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VẤN ĐỀ DƯ LUẬN QUAN TÂMVẤN ĐỀ DƯ LUẬN QUAN TÂM

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP 
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TRONG SỐ NÀYĐƯỜNG DÂY NÓNGĐƯỜNG DÂY NÓNG

 BÁO HƯNG YÊN BÁO HƯNG YÊN

* Tiếp nhận phản ánh 
của Nhân dân: 0904146018, 
0862108383.

* Tiếp nhận phản ánh 
về công tác phát hành báo: 
0987648383, 0979713919. 

Theo quy định tại Thông tư số 04/2022/
TT- BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 12/2017/TT- BGTVT ngày 15/4/2017 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về đào tạo, sát hạch, cấp phép lái 
xe cơ giới đường bộ, ngoài sát hạch thực 
hành lái xe trong hình, người học lái xe ô 
tô còn phải sát hạch thực hành lái xe trên 
đường giao thông. Quy định này là cần 
thiết cho người học lái xe tập xử lý tình 
huống, tuy nhiên, việc thực hành lái xe ô 
tô trên đường luôn tiềm ẩn nguy cơ gây 
tai nạn giao thông. Thực tế đã có nhiều 
vụ tai nạn do xe tập lái gây ra cho người 
đi đường và cho chính các học viên khi 
tham gia giao thông.

Hiện nay, trong hệ thống pháp luật 
nước ta đã có nhiều văn bản quy định về 
các điều kiện bảo đảm an toàn cho xe 
tập lái. Tại khoản 1, Điều 58, Luật Giao 
thông đường bộ quy định: “Người tập lái 
xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực 
hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo 

trợ tay lái”. Xe tập lái và người ngồi trên xe 
tập lái cũng phải đáp ứng các điều kiện 
như: Ô tô tải sử dụng để dạy lái xe các 
hạng B1, B2 phải có trọng tải từ 1.000 
kg trở lên với số lượng không quá 30% 
tổng số xe tập lái cùng hạng của cơ sở 
đào tạo; có giấy chứng nhận kiểm định 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 
còn hiệu lực; có hệ thống phanh phụ bố 
trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực 
hành lái xe, kết cấu chắc chắn, thuận 
tiện, an toàn, bảo đảm hiệu quả phanh 
trong quá trình sử dụng; thùng xe phải 
có mui che mưa, nắng và ghế ngồi chắc 
chắn cho người học; hai bên cánh cửa 
hoặc hai bên thành xe phải có tên cơ sở 
đào tạo, cơ quan quản lý trực tiếp và số 
điện thoại liên lạc theo mẫu quy định;  xe 
ô tô phải có 2 biển “TẬP LÁI” theo mẫu 
quy định... Khoản 11, Điều 5, Thông tư 
số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định: Giáo viên khi dạy thực hành lái xe 
phải đeo phù hiệu "Giáo viên dạy lái xe",  

Phòng, tránh tai nạn giao thông 
từ xe tập lái

PHẠM ĐĂNG Đền thờ Triệu Việt Vương, xã Dạ Trạch (Khoái Châu)

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử

LÊ HIẾU

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  
và các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen 
tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2023

(XEM TRANG 4)

(XEM TRANG 3)

Phụ nữ 
lực lượng vũ trang tỉnh 

lan tỏa yêu thương

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN 

Đầu tư xây dựng, 
nâng cấp lưới điện

Ngày 15/3, Đoàn giám sát của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí 
Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy 
ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội 
làm trưởng đoàn đã làm việc với Đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh về việc thực 
hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 
ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi 
mới chương trình, sách giáo khoa giáo 
dục phổ thông (Nghị quyết số 88) và 
Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 
21/11/2017 của Quốc hội điều chỉnh 

lộ trình thực hiện chương trình, sách 
giáo khoa giáo dục phổ thông mới 
theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 
(Nghị quyết số 51). Tiếp và làm việc 
với đoàn giám sát có các đồng chí: 
Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy; Nguyễn Đại Thắng, Phó 
Trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh; Trần Thị Tuyết Hương, 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo 
một số sở, ban, ngành tỉnh.

Công bố quyết định tiếp nhận, 
bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

Tin, ảnh: MINH NGHĨA

Tổng kết công tác tuyển chọn, 
gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Tin, ảnh: HOÀNG BỀN

(XEM TRANG 4)(XEM TRANG 3)

Giám sát việc thực hiện 
đổi mới chương trình, sách giáo khoa 
giáo dục phổ thông tại tỉnh Hưng Yên

PV
(XEM TRANG 4)

Ngày 15/3, Sở Công Thương tổ chức 
Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền 
của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 
(15/3). Đến dự có đồng chí Nguyễn 
Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa 
phương, doanh nghiệp cùng đông đảo 
người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. 

Những năm qua, Sở Công Thương 
với vai trò là cơ quan đầu mối đã chủ 
động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp tổ chức các hoạt động 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một 
cách hiệu quả và thiết thực. Công tác 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn 
được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, 
đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội 
trong tỉnh quan tâm, triển khai tích cực 
thông qua các hoạt động truyền thông, 
hội nghị, hội thảo, treo banner, phát 
hành tờ rơi....

Ngày Quyền của Người tiêu dùng 
Việt Nam năm 2023 có chủ đề “Thông 
tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, 

MINH HUẤN
(XEM TRANG 4)

Phát động hưởng ứng 
Ngày Quyền của người tiêu dùng 

Việt Nam năm 2023
Ngày 15/3, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất 
lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong 
giai đoạn hiện nay”. 

Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có 834 Ban công tác Mặt trận ở khu 
dân cư với trên 8.000 thành viên. Những năm qua, công tác kiện 
toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác 
Mặt trận ở khu dân cư được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp coi trọng với nhiều giải pháp thiết thực, từng bước 
đổi mới, góp phần tập hợp, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, phát huy dân 
chủ, giữ vững kỷ cương, xây dựng quy ước, hương ước, nếp sống 

Ngày 15/3, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 
tổ chức phiên họp thứ Nhất năm 2023. Đồng chí Trần 
Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ 
tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì phiên 
họp. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng tỉnh; các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng tỉnh.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng tỉnh xem xét hồ sơ, bỏ phiếu biểu quyết 
đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà 
nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với 10 bà mẹ; đề 
nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối với 19 tập thể, 15 
cá nhân. Trong đó, đề nghị tặng Huân chương Lao động 
các hạng đối với 3 tập thể, 5 cá nhân; đề nghị Chính phủ 
tặng Cờ thi đua đối với 11 tập thể; đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân. 

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Trần Quốc Văn, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh yêu cầu các thành viên 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nghiên cứu kỹ từng 
trường hợp đề nghị khen thưởng với tinh thần công tâm, 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 
họp phiên thứ Nhất năm 2023

LỆ THU 

LÊ HIẾU

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng 
hoạt động của Ban công tác 

Mặt trận ở khu dân cư 
trong giai đoạn hiện nay”

(XEM TRANG 3)

(XEM TRANG 3)
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QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

* Độ bao phủ của các cơ sở y tế trên 
địa bàn tỉnh đạt 4,4 cơ sở khám, chữa 
bệnh/1 xã, phường, thị trấn và 8,3 cơ sở 
hành nghề dược/1 xã, phường, thị trấn.

* Từ năm 2015 đến nay, xã Lạc Đạo 
(Văn Lâm) có 1.215 lượt hộ được các 
tổ chức đoàn thể tín chấp để vay vốn 
ưu đãi từ các tổ chức tín dụng với số 
tiền gần 32 tỷ đồng. Xã phối hợp với 
các cơ quan chức năng tổ chức 52 lớp 
tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật 
cho 3.254 lượt người dân. 

* Từ đầu năm đến ngày 10/3, các 
cựu chiến binh, cựu quân nhân trong 
tỉnh đã trồng được trên 600 cây xanh 
gồm cây thân gỗ lấy bóng mát, cây 
hoa… Trong số các hàng cây đã trồng 
có 12 hàng cây được gắn biển “Cựu 
chiến binh tự quản”.  

* Đến nay, toàn xã An Vĩ (Khoái 
Châu) có 4/4 làng được công nhận làng 
văn hóa, 935 hộ nông dân đạt danh 
hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 98% trong 
tổng số hộ nông dân đăng ký tham gia 
phong trào.

* Huyện Kim Động đang có gần 400 
mô hình kinh tế trang trại, gia trại chăn 
nuôi, trong đó, có trên 160 trang trại, 
còn lại là gia trại. Các trang trại, gia trại 
tạo việc làm và thu nhập thường xuyên 
cho hơn 800 lao động, với mức thu nhập 
trung bình 4 - 8 triệu đồng/người/tháng.

* Hiện nay, thành phố Hưng Yên có 
6.050 hộ nông dân đạt sản xuất, kinh 
doanh giỏi các cấp, trong đó, cấp trung 
ương có 24 hộ, cấp tỉnh 158 hộ, cấp 
thành phố 1.489 hộ và cấp cơ sở 4.379 
hộ. 
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QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG

Về  huyện Văn Giang, mỗi khi nhắc 
đến dân quân làm kinh tế, ai nấy đều khen 
ngợi, cảm phục anh Vũ Cao Thắng, Tiểu 
đội trưởng Tiểu đội dân quân cơ động thị 
trấn Văn Giang (Văn Giang). 

Sau khi xuất ngũ trở về, anh Thắng tham 
gia công tác tại địa phương và lực lượng 
dân quân. 10 năm gắn bó với lực lượng 
dân quân cơ động thị trấn đã giúp anh  rèn 
luyện sự kiên trì vượt khó, dám nghĩ, dám 
làm… Hành trình đến với nghề trồng hoa 6 
năm qua của anh cũng không ít khó khăn 
do thiếu vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, 
chưa chủ động được đầu ra… Mất rất nhiều 
thời gian, anh phải đi tìm hiểu các cơ sở, 
mô hình sản xuất, kinh doanh hoa của địa 
phương lân cận… từ đó kỹ thuật được nâng 
lên, đạt hiệu quả tốt. Đến nay, anh có 2 
mẫu trồng hoa với trên 20 loại hoa khác 
nhau, trong đó chủ lực là cây hoa hồng với 
8000 gốc bán ra thị trường trong và ngoài 
tỉnh; lợi nhuận bình quân mỗi năm đạt khoảng 800 triệu đồng. 

Không ngừng phát triển nghề trồng hoa, anh Vũ Cao Thắng liên tục mở 
rộng diện tích, tạo việc làm thường xuyên cho 3 đến 5 lao động địa phương, 
đồng thời còn giúp đỡ về giống, vốn, chuyển giao kỹ thuật cho nhiều người 
dân cùng phát triển nghề trồng hoa, nhất là những thanh niên, cán bộ, chiến 
sỹ dân quân và quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. 

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Văn 
Giang cho biết: Đồng chí Thắng là điển hình trong phát triển kinh tế kết hợp 
với thực hiện tốt các nhiệm vụ, là tấm gương tiêu biểu của lực lượng dân 
quân thị trấn, xứng đáng để các thanh niên, lực lượng dân quân noi theo. 

VƯƠNG BẮC

Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị 
trong LLVT huyện Khoái Châu 

Tập huấn cán bộ Ban CHQS 
cấp xã, phường, thị trấn

Trao giải cuộc thi 
viết với chủ đề 

“Bác Hồ với Hưng Yên, 
Hưng Yên với Bác Hồ”

Ngày 10/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức trao giải Cuộc thi 
viết với chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với 
Bác Hồ”. 

Sau gần 4 tháng hưởng ứng tham gia, cán bộ, chiến 
sỹ lực lượng vũ trang tỉnh đã có gần 9.000  tác phẩm 

TIỂU ĐỘI TRƯỞNG TIỂU ĐỘI 
DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG LÀM KINH TẾ GIỎI

GƯƠNG CÁN BỘ, CHIẾN SỸ LLVT

   Ban CHQS huyện Khoái Châu vừa tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị 
trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện năm 2023. Đây là đơn vị được Bộ CHQS 
tỉnh chọn làm trước để rút kinh nghiệm tổ chức hội thi trong LLVT tỉnh. 

Tham gia hội thi gồm các thí sinh là cán bộ Ban CHQS huyện và chính trị viên, 
chính trị viên phó ban CHQS các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện. 
Thí sinh thực hiện 4 nội dung thi: Soạn bài giảng (trên giấy và bài giảng điện tử); 
thực hành giảng bài, kết hợp xử trí tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài; 
thi nhận thức; thi viết 1 bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Kết thúc hội thi, Ban CHQS huyện trao giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích 
cho các thí sinh có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi. 

KHẮC CƯỜNG

Ngày 13/3, tại Trung đoàn 126, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn cho các đồng 
chí cán bộ là chính trị viên phó Ban CHQS các  xã, phường, thị trấn trong toàn 
tỉnh. 

Trong thời gian 7 ngày, học viên được quán triệt các nội dung về: Chiến tranh 
nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quan điểm, chính sách dân 
tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; Chiến lược phát triển 
bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; công tác 
tuyên truyền, vận động Nhân dân của dân quân, tự vệ tham gia giải quyết một số 
tình hình phức tạp tại địa phương; chức trách nhiệm vụ và mối quan hệ công tác 
của Ban CHQS xã, phường, thị trấn; công tác quốc phòng và quản lý nhà nước 
về quốc phòng ở xã, phường, thị trấn; một số nội dung cơ bản về công tác tham 
mưu huấn luyện DQTV và phòng thủ dân sự… Ngoài ra, các học viên còn được 
học điều lệnh đội ngũ, ném lựu đạn và tập bắn súng tiểu liên AK.

CTV

dự thi. Theo đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, các tác giả, nhóm tác giả đã có sự đầu tư 
nghiên cứu, sáng tạo, nhiều mô hình được đầu tư công phu, khái quát được những 
giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình cảm của Bác 
Hồ đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên, tình cảm của Đảng 
bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với Bác Hồ, việc học tập và làm 
theo Bác… 

Bộ CHQS tỉnh trao giải nhất, nhì, ba cho các tập thể, cá nhân có bài thi xuất 
sắc, đồng thời lựa chọn gửi tham gia dự thi cấp tỉnh.

CTV

Anh Vũ Cao Thắng

Thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 8 (khóa XI) về “Chiến 
lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 

hình mới”, Sở Giáo dục và Đào tạo 
chỉ đạo các đơn vị, nhà trường quán 
triệt, triển khai và tổ chức thực hiện 
nghị quyết nghiêm túc, đồng bộ, 
bài bản; trong đó coi trọng công tác 
tuyên truyền, giáo dục cho học sinh 
về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ 
đạo các đơn vị, nhà trường triển khai 
kế hoạch, chương trình hành động 
của tỉnh, của ngành nhằm nâng cao 
nhận thức trong  cán bộ, đảng viên, 
nhân viên, người lao động, học sinh 
về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng 
như nêu cao trách nhiệm, tinh thần 
cảnh giác cách mạng đấu tranh làm 
thất bại âm mưu, thủ đoạn chiến 
lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn 
lật đổ” của các thế lực thù địch…

Thế hệ trẻ ngày hôm nay, mặc 
dù được sinh ra và lớn lên trong 
một đất nước thanh bình, được tận 
hưởng cuộc sống ấm no nhưng cũng 
rất cần được bồi đắp thêm lòng yêu 
nước, được trang bị những kiến thức 
cơ bản về tình hình kinh tế, chính 
trị, quốc phòng và an ninh. Với mục 
đích đó, bộ môn Giáo dục quốc 
phòng và an ninh được đưa vào 
chương trình giáo dục phổ thông, trở 
thành môn học bắt buộc đối với tất 
cả các học sinh nhằm trang bị cho 
các em những hiểu biết ban đầu về 
nền quốc phòng toàn dân, thế trận 
an ninh nhân dân cùng những kiến 
thức cơ bản, những kỹ năng quân 
sự cần thiết để sẵn sàng thực hiện 
nghĩa vụ cao cả là bảo vệ Tổ quốc. 
Được sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ 
của Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các 
huyện, thị xã, thành phố, công tác 
quốc phòng, quân sự cũng như công 
tác giáo dục quốc phòng và an ninh 
được ngành Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh thực hiện nghiêm túc. Sở Giáo 
dục và Đào tạo phối hợp với các 
sở, ngành chức năng tham mưu với 
UBND tỉnh tuyển dụng, xây dựng đội 
ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng 
và an ninh ở các nhà trường bảo đảm 
số lượng, chất lượng. Trước khi bước 
vào năm học, tỉnh tổ chức tập huấn, 
bồi dưỡng cho 100% số giáo viên 
giáo dục quốc phòng và an ninh để 

Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên 
về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Giao lưu thanh niên thành phố Hưng Yên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

cập nhật, bổ sung những nội dung 
mới; chỉ đạo các đơn vị chức năng 
thực hiện liên kết giảng dạy giáo 
dục quốc phòng và an ninh cho 
sinh viên các trường đại học, cao 
đẳng theo quyết định về việc điều 
chỉnh, bổ sung danh sách liên kết 
giáo dục quốc phòng và an ninh 
của Bộ Quốc phòng. Trong quá 
trình giảng dạy, tỉnh yêu cầu đổi 
mới phương pháp, chú trọng ứng 
dụng công nghệ thông tin vào 
khai thác tư liệu, đưa những hình 
ảnh, thông tin mới về hoạt động 
quốc phòng và an ninh vào bài 
giảng bảo đảm sự phát triển của 
xã hội, yêu cầu, nhiệm vụ trong 
tình hình mới. Đồng thời, sử dụng 
hình thức đa dạng, phong phú 
như: Kết hợp giảng dạy trên lớp 
với tổ chức hoạt động ngoại khóa, 
tham quan di tích lịch sử, truyền 
thống cách mạng của quê hương; 
tổ chức học tập trung kết hợp hoạt 
động trải nghiệm trong môi trường 
quân sự, hội thao giáo dục quốc 
phòng và an ninh, các lớp “Học kỳ 
Quân đội” cho học sinh để tạo sự 

hứng thú, lôi cuốn người học.
Cô giáo Đỗ Thị Giang, Hiệu 

trưởng Trường THPT Hưng Yên 
cho biết: Cùng với các môn học 
khác, môn Giáo dục quốc phòng 
và an ninh đã góp phần hình thành 
phẩm chất, năng lực chung, giáo 
dục lòng yêu nước, xây dựng niềm 
tự hào, tự tôn dân tộc cho HSSV. 
Qua môn học giúp thế hệ trẻ hiểu 
về nền quốc phòng toàn dân, thế 
trận an ninh nhân dân, truyền 
thống chống giặc ngoại xâm của 
dân tộc, lực lượng vũ trang và 
nghệ thuật quân sự Việt Nam; 
có kiến thức cơ bản, cần thiết về 
phòng thủ dân sự, sẵn sàng thực 
hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần 
củng cố quốc phòng, an ninh, bảo 
vệ Tổ quốc. Thực hiện nhiệm vụ 
giáo dục quốc phòng, an ninh 
năm học 2022-2023, trong tháng 
10/2022, Trường THPT Hưng Yên 
đã tổ chức Hội thao giáo dục quốc 
phòng và an ninh. Hội thao được 
tổ chức nhằm động viên tinh thần 
dạy và học môn Giáo dục quốc 
phòng và an ninh; kiểm tra, đánh 

giá chất lượng, hiệu quả của việc 
thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc 
phòng, an ninh trong nhà trường; 
phát hiện những tập thể, cá nhân 
đạt thành tích cao trong học tập 
và rèn luyện, từ đó có kế hoạch 
nhân rộng điển hình tiên tiến, thúc 
đẩy phong trào thi đua học tập 
môn Giáo dục quốc phòng và an 
ninh trong nhà trường.

Có thể khẳng định, giáo dục 
quốc phòng và an ninh có một 
vai trò và ý nghĩa to lớn trong 
việc giáo dục và nâng cao ý thức, 
phẩm chất đạo đức của con người, 
đặc biệt là HSSV - thế hệ trẻ, chủ 
nhân tương lai của đất nước. Việc 
giảng dạy cho HSSV những kiến 
thức về quốc phòng và an ninh sẽ 
giúp cho khối đại đoàn kết toàn 
dân và sức mạnh dân tộc không 
ngừng được củng cố và lớn mạnh, 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa.

HOÀNG BỀN

TIN VẮN

Đại tá Vũ Trọng Thoan, Phó 
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho 
biết: Mặc dù còn gặp nhiều 

khó khăn chi phối, quân số cán bộ, 
hội viên ít, lại được giao đảm nhiệm 
nhiều nhiệm vụ khác nhau, song 
cán bộ, hội viên và các tổ chức hội 
phụ nữ trong lực lượng vũ trang 
(LLVT) tỉnh đã tổ chức triển khai và 
thực hiện toàn diện các nhiệm vụ 
công tác hội và phong trào phụ nữ, 
đạt nhiều kết quả nổi bật. Các tổ 
chức hội đã gắn phong trào thi đua, 
các cuộc vận động và các chương 
trình do Hội liên hiệp phụ nữ các 
cấp phát động với phong trào thi 
đua quyết thắng của LLVT tỉnh và 
phong trào thi đua yêu nước tại địa 
phương, góp phần lan tỏa hình ảnh 
đẹp của phụ nữ LLVT tỉnh trong 
thời kỳ mới. 

Từ phong trào thi đua “Phụ nữ 
LLVT tỉnh trí tuệ - Bản lĩnh, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia 
đình hạnh phúc, xứng danh Bộ 
đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, phong trào 
phụ nữ giúp nhau phát triển kinh 
tế gia đình, xây dựng gia đình “No 
ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, 
văn minh” gắn với thực hiện Chỉ 
thị số 05 của Bộ Chính trị và tiêu 
chí "Bốn tốt" trong phụ nữ LLVT 
tỉnh, Cuộc vận động Xây dựng 
gia đình “5 không, 3 sạch"..., các 
đợt thi đua đặc biệt, thi đua cao 
điểm được các tổ chức hội cụ thể 
hóa thành nhiều mô hình cụ thể, 
trong quá trình triển khai, tổ chức 
thực hiện có nhiều đổi mới, sáng 
tạo. Thực hiện đợt thi đua đặc biệt 
chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ 
Quân đội lần thứ VII và Đại hội đại 
biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII 
với chủ đề “Lan tỏa yêu thương”, 
các tổ chức hội phụ nữ trong LLVT 
tỉnh tham mưu với cấp ủy, chỉ huy 
các cơ quan, đơn vị không chỉ phát 
động cán bộ, hội viên phụ nữ mà 
còn vận động cả cán bộ, chiến sĩ 
tham gia xây dựng mô hình “Phụ 
nữ LLVT tỉnh lan tỏa yêu thương” 
và mô hình “Tiết kiệm vì phụ nữ 
khó khăn” tại các tổ chức hội. 

Đại úy quân nhân chuyên 
nghiệp Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Chủ tịch Hội phụ nữ Ban CHQS 
huyện Văn Lâm chia sẻ: Hội phụ 
nữ Ban CHQS huyện thường 
xuyên duy trì thực hiện tốt các 
mô hình tại hội phụ nữ và tổ chức 
các hoạt động thăm, tặng quà các 
thương binh nặng đang điều trị tại 

Phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh lan tỏa yêu thương

Trung tâm Điều dưỡng thương 
binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; 
thăm, tặng quà phụ nữ và trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh 
hiểm nghèo, trẻ mồ côi do đơn vị 
nhận đỡ đầu...

Nét nổi bật trong thực hiện mô 
hình “Phụ nữ LLVT tỉnh lan tỏa yêu 
thương” là các tổ chức Hội phụ 
nữ trong LLVT tỉnh đã triển khai 
thực hiện tốt Chương trình “Mẹ đỡ 
đầu” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng 
trẻ mồ côi do tác động của dịch 
Covid-19 trong LLVT tỉnh, giai 
đoạn 2022 - 2026. Đến nay, các 
tổ chức Hội phụ nữ trong LLVT 
tỉnh đã tham mưu với cấp ủy, chỉ 
huy đơn vị nhận đỡ đầu và bảo trợ 
9 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh. Số 
tiền và quà các cơ quan, đơn vị, 
các tổ chức hội đã tiến hành trao 
cho trẻ mồ côi trong năm 2022 là 
50.300.000 đồng.

Bên cạnh đó, các tổ chức Hội 
phụ nữ LLVT tỉnh còn thường 
xuyên tham mưu với Bộ CHQS 

tỉnh quan tâm, chăm lo thực 
hiện tốt công tác chính sách hậu 
phương quân đội, đảm bảo tốt các 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của phụ nữ và trẻ em. Thực 
hiện mô hình “Đồng hành cùng 
em đến trường”, năm 2022, Hội 
phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp 
Ban Dân vận tham mưu với Bộ 
CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị gặp 
mặt tuyên dương 150 học sinh 
giỏi các cấp, học sinh thi đỗ đại 
học là con cán bộ, nhân viên khối 
cơ quan Bộ CHQS tỉnh; học sinh 
tiêu biểu là con các gia đình chính 
sách, gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn tỉnh thi đỗ vào 
các học viện, trường sỹ quan trong 
Quân đội và tặng xe đạp cho 25 
học sinh nghèo vượt khó, học sinh 
là trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh với 
số tiền gần 100 triệu đồng; hướng 
dẫn các tổ chức Hội phụ nữ thuộc 
Ban CHQS các huyện, thị xã, 
thành phố tham mưu tổ chức gặp 
mặt, tặng quà cho 113 học sinh 

tiêu biểu là con cán bộ, nhân viên 
tại các cơ quan, đơn vị và tặng xe 
đạp cho 20 học sinh nghèo vượt 
khó, học sinh là trẻ mồ côi do đơn 
vị nhận đỡ đầu với số tiền gần 90 
triệu đồng. Tham mưu tổ chức 
tặng quà cho các cháu thiếu niên, 
nhi đồng là con cán bộ, nhân viên 
đang công tác tại các cơ quan, 
đơn vị và các cháu là trẻ mồ côi 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn tỉnh được các cơ quan, đơn 
vị nhận đỡ đầu nhân “Tháng hành 
động vì trẻ em”, Ngày gia đình 
Việt Nam, Tết Trung thu với số 
tiền gần 150 triệu đồng. Phối hợp 
với Đoàn Thanh niên Bộ CHQS 
tỉnh hành quân về xã Thiện Phiến 
và xã Thủ Sỹ (Tiên Lữ) tặng 10 
suất quà cho các gia đình chính 
sách có hoàn cảnh khó khăn và 
gắn trên 100 bình hoa tri ân, tu 
sửa nghĩa trang liệt sỹ.

THU THỦY 
Bộ CHQS tỉnh

Đại diện Hội phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh trao tiền hỗ trợ tặng cháu Tống Đức Trung, 
xã Tống Phan (Phù Cừ)
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Thời gian qua, Công 
ty Điện lực Hưng Yên 
(PC Hưng Yên) luôn 

chú trọng công tác bảo 
dưỡng, vận hành lưới điện 
an toàn, ổn định, đồng 
thời, tập trung nguồn lực 
đầu tư xây dựng hệ thống 
lưới điện, nâng cấp hạ tầng 
lưới điện, nhằm phục vụ 
nhu cầu sử dụng điện của 
người dân, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương.

Hiện nay, PC Hưng Yên 
đang quản lý vận hành 
127 xuất tuyến trung áp 
với tổng chiều dài 2.236,83 
km; 4.185 trạm biến áp với 
tổng công suất đặt trên 
2,8 triệu kVA; 6785,9km 
đường dây hạ thế và hơn 
460,4 nghìn công tơ bán 
điện. Để bảo đảm nhu cầu 
điện cho sản xuất và tiêu 
dùng, đơn vị không ngừng 
nghiên cứu, đầu tư các dự 
án nhằm nâng cao khả 
năng cung ứng điện, phục 
vụ kịp thời nhu cầu điện 
ngày càng tăng trên địa 
bàn.

Nhằm nâng cao chất 
lượng điện năng, PC Hưng 
Yên đã xây dựng kế hoạch, 
triển khai và đề ra nhiều 
giải pháp cụ thể, tiếp tục 
đẩy mạnh công tác đầu tư, 
nâng cấp cải tạo hạ tầng 
lưới điện. Đến nay, phụ tải 
lưới điện trên địa bàn tỉnh 
có chiều hướng tăng từ 8 
đến 9%, đặc biệt vào đợt 
nắng nóng cao điểm, phụ 
tải dự báo có khả năng 
tăng từ 10 đến 12%. Để 
bảo đảm cấp điện ổn định, 
ngay từ đầu năm, PC Hưng 
Yên đã lập kế hoạch ưu 
tiên đầu tư cải tạo, sửa 
chữa, bảo dưỡng lưới điện 
trung áp, hạ áp theo phân 
cấp công ty quản lý. Đến 
nay, công tác đầu tư xây 
dựng đã đáp ứng cơ bản 
nhu cầu phát triển phụ tải 
tại địa phương. Đến ngày 
12/3, công ty đã triển khai 
10 dự án chống quá tải lưới 
điện, trong đó, đã cấp đủ 
67/67 máy biến áp; thực 
hiện đào đúc 106/113 bệ 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN 

Đầu tư xây dựng, nâng cấp lưới điện

móng trạm biến áp (TBA) 
đạt 93,8% kế hoạch, dựng 
98/109 cột TBA, đạt 89,9% 
kế hoạch; thực hiện san tải 
2 TBA tại huyện Văn Lâm 
và thị xã Mỹ Hào. Công ty 
đã thực hiện đấu nối 31/67 
TBA. PC Hưng Yên tiếp 
tục tập trung đầu tư các 
khu vực có nhu cầu phụ 
tải tăng nhanh; triển khai 
các công trình chống quá 
tải các đường dây trung, 
hạ thế; cải tạo lưới điện hạ 
áp… Từ đó góp phần nâng 
cao chất lượng điện, đáp 
ứng nhu cầu phát triển phụ 
tải, cung cấp điện an toàn, 
giảm sự cố điện và tổn thất 
điện năng, đáp ứng nhu 
cầu phục vụ điện trong 
sinh hoạt, sản xuất, kinh 
doanh, nhất là nhu cầu sử 
dụng điện lớn ở các dự án 
đầu tư trong các khu, cụm 
công nghiệp của tỉnh.

Ông Đặng Văn Sông, 
Trưởng phòng Quản lý đầu 
tư PC Hưng Yên cho biết: 
Nhằm bảo đảm tiến độ thi 
công và an toàn trong quá 
trình thi công, ngay từ khi 

lên kế hoạch thực hiện, 
PC Hưng Yên đã chủ động 
phối hợp với chính quyền 
địa phương và các đơn vị 
liên quan để đẩy nhanh 
tiến độ giải phóng mặt 
bằng, thi công xây dựng 
các tuyến đường dây, TBA. 
Đồng thời, hỗ trợ đơn vị thi 
công đưa ra các giải pháp 
phù hợp, kịp thời tháo gỡ 
các vướng mắc phát sinh 
trong quá trình triển khai. 
Vì vậy, tiến độ thực hiện 
các dự án chống quá tải 
khá thuận lợi.

Cùng với việc đảm bảo 
nguồn cung và mở rộng 
phạm vi cung cấp, PC 
Hưng Yên chú trọng công 
tác bảo vệ hành lang an 
toàn lưới điện cao áp. Đơn 
vị đã tăng cường kiểm tra, 
ngăn chặn vi phạm phát 
sinh, phối hợp với các 
ngành chức năng cùng 
các cấp chính quyền địa 
phương tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền bảo vệ 
an toàn hành lang lưới điện 
cao áp đối với các hộ dân 
đang sinh sống và kinh 

doanh, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm hành 
lang an toàn lưới điện, chủ 
động chặt tỉa, phát quang 
hành lang lưới điện, bảo 
đảm khoảng cách an toàn 
lưới điện… Cùng với đó, PC 
Hưng Yên tăng cường kiểm 
tra, rà soát, phát hiện, xử lý 
các khiếm khuyết trên lưới 
điện trung, hạ thế. Đồng 
thời, yêu cầu các đơn vị 
điện lực bố trí đầy đủ lực 
lượng ứng trực, vật tư thiết 
bị dự phòng, phương tiện… 
để bảo đảm kịp thời xử lý 
khi xảy ra sự cố. 

Với sự chủ động đầu 
tư xây dựng, cải tạo, nâng 
cấp hạ tầng lưới điện cùng 
việc thực hiện đồng bộ các 
giải pháp kỹ thuật không 
những chống quá tải cho 
lưới điện mà còn giúp lưới 
điện vận hành an toàn, ổn 
định, giảm sự cố, góp phần 
đáp ứng nguồn điện phục 
vụ các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, sinh hoạt của 
khách hàng.

VÂN ANH

Thông báo bán đấu giá tài sản
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh 

Hưng Yên tổ chức bán đấu giá tài sản vi phạm hành 
chính bị tịch thu, tài sản thuộc quyền quản lý của Phòng 
Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên.

1. Tên tài sản bán đấu giá là: 24.490 kg nhựa PET 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

2. Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên: 
156.736.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu triệu bảy 
trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

3. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. 
4. Tiền đặt trước (đặt cọc): 30.000.000 đồng/1 bộ hồ 

sơ.   
5. Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 14/3/2023 

đến hết ngày 23/3/2023. 
6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 2 ngày 20/3/2023 

và 21/3/2023 trong giờ hành chính tại Công ty TNHH 
thiết bị điện Liên Gia, địa chỉ: Thôn Thanh Xá, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

7. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt 

trước (đặt cọc): 2 ngày 24/3/2023 và ngày 27/3/2023.
8. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: 2 ngày 

24/3/2023 và ngày 27/3/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu 
giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố phiếu trả giá: 
vào hồi 08 giờ ngày 28/3/2023 tại Hội trường Sở Tư pháp 
tỉnh Hưng Yên.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
Nộp 1 đơn, nộp 1 bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc 
căn cước công dân, nếu là tổ chức thì nộp giấy giới thiệu; 
trực tiếp đến đăng ký.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, 
đến mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại Trung 
tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 19, đường An Vũ, 
phường Hiến Nam, T.P Hưng Yên). Điện thoại liên hệ: 
0221.3552154.

Giám đốc
An Xuân Thư

Nhân viên ngành điện thực hiện đấu nối trạm biến áp

Phòng trừ sâu keo mùa thu gây hại ngô

Kiểm tra về đo lường 
trong kinh doanh nước sạch 

tại các doanh nghiệp
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) tiến hành kiểm 
tra về đo lường trong kinh doanh nước sạch tại 7 doanh 
nghiệp với tổng số đồng hồ đo nước lạnh cơ khí đang sử 
dụng trên 63,7 nghìn chiếc. Qua kiểm tra, các đồng hồ 
trên mạng lưới của 7 doanh nghiệp đều còn nguyên niêm 
phong kẹp chì, có hộp bảo vệ, hoạt động bình thường. 
Đoàn kiểm tra đã lấy 13 mẫu đồng hồ của các doanh 
nghiệp mang đi kiểm tra sai số, kết quả 13/13 mẫu đạt 
yêu cầu về đo lường theo quy định. 

MAI NHUNG

THÔNG BÁO
Tuyển dụng công chức năm 2023

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyển dụng 
6 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm 
sát tại các đơn vị trực thuộc, với điều kiện và tiêu chuẩn 
như sau:

- Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;
- Tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên, đối với nam 

không quá 35 tuổi, đối với nữ không quá 30 tuổi;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lý lịch rõ 

ràng, lịch sử gia đình và bản thân không vi phạm quy 
định của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân 
dân về bảo vệ chính trị nội bộ của ngành Kiểm sát nhân 
dân;

- Có trình độ Cử nhân Luật trở lên; đã được đào tạo 
nghiệp vụ Kiểm sát;

- Đã được các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân 
sơ tuyển;

- Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan 

y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, 
không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50 
kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45 kg trở lên.

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người 
đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại 
Phòng Tổ chức cán bộ - VKSND tỉnh Hưng Yên, số 456 
đường Nguyễn Văn Linh, phường Lam Sơn, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (trong giờ hành chính).

Thông báo chi tiết, cụ thể việc tuyển dụng công chức 
năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên 
đã được đăng tải tại mục "Thông báo" trên trang thông 
tin điện tử VKSND tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ: http://
vienkiemsathungyen.gov.vn.

Viện trưởng
Nguyễn Văn Viện

học viên tập lái xe trên 
đường phải đeo phù hiệu 
"Học viên tập lái xe"… 

Quy định pháp luật về 
đào tạo lái xe đã đầy đủ, 
cụ thể, tuy nhiên tình trạng 
vi phạm vẫn còn diễn ra, 
nguy cơ làm gia tăng các vụ 
tai nạn giao thông. Nguyên 
nhân gây tai nạn của xe tập 
lái có thể là do yếu tố kỹ 
thuật của xe hoặc do các 
hành vi vi phạm chủ quan 
của cơ sở đào tạo lái xe, 
giáo viên dạy thực hành và 
học viên tập lái xe. Trong 
đó, tình trạng xe ô tô tập lái 
không đáp ứng tiêu chuẩn 
điều kiện kỹ thuật quy định 
nhưng vẫn được đưa vào 
để sử dụng đào tạo lái xe; 
nhiều giáo viên thực hành 
còn chủ quan để cho học 
viên lái xe một mình; một 
số cá nhân tự sử dụng ô 
tô cá nhân để “dạy chui”… 
Bên cạnh đó, khả năng xử 
lý tình huống của người tập 
lái xe còn non kém, dễ xảy 
ra va chạm với các phương 
tiện giao thông khác. Trong 
các nguyên nhân trên thì 
vấn đề về tâm lý, khả năng 
xử lý kém của người tập lái 
là nguyên nhân chính, trực 
tiếp gây ra các vụ tai nạn.

Để phòng, tránh tai nạn 
giao thông do xe tập lái 
gây ra, cần có sự nỗ lực từ 
nhiều phía. Trước hết đòi 
hỏi tất cả các cá nhân, tổ 
chức phải chấp hành đầy 
đủ các quy định pháp luật 
về giao thông đường bộ, 
cũng như các quy định 
về đào tạo, sát hạch lái 

xe. Bên cạnh đó, các cơ 
sở đào tạo lái xe phải có 
biện pháp cho học viên tập 
nguội, tập các động tác, 
kỹ năng lái xe cơ bản nhất 
định rồi mới cho học viên 
ra đường tập lái xe; hướng 
dẫn nâng cao sự bình tĩnh 
cho học viên khi đối mặt với 
các tình huống nguy hiểm… 
Các học viên lái xe cần tự ý 

thức được trách nhiệm của 
bản thân khi cầm lái. Ngoài 
ra, những người tham gia 
giao thông trên đường cần 
có trách nhiệm tự bảo vệ 
bản thân mình khi gặp xe 
tập lái, phải cẩn thận hơn 
khi quan sát thấy xe tập lái 
vì người lái xe chưa thành 
thạo nên có thể xảy ra 
những tình huống bất ngờ 

gây tai nạn. Bên cạnh đó, 
cần xử lý hành vi gắn mác 
xe “tập lái” để “dạy chui” 
không đúng quy định để 
tránh gây hiểu lầm, hiểu 
sai đối với người tham gia 
giao thông cũng như uy tín, 
hình ảnh của các cơ quan 
có chức năng làm công tác 
sát hạch, đào tạo lái xe.

Phòng, tránh tai nạn giao thông... 

Xe tập lái phải có biển "Tập lái" và tên cơ sở đào tạo
Ảnh minh hoạ

(TIẾP THEO TRANG 1)

THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

14 hợp tác xã, tổ hợp tác 
hoạt động hiệu quả

Tại thành phố Hưng Yên đang duy trì hoạt động hiệu 
quả của 14 hợp tác xã, tổ hợp tác. Mỗi hợp tác xã, tổ 
hợp tác thu hút từ 7 đến 15 thành viên tham gia, tập 
trung chủ yếu trong các lĩnh vực như: Trồng cây ăn quả; 
chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi thả thuỷ sản; sản xuất 
tiểu thủ công nghiệp… Các hợp tác xã, tổ hợp tác phát 
triển mạnh theo hướng hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và cạnh tranh về 
giá cả; trung bình mỗi thành viên có thu nhập trên 100 
triệu đồng/năm.

VI NGOAN

Đài KTTV Hưng Yên

Từ ngày 16 đến ngày 17/3/2023

Nhiều mây; đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác; 

gió đông nam cấp 2; đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 24 - 260C

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 210C

Vụ xuân năm nay, nông dân trong tỉnh gieo trồng được 
gần 1 nghìn ha ngô. Hiện nay, trên cây ngô, sâu keo mùa 
thu phát sinh và gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/
m2, nơi cao 2 - 3 con/m2; sâu xám, sâu khoang gây hại 
nhẹ, rải rác. Trước thực trạng trên, nông dân cần áp dụng 
các quy trình kỹ thuật phòng, trừ sâu keo mùa thu; chú 

trọng việc ngắt ổ trứng và sử dụng bẫy bả chua ngọt để 
diệt trưởng thành (bướm). Nơi xuất hiện mật độ sâu cao, 
cần phòng trừ bằng các thuốc đặc trị như Dylan 2EC, 
Radiant 60SC, Match 050EC… khi sâu đa số tuổi 1 - 3.

ĐÀO BAN

Ngày 15/3, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị công bố 
quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế 
tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phi Vân 
Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Phạm Văn 
Khuê, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ 
chức Tỉnh ủy; Nguyễn Lê Huy, Uỷ viên Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 

Tại hội nghị, đồng chí Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thuế trao Quyết định số 179/QĐ-TCT 
ngày 10/3/2023 của Tổng Cục thuế về việc tiếp nhận, bổ 
nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Bí thư Huyện ủy Khoái 
Châu giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên kể 
từ ngày 15/3/2023.

 Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục Thuế Phi Vân Tuấn tin tưởng và mong muốn đồng 
chí Nguyễn Đức Sơn trên cương vị Cục trưởng Cục Thuế 
tỉnh sẽ kế thừa những thành quả của ngành, tiếp tục 
rèn luyện, phấn đấu, học tập, nghiên cứu, nâng cao ý 
thức trách nhiệm, gương mẫu trong quá trình chỉ đạo, 
điều hành, xây dựng tập thể đoàn kết, không ngừng phát 
triển, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành. 
Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Cục Thuế tỉnh cùng 
với đồng chí Nguyễn Đức Sơn tiếp tục phát huy những 
kết quả đã đạt được trong công tác quản lý thuế, thực 
hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu của 
ngành Thuế trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng 
hoa chúc mừng tân Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn 
Đức Sơn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, trên cương vị mới, đồng 
chí Nguyễn Đức Sơn tiếp tục phát huy vai trò của người 
đứng đầu; làm tốt công tác phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh 
với các ban, sở, ngành, địa phương; xây dựng đội ngũ 
cán bộ đoàn kết, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo 
ngành Thuế tỉnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà 
nước bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, hoàn thành 
vượt dự toán được giao.

 Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đức Sơn 
hứa sẽ tiếp nối, phát huy những thành quả của Cục Thuế 
tỉnh trong nhiều năm qua, cùng với tập thể lãnh đạo, cán 
bộ, công chức của Cục Thuế tỉnh xây dựng tinh thần 
đoàn kết, thống nhất, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị của ngành, góp phần vào sự phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương. 

Công bố quyết định...
(TIẾP THEO TRANG 1)

khách quan, công bằng, đúng tiêu chuẩn quy định. Trên 
cơ sở kết quả phiên họp, Ban Thi đua - Khen thưởng 
và Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân 
hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước xin  ý kiến các cơ 
quan chức năng theo quy định trước khi tỉnh trình lên Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ban Thi đua - 
Khen thưởng, Sở Nội vụ và các thành viên Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục rà soát, đôn đốc các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp theo dõi sát hoạt động thi 
đua, thành tích khen thưởng của đơn vị mình để đề xuất 
khen thưởng kịp thời... 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh...

văn hoá của cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện có 
hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, cơ sở.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu trao đổi, thảo luận về 
tình hình tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận 
ở khu dân cư; vai trò của trưởng ban công tác Mặt trận 
và các thành viên; vai trò của cấp ủy chi bộ trong lãnh 
đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động của Ban công tác Mặt 
trận ở khu dân cư; phát huy vai trò của đồng bào Công 
giáo tham gia công tác Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân; công tác phối hợp, thống nhất hành động 
giữa Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở cơ 
sở; vai trò của Ban công tác Mặt trận trong việc vận động 
Nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai dự 
án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà 
Nội… Đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt 
trận ở khu dân cư.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh tiếp thu và ghi nhận những ý kiến chia sẻ, trao đổi 
kinh nghiệm về cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của 
Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình hoạt động và các giải pháp 
khắc phục. Đây là cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu, báo cáo Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng 
hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong 
giai đoạn hiện nay”.

Tọa đàm...

(TIẾP THEO TRANG 1)

(TIẾP THEO TRANG 1)
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Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 
và những điều cần lưu ý

Căn cứ khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 
38/2019/QH14 và Công văn số 636/TCT-DNNCN ngày 
12 tháng 3 năm 2021 của Tổng cục Thuế (Công văn 
số 636) về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập 
cá nhân (TNCN), thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 
2022 đối với hồ sơ của tổ chức chậm nhất là ngày 
31/3/2023; đối với hồ sơ của cá nhân trực tiếp quyết 
toán thuế chậm nhất là ngày 30/4/2023 (được tính bù 
thành ngày 2/5/2023).

I. Các đối tượng phải nộp quyết toán thuế TNCN
Căn cứ điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/

NĐ-CP và Công văn 636 hướng dẫn quyết toán thuế 
TNCN, những đối tượng sau phải quyết toán thuế 
TNCN: tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công: thực 
hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền mà 
không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không.

Đối với việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN: người 
lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại một nơi và 
thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm thực hiện 

quyết toán thuế.
Trường hợp này áp dụng cho cả đối tượng có thu 

nhập vãng lai không quá 10 triệu đồng ở nơi khác và đã 
được khấu trừ 10% thuế TNCN nếu không có yêu cầu 
quyết toán với phần thu nhập này.

Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế gồm 
các đối tượng: có số thuế phải nộp thuế/nộp thừa đề 
nghị hoàn/bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ trường 
hợp: số thuế phải nộp thuế sau khi quyết toán của từng 
năm dưới 50.000 đồng trở xuống; thuế phải nộp nhỏ 
hơn thuế đã tạm nộp và không yêu cầu hoàn thuế, bù 
trừ vào kỳ tiếp theo…

Có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày (tính trong năm 
dương lịch đầu tiên) và từ 183 ngày trở lên tính trong 12 
tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Người nước ngoài hết hợp đồng làm việc tại Việt 
Nam quyết toán thuế trước khi xuất cảnh…

(Còn nữa)

Nằm ở trung tâm đồng bằng 
sông Hồng, Hưng Yên còn 
lưu giữ nhiều di sản văn hóa 

truyền thống, phong tục, tập quán, 
tín ngưỡng, lễ hội và hệ thống di tích 
lịch sử - văn hóa phong phú, đặc 
sắc. Đây là những tiềm năng, lợi 
thế quan trọng góp phần thu hút du 
khách, tăng trưởng du lịch, mang lại 
nguồn lợi lớn cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội.

Hiện nay, tỉnh có 3 di tích và khu 
di tích quốc gia đặc biệt, 175 di tích 
quốc gia, 264 di tích cấp tỉnh, 5 di 
sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 6 
bảo vật quốc gia. Những năm qua, 
công tác bảo tồn, phát huy giá trị di 
sản văn hóa, di tích lịch sử của tỉnh 
được các cấp, các ngành và Nhân 
dân trong tỉnh quan tâm, chú trọng 
thực hiện. Trong đó, tỉnh đã ban 
hành nhiều chương trình hành động, 
đề án, kế hoạch. Đặc biệt, thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 
8/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13-
NQ/TU về Chương trình bảo tồn và 
phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích 
lịch sử gắn với phát triển du lịch giai 
đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 
2030 (Nghị quyết số 13-NQ/TU). 
Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng 
Hưng Yên trở thành “Một trung tâm 
di sản văn hóa đặc sắc tại khu vực 
đồng bằng sông Hồng và cả nước, 
một điểm đến an toàn, thân thiện và 
hấp dẫn”. 

Thực hiện Nghị quyết số 13-
NQ/TU, UBND tỉnh đã chỉ đạo các 
ngành chức năng tiếp tục triển khai 
thực hiện Đề án đầu tư tu bổ, chống 
xuống cấp các di tích xếp hạng cấp 
tỉnh, cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 
2025. Theo đề án, tỉnh sẽ đầu tư tu 
bổ, chống xuống cấp đối với 38 di 
tích cấp quốc gia và 69 di tích cấp 
tỉnh với tổng kinh phí 73 tỷ đồng 
từ nguồn ngân sách nhà nước. Từ 
tháng 12/2021 đến hết năm 2022, 
tỉnh đã hoàn thành việc tu bổ, chống 

xuống cấp đối với 18 di tích cấp quốc 
gia, 22 di tích cấp tỉnh. Bên cạnh 
đó, có 14 di tích được đầu tư tu bổ, 
chống xuống cấp từ nguồn kinh phí 
xã hội hóa. Tiêu biểu như: Khu di 
tích Nguyễn Thiện Thuật, xã Xuân 
Dục (thị xã Mỹ Hào); quần thể đình 
Thổ Cầu và Nhà lưu niệm Bác Hồ, 
xã Nghĩa Dân (Kim Động); đình Thổ 
Cốc, xã Tân Lập (Yên Mỹ)… Đồng chí 
Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch 
UBND thị xã Mỹ Hào cho biết: Khu di 
tích Nguyễn Thiện Thuật được khởi 
công tôn tạo từ tháng 4/2021 với tổng 
mức đầu tư gần 45 tỷ đồng, trong đó, 
vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%; ngân 
sách thị xã và nguồn vốn xã hội hóa, 
nguồn huy động hợp pháp khác 70%. 
Đến nay, các hạng mục thi công khu 
di tích cơ bản hoàn thành, bảo đảm 
khang trang, kiên cố, đáp ứng tốt 
nhu cầu sinh hoạt văn hóa của Nhân 
dân địa phương và góp phần thúc 
đẩy phát triển du lịch.

Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa 
phi vật thể, năm 2022, UBND tỉnh 
đã ban hành kế hoạch và tiến hành 
kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể 
tại 434 thôn, khu dân cư thuộc 78 
xã, phường, thị trấn của các huyện: 
Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái 
Châu và thị xã Mỹ Hào. Kết quả 
kiểm kê cho thấy: Hệ thống di sản 
văn hóa phi vật thể trên tại 5 huyện, 
thị xã vẫn được bảo tồn với đầy đủ 
6 loại hình di sản và tăng 44 phiếu 
so với lần kiểm kê năm 2017. Cùng 
với đó, tỉnh lựa chọn, đề xuất và đã 
được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch đưa vào Danh mục di sản văn 
hóa phi vật thể quốc gia thêm 2 lễ 
hội truyền thống là: Lễ hội đền Hóa 
Dạ Trạch (xã Dạ Trạch, huyện Khoái 
Châu); lễ hội đền Đa Hòa (xã Bình 
Minh, huyện Khoái Châu và xã Mễ 
Sở, huyện Văn Giang). 

Để phát huy giá trị các di sản văn 
hóa, di tích lịch sử, tỉnh đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, quảng bá, 
giới thiệu tiềm năng, lợi thế và những 
giá trị tiêu biểu hệ thống di sản, di 

tích bằng nhiều hình thức: Xuất bản 
ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp và quảng bá 
qua mạng xã hội; sản xuất phim giới 
thiệu các di sản văn hóa tiêu biểu; 
tham gia hội chợ, triển lãm tại các địa 
phương... Ngoài ra, Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch thường xuyên phối 
hợp với Tổng cục Du lịch cùng các 
đơn vị liên quan tổ chức hội nghị, hội 
thảo, khảo sát, xúc tiến điểm đến du 
lịch trên địa bàn tỉnh. Một số di tích 
đã trở thành điểm đến quen thuộc 
đối với du khách thập phương như: 
Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố 
Hiến (thành phố Hưng Yên); làng 
Nôm, chùa Nôm (Văn Lâm); đền An 
Xá (Tiên Lữ); đền Phù Ủng (Ân Thi)… 
Năm 2022, số khách du lịch đến với 
Hưng Yên ước đạt trên 300 nghìn 
lượt người.

Đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Giám đốc 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 
biết: Để tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả Nghị quyết số 13-NQ/TU, thời 
gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh tập trung đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức, vai trò, trách nhiệm của 
người dân trong công tác bảo tồn, 
phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích 
lịch sử gắn với phát triển du lịch; tăng 
cường công tác quản lý nhà nước đối 
với các di tích, di sản văn hóa, khắc 
phục tình trạng buông lỏng quản lý, 
lấn chiếm, xâm hại di tích; sử dụng 
hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho việc 
tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di sản 
văn hóa, di tích lịch sử, nhất là các di 
tích tiêu biểu của tỉnh; xây dựng cơ 
chế hỗ trợ cho người trực tiếp trông 
coi, bảo vệ di tích đã xếp hạng trên 
địa bàn tỉnh; nâng cao hơn nữa chất 
lượng các sản phẩm du lịch mang 
bản sắc của Hưng Yên như: Du lịch 
tham quan các di tích lịch sử - văn 
hóa, làng nghề truyền thống, du lịch 
lễ hội, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; 
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…

Bảo tồn và phát huy...

CÔNG AN HUYỆN KIM ĐỘNG

Bắt đối tượng liên tiếp gây 2 vụ cướp giật tài sản
Ngày 14/3, Công an huyện Kim Động đã bắt giữ đối 

tượng Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1981, trú tại thôn 
Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng (Kim Động) về hành vi 
cướp giật tài sản.

Trước đó, Công an huyện Kim Động nhận được đơn 
trình báo của chị Lê Thị Minh Ng., sinh năm 1989, trú 
tại thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường (Kim Động) về việc 
khoảng 19 giờ ngày 5/3 khi đang điều khiển xe mô tô 
chở con đi học qua khu vực gần Cửa hàng xăng dầu Kim 
Động thuộc thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng thì bị 
một đối tượng đi xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream bất 
ngờ cướp giật chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 8 plus 
để trong túi áo khoác rồi phóng xe chạy thoát. Tiếp đó, 
ngày 12/3, chị Đặng Thị C., sinh năm 1994 trú tại thôn 
Động Xá, thị trấn Lương Bằng trình báo, khoảng 19 giờ 
30 phút cùng ngày, khi đang đi xe mô tô qua khu vực gần 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường 
xuyên huyện Kim Động thuộc thôn Lương Hội, thị trấn 

Lương Bằng thì bị một đối tượng nam thanh niên cướp 
giật một chiếc điện thoại di động Samsung A12 đang để 
trong túi quần.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kim 
Động đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tiến hành điều 
tra, xác minh. Đến chiều ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Công an huyện có đủ căn cứ xác định Nguyễn 
Văn Thanh là thủ phạm thực hiện 2 vụ cướp giật trên. 
Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu 
giữ 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream, bộ quần áo, mũ, 
dép mà đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội 
và 2 chiếc điện thoại cướp giật của bị hại.  

Đối tượng Thanh từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản 
năm 2011 và cướp giật tài sản năm 2015.  

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
huyện Kim Động tiếp tục điều tra làm rõ.

HOÀNG BỀN -  MINH PHƯƠNG

(TIẾP THEO TRANG 1)

Ngày 15/3, tại Bộ Chỉ huy quân 
sự (CHQS) tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ 
quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 
công tác tuyển chọn, gọi công dân 
nhập ngũ năm 2023 (công tác tuyển 
quân). Dự hội nghị có các đồng chí: 
Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh 
Quân khu 3; Trần Quốc Văn, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ 
tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; 
Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám 
đốc Công an tỉnh cùng các thành 
viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; 
Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 
huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2023, tỉnh được giao chỉ tiêu 
tuyển chọn, gọi 2.075 công dân nhập 
ngũ; trong đó 275 công dân thực 
hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân 
dân, 1.800 công dân thực hiện nghĩa 
vụ quân sự. Để chủ động công tác 
tuyển quân năm 2023, UBND tỉnh 
ban hành nhiều văn bản triển khai 
kịp thời đến các cơ quan, đơn vị, địa 
phương. Các địa phương tổ chức hội 
nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển 
quân năm 2022, triển khai công tác 
tuyển quân năm 2023; đồng thời ban 
hành chỉ thị, kế hoạch, quyết định 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
công tác tuyển quân. Công tác phối 
hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể 
từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm chặt chẽ, 
góp phần thực hiện tốt các khâu, 
các bước trong quy trình tuyển quân. 
Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao 
của các cấp ủy đảng, chính quyền từ 
tỉnh đến cơ sở, các bước trong công 

tác tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, 
đúng kế hoạch, đúng quy định. Hội 
đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, 
thị xã, thành phố cùng với các ban, 
ngành, đoàn thể địa phương làm tốt 
công tác thăm hỏi, động viên, tặng 
quà tân binh; tổ chức giao lưu, tọa 
đàm, trồng hàng cây quân dân… 
Ngày 6/2/2023, các huyện, thị xã, 
thành phố đồng loạt tổ chức lễ giao, 
nhận quân bảo đảm giao đủ 2.075 
công dân cho các đơn vị của quân 
đội và công an, hoàn thành 100% chỉ 
tiêu giao với chất lượng cao và đúng 
luật.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận 
làm rõ những kết quả đạt được trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện công tác tuyển quân năm 
2023; nêu những điển hình, cách 
làm hay của các đơn vị, địa phương 
trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp 
trong công tác tuyển quân để nhân 
rộng; những khó khăn, vướng mắc 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện công tác tuyển quân; đề xuất 
giải pháp cụ thể để công tác tuyển 
quân trong những năm tới đạt nhiều 
kết quả…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ 
tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn khái 
quát những kết quả nổi bật tỉnh đạt 
được trong công tác tuyển quân năm 
2023, khẳng định những kết quả đó 
là tiền đề quan trọng, củng cố niềm 
tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các 
cấp trong công tác tuyển quân. Để 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển 

quân năm 2024 và những năm tiếp 
theo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
yêu cầu các sở, ngành, địa phương 
tiếp tục quán triệt sâu sắc công tác 
tuyển quân là nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 
hằng năm. Hội đồng nghĩa vụ quân 
sự các cấp thường xuyên kiện toàn 
đủ số lượng; từng thành viên của hội 
đồng phải nắm chắc Luật Nghĩa vụ 
quân sự, các nghị định, văn bản liên 
quan đến công tác tuyển quân. Cơ 
quan quân sự, công an các cấp thực 
hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, 
chính quyền địa phương trong lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân; 
tham mưu với hội đồng nghĩa vụ 
quân sự cùng cấp chủ động nguồn 
tuyển quân, phối hợp với các ngành 
chức năng trong công tác đăng ký, 
quản lý, xét duyệt chính trị, thực hiện 
tuyển chọn chính xác, đúng luật. Mặt 
trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể 
các cấp đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền Luật Nghĩa vụ quân sự với 
nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. 
Các cấp, các ngành, mỗi địa phương 
trong tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện 
tốt chính sách hậu phương quân đội, 
tạo điều kiện cho công dân xuất ngũ 
được đào tạo nghề và có việc làm ổn 
định.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh 
trao Bằng khen tặng 9 tập thể, 11 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác tuyển quân năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết số 88 và 
Nghị quyết số 51 của Quốc hội về 
đổi mới chương trình, sách giáo 
khoa giáo dục phổ thông, tỉnh đã 
triển khai đầy đủ các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn về thực hiện nhiệm 
vụ năm học; việc triển khai Chương 
trình giáo dục phổ thông (GDPT) 
2018; triển khai kịp thời việc biên 
soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa 
phương tỉnh Hưng Yên lớp 1, 2, 3, 
6,7,10. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 
viên nhận thức đầy đủ về quan điểm, 
chủ trương đổi mới của Chương trình 
GDPT 2018, kiên định mục tiêu đổi 
mới, linh hoạt ở phương pháp triển 
khai thực hiện tốt công nghệ thông 
tin trong soạn giảng, sử dụng các 
phần mềm phục vụ công tác quản 
lý, giảng dạy, kiểm tra đánh giá học 
sinh; thường xuyên trao đổi rút kinh 
nghiệm về phương pháp giảng dạy 
thông qua dự giờ, sinh hoạt chuyên 
môn. Các cơ sở giáo dục chủ động, 
linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện 
đổi mới công tác quản lý, quản trị 
trường học theo hướng phát huy tính 
chủ động, linh hoạt và tự chủ của 
nhà trường, sáng tạo của tổ chuyên 
môn, giáo viên trong việc thực hiện 
Chương trình GDPT 2018. Công tác 
tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản 
lý, giáo viên được thường xuyên 

chú trọng nhằm nâng cao năng lực, 
chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu 
cầu của Chương trình GDPT 2018. 
Công tác thông tin, truyền thông về 
Chương trình GDPT 2018 được thực 
hiện bằng nhiều hình thức, phương 
tiện khác nhau, mang lại hiệu quả rõ 
rệt; nhận được sự đồng thuận từ phụ 
huynh học sinh và xã hội. 

Bên cạnh kết quả đã đạt được, 
quá trình thực hiện Nghị quyết số 88 
và Nghị quyết số 51 ở tỉnh còn gặp 
khó khăn, vướng mắc như: số giáo 
viên trong các cơ sở giáo dục còn 
thiếu so với quy định về định mức 
giáo viên/lớp; nguồn tuyển dụng 
giáo viên các cấp học gặp nhiều khó 
khăn; việc bồi dưỡng các mô đun 
chủ yếu thông qua hình thức online, 
ảnh hưởng không nhỏ đến chất 
lượng bồi dưỡng; trang thiết bị phục 
vụ dạy và học ở một số cơ sở giáo 
dục chưa đồng bộ, một số trường 
học thiếu phòng chức năng, phòng 
bộ môn; việc biên soạn tài liệu giáo 
dục địa phương gặp khó khăn trong 
in ấn, phát hành do công tác đấu 
thầu mất nhiều thời gian, thủ tục…

Tại buổi làm việc, các thành viên 
trong đoàn giám sát đề nghị tỉnh 
làm rõ một số nội dung liên quan 
đến khó khăn, vướng mắc về in 
tài liệu giáo dục địa phương. Tình 

trạng thiếu giáo viên và công tác bồi 
dưỡng, tập huấn chuyên môn cho 
nhà giáo, thiếu cơ sở vật chất phục 
vụ cho hoạt động giảng dạy chương 
trình GDPT 2018. Khó khăn của các 
cơ sở giáo dục khi sáp nhập trường 
học…

Đại diện lãnh đạo tỉnh cùng lãnh 
đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội 
vụ, Sở Tài chính đã giải trình làm rõ 
một số ý kiến của các thành viên 
trong đoàn giám sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó 
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo 
dục của Quốc hội Đinh Công Sỹ đề 
nghị tỉnh tiếp tục bổ sung đưa vào 
báo cáo các thông tin, tài liệu liên 
quan đến công tác bồi dưỡng, tập 
huấn đội ngũ giáo viên; làm rõ hơn 
việc huy động nguồn kinh phí đầu tư 
cho việc đổi mới chương trình giáo 
dục phổ thông 2018; bổ sung thêm 
các ý kiến phản hồi của giáo viên 
về các nội dung giảng dạy trong 
chương trình giáo dục phổ thông, 
công tác tuyển dụng biên chế trong 
lĩnh vực giáo dục và giá sách giáo 
khoa để hoàn thiện báo cáo tiếp tục 
phục vụ đoàn giám sát chuyên đề 
của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội 
đến làm việc với tỉnh trong thời gian 
tới.

Tổng kết công tác tuyển chọn...
(TIẾP THEO TRANG 1) Giám sát... (TIẾP THEO TRANG 1)

nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm quan 
trọng của thông tin đối với sự an toàn 
của người tiêu dùng trong quá trình 
lựa chọn, thanh toán, sử dụng hàng 
hóa, dịch vụ, đặc biệt trong bối cảnh 
ngày càng có nhiều hành vi lừa đảo, 
xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng 
trong các giao dịch trên môi trường 
trực tuyến, góp phần xây dựng môi 
trường kinh doanh, tiêu dùng lành 
mạnh, tạo động lực phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh.

 Phát biểu tại lễ phát động, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng 
Nam đề nghị thời gian tới, Sở Công 

Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng tỉnh Hưng Yên, các tổ 
chức xã hội tăng cường công tác 
thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của người tiêu dùng. 
Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức pháp luật về 
quyền lợi người tiêu dùng tới Nhân 
dân; công khai số điện thoại đường 
dây nóng để kịp thời tiếp nhận, xử 
lý thông tin phản ánh từ người tiêu 
dùng; mỗi người tiêu dùng hãy nâng 
cao hiểu biết, kiến thức về tiêu dùng, 
lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ có 
chất lượng an toàn. 

Tại Lễ phát động hưởng ứng 
Ngày Quyền của người tiêu dùng 
Việt Nam năm 2023, đại diện một 
số doanh nghiệp đã ký cam kết thực 
hiện sản xuất, cung cấp dịch vụ bảo 
đảm an toàn, chất lượng vì người 
tiêu dùng với Sở Công Thương và 
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng tỉnh Hưng Yên. Sau lễ phát 
động, đại diện các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp và người tiêu dùng tổ 
chức diễu hành trên địa bàn thành 
phố Hưng Yên để tuyên  truyền, 
hưởng ứng Ngày Quyền của người 
tiêu dùng Việt Nam.

(TIẾP THEO TRANG 1)Phát động hưởng ứng... 


