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Tiêm bù, tiêm vét vắc xin 
trong chương trình tiêm chủng mở rộng 

năm 2022 Là đơn vị được giao nhiệm 
vụ giải ngân nguồn vốn 
này, Ngân hàng Chính 

sách xã hội (CSXH) Chi 
nhánh tỉnh đã triển khai thực 
hiện nhiều giải pháp, tạo điều 
kiện thuận lợi để người dân 
được tiếp cận nguồn vốn vay 
ưu đãi, sớm đưa chính sách 
vào thực tiễn cuộc sống.

Anh Nguyễn Văn Vượng, 
xã Ngọc Long (Yên Mỹ) chia 
sẻ: Trước đây, tôi làm nghề 
lái xe công nghệ ở Hà Nội, 
sau khi sơ suất bị tai nạn giao 
thông, hai cánh tay yếu, tôi 
phải bỏ nghề. Đang trong lúc 
khó khăn về vốn để đầu tư 
sản xuất, đầu tháng 5/2022, 
tôi được Hội Nông dân xã tín 
chấp vay vốn vay 80 triệu 
đồng vốn giải quyết việc làm 
theo Nghị quyết số 11/NQ-CP 
ngày 30/1/2022 của Chính 
phủ. Nguồn vốn này tôi đầu 
tư mở cửa hàng tạp hóa ngay 
tại gia đình. May mắn là cửa 
hàng khá đông khách, công 
việc buôn bán nhỏ phù hợp 

PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Xử lý 322 trường hợp vi phạm 
trật tự ATGT

Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, các đội 
nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã phát 
hiện và xử lý 322 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, với tổng số 
tiền phạt hơn 2 tỷ đồng. Cùng với đó, phòng đẩy mạnh thực hiện 2 
chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn và xe quá tải, qua đó, đã xử 
lý 150 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn với số tiền phạt 800 triệu 
đồng; 76 trường hợp xe quá tải với số tiền phạt hơn 700 triệu đồng.

PHẠM ĐĂNG

Hết giờ làm việc, đang lướt web 
đọc báo, chị Lan không giữ được bình 
tĩnh khi đọc các bài viết về việc một số 
đối tượng lừa đảo gọi điện thoại cho 
phụ huynh yêu cầu chuyển tiền cấp 
cứu cho con. Chị chia sẻ ngay thông 
tin với các bạn đồng nghiệp cùng 
phòng: Các anh, chị ơi, những ngày 
gần đây, nhiều phụ huynh tại thành 
phố Hà Nội thường xuyên nhận được 
các cuộc gọi thông báo con em họ 
đang bị cấp cứu tại bệnh viện rồi được 
đề nghị chuyển tiền để phẫu thuật. 
Hay Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố 
Hồ Chí Minh) liên tục nhận được phản 
ánh của người dân cho biết, họ nhận 
được số điện thoại của người lạ, xưng 
là giáo viên, báo tin con mình bị “chấn 
thương sọ não” đang cấp cứu tại bệnh 

viện, cần chuyển tiền nhanh để bác sĩ 
mổ. Đã có người hoảng sợ, chuyển vài 
trăm triệu đồng theo hướng dẫn, khi 
tới bệnh viện thì không có ca cấp cứu 
nào như vậy; tới trường thì con họ vẫn 
đang học bình thường.

Nghe vậy, chị Thu hoang mang: 
Các đối tượng đã dựa vào tâm lý sợ 
hãi, hoảng loạn của nhiều người để 
lợi dụng. Khi nghe con bị tai nạn, bị 
nguy kịch cần mổ gấp; lại xưng là giáo 
viên, số tài khoản chuyển tới của bệnh 
viện… thì phụ huynh nào chẳng lo lắng 
chuyển khoản ngay cho kịp để lo việc 
cho con.

Bắt kịp câu chuyện của chị Lan và 
chị Thu, anh Bình nói: Trong bất kỳ 
tình huống nào, các cô cũng phải bình 
tĩnh để xử lý chứ. 

Khơi nguồn tín dụng giải quyết việc làm

Cuộc điện thoại lừa đảo

AN NGUYÊN 

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh giới thiệu với người dân về chương trình tín dụng 
giải quyết việc làm

Lắp đặt 4 đèn cảnh báo 
trên tuyến ĐT.378

Nhằm xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến 
ĐT.378 (đê tả sông Hồng), thời gian qua, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo các sở, 
ngành thực hiện lắp màng phản quang trên cọc tiêu; rà soát, bổ sung hệ 
thống biển báo, biển cảnh báo; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các 
vi phạm về trật tự ATGT… Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải đã lắp đặt 4 
đèn cảnh báo tại khu vực vị trí các nút giao với hệ thống đường tỉnh, đường 
huyện có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và 
gián đoạn cung ứng vắc xin trong chương 
trình tiêm chủng mở rộng các tháng cuối 
năm 2022, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ của 
tỉnh đạt dưới 80%, tỷ lệ tiêm chủng nhiều 
loại vắc xin chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch 
năm. Để tổ chức tiêm bù, tiêm vét vắc 
xin trong chương trình tiêm chủng mở 
rộng theo chỉ đạo của Bộ Y tế, các địa 

phương đang tiến hành rà soát đối tượng 
trẻ em năm 2022 chưa được tiêm chủng 
hoặc tiêm chưa đủ mũi vắc xin trong tiêm 
chủng mở rộng để triển khai tiêm bù, 
tiêm vét các đối tượng nêu trên.  

Việc tiêm bù, tiêm vét sẽ được thực 
hiện vào các ngày tiêm chủng định kỳ 
hằng tháng.

ĐÀO DOAN 

(XEM TRANG 3)

MINH NGHĨA

(XEM TRANG 4)

Bộ tiêu chí quốc gia 
về y tế xã giai đoạn 

đến năm 2030
Ngày 9/3/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết 

định số 1300/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí 
quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.

Theo đó, Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai 
đoạn đến năm 2030 quy định tiêu chí phân 
vùng các xã; chức năng, nhiệm vụ của trạm y 
tế (TYT); tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 
đến năm 2030; hướng dẫn chấm điểm; hướng 
dẫn tổ chức thực hiện.

Bộ tiêu chí này được áp dụng để đánh giá 
các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe Nhân dân của toàn xã, phường, thị 
trấn (sau đây gọi chung là xã), chứ không chỉ 
đánh giá hoạt động của trạm y tế xã. Mục đích 
chính của Bộ tiêu chí là tạo ra các tiêu chí để 
đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
cho Nhân dân ở từng vùng, miền.

Có 10 tiêu chí chấm điểm với tổng số điểm 
là 100, bao gồm: Chỉ đạo, điều hành công tác 
chăm sóc sức khỏe; nhân lực y tế; cơ sở hạ 
tầng TYT xã; trang thiết bị, thuốc và phương 
tiện khác; y tế dự phòng, phòng, chống HIV/
AIDS, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; 
khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng 
và y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe bà mẹ 
- trẻ em; dân số - KHHGĐ; truyền thông giáo 
dục sức khỏe; ứng dụng công nghệ thông tin.

Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về 
y tế phải đạt từ 80% tổng điểm trở lên, trong 
đó số điểm trong mỗi tiêu chí phải đạt từ 50% 
số điểm của tiêu chí đó trở lên, không có điểm 
liệt.

Việc đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí quốc 
gia về y tế xã được thực hiện hằng năm. Xã 
được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế 
có thời hạn trong vòng 3 năm. Nếu các năm 
tiếp theo không đạt Bộ tiêu chí thì phải rút 
danh hiệu đã công nhận.
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DỊU DÀNG 
MÀU NẮNG THÁNG BA

XÃ YÊN PHÚ

Phát triển nông nghiệp 
hàng hóa chất lượng cao

Các đại biểu dự hội nghịCác đại biểu dự tọa đàm tại điểm cầu Hưng Yên

* HUYỆN TIÊN LỮ CÓ TỶ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐÚNG HẠN CAO NHẤT TỈNH; 
HUYỆN KHOÁI CHÂU CÓ TỶ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐÚNG HẠN THẤP NHẤT TỈNH

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 
của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 

về dân cư, định danh và xác thực điện tử 
phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Tọa đàm “Xây dựng, phát triển 
đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong giai đoạn mới”

Tin, ảnh: ĐỨC HÙNG Tin, ảnh: HOÀNG BỀN 

(XEM TRANG 4)(XEM TRANG 4)

Ngày 16/3, Ban Tổ chức Trung ương phối 
hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Xây 
dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Các 

đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ 
chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy 
viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban 
Tổ chức Trung ương; Bùi Quang Huy, Ủy viên 
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Hà thủ ô được coi là một vị thuốc bổ đông y, có khả 
năng chống lão hóa, làm đen tóc, ích thận, mạnh tinh tủy, 
khỏe gân cốt.

1. Đặc điểm của cây hà thủ ô đỏ
Hà thủ ô đỏ còn gọi là thủ ô, giao đằng, dạ hợp, 

địa tinh. Tên khoa học Polygonum multiflorum Thumb. 
Fallopia multiflora. Thuộc họ rau răm Polygonaceae.

Hà thủ ô đỏ (Radix Polygoni multiflori) là rễ củ phơi 
khô của cây hà thủ ô.

Cây hà thủ ô còn có tên là giao đằng vì dây leo xoắn 
vào nhau, hoặc dạ hợp vì đêm quấn vào nhau. Cây có 
nhiều đốt, nhiều hoa.

Hà thủ ô mọc hoang ở rừng núi, mọc nhiều ở các tỉnh 
Tây Bắc.

2. Công dụng và liều dùng
Theo Đông y, hà thủ ô có vị đắng chát, tính ôn, lợi về 

kinh can, tâm và thận.
Công năng bổ gan, thận, cố tinh, dưỡng huyết, trừ 

phong thấp.
Liều dùng hằng ngày 12-20g chế mới dùng được 

dạng thuốc sắc, thuốc rượu hoặc thuốc bột.
Theo "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" của 

GS.TS. Đỗ Tất Lợi, một số bài thuốc được dùng phổ biến 
như:

Bài số 1 - Bài thuốc bổ dùng cho người già yếu, thần 
kinh suy nhược, ăn uống kém tiêu gồm: Hà thủ ô 10g, 
đại táo 5g, thanh bì 2g, trần bì 3g, sinh khương 3g, cam 
thảo 2g, nước 600ml. Sắc còn 200ml, chia 3-4 lần uống 
trong ngày.

Bài số 2 - Thất bảo mỹ nhiệm đơn, có tác dụng làm 
cho tóc, râu trắng hóa đen, khỏe gân xương, bền tinh 
khí...gồm:

- Hà thủ ô đỏ 600g trộn với đậu đen đồ chín 9 lần rồi 
đem ra phơi khô. Sấy khô và tán bột.

- Bạch phục linh 600g, tán bột, đãi với nước trong, lọc 
lấy bột lắng ở dưới, nắm lại, tẩm với sữa người phơi khô.

- Ngưu tất 320g tẩm rượu một ngày, thái mỏng sao 
vàng.

- Đương quy 320g tẩm rượu phơi khô.
- Câu kỷ tử 320g tẩm rượu phơi khô.
- Thỏ ty tử 320g tẩm rượu cho nứt ra, giã nát phơi khô.

4 bài thuốc từ hà thủ ô đỏ 
giúp ích huyết, khỏe gân cốt

* Từ ngày 13 đến 17/3, Phòng 
Chăn nuôi (Sở Nông nghiệp và 
PTNT) tổ chức lớp tập huấn điều 
kiện chăn nuôi năm 2023 cho 
hơn 500 lượt người là đại diện 
phòng Nông nghiệp và PTNT 
cấp huyện, công chức địa chính 
- nông nghiệp cấp xã, nhân viên 
thú y - khuyến nông và các hộ 
dân có quy mô chăn nuôi trang 
trại ở 5 huyện, thị xã trong tỉnh. 

* Ngày 15/3, Ban Chỉ đạo 
vận động hiến máu tình nguyện  
tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo 
vận động hiến máu tình nguyện 
huyện Ân Thi, Viện Huyết học - 
Truyền máu Trung ương tổ chức 
ngày hội hiến máu “Trái tim tình 
nguyện”. Kết quả có gần 850 

người đăng ký tham gia, đã thu 
được 584 đơn vị máu.

* Ngày 14/3, Ban Chỉ đạo 
vận động hiến máu tình nguyện 
tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo 
vận động hiến máu tình nguyện 
huyện Phù Cừ, Viện Huyết học - 
Truyền máu Trung ương tổ chức 
Ngày hội hiến máu tình nguyện 
đợt 1 năm 2023 đã thu hút gần 
1000 người tham gia và thu được 
480 đơn vị máu.

* Từ năm 2018 đến nay, Hội 
Nông dân xã Phương Chiểu 
(thành phố Hưng Yên) phối hợp 
tổ chức 41 lớp chuyển giao khoa 
học kỹ thuật cho hơn 3.000 lượt 
hội viên; tín chấp cho hội viên 

mua 100 tấn phân bón trả chậm, 
tín chấp từ tổ chức ngân hàng 
cho các hộ vay hàng chục tỷ 
đồng đầu tư phát triển kinh tế. Từ 
năm 2018 đến nay, toàn xã có 
610 lượt hộ sản xuất, kinh doanh 
giỏi các cấp.

* Đến thời điểm này, huyện 
Kim Động đã kiện toàn 73 trưởng 
ban công tác Mặt trận ở 73/73 
khu dân cư (KDC), trong đó, 1 
đồng chí là bí thư chi bộ, 57 đồng 
chí là phó bí thư chi bộ và 15 
đồng chí là chi ủy viên. 
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VĂN GIANG

Nâng cấp khu bán 
thực phẩm tươi sống 

tại các chợ
Hiện nay, huyện Văn Giang có 9 chợ 

nông thôn nằm trong quy hoạch mạng lưới 
chợ của tỉnh. Từ năm 2022 đến nay, huyện 
đã đầu tư 14 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng chợ 
tại các xã: Xuân Quan, Mễ Sở, Long Hưng, 
Phụng Công, Cửu Cao, Nghĩa Trụ. Các chợ 
được nâng cấp cải tạo đều bảo đảm những 
tiêu chí: Có sức chứa tối thiểu 50 tiểu thương, 
có diện tích trên 1000m2, có hệ thống phòng 
cháy, chữa cháy, vị trí gần trung tâm của xã, 
có các điểm trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, 
kho bảo quản hàng hóa, đo lường, kiểm tra 
chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực 
phẩm…

MINH HUẤN

XÃ ĐÔNG TẢO

Trên 80 tỷ đồng 
xây dựng công trình 

nông thôn
Năm 2023, xã Đông Tảo (Khoái Châu) có 

kế hoạch xây dựng nghĩa trang liệt sĩ và hệ 
thống đường giao thông nông thôn với tổng 
kinh phí trên 80 tỷ đồng. Trong đó, nghĩa 
trang liệt sĩ được xây dựng, nâng cấp tại vị trí 
cũ; trải áp phan 1,6km đường trục xã, nâng 
cấp, mở rộng gần 6km đường trục thôn và 
đường nội đồng bằng vật liệu bê tông.

Gần 90% kinh phí thực hiện các công 
trình là nguồn ngân sách địa phương. Hiện 
nay, xã đang triển khai thi công tuyến đường 
trục xã, các công trình còn lại được triển khai 
từ tháng 3 đến cuối năm.

HOA PHƯƠNG

THỊ ĐOÀN MỸ HÀO, HUYỆN ĐOÀN ÂN THI

Nhiều hoạt động hưởng ứng 
Tháng Thanh niên 

* Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), từ đầu tháng 
3/2023, Thị đoàn Mỹ Hào tổ chức nhiều hoạt động hưởng 
ứng Tháng Thanh niên năm 2023 với những việc làm cụ 
thể như: Thực hiện “Số hóa địa chỉ đỏ”; tổ chức các hoạt 
động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 
khí hậu như trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường; xây 
dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải; tổ chức đồng loạt 
ra quân “Ngày cao điểm thanh niên tình nguyện chung tay 
xây dựng nông thôn mới” ở các xã, phường. Bên cạnh đó, 
đoàn thanh niên cũng tổ chức nhiều hoạt động đồng hành, 
hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tư vấn hướng 
nghiệp cho học sinh THPT.

* Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, Huyện 
đoàn Ân Thi tổ chức trồng cây mùa xuân tại 4 điểm, gồm: 
Đường vào Đền thờ danh nhân Nguyễn Trung Ngạn (thị 
trấn Ân Thi); Trường tiểu học Văn Nhuệ; Trường tiểu học 
và Trường THCS Hoàng Hoa Thám; Trường THPT Phạm 
Ngũ Lão. Tổng số cây được trồng trên 100 cây bóng mát. 
Ngoài ra, Huyện đoàn Ân Thi tổ chức bữa cơm tình nguyện, 
tặng một số suất quà gồm gạo, thuốc cho đối tượng bảo 
trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã 
hội và công tác xã hội tỉnh đóng trên địa bàn huyện.

PV
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TIN KHOA HỌC - KỸ THUẬT

Tháng 2 vừa qua, xã 
Yên Phú (Yên Mỹ) 
được UBND tỉnh công 

nhận đạt xã nông thôn mới 
kiểu mẫu về sản xuất. Để 
đạt được kết quả này, xã Yên 
Phú đã tập trung huy động 
nguồn lực đầu tư xây dựng 
hạ tầng nông thôn, đồng thời 
khuyến khích phát triển các 
mô hình, tổ chức sản xuất, 
từ đó thúc đẩy phát triển sản 
xuất nông nghiệp hàng hoá, 
hình thành các vùng chuyên 
canh cây trồng, các mô hình 
sản xuất nông nghiệp hiệu 
quả.

Xã Yên Phú hiện nay 
có trên 540ha đất canh 
tác nông nghiệp. Nhân 
dân trong xã đã mạnh dạn 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
phát triển các mô hình sản 
xuất nông nghiệp hàng hoá. 
100% diện tích được chuyển 
đổi từ cấy lúa sang trồng cây 
ăn quả, rau màu, cây công 
nghiệp. Nhiều diện tích được 
ứng dụng khoa học kỹ thuật 
trong sản xuất như: nhà 
màng, hệ thống tưới tự động 
kết hợp với giống cây trồng 
có năng suất, chất lượng 
đã mang lại hiệu quả kinh 
tế cao cho người dân. Tại 
xã đã hình thành các vùng 
sản xuất chuyên canh như: 
vùng trồng cây ăn quả, vùng 
trồng rau an toàn theo hướng 
VietGAP.

Xã hiện nay có 5 HTX 
hoạt động trong lĩnh vực 
nông nghiệp, trong đó 3 
HTX sản xuất, kinh doanh 
rau màu, cây ăn quả gồm: 
HTX dịch vụ nông nghiệp 
tổng hợp xã Yên Phú, HTX 
nông nghiệp tổng hợp Lê 
Thanh Xuân, HTX cây ăn 
quả xã Yên Phú thu hút 
tổng số gần 240 thành viên 
là các hộ sản xuất rau, củ, 
quả tham gia. Nhờ đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học kỹ thuật, 
liên kết sản xuất và tiêu thụ 
nông sản, các HTX đang 
ngày càng thể hiện vai trò, 
hiệu quả của mô hình kinh 
tế hợp tác trong sản xuất. 
Từ năm 2019 đến 2022, các 
HTX đều được đánh giá xếp 
loại tốt. 

HTX dịch vụ nông nghiệp 
tổng hợp xã Yên Phú với 
trên 200 hộ thành viên, quy 
mô hoạt động 30ha trong 
các lĩnh vực chủ yếu là: Sản 
xuất rau, củ, quả an toàn, 

XÃ YÊN PHÚ

Phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao

VietGAP; sản xuất và cung 
ứng giống rau, củ, quả; 
dịch vụ bao tiêu sản phẩm 
rau, củ, quả cho thành viên 
HTX. Trong 3 năm liên tiếp 
(2020 - 2022), HTX thực 
hiện hợp đồng tiêu thụ cho 
trên 80% tổng sản phẩm, 
dịch vụ của HTX. Cùng với 
việc đồng bộ quy trình sản 
xuất khép kín, an toàn trên 
đồng ruộng, HTX quan tâm 
đầu tư cơ sở vật chất phục 
vụ sơ chế, bảo quản rau, củ, 
quả như: hệ thống nhà kho, 
kho lạnh, đồng thời xây dựng 
thương hiệu sản phẩm. Hiện 
nay, HTX đã có 10 sản phẩm 
được chứng nhận OCOP. 
Ông Nguyễn Hữu Hưng, 
Giám đốc HTX chia sẻ: 
Quy trình sản xuất của HTX 
được khép kín và kiểm soát 
để bảo đảm chất lượng sản 
phẩm đầu ra. Hiện nay, HTX 
đã ký kết hợp đồng tiêu thụ 
với nhiều siêu thị, cửa hàng 
rau sạch tại Hà Nội và nhiều 
thị trường lớn trong nước nên 
chất lượng luôn được ưu tiên 
hàng đầu. Toàn bộ diện tích 
sản xuất của HTX đã được 
cấp chứng nhận VietGAP 
và người nông dân, lao động 
trong HTX đều thay đổi thói 
quen theo hướng sản xuất an 
toàn.

HTX cây ăn quả xã Yên 

Phú thành lập năm 2019 với 
11 thành viên. Tổng diện tích 
sản xuất của HTX là 30ha, 
trong đó chủ yếu là trồng 
cam. Ngoài sản xuất cây ăn 
quả, HTX còn liên kết với các 
hộ sản xuất cây có múi trên 
địa bàn xã để thực hành nông 
nghiệp tốt, cho ra những sản 
phẩm quả an toàn cung cấp 
cho các doanh nghiệp trong 
huyện. Đến nay, 50% tổng 
sản phẩm của HTX đã được 
tiêu thụ qua hợp đồng tiêu thụ 
với các đối tác. Ông Nguyễn 
Văn Tân, Giám đốc HTX cây 
ăn quả xã Yên Phú chia sẻ: 
Mặc dù mới thành lập nhưng 
HTX đã thực sự tạo ra mối 
liên kết giữa các thành viên. 
Năm 2022, mặc dù giá cam 
trên thị trường có thời điểm 
xuống thấp nhưng với chất 
lượng sản phẩm bảo đảm, 
cam có vị ngọt thơm, đồng 
thời HTX tích cực quảng bá, 
liên kết trong tiêu thụ nên 
giá bán cam trung bình của 
HTX vẫn giữ được khoảng 40 
nghìn đồng/kg. 

Không chỉ cần cù, nông 
dân xã Yên Phú còn mạnh 
dạn áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật trong sản xuất. 
Từ các mô hình sản xuất rau 
trong nhà màng đến các hình 
thức tưới tiên tiến, tưới tiết 
kiệm đang ngày càng được 

ứng dụng rộng rãi. Hệ thống 
tưới phun được lắp đặt chạy 
dọc theo luống với các van 
đóng/mở linh hoạt. Chỉ cần 
khởi động máy bơm nước và 
mở các van khoá trên đường 
ống là toàn bộ khu vực cần 
tưới đều được tưới dưỡng và 
giảm công lao động. Xã hiện 
nay đã có trên 280ha diện 
tích canh tác nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ tưới tiên 
tiến, tưới tiết kiệm nước. 

Đồng chí Nguyễn Quang 
Nghiệp, Chủ tịch UBND xã 
Yên Phú cho biết: Để thúc 
đẩy sản xuất phát triển, xã 
đã tiến hành điều chỉnh, bổ 
sung quy hoạch sử dụng đất 
cho các vùng sản xuất nông 
nghiệp tập trung chất lượng 
cao; quy hoạch, xây dựng 
vùng sản xuất rau an toàn 
thích ứng biến đổi khí hậu; 
xây dựng mô hình nhà sản 
xuất rau bằng công nghệ 
cao; khảo sát thiết kế các 
tuyến đường giao thông, thủy 
lợi để đáp ứng nhu cầu phục 
vụ sản xuất tại các khu sản 
xuất nông nghiệp tập trung. 
Nhờ vậy, thu nhập bình quân 
đầu người của xã năm 2022 
đạt 71,68 triệu đồng (tăng 
trên 15 triệu đồng so với năm 
2021).

MAI NHUNG

Gạch in 3D từ vỏ trứng
Gạch in 3D từ vỏ trứng do 

Công ty Manufactura sản xuất có 
thể góp phần giải quyết vấn đề ô 
nhiễm môi trường và lãng phí thực 
phẩm.

Manufactura, công ty xây dựng 
bền vững ở Mexico, tạo ra quy 
trình thi công mới vừa nhanh vừa 
thân thiện với môi trường. Công ty 
đang sản xuất vật liệu xây dựng để 
dùng trong in 3D từ vỏ trứng bỏ đi, 
Interesting Engineering mới đây 
đưa tin.

Sáng kiến của Manufactura 
có tên Dự án vỏ trứng, hướng tới 
giải quyết hai vấn đề là tác động 
tới môi trường của ngành công 
nghiệp gạch men và nạn lãng phí 
thực phẩm tại Mexico. Ngành công 
nghiệp gạch men nổi tiếng tạo ra 

lượng khí thải cực cao do sử dụng 
nhiên liệu hóa thạch. Đó là lý do 
Manufactura quyết định tận dụng 
nguồn rác thải nhẹ, dễ tìm kiếm và 
có sẵn ở địa phương là vỏ trứng để 
xây dựng công trình mới. Khi kết 
hợp với chất liên kết sinh học, vỏ 
trứng biến đổi thành hỗn hợp có 
khả năng cứng lại mà không cần 
nung. Hỗn hợp này rất lý tưởng để 
in 3D.

Thành phẩm khi thử nghiệm là 
bức tường gạch vỏ trứng bao gồm 
tổng cộng 105 khối khác nhau lắp 
ráp dựa trên hình dáng của chúng 
và cột vỏ trứng dựng từ 26 khối có 
độ ổn định cao. Vật liệu thô để xây 
tường và cột đến từ rác thải quyên 
góp bởi nhiều nhà hàng khác nhau 
tại Mexico City trong hai tháng.

Dự án trên kết hợp thiết kế vi 
tính và sản xuất kỹ thuật số để 
biến đổi chất thải thành phụ phẩm 
hữu ích và cần thiết, đồng thời thu 
hút sự quan tâm đối với vấn đề ô 
nhiễm ở Mexico và tác động tới 
môi trường của ngành công nghiệp 
gạch men. Manufactura giới thiệu 
thành công phương pháp sản xuất 
mới và thân thiện với môi trường.

Gạch in 3D có nhiều ứng dụng 
trên khắp thế giới và thậm chí trong 
vũ trụ. Hồi tháng 10/2022, NASA 
yêu cầu các nhà khoa học phát 
triển phương pháp thông minh 
nhằm xây dựng căn cứ có thể chịu 
được điều kiện khắc nghiệt trên 
Mặt Trăng và sao Hỏa.

ST

TIN VẮN

Sơ chế rau tại HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Yên Phú (Yên Mỹ)

KHOÁI CHÂU

Gieo trồng gần 1,1 nghìn 
héc-ta rau màu vụ xuân

Vụ xuân năm nay, huyện Khoái Châu 
phấn đấu gieo trồng từ 2,3 nghìn ha đến 
2,4 nghìn ha rau màu, gồm: Ngô trên 500 
ha, đỗ các loại trên 250ha, lạc xuân trên 
350ha… Đến ngày 15/3, toàn huyện đã gieo 
trồng được gần 1,1 nghìn ha rau màu các 
loại, trong đó, diện tích gieo trồng ngô trên 
250ha, lạc trên 250ha, dược liệu 200ha, rau 
màu các loại trên 370ha. Cùng với đó, nông 
dân đã thu hoạch hơn 50ha rau màu…

PHẠM ĐĂNG

HỘI NÔNG DÂN XÃ PHAN SÀO NAM

Vận động hội viên nông dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng

Tiếp nhận đăng ký dự thi 
tiếng Hàn theo Chương trình 

EPS cho người lao động 
Thực hiện Công văn số 150/TTLĐNN-TCLĐ, ngày 

8/3/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phối 
hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình 
EPS năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực 
hiện tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình 
EPS cho người lao động trên địa bàn tỉnh tại hội trường 
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2023 
phải có đủ điều kiện sau: Từ 18 đến 39 tuổi; không có án 
tích theo quy định của pháp luật; chưa từng bị trục xuất 
khỏi Hàn Quốc; nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (bao gồm 
cư trú hợp pháp và bất hợp pháp) theo visa E9 (lao động 
EPS) hoặc (và) visa  E10 (thuyền viên tàu đánh cá) thì 
thời gian cư trú phải dưới 5 năm; không bị cấm xuất cảnh 
Việt Nam; không có thân nhân đang cư trú bất hợp pháp 
tại Hàn Quốc… Cùng với đó, mỗi ngành tuyển chọn có 
thêm điều kiện bổ sung.

Thời gian tiếp nhận đăng ký từ ngày 20 đến 24/3/2023. 
Người lao động trực tiếp đến đăng ký tại địa điểm tiếp 
nhận đăng ký dự thi (không được nhờ người khác đăng ký 
hộ). Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một ngành và không 
được phép thay đổi ngành đã lựa chọn. Mỗi thí sinh chỉ 
được nộp duy nhất 1 đơn đăng ký dự thi.

Các ngành tuyển chọn bao gồm: Sản xuất chế tạo; xây 
dựng; nông nghiệp và ngư nghiệp. 

Chỉ tiêu tuyển chọn đối với ngành sản xuất chế tạo là 
6.334 người; ngành xây dựng là 901 người; ngành nông 
nghiệp là 841 người; ngành ngư nghiệp là 4.035 người.

Người lao động đăng ký dự thi trải qua 2 vòng thi: Thi 
tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề; đánh giá năng lực (không 
bắt buộc).

THU YẾN

Từ năm 2018 đến nay, Hội Nông dân xã Phan Sào 
Nam (Phù Cừ) đã vận động hội viên nông dân hiến hơn 
2.000m2 đất, đóng góp hơn 1 tỷ đồng và hàng nghìn 
ngày công lao động để xây dựng, nâng cấp đường giao 
thông nông thôn, đường nội đồng, các công trình phúc 
lợi… Đồng thời vận động hội viên tham gia phân loại, xử lý 

rác thải, cải tạo khuôn viên gia đình, vệ sinh đường làng 
ngõ xóm, khơi thông dòng chảy, trồng cây xanh, trồng 
đường hoa ven đường, góp phần làm thay đổi bộ mặt 
nông thôn của địa phương.

HỒNG NGỌC

- Bổ cốt chi 100g, trộn với vừng đen (hắc chi ma) sao 
cho bốc mùi thơm.

Tất cả giã nát trộn đều thêm mật vào làm thành viên 
0,50g (bằng hạt ngô). Ngày uống 3 lần, mỗi lần 50 viên. 
Sáng dùng rượu chiêu thuốc, trưa dùng nước gừng và tối 
dùng nước muối (theo Tích thiện đường phương).

Bài số 3 - Hà thủ ô hoàn: Công dụng như trên nhưng 
ít vị hơn gồm: Hà thủ ô 1.800g thái mỏng, ngưu tất 600g 
thái mỏng. Hai vị trộn đều, dùng 1kg đậu đen đãi sạch. 
Cho thuốc vào chõ, cứ một lượt thuốc, một lượt đậu. Đồ 
chín đậu. Lấy thuốc ra phơi khô. Làm như vậy 3 lần rồi 
tán bột. Lấy thịt táo đen Trung Quốc trộn với bột làm 
thành viên 0,50g.

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 30 viên. Dùng rượu hâm 
nóng để chiêu thuốc (theo Hòa tễ cục phương).

Bài số 4 - Hà thủ ô tán: Công dụng cũng như bài trên 
(theo Bản thảo cương mục) gồm: Hà thủ ô cạo vỏ, thái 
mỏng, bỏ lõi, phơi cho khô, tán bột. Ngày uống 4g vào 
sáng sớm, chiêu thuốc bằng rượu.

Theo Báo điện tử Sức khỏe và Đời sống

Cây hà thủ ô
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VĂN HÓA - VĂN NGHỆ

Điện báo
Hai vợ chồng tranh luận gay 

gắt, chồng dắt xe đi, gần tối, thấy 

đói bụng, anh ta gọi điện về nhà 
hỏi vợ:

- Em nấu gì cho bữa tối đấy?
- Thuốc độc - vợ vẫn đang bực 

đáp.
- Ừ, em ăn uống cẩn thận, anh 

gọi điện báo tối nay anh có việc 
không ăn cơm ở nhà.

Bệnh nghề nghiệp
Một thám tử nói chuyện với 

đồng nghiệp: 
- Dạo này vợ tớ có biểu hiện 

lạ lắm.
- Lạ thế nào? 
- Cô ấy dạo này cứ ngủ suốt 

ngày, ăn gì cũng bị buồn nôn. Tớ 
đoán rằng vợ tớ có bầu.

- Ồ thế à! - đồng nghiệp nhíu 
mày - Thế cậu có đang nghi cho 
ai không?

- !?!
(ST)

HƯƠNG XƯA
Mưa xuân giăng tím vườn cà
Bên hiên cây bưởi bung hoa trắng ngần
Nụ cười em thuở thanh tân
Sắc hương ngan ngát làng gần làng xa

Đương thì con gái tháng Ba
Xuân lên mơn mởn như là đang yêu
Rập rờn cánh gió phiêu diêu
Tinh khôi hoa nở rất nhiều hương quê

Nửa đời phố bỏ bùa mê
Rưng rưng xuân gọi ta về ấu thơ
Ngạt ngào nưng nức giấc mơ
Chùm hoa em tặng đến giờ còn thơm.

ÁI NHÂN 

 THOÁNG CHÚT 
TUỔI THƠ

Con quay cuộn nắng ban trưa 

Ngón tay kẹp giữa càng cua, lấm bùn

Vục đầu xả khát miệng chum

Đêm trần bì bõm thì thùm bờ ao

Thả trâu tập trận

Mưa rào

Đuổi con châu chấu nhét vào miệng chai…

Khát lòng, nhai sống mầm khoai 

Nới dây, diều hút  gió trời véo von…

                              ***

Nửa đời sống giữa phố phường, 

Nôn nao nuối tiếc không còn tuổi thơ?  

KHÚC HÀ LINH

Rồi những ngày xuân chậm 
rãi lùi dần, hoa cỏ đã khoác 
lên mình màu áo dậy thì 

non mởn, đang vào độ đượm 
nồng của hương sắc. Và nắng, 
những tia nắng óng vàng, mỏng 
manh như tơ lụa cứ mơn man, 
tung tẩy trước hiên nhà,  dịu dàng 
giăng mắc xuống khu vườn đẫy 
đà sức sống… 

Màu nắng tháng Ba đung đưa 
dịu nhẹ trong gió xuân như một 
lời tình tự. Không oi ả, gay gắt 
như nắng hè, không khô khốc 
như nắng thu hanh gầy heo may, 
nắng tháng Ba trong trẻo, đỏng 
đảnh như thiếu nữ tuổi xuân thì. 
Ấy là những sợi nắng mềm mại, 
hây hây nhạt vàng quyến rũ.

Khu vườn cuối xuân đợi nắng 
về để đẩy đưa, mời gọi bướm, 
ong dập dìu trẩy hội. Này là hoa 
bí vàng tươi, hoa cà tim tím, bên 
thềm giếng đã điểm li ti những 
chùm hoa khế, mỗi sớm chíu chít 
tiếng chim sâu rung rinh trong 
từng kẽ lá. Màu nắng thanh tân 
thêu thùa trong khu vườn tháng 
Ba, lả lướt trên từng bông bưởi 
trắng muốt đã vào độ đẫy hương, 
nhuận sắc, thi thoảng nhờ cơn 
gió mang vào tận phòng, cứ thế 
dịu dàng bung hương.

Những chiếc áo bông, áo len, 
chăn nệm qua những ngày rét đài 
rét lộc giêng hai đã được mang ra 
phơi phóng trong màu nắng mới 
thơm tho để xua đi ẩm mốc. Tôi 
thích cái cách mà xưa mẹ thường 
đặt cho màu nắng vào độ này, 
ấy là nắng non. Bởi thế, tôi cũng 
thường hay ví von: Nắng non nên 
mùa rất trẻ. Cái non trẻ ấy là hiện 
thân của sự tươi mới, khỏe khoắn 
để ta gửi vào đó biết bao hy vọng, 
cơi nới nghĩ suy để càng thêm 
mến yêu cuộc sống này và dưỡng 
nuôi sự lạc quan, tích cực.

Qua rồi những ngày dài rét 
mướt, cần mẫn cắm bàn tay buốt 
giá xuống đồng cấy mạ. Tháng 

Giêng hai, những hạt mưa bụi 
nhỏ li ti lưu luyến, giăng mắc 
khắp cõi mênh mang đất trời. 

Bụi mưa mỏng manh bay dịu dàng 
trong không trung mờ ảo như sương 
như  khói. Tiếng mưa mơ hồ thoảng 
đây đó, nửa hư nửa thực như có như 
không. Mưa bụi phơi phới nghe như 
hơi thở của vạn vạn sinh linh đang 
khe khẽ cựa mình thức giấc. Tiếng 
gió dịu dàng âm thầm reo những 
thanh âm nhè nhẹ hòa quyện với đất 
trời những niềm vui hân hoan, bất 
tận... Rồi tiếng chim lích chích thánh 
thót trong lùm cây, bụi cỏ dường như 
làm xanh thêm trời đất. Nghe đâu 
đây như có tiếng tí tách của chồi non 
lộc biếc đang bật mình vươn dậy rạo 
rực sức xuân.

Mùa xuân đón chào những nụ 
hôn ngọt ngào của gió, của mưa ấm 
lành ẩm ướt tràn trề sinh lực cho mặt 
đất chuyển mình với những hân hoan 
hoa cỏ trở dạ sinh sôi. Tiết xuân 
sang nồng say những cánh đồng bát 
ngát nở bung tràn trề. Khắp những 
ngả đường, những triền đê và những 
bờ bãi trải dài ra mãi những thảm cỏ 
xanh ngời lên sức sống. Những mầm 
cỏ biêng biếc bật dậy những khát 
khao mạnh mẽ tinh khôi. Hồn xuân 
ngơ ngẩn ngắm nhìn những hạt ngọc 

trời thấm dần xuống nền đất ẩm cho 
thảm cỏ ngân mãi khúc tươi xanh. 
Hoa cỏ mùa xuân điểm trang và tôn 
vinh vẻ đẹp vĩnh cửu của sự sống 
cùng muôn loài dạo lên những nốt 
nhạc thân quen nồng thắm!... 

Thầm lặng và mải mê, tự bao 
giờ, cỏ đã xanh nõn nà, mướt mát, 
mơn mởn, giăng giăng khắp bãi bờ 
và những loài hoa đồng nội cũng đua 
nhau khoe sắc. Hoa cỏ mùa xuân nơi 
đồng nội cứ hồn nhiên, bền bỉ dâng 
tặng cho đời một vẻ đẹp giản dị, 
mộc mạc cùng sức sống mãnh liệt. 
Trong vườn nhà, hoa thì là đã bung 
từng chùm nhỏ li ti, màu vàng tươi, 
khẽ đung đưa trong cơn gió nhẹ. 
Gần ngay đó, cây mùi già cũng rạng 
rỡ xòe nở những bông hoa nhỏ xíu 
trắng tinh. Vạt cải sót lại cuối mùa 
cũng góp vào bức tranh mùa xuân 
những bông hoa vàng rực, quyến 
rũ mời gọi những cánh bướm vàng, 
bướm trắng rập rờn bay quanh. 

Hai bên đường làng lối đi cánh 
đồng, những vạt hoa chua me tím 
hồng nho nhỏ xinh xinh chen chúc, 
thỏa thuê bò lan thành những vạt dài. 
Vệ đê trải thảm cỏ nõn, thỉnh thoảng 
được điểm xuyết vài bông hoa xuyến 
chi trắng ngần thuần khiết nổi bật 
trên nền lá xanh biếc. Hoa bìm bìm 

giăng tím những lùm cây lòa xòa, 
đong đưa gần mép nước. 

Bước xuống bờ sông là mở ra cả 
một vùng đất bãi mênh mông ngấn 
mịn phù sa hồng hào, màu mỡ. Họ 
hàng nhà cỏ cùng hiển diện đông 
đủ ở nơi này. Cỏ mật, cỏ gà, cỏ ấu, 
cỏ mần trầu tua tủa mầm non. Cúi 
xuống thật gần để cảm nhận mùa 
xuân đang rạo rực trong từng búp nõn 
xanh. Hướng tầm mắt ra xa, chỉ thấy 
một màu xanh bền bỉ trải dài như đến 
tận chân trời. Những con sóng nhịp 
nhàng, khoan thai vỗ lao xao vào bờ 
sóng sánh. Dập dềnh trên mặt nước 
là những bông hoa muống màu trắng 
phơn phớt tím. Vài cánh chuồn mỏng 
tang chấp chới bên khóm hoa sậy 
màu trắng bạc hay đám hoa cỏ lăn, 
cỏ lác màu nâu tím khiêm nhường. 
Nhẹ giữa dòng trôi là đám hoa lục 
bình tim tím thong dong…

Đi giữa mùa xuân cùng hoa cỏ 
đồng nội, ta chợt quên đi những lo 
toan bộn bề của cuộc sống thường 
nhật mà hòa mình với thiên nhiên, 
cảm nhận nhịp sống nơi này thật thư 
thái, an nhiên. Lòng ta cũng tươi non, 
ngập tràn sắc hương và đằm thắm 
yêu thương cùng với đất trời, hoa cỏ 
ngày xuân…

TRẦN VĂN LỢI

Mùa này vườn quê đầy hoa 
bưởi. Mỗi cơn gió xuân 
thổi qua, không gian lại 

ngập tràn hương thơm vừa thanh 
khiết lại nồng đượm, như ướp 
hương vào đất trời.

Hôm nào, cây bưởi sau nhà 
vẫn còn lặng lẽ với thân cây mốc 
thếch và những tán lá xanh yên 
tĩnh. Bỗng một ngày, cành lá 
rung rinh và non tơ nhú ra từng 
chùm nụ nhỏ. Nụ nhỏ lớn nhanh 
thành những chùm nụ lớn trắng 
ngần. Và chỉ đợi tia nắng xuân 
chiếu xuống, hoa bưởi bung 
cánh, thi nhau nở rộ trên cành. 
Bông nọ nối tiếp bông kia, cành 
la rồi cành bổng, bông trắng xen 
với lá xanh, thơm ngào ngạt.

Mỗi sáng, cây bưởi trong vườn 
nhà lại khoe loạt hoa mới, trắng 
tinh khôi, mùi thơm cũng tươi 
mới hệt như buổi sáng mùa xuân 
vậy. Cánh trắng mỏng mịn, cong 
cong, nhụy vàng lấm tấm. Hoa 
nở đến đâu, gọi đàn ong xôn xao 
bay đến đấy, thỉnh thoảng cánh 
hoa lại rụng khẽ xuống vườn.

Chiều buông, vườn quê thấm 
đẫm hương hoa. Hoa trên cành, 
hoa trong vòm lá, hoa rắc cánh 
mỏng lên mặt đất, thơm ngất 
ngây cả không gian. Chiếc nón 
trắng của cô thôn nữ chạm khẽ 
vào cành bưởi, muôn cánh hoa 
lại buông xuống như tuyết. Cô 
thôn nữ khẽ gỡ chiếc nón trên 
đầu, chọn những chùm hoa chúm 
chím ngắt bỏ vào trong nón, 
mang hương thơm về nhà. Chùm 
hoa đặt trên bể nước mưa, đặt 
vào phòng khách, phòng ngủ... 
thơm thanh khiết cả ngày. Hoa 
bưởi còn được dùng ướp như hoa 
sen, từ ướp trà, ướp mía, đến ướp 

DỊU DÀNG MÀU NẮNG THÁNG BA

Ba về, mùa trả ơn cho người sau bao 
vất vả cuốc bẫm cày sâu bằng những 
cánh đồng lúa xanh ngút mắt, đợi ngày 
làm đòng trong một màu nắng thanh 
bình mà đầy kiêu hãnh. Người nông 
dân xưa nay thường quan niệm “nhất 
nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” cho 
mỗi mùa gieo cấy mà dường như quên 
đi sự hiện diện của nắng, phải chăng 
họ cho rằng mưa nắng là quy luật tự 
nhiên của đất trời nên không thể can 
thiệp? Nhưng chắc chắn rằng, nắng là 
một phần không thể thiếu cho thành 
quả của mỗi vụ mùa.

Đi trong màu nắng tháng Ba, bất 
chợt nhớ đến câu ca dao xưa “Bao 
giờ cho đến tháng Ba/ Hoa gạo rụng 
xuống, bà già cất chăn”. Ở chốn đồng 
quê chiêm trũng, tháng Ba đã thắp lửa 
nồng nàn trên những chùm hoa gạo. 
Từng cánh hoa đỏ au vắt ngang vòm 
trời quê đầy xao xuyến. Loài hoa mộc 
mạc nhưng không kém phần khuê 
các khi sở hữu nhiều tên gọi mỹ miều 

khác như mộc miên, pơ-lang như một 
cách để người ta tán dương vẻ đẹp của 
một loài hoa đa cảm. Nhiều nơi, trong 
tâm tưởng hồn người, cây gạo còn linh 
thiêng như một mảnh hồn làng, cưu 
mang bao nỗi nhớ thương quay quắt 
của những đứa con xa mỗi khi nghĩ về 
quê nhà. Nhắc đến tháng Ba, có thể 
nào quên hoa gạo, làm sao không gợi 
nhớ đến một màu hoa trữ tình, thấm 
đẫm hồn quê, điển hình cho tính cách 
người quê…

Ngồi với phố hôm nay, chầm chậm 
bên ly cà phê mỗi sáng, ngắm bầy sẻ 
nhỏ thoắt thoắt ùa về nhặt nắng bên 
hiên, bỗng thấy lòng bình yên đến lạ. 
Nắng gọi những chùm hoa thức dậy 
đầy cành, nắng tinh nghịch nhảy nhót 
trên vai, nắng thơm vào tà áo ai dập 
dìu qua lại… cứ thế bâng khuâng rót 
xuống một giai điệu thật dịu dàng.

Yêu sao màu nắng óng ả, mượt 
mềm trong hương sắc tháng Ba!

NGÔ THẾ LÂM

* Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.

HELEN KELLER

* Với những ai sẵn lòng có nỗ lực, những điều kỳ diệu lớn và báu vật tuyệt vời đang chờ đợi sẵn sàng.

ISAAC BASHEVIS SINGER

Tản văn

Hương bưởi vườn quê

bột sắn dây... Mùi thơm mang theo tinh 
dầu dễ chịu, xua đi cái nồm ẩm ngày 
mưa phùn, xua đi cái ngột ngạt của 
những buổi trưa nắng mới.

Những sớm chợ quê tuần rằm, 
trong đôi quang gánh xuống chợ của 
mẹ, ngoài những mớ rau xanh tươi, 
còn có thêm cái rổ con con đựng đầy 
hoa bưởi. Từng chùm hoa trắng muốt 
được buộc khéo léo với vài chiếc lá 
xanh, nhỏ xinh và ngát thơm, mua một 

nắm hoa mà mang cả một nắm thơm 
tho về nhà.

Vườn quê mùa hoa bưởi như bước 
vào mùa mới, ngập tràn sắc hương và 
sức sống. Đặt chùm hoa nhỏ vào lòng 
tay, chọn một bông vừa nở cài lên mái 
tóc người em gái, hương hoa thanh 
nhẹ in vào suối tóc đen mượt mà, tiếng 
cười trong trẻo vang khắp cả vườn 
quê...

HẢI TRIỀU

Hoa cỏ mùa xuân

Ngay lập tức, chị Lan phản ứng lại: Anh nói thì dễ chứ 
thử nghe con đang bị nguy kịch cần chuyển khoản để 
phẫu thuật gấp thì anh có tỉnh táo được không? Phải có 
cách nào để ngăn chặn hành vi lừa đảo này chứ?

Anh Bình tiếp lời: Chỉ có cách là giữ bình tĩnh thôi. Khi 
nhận thông tin người thân hay con nhập viện, cần bình 
tĩnh liên hệ lại hoặc đến trực tiếp cơ quan, công ty, trường 
học nơi người thân của mình đang công tác, lao động, 
học tập để kiểm chứng chính xác nguồn tin. Tuyệt đối 
không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng khi chưa 
có căn cứ rõ ràng về việc thu viện phí của cơ sở khám, 

chữa bệnh. Nếu phát hiện nghi vấn, cần báo ngay cho cơ 
quan công an nơi gần nhất để được trợ giúp… Đấy, còn có 
cả trường hợp các đối tượng lừa đảo giả danh công an, 
cán bộ tòa án gọi điện dọa liên quan đến các vụ án đang 
điều tra để yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản để giải 
quyết công việc. Các cô không bình tĩnh xác minh thông 
tin thì sẽ là con “mồi” của bọn lừa đảo thôi. 

Nghe anh Bình nói có lý, chị Lan, chị Thu đều nhất trí: 
Phải nhắc nhở các thành viên trong gia đình về thủ đoạn, 
phương thức hoạt động của bọn lừa đảo để tránh chuyện 
đáng tiếc xảy ra.

Cuộc điện thoại lừa đảo
(TIẾP THEO TRANG 1)

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh họa: ĐĂNG QUANG

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

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



* Tổng biên tập LÊ CÔNG TUẤN * Phó tổng biên tập: NGUYỄN HOÀNG LINH - NGUYỄN NGỌC LUYỆN * Trình bày THANH HƯNG - DOÃN TUẤN * Chế bản  điện tử tại Tòa soạn Báo Hưng Yên * Giấy phép xuất bản số 812/GP- BTTTT
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với tình trạng sức khỏe. 
Dù lợi nhuận không nhiều 
nhưng cũng đủ để tôi 
trang trải cuộc sống. Trở 
về quê hương, được tiếp 
cận vốn chính sách, tôi 
tin tưởng có thể phát triển 
kinh doanh, ổn định cuộc 
sống”.

Là đơn vị giải ngân 
cho vay nguồn vốn ưu đãi 
của Chính phủ trên địa 
bàn, Ngân hàng CSXH 
Chi nhánh tỉnh luôn quan 
tâm triển khai thực hiện 
tốt các chương trình tín 
dụng này. Bên cạnh việc 
tăng cường tuyên truyền 
những ưu đãi của nguồn 
vốn vay đến người dân, 
ngân hàng tiến hành thẩm 
định, giải ngân cho vay 
thuận lợi, nhanh chóng 
các dự án vay vốn. Thông 
qua nguồn vốn được phân 
bổ, Ngân hàng CSXH 
Chi nhánh tỉnh đã hỗ trợ 
cho vay nhiều đối tượng 
lao động yếu thế, người 
khuyết tật, lao động khu 
vực nông thôn có cơ hội 
tiếp cận nguồn tín dụng 
ưu đãi để mở rộng, phát 
triển hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, góp phần tạo 
và tự tạo việc làm cho bản 
thân, gia đình, cộng đồng. 
Theo quy định, chương 
trình cho vay giải quyết 
việc làm có nhiều ưu đãi 
như: Đối với cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, mức 
vay tối đa là 2 tỷ đồng/
dự án và không quá 100 
triệu đồng cho 1 người 
lao động được tạo việc 
làm, duy trì và mở rộng 
việc làm. Đối với người 
lao động, mức vay tối đa 
là 100 triệu đồng. Mức 
vay cụ thể do Ngân hàng 
CSXH xem xét căn cứ 
vào nguồn vốn, chu kỳ 
sản xuất, kinh doanh, khả 
năng trả nợ của đối tượng 
vay vốn để thỏa thuận với 
đối tượng vay vốn. Thời 

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

 Quang cảnh bên ngoài trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh 
ở thủ đô London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/3, tại trụ sở HĐND - 
UBND tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề 
án 06 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai 
thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của 
Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 
dân cư, định danh và xác thực điện 
tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 
giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 
năm 2030 (Đề án 06). Đồng chí Trần 
Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công 
tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì 
hội nghị. Dự hội nghị có các đồng 
chí: Đại tá Nguyễn Thanh Trường, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Duy 
Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 
các thành viên Tổ công tác triển khai 
Đề án 06 tỉnh; đại diện lãnh đạo một 
số sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-
TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án 06, 
UBND tỉnh đã ban hành quyết định 
thành lập Tổ công tác triển khai Đề 
án 06, đồng thời chỉ đạo thành lập 
Tổ công tác triển khai Đề án 06 đến 
từng thôn. Từ khi được thành lập, 
Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh 
đã ban hành hơn 30 văn bản các 
loại để chỉ đạo các ban, sở, ngành, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố 
triển khai, thực hiện các nội dung, 
nhiệm vụ của Đề án 06. Với vai trò 
là cơ quan thường trực của Tổ công 
tác triển khai Đề án 06 tỉnh, Công 
an tỉnh đã tham mưu, triển khai các 
nghị định, thông tư, văn bản hướng 
dẫn triển khai Đề án 06. Công tác 
tuyên truyền triển khai thực hiện 
Đề án 06 được quan tâm đẩy mạnh 
nhằm nâng cao nhận thức trong toàn 
xã hội về sự cần thiết phát triển ứng 
dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 
số quốc gia.

Về hoàn thiện thể chế, UBND 
tỉnh đã ban hành nhiều văn bản 
nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực 
hiện Luật Cư trú đến toàn thể cán 
bộ, công nhân, viên chức và quần 
chúng Nhân dân. Đến nay, công tác 
triển khai Luật Cư trú trên địa bàn 
tỉnh đã đạt được một số kết quả khả 
quan. Về thực hiện 25 dịch vụ công 
thiết yếu, tỉnh đã triển khai 23/25 
dịch vụ công trực tuyến của các sở, 
ngành; trong đó đối với 11 dịch vụ 
công của Bộ Công an đã tiếp nhận 
và giải quyết 107.936 hồ sơ và 12 
dịch vụ công của các sở, ngành đã 
tiếp nhận và giải quyết 43. 428 hồ 
sơ. Đánh giá theo chất lượng quản trị 
dịch vụ công trong thực hiện thủ tục 
hành chính, tỉnh xếp thứ 17/63 tỉnh, 
thành phố trong cả nước; đánh giá 
theo chỉ số tiến độ giải quyết, tỉnh 
đạt 19/20 điểm (đạt tỷ lệ 95%), trong 
đó huyện Tiên Lữ có tỷ lệ giải quyết 
hồ sơ đúng hạn cao nhất tỉnh (đạt 
99,47%), huyện Khoái Châu có tỷ lệ 
giải quyết hồ sơ đúng hạn thấp nhất 
tỉnh (đạt 95,44%). Về phục vụ phát 
triển công dân số, đến ngày 13/3, 
toàn tỉnh đã thu nhận 270.686 hồ sơ 
cấp tài khoản định danh điện tử và 
cấp 977.656 thẻ căn cước công dân 
gắn chíp điện tử…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo 
luận làm rõ những kết quả đạt được 
trong triển khai thực hiện Đề án; 
những tồn tại, hạn chế, khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình tổ chức 
thực hiện; đồng thời đề xuất, kiến 
nghị, đưa ra những giải pháp cụ thể 
để việc triển khai thực hiện Đề án 06 
trong năm 2023 và những năm tiếp 
theo đạt kết quả cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ 
tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn nhấn 
mạnh: Đề án 06 có vai trò quan trọng 
trong việc phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội và chuyển đổi số quốc gia. 
Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề 
án 06, các sở, ban, ngành, đoàn thể 
và các địa phương trong tỉnh tiếp tục 
triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng 
bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn 
thành các nhiệm vụ của Đề án 06, 
kịp thời triển khai ứng dụng cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư góp phần 
thúc đẩy xây dựng chính quyền số, 
kinh tế số, xã hội số, công dân số; 
triển khai nghiêm túc các nhiệm 
vụ theo Kế hoạch số 30/KH-UBND 
ngày 18/2/2022 của UBND tỉnh về 
triển khai thực hiện Đề án 06 trên 
địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 26/KH-
UBND ngày 21/2/2023 của UBND 
tỉnh triển khai thực hiện Đề án 06 
năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Các sở, 
ban, ngành, đoàn thể, địa phương 
tập trung rà soát các văn bản quy 
phạm pháp luật của HĐND và 
UBND tỉnh cần sửa đổi, bổ sung để 
đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, 
bổ sung, thay thế theo yêu cầu của 
Đề án 06 bảo đảm đúng quy định; 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền để 
người dân sử dụng tài khoản VneID 
đăng nhập vào cổng dịch vụ công 
quốc gia/tỉnh để thực hiện các dịch 
vụ công trực tuyến; đẩy mạnh việc 
xây dựng và cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến, thanh toán trực tuyến, 
đồng thời triển khai mô hình điểm về 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại 
các đơn vị, địa phương bảo đảm chất 
lượng, hiệu quả để nhân rộng trong 
toàn tỉnh…

dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí 
thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban 
Quốc gia về thanh niên Việt Nam 
đồng chủ trì tọa đàm. Dự tọa đàm 
tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí 
Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đại biểu dự tọa đàm tại các điểm 
cầu được nghe đồng chí Trương Thị 
Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường 
trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức 
Trung ương truyền đạt chuyên đề 
“Công tác xây dựng, phát triển đội 
ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, trong 
đó tập trung vào các vấn đề thực tiễn 
trong công tác cán bộ trẻ, công tác 
cán bộ Đoàn, như: Việc xây dựng, 
phát triển nguồn nhân lực trẻ người 
dân tộc thiểu số; thực tiễn xây dựng, 
phát triển đội ngũ cán bộ trẻ tại các 
địa phương; chính sách tuyển dụng, 

nâng cao chất lượng nguồn cán bộ 
trẻ, chính sách đãi ngộ, thu hút cán 
bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có 
cơ hội chủ động để ứng cử các chức 
danh lãnh đạo quản lý; những vấn đề 
đặt ra trong triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 
của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng về “Tập trung xây dựng đội 
ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp 
chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực 
và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (Nghị 
quyết số 26)…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu 
tham luận tập trung vào một số nội 
dung như: Chính sách thu hút nhân 
tài là thủ khoa các trường đại học; 
xây dựng, ban hành đề án vị trí việc 
làm, tạo môi trường thuận lợi cho cán 
bộ trẻ rèn luyện, tạo sự đột phá; đổi 
mới nội dung đánh giá cán bộ bảo 
đảm chính xác phục vụ việc cân 
nhắc, bố trí cán bộ phù hợp năng 

lực, sở trường với từng vị trí công 
tác; có chính sách đãi ngộ đội ngũ 
cán bộ Đoàn, bảo đảm nguồn cán 
bộ có chất lượng… đồng thời đề xuất, 
kiến nghị nhiều giải pháp quan trọng 
nhằm thực hiện có hiệu quả công tác 
xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ 
trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong 
giai đoạn mới cũng như triển khai 
thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 
26 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng.

Qua tọa đàm tạo điều kiện cho 
cán bộ trẻ mạnh dạn thể hiện mong 
muốn, đề xuất góp phần tháo gỡ, giải 
quyết vấn đề đặt ra trong công tác 
cán bộ; những giải pháp, kiến nghị 
nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ 
cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ trong giai đoạn mới.

Triển khai thực hiện...Tọa đàm...

THỜI SỰ QUỐC TẾ

Nhiều thành phố của Ấn Độ trong danh sách đô thị 
ô nhiễm nhất thế giới

Khói mù ô nhiễm bao phủ bầu trời tại New Delhi, Ấn Độ. 

Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Anh chuẩn bị bán lượng trái phiếu chính phủ cao kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại New 
Delhi, báo cáo Chất lượng Không khí 
thế giới lần thứ 5 do công ty IQAir lập 
ra và công bố ngày 16/3 cho thấy dựa 
trên việc đánh giá mức độ ô nhiễm bụi 
mịn PM2.5 trung bình hằng năm trong 
không khí, có tổng cộng 39 thành phố 
của Ấn Độ nằm trong danh sách 50 
thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Theo báo cáo trên, Bhiwadi ở bang 
Rajasthan với mức PM2.5 là 92,7 bị 
đánh giá là thành phố ô nhiễm nhất 

ở Ấn Độ và là thành phố ô nhiễm thứ 
3 trên thế giới. Báo cáo đã tách biệt 
giữa thủ đô quốc gia New Delhi với 
vùng thủ đô Delhi rộng lớn hơn và cả 
hai đều nằm trong top 10 thành phố 
ô nhiễm nhất thế giới. Đặc biệt, Delhi 
nổi lên là đô thị ô nhiễm nhất với mức 
PM2.5 là 92,6, gần gấp 20 lần giới 
hạn an toàn. Delhi nằm thứ 4 trong 
danh sách 50 thành phố ô nhiễm nhất 
thế giới.

Các thành phố khác của Ấn Độ 
Đài KTTV Hưng Yên

Từ ngày 17 đến 19/3/2023

Nhiều mây; đêm có mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm có sương mù nhẹ rải 

rác; trưa, chiều có lúc giảm mây hửng nắng; gió nhẹ; đêm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 25 - 270C

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 220C

(TIẾP THEO TRANG 1)(TIẾP THEO TRANG 1)

Giám đốc điều hành Cơ quan 
quản lý nợ Vương quốc Anh (DMO) 
Robert Stheeman ngày 15/3 cho 
biết, Anh đang cố gắng giảm áp 
lực lên các cơ quan giao dịch trái 
phiếu, giữa lúc DMO đang chuẩn bị 
bán lượng trái phiếu chính phủ lớn 
nhất kể từ đại dịch COVID-19 trong 
bối cảnh bất ổn trên các thị trường.

Sau khi Bộ trưởng Tài chính 
Jeremy Hunt công bố kế hoạch 
ngân sách trong ngày 15/3, DMO 
cho biết, cơ quan này sẽ cần phải 
bán 241,1 tỷ bảng Anh (291 tỷ 
USD) trái phiếu chính phủ trong 
năm tài chính 2023-2024, con số 
cao nhất từng được ghi nhận ngoài 
mức 485,8 tỷ bảng Anh vào năm tài 
chính 2020-2021. 

DMO muốn đảm bảo rằng các 
công ty giao dịch sơ cấp, một nhóm 
17 thể chế tài chính lớn có quyền 
tham gia vào các buổi đấu giá nợ 
chính phủ của Anh, sẽ không bị quá 
tải bởi số lượng nợ mà họ cần mua 
bán.

Ông Stheeman cho biết, ECB rất 
tập trung vào khoảng thời gian rủi ro 
và giãn thời gian này ra, đồng thời 
đảm bảo lượng trái phiếu mua bán 
không ảnh hưởng đến bảng cân đối 
kế toán và năng lực môi giới của các 
công ty giao dịch cơ cấp.

Cụ thể, ông Stheeman cho biết, 
DMO có thể tập trung nhiều hơn 

hạn vay vốn tối đa 120 
tháng. Lãi suất vay vốn 
bằng lãi suất vay vốn đối 
với hộ cận nghèo theo quy 
định pháp luật về tín dụng 
đối với hộ cận nghèo. Thời 
điểm hiện tại, lãi suất vay 
vốn chương trình tín dụng 
cho vay giải quyết việc làm 
là 7,92%/năm.

Tính từ khi thực hiện 
chương trình tín dụng giải 
quyết việc làm trên địa 
bàn tỉnh, lũy kế doanh số 
cho vay đạt trên 1 nghìn 
tỷ đồng, lũy kế số khách 
hàng vay vốn đạt trên 32 
nghìn lượt khách hàng. 
Đến hết tháng 2/2023, dư 
nợ chương trình tín dụng 
ưu đãi này đạt trên 399 tỷ 
đồng, có trên 10,6 nghìn 
khách hàng còn dư nợ. 
Tỉnh Hưng Yên được phân 
bổ vốn chương trình cho 

vay hỗ trợ việc làm, duy trì 
và mở rộng việc làm trong 
năm 2022 là 170 tỷ đồng. 
Đến hết năm 2022, Ngân 
hàng CSXH Chi nhánh tỉnh 
đã giải ngân nguồn vốn đạt 
100% kế hoạch. Các dự án 
vay vốn được đầu tư chủ 
yếu đối với các lĩnh vực 
như: Chăn nuôi, trồng trọt, 
phát triển nghề phụ, nghề 
truyền thống và kinh doanh 
tổng hợp. Trong tổng số 
các dự án cho vay thì dự án 
thuộc kinh tế hộ gia đình 
chiếm đa số, tập trung ở 
vùng nông thôn, chủ yếu 
thu hút lực lượng lao động 
nông nghiệp nhàn rỗi.

Để chính sách tín dụng 
tiếp tục đi vào cuộc sống, 
thời gian tới, các cấp, các 
ngành chức năng đẩy 
mạnh thông tin, tuyên 
truyền chính sách vay vốn 

tạo việc làm; tăng cường 
kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện hoạt động vay 
vốn. Ưu tiên cho vay các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh 
tạo nhiều việc làm; ưu tiên 
cho vay đối với lao động 
là người khuyết tật, lao 
động thanh niên, phụ nữ 
nông thôn. Chương trình 
tín dụng cho vay giải quyết 
việc làm cũng cần đổi mới 
hoạt động, các hội, đoàn 
thể lồng ghép hoạt động 
tín chấp nguồn vốn với các 
chương trình khuyến nông, 
khuyến công, chuyển giao 
khoa học kỹ thuật để nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn 
của các dự án phát triển 
sản xuất, kinh doanh, tạo 
việc làm cho người lao 
động.

Hướng dẫn khách hàng vay vốn tại điểm giao dịch Ngân hàng CSXH xã Bảo Khê 
(thành phố Hưng Yên)

vào các loại trái phiếu kỳ hạn ngắn 
với thời gian đáo hạn dưới bảy năm.

Trong năm tới, DMO đặt mục tiêu 
bán ra 86,7 tỷ bảng Anh trái phiếu 
ngắn hạn, 65,3 tỷ bảng Anh trái phiếu 
trung hạn, 50,1 tỷ bảng Anh trái 

phiếu dài hạn và 26,2 tỷ bảng Anh 
trái phiếu điều chỉnh theo lạm phát.

Trong đó, trái phiếu trung và dài 
hạn bao gồm 10 tỷ bảng Anh trái 
phiếu “xanh”.

Theo TTXVN

như Patna, Muzzaffarnagar, 
Dharbanga, Noida, Gurgaon, 
Bulandshahr, Meerut, Charkhi 
Dadri, Jind, Ghaziabad, 
Faridabad, Dadri, Meerut, Hisar 
cũng có mặt trong danh sách này. 

Ngoài ra, Ấn Độ đứng thứ 8 
trong số 131 quốc gia có mức 
PM2.5 trung bình theo trọng số 
dân số là 53,3 μ/m3 trong năm 
2022. Xếp trước Ấn Độ trong 
danh sách này là CH Chad, Iraq, 
Pakistan, Bahrain, Bangladesh, 
Burkina Faso và Kuwait. Trong 
năm ngoái, mức trung bình PM2.5 
hằng năm của các quốc gia thấp 
hơn một chút so với mức 58,1 μ/
m3 được ghi nhận trong năm 2021.

IQAir là một công ty công nghệ 
chất lượng không khí của Thụy Sĩ 
chuyên đưa ra các báo cáo hằng 
năm về chất lượng không khí thế 
giới dựa trên dữ liệu từ các trạm 
giám sát do chính phủ các nước 
cũng như các tổ chức và cơ quan 
khác điều hành trên toàn thế giới. 
Báo cáo năm 2022 của công ty 
này dựa trên nồng độ các vật 
chất dạng hạt mịn PM2.5 từ 7.323 
thành phố và 131 quốc gia.

PM2.5 là chất gây ô nhiễm 
nhỏ nhất, nhưng cũng là nguy 
hiểm nhất. Khi con người hít vào, 
PM2.5 sẽ đi sâu vào mô phổi và 
từ đó đi vào máu. PM2.5 có liên 
quan đến một số vấn đề về sức 
khỏe bao gồm hen suyễn, bệnh 
tim và các bệnh về đường hô hấp 
khác. Nguồn tạo ra PM2.5 là quá 
trình đốt nhiên liệu hóa thạch, bão 
bụi và cháy rừng.

Theo TTXVN


