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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN

BẢN TIN

Nhân dịp đón Xuân Tân Sửu
trân trọng gửi lời chúc
độc giả, một năm mới

Sức khỏe - Hạnh phúc - 
An khang - Thịnh vượng!

NGƯT. TS. NGUYỄN KHẮC HÀO,
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh Hưng Yên.

Xuân Tân Sửu
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VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc 
dự Đại hội Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt 

Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 
chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - 
Phát triển”. Cùng dự có đại diện các Bộ, 
ngành Trung ương, hơn 600 đại biểu là 
các nhà khoa học, nhân sỹ trí thức trong 
toàn quốc. Đoàn đại biểu Hưng Yên có 
Tiến sỹ Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  tỉnh 
và lãnh đạo LHH.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đội ngũ 
trí thức Việt Nam đã không ngừng lớn 
mạnh, luôn miệt mài lao động sáng tạo 
và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, 
Nhà nước, toàn xã hội ghi nhận và trân 
trọng. LHH KHKT Việt Nam đóng góp 
quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào 
sản xuất và đời sống, nâng cao dân trí, 
đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng 
nhân tài. 

Thủ tướng nhấn mạnh, Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

  QUANG VŨ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự 
Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

ngày càng được khẳng định và phát huy 
nguồn lực, lợi thế về con người, là nơi hội 
tụ những trí tuệ được kết tinh, chung tay 
đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới. 
Hàng nghìn nhà khoa học, nhà nghiên 
cứu trong hệ thống của Liên hiệp Hội là 
tài sản quốc gia quý báu. Tất cả chúng ta 
sẽ là những “viên gạch” nhỏ hoặc những 
“công trình” đồ sộ để đóng góp xây 
dựng Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Đặc biệt, Thủ tướng khẳng định 
phải làm cho khoa học công nghệ 
thực sự trở thành động lực quan 
trọng nhất phát triển lực lượng sản 
xuất hiện đại, kinh tế tri thức. LHH 
KHKT Việt Nam phải thực sự là lực 

lượng nòng cốt, đi đầu trong xây 
dựng đội ngũ trí thức Việt Nam, 
tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc trên nền tảng liên minh 
công nhân, nông dân, trí thức; thực 
sự trở thành một bộ phận tham mưu 
tin cậy của Đảng, của Nhà nước.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam đã thông qua Nghị quyết 
phê chuẩn danh sách Đoàn chủ tịch 
gồm 27 thành viên. Tiến sỹ Phan Xuân 
Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng 
Trung ương khóa VIII và là tân Chủ tịch 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam. Ông Đặng Vũ Minh được bầu 
làm Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan khu trưng bày 
 bên lề Đại hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
phát biểu tại Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.



Phó Chủ tịch Quốc hội 
Tòng Thị Phóng 

phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên 
Đỗ Tiến Sỹ 

phát biểu khai mạc Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy Hưng Yên 

phát biểu tại Đại hội.

3BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG  I  

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 
lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 
2025 diễn ra từ ngày 24 đến 
ngày 26/10. Dự phiên khai 

mạc có Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị 
Phóng cùng các đồng chí nguyên lãnh 
đạo Đảng nhà nước; Đại tướng Ngô 
Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 
Đại tướng Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Công 
an; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung 
ương, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên qua các 
thời kỳ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ 
tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá 
cao nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và 
nhân dân Hưng Yên trong nhiệm kỳ vừa 
qua. Kinh tế tăng trưởng đạt 8,38%/năm, 
đứng trong nhóm tăng trưởng cao toàn 
quốc. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 
210 triệu đồng/ha, thu ngân sách tăng 
bình quân 13%/năm. Năm 2017, Hưng 
Yên trở thành một trong 16 địa phương 
tự cân đối thu chi ngân sách và có điều 
tiết về Trung ương. 

  PHƯƠNG HOA

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên  
lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh 
trong giai đoạn mới, tập trung phát triển 
nhanh kinh tế xã hội đi đôi với phát triển 
văn hóa và bảo vệ môi trường, phòng 
chống đại dịch Covid-19. Với vị trí nằm 
ngay cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, thuộc khu 
tam giác động lực phát triển phía Bắc, 
tỉnh cần làm tốt quy hoạch giai đoạn 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 làm 
định hướng phát triển. “Hưng Yên tiếp 
tục đoàn kết thống nhất, xây dựng thành 
tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp 
hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền 
vững”. 

Đại hội được tiến hành với phương 
châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - 
Sáng tạo - Phát triển”, có ý nghĩa quan 
trọng nhằm phát huy mọi nguồn lực; 
đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; xây dựng 
Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện 
đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển 
nhanh và bền vững. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư 
Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ cho biết, 

nhiệm kỳ tới, Hưng Yên tiếp tục thực 
hiện ba khâu đột phá gồm: quy hoạch 
thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, 
công tác cán bộ. Trong đó thực hiện quy 
hoạch tỉnh, ưu tiên thu hút dự án quy mô 
lớn, công nghiệp công nghệ cao, công 
nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ 
số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng 
và ngân sách Nhà nước. Tỉnh cũng tập 
trung tháo gỡ khó khăn, huy động các 
nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh 
tế xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị, 
phát triển hạ tầng số, ưu tiên hạ tầng 
giao thông và các địa bàn trọng điểm để 
tạo động lực phát triển.    

Hưng Yên phấn đấu giai đoạn 2020 - 
2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 
bình quân từ 7,5-8%; GRDP bình quân 
đầu người 130 triệu đồng/năm; tỷ lệ đô 
thị hóa của tỉnh đạt 47%; Thành phố 
Hưng Yên đạt đô thị loại II; Thị xã Mỹ Hào 
đạt đô thị loại III; phát triển đô thị trung 
tâm huyện Văn Lâm. 

Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Văn Phóng 
phát biểu tại Đại hội.
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Đ/c ĐỖ TIẾN SỸ
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ,

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c NGUYỄN DUY HƯNG
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Đ/c TRẦN QUỐC TOẢN
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đ/c PHẠM VĂN KHUÊ
Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh

Đ/c NGUYỄN LÊ HUY
Trưởng ban 

Nội chính Tỉnh ủy

Đ/c NGUYỄN CHÍ CÔNG 
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đ/c LÊ VĂN HƯNG
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đ/c QUÁCH THỊ HƯƠNG
Trưởng ban 

Dân vận Tỉnh ủy

Đ/c  PHẠM ĐĂNG KHOA 
Giám đốc 

Công an tỉnh

Đ/c  TRẦN THỊ THANH THỦY
Bí thư Thị ủy Mỹ Hào

Đ/c BÙI THẾ CỬ
Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy

Đ/c  ĐẶNG NGỌC QUỲNH
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Đ/c LÊ XUÂN TIẾN
Trưởng ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đ/c PHẠM HUY BÌNH
Bí thư Thành ủy Hưng Yên

Đ/c TRẦN QUỐC VĂN
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

CÁC ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

BỘ MÁY ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN TỈNH HƯNG YÊN
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 THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Đ/c TRẦN QUỐC TOẢN
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đ/c PHẠM VĂN KHUÊ
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh

Đ/c ĐỖ XUÂN SẢNG
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đ/c  NGUYỄN DUY HƯNG
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c  NGUYỄN HÙNG NAM
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c  ĐẶNG NGỌC QUỲNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

    Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Đ/c LÊ XUÂN TIẾN
Trưởng ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đ/c TRẦN QUỐC VĂN
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
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VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

“Đổi mới sáng tạo, xây 
dựng tỉnh Hưng Yên 
văn minh hiện đại” là 
bước đi chiến lược được 

Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đưa ra tại Đại hội 
lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các 
mục tiêu cụ thể:

Một là, phát triển tỉnh Hưng Yên 
phù hợp với Chiến lược phát triển của 
cả nước và của vùng đồng bằng sông 
Hồng thời kỳ 2021-2030, đồng bộ quy 
hoạch phát triển vùng và quốc gia. 
Duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định ở 
mức cao hơn bình quân chung cả nước 
và khu vực, cải thiện chất lượng tăng 
trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của 
nền kinh tế, trên cơ sở tập trung thu hút 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX: 

  PHƯƠNG HOA

đầu tư, nhất là tập đoàn đa quốc gia, 
các dự án công nghệ cao, tạo động lực 
phát triển; quan tâm đầu tư phát triển 
các KCN hiện đại, khu đô thị lớn, nông 
nghiệp hàng hóa hiệu quả, giá trị gia 
tăng cao, an toàn và bền vững.

Hai là, đẩy mạnh thực hiện các khâu 
đột phá của Trung ương và của tỉnh; chú 
trọng đột phá về cơ sở hạ tầng, trọng 
tâm là giao thông, đổi mới sáng tạo, tăng 
cường ứng dụng khoa học và công nghệ, 
nhất là những thành tựu của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư; ưu tiên 
phát triển một số ngành, lĩnh vực có thế 
mạnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng 
mắc cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy 
khởi nghiệp sáng tạo, khơi dậy khát vọng 

và khai thác tiềm năng, tạo động lực mới 
cho phát triển. 

Ba là, tiếp tục phát huy nội lực và 
lợi thế, tận dụng cơ hội, tăng cường 
thu hút mọi nguồn lực, phát triển toàn 
diện, nhanh và bền vững; quan tâm 
thực hiện tốt các chính sách an sinh xã 
hội; chú trọng xây dựng đô thị thông 
minh, nông thôn mới kiểu mẫu, dần 
từng bước chủ động trong quá trình đô 
thị hóa ở nông thôn

Bốn là, giữ vững định hướng phát 
triển trên cả 3 trụ cột: kinh tế, xã hội 
và môi trường; ưu tiên phát triển công 
nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ 
trợ, công nghiệp sạch; hướng tới đô thị 
thông minh; thương mại điện tử phát 

triển; tăng nhanh tỷ trọng kinh tế số 
trong GRDP; kết cấu hạ tầng phát triển 
đồng bộ với tầm nhìn dài hạn; nông 
nghiệp hàng hóa hiệu quả cao; ô nhiễm 
môi trường KCN, CCN, làng nghề, trong 
nông thôn và lưu vực sông được kiểm 
soát. Bảo đảm nguồn lực phù hợp cho 
phòng, chống dịch bệnh. Quan tâm 
thực hiện tốt các chính sách an sinh xã 
hội, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
và sức khỏe của người dân. Quan tâm 
khuyến khích các doanh nghiệp đầu 
tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển 
hợp tác xã, tổ hợp tác và chương trình 
OCOP của tỉnh

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN VĂN MINH HIỆN ĐẠI

Toàn cảnh Đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử. Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới ra mắt.
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Xuân Tân Sửu

“Tiếp tục nhân rộng các 
mô hình mới, cách làm 
hay, các sáng kiến ứng 
dụng tiến bộ mới, điển 

hình tiên tiến, không khen thưởng mang 
tính hình thức, kịp thời biểu dương động 
viên người trực tiếp lao động sản xuất, để 
phong trào thi đua yêu nước thực sự hiệu 
quả”. Đây là mục tiêu trọng tâm được 
tỉnh Hưng Yên đưa ra tại Đại hội thi đua 
yêu nước lần thứ 9 diễn ra ngày 24/11. 
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự 

Đại hội biểu dương những kết quả 
đạt được của phong trào thi đua trong 5 
năm qua với nhiều phong trào có ý nghĩa 
trên các lĩnh vực như: “Cả nước chung 
tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại 
phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc 

  MAI NGOAN

vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 
3 sạch”, “Xây dựng khu dân cư 3 không”, 
“mỗi ngày làm một việc tốt”, “Thi đua lao 
động giỏi, lao động sáng tạo”, “dạy tốt 
học tốt”, “nông dân sản xuất kinh doanh 
giỏi”... 

Nét nổi bật của đại hội lần này là các 
điển hình tiên tiến tham dự đã đưa ra 
những kinh nghiệm hay, cách làm tốt 
trong lao động sáng tạo. Điển hình là 
mô hình xây dựng nông thôn mới ở xã 
Mễ Sở (Văn Giang), tấm gương cô giáo 
Trần Thị Thúy, trường THPT Đức Hợp 
(Kim Động) giành giải “Giáo viên xuất 
sắc toàn cầu”; gương điển hình dành 
giải thưởng Nguyễn Văn Linh của cán bộ 
công đoàn Tôn Kim Thúy (Liên đoàn Lao 
động huyện Văn Lâm) với nhiều sáng 
tạo, mang lại lợi ích thiết thực cho người 
lao động tại các khu công nghiệp...

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên: 
NHÂN RỘNG CÁCH LÀM SÁNG TẠO

TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

Trong 5 năm qua, UBND tỉnh Hưng 
Yên tặng Cờ thi đua cho hơn 300 tập thể; 
tặng  Bằng khen cho hơn 2.600 tập thể 
và hơn 4.000 cá nhân; công nhận danh 
hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho hơn 
40 cá nhân, danh hiệu “Tập thể lao động 
xuất sắc” cho 630 tập thể; Công nhận 
danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” và Kỷ 
niệm chương Phố Hiến cho 50 cá nhân, 
tặng thưởng Cúp Phố Hiến cho 59 doanh 
nghiệp...

Phát động thi đua giai đoạn 2020 
- 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên 
Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, trong 
giai đoạn mới, tỉnh yêu cầu  các cơ quan 
đơn vị tiếp tục biểu dương, động viên kịp 
thời các điển hình tiên tiến theo hướng 
thực chất, không thực hiện một cách 
hình thức, quan liêu, tiêu cực trong công 
tác thi đua, khen thưởng. Có biện pháp 
để thực hiện khen thưởng thông qua 
việc phát hiện các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc thực sự, đảm bảo việc 
khen thưởng phải đạt mục đích động 
viên, giáo dục và nêu gương./.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Bằng khen của Chính phủ 
cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch 
UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 

phát biểu tại Đại hội.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao Bằng khen cho các tập thể cá nhân 
có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao Cờ thi đua cho các tập thể cá nhân 
có thành tích xuất sắc . 
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Ngày 24/11, đã diễn ra lễ đón 
Bằng công nhận tỉnh Hưng 
Yên đạt chuẩn nông thôn 
mới. Tới dự có Bộ trưởng Bộ 

Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp PTNT Nguyễn Xuân Cường.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường 
đánh giá cao tỉnh Hưng Yên đã có nhiều 
đột phá và chuyển biến vượt bậc trong 
chặng đường xây dựng nông thôn mới. 
Từ một tỉnh thuần nông, sau hơn 20 
năm tái lập Hưng Yên đứng trong top 
16 tỉnh, thành phố của toàn quốc tự cân 

 Tỉnh Hưng Yên
 ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

  BÍCH HỒNG

đối ngân sách, là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên 
của cả nước có 100% số xã và đơn vị cấp 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Bộ trưởng cho rằng, Hưng Yên đã 
thực hiện Nghị quyết 26 Trung ương 
7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn 
và nông dân với nhiều kết quả nổi trội, 
theo thiết chế hạ tầng vùng ven đô, độ 
bền vững và tính hữu ích rất lớn. Điểm 
nổi bật là việc tái cơ cấu nông nghiệp 
từ tiềm năng vùng châu thổ ven sông 
Hồng, giá trị trên 1 ha canh tác đạt 210 
triệu đồng/năm; Diện mạo nông thôn 
có sự chuyển đổi về chất, ngày càng 
xanh sạch đẹp, hộ nghèo còn 1,8%, thu 
nhập người dân 50 triệu đồng/năm. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên 
Nguyễn Văn Phóng, trong 10 năm qua, 
toàn tỉnh đã huy động nguồn lực được 
143 nghìn tỷ đồng. Đã xây mới, nâng 
cấp gần 2.500 km đường, kiên cố hóa 

gần 400 km kênh mương; xây dựng hơn 
3.000 km đường điện, hơn 800 trạm 
biến áp, trong sản xuất nông nghiệp 
Hưng Yên đã chuyển đổi hơn 15 nghìn 
ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây 
kết hợp chăn nuôi cho giá trị cao. Xây 
dựng được gần 500 mô hình cánh đồng 
sản xuất tập trung, hơn 1.200 ha sản 
xuất VietGap; công nhận 52 sản phẩm 
OCOP; phát triển thương hiệu và bảo hộ 
sở hữu trí tuệ cho 26 sản phẩm chủ lực 
đặc thù. Nhiều diện tích ở Khoái Châu, 
Văn Giang cho thu hàng tỷ đồng/năm. 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên 
Đặng Ngọc Quỳnh chia sẻ, giai đoạn 
2021- 2025 tỉnh phấn đấu có 55 - 60 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25 
- 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 
mẫu; 5 đơn vị cấp huyện đạt huyện 
nông thôn mới nâng cao và 1 đơn vị 
đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu 
mẫu; thu nhập bình quân đầu người 
khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng/
năm. Chuyển đổi thêm từ 5.000 - 7.000 
ha canh tác hiệu quả thấp sang các loại 
cây, con hiệu quả cao hơn; giá trị thu 
được bình quân/ha đạt 250 triệu đồng. 
Coi trọng sản xuất công nghệ cao, nông 
nghiệp sạch, hữu cơ, gắn với thực hiện 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường trao Bằng 
công nhận tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu.

Nông thôn mới tại 
huyện Kim Động.
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Xuân Tân Sửu

Ngày 26/1, tỉnh Hưng Yên đã 
tổng kết và trao giải Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh 
lần thứ 3, nhằm tôn vinh các 

tập thể cá nhân phát huy sáng kiến kỹ 
thuật trong sản xuất và đời sống. Tới dự 
có Tiến sỹ Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh; Tiến sỹ Nguyễn Khắc 
Hào, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học 
và kỹ thuật tỉnh.                                                                   

Các hồ sơ tham gia Hội thi tập trung 
vào 6 lĩnh vực gồm: Công nghệ thông 
tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí, tự động 
hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Vật 
liệu, hoá chất, năng lượng; Nông ngư 
nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y 
dược; Giáo dục và đào tạo. Trong đó, 
có nhiều giải pháp kỹ thuật mới có khả 
năng ứng dụng cao trong thực tiễn góp 

phần quan trọng phục vụ học tập, lao 
động sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, 
quốc phòng và an ninh. Một số tác giả 
đã kết hợp với các nhà khoa học, giáo sư, 
tiến sỹ, các chuyên gia đầu ngành mang 
lại nhiều kết quả nghiên cứu có giá trị. 

Kết quả có 42 tác phẩm đạt giải; trong 
đó có 3 giải Nhì gồm: phương pháp “Tổ 
chức dạy học dự án chương “Âm học”, 
vật lý 7, theo định hướng phát triển năng 
lực giải quyết vấn đề” của học sinh của 
Trường THPT Văn Giang; “Phần mềm hỗ 
trợ học sinh học toán bằng tiếng Anh 
lớp 10” của Trường THPT Đức Hợp (Kim 
Động); “Giải pháp nông nghiệp thông 
minh” của trường THCS Dân Tiến (Khoái 
Châu).  Ban tổ chức cũng đã trao 10 giải 
Ba, 29 giải Khuyến khích cho các tập thể, 
cá nhân có giải pháp đạt hiệu quả tốt. 

Đồng thời sẽ chọn lọc giới thiệu các giải 
pháp tiêu biểu, xuất sắc gửi tham gia hội 
thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Tại lễ trao giải, Tiến sỹ Nguyễn Duy 
Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng 
Yên khẳng định, Hội thi cho thấy tiềm 
năng khoa học kỹ thuật của tỉnh là rất 
lớn, là động lực để đội ngũ trí thức tiếp 
tục đẩy mạnh nghiên cứu các đề tài khoa 
học gắn với ứng dụng thực tế; phát huy 
kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật, 
hướng tới mục tiêu phục vụ học tập, sản 
xuất và đời sống nhân dân. Qua đó, góp 
phần đẩy mạnh phong trào thi đua lao 
động sáng tạo trong lĩnh vực khoa học 
kỹ thuật và công nghệ thuộc mọi tầng 
lớp nhân dân trong tỉnh, tạo tiền đề tốt 
để tiếp tục tổ chức Hội thi những năm 
tiếp theo đạt kết quả hữu ích hơn./.

 TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO 
KỸ THUẬT TOÀN TỈNH LẦN THỨ 3

  ĐINH TUẤN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy 
Hưng trao Bằng khen cho các tập thể và 

cá nhân có thành tích xuất sắc cho Hội thi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng 
trao giải cho các nhóm tác giả đạt giải

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ 
thuật tỉnh Nguyễn Khắc Hào trao giải cho 

các nhóm tác giả đạt giải

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm đạt giải tại hội thi



Ngày 22/1, huyện Ân Thi tổ 
chức khánh thành đền thờ 
Danh nhân  Nguyễn Trung 
Ngạn tại thôn Hoàng Cả, 

thị trấn Ân Thi. Tới dự có các đồng chí: 
nguyên Phó Bí thứ thường trực Tỉnh 
ủy Bùi Quang Huy, nguyên Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy Chủ tịch Liên hiệp 
Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Nguyễn Khắc 
Hào, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hưng 
Yên Nguyễn Văn Phóng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng, 
nhà sử học Dương Trung Quốc.

Nguyễn Trung Ngạn (1289-1370), 
người làng Thổ Hoàng (Ân Thi). Từ nhỏ, 
ông nổi tiếng thông minh, được tôn vinh 
là “thần đồng”, đỗ Hoàng giáp đầu tiên 

Phạm Sư Mạnh, Đoàn Nhữ Hài, Trần Thì 
Kiến, Phạm Tông Mại và Trần Nguyên 
Đán.

Với tài ứng đối, trong chuyến tiếp 
sứ thần và đi sứ sang nhà Nguyên năm 
1314, ông đã đề cao lòng tự hào dân 
tộc, được đối phương nể trọng. Ông là 
người đầu tiên sáng tạo lối thơ lục ngôn 
thể (thơ sáu chữ), mở đường cho thơ lục 
ngôn thể của Nguyễn Trãi, Hồng Đức, 
Nguyễn Bỉnh Khiêm đời sau; là đồng tác 
giả hai bộ sách về pháp luật Hoàng triều 
đại điển và Hình luật thư, soạn chung với 
Trương Hán Siêu. Năm 1341, ông được 

vua trao chức Kinh sư Đại doãn, đứng 
đầu Kinh thành Thăng Long. Nguyễn 
Trung Ngạn mất năm 1370, được đưa về 
an táng tại quê hương. Tại Hà Nội có bảy 
nơi thờ ông.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng khẳng 
định, đền thờ danh nhân Nguyễn Trung 
Ngạn là di tích có giá trị về lịch sử, hứa hẹn 
là điểm đến hấp dẫn trên hành trình du 
lịch tâm linh của du khách thập phương, 
là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu 
nước, tô thắm trang sử hào hùng của 
dân tộc và của quê hương Hưng Yên./.

Các đại biểu cắt băng khánh thành đền thờ danh nhân Nguyễn Trung Ngạn.

của nước ta năm 1304  khi 16 tuổi; là 
đại thần của 5 đời vua Trần: từ Trần Anh 
Tông đến Trần Nghệ Tông, làm quan tới 
bậc Tể tướng - đứng đầu hàng ngũ quan 
lại trong triều.

Nguyễn Trung Ngạn là người luôn 
tận tụy hết lòng vì nước, vì dân, ông 
cũng là nhà chính trị, đại thần có tài kinh 
bang tế thế, là nhà ngoại giao, quân sự, 
nhà thơ, nhà trước tác. Ông được xếp 
vào hàng những “Người phò tá có công 
lao, tài đức” thời Trần gồm 10 vị gồm: 
Nguyễn Trung Ngạn, Trần Quang Khải, 
Mạc Đĩnh Chi, Trương Hán Siêu, Lê Quát, 

  ĐỈNH TUẤN

Các đại biểu dâng hương tại buổi lễ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng 
trao bằng công nhận Di tích cấp tỉnh

Nguyễn Trung Ngạn
Khánh thành đền thờ danh nhân
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“Đất nước - Con người 
đồng bằng sông Hồng 
trên đường phát triển và 
hội nhập” là chủ đề của 

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng 
bằng sông Hồng lần thứ 22 năm 2020, 
diễn ra tại Hưng Yên ngày 16/10 do Hội 
nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Tới 
dự có Tiến sỹ Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  
tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo Hội nghệ sỹ 
nhiếp ảnh Việt Nam

Tại Liên hoan trưng bày gần 150 tác 
phẩm ảnh nghệ thuật của hơn 90 nghệ 
sĩ nhiếp ảnh đến từ 9 tỉnh, thành phố 
khu vực đồng bằng sông Hồng gồm: Bắc 
Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, 
Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh 
Bình, Thái Bình. Các tác phẩm thuộc 
nhiều thể loại: phong cảnh, chân dung, 

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 22:

Hội tụ những hình ảnh đẹp 
VỀ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 

  MINH HẢI

sinh hoạt đời thường, tĩnh vật... thể hiện 
vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người 
trong khu vực. Phản ánh những thành 
tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh 
xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường 
giao lưu, hội nhập quốc tế…; những tấm 
gương điển hình tiên tiến, học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; những nét đẹp trong đời sống 
văn hóa tinh thần của người dân trong 
việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc. Nhiều tác phẩm mang nội dung 
giới thiệu thế mạnh, tiềm năng phát 
triển kinh tế  xã hội tại các miền quê Hải 
Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình; đề tài xây 
dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ 
cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại ở 
Hải Dương, Nam Định, Bắc Ninh... 

Từ những tác phẩm in đậm góc 
cạnh sinh động của đời sống, các nghệ 

sỹ mang đến cho người xem cái nhìn 
toàn cảnh về cuộc sống sôi nổi, khẩn 
trương lao động dựng xây mà vẫn tràn 
trề nhựa sống của nhân dân vùng đồng 
bằng sông Hồng; về hạnh phúc và tình 
yêu trong mỗi nếp nhà, mỗi xóm thôn, 
đường phố; về nét đẹp quê hương, phản 
ánh trung thực nhất cuộc sống của nhân 
dân vùng đồng bằng sông Hồng, là 
minh chứng hùng hồn cho sự phát triển 
của đất nước trên chặng đường đổi mới. 
Trong đó có nhiều tác phẩm mang đậm 
hơi thở cuọc sống như:  Sản phẩm mới, 
Giờ học mùa Covid, Bình minh ngã 6 Bắc 
Ninh, Hải Phòng điểm đến, Nuôi hàu trên 
vịnh Bái Tử Long, Đến với Chu Đậu, Múa 
đĩ đánh bồng, Ngày mới của gia đình nhà 
Vooc quần đùi trắng.

Đây cũng là dịp để các hội viên, 
nghệ sĩ nhiếp ảnh trong khu vực giao 
lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả 
năng sáng tác, nắm bắt những khoảnh 
khắc đẹp của cuộc sống; phát hiện và 
bồi dưỡng những nhân tố mới, thúc đẩy 
phong trào nhiếp ảnh trong khu vực 
phát triển. Thông qua đó, gửi tới người 
yêu nghệ thuật nhiếp ảnh những thông 
điệp cuộc sống từ chính tâm hồn, tình 
cảm và trách nhiệm của người nghệ sĩ 
trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp 
phần xây dựng và phát triển nền nghệ 
thuật nhiếp ảnh Việt Nam đương đại.

Lãnh đạo hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam trao Kỷ niệm chương 
cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho liên hoan.

Tiến sỹ Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
Tiến sỹ Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch Liên hiệp hội KHKT tỉnh 

và các đại biểu tại Liên hoan

Các đại biểu tham quan  
khu trưng bày ảnh tại Liên hoan
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Giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh 
Hưng Yên tiếp tục đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục 
và đào tạo, nâng cao chất 

lượng giáo dục, ứng dụng nền tảng 
số. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao 
chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 
quản lý giáo dục; xây dựng môi trường 
giáo dục lành mạnh; chú trọng giáo 
dục toàn diện về đạo đức, tri thức, thể 
chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, ý thức 
tôn trọng pháp luật, trách nhiệm công 
dân... Nâng cao chất lượng phổ cập 
giáo dục, chú trọng hơn nữa tới giáo 
dục mầm non và tiểu học. 

 Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng, ứng 
dụng công nghệ thông tin, công nghệ 
số trong mọi hoạt động của đời sống xã 
hội. Quan tâm phát triển giáo dục đào 

 Tập trung phát triển giáo dục và đào tạo, 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

tạo nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nhân 
lực trình độ kỹ thuật, công nghệ hiện đại, 
gắn kết hơn nữa đào tạo nghề với nhu 
cầu về nhân lực của doanh nghiệp và xuất 
khẩu lao động. Tiếp tục hoàn thiện mạng 
lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, 
trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn 
hóa, hiện đại hóa. Tăng cường thanh tra, 
kiểm tra và giám sát các hoạt động giáo 
dục. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 

hội học tập. Đẩy mạnh xã hội hóa trong 
giáo dục - đào tạo.

Tiếp tục thu hút các trường Đại học 
đầu tư xây dựng tại Khu đại học Phố Hiến 
và trên địa bàn tỉnh. Triển khai đầu tư 
xây dựng Trường Đại học Bách khoa Hà 
Nội cơ sở 2 tại huyện Văn Giang; hoàn 
thành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt 
động Trường Đại học Công đoàn cơ sở 
2 tại huyện Yên Mỹ. Phấn đấu đến năm 
2025, phòng học kiên cố cao tầng: Mầm 

non 90%, phổ thông 100%; tỷ lệ trường 
đạt chuẩn quốc gia: Mầm non 75%, tiểu 
học 98%, THCS 95%, THPT 75%. Hằng 
năm: thu hút 42% số cháu vào nhà trẻ, 
100% số cháu vào mẫu giáo; 100% trẻ 
6 tuổi vào lớp 1; 100% học sinh lớp 5 
vào học lớp 6; 75% học sinh tốt nghiệp 
THCS vào học lớp 10; 25% học sinh tốt 
nghiệp THCS được phân luồng học 
nghề; trên 55% học sinh tốt nghiệp 
THPT đỗ đại học.

  DIỆU THÚY

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tặng hoa chúc mừng thầy trò  trường THPT Mỹ Hào  
ngày khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh trống khai giảng 
năm học mới tại trường THPT Nguyễn Trung Ngạn (Ân Thi).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng trao quà tặng học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn Trường THCS Song Mai (Kim Động).
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Ngày 8/10, tại Trường đại học 
Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, 
Tỉnh đoàn tổ chức “Ngày hội 
thanh niên Hưng Yên sáng 

tạo, khởi nghiệp” năm 2020 với sự tham 
gia của 500 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), 
học sinh, sinh viên và doanh nhân trẻ trên 
địa bàn tỉnh. 

Tham gia ngày hội, ĐVTN được trải 
nghiệm nhiều hoạt động phong phú, sôi 
nổi như: Tham quan gian trưng bày, giới 
thiệu các sản phẩm của thanh niên sản 
xuất giỏi; các mô hình, sản phẩm sáng 
tạo khoa học, kỹ thuật của học sinh, sinh 
viên các trường cao đẳng, đại học trên 

Thanh niên Hưng Yên 
HĂNG SAY SÁNG TẠO, KHỞI NGHIỆP

  ĐỈNH TUẤN

địa bàn tỉnh; ra mắt Câu lạc bộ Bí thư chi 
đoàn khởi nghiệp khối nông thôn. Đặc 
biệt, ĐVTN được giao lưu, trao đổi với các 
đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ Đoàn làm 
kinh tế giỏi, các doanh nhân thành đạt để 
hiểu sâu sắc hơn về cơ chế, chính sách hỗ 
trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và 
tìm kiếm các nhà đầu tư cho ý tưởng kinh 
doanh, khởi nghiệp của bản thân.

Tại ngày hội, Tỉnh đoàn đã tổng kết, 
trao giải cuộc thi ý tưởng, sáng kiến trong 
ĐVTN, học sinh, sinh viên năm 2019 và 
phát động cuộc thi ý tưởng, sáng kiến 
trong ĐVTN, học sinh, sinh viên năm 
2020. Trong năm 2019, Ban tổ chức cuộc 
thi ý tưởng, sáng kiến trong ĐVTN, học 
sinh, sinh viên đã nhận được 19 nghìn ý 
tưởng, sáng kiến của ĐVTN, học sinh, sinh 

viên và cập nhật lên Ngân hàng ý tưởng, 
sáng kiến của Trung ương Đoàn thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các ý tưởng, 
sáng kiến phong phú, gồm nhiều lĩnh 
vực như: Cải cách hành chính, bảo vệ môi 
trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nâng 
cao năng suất lao động, giải pháp học 
tập hiệu quả… Ban tổ chức cuộc thi đã 
lựa chọn 3 tập thể có thành tích xuất sắc 
để trao giải gồm: Đoàn trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Hưng Yên đạt giải nhất; 
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đạt giải 
nhì; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố 
Hưng Yên đạt giải ba.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn 
Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy yêu cầu mỗi học sinh, sinh viên, ĐVTN 
tiếp tục phát huy tinh thần năng động, 

sáng tạo, tính kỷ luật, kỷ cương, mạnh dạn 
đề xuất ý tư ởng, sáng kiến mới mang lại 
nhiều lợi ích cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, góp sức trẻ xây dựng quê hương, 
đất nước ngày càng giàu đẹp. Các cơ 
quan, ban, ngành cần tích cực chủ động 
tham mưu, đề xuất với tỉnh để ban hành 
nhiều chính sách hỗ trợ ý tưởng sáng 
tạo, khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, 
ĐVTN. Các doanh nghiệp cần tạo điều 
kiện, ưu đãi hỗ trợ ý tưởng, sáng kiến của 
sinh viên, giúp đỡ học sinh, sinh viên biến 
ý tưởng, sáng kiến đó đi vào thực tiễn sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn tuyên 
dương 10 bí thư chi đoàn khối địa bàn 
dân cư khởi nghiệp tiêu biểu xuất sắc 
năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng trao Bằng khen  
cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng và Trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phạm Thị Tuyến tham quan 

gian trưng bày sản phẩm

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm sáng tạo 
của thanh niên
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Luôn đi đầu trong việc đổi mới, 
ứng dụng công nghệ thông 
tin vào giảng dạy là niềm say 
mê của thầy giáo trẻ Vũ Trọng 

Uy, trường Tiểu học Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ. Cùng với việc miệt mài thiết kế các 
bài giảng điện tử, thầy Uy đã tự học hỏi 
kiến thức về công nghệ thông tin để xây 
dựng các phần mềm dạy và học trên nền 
tảng Internet, đáp ứng yêu cầu đổi mới 
giáo dục. 

Thày đã sáng tạo một số phần mềm 
tiêu biểu như: Phần mềm hỗ trợ dạy 
và học môn Đạo đức lớp 5 được xếp 

Thầy giáo trẻ 
SAY MÊ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DẠY HỌC 

loại A cấp huyện, Phần mềm luyện thi 
Violympic môn Lịch sử lớp 5 được xếp 
loại B cấp tỉnh. 

Đáng chú ý, với Phần mềm hỗ trợ dạy 
và học môn Lịch sử lớp 5, thầy Uy đã đoạt 
giải Nhì, cao nhất trong Hội thi sáng tạo 
kĩ thuật tỉnh Hưng Yên năm 2016, cũng 
là một trong 70 giải pháp xuất sắc nhất 
toàn quốc của Hội thi Giáo viên sáng tạo 
trên nền tảng công nghệ thông tin năm 
2016, được ghi danh trong Sách vàng 
Sáng tạo Việt Nam năm 2017. 

Thầy cũng đã xây dựng Chương 

trình khai thác ứng dụng Plicker trên nền 
tảng Internet, rất hữu ích trong dạy học, 
tạo hứng thú đối với học sinh; xây dựng 
nguồn dữ liệu cho dự án Thư viện điện 
tử Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh 
lớp 5, cung cấp nguồn tài liệu điện tử tiện 
ích cho dạy và học

Thành công trong ứng dụng công 
nghệ thông tin, ở nhiều lĩnh vực khác 
thầy Uy cũng luôn thể hiện sự vượt trội 
với những thành tích tiêu biểu như: giải 
Nhì hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” 
cấp huyện, giải Ba Hội thi “Giáo viên dạy 
giỏi” cấp huyện, giải Ba Hội thi “Đọc hay - 
viết đẹp” cấp huyện;

Ngoài ra thầy còn dành giải các cuộc 
thi cấp tỉnh như: Tìm hiểu Lịch sử Đảng 
cộng sản Việt Nam, Tìm hiểu truyền 
thống Công đoàn Việt Nam, Cuộc thi 
Cán bộ dân vận với công tác bảo vệ Môi 
trường nông thôn tỉnh Hưng Yên, Cuộc 
thi Tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của 
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Cuộc thi 
tìm hiểu “Bác Hồ với Hưng Yên - Hưng 
Yên với Bác Hồ”; giải Nhì cấp huyện cuộc 
thi tìm hiểu truyền thống Đoàn Thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh, giải Ba cấp 
huyện các cuộc thi: tìm hiểu truyền 
thống quân đội Sáng mãi phẩm chất anh 
bộ đội cụ Hồ, tìm hiểu Hiến pháp Nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

  THU PHƯƠNG

Giờ học ứng dụng công nghệ thông tin 
của thầy Vũ Trọng Uy.

Thầy giáo Vũ Trọng Uy giới thiệu mô hình “Thư viện sách 
điện tử dành cho lớp 5” tại hội thi STKT toàn tỉnh lần thứ 3.

Giờ học khai thác Ứng dụng Plicker trên nền tảng Internet tạo hứng thú cho học sinh. 
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Giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh 
Hưng Yên xác định Khoa 
học và công nghệ được 
ứng dụng mạnh mẽ trong 

nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tập 
trung vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
phát triển công nghiệp công nghệ cao, 
nông nghiệp hàng hóa và xây dựng 
nông thôn mới, tăng năng suất, chất 
lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh. Chú trọng thực hiện các 
đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, 
thiết thực, hiệu quả, nhất là lĩnh vực 
nông nghiệp, công nghệ thông tin, môi 
trường... 

Tỉnh cũng triển khai hỗ trợ xác lập 
quyền sở hữu trí tuệ 22 sản phẩm chủ 
lực, đặc thù; quảng bá thương hiệu, tăng 

  THU PHƯƠNG

Ưu tiên phát triển khoa học kỹ thuật,
ĐẨY MẠNH CÔNG NGHỆ SỐ

ưu tiên cơ chế “đặt hàng” và khoán kính 
phí đến sản phẩm cuối cùng. Đẩy mạnh 
hoạt động tư vấn, hỗ trợ các tập thể, cá 
nhân xây dựng, bảo hộ nhãn hiệu tập 
thể, nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý 
cho các sản phẩm chủ lực. Có chính sách 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu 
tư nghiên cứu, phát triển và chuyển giao 
công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học 
công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. 
Đẩy mạnh hợp tác công - tư trong việc 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ. 

Hưng Yên phấn đấu đến năm 2025: 
Số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích 
đăng ký bảo hộ tăng 2,5 lần so với năm 

2020. 100% các sản phẩm nông nghiệp 
chủ lực của tỉnh được đăng ký bảo hộ sở 
hữu công nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin, nền tảng số trong 
hoạt động khám chữa bệnh và chăm 
sóc sức khỏe nhân dân. Xây dựng hệ 
thống y tế phát triển theo hướng hiện 
đại và chuyên sâu, có cơ sở vật chất kỹ 
thuật cao; tiếp tục đổi mới y tế cơ sở gắn 
với nâng cao năng lực phòng, chống 
dịch bệnh. Tập trung đầu tư, thực hiện 
tốt công tác y tế dự phòng, không để 
dịch bệnh lớn xảy ra. Quản lý chất lượng 
nước sạch, bảo đảm tiêu chuẩn; có 
chính sách phù hợp tạo điều kiện cho 
người dân sử dụng nước sạch.

giá trị và sản lượng tiêu thụ; bình quân 
mỗi năm có trên 200 nhãn hiệu được 
bảo hộ. Công tác tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền lợi 
người sản xuất và người tiêu dùng, hoạt 
động thẩm định, đánh giá công nghệ... 
được tăng cường. Đẩy mạnh áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn Việt Nam vào hoạt động của các 
cơ quan hành chính nhà nước; hỗ trợ 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng 
các hệ thống quản lý chất lượng tiên 
tiến vào sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, tiếp tục đổi mới đồng bộ cơ 
chế, phương thức quản lý đối với các tổ 
chức hoạt động khoa học và công nghệ, 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC

Hiện nay, trong ứng dụng 
công nghệ thông tin, tỷ lệ 
dịch vụ công trực tuyến 
(DVCTT) mức độ 3, 4 của 

tỉnh Hưng Yên đạt 56%. Tuy vậy, tỷ lệ 
DVCTT tại địa phương có phát sinh hồ 
sơ tại Hưng Yên còn thấp. Theo thống 
kê từ năm 2018 đến nay, trong tổng số 
1.064 DVCTT mức độ 3, 4 tại Hưng Yên, 
chỉ có 13,81% dịch vụ có phát sinh hồ 
sơ trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ được xử lý 
trực tuyến của tỉnh cũng thấp hơn mức 
trung bình cả nước.

Về an toàn an ninh mạng, tỉnh Hưng 
Yên đã hoàn thành kết nối, chia sẻ 
thông tin mã độc với Trung tâm Giám 
sát an toàn không gian mạng quốc gia 
(NCSC). Đối với lĩnh vực công nghiệp 
ICT, các khu công nghiệp tại Hưng Yên 
đã thu hút được vốn đầu tư của nhiều 
doanh nghiệp phần cứng điện tử như: 
Canon, Kyocera, Hoya, Nippon, Daikin, 
Panasonic. Một số doanh nghiệp điện 
tử tại địa phương đã tham gia vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu. Trên địa bàn tỉnh 
hiện có 8 doanh nghiệp truyền hình 
trả tiền với tổng số 85.519 thuê bao. 
Hưng Yên cũng là một trong những 
địa phương đầu tiên chuyển đổi hoàn 
toàn truyền hình tương tự mặt đất sang 
truyền hình số mặt đất.

Hưng Yên thúc đẩy 
CHUYỂN ĐỔI SỐ KIỂU MẪU

  THU PHƯƠNG

Hiện Sở Thông tin và Truyền thông 
Hưng Yên đang xây dựng dự thảo về 
đề án chuyển đổi số với những mục 
tiêu cơ bản cho theo từng giai đoạn 
như mục tiêu đến năm 2025 và 2030 
dựa trên chiến lược chuyển đổi số 
quốc gia. Trong đó, Hưng Yên sẽ đặt 
mục tiêu trọng điểm để tiến hành số 
hóa dữ liệu về tài nguyên môi trường. 
Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện cơ 
sở dữ liệu về dân cư, vì đây là những 
lĩnh vực quan trọng cần phải nhanh 
chóng được số hóa. Mặt khác, ứng 

dụng CNTT để phát triển các sản phẩm 
trọng điểm theo chương trình của 
quốc gia, trong đó mỗi xã sẽ có một 
sản phẩm đặc trưng.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông Hưng Yên  Bùi Văn Sỹ cho biết, 
mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông  
cũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh 
Hưng Yên và cam kết sẽ hỗ trợ tỉnh 
trong việc chuyển đổi số. Tỉnh sẽ phối 
hợp chặt chẽ với Bộ trong xây dựng 
đề án, để được hỗ trợ trở thành tỉnh 
chuyển đổi số kiểu mẫu.
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Xuân Tân Sửu

Tai hội nghị, Cục Sở hữu trí 
tuệ đã trao chứng nhận nhãn 
hiệu cho 6 sản phẩm gồm: 
nếp thơm Hưng Yên, long 

nhãn Hưng Yên, cam Hưng Yên, bánh 
tẻ Phụng Công - Văn Giang; nấm chất 
lượng cao Ân Thi và mộc Hòa Phong - 
Mỹ Hào. Đây là các sản vật, sản phẩm 
truyền thống của tỉnh Hưng Yên với  
chất lượng tốt, luôn được người tiêu 
dùng ưa chuộng và chiếm vị thế trên 
thị trường.

Đến nay tỉnh Hưng Yên đã có tổng 
số 23 sản phẩm được cấp giấy chứng 
nhận bảo hộ bao gồm: 1 chỉ dẫn địa 
lý, 11 nhãn hiệu chứng nhận, 11 nhãn 
hiệu tập thể; 3 sản phẩm đang được 
xây dựng. Trong đó có nhiều sản phẩm 
nổi tiếng như: nhãn lồng Hưng Yên, 
gà Đông Tảo, mật ong hoa nhãn Hưng 
Yên, tương Bần, nghệ Chí Tân, quất 
cảnh Văn Giang, hương xạ Cao thôn, 
chạm bạc Huệ Lai, hoa cây cảnh Văn 
Giang...

  MAI NGOAN

CÔNG BỐ CHỨNG NHẬN 
NHÃN HIỆU CHO SẢN PHẨM TIÊU BIỂU 

của tỉnh Hưng Yên
Ngày 2/10, tỉnh Hưng Yên tổ chức 
hội nghị tổng kết chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
2017 - 2020, công bố quyết định 
cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho 
sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hưng 
Yên. Tới dự có Thứ Trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ Nguyễn Hoàng 
Giang; Chủ tịch UBND tỉnh Hưng 
Yên Nguyễn Văn Phóng

Các sản phẩm được đảm bảo quyền 
và lợi ích hợp pháp, giá trị sản xuất cho 
cộng đồng trong việc sử dụng nhãn 
hiệu chứng nhận, chống các hành vi 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; thiết 
lập và vận hành mô hình quản lý nhãn 
hiệu, nâng cao giá trị kinh tế cho sản 
phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, 
tạo lập và phát triển kênh thương mại 
nhằm bảo đảm tính ổn định của đầu ra 
sản phẩm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn 
Duy Hưng cho biết, tỉnh đang chỉ đạo 
các địa phương, đơn vị cần tiếp tục rà 
soát các sản phẩm sáng tạo của nhân 
dân để hướng dẫn và đề nghị Bộ Khoa 
học và Công nghệ cấp quyền sở hữu 
nhãn hiệu; lựa chọn sản phẩm chủ lực 
của tỉnh và hướng dẫn các chủ thể sản 
xuất đăng ký  bảo hộ và khai thác nhãn 
hiệu. Đồng thời khuyến khích các đơn 
vị, cá nhân đẩy mạnh quảng bá, xúc 
tiến thương mại, kết nối cung cầu để 
mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh 
tranh và giá trị sản phẩm. Với các đơn vị 
đã được trao quyền sở hữu nhãn hiệu 
tiếp tục quan tâm, đầu tư nâng cao chất 
lượng sản phẩm, góp phần phát triển 
sản xuất theo hướng bền vững./.

Trao giấy chứng nhận của Cục sở hữu Trí ttuệ cho các tập thể có sản phẩm  
được cấp giấy chứng nhận bảo hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng và các đại biểu 
tại gian trưng bày sản phẩm.
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC

Sau 4 năm triển khai thực hiện 
Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 
tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 20 mô 

hình, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo. Giai đoạn 2017-2020, số lượng 
doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên 
địa bàn tỉnh tăng từ 6980 doanh nghiệp 
năm 2016 lên trên 12 nghìn doanh 
nghiệp vào năm 2020. Toàn tỉnh đã 
bảo hộ được 26 nhãn hiệu cộng đồng 
cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của 
tỉnh; hỗ trợ cho hơn 20 doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh với tổng 
kinh phí trên 600 triệu đồng để áp dụng 
các hệ thống quản lý chất lượng tiên 
tiến như ISO 9001, ISO 14001, HACCP... 
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm. 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Duy Hưng biểu dương kết quả đạt được 
của các đơn vị trong thực hiện Kế hoạch 
hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2017-
2020. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
nhấn mạnh một số nội dung như: Cần 
phải tiếp tục tăng cường áp dụng khoa 

học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo vào sản 
xuất để nâng cao năng suất chất lượng; 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực tham 
mưu với tỉnh thành lập quỹ khởi nghiệp, 
đổi mới sáng tạo; Sở Công Thương, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
chủ động hỗ trợ xây dựng thương hiệu 
sản phẩm chủ lực, đặc trưng của Hưng 
Yên theo hướng sản xuất sạch, chất 
lượng; xây dựng nguồn nhân lực có 
tay nghề đáp ứng nhu cầu của doanh 
nghiệp; các sở ngành, địa phương cần 
đồng hành với doanh nghiệp, đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính, nâng cao 

phẩm chất đạo đức của cán bộ, công 
chức… 

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã trao 
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2017-2020. Sở 
Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Trường 
đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 
khóa đào tạo về tập huấn, khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo dành cho giảng viên, 
trị giá 45 triệu đồng.  

Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Ngày 18/12, tại Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Kế hoạch hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2017 - 2020.

  KIÊN TRUNG

 Tiến sỹ Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc

Tiến sỹ Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan 
gian trưng bày sản phẩm. 

Gian trưng bày sản phẩm sáng tạo của Trường Đại học Sư phạm 
kỹ thuật Hưng Yên
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Các dự án gồm: Kết nối các 
thiết bị Recloser, LBS với 
Trung tâm điều khiển xa tỉnh 
Hưng Yên năm 2020; xây 

dựng các tuyến cáp quang và cấu hình 
cơ sở dữ liệu để kết nối các Recloser 
về hệ thống SCADA tại trung tâm điều 
khiển xa; xây dựng các tuyến cáp quang 
và cấu hình cơ sở dữ liệu để kết nối các 
Recloser về hệ thống SCADA, phục vụ 
triển khai phần mềm DMS mạch vòng 
lưới điện trung áp tỉnh Hưng Yên; dự án 
chia sẻ dữ liệu từ trung tâm điều khiển 
xa về các Điện lực cấp 4.

Sau khi đi vào  hoạt động, dự án sẽ 
mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trong 
đó việc quản lý lưới điện được phân phối 
bằng phần mềm thu thập, giám sát và 
điều khiển xa “Spectrum Power 5” tại 
Trung tâm điều khiển xa Hưng Yên. Qua 

  ĐỖ HUYỀN

đó giúp cho việc quản lý vận hành lưới 
điện được an toàn, tin cậy và ổn định, dễ 
dàng phát hiện các sự cố gây mất điện 
do ngắn mạch, không gây mất điện do 
chạm đất. Mặt khác, giúp định vị nhanh 
vị trí và phần tử bị sự cố, ước lượng khôi 
phục nhanh nhất số lượng phụ tải có 
thể; sử dụng thiết bị thu thập xa thông 
số vận hành của thiết bị.

Hệ thống cho phép cách ly và khôi 
phục phụ tải (FISR). Sau khi phần tử sự 
cố đã được phát hiện bởi FLOC thì FISR 
tìm cách cách ly phần  bị lỗi và tính 
toán để khôi phục các phần khác bị ảnh 
hưởng mất điện. Theo đó, giảm thiểu 
thời gian mất điện ảnh hưởng khách 
hàng; thiết lập được chuỗi thiết bị cần 
thao tác; lưới điện vận hành tối ưu, giảm 
được tổn thất điện năng. Đồng thời chủ 
động giám sát trong việc điều hòa công 

suất phản kháng, nâng cao hệ số cosf, 
cải thiện chất lượng điện áp.

     Với những tính năng mang tính 
công nghệ cao, các dự án lưới điện 
thông minh  giúp cho đơn vị quản lý vận 
hành hệ thống điện phân phối thuận 
tiện trong các hoạt động; giảm thiểu sai 
sót trong giao tiếp khách hàng, thao tác 
đóng cắt điện, vận hành lưới điện. Đồng 
thời, chia sẻ thông số vận hành lưới điện 
phân phối của Công ty Điện lực Hưng 
Yên cho các đơn vị vận hành trực tiếp là 
các điện lực huyện, thành phố. Trên cơ 
sở đó tính toán vận hành kinh tế và điều 
chỉnh phụ tải kịp thời, giúp hệ thống vận 
hành ổn định tại các Điện lực trực thuộc, 
qua đó tăng năng suất lao động, nâng 
cao hiệu quả công tác quản lý vận hành 
hệ thống điện theo định hướng phát 
triển lưới điện thông minh của EVN./.

 Xây dựng hệ thống
LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH

Công ty Điện lực Hưng Yên đang triển 
khai 4 dự án lưới điện thông minh phục 
vụ công tác vận hành, cung cấp điện. 
Đây là bước đột phá trong thực hiện đề 
án tổng thể phát triển lưới điện thông 
minh tại Việt Nam nhằm mục tiêu 
nâng cao chất lượng điện năng phục vụ 
khách hàng.
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Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Chiến lược quốc gia về 
Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư đến năm 2030, nhằm 

thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị 
quyết số 52-NQ/TW.

Cụ thể, mục tiêu tổng quát của Chiến 
lược là chủ động tận dụng có hiệu quả 
các cơ hội của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư; cơ bản làm chủ và ứng 
dụng rộng rãi công nghệ mới trong các 
lĩnh vực kinh tế-xã hội; từng bước sáng 
tạo được công nghệ mới nhằm thúc đẩy 
quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, 
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện 
các đột phá chiến lược và hiện đại hóa 
đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế 
số. Đồng thời, đề ra mục tiêu phát triển 
nhanh và bền vững dựa trên khoa học 
và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân 
lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng 
cuộc sống, phúc lợi và sức khỏe của 
người dân; nâng cao hiệu quả hội nhập 
quốc tế và gắn kết chặt chẽ quá trình 
ứng dụng Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư với công tác bảo vệ an ninh mạng.

Theo đó, đến năm 2030 duy trì xếp 
hạng Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của 
Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) 
thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới; 
chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu 
của Liên hiệp Viễn thông quốc tế (ITU) 
thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; chỉ số 
Chính phủ điện tử theo xếp hạng của 

Liên hợp quốc thuộc nhóm 50 nước 
đứng đầu. Kinh tế số chiếm khoảng 30% 
GDP; năng suất lao động tăng bình quân 
trên 7,5%/năm; phổ cập dịch vụ mạng 
Internet băng rộng cáp quang; phổ cập 
dịch vụ mạng di động 5G; hoàn thành 
xây dựng Chính phủ số; hình thành một 
số chuỗi đô thị thông minh tại các khu 
vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía 
Nam và miền Trung; từng bước kết nối 
với mạng lưới đô thị thông minh trong 
khu vực và thế giới.

 Định hướng của chiến lược là nâng 
cao chất lượng thể chế và năng lực xây 

dựng chính sách; phát triển hạ tầng kết 
nối, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu; 
xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới 
Chính phủ số; phát triển và nâng cao 
năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia, mở 
rộng hợp tác quốc tế và hội nhập về 
khoa học và công nghệ, để chủ động 
tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư.  Chiến lược sẽ đẩy mạnh phát 
triển Internet tốc độ cao, hạ tầng số an 
toàn, đáp ứng nhu cầu về kết nối và xử 
lý dữ liệu lớn; ứng dụng mạnh mẽ công 
nghệ số vào quản lý nhà nước trong tất 
cả các lĩnh vực…/.

  VĂN XUYÊN

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ 
Cách mạng công nghiệp 4.0 đến năm 2030
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Thực hiện chương trình “Mỗi 
xã một sản phẩm”(OCOP) giai 
đoạn 2018-2020, tỉnh Hưng 
Yên đã đánh giá, phân hạng 

và xếp hạng được 67 sản phẩm. Trong 
đó năm 2019 có 24 sản phẩm, năm 
2020 có 43 sản phẩm được công nhận 
(1 sản phẩm đề xuất 5 sao, 17 sản phẩm 
đạt hạng 4 sao, 49 sản phẩm đạt hạng 
3 sao) của 34 chủ thể sản xuất (HTX, 
THT, Doanh nghiệp và chủ cơ sở). Các 
sản phẩm được công nhận thuộc nhóm 
thực phẩm, đồ uống và thảo dược.

Tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo các 
ngành, địa phương hỗ trợ các chủ thể 

  ĐÌNH THẮNG

Kết quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020 
tham gia Chương trình OCOP ứng dụng 
công nghệ cao, công nghệ mới, hiện đại 
trong sản xuất, bảo quản, chế biến sản 
phẩm; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng sản 
phẩm OCOP như: thực hành sản xuất 
tốt (GMP), quy trình làm vệ sinh và thủ 
tục kiểm soát vệ sinh (SSOP), hệ thống 
phân tích mối nguy và kiểm soát điểm 
giới hạn (HACCP), quy trình quản lý chất 
lượng (ISO),...

Theo đó, thực hiện tốt công tác quy 
hoạch, định hướng hỗ trợ phát triển, 
nâng hạng sản phẩm OCOP đảm bảo 
chất lượng, an toàn. Tập trung phát 

triển các hình thức tổ chức sản xuất, đẩy 
mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ theo 
chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu để 
quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP 
tăng tính cạnh tranh trên thị trường. 

Theo số liệu tổng hợp của các 
địa phương đến hết tháng 
12/2020 toàn tỉnh có 318 
HTX nông nghiệp, tăng 147 

HTX so với năm 2015.
Các HTX nông nghiệp đã xây dựng 

mới và duy trì 150 mô hình liên kết 
chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông 
sản. Một số liên kết điển hình như: mô 
hình liên kết giữa HTX nhãn lồng Nễ 
Châu (thành phố Hưng Yên) với công ty 
VinEco; liên kết giữa HTX DVTH xã Yên 
Phú (Yên Mỹ) với siêu thị Co.opmart, 
siêu thị BigC, công ty VinEco; HTX chăn 
nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo (Khoái 
Châu) liên kết với Cửa hàng thực phẩm 

Với các hình thức trên, hiện nay mỗi 
ha canh tác đạt 210 triệu đồng. Các 
giải pháp dang được tiếp tục triển khai 
như: áp dụng chuyển giao các tiến bộ 
kỹ thuật mới trong sản xuất theo quy 
trình GAP, dụng công nghệ về giống, 
bảo quản, chế biến nông sản nhằm 
giảm chi phí, tạo bước đột phá về tăng 
năng suất, chất lượng an toàn thực 
phẩm, bảo vệ môi trường. Khuyến 
khích và tạo điều kiện để các HTX thực 
hiện liên doanh, liên kết, hợp tác đầu 
tư với các tổ chức KHCN; tham gia các 
hoạt động xúc tiến thương mại, mở 
rộng thị trường, tìm kiếm đối tác kinh 
doanh.

Mô hình liên kết hợp tác xã tạo đột phá trong tái cơ cấu nông nghiệp  

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên với nhiều hoạt động sáng tạo

Năm 2020, Trường Đại học Sư 
phạm kỹ thuật Hưng Yên đã 
tổ chức nhiều cuộc thi tìm 
kiếm tài năng trẻ trong lĩnh 

vực khoa học công nghệ. Trong Ngày 
hội thanh niên Hưng Yên sáng tạo, 
khởi nghiệp, Đoàn Thanh niên trường 
Đại học SPKT Hưng Yên đạt Giải nhất 
Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo Khởi nghiệp 
năm 2019; tại Cuộc thi “Sinh viên với ý 
tưởng khởi nghiệp” năm 2020, Ban tổ 
chức đã lựa chọn 7 đề tài xuất sắc nhất 
báo cáo trước Hội đồng chuyên môn. 

Tại cuộc thi Lái xe sinh thái – Tiết 

kiệm nhiên liệu Honda lần thứ 11 
(Honda EMC 2020) khoa Cơ Khí Động 
Lực của trường có 2 đội xe UTEHY I 
và UTEHY II tham gia; với thiết kế độc 
đáo, công nghệ hiện đại, đã đạt thành 
tích cao trong Top 10/187 đội tham 
gia. Trong cuộc thi Robocon TNUT mở 
rộng tại trường Đại học kỹ thuật công 
nghiệp Thái Nguyên, Trường Đại học 
Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có 4 đội 
tuyển là: SKH1, SKH3, SKH4, SKH6 lọt 
vào vòng chung kết cuộc thi sáng tạo 
Robot cấp trường năm 2020. 

Tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh 

an toàn tại khu đô thị Ecopark tiêu thụ 
gà Đông Tảo thịt; HTX thương mại dịch 
vụ sản xuất nghệ Đại Hưng, HTX sản 
xuất nghệ Chí Tân (huyện Khoái Châu) 
liên kết với Công ty Hoàng Minh Châu 
tiêu thụ nghệ tươi, tinh bột nghệ...

Hưng Yên lần thứ 3 năm 2020, trường 
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có 
11 đề tài sáng kiến tham gia dự thi, được 
đánh giá có hàm lượng chuyên môn, 
tính ứng dụng vào thực tiễn cao.

http://vivicorp.com/
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Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Hưng Yên Đỗ Minh Tuân cho biết, Sở đang triển 
khai đề án “Phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, 
hoa, cây cảnh hàng hóa tập trung giai đoạn 2020 

- 2025” và giao cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. 
Đề án sẽ xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn quả, hoa, cây 
cảnh an toàn, chất lượng cao theo chuỗi liên kết, tạo ra sản 
phẩm quy mô lớn tập trung, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hiện trên địa bàn Hưng Yên đã hình thành nhiều vùng 
chuyên canh cây ăn quả, hoa và cây cảnh tập trung như: vùng 
trồng nhãn ở các xã Hàm Tử (Khoái Châu), Hồng Nam (thành 
phố Hưng Yên); vùng trồng cam xã Đồng Thanh (Kim Động), 
Tam Đa (Phù Cừ), Quảng Châu (thành phố Hưng Yên); vùng 
trồng vải trứng xã Phan Sào Nam (Phù Cừ), Đa Lộc (Ân Thi); 
vùng trồng hoa Xuân Quan, Phụng Công, quất cảnh Mễ Sở 
(Văn Giang)... Các vùng sản xuất này đang mang lại hiệu quả 
lớn, với mức thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/ha mỗi năm. 
Riêng vùng trồng hoa cây cảnh Văn Giang cho thu mỗi năm 
trên 1 tỷ đồng.

Từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ mở rộng diện tích cây 
ăn quả toàn tỉnh lên 17.500 ha. Trong đó ổn định diện tích 
nhãn là 5.000 ha; bưởi và cây có múi, vải, ổi, chuối... mỗi loại 
từ 2.000 - 2.500 ha, hoa 1.500 ha, cây cảnh 1.000 ha. Phấn đấu 
100% diện tích của vùng sản xuất tập trung từ 5 ha trở lên; 
đồng thời, thực hiện theo chuỗi đảm bảo các tiêu chuẩn an 
toàn, có thương hiệu và được sản xuất, chứng nhận đáp ứng 
theo VietGAP.

 Theo đó, cây ăn quả, hoa cây cảnh  phát triển theo hướng 
chuyên canh, gắn kết chặt chẽ sản xuất với công nghiệp bảo 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC
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Hình thành vùng sản xuất cây ăn quả 
QUY MÔ LỚN THEO HƯỚNG VIETGAP

quản, chế biến và thị trường tiêu thụ, đạt năng suất, chất 
lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm và tăng 
thu nhập cho các hộ sản xuất, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các 
kỹ thuật trong sơ chế, chế biến nhãn, vải; coi trọng “chế biến 
sâu” nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh sản phẩm. 

Trong sản xuất, ưu tiên ứng dụng các công nghệ an toàn, 
hữu cơ tạo ra các sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường 
như: nhà lưới, nhà kính, tưới nước; sử dụng công nghệ tự động 
hoá, hệ thống cảm biến điều khiển ánh sáng, ẩm độ, nhiệt độ 
tự động; công nghệ tưới phun; kết hợp bón phân tự động 
theo nhu cầu dinh dưỡng của cây. Đồng thời khuyến khích 
liên kết, xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống phân phối 
tại các thị trường, tiếp cận và sử dụng các chợ đầu mối, các hệ 
thống siêu thị làm cầu nối để tiêu thụ sản phẩm./.

Vụ lúa Mùa năm nay, Trung tâm Khuyến nông Hưng 
Yên đã khảo nghiệm thành công nhiều mô hình 
giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao, mở 
ra triển vọng mới theo hướng sản xuất lúa hàng 

hóa. Các mô hình khảo nghiệm được triển khai trên diện tích 
gần 40 ha tại các huyện Phù Cừ và Tiên Lữ, với các giống lúa 
cho năng suất, chất lượng vượt trội. Điển hình là mô hình 
khảo nghiệm lúa Mùa tại xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ với 
quy mô 10 ha giống CNC11 và Trường Giang 6; mô hình trình 
diễn giống mới tại xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ với quy mô 
10 ha, gồm giống lúa DT82 và VRV 20.

  BÍCH HỒNG

 Khảo nghiệm thành công nhiều 
GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO
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hạt chắc cao, dễ 
thâm canh, phù 
hợp với điều kiện 
canh tác tại Hưng 
Yên, có khả năng 
thích ứng rộng.

Ông Nguyễn 
Văn Tráng, Phó 
Giám đốc Sở 
Nông nhiệp và 
Phát triển nông 
thôn Hưng Yên 
đánh giá, từ hiệu quả trên, trong các vụ tới Sở tiếp tục cho 
khảo nghiệm, trình diễn các giống lúa mới khác. Qua đó, chọn 
ra các giống có năng suất cao, chống chịu tốt với sâu bệnh, 
điều kiện ngoại cảnh bất thuận, chất lượng ổn định để bổ 
sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh, giúp nông dân mở rộng 
diện tích gieo cấy, mang lại thu nhập cao./.

Kết quả khảo nghiệm trên cho thấy tính thích ứng của 
giống lúa này tại địa phương là rất tốt, lúa phù hợp với thổ 
nhưỡng và sinh trưởng phát triển nhanh, không nhiễm sâu 
bệnh, có khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết bất lợi; tỷ 
lệ hạt chắc nhiều.  Theo các hộ dân xã Nhật Quang tham gia 
mô hình, lúa Trường Giang 6 và CNC11 có số dảnh hữu hiệu, 
số hạt chắc và bông cao, sạch bệnh, năng suất đạt hơn 63 tạ/
ha, cao hơn các giống lúa khác 5,4 tạ/ha.

Cùng với các giống lúa trên, tại các xã Nhật Quang và Đức 
Thắng còn khảo nghiệm trình diễn nhiều mô hình giống lúa 
mới trên diện tích gần 20 ha, gồm các giống như: CNC, BQ, DT 
66. Các giống lúa này đều sinh trưởng phát triển tốt, sạch bệnh, 
cho năng suất trên 63 tạ/ha, chất lượng gạo dẻo, thơm ngon 
được thị trường ưa chuộng. Riêng giống lúa BQ với nhiều ưu 
thế như: năng suất cao đạt hơn 70 tạ/ha, đẻ nhánh tập trung, 
số dảnh hữu hiệu cao; lúa trỗ tập trung, trỗ thoát nhanh, độ 
đồng đều cao, lá đứng thẳng, dạng hình gọn, góc lá đòng 
nhỏ, cứng cây chống đổ tốt, chống chịu sâu bệnh và các điều 
kiện bất lợi của ngoại cảnh. Lúa vào hạt bông to, hạt dài, tỷ lệ 

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai mô hình chăn nuôi 
gà Đông Tảo an toàn sinh học nhằm duy trì, phát 
triển và nhân rộng giống gà Đông Tảo, giúp các hộ 
nông dân tiếp cận các dịch vụ, ứng dụng kiến thức 

khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả chăn nuôi theo hướng 
bền vững.

Mô hình được triển khai tại các huyện Văn Lâm, Ân Thi và 
thành phố Hưng Yên với quy mô hơn 6.000 con. Các hộ nông 
dân tham gia trên tinh thần tự nguyện và có đủ điều kiện về 
chuồng trại, mỗi hộ bảo đảm quy mô nuôi từ 200 - 
500 con, được ngành nông nghiệp hỗ trợ 50% 
giống, thuốc thú y, vacxin và 45% thức 
ăn hỗn hợp. Trong quá trình triển khai, 
trạm khuyến nông các huyện và cán 
bộ kỹ thuật thường xuyên hướng 
dẫn nông dân chăm sóc nuôi dưỡng 
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt 
là trong thời điểm nắng nóng. Hiện 
tại gà sinh trưởng, phát triển tốt tỷ lệ 
sống đạt 96% không bị ảnh hưởng của 
thời tiết và nhiễm bệnh. 

Theo các hộ chăn nuôi ở huyện Ân Thi và 
Văn Lâm, với thời gian từ 5 - 6 tháng cùng với áp dụng 
tốt các biện pháp kỹ thuật nên đàn gà sinh trưởng và phát 
triển tốt, trọng lượng trung bình đạt khoảng 3 kg/con. Giá 
xuất tại chuồng dao động từ 90.000 - 100.000 đồng/kg, trừ chi 
phí, gà Đông Tảo lai cho lợi nhuận cao hơn từ 30.000 - 40.000 
đồng/kg so với nuôi các giống gà thông thường. Cũng theo 

Nhân rộng đàn gà Đông Tảo 
AN TOÀN SINH HỌC 

  THANH HƯƠNG

bà con,  lợi thế của việc chăn 
nuôi gà Đông Tảo lai là các hộ 
nông dân được chuyển giao 
kỹ thuật chăn nuôi an toàn, 

được hỗ trợ vật tư nên vừa giảm 
chi phí đầu vào, vừa bảo đảm chất 

lượng gà thương phẩm sạch. 
Theo phòng Chăn nuôi - Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên, 
hiện nay tổng đàn gà toàn tỉnh khoảng gần 10 triệu con với 
90% là gà lông màu. trong đó 35% là gà Đông Tảo và Đông 
Tảo lai. Hiệu quả của mô hình nuôi gà Đông Tảo nói trên đang 
hấp dẫn nông dân nhân ra diện rộng, với khoảng 35% số hộ 
chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học./.
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Diễn đàn Khuyến nông @ nông 
nghiệp với chủ đề: “Một số giải 
pháp nâng cao hiệu quả và phát 
triển bền vững cây trồng ở vùng đã 
chuyển đổi”, do Trung tâm Khuyến 
nông quốc gia tổ chức tại Hưng Yên 
trong 2 ngày 3 và 4/11.

Tham dự có các chuyên gia Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, đại 
diện các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa 
Bình, Ninh Bình, Hưng Yên. Các đại biểu 
đã tập trung bàn luận các vấn đề trong 
thâm canh cây trồng giá trị cao quy mô 
lớn theo hướng VieGap hữu cơ, liên kết 
sản xuất theo chuỗi, áp dụng tiến bộ kỹ 

  ĐÌNH TUẤN

Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp: 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY TRỒNG 

Ở VÙNG ĐÃ CHUYỂN ĐỔI

thuật mới nhằm bảo đảm ổn định sản 
xuất và mang lại thu nhập cao  .

Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn) từ năm 2017 đến 
nay, mỗi năm toàn quốc có khoảng 120 
nghìn ha đất trồng lúa được chuyển đổi 
sang cây hàng năm; đất lúa chuyển sang 
cây lâu năm từ 23 nghìn ha đến 38 nghìn 

ha; đất trồng thủy sản kết hợp trồng lúa 
từ 20 nghìn đến hơn 40 nghìn ha. Tại các 
địa phương, nhiều tiến bộ kỹ thuật được 
chuyển giao cho nông dân, ứng dụng cơ 
giới hóa trong làm đất, thu hoạch và phát 
huy hiệu quả trong sản xuất, giúp giảm 
chi phí đầu tư, hạn chế tình trạng thiếu 
lao động hiện nay.

Ông Kim Văn Tiêu - Phó Giám đốc 
Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho 
biết, những năm gần đây các địa phương 
có nhiều mô hình hay cách làm tốt trong 
việc nâng cao hiệu quả thâm canh cây 
trồng ở các vùng được chuyển đổi. Cơ 
cấu cây trồng phục vụ chuyển đổi khá 
phong phú, với nhiều cây trồng có giá 
trị kinh tế cao, có lợi thế cạnh tranh như: 
nhãn lồng, vải trứng Hưng Yên, bưởi 
Đoan Hùng, cam Cao Phong... Các mô 
hình chuyển đổi mang lại thu nhập cao 
hơn từ 5 đến 8 lần so với trồng lúa.    

Kinh nghiệm và giải pháp được các 
địa phương đưa ra để phát triển bền 
vững các vùng cây trồng đã chuyển đổi 
là: ứng dụng khoa học kỹ thuật trong 
thâm canh, bảo quản chế biến sản 
phẩm; liên kết sản xuất, xúc tiến thương 
mại, quảng bá tiêu thụ sản phẩm, thu 
hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực 
nông nghiệp, xây dựng nhãn hiệu hàng 
hóa tập thể, cấp chứng nhận mới cho 
các sản phẩm OCOP tại các vùng mới 
chuyển đổi./.
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Mô hình bước đầu được 
triển khai tại các huyện 
Yên Mỹ, Phù Cừ và thị xã 
Mỹ Hào, với quy mô 4.500 

con. Các điểm chăn nuôi được đầu tư 
theo hệ thống khép kín, bảo đảm 3 
sạch: chuồng nuôi sạch; ăn uống sạch; 
con giống sạch. Các hộ chăn nuôi được 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng 
Yên cung cấp giống, thức ăn hỗn hợp, 
vacxin phòng dịch bệnh; đồng thời 
hướng dẫn kỹ thuật, vệ sinh chuồng 
trại, chăm sóc nuôi dưỡng đảm bảo đầy 
đủ với các dụng cụ trang thiết bị chăn 
nuôi như: máng ăn, máng uống, chất 
độn chuồng, dụng cụ sưởi ấm.

Bà Doãn Thị Nguyệt ở xã Đoàn Đào, 

  THANH HƯƠNG

Chăn nuôi thủy cầm
 AN TOÀN SINH HỌC

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai thí điểm mô hình chăn nuôi vịt an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo 
hướng VietGAP, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo ra sản phẩm sạch phục vụ người tiêu dùng.

huyện Phù Cừ cho biết, quy trình chăn 
nuôi vịt an toàn sinh học được bảo đảm 
chặt chẽ, có ghi chép theo dõi từng thời 
kỳ phát triển của đàn vịt, từ khi bàn giao 
con giống đến giai đoạn úm vịt con 
đều được bảo đảm về nhiệt độ, thức 
ăn đầy đủ lượng và chất, cân đối các 
thành phần dinh dưỡng. Cùng đó là hệ 
thống chuồng trại cao ráo, thoáng mát 
về mùa hè, ấm áp về mùa đông, không 
gian diện tích phù hợp với qui mô nuôi 
và được khử trùng bằng vôi bột hoặc 

các thuốc sát trùng (Han iod 1% hay 
Biodine 0,1%). Trung tâm Khuyến nông 
cũng đã hướng dẫn các hộ chăn nuôi 
tiêm phòng vacxin kịp thời theo tuổi 
của vịt, cho uống thêm điện giải kết hợp 
vitamin để nâng cao sức đề kháng. Do 
vậy đàn vịt trong mô hình sinh trưởng, 
phát triển tốt, không bị ảnh hưởng thời 
tiết bất thường nên không có dịch bệnh 
xảy ra.

Theo ông Bùi Đăng Hà và các hộ 
chăn nuôi ở thôn Đoàn Đào, xã Đoàn 

Đào cho biết, do được chăm sóc theo 
quy trình kỹ thuật an toàn, đàn vịt đạt 
tỷ lệ sống hơn 98%, sau 10 tuần tuổi đạt 
trong lượng 2,8 kg/con. Chất lượng thịt 
thơm ngon nên được tiêu thụ dễ dàng. 
Năm nay với giá vịt thịt thấp, tính sơ bộ, 
mỗi con cho lãi 10.000 đồng; với quy mô 
1.000 con, một gia đình nuôi 4 lứa mỗi 
năm cho thu lãi 50 triệu đồng, đây là 
nguồn thu nhập phụ không nhỏ đối với 
nông dân. Hơn nữa, với tình hình chăn 
nuôi gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy 
cơ dịch bệnh bùng phát thì việc nuôi vịt 
thịt an toàn sinh học mang lại hiệu quả 
kinh tế cao hơn và ít rủi ro hơn.

Nhiều hộ chăn nuôi ở huyện Yên 
Mỹ cho biết, với hiệu quả trên, bà con 
mong ngành nông nghiệp tiếp tục triển 
khai rộng rãi trong các năm tiếp theo, 
tạo điều kiện hỗ trợ nông dân thực hiện 
chăn nuôi theo hướng VietGAHP, an 
toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, tổ 
chức đánh giá và cấp giấy chứng nhận 
VietGAHP nông hộ, từng bước xây dựng 
vùng chăn nuôi thủy cầm an toàn sinh 
học với quy mô lớn, theo chuỗi giá trị./.



Ngày 27/12 đã diễn ra Lễ hội 
hoa Xuân Quan năm 2020. 
Đây là lần thứ 2 lễ hội hoa 
Xuân Quan được tổ chức 

nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh 
của vùng trồng hoa lớn nhất miền Bắc. 

Lễ hội thu hút sự tham gia của hàng 
trăm nhà vườn, các doanh nghiệp kinh 
doanh hoa, cây cảnh nghệ thuật của các 
xã Xuân Quan, Phụng Công và thị trấn 
Văn Giang. Các gian hàng được trang trí, 
sắp xếp khá hấp dẫn với đa dạng các sản 
phẩm như: hoa giỏ treo, cây cảnh bon 
sai, các loại hoa đủ sắc màu rực rỡ.

 Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND 
xã Xuân Quan, ông Lê Quí Đôn cho biết, 
xã Xuân Quan có 178/231 ha đất canh tác 
chuyên trồng hoa, cây cảnh và cây công 
trình các loại. Sản phẩm thu hoạch tập 
trung chủ yếu vào 3 thời vụ chính: Xuân, 
Hè và Thu Đông. Lợi nhuận thu được trên 
1ha canh tác hoa cây cảnh đạt từ 1-1,5 tỷ 
đồng/năm.  “Năm 2020, tuy bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19, nhưng sản xuất hoa 
cây cảnh của xã vẫn thu được trên 130 tỷ 
đồng. Tạo công ăn việc làm ổn định cho 
hàng nghìn lao động trong và ngoài xã 
với mức thu nhập 5-7 triệu đồng/người/
tháng”, ông Đôn chia sẻ.

  Rực rỡ lễ hội hoa 
XUÂN QUAN 

Huyện Văn Giang hiện có hơn 1.000 
ha chuyên trồng hoa cây cảnh, tập trung 
thành 3 vùng chuyên canh và  hình 
thành 8 làng nghề chuyên sản xuất hoa 
cây cảnh thu hút trên 5.000 hộ tham gia, 
tạo việc làm cho trên 13.000 lao động. 
Tổng thu nhập từ trồng hoa cây cảnh 
mỗi năm của huyện đạt gần 800 tỷ đồng.

Đây là dịp để khách tham quan được 
thưởng thức, mua sắm các loại hoa cây 
cảnh đẹp, độc và lạ. Đồng thời, được 
giao lưu chia sẻ kinh nghiệm từ các nghệ 
nhân của các làng nghề về bí quyết chăm 
sóc  hoa cây cảnh và thú chơi tao nhã của 
người Việt khi Tết đến xuân về.

                                        

  ĐÌNH TUẤN

MỪNG TẾT TÂN SỬU
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Xuân Tân Sửu

Theo sử sách, tục khai bút và 
đi xin chữ đầu Xuân bắt đầu 
xuất hiện vào khoảng thế kỷ 
XIII, được gắn liền với hình ảnh 

thầy giáo Chu Văn An – một con người 
chính trực, từng đỗ Thái học sinh nhưng 
không ra làm quan mà về Chí Linh (Hải 
Dương) để mở trường dạy học. 

Tương truyền, khi học trò đến thăm 
thầy Chu Văn An, lúc ra về thường được 
thầy tự tay viết tặng một chữ mang ý 
nghĩa nhắn gửi về lẽ sống cho người đó. 
Ai nhận được chữ cũng đều cảm thấy 
hết sức may mắn và trân trọng. Từ đó về 
sau, tục khai bút được lưu truyền, không 
những biểu trưng cho sự hiếu học mà 
còn thể hiện truyền thống tôn sư trọng 
đạo, sự thành kính của học trò đối với 
người thầy. 

Lễ khai bút của người xưa được thực 
hiện sau Giao thừa, chính là thời khắc 
đầu tiên của năm mới. Mọi người thường 
đốt lư trầm bên bàn viết, lấy cây bút mới, 
mài mực tàu và hạ bài viết trên giấy hoa 
tiên hoặc giấy hồng điều. Không gian khi 
khai bút phải yên tĩnh, người viết phải 
trang nghiêm, tĩnh tại…Mỗi người đều 
thành tâm viết lên những câu chữ và gửi 
gắm vào đó ước nguyện tốt đẹp trong 
năm mới.

Ngày nay, tục khai bút đầu Xuân đã 
có nhiều thay đổi. Với nhiều gia đình, đặc 
biệt là học sinh, giới văn sĩ, người làm 

  VIỆT HÀ

nghề viết lách… phong tục này vẫn rất 
được coi trọng. Bởi người Việt quan niệm 
cây bút là công cụ gắn bó giữa đời sống 
trí tuệ và tâm hồn. Khai bút tượng trưng 
cho may mắn, thành công trong học tập 
và sự nghiệp.

Trong những năm gần đây, để duy trì 
và phát triển phong tục đẹp này, nhiều 
địa phương, dòng họ, gia đình tổ chức 
Lễ khai bút đầu năm tại văn miếu, đền, 
đình... Nghi lễ này không chỉ khơi dậy 
truyền thống tôn sư trọng đạo của dân 
tộc Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào của 
các thế hệ nhà giáo, học sinh, tôn vinh 
truyền thống hiếu học mà còn góp phần 

bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch 
sử văn hóa địa phương. 

Các cụ đồ nho, các nhà giáo, học sinh 
tiêu biểu của địa phương sẽ được lựa 
chọn tham gia vào nghi thức khai bút. 
Những lễ hội này thu hút sự quan tâm, 
tham gia của đông đảo người dân và 
khách thập phương. Bởi khai bút là khai 
chữ, khai tâm, khai trí, khai nghề…và bất 
kỳ ai cũng có thể thực hiện nghi thức này 
để thể hiện tâm tư, bày tỏ ước muốn, 
nguyện vọng trong năm mới, tự nhắc 
nhở bản thân hướng đến những điều tốt 
đẹp để phấn đấu.

Khai bút đầu Xuân không phải nghi lễ bắt buộc 
thực hiện trong ngày Tết. Nhưng từ lâu, nó đã 
được duy trì như một nét đẹp văn hóa truyền 
thống của người Việt. Những nét chữ đầu tiên của 
năm thường gửi gắm mong muốn về những điều 
tốt lành, may mắn, hạnh phúc trong năm mới; 
đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng chữ nghĩa và 
đề cao sự học. 

 NÉT ĐẸP VĂN HÓA CỦA TỤC 

khai bút đầu Xuân
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Trong văn hóa phương Đông, 
trâu là một trong 12 con giáp 
gọi là (Sửu) ở vị trí thứ 2, đồng 
thời là gia súc đứng đầu lục 

súc (gồm trâu, chó, ngựa, dê, gà, lợn), 
trâu có vai trò cực kỳ quan trọng trong 
nông nghiệp lúa nước. Trâu là con vật 
dùng vào việc lễ tế thần thánh. Trong 
12 cung hoàng đạo của phương Tây, có 
cung Kim Ngưu.

Từ khi được thuần hóa, trâu là một 
trong những con vật rất gần gũi với con 
người. Trong y học, nhiều bộ phận của 
con trâu có thể giúp bảo vệ sức khỏe 
con người. Trong quan niệm tôn giáo, 
đối với đạo Phật, con trâu cũng là một 
trong những con thú được nhắc đến. 
Hình ảnh con trâu siêng năng, cần cù 
gắn liền với lũy tre làng thể hiện một nét 
văn hóa Việt và là một biểu tượng không 
chính thức của Việt Nam, con Trâu Vàng 
là một linh vật tại SEAGAME được tổ 
chức tại Việt Nam. 

Hình ảnh con Trâu kéo cày trên ruộng 
đồng trồng lúa, hay con trâu đứng nằm 
gặm nhai cỏ trên bãi cỏ, cùng đầm mình 
trong vũng ao hồ nước là hình ảnh quen 
thuộc, gợi lên cảm gíac thị vị thanh bình 
vùng miền quê Việt Nam. Con trâu là 
hình ảnh của bản chất hiền lành, cần cù 
của con người Việt, biểu tượng cho sức 
khỏe lực điền. Trong tri thức về loài vật 
của người Việt thì tri thức về con trâu là 
có sớm nhất và đầy đủ nhất. Hình ảnh 
con trâu được thể hiện trên tất cả các 
lĩnh vực của đời sống tinh thần từ hàng 
ngàn năm qua.

Trong tín ngưỡng nông nghiệp, hình 
ảnh con trâu còn thể hiện trên nhiều 
lĩnh vực. Chiếc sừng trâu gợi lên hình 
ảnh trăng lưỡi liềm biểu tượng của nước 
trong tín ngưỡng nông nghiệp. Lúc đón 
giao thừa, người ta ra xem trâu nằm hay 
trâu đứng, trâu ngoảnh đầu ra cửa hay 

NĂM SỬU 
phác họa hình ảnh con Trâu 

trong văn hóa Việt
  QUANG VINH

vào trong để biết năm đó làm ăn có 
thuận lợi hay không. Con trâu xuất hiện 
trong lễ hội dân gian với vai trò là vật tế 
lễ linh thiêng cũng phản ánh tín ngưỡng 
nông nghiệp của người nông dân.

Trâu là biểu tượng cho hình ảnh cần 
cù, chăm chỉ, cực nhọc và khoẻ mạnh. 
Chúng cho sức kéo cày nặng nhọc, trâu 

còn cung cấp thịt và sữa. Trong tranh 
của Đông Hồ còn ghi nhận hình ảnh 
con trâu đi sát với sinh hoạt làng quê, 
có những chú bé mục đồng tóc để 
tóc chỏm thổi tiêu trên lưng trâu giữa 
những cánh đồng lúa chín vàng, hay 
bên những lũy tre xanh có những con 
trâu được nghỉ ngơi nhai cỏ sau những 
giờ làm lụng vất vả. Con trâu mang một 
nét văn hóa đồng quê bình dị, hay trong 
thôn xóm mộc mạc. Con trâu vốn gắn 
liền với tuổi thơ của trẻ em tại nông thôn 
qua hình ảnh của những chú bé mục 
đồng, những sinh hoạt chăn trâu hay len 
trâu thì rất gần gũi, vui đùa với trâu, tắm 
trâu, cưỡi trên lưng trâu, thả diều, bên 
lũy tre đầu làng, bên những vựa lúa chín 
vàng, những trẻ em chăn trâu còn gọi là 
trẻ trâu. Trong sự diễn dịch bói toán hay 
trong nếp dân sinh người ta thường cho 
là người sinh vào năm con trâu thì chịu 
khó làm việc cực nhọc, chăm chỉ. Về sức 
mạnh thì lại nói là khỏe như trâu. Thành 
ngữ con trâu là đầu cơ nghiệp nói lên vị 
trí vai trò quan trọng của con trâu đối với 
nhà nông.
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Xuân Tân Sửu

Xuân về, tranh Tết xuất hiện 
làm cho không khí đón chờ 
năm mới thêm náo nức, 
tưng bừng. Xưa kia, thường 

sau ngày ông Công ông Táo, dù nhà 
giàu hay nghèo, cũng đi chợ lựa mua 
những bức tranh Tết với hy vọng đón 
vinh hoa, phú quý về nhà, gỡ tranh cũ 
xuống treo tranh mới lên với hàm ý 
“Tống cựu, nghinh tân”.

Trong đời sống của người Việt trước 
khi du nhập nền văn minh phương Tây 
thì tranh dân gian chiếm vị thế chủ 
đạo, rất đa dạng về thể loại. Đó thường 
là thông điệp, lời chúc một năm phát 
tài phát lộc, vạn sự như ý... Những bức 
tranh dân gian Hàng Trống, Đông 
Hồ, Kim Hoàng  thường được chọn 
như: “Mẹ con đàn gà” và “Mẹ con đàn 
lợn” thể hiện cảnh sinh hoạt dân dã, 
với ước vọng gia đình đông vui, hòa 
thuận, khát vọng sung túc cả năm. 
Tranh “Vinh Hoa”, “Phú Quý” với cậu 

Tranh Tết dân gian 
THÚ CHƠI TAO NHÃ CỦA NGƯỜI VIỆT

bé mũm mĩm ôm gà, ôm vịt tượng 
trưng cho điềm phúc. Tranh “Tố nữ” 

thể hiện vẻ đẹp dịu dàng, mới mẻ và 
thân thuộc giữa con người với thiên 
nhiên. Tranh “Tứ quý” thể hiện ước 
vọng 4 mùa Xuân-Hạ-Thu-`Đông luôn 
tràn ngập âm thanh vui tươi. Tranh “Lý 
ngư vọng nguyệt” ý nói người học trò 

  LAN KHANH

“Nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tứ mộc” là những thú chơi tao nhã trong dịp Tết Nguyên đán 
của người Việt từ xa xưa. Với sắc màu rực rỡ, đường nét độc đáo, tranh Tết không chỉ mang 
lời chúc năm mới hòa hợp thịnh vượng mà còn là một phong tục cổ truyền đẹp, một phần hồn 
Việt trong lành và nhân hậu... 

mong mỏi thi đỗ ví như cá chép vượt 
vũ môn hóa rồng. Tranh “Thất đồng” 
vẽ 7 em bé vui chơi với cây đào tiên 
đang ra hoa kết trái, thỏa mãn mong 
ước của con người về một cuộc sống 
phồn vinh, hạnh phúc. Hay bộ tranh 
“Tam đa” tượng trưng cho phúc đức, 
tài lộc và sống lâu...

Ngày nay, bên cạnh những bức 
tranh dân gian theo lối vẽ và chất liệu 
truyền thống còn xuất hiện tranh Tết 
có chất liệu đa dạng như tranh gốm sứ, 
tranh đồng, tranh thêu, tranh khảm trai, 
tranh chạm khắc gỗ, tranh đá quý… 
Tuy hình thức, chất liệu có đổi mới, 
nhưng vẫn dựa trên những đề tài của 
tranh dân gian xưa và hàm chứa quan 
niệm sống, có mục đích giáo dục ngay 
từ đầu năm mới, như rèn đức, luyện tài, 
tích phúc, để đức cho con cháu đời sau. 
Nét đẹp của thú chơi tranh dân gian 
ngày Tết sẽ mãi được các thế hệ người 
Việt Nam lưu giữ đến muôn đời sau.
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Theo sử sách, thế kỷ 17 để chấn 
hưng lại nền Nho học, triều 
đình đã cho thành lập nhiều 
trường học bên ngoài trường 

Quốc Tử Giám. Ở trấn Sơn Nam gồm các 
tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái 
Bình và một phần đất của Hà Nội và Hưng 
Yên, Văn miếu Xích Đằng được xây dựng 
vừa làm nơi để thờ tự các bậc hiền nho, 
vừa là nơi tổ chức các kỳ thi của trấn. Đây 
từng là trường thi của khoa thi Hương có 
nhà bác học Lê Quý Đôn tham dự. 

 Từ các khoa thi đầu tiên đến khoa thi 
cuối cùng vào cuối thời nhà Nguyễn của 
nền học vấn phong kiến trước đây, tỉnh 
Hưng Yên thời nào cũng đều có người 
đỗ đạt cao, có tài giúp nước. Trong đó có 

chư hiền nho gia được đặt thờ trong 
phần hậu cung. Tượng  Chu Văn An, 
người thầy lỗi lạc, người hiệu trưởng 
đầu tiên của văn miếu Quốc Tử Giám 
được đặt thờ ngay ở phía giữa khu đại 
bái. Điều này cho thấy truyền thống 
tôn sư trọng đạo muôn đời của nền 
giáo dục Việt Nam. 

Phát huy truyền thống của vùng đất 
hiếu học và văn hiến, sau ngày tái lập 
tỉnh Hưng Yên năm 1997, văn miếu Xích 
Đằng tiếp tục là nơi hàng năm diễn ra 
các hoạt động văn hóa, giáo dục trọng 

  QUANG VINH

VĂN MIẾU XÍCH ĐẰNG 

đại và có ý nghĩa như: triển lãm thư 
pháp, hát ca trù đầu xuân, tổ chức ngày 
thơ Việt Nam, vinh danh và phát thưởng 
cho học sinh đỗ đạt cao, có thành tích 
học tập tốt. 

Trải qua hàng trăm năm tồn tại, văn 
miếu Xích Đằng vẫn luôn là biểu tượng 
của tinh thần hiếu học và nền văn hiến 
Hưng Yên, trở thành địa chỉ quen thuộc 
của du khách gần xa khi về thăm Phố 
Hiến. Đó cũng là niềm tự hào của mỗi 
người con xứ nhãn khi được sinh ra, lớn 
lên trên quê hương nghìn năm văn hiến.        

Trong quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến, Văn miếu Xích Đằng là điểm đến ý nghĩa, niềm tự hào 
đất học Hưng Yên. Đây là một trong 6 văn miếu còn tồn tại trong cả nước được khởi dựng từ thế kỷ 17, hiện 
còn lưu giữ 9 tấm bia đá ghi danh 161 vị khoa bảng đỗ đạt cao.

MỪNG TẾT TÂN SỬU

những dòng họ hiếu học và đỗ đạt cao 
như: Dòng họ Dương ở xã Lạc Đạo (Văn 
Lâm); dòng họ Lê Hữu ở Liêu Xá (Yên Mỹ), 
dòng họ Nguyễn Trung ở Thổ Hoàng 
(Ân Thi)... Học vị cao nhất được ghi danh 
ở các bia đá còn lưu lại là trạng nguyên 
Tống Trân, thời nhà Trần; trạng nguyên 
Nguyễn Kỳ, triều nhà Mạc; trạng nguyên 
Dương Phúc Tư, triều nhà Lê. Chức vụ cao 
nhất được biết đến là tiến sĩ Lê Như Hổ, 
quận công triều nhà Mạc.

Nơi đây thờ tượng của Đức Khổng 
Tử người sáng lập đạo Nho và các vị 

Ngày xuân về 



Biết thế nào là đủ thì sẽ vĩnh viễn 
không thiếu gì: Theo Lão Tử, một người 
mà không biết đủ thì sẽ luôn luôn cảm 
thấy thiếu thốn. Một người thiện tâm có 
thể không có nhiều của cải, tài sản, xe 
hơi hay tiền tiết kiệm, nhưng anh ta biết 
thế nào là đủ thì sẽ vui hưởng một cuộc 
sống hạnh phúc.

 Đạo của thánh nhân - Làm mà 
không tranh giành: Lão Tử cho rằng, bậc 
thánh nhân chỉ làm việc chứ không tranh 
giành, cho nên thiên hạ không ai tranh 
giành với mình. Nguyên tắc làm việc của 
người lãnh đạo là làm mà không tranh 
đoạt, cho nên thiên hạ cũng không có 
ai tới tranh đoạt với mình. Người không 
tranh giành lại thắng được người khác là 
bởi mỗi việc làm của họ đều là phù hợp 
với bản tính con người, lợi người chứ 
không hại người.

Biết lúc nào nên dừng thì không 
nguy mà có thể sống lâu: Lão Tử viết: 
Biết dừng lại đúng lúc thì có thể không 
lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Bởi vì 
không đạt đến mức cuối cùng cho nên 
có thể tái sinh. Một người mà biết dừng 
lại đúng lúc thì có thể không bị nguy 
hiểm. Sự vật gì khi đạt đến mức cuối 
cùng thì đều sẽ đi về xu hướng suy vong.

Biết người là trí, biết mình là minh: 
Lão Tử giảng: kẻ biết người được gọi là 
trí, tự biết mình được gọi là minh. Thắng 
người là người có sức mạnh, thắng mình 
là người mạnh. Một người thành công 
phải tự biết mình và thắng được bản 
thân mình. Một người quản lý nếu như 

Tinh hoa 
lưu truyền về Trí tuệ của

Lão Tử 
Lão Tử được coi là người viết Đạo 
đức kinh có ảnh hưởng lớn, và ông 
được công nhận là Khai tổ của Đạo 
giáo, một trong ba tôn giáo có ảnh 
hưởng mạnh đến văn hoá phương 
Đông, hay còn gọi là Tam giáo. 
Dưới đây là những đúc kết tinh hoa 
lưu truyền ngàn năm của Lão Tử:

thiếu khả năng này sẽ rất khó để quản 
lý hữu hiệu.

Nói nhiều cũng chẳng hết, thà 
giữ lấy Trung: Lão Tử giảng: Càng nói 
nhiều, càng không sao nói hết được, 
thà là giữ lấy cái Trung. Nói nhiều thì 5 
lần 7 lượt sẽ gặp lúc lúng túng, chẳng 
thà tuân thủ đạo trung dung (trung là 
không ngả về một thái cực nào, dung là 
dung hòa, thích hợp với hoàn cảnh). Đặc 
biệt là lời nói suông, trống rỗng thì càng 
không nên nói.

Con người khi mới sinh thì mềm 
mại, mà khi chết thì cứng ngạnh: Lão 
Tử viết: Con người khi mới sinh thì ai 
cũng mềm yếu, mà khi chết thì cứng 
ngạnh. Vạn vật cây cỏ mới sinh thì mềm 
dịu, mà khi chết thì khô héo. Bởi vậy, 
cứng và mạnh là bạn của chết, mềm và 

yếu là bạn của sự sống. Cho nên binh 
mạnh thì không thắng, cây cứng thì ắt 
sẽ dễ bị gãy. Cứng và mạnh ở bậc dưới, 
còn mềm và yếu là ở bậc trên, cũng 
giống như “lấy nhu khắc cương”, “lấy 
mềm mại nhu hòa thắng cứng ngạnh”.

Giỏi dùng người là biết hạ mình 
dưới người: Lão Tử giảng: Người lãnh 
đạo giỏi dùng người là phải đặt mình ở 
dưới người. Còn nếu như chỉ cân nhắc tư 
lợi cho bản thân mình, không tôn trọng 
người khác, không thiện với người làm 
cho mình thì chính là đang đặt mình ở 
“vị thế cao”. Người mà một khi đã đặt 
mình ở vị thế cao, người khác ở vị thế 
thấp thì sao có thể lấy được lòng người?

Trị người thờ trời, không gì bằng 
tiết độ: Theo Lão Tử, việc quản lý thống 
trị dân chúng là có liên quan mật Đất. 
Biện pháp tốt nhất chính là không gì 
bằng nông canh, phải thuận theo quy 
luật sinh trưởng và thu hoạch của cây 
trồng, đừng cưỡng ép nó, mà cần chăm 
sóc, như vậy thì cây trồng tất nhiên sẽ 
phát triển tốt và cho mùa màng bội thu. 

Tương tự, người cai trị khi dẫn dắt 
dân chúng hoàn thành đại nghiệp cũng 
phải thuận theo nguyên tắc thì mới có 
thể thu được thành quả to lớn. 

  HÀ AN
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MỪNG TẾT TÂN SỬU

Bởi nỗi nhớ một ngày xa Đà Lạt
Nắng mật ong se chút lạnh đầu mùa
Chân thả bộ viết câu thơ tình ái
Gốc thông già lót thảm bước mộng mơ.

Đà Lạt mùa mưa
Dã quỳ vàng mê mải.
Ôi loài hoa ngỡ như là hoang dại
Đường xa hút như là làn gió vậy
Mà xuyến xao lay động trái tim người
Một màu vàng da diết nhớ khôn nguôi.

Dáng thanh mảnh rất dịu dàng Đà Lạt
Tiếng dạ thưa môi ngọt thắm nụ đào
Giữa ngàn hoa nên vô cùng khẽ nhẹ
Phố sương chiều áo mỏng hút trông theo.

Đà Lạt nhớ những cái tên rất gợi
Như chỉ dành cho những kẻ yêu đương
Đà Lạt phố những đêm mình dạo bộ
Gió mơn man thơm thoảng suốt dặm đường.

Ôi Đà Lạt, cứ như tình nhân ấy
Cứ như là cái thuở mới đam mê
Ngỡ quen rồi mà lần nào cũng vậy
Đến rồi đi, rồi lại đếm ngày về.

                           NGUYỄN KHẮC HÀO

Đà Lạt
Anh lên Đà Lạt
Lạc nẻo Thiên Thai
Em qua ngõ vắng
Mây vương gót hài.

Thông xanh ngàn tuổi
Trôi về xứ thơ
Phong lan tím biếc
Sương chiều giăng tơ.

Anh lên Đà Lạt
Tìm người năm xưa
Nhà em cửa đóng
Ngu ngơ gió lùa !

TS TRẦN ĐĂNG THAO

Đà Lạt
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Tác giả Khương Thị Mến
Sinh năm 1979 tại Vĩnh Khúc- Văn Giang-

Hưng Yên
- Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm I Hà Nội, giáo 

viên trường THCS Vĩnh Khúc, Văn Giang
Thơ Khương Thị Mến nhiều suy tư trăn trở, 

mà vẫn đằm thắm dịu dàng của một cô giáo 
miền quê. Tạp chí Tri thức, Khoa học và Ứng 
dụng số này xin giới thiệu một số bài thơ tiêu 
biểu của cô giáo Khương Thị Mến.

Xòe cánh trắng
Thanh xuân ngút gió
Miên man đường hoa dại xuyến chi
Cánh tươi ròng xúng xính đồng xu
Rưng rưng ôm nhụy vàng nắng mật.

Hoa nở từ nước mắt đêm gió cất
Hoa nói lời chân thật của tình yêu
Thuần khiết, tinh khôi và hoang dại cháy chiều
Cứ mong manh trước dòng đời nghiệt ngã
Cứ hồn nhiên hát trên sỏi đá 
Lay dáng ngày hoang hoải nếp thời gian.

Ai bắc cầu cho thương nhớ đi ngang
Dọc tuổi thơ trinh nguyên cánh trắng
Mà chẳng giữ được em mùa gió nắng
Gió cuốn đi rồi em vời vợi về đâu…

Có phải tháng Tám như em
Nghêu ngao hát lời gió bụi.

Câu thơ mùa thu cho em bối rối
Cơn cớ nào cơn cớ buộc người dưng.

Tự cảm 
mùa Thu

Men lối về 
tháng Chạp

Xuyến chi
cánh mỏng

Bóc tờ lịch cuối năm
Hối hả vào tháng Chạp
Nghe gió táp hiên nhà.

Gió nhàu nỗi tha hương xứ lạ
Sợi khói đan tay đò
Một ngày sông bồn chồn gió
Em gọi lời đông, gió buốt đêm gầy.

Lối em đi, lấm tấm đồng cải trắng
Đắng ngọt nào thăm thẳm, tái tê
Thổi phong phanh khăn áo phố người về
Tháng Chạp vọng rơi ngọn bấc lùa năm ấy.

Thời gian qua bỗng một ngày trở lại
Men lối về tháng chạp, tháng chạp xưa
Có cò nai ở nơi cuối con đò
Nơi cuối dòng sông đợi đò mà khuya thức.
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Thành phố Hưng Yên hiện 
có tuyến phố mang tên Đỗ 
Nhân, nhưng không nhiều 
người biết về tiểu sử, công 

trạng của danh nhân được đặt tên cho 
tuyến phố này. 

Đỗ Nhân còn có tên là Nhạc, sinh 
năm Giáp Ngọ (1474), mất năm Mậu 
Dần (1518), quê ở làng Lại Ốc, nay 
thuộc xã Long Hưng, huyện Văn Giang 
(Hưng Yên). Cả ba cha con Đỗ Nhân 
đều được dân làng Lại Ốc thờ phụng. 
Trong đó, một người là Trạng nguyên, 
một người là Hoàng giáp và một người 
là tiến sĩ. Vị Hoàng giáp là Đỗ Nhân, “hổ 
phụ sinh hổ tử”, hai vị còn lại chính là 2 
con trai của ông. 

   Theo sách Danh nhân Hưng Yên, 
năm 1493, vua Lê mở khoa thi, Đỗ 
Nhân ứng thí và đỗ Hoàng giáp. Năm 
ấy ông 20 tuổi. Cuộc đời ông làm quan 

trải qua 6 triều vua đều một lòng, một 
dạ trung thành. Ông giữ các chức quan 
như: Thượng thư bộ Hộ kiêm Đô ngự sử, 
Đông các Đại học sĩ, nhập nội Kinh Diên, 
từng đi sứ sang nhà Minh. Ông nổi tiếng 
hay chữ, thanh liêm, tính tình cương 
trựckhông sợ cường quyền. 

 Khi nhà Lê suy yếu, Mạc Đăng Dung 
được vua triệu về dẹp loạn nhưng lại 
có mưu đồ xấu, Đỗ Nhân cùng đại thần 
Nguyễn Dự ra sức can ngăn. Mạc Đăng 
Dung thấy vậy sai người bắt rồi giết ông 
và Nguyễn Dự. Về sau Mạc Đăng Dung 
nhận thấy việc giết Đỗ Nhân và Nguyễn 
Dự là quá nhẫn tâm nên tâu vua làm lễ 
dự tế cho hai ông, truy tặng Đỗ Nhân 
tước «Thiếu bảo, Văn Trinh bá»... 

Sau này, các con của Đỗ Nhân là Đỗ 
Tông, Đỗ Tấn ra ứng thí đều được đề 
danh trên bảng vàng đại khoa và làm 
quan nhà Mạc, giữ chức vụ cao trong 

triều. Riêng Đỗ Tông là 1 trong 3 người 
đỗ Trạng nguyên ở Hưng Yên trong lịch 
sử khoa cử thời phong kiến. Ở làng Lại 
Ốc hiện còn dấu tích «Đền ông Trạng», là 
đền thờ ông trạng Đỗ Tông. 

Con út của Đỗ Nhân là Đỗ Tấn sinh 
năm 1514. Năm 22 tuổi, Đỗ Tấn đỗ Tiến 
sĩ khoa Ất Mùi (1536) đời Mạc Đăng 
Doanh, làm quan đến chức Thượng thư 
bộ Lễ, Đông các Đại học sĩ, tước Trân 
Quận công…

Hoàng giáp Đỗ Nhân còn có nhiều 
đóng góp giá trị trên lĩnh vực sáng tác 
văn học. Theo thống kê của Bảo tàng tỉnh 
Hưng Yên, toàn tỉnh có 17 nhà khoa bảng 
hiện còn lại các tác phẩm có giá trị, trong 
đó có “Vịnh sử thi tập” của Đỗ Nhân...

Dù 5 thế kỷ đã qua, Đỗ Nhân vẫn là 
tấm gương sáng để các thế hệ trẻ học 
tập, noi theo trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ đất nước hôm nay.

  MINH HUỆ

MỪNG TẾT TÂN SỬU

CHA ĐỖ HOÀNG GIÁP, 
CON ĐỖ TRẠNG NGUYÊN 

Gia đình khoa bảng ở Hưng Yên - 



Phát biểu tại buổi lễ, Thứ 
trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên 
cho rằng, tuy mới ra đời được 
10 năm, nhưng Bệnh viện Sản 

nhi Hưng Yên đã đạt nhiều thành công 
trong khám điều trị và chăm sóc sức 
khỏe nhân dân. Số giường bệnh tăng 
140%, với gần 500 nghìn lượt khám 
bệnh, đón gần 70 nghìn em bé sinh an 
toàn. Đáng chú ý, đã có hơn 500 cháu 
bé chào đời nhờ các kỹ thuật hỗ trợ sinh 
sản. Điển hình trong tháng 6/2020, Bệnh 
viện đón em bé đầu tiên ra đời bằng kỹ 

thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Sau một năm triển khai thí điểm, 

đến nay bệnh viện được Bộ Y tế chính 
thức công nhận là đơn vị đủ điều kiện 
thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống 
nghiệm. Đến nay có 50 hồ sơ đăng ký, 
trong đó có 42 ca chọc trứng, 42 chu kỳ 
chuyển phôi, thành công 18 ca có thai, 5 
trường hợp đã sinh an toàn, các bé đều 

  MAI NGOAN

sinh thiết phôi, Phẫu thuật nam khoa 
trong thụ tinh ống nghiệm…     

Trong lĩnh vực Nội nhi đã thực 
hiện thành công các kỹ thuật đặt nội 
khí quản, hồi sức cấp cứu trẻ em, bơm 
surfactant điều trị bệnh màng trong, 
phẫu thuật ngoại nhi, chuyên khoa: 
cắt Amidal, nạo VA, phẫu thuật hạ tinh 
hoàn ẩn, tắc ruột, viêm ruột thừa, thoát 
vị bẹn…; thực hiện một số kỹ thuật cận 
lâm sàng như: chụp cộng hưởng từ, 
chụp cắt lớp vi tính CT Scanner 128 dãy, 
chụp Xquang tử cung vòi trứng, chụp 
Xquang số hóa, đo mật độ xương, nội 
soi tiêu hóa, điện não đồ, siêu âm sàng 
lọc phát hiện dị tật thai; xét nghiệm 
tế bào âm đạo cổ tử cung, nuôi cấy vi 
sinh, các xét nghiệm chẩn đoán trước 
sinh như: Double test, Triple test, NIPT, 
chọc ối, sàng lọc sơ sinh bằng siêu âm, 
lấy máu gót chân…

  Từ năm 2015 đến nay, bệnh viện 
Sản nhi Hưng Yên được công nhận là 
bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi 
Trung ương và bệnh viện Phụ sản 
Trung ương./.

Y TẾ - SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG

khỏe mạnh. Các ca đăng ký IVF được 
Bệnh viện hỗ trợ 10% chi phí kỹ thuật 
và hỗ trợ kỹ thuật. Bệnh viên đang có kế 
hoạch triển khai thêm một số kỹ thuật 
khó và hiện đại như: Nuôi phôi ngày 5, 

Đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện thực hiện 
kỹ thuật trong sản khoa.
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BỆNH VIỆN SẢN NHI HƯNG YÊN ĐƯỢC BỘ Y TẾ CÔNG NHẬN 
đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật 

thụ tinh trong ống nghiệm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba 
cho Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên.

Trao Quyết định của Bộ Y tế cho  
Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên đủ tiêu chuẩn 

thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 30/12, Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận 
Huân chương Lao động hạng Ba. Đồng thời, công bố Quyết định của Bộ Y tế công nhận Bệnh 
viện Sản nhi Hưng Yên là đơn vị đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. 
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Ung thư cổ tử cung là căn 
bệnh khá phổ biến ở Việt 
Nam, chỉ đứng hàng thứ 2 
sau ung thư vú ở phụ nữ. Căn 

bệnh này hoàn toàn có thể phòng tránh 
được nếu tuân thủ việc sàng lọc định kỳ, 
giúp điều trị kịp thời, giảm thiểu chi phí 
và hạn chế tử vong. Thống kê hiện có 
trên 95 phụ nữ bị ung thư cổ tử cung 
là do nhiễm virut HPV, sau đó mới đến 
các yếu tố nguy cơ khác như: Quan hệ 
tình dục sớm, có nhiều bạn tình, viêm 
nhiễm kéo dài... Việc sàng lọc, phát hiện 
ở giai đoạn đầu giúp tỷ lệ điều trị khỏi 
là 80 - 90%.  

Hiện nay có nhiều phương pháp để 
chẩn đoán, sàng lọc ung thư cổ tử cung 
được thực hiện tại bệnh viện Sản – Nhi 

  THẢO HOÀN

SÀNG LỌC  
ung thư cổ tử cung

Hưng Yên, Bệnh viện đa khoa tuyến 
huyện, tỉnh. Trong đó, phương pháp 
sàng lọc tế bào Pap smear còn được 
gọi là xét nghiệm Pap hay phết tế bào 
cổ tử cung. Kỹ thuật lấy mẫu được thực 
hiện trong khi khám phụ khoa với các 
dụng cụ chuyên biệt. Sau đó bác sĩ sẽ 
phết mẫu lấy được lên lam kính, nhuộm 
màu và soi dưới kính hiển vi. Nếu xuất 
hiện các tế bào rỗng thì bệnh nhân đã 
bị nhiễm virus HPV. Những người có kết 
quả dương tính với HPV nhưng chưa có 
biểu hiện tổn thương nên 6 tháng đến 1 

năm đi kiểm tra sàng lọc một lần.
Xét nghiệm virus HPV. Do HPV là 

một loại virus lây truyền qua đường tình 
dục, có khoảng 200 type, rất dễ lây lan, 
có thể thông qua da, tử cung, âm đạo 
của người bị nhiễm. Kỹ thuật lấy mẫu 
của phương pháp này cũng tương tự kỹ 
thuật lấy tế bào âm đạo cổ tử cung. Xét 
nghiệm HPV được khuyến cáo kết hợp 
với xét nghiệm Pap smear để mang tới 
kết quả chính xác cao nhất.

Phương pháp sàng lọc VIA bằng 
cách quan sát trực tiếp cổ tử cung sau 

khi test Acid acetic - một loại acid có 
nồng độ thấp, không gây hại. Toàn bộ 
quy trình sàng lọc diễn ra chỉ khoảng vài 
phút. Đối tượng phù hợp nhất nên sàng 
lọc VIA là từ 30 - 50 tuổi, không áp dụng 
cho phụ nữ mãn kinh. Tần suất làm xét 
nghiệm 2 năm/lần. Sàng lọc VIA được áp 
dụng tại tuyến y tế cơ sở khi không có 
đủ điều kiện xét nghiệm HPV cũng như 
làm Pap smear. Nếu thấy nghi ngờ có 
tổn thương thì cần hướng dẫn chuyển 
bệnh nhân lên tuyến trên khám sàng lọc 
kỹ hơn.
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Cùng với nhiều quốc gia khác, 
Việt Nam chủ động nghiên 
cứu sản xuất vaccine ngừa 
COVID-19 và đã thực hiện 

bước thử nghiệm trên người. Không 
tuyên bố nhiều về việc sản xuất vaccine 
ngừa COVID-19, nhưng Việt Nam có thể 
tự tin sẽ thử nghiệm thành công và sản 
xuất vào cuối năm 2021.

Nếu xếp hàng thứ tự về năng lực 
nghiên cứu và sản xuất vaccine, Việt 
Nam còn đứng sau nhiều nước, trong đó 
có những tên tuổi như Mỹ, Nga, Trung 
Quốc, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, 
nhưng không vì thế mà cho rằng, chúng 
ta không bao giờ bằng các nước đó.

Minh chứng cho quan điểm trên, 
đó là khi bùng phát dịch COVID-19, 
Việt Nam khống chế dịch thuộc nhóm 
hiệu quả nhất thế giới. Điều mà trước 
đó không phải ai cũng có thể tin được, 

bởi vì chúng ta không thể so sánh với 
các nước về cơ sở vật chất, trình độ khoa 
học. Tuy nhiên, phòng chống dịch với 
sản xuất vaccine là hai việc khác nhau, 
nền tảng khoa học và nhân lực khoa học 
khác nhau, nhưng thành công về công 
tác phòng chống dịch giúp cho chúng 
ta tự tin để nỗ lực thực hiện công việc 
tiếp theo.        

Các câu khẩu hiệu về “Make in Việt 
Nam”, cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư, công nghệ 4.0 vô nghĩa nếu như 
không có sản phẩm khoa học công 
nghệ. Nhưng chỉ cần một sản phẩm 
vaccine ngừa COVID-19 và những sản 
phẩm khoa học công nghệ tương tự, nó 
sẽ nói thay tất cả.

Nếu Việt Nam sản xuất được vaccine 
ngừa COVID-19, người dân sẽ được tiêm 
phòng với giá rẻ hoặc miễn phí tùy theo 
đối tượng, đó là điều có lợi cho dân, 
thương mại được đem lại lợi ích cho đất 
nước. Nhưng quan trọng hơn là khẳng 
định vị trí mới của Việt Nam trên bản đồ 
y tế thế giới.  Thành công này không chỉ 
là sự khích lệ về nghiên cứu khoa học 
trong lĩnh vực y dược, mà còn cho thấy 
một điều, chỉ có con đường khoa học, 
công nghệ mới giúp đất nước “đi tắt” 
đúng nghĩa tích cực nhất, để bứt phá, để 
vượt lên lọt vào “top” của các nước văn 
minh, tiên tiến./.

VIỆT NAM TỰ TIN 
sản xuất thành công vắcxin ngừa COVID-19                       

  LAN PHƯƠNG

Hàng loạt quốc gia trên thế 
giới tiếp tục tiếp nhận các 
loại vắcxin ngừa COVID-19 
do các tập đoàn lớn trên 

thế giới bào chế, chuẩn bị cho chiến 
dịch tiêm chủng trên toàn quốc. 

Ngày 29/12, Belarus đã bắt đầu chiến 
dịch tiêm chủng COVID-19 cho người 
dân, sử dụng vắcxin Sputnik V do Nga 
sản xuất. Như vậy, Belarus là quốc gia 
đầu tiên ngoài Nga sử dụng vắcxin này 
để tiêm phòng cho người dân.

Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) cho 
biết những lô vắcxin đầu tiên đã được 
chuyển đến Belarus, trong đó các nhân 
viên y tế và giáo viên sẽ là những người 
đầu tiên được tiêm phòng ở nước này.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận lô 
vắcxin đầu tiên từ tập đoàn Sinovac của 

Trung Quốc, chỉ một tuần sau khi Ankara 
tuyên bố sản phẩm này an toàn và hiệu 
quả dựa trên kết quả thử nghiệm lâm 
sàng giai đoạn III.

Chuyến hàng đầu tiên với 3 triệu liều 
là một phần trong tổng số 50 triệu liều 
vắcxin theo thỏa thuận giữa hai nước, 
ban đầu dự kiến sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào 
ngày 11/12 nhưng kế hoạch đã bị hoãn 
lại. Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho 
biết cơ quan chức năng sẽ bắt đầu tiêm 
chủng sau quá trình thử nghiệm vắcxin 
kéo dài 14 ngày.

Nước láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ là 
Iran cũng vừa bắt đầu thử nghiệm vắcxin 
ngừa COVID-19 đầu tiên do nước này tự 
bào chế. Tập đoàn nhà nước Setad là 
đơn vị đảm nhận quá trình nghiên cứu 
và sản xuất vắcxin ở Iran.

CUỘC CHẠY ĐUA VẮCXIN COVID-19 
TIẾP TỤC DIỄN RA TRÊN TOÀN CẦU

  LAN PHƯƠNG

Theo đại diện Setad, 6 tháng sau khi 
thử nghiệm thành công, mỗi tháng tập 
đoàn này có thể sản xuất được 12 triệu 
liều vắcxin. Những tình nguyện viên đầu 
tiên tham gia thử nghiệm vắcxin cũng 
chính là những nhân viên và lãnh đạo 
của Setad, nhằm tăng cường lòng tin 
của người dân./.
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đường hô hấp. Các chuyên 
gia cho rằng, nếu bạn bị cúm 
hoặc cảm lạnh thì không nên 
quên súp gà. Bởi súp gà được 
cho là có tác dụng rất tốt, 
giúp giữ ấm, đẩy nhanh dòng 
chảy chất nhày trong cơ thể 
hơn các loại canh thông 
thường khác.

Gia vị ớt, tiêu tỏi: là các 
gia vị chế biến cùng thức ăn có tác dụng 
tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và 
giữ ấm cho cơ thể rất tốt. Với đặc tính 
cay, nóng, ngoài tác dụng giữ nhiệt 
trong mùa đông, các loại gia vị trên còn 
giúp cho các món ăn thêm hương vị và 
dễ ăn hơn.

Một số loại củ: Khoai tây, khoai lang, 
su hào, cà rốt hay khoai môn… đều 
là những loại thực phẩm có tác dụng 
chống viêm, chống oxy hóa rất tốt cho 
cơ thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch 
vào mùa đông. Không chỉ có vậy, khoai 
tây, khoai môn, cà rốt… còn được cho 
là bổ sung lượng muối vô cơ cần thiết 
cho cơ thể (thiếu loại muối này, cơ thể sẽ 
chịu lạnh kém hơn bình thường).

Với người lao động phải làm 
việc trong thời tiết lạnh cần 
giữ ấm cơ thể và làm việc với 
cường độ chậm. Những ngày 

mưa rét phải được trang bị đầy đủ đồ 
bảo hộ lao động như: Áo chống nước, 
áo mưa, mũ, găng tay, giày, ủng… 
Cần giữ cho người, tay chân khô ráo 
nhất là công nhân làm việc ngoài trời, 
trong hầm lò; đeo khẩu trang để bảo vệ 
đường hô hấp.

Đối với người già và trẻ em thường 

gặp các vấn đề về sức khỏe do trời lạnh 
như: Viêm phổi, hen suyễn, đột quỵ, ngộ 
độc khí than do sưởi ấm… cần hạn chế 
đi ra ngoài khi trời quá lạnh và gió mạnh, 
nhất là khoảng thời gian từ 21 giờ đêm 
đến 6 giờ sáng. Đặc biệt không nên tắm 
sau 22 giờ đêm, tắm quá lâu hoặc tắm ở 
nơi có gió lùa dễ bị sốc nhiệt, nguy hiểm 
tới tính mạng. Bên cạnh đó phải giữ ấm 
cơ thể, nhất là các vùng ngực, cổ, chân 
tay; ăn uống đủ chất để cơ thể có đủ 
năng lượng chống rét và giữ ấm….

  DƯƠNG NGỌC

BẢO VỆ SỨC KHỎE KHI TRỜI RÉT ĐẬM

CÁC THỰC PHẨM GIỮ ẤM MÙA LẠNH
  THU PHƯƠNG

Ăn uống với chế độ 
dinh dưỡng hợp lý, 
khoa học sẽ giúp 
bạn chống chọi 

được qua mùa đông lạnh giá.
Gừng: được xếp vào hàng 

gia vị, thực phẩm tính chất 
cay, nóng, có tác dụng giữ 
nhiệt cho cơ thể rất tốt. Ngoài 
ra, gừng cũng có tác dụng hỗ 
trợ hệ miễn dịch và tăng cường hoạt 
động của hệ tiêu hóa. Thậm chí, một số 
ý kiến còn cho rằng, ăn thức ăn có chứa 
gừng sẽ có cảm giác no lâu hơn, xua 
tan cái đói và nhờ đó thân nhiệt cũng 
được ổn định. Bởi vậy, nếu ăn gừng vào 
những ngày lạnh cơ thể bạn sẽ cảm thấy 
ấm hơn.

Thịt chứa nhiều protein: Các loại thịt 
chứa nhiều protein hay cacbon hydrat 
sẽ có tác dụng chuyển hóa thành nhiệt 
lượng, có tác dụng lưu thông khí huyết 
và tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao 
sức đề kháng của cơ thể, giúp chống lại 
cái lạnh của mùa đông.Theo các chuyên 
gia, các loại thịt có giàu protein bao 
gồm: Thịt gà, thịt bê, bò, trâu hay các 

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân 
không sử dụng than củi, than tổ ong để 
đốt và sưởi ấm trong phòng kín để tránh 
ngộ độc khí CO trong nhà. Đặc biệt, nếu 
dùng các lò sưởi bức xạ hồng ngoại 
không nên để gần trẻ nhỏ, người già dễ 
gây khô da, khô mũi và dễ bị bỏng, cháy.

 Người dân khi có các biểu hiện như: 
Đau đầu, chóng mặt, tức ngực, khó chịu, 
tê bì chân tay; đặc biệt là những người ở 
lâu ngoài trời lạnh có các biểu hiện như: 
Run, kiệt sức, nhầm lẫn, mất trí nhớ, lơ 
mơ, buồn ngủ… cần giữ ấm cơ thể ngay 
và đến các cơ sở y tế để kiểm tra sức 
khỏe, không tự ý mua thuốc về uống. 
Đặc biệt, trời lạnh thường làm tăng 
thêm gánh nặng cho tim nên những 
người bị bệnh tim mạch, huyết áp nên 
đi khám định kỳ và uống thuốc theo 
hướng dẫn của bác sĩ.

loại cá.
Mật ong: được truyền tai nhau với 

tác dụng giống như “thần dược”, bởi 
mật ong có thể dùng được trong cả 4 
mùa. Vào mùa đông, thời tiết lạnh giá, 
bạn có thể uống mật ong pha với chút 
nước chanh ấm hoặc nước gừng mỗi 
ngày để điều trị cảm lạnh, đau họng 
và giúp tăng cường hệ miễn dịch của 
cơ thể, qua đó có thể vượt qua thời tiết 
khắc nghiệt một cách dễ dàng hơn.

Cháo, canh nóng: Mùa lạnh thường 
hay kèm thời tiết hanh khô, bởi vậy, một 
bát canh nóng hay cháo nóng sẽ là một 
sự lựa chọn tuyệt vời trong những ngày 
đông. Với cách ăn này, cơ thể sẽ được bổ 
sung thêm lượng nước để giữ ấm được 
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Mô hình được xử lý bằng 
công nghệ ép tách phân. 
Chất thải từ các chuồng 
nuôi được dồn xuống bể. 

Khi máy vận hành sẽ hút chất thải này, 
tách và ép chất thải thành nước và phân 
hữu cơ riêng biệt. Phân hữu cơ khô kiệt 
được đẩy trực tiếp ra ngoài, còn nước 
thải đổ xuống một bể khác để xử lý. Đối 
với chăn nuôi lợn, chất thải không 
đưa ngay vào hầm bioga mà đưa 
ra bể trước bioga để các chất rắn 
được giữ lại, ép khô và ra ngoài 
để xử lý riêng. Đối với chăn nuôi 
trâu bò, phân thải được đưa ra 
bể chứa sau bioga rồi dùng men 
vi sinh trộn đều ủ kín thành phân 
hữu cơ. Lượng phân sau khi được 
tách ra dùng men vi sinh rắc đều 
theo liều lượng, sau đó cho vào 
bao hoặc dùng bạt ủ kín sau một 
thời gian tạo ra lượng phân bón 
sạch và chất lượng. Còn lượng 
nước theo đường riêng vào hầm 
bioga để xử lý tiếp thành nước tưới 

không ô nhiễm. 
Theo ông Lương Văn Cao, Phó Giám 

đốc Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên, 
với một trang trại với quy mô 300 đầu 
lợn mỗi năm thải ra 54 tấn chất thải 
rắn. Nếu sử dụng máy tách phân, sẽ thu 
được khoảng 35 tấn phân bón hữu cơ 
chất lượng cao sau khi đã được ủ men 
vi sinh. Với giá bán 1.200đ/kg phân sẽ 

cho doanh thu khoảng 42 triệu đồng, 
sau khi trừ chi phí cho lãi khoảng 20 
triệu đồng. Với trang trại có quy mô lớn 
trên 1.000 con thì thu nhập trên 60 triệu 
đồng; 2.000 lợn là 120 triệu đồng/năm.

            Nhiều hộ chăn nuôi ở các huyện 
Phù Cừ, Kim Động, Khoái Châu khẳng 
định: việc xử lý chất thải từ máy tách 
phân chỉ mất một công nhưng mang 

lại 3 lợi ích lớn: môi trường không ô 
nhiễm nên đàn vật nuôi sạch bệnh, 
tiết kiệm chi phí cho việc dọn chất 
thải mỗi năm tốn kém từ 25 - 35 triệu 
đồng, chất thải không bị lãng phí mà 
được tận dụng tạo thành sản phẩm 
mang lại nguồn thu lớn hàng trăm 
triệu đồng/năm. Đây cũng là công 
nghệ chế biến phân hữu cơ chất 
lượng cao phục vụ sản xuất nông 
nghiệp sạch, đáp ứng nhu cầu thị 
trường về sản phẩm nông nghiệp 
an toàn. Công nghệ này cũng nhanh 
gọn, ít tốn diện tích, hiệu quả nhất 
đối với các trang trại chăn nuôi theo 

hướng công nghiệp hiện nay.

 BA LỢI ÍCH TỪ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 
chất thải chăn nuôi thành phân hữu cơ

Máy tách nước trong phân tại trang trại ông Trần 
Văn Mỳ - xã Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên

  BÍCH HỒNG

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên triển khai thành công mô hình xử lý chất thải chăn nuôi 
thành phân hữu cơ. Mô hình được thực hiện tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Khoái Châu, Kim 
Động, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên.... Đã thực hiện được hơn 70 mô hình tại các trang trại chăn 
nuôi lợn và trâu, bò.
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Vụ mùa năm 2020, Trung tâm 
Khuyến nông Hưng Yên triển 
khai mô hình sử lý rơm rạ 
bằng chế phẩm Sumitri trên 

diện tích 620 ha lúa tại 8 huyện thị gồm: 
Phù Cừ, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ, Yên 
Mỹ, Khoái Châu, Văn Lâm và thị xã Mỹ 
Hào. Trung tâm đã cấp phát gần 2,5 tấn 
chế phẩm vi sinh Sumitri cho các hộ 
tham gia mô hình. Cử cán bộ kỹ thuật 
phối hợp với các địa phương thường 
xuyên hướng dẫn các hộ nông dân 
cách sử dụng  và chăm sóc, phòng trừ 
sâu bệnh cho cây lúa theo đúng quy 
trình kĩ thuật.

Việc xử lý rơm rạ sau thu hoạch tại 
ruộng khá đơn giản. Chỉ cần trộn đều 
chế phẩm Sumitri với cát, đất bột hoặc 
phân bón rải đều trên ruộng trước hoặc 
sau khi dập rạ lần đầu. Sau 13 -15 ngày, 
rơm và gốc rạ phân hủy, ngấu trong 
đất rất nhuyễn và mát, nên sau khi cấy 
lúa sinh trưởng tốt, nhanh đẻ nhánh, 
rễ phát triển mạnh và nhiều. Cùng với 
việc xử lý chế phẩm đúng quy trình, các 
hộ nông dân tham gia mô hình còn có 
điều kiện được học hỏi thêm nhiều kinh 
nghiệm thâm canh như: bố trí gieo cấy 
theo đúng lịch thời vụ, làm đất, gieo cấy, 
bón phân đầy đủ, cân đối, đúng lúc. 

        Ông Nguyễn Văn Tráng, Phó Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên 
cho hay, hàng năm toàn tỉnh gieo cấy 
khoảng 74.000 ha lúa, lượng rơm rạ 
khoảng hơn 570.000 tấn. Sau mỗi vụ 
gặt lúa, rơm rạ thường được nông dân 
xử lý bằng cách đốt, để tại ruộng và cày 
vùi, một phần bị vứt bỏ ngoài mương 
máng làm ách tắc dòng  chảy. Đốt rơm 
rạ gây lãng phí nguồn phân bón hữu cơ 
từ rơm, gốc rạ, tiêu diệt vi sinh vật có ích 
làm thoái hóa đất. Mặt khác, do áp lực 
thời vụ và thời gian làm đất ngắn, nếu 
không xử lý tốt rơm, rạ sẽ không kịp 
phân hủy, cây lúa trong vụ mùa dễ bị 
nghẹt rễ, vàng lá làm tăng chi phí sản 
xuất và ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh 
trưởng và phát triển của cây lúa.

  DIỆU THÚY

Hướng dẫn trộn chế phẩm Sumitri tại  
Ngọc Lâm - Mỹ Hào

Hướng dẫn trộn chế phẩm 
Sumitri tại An Viên - Tiên Lữ

Rắc chế phẩm sumitri  Rơm rạ bị phân hủy sau khi rắc  
chế phẩm sumitri

 LỢI ÍCH THIẾT THỰC TỪ CHẾ PHẨM 
VI SINH SUMITRI XỬ LÝ RƠM RẠ

Theo nghiên cứu của Tổ chức Lương 
thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 
(FAO), trong 1 tấn rơm rạ có khoảng 
5-8 kg ure, 10kg super lân và 40 kg 
kaliclorua, ngoài ra còn có khoảng 70 kg 
silic, 6 kg canxi, 2 kg magie và các chất 
hữu cơ, chất vi lượng khác mà các loại 
phân khoáng không thể có được. Do 
vậy, nếu lượng rơm rạ được xử lý bằng 
Sumitri sẽ cung cấp cho cây trồng một 
lượng lớn phân hữu cơ, hạn chế sử dụng 
phân hóa học gây tác hại lớn nhỏ tới 
môi trường đất, nước, không khí và sức 
khỏe con người.

Theo nông dân, việc dùng chế phẩm 
Sumitri đã hỗ trợ bà con tiếp cận nhanh 
với tiến bộ khoa học mới, đẩy nhanh 
tiến độ gieo cấy đảm bảo thời vụ, hạn 
chế bệnh nghẹt rễ, vàng lá ở lúa mùa. 
Đồng thời bổ sung phân hữu cơ, tăng 
độ phì của đất, giảm chi phí thuốc bảo 
vệ thực vật, giảm công lao động. Mặt 
khác, góp phần giữ độ màu mỡ của đất, 
bảo vệ môi trường, tăng năng suất cây 
trồng,  tạo thói quen cho người dân 
không đốt rơm rạ sau thu hoạch gây 
khói bụi ô nhiễm môi trường./.
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Xuân Tân Sửu

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổng kết 
và trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Giải thưởng WIPO năm 

2019. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự. 
Ban tổ chức đã trao 5 giải Nhất, 8 giải Nhì, 8 giải Ba và 19 giải Khuyến khích. Tỉnh Hưng 

Yên có 2 công trình đạt giải Khuyến khích, đó là: Công trình “Nghiên cứu chế tạo các hạt 
nano bạc nhằm ứng dụng tạo màng phun bảo quản quả nhãn lồng xuất khẩu và phát 
hiện Melamine trong thực phẩm” của nhóm tác giả Trường THPT Chuyên Hưng Yên; Công 
trình “Xử lý chất thải rắn nuôi lợn bằng công nghệ máy tách chất thải rắn và chế phẩm vi 
sinh” của tác giả Đỗ Trọng Thạo - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên. Dịp này, LHH 
Hưng Yên được tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện. 

Võ Triệu

Ngày 30/10/2020 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên đã 
triển khai Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và Thông tư 
số 11/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định 
xã hội của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam. Tham dự có gần 100 đại biểu các sở, 
ngành,địa phương. 

Hội nghị đã cung cấp những cơ sở pháp lý triển khai hoạt động tư vấn, phản biện 
và giám định xã hội, một số kết quả đã đạt được của hoạt động tư vấn, phản biện và 
giám định xã hội trong thời gian qua; những danh mục được chi lập dự toán nhiệm 
vụ cũng như chi hoạt động quản lý theo Thông tư 11/2015/TT-BTC. Hội nghị cũng đã 
thảo luận về các lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế.

Tạ Đức

   HƯNG YÊN CÓ 2 CÔNG TRÌNH ĐẠT GIẢI SÁNG TẠO KHCN VIỆT NAM 

TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA LHH 

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO MỘT SỐ SẢN PHẨM 
Ngày 6/10, LHH đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về sở 

hữu trí tuệ cho hơn 100 Hội viên của các hội: Nhãn lồng, Sinh vật 
cảnh, Đông Y, Luật gia... Buổi tập huấn đã giúp cho hội viên các 
hội hiểu thêm về giá trị của một số thương hiệu, nhãn hiệu làm 
gia tăng giá trị sản phẩm, giúp bà con nông dân hiểu thêm về sở 
hữu trí tuệ, biết bảo vệ và phát triển đặc sản của vùng mình đang 
có cũng như biết cách tăng giá trị  cho đặc sản với những kiến 
thức đã được chia sẻ. Hưng Yên có nhiều sản phẩm nổi tiếng 
như: Cam Đồng Thanh, Vải chín sớm Phù Cừ, Bạc Mỹ nghệ Lai 
Huệ, Chuối tiêu hồng Khoái Châu…  

Tạ Đức   

Được sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội KH&KT, tháng 8-9 năm 2020, Hội Nhãn lồng đã phối hợp với Chi hội, HTX nhãn lồng và 
Hội nông dân các xã Minh Tiến (Phù Cừ), Minh Phượng (Tiên Lữ), Đa Lộc (Ân Thi) và xã Quảng Châu (thành phố Hưng Yên) tổ 
chức các lớp tập huấn Kỹ thuật thâm canh cây nhãn, cây vải lai chín sớm. Hội đã soạn thảo và in các bộ tài liệu phát cho gần 400 
người tham dự. Tại các buổi tầp huấn, Chủ tịch Hội đã truyền đạt, hướng dẫn, giải thích và trả lời các câu hỏi về các nội dung cụ 

thể như biện pháp tỉa cành, tạo tán, bón phân, phòng trừ sâu bệnh theo 
quy trình Viêt-GAP cho từng giai đoan sinh trưởng của cây nhãn, cây vải 
trong năm; biện pháp xử lý cho nhãn, vải ra hoa, đậu quả…Bên cạnh 
các lớp tập huấn, Hội thường xuyên tổ chức hội nghị đầu bờ tại các mô 
hình điểm để trao đổi, hướng dẫn áp dụng các kinh nghiệm thực tiễn 
của các chủ nhà vườn tiêu biểu.   

 Tiến sỹ Ngô Hùng Mạnh
Chủ tịch Hội nhãn lồng Tỉnh Hưng yên

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THÂM CANH NHÃN, VẢI
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