồng 
để thực hiện công tác an sinh xã hội; phấn đấu giảm tỷ lệ 
hộ nghèo đến năm 2025 còn 0,1%. Công tác xây dựng 
Đảng, hệ thống chính trị được thực hiện tốt; quốc phòng, 
an ninh được giữ vững. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa 

kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các 
cơ quan chức năng của Trung ương quan tâm điều chỉnh 
quy hoạch vùng bãi sông Hồng trên địa bàn tỉnh. Đối với 
đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội, đề nghị Quốc 
hội và các cơ quan chức năng của Trung ương quan tâm 
xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Phát biểu với cán bộ chủ chốt của tỉnh, Chủ tịch Quốc 
hội Vương Đình Huệ phấn khởi trước tinh thần đoàn kết 
của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh; sự 
phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân 
dân ngày một nâng cao; các lĩnh vực thương mại, dịch 
vụ, thu ngân sách, cải cách hành chính của tỉnh đạt được 
nhiều kết quả nổi trội; công tác xây dựng Đảng, hệ thống 
chính trị, công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, an 
sinh xã hội được thực hiện tốt. Chủ tịch Quốc hội Vương 
Đình Huệ đề nghị tỉnh thời gian tới tập trung phối hợp 
với các bộ, ngành Trung ương nhằm thực hiện tốt quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng 
đất, thực hiện quy hoạch cần có chiến lược, tầm nhìn 
xa. Tăng cường đầu tư phát triển khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp hiện đại để thu hút nhà đầu tư lớn. Hiện nay, 
phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh diễn ra nhanh, do vậy, 
cần tập trung phát triển kinh tế đô thị. Các cấp, ngành 
của tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến thực hiện phúc lợi xã 
hội cho người dân; tăng cường công tác xây dựng Đảng, 
hệ thống chính trị; công tác quy hoạch cán bộ. Đảng bộ, 
chính quyền, Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh 
thần đoàn kết để phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã 
hội. Những kiến nghị của tỉnh, Quốc hội và các cơ quan 
chức năng của Trung ương sẽ xem xét có hướng tháo gỡ. 
Đối với kiến nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư đường vành 
đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội, Quốc hội và các cơ quan có 
thẩm quyền sẽ xem xét, cho ý kiến vào thời điểm thích 
hợp.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong 
tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trân trọng tiếp thu 
những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội 
Vương Đình Huệ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn tình 
cảm, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội Vương 
Đình Huệ dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 
tỉnh Hưng Yên; đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối 
với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hưng Yên. 
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục 
đoàn kết, khắc phục những hạn chế, nỗ lực phấn đấu 
vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2023 và những năm tiếp theo nhằm thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIX 
Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

* Trước đó, trong chuyến công tác tại tỉnh Hưng Yên, 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác, 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Hưng 
Yên đến dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn 
Văn Linh (thành phố Hưng Yên). 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu 
bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Tổng 
Bí thư Nguyễn Văn Linh, người cộng sản kiên trung, bất 
khuất; nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo; người học trò 
xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người con ưu tú của 
quê hương Hưng Yên; người cùng Đảng ta khởi xướng và 
lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. 

* Ngày 14/3, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đến thăm, làm việc với Trung tâm Đào 
tạo bóng đá trẻ PVF ở huyện Văn Giang. Dự buổi làm 
việc có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa - Thể thao và Du lịch; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn 
hóa, Giáo dục của Quốc hội; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế 
của Quốc hội; Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và 
An ninh của Quốc hội; Thượng tướng Lương Tam Quang, 
Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, 
Thứ trưởng Bộ Công an.  Dự buổi làm việc về phía tỉnh 
có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc 
Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo 
một số sở, ngành, địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trung tâm Đào 
tạo bóng đá trẻ PVF (viết tắt là Trung tâm PVF) báo 
cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại 
biểu tình hình tổ chức hoạt động chuyên môn. PVF được 
đầu tư cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu của quốc gia. 
Trung tâm PVF có diện tích 20ha, địa điểm tại xã Long 
Hưng (Văn Giang), với 6 sân tập và 1 sân vận động hơn 
3 nghìn chỗ ngồi. Trung tâm PVF có đầy đủ các phòng 
chức năng, khu nhà làm việc, hệ thống ký túc xá. Trung 
tâm PVF hiện đang phục vụ các đội bóng của PVF, đội 
PVF - Công an nhân dân (hạng nhất) và Câu lạc bộ bóng 
đá Công an Hà Nội (V-League). Trung tâm PVF là một 
trong 3 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Châu Á được 
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xếp hạng 3 sao (mức 
đánh giá cao nhất của AFC). Trung tâm PVF hiện có 130 
cán bộ, nhân viên; 160 cầu thủ trong lứa tuổi đào tạo từ 
12 đến 19 tuổi; có 3 chuyên gia nước ngoài phụ trách 
chuyên môn kỹ thuật…

Tham quan các khu vực chức năng và làm việc với 
Trung tâm PVF, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
đánh giá cao cơ sở vật chất của trung tâm; đồng thời đề 
nghị cơ quan chủ quản, đơn vị quản lý, khai thác tiếp tục 
nâng cao chất lượng cơ sở vật chất; đội ngũ cán bộ, huấn 
luyện viên, chuyên gia không ngừng nâng cao chuyên 
môn, nghiệp vụ để đào tạo các thế hệ vận động viên có 

chuyên môn cao. Các vận động viên nỗ lực tập luyện, 
nâng cao kỹ năng chuyên môn, đóng góp thành tích cao 
cho câu lạc bộ và thành tích chung của thể thao Việt 
Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
tặng quà động viên các huấn luyện viên, chuyên gia, 
các vận động viên của đội bóng PVF, Câu lạc bộ bóng 
đá Công an Hà Nội.

* Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự 
lễ khởi công Khu công nghiệp số 05. Cùng dự lễ khởi 
công có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: 
Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; 
Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Trung tướng 
Lê Tấn Tới, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ 
nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; 
Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công 
an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công 
an. Dự buổi lễ về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hữu 
Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 
Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Khu công nghiệp số 05 nằm ở 2 huyện Kim Động và 
Ân Thi, diện tích quy hoạch hơn 192,6ha, tổng vốn đầu 
tư 2.385 tỷ đồng. Khu công nghiệp được quy hoạch xây 
dựng 2 nhà máy xử lý nước thải với công suất 7.500m3/
ngày đêm; khu nhà ở cho công nhân với diện tích 12ha. 
Lĩnh vực thu hút đầu tư của khu công nghiệp (KCN) gồm: 
Điện tử, cơ khí chính xác; công nghiệp nhẹ, các ngành 
sản xuất, kinh doanh khác phù hợp với quy hoạch phát 
triển công nghiệp của tỉnh. Chủ đầu tư hạ tầng KCN là 
Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Yên Mỹ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc 
Văn nhấn mạnh: Khu công nghiệp số 05 là một trong 
những dự án trọng điểm của tỉnh. Do vậy, chủ đầu tư cần 
tập trung huy động nguồn lực, nhân lực để đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng hạ tầng KCN, sớm thu hút các dự án 
vào đầu tư. Việc thu hút dự án vào đầu tư cần ưu tiên các 
dự án có quy mô lớn, công nghiệp sạch, thân thiện với 
môi trường; quan tâm chế độ, chính sách, phúc lợi cho 
công nhân lao động. Tỉnh sẽ đồng hành và chỉ đạo các 
sở, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn cho chủ 
đầu tư nhằm đưa dự án thực hiện đạt và vượt tiến độ đề 
ra.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và 
các đại biểu nhấn nút khởi công Khu công nghiệp số 05.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy...
(TIẾP THEO TRANG 1)
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Thời gian qua, các mô 
hình chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng đã phát huy 

lợi thế của tỉnh về khí hậu, thổ 
nhưỡng, phù hợp với trình độ 
sản xuất, thâm canh của nông 
dân, qua đó đã mang lại hiệu 
quả kinh tế cao hơn so với trước 
đây, góp phần nâng cao giá trị 
sản xuất trên 1ha đất canh tác 
từ 173,5 triệu đồng/ha/năm 
(năm 2017) lên 230 triệu đồng/
ha/năm (năm 2022). Nhiều mô 
hình chuyển đổi mang lại giá 
trị kinh tế cao cho nông dân, 
đồng thời là mô hình điển hình 
để nông dân các địa phương 
học tập kinh nghiệm. Trong đó, 
mô hình chuyển đổi sang trồng 
hoa, cây cảnh cho thu nhập 
trung bình từ 800 triệu đồng 
đến 1 tỷ đồng/ha/năm, đặc biệt 
mô hình chuyển sang sản xuất 
hoa chậu, cây cảnh tại các xã 
Xuân Quan, Phụng Công (Văn 
Giang) cho thu nhập 1,5 - 3 tỷ 
đồng/ha. Mô hình chuyển đổi 
từ trồng ngô, đậu đỗ... sang 
sản xuất giống cây ăn quả ở 
các xã Tân Châu, Bình Minh 
(Khoái Châu) và một số xã 
thuộc huyện Kim Động... cho 
thu nhập bình quân 1 - 1,5 tỷ 
đồng/ha/năm…

Chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng đã góp phần thay đổi hình 
thức tổ chức sản xuất và tư duy 
sản xuất của nông dân, trong 
đó chuyển từ sản xuất quy mô 
nhỏ, hộ gia đình sang sản xuất 
tập trung theo quy mô lớn, hình 
thành các tổ hợp tác, hợp tác 
xã liên kết theo chuỗi giá trị 
ngành hàng, góp phần nâng 
cao hiệu quả sản xuất. Các mô 
hình chuyển đổi đã từng bước 
chuyển theo hướng có tổ chức, 
sản xuất an toàn, bền vững. 
Các vùng chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng được quan tâm, đầu 
tư theo hướng nâng cao năng 
suất, chất lượng và giá trị sản 
phẩm. 

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu 
quả, thu nhập trên một đơn vị 
canh tác, từ năm 2021 đến 
năm 2030, các địa phương có 
nhu cầu chuyển đổi 6.870ha, 

Giải phóng mặt bằng 
(GPMB) là một 
trong những nhiệm 

vụ quan trọng nhằm bảo 
đảm triển khai thực hiện có 
hiệu quả các công trình, dự 
án nói riêng, cũng như thu 
hút đầu tư vào địa bàn nói 
chung. Với tinh thần, trách 
nhiệm cao nhất, thời gian 
qua, huyện Văn Lâm chú 
trọng triển khai thực hiện 
nhiệm vụ này. 

Năm 2021, Ban Thường 
vụ Huyện ủy Văn Lâm đã 
quyết định thành lập Ban 
Chỉ đạo đền bù, GPMB các 
dự án trên địa bàn huyện 
Văn Lâm (Ban Chỉ đạo 
huyện); Ban Tuyên truyền, 
vận động bồi thường, 
GPMB các dự án trên địa 
bàn huyện (Ban Tuyên 
truyền huyện). Định kỳ 
hằng tháng, Ban Chỉ đạo 
huyện họp nghe cơ quan 
chuyên môn báo cáo kết 
quả thực hiện GPMB các 
dự án và cho ý kiến chỉ đạo, 
đôn đốc thực hiện. Trong 
từng thời điểm cụ thể, Ban 
Chỉ đạo huyện xem xét 
đưa vào danh mục các dự 
án cần tập trung cao. Định 
kỳ hằng tuần, Thường 
trực Ban Chỉ đạo huyện 
họp nghe cơ quan chuyên 
môn báo cáo kết quả thực 
hiện và cho ý kiến chỉ đạo 
thực hiện đối với các dự án 
trong danh mục cần tập 
trung cao. Năm 2022, Ban 
Chỉ đạo huyện xem xét, 
đưa vào danh sách 17 dự 
án cần tập trung cao trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện. Cuối năm 2022, 
đầu năm 2023 có 1 dự án 
(Dự án Công viên cây xanh 
trung tâm huyện) cơ bản 
hoàn thành và được đưa ra 
khỏi danh sách. 

Công tác tuyên truyền 
được xác định là một trong 
những nhiệm vụ quan 
trọng hàng đầu của quá 
trình GPMB. Ban chỉ đạo 
huyện yêu cầu Ban quản 
lý dự án đầu tư xây dựng 
huyện phối hợp với các 
phòng, ngành chuyên môn 
của huyện và UBND các 
xã, thị trấn tổ chức các hội 
nghị phổ biến kế hoạch thu 
hồi đất, thông báo thu hồi 
đất, mục đích, ý nghĩa của 
dự án cũng như các thông 
tin liên quan của dự án, 
chế độ, chính sách về bồi 
thường, hỗ trợ tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất 
đến các hộ có đất thu hồi 
trong phạm vi thực hiện 

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 
15 nghìn đàn ong, chủ yếu là 
ong ruồi và ong Ý, tập trung ở 

thành phố Hưng Yên và các huyện: 
Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu. Nghề 
nuôi ong đã được các hộ dân trong 
tỉnh đầu tư phát triển nuôi tập trung, 
quy mô lớn thay vì nhỏ lẻ như trước 
đây để thuận lợi khai thác nguồn mật, 
tạo ra lượng sản phẩm lớn, ổn định về 
chất lượng phục vụ thị trường, trong 
đó,  có khoảng 3 nghìn đàn ong được 
chứng nhận VietGAHP.

Hợp tác xã (HTX) nuôi ong Hưng 
Yên ở thôn 3, xã Hạ Lễ (Ân Thi) có 5 
thành viên, với tổng số 800 đàn ong. 
Từ năm 2018 đến nay, HTX áp dụng 
quy trình nuôi ong VietGAHP. Theo 
đó, đối với nơi đặt ong, các thành viên 
HTX lựa chọn địa điểm đặt bảo đảm 
cách xa trường học, nơi có đông người 
qua lại, khu chế biến sản phẩm chăn 
nuôi, bệnh viện và xa hệ thống kênh 
mương thoát nước thải. Các thùng 
ong được đặt gần nguồn thức ăn, 
nước sạch, bóng râm và xa nguồn ô 
nhiễm về chất thải sinh hoạt, chất thải 
công nghiệp, khu vực phun thuốc trừ 
sâu, kho chứa hóa chất… Ông Đoàn 
Văn Duẩn, Giám đốc HTX nuôi ong 
Hưng Yên cho biết: Để không cần sử 
dụng kháng sinh trong quá trình nuôi, 
hạn chế tình trạng mắc bệnh thối ấu 
trùng, HTX tiến hành thay ong chúa 
thường xuyên; thức ăn của ong bảo 
đảm có nguồn gốc rõ ràng và đạt tiêu 
chuẩn. Khi phát triển nuôi ong theo 
hướng VietGAHP, các vùng sản xuất 
cây trồng trên địa bàn tỉnh sẽ hạn 
chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, 
ưu tiên các sản phẩm hữu cơ thân 
thiện và ít ảnh hưởng tới môi trường 
sống của cộng đồng. Ong được áp 
dụng quy trình nuôi VietGAHP khỏe 
mạnh và cho thời gian khai thác mật 
lâu hơn. Hiện nay, mật ong hoa nhãn 
được HTX bán với giá trung bình 160 
nghìn đồng/lít.

Nhờ áp dụng quy trình nuôi ong 
VietGAHP, sản phẩm mật ong của 
Công ty TNHH mật ong Danh Vị, 
xã Mễ Sở (Văn Giang) không chỉ 
tiêu thụ nội địa mà còn phục vụ xuất 
khẩu. Hiện nay, công ty nuôi khoảng 
2 nghìn đàn ong Ý, sản lượng mật 
các loại trung bình đạt trên 100 tấn/
năm. Ông Lê Thanh Phú, Giám đốc 
Công ty TNHH mật ong Danh Vị cho 
biết: Việc chuẩn hóa quy trình nuôi 

VĂN LÂM

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện 
công tác giải phóng mặt bằng các dự án

dự án. Đối với các hộ chưa 
phối hợp trong quá trình 
thực hiện, Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng huyện 
phối hợp với các phòng, 
ngành chuyên môn của 
huyện và UBND các xã, thị 
trấn tham mưu với UBND 
huyện tổ chức các cuộc đối 
thoại để tạo sự đồng thuận 
trong Nhân dân khu vực 
thực hiện dự án. 

Ban Tuyên truyền 
huyện chỉ đạo các tổ tuyên 
truyền chủ động phối hợp 
với các xã, thị trấn đang có 
dự án triển khai để nắm bắt 
tình hình dư luận xã hội và 
chủ động báo cáo. Các tổ 
tuyên truyền làm việc trực 
tiếp với Ban Thường vụ 
Đảng ủy, lãnh đạo UBND, 
công chức địa chính phụ 
trách công tác quản lý đất 
đai - xây dựng và đại diện 
Ban Tuyên truyền xã, thị 
trấn để đánh giá những tồn 
tại, hạn chế, khó khăn và 
nguyên nhân; thống nhất 
phương pháp, nội dung 

tuyên truyền theo đúng 
chủ trương và pháp luật 
hiện hành... Đặc biệt,  Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy Văn 
Lâm phối hợp tổ chức các 
hội nghị báo cáo viên lồng 
ghép với việc học tập, chia 
sẻ kinh nghiệm hoạt động 
của báo cáo viên, tuyên 
truyền viên nói chung, 
công tác tuyên truyền về 
công tác GPMB nói riêng. 
Trên cơ sở đó, Ban Tuyên 
giáo đảng uỷ các xã, thị 
trấn chủ động tham mưu 
với Đảng ủy xã, thị trấn kế 
hoạch tuyên truyền GPMB 
với nội dung, phương pháp 
cụ thể, phù hợp với tình 
hình thực tiễn…

Chính vì vậy, công tác 
GPMB trên địa bàn huyện 
đã đạt được nhiều kết quả 
tích cực. Từ năm 2021 đến 
nay, Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng huyện đã tham 
mưu tổ chức thực hiện 
GPMB 82 dự án với tổng 
diện tích là 607,3ha. Trong 
đó, đã hoàn thành, bàn 

giao 28 dự án với diện tích 
297,7ha. Điều này khẳng 
định sự quyết tâm của 
huyện trong việc nâng cao 
năng lực, trách nhiệm của 
các cơ quan, đơn vị trong 
GPMB. Nhiều dự án, công 
trình hoàn thành, đi vào 
hoạt động đã và đang làm 
thay đổi diện mạo chung 
của huyện, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội và nâng cao đời sống 
Nhân dân. 

Bên cạnh những kết 
quả đạt được, công tác 
GPMB còn gặp phải những 
khó khăn, vướng mắc làm 
ảnh hưởng đến tiến độ 
GPMB như: Công tác quản 
lý nhà nước về đất đai ở 
một số địa phương qua 
các thời kỳ chưa chặt chẽ, 
nhiều bất cập. Số lượng dự 
án cần GPMB nhiều, diện 
tích GPMB lớn. Nhiều dự 
án GPMB với quy mô lớn, 
yêu cầu tiến độ gấp, triển 
khai cùng lúc…

Năm 2023, Ban Thường 

vụ Huyện ủy Văn Lâm tiếp 
tục xác định: Đẩy nhanh 
tiến độ GPMB các dự án 
là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm cần phải tập 
trung thực hiện. Trong đó, 
huyện xác định 14 dự án 
cần tập trung cao trong 
công tác GPMB. Để đẩy 
nhanh tiến độ GPMB, thời 
gian tới, huyện tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
thực hiện GPMB các dự 
án trên nguyên tắc đúng 
quy định pháp luật, nhưng 
có sự linh hoạt, có trọng 
tâm, trọng điểm, làm đâu 
gọn đấy; đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, phổ biến 
chính sách, pháp luật về 
đất đai, thu hồi đất, bồi 
thường, hỗ trợ, tái định 
cư... Thực hiện đầy đủ 
quy trình thu hồi đất, bảo 
đảm công khai, minh bạch. 
Kiên quyết xử lý theo quy 
định của pháp luật đối với 
các trường hợp khi phương 
án bồi thường, hỗ trợ đã 
tính đúng, tính đủ và bảo 
đảm đúng chế độ chính 
sách, pháp luật và đã giải 
thích, vận động, đối thoại 
công khai, nhưng vẫn cố 
tình khiếu nại không bàn 
giao mặt bằng. 

Đối với Dự án đầu tư 
xây dựng đường vành đai 4 
- vùng Thủ đô Hà Nội, tiếp 
tục tuyên truyền rộng rãi, 
kịp thời, đầy đủ các thông 
tin liên quan đến dự án. 
Các xã, thị trấn có đường 
vành đai 4 - vùng Thủ đô 
Hà Nội đi qua chủ động kế 
hoạch triển khai ngay từ 
việc phân công nhiệm vụ, 
rà soát thông tin nhân, hộ 
khẩu, xét duyệt nguồn gốc 
sử dụng đất, tài sản, thông 
tin, tuyên truyền, giải thích, 
vận động Nhân dân...; phối 
hợp chặt chẽ, kịp thời với 
các cơ quan chuyên môn 
của tỉnh, của huyện trong 
triển khai thực hiện.

THU YẾN

Hiệu quả sản xuất từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

trong đó giai đoạn 2021 - 2025 chuyển 
đổi 4.770ha.

Để việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
đạt hiệu quả, các huyện, thị xã, thành 
phố cần tăng cường chỉ đạo các xã, thị 
trấn xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng ưu tiên chuyển đổi trước 
đối với những diện tích đất cấy lúa hiệu 
quả thấp và những diện tích trồng cây 
hằng năm (ngô, đậu, đỗ...) ở ngoài bãi 
sông Hồng, sông Luộc, trong đó trọng 
tâm chuyển đổi gắn với phát triển các 
sản phẩm nông nghiệp chủ lực của 
tỉnh. Nhóm cây ăn quả lâu năm: Phát 
triển theo hướng chuyên canh, gắn kết 
chặt chẽ sản xuất với công nghiệp bảo 
quản, chế biến và thị trường tiêu thụ. 
Tập trung ghép cải tạo bằng những 
giống nhãn chín sớm, giống nhãn cổ 
(cùi cổ, đường phèn...) đặc sản hoặc 
những giống nhãn đáp ứng các tiêu 
chuẩn phục vụ xuất khẩu. Mở rộng 
diện tích trồng giống vải trứng Hưng 
Yên, vải lai chín sớm Hưng Yên, ghép 
cải tạo giống vải trứng Hưng Yên... trên 
gốc cây vải lai. Ưu tiên chuyển đổi sang 
trồng bưởi các loại và những loại cây 
có múi khác (cam không hạt, cam Bố 
Hạ...) có thời gian thu hoạch, bảo quản 
dài và những giống có tiêu chuẩn đáp 
ứng nhu cầu chế biến. Nhóm hoa, cây 

cảnh, sản xuất cây giống: Chuyển đổi ở 
những chân ruộng cao, chất đất từ khá 
đến tốt. 100% diện tích sản xuất cây ăn 
quả, hoa, cây cảnh của vùng sản xuất 
tập trung từ 5ha trở lên và thực hiện 
theo chuỗi bảo đảm các tiêu chuẩn an 
toàn, có thương hiệu và một phần lớn 
diện tích cây ăn quả được sản xuất, 
chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn 
VietGAP. Diện tích đất ngoài bãi, diện 
tích chân đất cao trồng rau màu có thể 
chuyển đổi sang sản xuất giống cây 
ăn quả, cây giống rau màu... để cung 
cấp nguồn giống cho chuyển đổi trong 
tỉnh và các tỉnh lân cận, nâng cao giá 
trị thu nhập. Nhóm cây dược liệu như 
nghệ, ngưu tất, địa liền, cúc dược liệu... 
chuyển đổi ở những chân ruộng cao, 
chất đất tốt. Nhóm cây rau, quả thực 
phẩm và cây ăn quả hằng năm (đu đủ, 
ổi, táo..), ưu tiên chuyển đổi ở chân 
ruộng có chất đất khá, thuận lợi tiêu, 
thoát nước. Đối với mô hình gieo cấy lúa 
kết hợp nuôi thả thủy sản, thủy cầm: Bố 
trí chuyển đổi những chân ruộng trũng, 
khó thoát nước nhưng có nguồn nước 
tốt chuyển sang nuôi thả thủy sản kết 
hợp nuôi thả thủy cầm, trồng rau màu, 
cây ăn quả hằng năm (đu đủ, ổi, táo...) 
trên bờ để nâng cao hiệu quả kinh tế. 

ĐÀO BAN

Nuôi ong theo hướng VietGAHP

đã giúp nâng cao chất lượng mật 
ong của công ty, mở rộng thị trường 
xuất khẩu. Hằng năm, công ty xuất 
bán từ 70 đến 80 tấn mật cho các 
doanh nghiệp phục vụ xuất khẩu 
sang thị trường EU và Mỹ hoặc chế 
biến đồ uống. Mật ong dùng để xuất 
khẩu chủ yếu là mật một số loại hoa 
như: Cao su, keo, điều. Mật ong hoa 
nhãn, mật ong hoa vải và mật ong 
sú vẹt được tiêu thụ nội địa do có 
mùi thơm đặc trưng, được thị trường 
trong nước ưa chuộng, giá bán cao. 
Hiện nay, công ty có 3 sản phẩm 
được công nhận sản phẩm OCOP 
hạng 3, 4 sao gồm: Mật ong hoa 
nhãn, sữa ong chúa và phấn hoa. 

Theo đánh giá của các hộ 
nuôi ong, áp dụng quy trình nuôi 
VietGAHP, ong sinh trưởng và phát 
triển khỏe mạnh, chất lượng mật ổn 
định. Tuy phải tuân thủ các điều kiện 
chăn nuôi nghiêm ngặt từ lựa chọn 
con giống, điều kiện nuôi, xử lý chất 
thải của đàn ong nhưng mật ong 
VietGAHP được thị trường tin dùng, 
với giá bán cao hơn khoảng 10% 
so với mật ong nuôi theo phương 
pháp truyền thống. Đây cũng là tiền 
đề để mật ong hoa nhãn Hưng Yên 
tiếp cận với một số thị trường như: 
Nhà hàng, siêu thị, sàn thương mại 
điện tử và xuất khẩu. Ngoài ra, để 
nâng cao hiệu quả nuôi ong, người 
nuôi thường lựa chọn ong chúa có 

đặc điểm tốt, thường xuyên điều 
chỉnh lượng ong tương đương với 
cầu, trong đàn ong luôn có trứng, 
ấu trùng, nhộng và duy trì ong thợ 
có các độ tuổi kế tiếp nhau. Trung 
bình, mỗi tổ ong thường có 4 cầu. 
Vào chính vụ hoa nhãn, nếu thời tiết 
thuận lợi, từ 5 ngày có thể quay mật 
1 lần; mỗi đàn cho thu trung bình 1,2 
lít mật. Hiện nay, giá mật ong ruồi 
có giá từ 160 đến 200 nghìn đồng/
lít, mật ong Ý có giá từ 110 đến 
130 nghìn đồng/lít. Trong đó, mật 
ong hoa nhãn được nhiều người ưa 
chuộng và có giá bán cao hơn các 
loại mật khác do có vị ngọt, thơm 
đặc trưng. Khi mật ong hoa nhãn để 
lâu vẫn giữ nguyên được màu sắc, 
hương thơm đặc trưng.

Nhằm nâng cao chất lượng, 
thương hiệu mật ong hoa nhãn Hưng 
Yên, Hội làm vườn và nuôi ong tỉnh 
tăng cường phối hợp với ngành 
chuyên môn của tỉnh tổ chức tập 
huấn, đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật 
mới vào nghề nuôi ong để nâng cao 
năng suất, hiệu quả nuôi; khuyến 
khích hội viên thành lập HTX, tổ 
hợp tác nuôi ong, áp dụng quy trình 
nuôi VietGAHP để tạo sức lan tỏa về 
sản phẩm nông nghiệp sạch trong 
đời sống xã hội, chủ động được thị 
trường tiêu thụ…

HOA PHƯƠNG

Ông Đoàn Văn Duẩn, xã Hạ Lễ (Ân Thi) kiểm tra quá trình làm mật 
của đàn ong

Trồng hoa cúc cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Chính Nghĩa (Kim Động)

Chi trả tiền đền bù GPMB Dự án khu đô thị Đại An cho người dân ở xã Tân Quang

KIM ĐỘNG

55/57 tổ hợp tác hoạt động tốt

THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Chăn nuôi gần 530 nghìn con gia cầm

30% dân số có kỹ năng số cơ bản

Xuất phát từ thực tế trên, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy đề xuất thực hiện đề tài khoa học 
“Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu 
quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên 
cấp ủy thuộc Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 
nhiệm kỳ 2020 - 2025” để làm rõ những 
vấn đề lý luận, đánh giá đúng thực trạng 
và đề xuất các nhóm giải pháp khả thi, 
phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Tại hội thảo, đại biểu tập trung thảo 
luận, phân tích các nội dung: Tăng cường 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối 
với hoạt động báo cáo viên các cấp; phát 
huy vai trò của Ban Tuyên giáo các cấp 
trong việc đổi mới và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; xây 
dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên; nâng 
cao chất lượng hội nghị báo cáo viên các 
cấp; công tác phối hợp trong nội bộ báo 
cáo viên và giữa báo cáo viên với các 

lực lượng tuyên truyền khác; thực trạng 
và giải pháp nhằm hoàn thiện các chế 
độ chính sách và điều kiện phục vụ hoạt 
động của đội ngũ báo cáo viên hiện nay…

Kết luận hội thảo, đồng chí Phạm Văn 
Nghệ, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, 
đồng Chủ nhiệm Đề tài khoa học ghi 
nhận và đánh giá cao các ý kiến tham 
luận tại hội thảo, đồng thời nhấn mạnh: 
Những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ 
được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Chủ 
nhiệm Đề tài khoa học tiếp thu, tổng hợp, 
bổ sung, hoàn thiện đề tài; tiếp tục phối 
hợp với các ban, sở, ngành, nhất là cấp 
ủy các cấp nghiên cứu, tham mưu đề 
xuất giải pháp phù hợp, hiệu quả, qua đó 
góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp 
ủy trong Đảng bộ tỉnh.

Hội thảo khoa học... (TIẾP THEO TRANG 1)

Kỹ năng số cơ bản là khả năng tìm 
kiếm, đánh giá, sử dụng, chia sẻ, tạo 
nội dung bằng công nghệ thông tin và 
internet. Qua tổng hợp, đánh giá của 
Sở Thông tin và Truyền thông, đến nay, 
30% dân số của tỉnh có kỹ năng số cơ 
bản. Kỹ năng số cơ bản giúp việc giao 
tiếp, cộng tác, chia sẻ và hoàn thành 

nhiệm vụ trong công cuộc chuyển đổi số 
toàn diện. Những lao động có kỹ năng số 
cơ bản sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu tuyển 
dụng trong nền kinh tế số. Tỉnh phấn đấu 
đến năm 2025, 70% dân số của tỉnh có 
kỹ năng số cơ bản. 

MAI NHUNG

Để cung ứng các sản phẩm từ gia cầm 
và phát triển chăn nuôi hàng hóa, nông 
dân thành phố Hưng Yên đang chăn 
nuôi gần 530 nghìn con gia cầm các loại. 
Trong đó chủ yếu là gà Đông Tảo, gà lai 
Đông Tảo, gà thịt các loại, gà đẻ trứng và 
thủy cầm. Mỗi năm, hoạt động chăn nuôi 
gia cầm tại thành phố Hưng Yên đem lại 

sản lượng từ 2,5 đến 3 nghìn tấn thịt gia 
cầm thương phẩm. Để nâng cao chất 
lượng sản phẩm gia cầm, thành phố tập 
trung nhân rộng chăn nuôi an toàn sinh 
học, an toàn dịch bệnh, phát triển chăn 
nuôi tập trung, giảm mô hình nhỏ lẻ.

VI NGOAN

Huyện Kim Động hiện có 57 tổ hợp tác 
(THT), chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp. 
Các THT hiện có 560 thành viên. Tổng 
số vốn điều lệ của các THT là 13,22 tỷ 
đồng. Các THT được thành lập và hoạt 
động ở 13/17 xã, thị trấn trong huyện, 
tập trung nhiều nhất ở xã Phạm Ngũ Lão 

với 12 THT, xã Hùng An 9 THT, xã Đức 
Hợp 5 THT... Doanh thu năm 2022 của 
các THT đạt gần 190,3 tỷ đồng. Hiện 
nay, 55/57 THT được đánh giá, xếp loại 
hoạt động tốt. 

LỆ THU 
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Đài KTTV Hưng Yên

Từ ngày 15 đến 16/3/2023

Nhiều mây, đêm không mưa; từ chiều ngày 15/3 có mưa nhỏ, mưa phùn 

và sương mù nhẹ rải rác; gió đông đến đông nam cấp 2, đêm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 25 - 270C

Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 200C

chuyển biến rõ nét trong nhận thức 
và hành động của các cấp ủy, chính 
quyền và người dân.

Hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số 
cần phải đi trước một bước. Do vậy, 
tỉnh đã chỉ đạo tập trung phát triển 
hạ tầng công nghệ thông tin, hạ 
tầng số. Hệ thống cáp quang, trạm 
thu, phát sóng thông tin di động, 
truy cập internet đã phủ sóng 100% 
thôn, tổ dân phố. Điều này thúc đẩy 
ứng dụng công nghệ thông tin thực 
hiện cải cách hành chính, xây dựng 
chính quyền điện tử, cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến mức độ cao cho 
người dân và doanh nghiệp, bước 
đầu mang lại một số kết quả thiết 
thực. Đến hết năm 2022, đã có trên 
40% dịch vụ công trực tuyến có phát 
sinh hồ sơ, nhiều sở, ngành có tỷ lệ 
hồ sơ nộp trực tuyến đạt 100%. 

Thực hiện Nghị quyết số 06, 
thành phố Hưng Yên tập trung huy 
động nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ 
thuật phục vụ chuyển đổi số. Bộ 
phận một cửa UBND thành phố và 
các xã, phường được đầu tư nâng 
cấp nhằm đáp ứng nhu cầu giải 
quyết thủ tục hành chính trực tuyến 
của người dân, doanh nghiệp. Đến 
nay, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính 
nộp trực tuyến tại bộ phận một cửa 
UBND thành phố Hưng Yên đạt gần 
90%. Đồng chí Vũ Minh Đảm, Bí thư 
Đảng ủy xã Liên Phương (thành phố 
Hưng Yên) cho biết: Để hiện thực 
hóa các mục tiêu theo Nghị quyết 
số 06, Đảng ủy, UBND xã ban hành 
các kế hoạch triển khai. Hằng năm, 
xã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số 
theo lộ trình, đồng thời tăng cường 
tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, 
công chức. Đến nay, 100% văn bản 
đi/đến của xã được tiếp nhận, xử lý 

trên môi trường mạng. Xã áp dụng 
quy trình ISO trong giải quyết thủ 
tục hành chính; sử dụng chữ ký số 
chuyên dùng, sử dụng biên lai điện 
tử trong thanh toán khi giải quyết 
thủ tục hành chính cho người dân, 
doanh nghiệp. 

Cùng với chính quyền số, kinh tế 
số đang ngày càng có đóng góp tích 
cực vào thành tựu phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh. Từ ngày 1/7/2022, 
100% doanh nghiệp thực hiện nộp 
thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện 
tử. Kinh tế số trong gần 2 năm qua 
cũng ghi nhận sự phát triển vượt bậc 
của thương mại điện tử, thanh toán 
không dùng tiền mặt. Toàn tỉnh hiện 
nay có trên 10 nghìn doanh nghiệp, 
hợp tác xã, hộ kinh doanh tham 
gia các sàn thương mại điện tử với 
trên 180 nghìn sản phẩm bày bán. 
Tổng doanh thu từ hoạt động kinh 
doanh trên các sàn thương mại đạt 
trên 1.100 tỷ đồng/năm. Nhiều dịch 
vụ thiết yếu như: Điện, nước, viễn 
thông, giáo dục, y tế chuyển sang 
hình thức thanh toán số. Trong bán 
lẻ hàng hóa tiêu dùng, thanh toán 
không dùng tiền mặt cũng ngày 
càng được người dân tin dùng thay 
thế phương thức thanh toán truyền 
thống. 

85% số người trưởng thành sử 
dụng điện thoại thông minh, 86% 
số người trưởng thành có tài khoản 
thanh toán ngân hàng tạo điều 
kiện thuận lợi để người dân tham 
gia công cuộc chuyển đổi số, hình 
thành công dân số. Giờ đây, nhiều 
hoạt động trong đời sống xã hội 
được triển khai thực hiện trên môi 
trường số. Đồng chí Vũ Thị Nụ, Bí 
thư Chi bộ, Trưởng thôn Mễ Thượng, 
xã Yên Phú (Yên Mỹ) cho biết: Hiện 

nay, lãnh đạo thôn sử dụng ứng 
dụng Zalo phục vụ nắm bắt thông 
tin và lãnh đạo, chỉ đạo. Mọi thông 
tin chỉ đạo từ cấp trên đều được chia 
sẻ để những người liên quan nắm 
bắt, thực hiện nên tiến độ công việc 
nhanh hơn trước nhiều. Ngoài ra, 
nhiều hội nghị của Trung ương, tỉnh, 
huyện thực hiện theo hình thức trực 
tuyến kết nối đến cấp xã nên chúng 
tôi được nghe đầy đủ, chính xác các 
thông tin, đồng thời có thể trao đổi 
trực tiếp với người có thẩm quyền để 
được giải đáp thắc mắc…

Chuyển đổi số dần định hình 
cách sống, cách làm việc, tiêu thụ 
và phương thức sản xuất dựa trên 
công nghệ số. Đồng chí Bùi Văn Sỹ, 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông cho biết: Mặc dù đã có nhiều 
chuyển biến tích cực nhưng để công 
cuộc chuyển đổi số của tỉnh đạt kết 
quả như mong đợi, cần sự vào cuộc 
quyết liệt của cả hệ thống chính trị, 
đặc biệt là người đứng đầu các cơ 
quan, đơn vị, địa phương. Trong thời 
gian tới, Sở Thông tin và Truyền 
thông tiếp tục tham mưu với Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh có cơ chế huy động 
và sử dụng hiệu quả các nguồn lực 
để thúc đẩy phát triển các nền tảng 
công nghệ số, đồng thời tăng cường 
tuyên truyền nhằm thay đổi nhận 
thức, tư duy của cộng đồng trong 
tiếp cận và ứng dụng công nghệ 
thông tin và viễn thông. Chuyển đổi 
số phải hướng đến lợi ích của người 
dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu 
quả công tác lãnh đạo của các cấp 
uỷ đảng, hiệu lực quản lý của chính 
quyền các cấp gắn với bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội. 

Chuyển biến... (TIẾP THEO TRANG 1)

Theo tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh, vào hồi 13 
giờ ngày 12/3, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường 
số 4 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) phối hợp với Công an 
xã Lạc Đạo và Công an huyện Văn Lâm tiến hành kiểm 
tra đột xuất đối với địa điểm kinh doanh của ông N.T.A ở 
xã Lạc Đạo (Văn Lâm). Kết quả kiểm tra phát hiện: Địa 
điểm kinh doanh của ông N.T.A đang kinh doanh mặt 
hàng da trâu (tươi), số lượng: 1.600kg, đang bốc mùi hôi, 
không được bảo quản theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình 
được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ 
của số da trâu nêu trên và cho biết: Toàn bộ số hàng 
hóa trên được chủ hàng mua của một người không quen 

biết tại khu vực chợ Long Biên (Hà Nội) mang về huyện 
Văn Lâm để bán lại. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ 
quan chức năng phát hiện thu giữ.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 đã ban hành 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 
15.500.000 đồng đối với 2 hành vi vi phạm: Kinh doanh 
hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đăng 
ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải 
đăng ký theo quy định. Buộc tiêu huỷ toàn bộ 1.600kg da 
trâu không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn 
thú y nêu trên.

PV 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư 
Nguyễn Văn Linh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
bức tranh Phố Hiến xưa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm 
với các đại biểu và cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của Trung tâm Đào tạo 
bóng đá trẻ PVF

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu bấm nút khởi công 
Khu công nghiệp số 05

Trong chuyến công tác tại tỉnh ngày 14/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến 
dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (thành phố Hưng Yên), làm 
việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm việc với Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF ở 
huyện Văn Giang, dự lễ khởi công Khu công nghiệp số 05 thuộc 2 huyện Kim Động 

và Ân Thi. Báo Hưng Yên trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số hình ảnh hoạt động 
trong chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

ĐÀO BAN - PHẠM ĐĂNG

Đối với rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
thường xuyên: Tổ chức rà soát mỗi tháng 1 
lần, thực hiện từ ngày 15 hằng tháng, kết thúc 
vào ngày 31/8/2023 (chỉ tổ chức rà soát nếu 
trong tháng có giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo hoặc đề nghị công nhận thoát 
nghèo, hộ thoát cận nghèo). Đối với rà soát 
hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ: Tổ chức rà 
soát 1 lần/năm, thực hiện từ ngày 1/9 đến hết 
ngày 14/12/2023. Đối với xác định hộ làm 
nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 
bình: Tổ chức xác định mỗi tháng 1 lần, thực 
hiện từ ngày 15 hằng tháng (chỉ tổ chức xác 
nhận nếu trong tháng có giấy đề nghị xác 
định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức 
sống trung bình).

Đối tượng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
thường xuyên là hộ gia đình có giấy đề nghị 
rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ gia đình 
thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do 
UBND cấp xã đang quản lý tại thời điểm rà 
soát có giấy đề nghị công nhận thoát nghèo, 
thoát cận nghèo.

Đối tượng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
theo định kỳ là hộ gia đình có giấy đề nghị 
rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ gia đình 
thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do 
UBND cấp xã đang quản lý tại thời điểm rà 
soát.

Đối với xác định hộ làm nông nghiệp, ngư 
nghiệp có mức sống trung bình là hộ gia đình 
làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư 
nghiệp có giấy đề nghị xác nhận hộ có mức 
sống trung bình trên địa bàn tỉnh.

Các tiêu chí xác định; quy trình, phương 
pháp rà soát thực hiện theo đúng các quy 
định, hướng dẫn.

Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
thường xuyên nhằm xác định và lập bổ sung 
danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo (nếu có) 
để thực hiện kịp thời các chính sách giảm 
nghèo và an sinh xã hội năm 2023 và cập 
nhật các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên 
địa bàn tỉnh (nếu có). Rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo định kỳ nhằm xác định, lập danh 
sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 và 
thống kê tổng hợp chính xác số hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, từng nhóm đối tượng nghèo làm 
căn cứ xây dựng, thực hiện các chính sách 
giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2024. 

Xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp 
có mức sống trung bình nhằm thống kê và lập 
được danh sách hộ gia đình làm nông nghiệp, 
ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa 
bàn tỉnh, làm căn cứ xác định đối tượng để 
ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo 
hiểm y tế và chính sách khác theo quy định….

Rà soát hộ nghèo...
(TIẾP THEO TRANG 1)

Đồng chí Lưu Văn Hưng, Chi hội trưởng Chi hội  Nông dân thôn Đống Lương, 
xã Hiệp Cường (Kim Động) chăm sóc cây cảnh

tích cực tham gia sinh 
hoạt hội. Từ những việc 
“đến tận ngõ, gõ cửa từng 
nhà”, kết hợp với các buổi 
sinh hoạt, tôi tranh thủ trò 
chuyện, chia sẻ với hội 
viên về những khó khăn, 
vướng mắc trong phát triển 
kinh tế gia đình.

Đồng chí Hồ Ngọc 
Quang, Chủ tịch Hội Nông 
dân xã Hiệp Cường cho 
biết: Những việc làm của 
đồng chí Hưng đã góp 
phần giúp hoạt động của 
Hội Nông dân xã có những 
bước phát triển mạnh mẽ, 
thúc đẩy các phong trào 
nông dân thi đua sản xuất, 
kinh doanh giỏi, nông dân 
giúp nhau phát triển kinh 
tế... Nhiều năm qua, đồng 
chí Lưu Văn Hưng đã được 
các cấp tặng nhiều bằng 
khen, giấy khen.

Chi hội trưởng... 
(TIẾP THEO TRANG 1)

Buộc tiêu huỷ 1.600kg da trâu tươi 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn 

thực phẩm và vệ sinh thú y

Một số hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chuyến công tác tại tỉnh


