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Chịu trách nhiệm xuất bản
Trưởng Ban Biên tập

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

tỉnh Hưng Yên.

Phó Ban Biên tập
 NGÔ XUÂN THÁI,

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội  
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên.

ThS. NGUYỄN VĂN DOANH,
Phó Chủ Tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh Hưng Yên.
LÊ THỊ THẮM,

Phó Chủ Tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
tỉnh Hưng Yên.

Ban Thư ký biên tập
ThS. LÊ THỊ THẮM

Nhà báo. MAI NGOAN
Kỹ sư. TẠ THỊ ĐỨC

Hội đồng biên tập
ThS. NGUYỄN VĂN PHÊ,

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
TS. NGUYỄN THỊ ANH,

Giám đốc Sở Y Tế;
ĐỖ HỮU NHÂN,

Phó ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
ThS. NGUYỄN HOÀNG LINH,

Phó Tổng biên tập báo Hưng Yên;
TS. NGÔ HÙNG MẠNH,

Chủ tịch Hội Nhãn lồng tỉnh Hưng Yên;
CN.NGUYỄN XUÂN DƯƠNG,

Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh.

Thiết kế
Họa Sỹ. VĂN ĐỨC

Tòa soạn
*Địa chỉ: Đường An Vũ, phường Hiến Nam, 

Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;
Điện thoại: 02213.522.622; Fax: 02213.522.623;

Email: nguyen_khachao@yahoo.com 
lethammuaxuan@gmail.com  / ttduc1983@gmail.com

*Giấy phép xuất bản số: 15/XBBT-STTTT
ngày 15/7/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Hưng Yên cấp.
*In 500 cuốn, khổ 19x26,5cm  

tại Công ty In Văn Hóa Phẩm, Hà Nội.
*In xong và nộp lưu chiểu tháng 1 năm 2021

Ảnh bìa 1  Ca sĩ Quách Mai Thy và Vải trứng Hưng Yên
 tác giả Nguyễn Khắc Hào
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Ngày 1/7, đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã về 
Hưng Yên trao Quyết định của Bộ Chính trị điều 
động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 

2025. Dự hội nghị có lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, 
lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hưng Yên.

Theo Quyết định số 125-QĐNS/TW ngày 15/6/2021, 
đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, được Bộ Chính trị điều 
động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và 
giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá 

cao quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, là 
cán bộ được đào tạo cơ bản và có kinh nghiệm sau 28 năm 
công tác tại Ngân hàng Nhà nước và Ban Kinh tế Trung ương, 
với những công việc mang tính chuyên môn cao, tham mưu 
chiến lược vĩ mô cho Đảng về kinh tế - xã hội, có cơ hội tích 
lũy kinh nghiệm công tác.

Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn trên cương vị 
mới, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp tục phát huy năng 
lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Hưng 
Yên. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
đoàn kết gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao. 
Trước mắt, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh 
tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo 
an toàn sức khỏe cuộc sống nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa 
bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được Bộ Chính trị phân công về 
Hưng Yên công tác; khẳng định sẽ không ngừng học hỏi, rèn 
luyện, nỗ lực hết mình cùng tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao; vì lợi ích chung; tôn trọng lắng nghe ý kiến, tâm 
tư nguyện vọng của nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm, 
mục tiêu phục vụ...

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972, quê xã Vân 
Hà, huyện Đông Anh (Hà Nội), trình độ Thạc sĩ Kinh tế; từng 
đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền 
tệ; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Kinh 
tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Phó 
trưởng Ban Kinh tế Trung ương./.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỮU NGHĨA 
được điều động làm

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Tổ chức 
Trung ương Trương Thị Mai trao Quyết 
định cho đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa 
phát biểu

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu

Đồng chí Trương Thị Mai chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo 
Trung ương và tỉnh Hưng Yên
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Ngày 29/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên 
khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc họp kỳ 
thứ nhất, bàn phương hướng nhiệm vụ phát triển 
kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm và kiện toàn các 

chức danh chủ chốt khóa mới. Dự hội nghị có các đồng chí 
Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh qua các thời kỳ.

          Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã bầu 
chức danh của HĐND và UBND tỉnh khóa mới với số phiếu 
tín nhiệm cao. Cụ thể: Ông Trần Quốc Toản tái đắc cử chức 
danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026; ông Phạm 
Văn Khuê tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐND tỉnh; bà Trần Thị Tuyết Hương, Chủ tịch Hội Nông dân 

tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 
2021-2026.

Về nhân sự chủ chốt UBND tỉnh, kỳ họp đã bầu ông Trần 
Quốc Văn Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 - 
2021, tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hưng 
Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu các ông: Đặng Ngọc Quỳnh, 
Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Hùng Nam tiếp tục giữ chức Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Hưng Yên cũng đã bầu các 
Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban HĐND tỉnh, bầu các Ủy 
viên UBND tỉnh đủ thành phần theo luật định; bầu Hội thẩm 
nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026./.

HĐND tỉnh Hưng Yên 
KIỆN TOÀN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT KHÓA MỚI

1 ĐINH TUẤN

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản 
phát biểu tại kỳ họp

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn 
phát biểu

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc  
Đài Tiếng nói Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX 

phát biểu

Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XIX chúc mừng 
lãnh đạo HĐND và các ban của HĐND khóa mới

Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XIX chúc mừng
 lãnh đạo UBND tỉnh khóa mới



Ngày 23/5, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và 
HĐND các cấp ở Hưng Yên đã thành công tốt 
đẹp, với tỷ lệ 98,03% số cử tri đi bỏ phiếu bầu 
cử. Trong đó, thành phố Hưng Yên đạt tỷ lệ cao 

nhất với 99,08%, có 433/1.161 tổ bầu cử đạt 100%, 17 xã đạt 
100% cử tri đi bầu cử. 

Tại các điểm bầu cử không có tình huống phát sinh 
phải xử lý giải quyết. Tình hình an ninh trật tự ổn định, giao 
thông liên lạc thuận lợi. Công tác phòng chống dịch bệnh 
COVD-19 được bảo đảm, chưa phát sinh ca nhiễm mới hoặc 
các tình huống bất ngờ trong quá trình diễn ra bầu cử. Các 
bước tiến hành đều diễn ra đúng luật, dân chủ, an toàn, cử 
tri phấn khởi tham gia bỏ phiếu, các khu vực bầu cử làm việc 
có tinh thần trách nhiệm cao. 

Công tác bầu cử gắn với phòng chống dịch COVID-19 

được các địa phương triển khai kỹ lưỡng, thận trọng, đảm 
bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tình huống xấu về lây 
nhiễm dịch. Tại các điểm bầu cử trong khu vực phong tỏa 
cách ly, giãn cách xã hội ở các huyện Phù Cừ, Khoái Châu, thị 
xã Mỹ Hào, lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử đảm bảo an toàn 
tuyệt đối theo nguyên tắc 5K. Sau khi kết thúc thực hiện 
bỏ phiếu theo quy định, thành viên Tổ bầu cử giữ nguyên 
niêm phong và mang hòm phiếu phụ được khử khuẩn về 
Khu vực bỏ phiếu chính để kiểm phiếu theo quy định; cởi bỏ 
phương tiện phòng hộ cá nhân và xử lý đúng theo quy định, 
sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân,

Các hoạt động đều diễn ra suôn sẻ, các bước tiến hành 
được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật. Tình hình an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các khu vực bỏ phiếu 
được bảo đảm, không có sự cố đáng tiếc xảy ra./.

HƯNG YÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 
VÀ HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

TỶ LỆ CỬ TRI ĐI BỎ PHIẾU BẦU CỬ ĐẠT CAO
1 QUỲNH HOA
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Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh bỏ phiếu 
tại phường Hiến Nam (thành phố Hưng Yên)

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó 
trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh bỏ phiếu tại xã Dương Quang (thị 
xã Mỹ Hào) 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh 
bỏ phiếu tại phường Lê Lợi (thành phố Hưng Yên)

Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, 
Phó Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh bỏ phiếu tại thị trấn Như Quỳnh 
(Văn Lâm)



Ở tất cả các điểm bỏ phiếu của tỉnh Hưng Yên đều 
bố trí máy đo thân nhiệt và các hóa chất, vật 
tư trang thiết bị y tế; có đủ hóa chất (Cloramin 
B) phun khử khuẩn tại điểm bỏ phiếu và hòm 

phiếu lưu động, xe vận chuyển hòm phiếu và các điều kiện 
cần thiết khác đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19. Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên yêu cầu các địa 
phương theo dõi chặt chẽ, kịp thời nắm bắt thông tin, thông 
báo ngay khi phát hiện có cử tri thuộc diện F1, F2, hoặc liên 
quan đến dịch bệnh… đang bầu cử tại các điểm bầu cử trên 
địa bàn. 

Ủy ban bầu cử ở các địa phương đã lên kế hoạch hướng 
dẫn cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử thực hiện 
nghiêm thông điệp 5K, khai báo y tế điện tử, giữ khoảng 
cách tối thiểu 2m giữa các cử tri, sát khuẩn tay bằng dung 

dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử. Các 
điểm bầu cử hướng dẫn phân luồng cử tri đi vào và đi ra 
theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.

Tổ chức phụ trách bầu cử ở các địa phương phun khử 
khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức bầu cử. Xử lý khử khuẩn 
phiếu, hòm phiếu bầu cử bằng phương thức phù hợp (máy 
khử khuẩn, đèn UV...) để phòng chống lây nhiễm Covid-19; 
bố trí để cử tri đi bỏ phiếu bầu cử của từng khu vực, điểm 
dân cư theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng 
từ xa, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ cho 
cán bộ phục vụ bầu cử.

Với các trường hợp cử tri không đến bỏ phiếu được tại 
địa điểm bỏ phiếu bầu cử theo quy định, Tổ bầu cử đưa hòm 
phiếu phụ đến và thực hiện các biện pháp về phòng chống 
lây nhiễm Covid-19, hạn chế tối đa tiếp xúc gần với cử tri.

1 ĐỖ HUYỀN

BẢO ĐẢM AN TOÀN BẦU CỬ  
trong bối cảnh dịch COVID - 19

Tỉnh Hưng Yên có 3 địa bàn có ổ dịch 
bệnh COVID - 19 là thị xã Mỹ Hào và 
các huyện Khoái Châu, Phù Cừ với 37 
trường hợp nhiễm SARS - CoV - 2. Để 
bảo đảm an toàn công tác bầu cử ở các 
địa phương này, Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng 
Yên đã lên phương án kỹ càng, chặt chẽ, 
nhằm phòng chống dịch bệnh và sẵn sàng 
chủ động ứng phó với mọi tình huống.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng bỏ phiếu tại 
phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên

 Kiểm tra thân nhiệt cho cử tri trước khi vào 
bỏ phiếu tại phường Hiến Nam

Cử tri ngồi giãn cách xếp hàng 
để chuẩn bị bỏ phiếu

Cử tri được hướng dẫn bỏ phiếu 
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Ngày 23/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, 
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam 
(Liên hiệp hội Việt Nam) tổ chức hội nghị Hội 
đồng Trung ương lần thứ 2, khóa VIII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND 
tỉnh; Tiến sỹ Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 
tỉnh; Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường của Quốc hội… 

 Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh 
Trần Quốc Văn khẳng định, hội nghị lần này tổ chức tại Hưng 
Yên góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo khoa học, kỹ 
thuật của tỉnh. Qua gần 10 năm thành lập và phát triển, Liên 
hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tập hợp đội ngũ 
trí thức, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về 
phát triển khoa học và công nghệ, tạo động lực thi đua, sáng 
tạo, đưa khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất 
và đời sống góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển 

kinh tế xã hội của tỉnh… 
Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 

của Liên hiệp hội Việt Nam từ sau Đại hội VIII đến nay và một 
số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; cho ý kiến về dự thảo các 
chương trình, quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo 
luận cho ý kiến về dự thảo kế hoạch thực hiện Kết luận số 93-
KL/TW ngày 20.11.2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16.4.2010 của 
Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… 

Liên hiệp hội Việt Nam có 152 hội thành viên và 530 tổ 
chức khoa học và công nghệ tự chủ trực thuộc với 3,8 triệu 
hội viên. Đầu năm 2021, Liên hiệp hội Việt Nam đã tổ chức 
các hội thảo góp ý đối với 3 dự thảo quy hoạch mạng lưới 
đường bộ, đường sắt, cảng hàng không thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận 
tải; tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng 
đối ngoại dành cho các tổ chức thành viên./.

1 PHƯƠNG ANH

Hội nghị hội đồng trung ương lần thứ 2 (khóa VIII) 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
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Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn tặng hoa chúc 
mừng hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch LHH Việt Nam 
phát biểu khai mạc Hội nghị

Toàn cảnh hội nghị



Từ sau Đại hội VIII đến nay, Liên hiệp các hội khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam (LHH Việt Nam) đã triển 
khai nhiều hoạt động trọng tâm đạt kết quả thiết 
thực. Các hội thành viên, tổ chức KH&CN trực 

thuộc LHH tiếp tục hợp tác, triển khai nhiều dự án trong các 
lĩnh vực kinh tế xã hội, hỗ trợ người nghèo, phát triển cộng 
đồng, nâng cao năng lực.

Theo PGS Phạm Quang Thao - Phó chủ tịch Liên hiệp Hội 
Việt Nam cho biết, về hoạt động tư vấn, phản biện và giám 
định xã hội, Liên hiệp hội Việt Nam đã đề nghị Bộ Khoa học 
và Công nghệ tổng kết Thí điểm diễn đàn trí thức KH&CN, 
tham mưu Thủ tướng ban hành văn bản mới để tiếp tục 
triển khai diễn đàn.

LHH  tổ chức các hội thảo góp ý 3 dự thảo Quy hoạch 
mạng lưới đường bộ, mạng lưới đường sắt và cảng hàng 
không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030. Trong hoạt 
động thông tin và phổ biến kiến thức, tổ chức xuất bản, 
đăng tải tin/bài trên trang tin điện tử vusta.vn, thực hiện 
đăng tải các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt 
Nam lên trang tin vusta.vn;

Đối với hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường, 
Liên hiệp Hội Việt Nam đã chỉ đạo hỗ trợ các hội thành viên 
và các tổ chức KH&CN trực thuộc làm các thủ tục đăng ký các 
đề tài cấp nhà nước và các đề tài nghị định thư. Hoàn thiện 

phân bổ kinh phí năm 2021 cho hơn nửa các nhiệm vụ. Làm 
các thủ tục tạm ứng cho các nhiệm vụ tiếp tục từ năm 2020. 
Xây dựng kế hoạch bổ sung nguồn bảo vệ môi trường năm 
2021.

Về hoạt động hợp tác quốc tế, Liên hiệp Hội Việt Nam đã 
tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng đối 
ngoại cho các tổ chức thành viên, trực thuộc khu vực miền 
Trung. Phối hợp với Liên hiệp Hội Hà Tĩnh tổ chức tập huấn 
về chuyển dịch năng lượng do Quỹ FES hỗ trợ; Thực hiện 
giám sát liên ngành một số dự án nhận viện trợ nước ngoài; 
Xây dựng đề cương bản tin đối ngoại 2021, giới thiệu về Liên 
hiệp Hội Việt Nam bằng tiếng Anh.

Cũng trong nhiệm kỳ này, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp 
tục xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 
20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 
42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp 
tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH 
đất nước. Đẩy mạnh phối hợp hoạt động với các cơ quan 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm tăng cường vai trò, vị trí 
của Liên hiệp Hội trong hệ thống chính trị. Tăng cường hoạt 
động hợp tác quốc tế giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội 
thành viên với một số tổ chức quốc tế, các nước đối tác có 
tiềm lực KH&CN mạnh. 

1 MINH ĐỨC

Nâng cao hiệu quả hoạt động của
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC 

VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
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Theo đó, chiến dịch này có 3 lời kêu gọi tới cộng 
đồng mạng bằng cách gửi lời tri ân, chúc mừng 
người thân, bạn bè đang làm việc trong lĩnh vực 
Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo nhân 

ngày 18/5. Tiếp theo là chia sẻ với cộng đồng các ý tưởng, 
sáng kiến hoặc đề xuất của bạn trong việc ứng dụng Khoa 
học Công nghệ vào cuộc chiến chống COVID-19, hoặc cải 
thiện phát triển công việc hiện tại.

   Các đề xuất này cũng sẽ được thu thập, phân tích bằng 
Công nghệ AI và gửi tới các ban ngành liên quan. Người 
tham gia có thể truy cập website http://hightechVietnam.
org tìm hiểu và chia sẻ những thành tựu, những câu chuyện 
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam với 
bạn bè trong và ngoài nước. Ngoài ra, người tham gia có thể 
truy cập vào trang Fanpage fb.com/forahightechvietnam để 
theo dõi chiến dịch.

1 MINH SƠN

Bộ Khoa học Công nghệ phát động 
chiến dịch #HightechVietnam

Ngày 18/5/1963, Bác Hồ đã đến dự Đại hội lần thứ Nhất 
của Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bác có 
bài phát biểu nêu rõ vai trò của khoa học trong việc bảo 
vệ và phát triển đất nước và nhiệm vụ của đội ngũ nghiên 
cứu khoa học. Bài phát biểu này trở thành kim chỉ nam của 
ngành khoa học và công nghệ Việt Nam.

Sau 50 năm phát triển, ngày 18/6/2013, Quốc Hội Việt 
Nam thông qua Luật Khoa học và Công nghệ và thống nhất 
chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam. Đến ngày 18/5/2014, Bộ Khoa học và Công 
nghệ tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam đầu 
tiên, nhằm vinh danh những tri thức Việt đang tham gia 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đồng thời, 
ngày lễ này cũng nhằm nâng cao nhận thức xã hội về khoa 
học, kỹ thuật cũng như khuyến khích sự đổi mới sáng tạo 
của mọi người dân Việt Nam. 

Nhân Tuần lễ hưởng ứng Ngày 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
18/5, Bộ Khoa học và Công nghệ 
vừa phát động chiến dịch truyền 
thông trên mạng xã hội mang tên 
#HightechVietnam. Chiến dịch 
được tổ chức hướng tới mục tiêu 
thúc đẩy sự quan tâm của cộng 
đồng với các vấn đề khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5:
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Những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ 
Hưng Yên luôn đổi mới, đồng hành cùng các 
cấp, các ngành và địa phương để bám sát thực 
tiễn, đóng góp ngày càng thiết thực hơn cho sự 

nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hoạt động nghiên 
cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo có 
trọng tâm, trọng điểm; chú trọng công tác nghiên cứu, ứng 
dụng công nghệ cao trong chế biến để tăng năng suất, 
chất lượng các sản phẩm thế mạnh, chủ lực của tỉnh. 

Từ 2015 đến nay, Sở KH&CN đã tham mưu Tỉnh ủy ban 
hành 1 chương trình hành động, Hội đồng nhân dân tỉnh 
ban hành 01 nghị quyết và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
07 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khoa học và 
công nghệ. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện 200 
đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN; nhiều giống cây trồng, vật 
nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao được 
đưa vào sản xuất, góp phần đa dạng hóa cơ cấu giống cây 
trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh hoạt 
động đổi mới sáng tạo, tạo lập, đăng ký bảo hộ sở hữu trí 
tuệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, 
đặc thù của tỉnh. Đến nay, đã có 30 sản phẩm chủ lực, đặc 

Hưng Yên ứng dụng
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

phát triển kinh tế xã hội
1 DIỆU THÚY

thù của tỉnh được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ; hỗ trợ 
xây dựng 14 mô hình khởi nghiệp cho thanh niên, phụ nữ; 
tham mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận 123 sáng 
kiến cấp tỉnh. 

Trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn mới 
2021 - 2030 ngành Khoa học và Công nghệ Hưng Yên sẽ 
tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như: thúc đẩy mạnh 
mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo để KH&CN phục vụ trực 
tiếp phát triển kinh tế xã hội, tạo đột phá nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh 
tế, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó lấy 
doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng 
dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ 
số; chú trọng 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.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng (áo trắng đứng giữa)  
và Giám đốc Sở KHCN Trần Tùng Chuẩn (ngoài cùng bên trái)  
kiểm tra gian hàng giới thiệu sản phẩm long nhãn Hưng Yên
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Theo Tập đoàn VNPT, nếu như sự hợp tác trước đây 
giữa UBND tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn VNPT chủ 
yếu tập trung vào triển khai phát triển hạ tầng VT-
CNTT cho tỉnh thì thỏa thuận hợp tác lần này sẽ 

mở rộng thêm trên nhiều lĩnh vực mới. Đó là hợp tác xây 
dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi 
số phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ và điều 
kiện đặc thù, mức độ phát triển của địa phương.

IOC do VNPT xây dựng tại Hưng Yên hiện đã tích hợp các 
số liệu của ngành y tế, giáo dục và hệ thống camera giám sát 
an ninh, giao thông… Đến tháng 2/2021, VNPT hoàn thành 
xây dựng hệ thống phần mềm lõi vận hành IOC Hưng Yên, 
chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu cơ bản cho 6 phân hệ quản lý. 
Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tích hợp, phân 
tích dữ liệu từ các hệ thống thông tin để đưa vào hệ thống 
lõi IOC phục vụ cho lĩnh vực giám sát, điều hành. 

Khai trương 
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH

(IOC) HƯNG YÊN
Ngày 26/3, Hưng Yên đã 
chính thức khai trương 
trung tâm điều hành 
thông minh (IOC), được 
coi là “bộ não số” cho 
hiện thực hóa mục tiêu 
xây dựng đô thị thông 
minh của tỉnh.

Về tổng thể, các hệ thống phần mềm lõi vận hành IOC 
đã được khảo sát, phân tích, thiết kế đáp ứng yêu cầu quản 
lý, điều hành, chỉ huy của lãnh đạo UBND tỉnh và được Tập 
đoàn VNPT cung cấp hạ tầng, cài đặt, vận hành và khai thác 
hệ thống trên Trung tâm tích hợp dữ liệu đạt tiêu chuẩn 
Quốc tế Tier3 đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn thông 
tin, dữ liệu và an ninh mạng.

Để hỗ trợ tỉnh Hưng Yên hiện thực hóa mục tiêu xây 
dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử hướng đến 
chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số, Tập đoàn VNPT sẽ 
phối hợp chặt chẽ với tỉnh để tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hạ 
tầng mạng VT-CNTT tại Hưng Yên, đặc biệt là hạ tầng mạng 
di động; Nâng cao hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên 
dùng cơ quan Đảng, chính quyền; Đẩy mạnh triển khai các 
hệ thống ứng dụng mới phục vụ chính quyền điện tử… 

1 PHƯƠNG ANH

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và tập đoàn VNPT ấn nút khai trương trung tâm điều hành thông minh 
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Giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh và VNPT tiếp 
tục ký kết thỏa thuận hợp tác một số nội 
dung: VNPT chủ trì xây dựng và triển khai các 
giải pháp CNTT với công nghệ tiên tiến, phù 

hợp với điều kiện, cơ sở hạ tầng để phục vụ việc phát triển 
chính quyền điện tử; hỗ trợ tỉnh khảo sát đánh giá tổng 
thể hiện trạng các hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ 
quan, hướng đến xây dựng đô thị thông minh của tỉnh...

Giai đoạn 2016 - 2020, VNPT đã tích cực phối hợp với Sở 
Thông tin và Truyền thông Hưng Yên bảo đảm tốt thông 
tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, 
chính quyền và đáp ứng các dịch vụ phục vụ nhu cầu phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh; đầu tư xây dựng, phát triển 
hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin (CNTT) đồng bộ, 
hiện đại. Kết nối băng thông rộng liên thông đa chiều, an 
toàn, bảo đảm hạ tầng truyền dẫn phục vụ xây dựng chính 
quyền điện tử, phát triển các dịch vụ thành phố thông 
minh; triển khai kịp thời các giải pháp, ứng dụng CNTT, góp 

phần phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19. 
Đến nay, VNPT đã phủ sóng mạng truyền dẫn cáp 

quang đến 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh Hưng Yên; 
quang hóa hạ tầng đường truyền tới các cơ quan, tổ chức 
thuộc các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; cung cấp gần 
2 nghìn dịch vụ công trực tuyến; triển khai phòng họp 
không giấy tờ, hệ thống thông tin báo cáo toàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao vai trò của VNPT, vai trò 
của VNPT Hưng Yên đã đồng hành cùng với tỉnh trong việc 
xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông 
tin trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời 
gian tới, hai bên sẽ thực hiện tốt các nội dung đã ký kết, 
góp phần xây dựng thành công chính quyền điện tử, đô thị 
thông minh của tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số 
và xã hội số. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, 
kết quả của giai đoạn 2016 - 2020 là nền tảng vững chắc 
cho hợp tác trong giai đoạn 2021-2025.

 HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VIỄN THÔNG  
VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2021-2025

Ngày 26/3, UBND tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ký kết thỏa thuận hợp 
tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2021 – 2025. 

1 QUANG MINH

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và tập đoàn VNPT ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2020 - 2025
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1 THU HÀ

Đẩy mạnh nghiên cứu phục vụ công tác 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện chương trình nghiên cứu phục vụ phòng 
chống dịch, các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ sản xuất 
và đời sống, đặc biệt là nghiên cứu sản xuất vaccine.

Theo đó, Bộ tập trung vào các nhóm nội dung cung 
cấp thông tin khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn 
kỹ thuật kịp thời phục vụ hiệu quả việc phòng, 
chống dịch COVID-19; chủ động bố trí nguồn 

lực thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu phòng, chống dịch 
COVID-19; đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong sản 
xuất vaccine; triển khai các giải pháp cụ thể trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả phòng, chống 
dịch COVID-19...

Các đơn vị tiến hành nghiên cứu, phát triển vaccine 
phòng COVID-19. Trong đó, vaccine NanoCovax của Công 
ty Cổ phần Công nghệ sinh học dược (Nanogen) đã hoàn 
thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, đang triển khai 
giai đoạn 2 và dự kiến đầu tháng 5/2021 sẽ bắt đầu tiêm 
thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Nếu thuận lợi, tháng 
8/2021 sẽ hoàn thành tiêm và đánh giá kết quả trên 
khoảng 1.000 người. Kết quả tiêm thử nghiệm an toàn, 
hiệu quả, dự kiến cuối quý 3 năm 2021 vaccine này có 
thể được cấp phép. Vaccine Covivac của Viện Vaccine và 

Sinh phẩm Y tế (IVAC) đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng 
giai đoạn 1.

Hiện nay, thử nghiệm lâm sàng của cả ba vaccine do Việt 
Nam sản xuất đều được đánh giá rất tốt, có triển vọng. Kết 
quả bước đầu này có được, trước hết là do đội ngũ chuyên 
gia, nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu vaccine của 
Việt Nam rất có kinh nghiệm. Đồng thời, các đơn vị của Việt 
Nam đều hợp tác chặt chẽ, trao đổi trực tiếp với các cơ quan 
nghiên cứu, sản xuất vaccine uy tín trên thế giới. Hy vọng 
vào cuối quý 3 năm 2021, Việt Nam sẽ có vaccine đầu tiên để 
phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển 
khai đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”: Hoàn thiện 
platform nền tảng, đang cập nhật dữ liệu cho các dự án: 
Nhân đạo số (inhandao.vn), Bản đồ số Việt Nam (vmap.vn), 
Bách khoa toàn thư mở (bktt.vn), Bản đồ an toàn COVID-19 
(antoancovid.vn), Giáo dục số (igiaoduc.vn); hiện đang hoàn 
thiện platform các dự án: Dinh dưỡng số, Văn hóa số, Dược 
thư số, Công nghệ tiếng nói…
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Hoạt động này nhằm tiếp tục chủ động phòng, 
chống dịch hiệu quả, đảm bảo điều kiện tốt 
nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh 
đứt gãy chuỗi sản xuất; hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa 

nông sản, thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu 
quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội 
và đời sống nhân dân.

Tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các ngành, địa phương, 
đơn vị tăng cường phòng, chống dịch trong 
doanh nghiệp, khu công nghiệp. Trong đó,  
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 
UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm 
vụ, địa bàn quản lý chỉ đạo, đôn đốc các 
doanh nghiệp hoàn thiện ngay phương 
án phòng, chống dịch trong doanh nghiệp, 
xong trước ngày 2/6; khẩn trương thành lập 
các Tổ An toàn COVID tại nơi làm việc theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế; yêu cầu doanh nghiệp 
sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin phòng, 
chống dịch.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, bệnh 
viện, trường học, siêu thị, chợ, chung cư, khách sạn, cơ sở 
lưu trú, cửa hàng, nhà hàng, quán ăn, uống, phương tiện vận 
chuyển công cộng: Yêu cầu người đến phải thực hiện khai 
báo y tế qua một trong các ứng dụng sau: NCOVI, Bluezone, 

1 MAI HƯƠNG
Tỉnh Hưng Yên yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin 
phòng, chống dịch COVID-19 trước bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhất 
là ở các khu công nghiệp.

tokhaiyte.vn, QR code; thực hiện nghiêm việc tự đánh giá, 
cập nhật mức độ an toàn lên trang AntoanCovid.vn trước 
ngày 02/6/2021. Đối với doanh nghiệp, thực hiện thêm việc 
cập nhật định kỳ Báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm 
COVID-19 trực tuyến Atalink.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, đôn 
đốc các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin phòng, chống dịch; thành lập 
Tổ kiểm soát thông tin để theo dõi, phân 

tích, tổng hợp, xử lý thông tin và yêu cầu cơ 
quan có thẩm quyền triển khai kịp thời các 
biện pháp phòng, chống dịch...

12BẢN TIN

ỨNG DỤNG KHOA HỌC

Yêu cầu doanh nghiệp
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH



Ông Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Hưng Yên cho biết, để các 
sản phẩm đạt chất lượng và an toàn, tỉnh đã chỉ 
đạo các ngành, địa phương hỗ trợ các chủ thể 

tham gia chương trình OCOP thực hiện nhiều giải pháp thiết 
thực. Trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công 
nghệ mới hiện đại trong sản xuất, bảo quản, chế biến sản 
phẩm. Đồng thời, 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 

1 THANH HƯƠNG

Thực hiện chương trình “Mỗi xã một 
sản phẩm” (OCOP) từ năm 2018 
đến nay, tỉnh Hưng Yên đã đánh 
giá, phân hạng và xếp hạng được 67 
sản phẩm đạt từ 3 sao đến 5 sao của 
34 chủ thể sản xuất gồm các HTX, 
tổ hợp tác, doanh nghiệp và chủ cơ 
sở. Các sản phẩm được công nhận 
thuộc nhóm thực phẩm, đồ uống và 
thảo dược...

NÂNG HẠNG SẢN PHẨM OCOP
đảm bảo chất lượng, an toàn

sinh (SSOP), hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm 
giới hạn (HACCP), quy trình quản lý chất lượng (ISO),...

Tại các huyện Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Văn Giang, 
thành phố Hưng Yên đã 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. 

Đến nay tỉnh Hưng Yên đã tổ chức đánh giá, xếp hạng và 
công nhận  sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao và sản phẩm đề xuất 
tiềm năng 5 sao. Trong đó nhiều sản phẩm truyền thống nổi 
tiếng như: nhãn quả tươi, mật ong hoa nhãn, long nhãn ở xã 
Hồng Nam và xã Tân Hưng (thành phố Hưng Yên); vải lai chín 
sớm Phù Cừ; cam quả tươi Đồng Thanh (Kim Động), sản phẩm 
nghệ Chí Tân, gà Đông Tảo (Khoái Châu)...

Từ năm 2018 đến nay, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 
trực tiếp thực hiện Chương trình khoảng 5,5 tỷ đồng; ngoài 
ra, huy động các nguồn vốn lồng ghép của các sở, ngành, 
địa phương từ các chương trình, dự án  để hỗ trợ và nguồn 
vốn của các chủ thể sản xuất đã huy động trên 2.000 tỷ đồng 
để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư máy, thiết bị, 
ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, phát triển sản 
phẩm tham gia Chương trình OCOP.

Giám đốc Sở KHCN Trần Tùng Chuẩn (thứ 2 bên phải) tham quan gian trưng bày 
sản phẩm OCOP tại Hội chợ Xuân 2021

Sản phẩm hương trầm Bảo Khê tại hội chợ Xuân 2021
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Theo ông Lê Trung Cần, Phó Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên, đề án 
đã dành kinh phí hơn 26 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ 
về khoa học kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, xúc tiến tiêu 

thụ sản phẩm. Trong đó, áp dụng công nghệ sản xuất tiên 
tiến vào chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm, phổ biến 
kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Các mô 
hình tham gia còn được hỗ trợ ban đầu cơ sở hạ tầng phục 
vụ sản xuất thực phẩm an toàn gồm: hệ thống cấp, thoát 
nước; đường điện hạ thế; nhà lưới, nhà màng; xử lý chất thải 
bảo vệ môi trường.

Mặt khác, tổ chức xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm 
hỗ trợ, thực hiện đánh giá, mở rộng, duy trì chứng nhận 
VietGAP, VietGAHP; tem nhãn nhận diện sản phẩm; thông tin 
truyền thông, quảng bá sản phẩm; bán hàng. Các sở, ngành, 
địa phương đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu, nhãn 
hiệu sản phẩm, thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác xã 
trong liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh xây dựng 
thương hiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu 
thụ, định hướng xuất khẩu. 

Qua triển khai, trên địa bàn Hưng Yên đã xuất hiện nhiều 
mô hình điển hình, tiêu biểu như: Công ty TNHH Hoàng Minh 
Châu với nhóm sản phẩm từ nghệ gồm: Nano Curcumin, sữa 
nghệ Nano Collagen, kem nghệ, tinh bột nghệ; Hợp tác xã 
Nhãn Miền Thiết với sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên, long 

1 THANH HƯƠNG

Nhân rộng mô hình
CHUỖI SẢN XUẤT, TIÊU THỤ NÔNG SẢN

nhãn; Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ Tuệ Viên với các 
sản phẩm nước vệ sinh, xà bông thảo dược...

Các cơ sở sản xuất đã áp dụng các tiêu chuẩn gồm: thực 
hành sản xuất tốt, quy trình làm vệ sinh và thủ tục kiểm soát 
vệ sinh, hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới 
hạn, quy trình quản lý chất lượng ISO. Vì vậy, các sản phẩm 
đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, năng suất 
cao hơn, chi phí sản xuất giảm, giá thành sản phẩm có sức 
cạnh tranh tốt. Theo đó đã mở rộng thị trường tiêu thụ, từng 
bước xuất khấu được một số sản phẩm sang thị trường Nhật 
Bản, Trung Đông, Trung Quốc....

Tỉnh Hưng Yên đã triển khai thành công Đề án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất, 
tiêu thụ nông sản” theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm.
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Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã 
có 30 sản phẩm chủ lực, đặc 
thù được đăng ký bảo hộ sở 
hữu trí tuệ, trong đó có 3 

sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ bảo 
hộ nhãn hiệu cộng đồng gồm: nhãn 
lồng Hưng Yên, tương Bần và Hương 
Thôn Cao. Cùng đó, có 23 sản phẩm 
đang được bảo hộ nhãn hiệu tập thể và 
nhãn hiệu chứng nhận. Điển hình như: 
tương Bần, hương Cao Thôn, quất cảnh 
Văn Giang, chuối tiêu hồng Khoái Châu, 
gà Đông Tảo, vải trứng Hưng Yên, mật 
ong hoa nhãn Hưng Yên, chạm bạc 
Huệ Lai, đúc đồng Lộng Thượng, nghệ 
Chí Tân, hoa cây cảnh Xuân Quan, nếp 
thơm Hưng Yên, mộc Hòa Phong - Mỹ 

1 DIỆP ANH

Hưng Yên có 30 sản phẩm 
ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Hào, long nhãn Hưng Yên, cam Hưng Yên...
Riêng sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên được Cục Sở hữu 

trí tuệ cấp văn bằng bảo 
hộ nhãn hiệu tập thể từ 
năm 2006 và đến năm 
2017 tiếp tục được bảo 
hộ chỉ dẫn địa lý

Trong giai đoạn tới, 
tỉnh Hưng Yên tiếp tục 
đẩy mạnh hoạt động tư 
vấn, khuyến khích, hỗ 
trợ các cá nhân, tập thể 

trên địa bàn tỉnh xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 
hàng hóa, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ 
dẫn địa lý cho sản phẩm có thế mạnh, được chứng nhận 
OCOP để nâng cao giá trị sản phẩm; nâng cao năng lực ứng 
dụng các thành tựu KHCN tiên tiến trong nước và thế giới để 
phát triển sản phẩm chủ lực có tính cạnh tranh cao của tỉnh.

Tiếp tục khảo sát, đánh giá khả năng phát triển nhãn 
hiệu, thương hiệu một số sản phẩm có giá trị kinh tế cao, 
đặc biệt là sản phẩm trong chương trình OCOP của tỉnh 
để có định hướng khai thác, phát triển phù hợp. Xây dựng, 
áp dụng, duy trì và cải tiến cách thức quản lý trang trại, kỹ 
thuật nuôi trồng an toàn và chứng nhận sản phẩm phù hợp 
tiêu chuẩn VietGap và các tiêu chuẩn quốc tế. Xây dựng và 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm của nhà sản xuất, liên kết 
cách nhận biết sản phẩm trong chuỗi cung ứng sản phẩm, 
tham gia chương trình chứng nhận theo tiêu chuẩn truy 
xuất sản phẩm.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh HY Nguyễn Văn Phóng và Giám đốc Sở KHCN (bên phải) 
tham quan gian trưng bày chuối tiêu hồng Khoái Châu
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Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên đã có văn bản 
đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm 
phối hợp trong công tác quản lý, sử dụng các nhãn 
hiệu “vải trứng Hưng Yên”. Qua đó, nhằm bảo đảm 

thống nhất trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác 
nhãn hiệu mang tên địa danh của tỉnh đã được bảo hộ, góp 
phần nâng cao uy tín, giá trị thương hiệu “Vải trứng Hưng 
Yên” trên thị trường, ngăn chặn tình trạng hàng nhái, hàng 
không đảm bảo chất lượng, không đúng nguồn gốc xuất xứ 
sản phẩm.

Cụ thể: khi các  cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 
việc sản xuất bao bì đựng sản phẩm, in nhãn hiệu/logo, các 
thông tin về sản phẩm “Vải trứng Hưng Yên” (hoặc các sản 
phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ do Sở Khoa học và Công 
nghệ là chủ sở hữu) cần có sự đồng ý bằng văn bản của Sở 
Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật về sở 
hữu trí tuệ. 

Trong quá trình sử dụng nhãn hiệu“Vải trứng Hưng Yên”, 
bao bì chứa đựng sản phẩm vải trứng đề nghị các cơ quan, 
đơn vị thực hiện đúng một số quy định như: in đúng nội 

dung thông tin trên bao bì sản phẩm; kiểm soát chặt chẽ về 
số lượng, chất lượng bao bì và chỉ được cấp phát cho các tổ 
chức, cá nhân đã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp quyền 
sử dụng nhãn hiệu chứng nhận“Vải trứng Hưng Yên” (Danh 
sách các tổ chức, cá nhân được đăng tải trên Cổng thông  tin  
điện  tử  của  Sở  Khoa  học  và  Công  nghệ  Hưng  Yên: http://
khcnhungyen.gov.vn)

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ 
(Cơ quan được Sở Khoa học và Công nghệ giao trực tiếp 
quản lý nhãn hiệu chứng nhận Vải trứng Hưng Yên) hướng 
dẫn và cung cấp các thông tin liên quan đến nhãn hiệu “Vải 
trứng Hưng Yên” cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có đề 
nghị.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn 
vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ 
động phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý, 
phát triển các nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và 
chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, góp phần bảo 
vệ danh tiếng, uy tín chất lượng, giá trị thương hiệu các sản 
phẩm chủ lực, tiêu biểu của tỉnh.

Giám đốc Sở KHCN Hưng Yên trao giấy chứng nhận bảo hộ 
 nhãn hiệu vải trứng Hưng Yên cho hộ trồng vải ở huyện Phù Cừ

Sản phẩm vải trứng Phù Cừ
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Huyện Tiên Lữ hiện có trên 400 ha diện tích 
trồng nhãn, trong đó có 45ha được chứng nhận 
VietGap, tập trung tại các xã như: Nhật Tân, Hải 
Triều, Hưng Đạo, Thủ Sỹ.  Sản xuất nhãn theo 

quy trình VietGap làm thay đổi tư duy, thói quen của nông 
dân, nghiêm túc thực hiện các quy định sản xuất nhãn sạch 
theo quy trình khép kín từ khâu lựa chọn cây giống, chăm 
sóc đến khi thu hoạch... Huyện tiếp tục mở rộng diện tích 
sản xuất nhãn VietGap tại các xã như: Ngô Quyền, Thiện 
Phiến với diện tích khoảng 10ha/xã…

Huyện Khoái Châu hiện có hơn 1.600 ha nhãn tập trung 
ở các xã: Đông Kết, Hàm Tử, Bình Kiều, Ông Đình, An Vĩ... với 
các giống: Nhãn Miền Thiết, T2, T6, T1, nhãn “siêu ngọt”… 
Riêng xã Hàm Tử có 270 ha trồng nhãn, trong đó gần 200 ha 
đã được chứng nhận VietGap; 4ha sản xuất theo hướng hữu 
cơ; diện tích còn lại sản xuất theo quy trình VietGap. 

Các nhà vườn áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình 
trồng và chăm sóc cây; hướng dẫn cách bón phân, sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, áp dụng các 
biện pháp kỹ thuật làm tăng năng suất, chất lượng quả, bảo 
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường... theo 
đó nâng cao chất lượng quả tươi, được bán tại các chuỗi siêu 
thị, cửa hàng thực phẩm sạch.

Tỉnh Hưng Yên cũng hỗ trợ các địa phương thâm canh, 
phát triển, xây dựng thương hiệu để mở rộng đầu ra cho sản 
phẩm như: đăng ký nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, xây 
dựng mẫu mã bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc, 
chuyển giao kỹ thuật mở rộng vùng sản xuất nhãn an toàn 
theo tiêu chuẩn VietGAP, tổ chức các chương trình xúc tiến 
thương mại tiêu thụ nông sản, lễ hội nhãn lồng tại thị trường 
nội địa. 

Mở rộng diện tích 
TRỒNG NHÃN THEO QUY TRÌNH VIETGAP

Hưng Yên hiện có gần 5.000 
ha nhãn, trong đó có khoảng 
4.200 ha cho thu hoạch. Hiện 
nay, nhiều nhà vườn đang 
tích cực ứng dụng khoa học kỹ 
thuật mở rộng mô hình thâm 
canh nhãn an toàn vệ sinh thực 
phẩm theo quy trình VietGap. 
Đến nay, tổng diện tích đã được 
chứng nhận VietGap của toàn 
tỉnh là trên 750 ha.

1 TRUNG KIÊN
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Các HTX đã ứng dụng các công nghệ chiết, ghép 
nhân giống các loại cây ăn quả; nuôi cấy phôi 
nấm trong nhà lạnh; công nghệ sản xuất an toàn 
theo quy trình thực hành tốt (GAP); công nghệ 

nhà kính, nhà lưới, nhà màng có hệ thống điều khiển bán 
tự động; nuôi thâm canh thủy sản trong ao công nghệ cao. 
Theo đó, hiệu quả sản xuất tăng 30%, nhân công lao động 
cũng giảm 30 - 50%. 

Điển hình là HTX sản xuất và nhân giống nấm Nam Hàn 
(Ân Thi). Đây là HTX tiên phong trong ứng dụng công nghệ 
cao, chủ động sản xuất nấm thương phẩm từ nhân giống, 
nuôi cấy phôi nấm. Hiện HTX có 10 nghìn m2 trồng nấm 
công nghệ cao trong nhà kín, với máy móc, thiết bị hiện đại 
như: máy đảo nguyên liệu tự động, hệ thống chiếu sáng, hệ 
thống tưới nước tự động, hệ thống theo dõi nhiệt độ, độ 
ẩm. Theo đó, có thể sản xuất nấm quanh năm, cung cấp sản 
phẩm ổn định cho thị trường Hà Nội với sản lượng 3 - 5 tấn 
mỗi tháng.

HTX An Thịnh Phát (Phù Cừ) cũng là đơn vị tiêu biểu có 
nhiều sáng tạo trong sản xuất công nghệ cao. Từ nhiều năm 
nay, HTX trồng dưa lưới, dưa vàng trong nhà lưới theo quy 
trình VietGAP cho sản phẩm tươi ngon, chất lượng, bảo đảm 
an toàn. Quá trình sản xuất đều được tự động hóa ở hầu hết 
các khâu như: làm đất, phối trộn nguyên liệu để trồng cây; 
chọn giống, gieo hạt, ươm mầm, bón phân, tưới nước, điều 

NHIỀU HTX
ứng dụng công nghệ cao

vào sản xuất

chỉnh ánh sáng, nhiệt độ… Người lao động chỉ phải làm một 
số việc như cắt tỉa cành lá dưa thừa, thu hoạch sản phẩm.

Để nhân rộng các mô hình HTX trên, tỉnh Hưng Yên sẽ 
có các chương trình, dự án phát triển HTX, tạo điều kiện hỗ 
trợ các HTX nông nghiệp đầu tư hiện đại hoá trang thiết bị 
để áp dụng khoa học, kỹ thuật mới, tiên tiến vào sản xuất; 
khuyến khích các HTX ứng dụng công nghệ liên quan tới 
quy trình sản xuất giống, sơ chế, bảo quản, chế biến nông 
sản, sử dụng nguồn lực đầu vào hợp lý, hiệu quả nhằm tiết 
kiệm chi phí, tăng năng suất, chất lượng an toàn thực phẩm, 
bảo vệ môi trường. 
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Những năm gần đây, Sở Nông nghiệp và PTNT 
Hưng Yên và các địa phương tổ chức tập huấn 
về quy trình chăn nuôi an toàn cho trên 1 nghìn 
lượt người mỗi năm. Tỉnh cũng triển khai nhiều 

dự án, đề án để khuyến khích, nhân rộng chăn nuôi theo quy 
trình Vietgahp đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm; mỗi năm 
có thêm gần 100 hộ chăn nuôi được hỗ trợ về con giống, 
thức ăn và quy trình sản xuất an toàn.

Theo các hộ chăn nuôi ở các huyện Khoái Châu, Văn 
Giang, Tiên Lữ: những lợi ích mà chăn nuôi an toàn sinh học 
theo quy trình Vietgahp mang lại rất lớn. Hệ thống 
thu gom chất thải hoạt động hiệu quả, hệ 
thống khử trùng tự động liên tục. Người lạ 
tuyệt đối không được tiếp xúc với môi 
trường chăn nuôi trong trang trại, 
người chăn nuôi làm việc liên tục 
trong trang trại suốt cả tuần, mỗi 
khi có việc ra ngoài đều phải thực 
hiện khử trùng 3 lần. Người chăn 
nuôi áp dụng đồng bộ các biện 
pháp từ khâu chuẩn bị chuồng trại, 
chuẩn bị con giống, sử dụng thức 
ăn chăn nuôi, vệ sinh thú y, xuất bán, 
quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, 
ghi chép và lưu trữ hồ sơ chăn nuôi. Theo 

Tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 11 nghìn hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô lớn nhỏ khác 
nhau, với  30% số trang trại chăn nuôi và 15% số hộ chăn nuôi áp dụng quy trình chăn nuôi 
Vietgahp vào sản xuất.

đó, giảm thiểu nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, đem 
lại nguồn thực phẩm an toàn; giảm hao hụt 20 – 25%; tăng 
hiệu quả sản xuất 20 - 30%. Đây cũng là hướng đi cần thiết 
để ngành chăn nuôi trong tỉnh phát triển hiệu quả và bền 
vững hơn.

Tuy nhiên, khó khăn trong thực hiện quy trình chăn nuôi 
an toàn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay phần lớn là chăn 
nuôi nhỏ lẻ và 60% số trang trại vẫn nằm trong khu vực dân 
cư. Nhiều hộ chăn nuôi chưa tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa 
học, kỹ thuật. Việc đầu tư quy trình Vietgahp đòi hỏi vốn lớn 

để xây dựng chuồng trại khép kín và xử lý chất thải, trong 
khi chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh 

còn hạn chế, ảnh hưởng đến giá cả, tiêu thụ 
sản phẩm.

Để phát triển chăn nuôi theo quy trình 
Vietgahp, cần loại bỏ chăn nuôi nhỏ lẻ, 
tập trung hình thành các vùng chăn 
nuôi tập trung xa khu dân cư, bảo đảm 
các quy trình kỹ thuật, vệ sinh thú y, phù 
hợp với xu thế phát triển của chăn nuôi 
hiện đại như chăn nuôi bò thịt năng 

suất chất lượng cao, chăn nuôi gà Đông 
Tảo, Đông tảo lai, lợn siêu nạc theo chuỗi 

ngành hàng đảm bảo an toàn dịch bệnh, 
an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. 
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Được khởi động từ năm 2018, đến nay chương 
trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) được nông 
dân Hưng Yên áp dụng rộng rãi trên diện tích hơn 
1.660 ha, với 5.000 hộ tham gia. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đã tiến hành hỗ 
trợ cho nông dân có nhu cầu ứng dụng IPM vào sản xuất 
tại các địa phương, tổ chức lớp huấn luyện nông dân (FFS) 
thông qua 2 hoạt động là: cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn áp 
dụng IPM trên cây trồng và hỗ trợ một phần vật tư cho 1 vụ 
sản xuất đối với những diện tích ứng dụng IPM. Đã tổ chức 
thành công 114 lớp FFS trên các cây trồng và đã huấn luyện 
được 3.520 nông dân nòng cốt. 

Mô hình thực hành áp dụng tổng hợp các biện pháp 
quản lý dịch hại, đặc biệt là sử dụng các chế phẩm xử lý rơm 
rạ sau thu hoạch, chế phẩm nấm đối kháng, chỉ sử dụng 
thuốc BVTV khi cần thiết… nên lượng phân bón sử dụng ở 

Hiệu quả từ chương trình quản lý 
DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM)

mô hình giảm hơn so với đối chứng từ 10 - 15%, số lần phun 
và sử dụng thuốc BVTV giảm từ 20 - 30%, chi phí giảm 15 - 
17%, trong khi năng suất cây trồng cao hơn 7 - 15%, hiệu quả 
kinh tế tăng thêm 15 - 20%.

Sau một thời gian triển khai chương trình IPM, nông dân 
tỉnh Hưng Yên đã nắm bắt được các thành phần sinh vật gây 
hại trên cây lúa, cây ăn quả và rau màu, các loại thiên địch 
trên đồng ruộng, phương pháp điều tra và đưa ra những giải 
pháp xử lý khoa học, an toàn với môi trường.

Ông Nguyễn Văn Tráng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh 
Hưng Yên cho biết, việc trang bị kiến thức cho nông dân để 
họ trở thành những “chuyên gia» đồng ruộng hiện đang là 
mục tiêu lớn của ngành nông địa phương. Qua đó, một mặt 
thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu 
quả và bền vững, mặt khác sẽ góp phần đem đến cho người 
tiêu dùng nhiều sản phẩm nông sản chất lượng, an toàn hơn. 
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Ban chủ nhiệm dự án đã chuyển giao và tiếp nhận 
11 quy trình công nghệ gồm: Nuôi cấy mô tế bào 
cây khoai tây sạch bệnh trong phòng thí nghiệm; 
nhân giống cây khoai tây sạch bệnh trong hệ 

thống khí canh; trồng trọt, chăm sóc cây khoai tây sạch bệnh 
tạo ra trong khí canh; sản xuất củ giống siêu nguyên chủng 
trong nhà màng; tạo củ khoai tây giống gốc trong khí canh; 
thu hoạch và lục hóa củ khoai tây giống gốc trong khí canh; 
kỹ thuật bảo quản lạnh củ giống khoai tây sạch bệnh; kỹ 
thuật sản xuất củ giống khoai tây nguyên chủng trên vùng 
cách ly; kỹ thuật thanh lọc đồng ruộng, duy trì cấp giống 
nguyên chủng và giống xác nhận trên đồng ruộng; kỹ thuật 
sản xuất khoai tây thương phẩm trên đồng ruộng.   

Dự án thực hiện trên 2 giống khoai tây là: Solara và Malabel. 
Dự án đã xây dựng nhà khí canh nhân giống và sản xuất củ 
giống khoai tây quy mô 400m2; mô hình sản xuất khoai tây 
siêu nguyên chủng trong nhà màng quy mô 2.000m2; mô 
hình sản xuất củ giống khoai tây nguyên chủng quy mô 5 ha; 
mô hình sản xuất củ giống khoai tây xác nhận và củ giống 
khoai tây thương phẩm quy mô 15 ha; mô hình bảo quản lạnh 
củ khoai tây giống quy mô 20 – 30 tấn củ giống.

Sau 54 tháng triển khai, lợi nhuận mô hình mang lại 
trên 561 triệu đồng. Ngoài ra, dự án còn tạo nguồn giống 
có chất lượng cao tại chỗ chủ động cho nông dân trong 
sản xuất vụ đông, nâng cao năng suất, hiệu quả trong canh 
tác nông nghiệp...

Công nghệ khí canh 
SẢN XUẤT CỦ GIỐNG KHOAI TÂY SẠCH BỆNH

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ 
Hưng Yên) vừa thực hiện thành công dự án “Xây dựng mô hình công nghệ khí 
canh sản xuất củ giống khoai tây sạch bệnh tại Hưng Yên”. 

1 MAI NHUNG

Sản xuất củ khoai tây giống bằng công nghệ nuôi cấy mô tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công 
nghệ)
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Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị nghiệm 
thu dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây 
dựng mô hình sản xuất hoa lan bản địa có giá trị 
cao tại huyện Văn Giang” do Công ty TNHH Thủy 

Cam (Văn Giang) thực hiện 
Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hoa, cây cảnh (Hà Nội) 

đã chuyển giao 8 quy trình công nghệ nhân giống và sản xuất 
hoa lan bản địa cho Công ty TNHH Thủy Cam và 3 hộ dân ở 
xã Xuân Quan (Văn Giang) tham gia dự án, gồm: Chăm sóc 

lan Đai Châu sau nuôi cấy mô; nhân giống bằng tách nhánh 
lan Quế Lan Hương, lan Kiều Tím, lan Kiếm Mặc Biên; kỹ thuật 
trồng, chăm sóc, điều chỉnh ra hoa vào dịp Tết Nguyên đán; 

Dự án đã xây dựng 8 mô hình  trên diện tích hơn 10 
nghìn m2. Sau hơn 2 năm triển khai, dự án mang lại hiệu quả 
về kinh tế với lãi thuần đạt trên 8,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án 
còn đem lại lợi ích về xã hội và môi trường như: tạo việc làm, 
tăng thu nhập, hạn chế sử dụng thuốc BVTV trong canh tác 
nông nghiệp...                                                                            

SẢN XUẤT HOA LAN BẢN ĐỊA GIÁ TRỊ CAO 
tại Văn Giang

1 MAI NHUNG
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Dự án phát triển thủy sản trong ao bán nổi được 
tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại 6 huyện: Khoái Châu, 
Kim Động, Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ. Tỉnh có cơ chế 
hỗ trợ chuyển đổi, tất cả diện tích cấy lúa hiệu 

quả thấp sang mô hình nuôi thủy sản ao bán nổi với mức tối 
thiểu phải có 1 ha trở lên. Các dự án được hỗ trợ phải nằm 
trong qui hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản. Chi cục Thủy 
sản hỗ trợ tiền đào, đắp, hệ thống điện, cấp thoát nước, tổng 
trị giá hỗ trợ không vượt quá 30% tổng mức đầu tư/ha. 

Hiệu quả nuôi trồng thủy sản trong ao bán nổi so với mô 
hình nuôi trồng thủy sản truyền thống tăng gấp 5 lần, đã 
có những hộ có thu nhập tiền tỷ. Nhiều hộ dân đã áp dụng 
khoa học kỹ thuật để phát triển nuôi thủy sản theo hướng 
nuôi thâm canh tập trung, quy mô trang trại. Điển hình như 
mô hình của anh Lưu Văn Dũng, xã Quang Hưng, huyện Phù 
Cừ nuôi cá trên ao bán nổi theo hình thức “sông trong ao”. 
Các ao nuôi diện tích lớn đều được cho ăn, sục khí tự động 
nên không tốn quá nhiều nhân công. Hiện trang trại của anh 

1 TRUNG KIÊN

Nuôi cá trong ao bán nổi 
CHO HIỆU QUẢ GẤP 5 LẦN

Dũng cung cấp giống cho cả nước gồm: chép lai V1, trạch 
sông, trắm đen... xuất bán thị trường khoảng 100 tấn cá 
thương phẩm, 150 tấn cá giống, thu lãi mỗi năm từ 1,5 đến 
2 tỷ đồng

Theo Chi cục Thủy sản - Sở NNPTNT tỉnh Hưng Yên: đối 
với các vùng úng, trũng chuyển sang nuôi trồng thủy sản 
trong ao bán nổi là rất hợp lý. So với cấy lúa thì hiệu quả gấp 
hơn hàng chục lần, với diện tích rộng nên lượng ô xy giàu 
giúp cho cá sinh trưởng tốt, hạn chế dịch bệnh, tiết kiệm chi 
phí và năng suất cao.

Mặt khác việc chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản trong 
ao ban nổi đảm bảo phục hồi lại được mặt bằng khi chuyển 
trở lại trồng lúa; không sử dụng xi măng, cát, sỏi, gạch để xây 
dựng nhà quản lý nuôi trồng thủy sản; không gây ô nhiễm, 
thoái hóa đất. Các cơ sở nuôi thiết kế theo đúng quy trình 
kỹ thuật nuôi, đảm bảo đáp ứng được điều kiện nuôi thâm 
canh theo hướng VietGAP; sản phẩm đạt tiêu chuẩn về chất 
lượng an toàn thực phẩm.

Mô hình nuôi cá trong ao bán nổi ở Hưng Yên đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi, hiệu quả 
cao gấp 5 lần so với nuôi truyền thống.
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Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá, xếp loại 
các hợp tác xã nông nghiệp của các địa 
phương, hiện nay, toàn tỉnh có 191 HTX hoạt 
động khá, tốt trong tổng số 322 HTX nông 

nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tính đến hết 
tháng 3/2021.  

Cán bộ lãnh đạo, quản lý của các hợp tác xã được 
trẻ hóa, có kiến thức, trình độ, đáp ứng yêu cầu của sản 
xuất và phát triển HTX. Nhiều HTX liên kết sản xuất, 
tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, cung cấp thông 
tin thị trưởng kịp thời, định hướng sản xuất cho các 
thành viên tham gia HTX. Một số hợp tác xã đầu tư vốn, 
ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản 
xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến sản phẩm.

Kinh tế hợp tác xã phát triển đã góp phần tạo thêm 
việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên, nông dân, 
nâng cao hiệu quả đổi mới các hình thức tổ chức trong 
nông nghiệp, thực hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

1 VĂN THẮNG

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 58 làng nghề, trong 
đó có 39 làng nghề được công nhận, 8 làng 
nghề truyền thống hoạt động theo từng nhóm 
nghề khác nhau như: chế biến, bảo quản nông, 

lâm, thủy sản; sản xuất đồ gỗ, gốm sứ, sản xuất và kinh 
doanh sinh vật cảnh...

Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh tại 58 làng nghề là 
hơn 17.700 cơ sở; trong đó: hình thức hộ gia đình khoảng 
hơn 17.00 hộ, có hơn 300 doanh nghiệp và 15 HTX, THT. Tổng 
doanh thu của các cơ sở làm nghề trong làng nghề đạt trên 
7.900 tỷ đồng. Một số làng nghề hoạt động hiệu quả, nổi bật 
như: Làng nghề Hoa, cây cảnh Xuân Quan (Văn Giang); làng 
nghề mộc Thụy Lân, làng nghề chế biến lương thực, thực 
phẩm và kinh doanh tổng hợp thôn Trai Trang (Yên Mỹ); làng 
nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong (thị xã Mỹ Hào); làng nghề 
truyền thống Đúc đồng Lộng Thượng (Văn Lâm)... 

Về xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quảng 
bá, giới thiệu sản phẩm, các làng nghề tích cực tham gia hội 
chợ, triển lãm nhằm tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu 

Hưng Yên có gần 200 
HTX nông nghiệp xếp loại khá, tốt 

thụ. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm 
việc làm cho lao động, cải thiện đời sống người dân nông 
thôn.
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Phát triển làng nghề theo hướng 
CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA 
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Ngày 18/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị 
trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện 
đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 
2020” (gọi tắt là Đề án 89) theo Quyết định số 89/

QĐ-TTg ngày 9.1.2013 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị. 

Sau 8 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học 
tập, mạng lưới 17.459 cơ sở giáo dục thường xuyên được 
định hình, bao gồm các trung tâm giáo dục thường xuyên 
cấp tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên cấp huyện, gần 10.500 trung tâm học tập cộng đồng, 
trên 6.000 trung tâm ngoại ngữ - tin học, trung tâm giáo dục 
kỹ năng sống; đã phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, giáo 
dục tiểu học đúng độ tuổi. Đặc biệt, đã xóa mù chữ cho trên 
300.000 người độ tuổi 15-60. Nhiều mô hình, hoạt động hữu 
ích được triển khai như quỹ khuyến học, dòng họ khuyến 
học, xây dựng thư viện, tủ sách dùng chung đến tận các xã, 
phường ở nhiều địa phương. 

    Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, 
đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” sẽ đề ra 
một số giải pháp trọng tâm như: Tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin, công nghệ số vào các hoạt động học tập suốt 
đời. Đẩy mạnh sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học liên 
thông qua hệ thống các cơ sở giáo dục thường xuyên để cung 
ứng nguồn tài nguyên học liệu mở, mở rộng cơ hội học tập 
suốt đời cho tất cả mọi người.

   Tại Hưng Yên, công tác xây dựng xã hội học tập, học tập 

1 LAN PHƯƠNG

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng 
XÃ HỘI HỌC TẬP

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập 
giai đoạn 2012-2020” diễn ra sáng 18/6.

suốt đời nhận được sự đồng thuận của cả xã hội. Trong đó, 
công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ luôn duy trì và đạt chất 
lượng bền vững; hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, trang 
thiết bị giáo dục tương đối đầy đủ, hiện đại; chất lượng giáo 
dục toàn diện trong các nhà trường được nâng lên rõ rệt. Giai 
đoạn tới, Hưng Yên tiếp tục duy trì, củng cố vững chắc kết quả 
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; thường xuyên mở các lớp nâng 
cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên 
chức đáp ứng tốt hơn yêu cầu vị trí việc làm…

    Nhân dịp này, 2 tập thể và 2 cá nhân của tỉnh Hưng Yên 
được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề 
án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”.

Cụ thể, đề tài “Nghiên cứu 
chế tạo chế phẩm nano Ora-
Ag thân thiện môi trường 
bảo quản cam, quýt đường 

hướng tới xuất khẩu” thuộc lĩnh vực 
Khoa học vật liệu của 2 em học sinh 
Phạm Trọng Bình, Trần Đức Huy trường 
THPT Chuyên Hưng Yên đã xuất sắc 
giành giải Nhì của Cuộc thi, được tặng 
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. Cô giáo Nguyễn Vũ Ánh Tuyết, 
giáo viên hướng dẫn đề tài được tặng 

HƯNG YÊN ĐẠT 2 GIẢI CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT (KHKT) CẤP 
QUỐC GIA DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2020-2021

1 THU HẰNG

Các tập thể, cá nhân đạt giải tại cuộc thi
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Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Còn lại là đề tài “Hệ thống điều hướng tấm pin mặt trời 

theo tọa độ và thời gian thực” thuộc lĩnh vực Hệ thống nhúng 
của em Nguyễn Minh Nghĩa và em Nguyễn Thành Luân, học 
sinh trường THPT Phù Cừ được  trao giải tiềm năng, được tặng 
Giấy khen của Quỹ hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam VIFOTEC.

Đây là năm thứ chín Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trên 
phạm vi toàn quốc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia 
dành cho học sinh trung học. Cuộc thi đã thu hút hơn 140 dự 
án từ gần 70 đơn vị với hơn 260 học sinh tham dự. Sau quá 
trình chấm giải với tinh thần trách nhiệm, công tâm khách 
quan của Ban giám khảo là các nhà khoa học, giáo sư đầu 
ngành từ 3 miền đất nước, cuộc thi đã chọn ra 91 dự án đạt 
giải (chiếm 64,5% tổng số dự án dự thi). Trong đó có 12 dự án 
đạt giải Nhất, 19 dự án đạt giải Nhì, 26 giải Ba và 34 giải Tư.

Thày và trò đoàn Hưng Yên đạt giải tại cuộc thi

Ngày 8/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc 
gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cùng đoàn 
công tác đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Hưng Yên.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phê cho 

biết kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có gần 12.400 thí sinh thi đợt 
1 tại 28 điểm thi; còn lại gần 1.800 thí sinh thuộc diện F0, F1, 
F2 và thí sinh trong vùng phong tỏa, giãn cách xã hội sẽ dự 
thi đợt 2. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được bảo đảm 
chặt chẽ; tất cả các điểm thi không có thí sinh và cán bộ coi 
thi vi phạm quy chế thi.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng, đây là 
kỳ thi đặc biệt diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 
trên địa bàn tỉnh phức tạp. Vì vậy, các khâu của kỳ thi đều 
gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Các thí sinh 
và người làm nhiệm vụ thi phải thực hiện nghiêm túc yêu 

cầu về phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K. 100% số 
điểm thi được phun khử khuẩn; cán bộ coi thi, in sao đề thi, 
chấm thi được tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19; lấy mẫu 
xét nghiệm cho lực lượng làm thi và thí sinh ở vùng nguy cơ 
cao lây nhiễm Covid-19. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ 
ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức thi tốt nghiệp 
THPT tại tỉnh Hưng Yên, nhất là công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. Theo Thứ trưởng, quá trình tổ chức kỳ thi phải đặt 
an toàn sức khỏe cho thí sinh và những người làm nhiệm vụ 
thi lên hàng đầu. Cùng đó, tỉnh cần kiểm soát chặt chẽ công 
tác bảo đảm an ninh trong các khâu của kỳ thi, nhất là quá 
trình tổ chức chấm thi để kết quả kỳ thi khách quan, công 
bằng. Đối với thí sinh thi đợt 2, Thứ trưởng đề nghị tỉnh căn 
cứ vào tình hình thực tế, địa phương đề xuất phương án, 
thời điểm tổ chức thi đảm bảo phù hợp với thực tiễn khách 
quan và đảm bảo quyền lợi cho các em. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra 
công tác tổ chức thi tốt nghiệp THTP tại Hưng Yên

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Nguyễn Hữu Độ làm việc với Ban Chỉ đạo thi 

tỉnh Hưng Yên 

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra 
công tác tổ chức thi tại điểm thi 
THPT Trần Hưng Đạo (Tiên Lữ)

   Thí sinh được hướng dẫn thủ tục 
trước giờ thi tại điểm thi THPT Trần Hưng Đạo 

(Tiên Lữ)
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Tỉnh Hưng Yên giao Sở Y tế tỉnh tổ chức xét nghiệm 
SARS-CoV-2 cho lực lượng cán bộ, giáo viên tham 
gia thực hiện nhiệm vụ tại kỳ thi 3 ngày trước lịch 
thi; cử lực lượng y tế hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm thi. Theo 
đó, chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp 
để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế khi 
dịch bệnh xảy ra tại các địa phương có cụm thi và các trường 

hợp đau ốm bất thường của thí sinh trong các ngày thi.
Phối hợp rà soát, phân loại toàn bộ thí sinh tham dự kỳ thi 

theo các nhóm, đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 
theo qui định của ngành y tế, để có phương án xử lý phù 
hợp. Hướng dẫn bảo đảm vệ sinh khử khuẩn, bố trí kíp trực y 
tế tại các địa điểm thi; theo dõi sức khoẻ và xử trí khi thí sinh, 
cán bộ làm công tác thi có biểu hiện sốt, ho, khó thở, ngộ 
độc thực phẩm trong thời gian thi…

1 THU PHƯƠNG

BẢO ĐẢM AN TOÀN CÁC KỲ THI
Trong bối cảnh dịch COVID-19, UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối 
hợp với các ngành chức năng và các địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân 
lực, phương tiện để sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 
10 và tốt nghiệp THPT Quốc gia. 

 Một thí sinh F2 được bố trí phòng thi riêng tại điểm thi Trường 
THPTNguyễn Thiện Thuật (Mỹ Hào) trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Thí sinh làm bài thi tốt nghiệp tại điểm thi THPT Trần Hưng Đạo 
(Tiên Lữ)

Đo thân nhiệt và phát khẩu trang cho thí sinh 
tại điểm thi THPT Khoái Châu

 Ban chỉ đạo thi tỉnh kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 
tại điểm thi THPT Khoái Châu
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UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt dự án đầu tư 
mua sắm thiết bị dùng chung lớp 1 và phòng học 
ngoại ngữ đa năng thuộc đề án đảm bảo cơ sở 
vật chất cho chương trình giáo dục mần non và 

giáo dục phổ thông năm 2021 - 2025.
Theo đó, mục tiêu đầu tư của dự án nhằm đảm bảo 

điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện 
chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông 
theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa; góp 

phần nâng cao hiệu quả trong công tác dạy và học của giáo 
viên và học sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đây là dự án nhóm B, do Sở Giáo dục - Đào tạo Hưng Yên 
làm chủ đầu tư. Giá trị tổng mức đầu tư gần 49,5 tỷ đồng, giá 
trị tổng mức đầu tư thiết bị đã bao gồm thuế GTGT, chi phí 
vận chuyển và lắp đặt, chạy thử, chuyển giao công nghệ và 
hướng dẫn vận hành thành thạo tại nơi sử dụng. Dự án sử 
dụng nguồn ngân sách trung ương, dự kiến phân bổ nguồn 
vốn trong giai đoạn năm 2021 - 2022.

Hưng Yên: Chuẩn bị cơ sở vật chất 
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỔI MỚI

1 THU PHƯƠNG
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Tại giảng đường đại học ở nước bạn, Huy tham gia 
cuộc thi online toán học trẻ thế giới (IYMC), em 
vượt qua vòng loại và vòng bán kết để giành giải 
ba ở vòng chung kết. Nhóm của Huy cũng đạt 

giải ba giải pháp kinh doanh của Trường đại học Kinh tế 
Budapest liên kết với nhiều trường khác trên thế giới. 

Ngoài thời gian trên lớp, Huy dành nhiều thời gian ở thư 
viện. Em đã tham gia khóa học chuyên môn tại Đức, Hà Lan, 
những chương trình hay bồi dưỡng cho bản thân khả năng 
tự học, tự nghiên cứu, tích lũy kiến thức. Những nỗ lực của 
Huy đã mang về cho em kết quả xuất sắc của 2 năm học đã 
qua tại Trường đại học Kinh tế Budapest. Đáng chú ý, em đã 
tham gia một hội thảo dành cho sinh viên do Liên hợp quốc 
tổ chức bàn về những vấn đề toàn cầu. Tham gia hội thảo, 
Huy đã trải qua cuộc phỏng vấn của ban tổ chức về nhiều 
nội dung, những kiến thức nền và được trao học bổng để 
tham gia. Em được phân công cùng một du học sinh khác tại 
Hung-ga-ri đại diện cho đất nước Namibia để có 
bài nghiên cứu, thuyết trình tại hội thảo. 
Nhóm của Huy đã chọn vấn đề sức 
khỏe, chất lượng sống của người dân 
Namibia cùng những khó khăn của 
đất nước khu vực Nam Phi. Qua hội 
thảo, em được trang bị kiến thức 
và tự tin hơn khi tham gia các hoạt 
động quốc tế.

Huy có năng khiếu môn Toán từ 
khi học tiểu học, lên THCS em luôn là 

Chàng sinh viên quê nhãn 
TỎA SÁNG TRÊN  

GIẢNG ĐƯỜNG QUỐC TẾ
Năm 2017, Chu Minh Huy tốt nghiệp THPT Chuyên Hưng Yên và trúng tuyển vào Trường đại học 
Ngoại thương Hà Nội. Sau đó em đã giành học bổng hiệp định toàn phần Việt Nam - Hung-ga-ri 
và trúng tuyển đại học kinh tế Budapest.

học sinh xuất sắc của Trường THCS Lê Hữu Trác (thị xã Mỹ 
Hào). Trong những năm học tại Trường THPT Chuyên Hưng 
Yên, Huy đã giành giải ba quốc gia môn Toán khi đang học 
lớp 11, giành 5 giải quốc gia các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh 
qua mạng internet. Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, 
Huy xuất sắc với điểm số 10 môn Toán duy nhất của Trường 
THPT Chuyên Hưng Yên. Những thành tích nối tiếp nhau khi 
em giành giải nhất phần giải tích cuộc thi olympic toán của 
Trường đại học Ngoại thương Hà Nội. Niềm đam mê và nỗ 
lực đã giúp cậu học sinh quê nhãn tỏa sáng.

1 THU HẰNG
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Hệ thống sông Bắc Hưng Hải qua địa bàn Hưng 
Yên gồm các sông nhánh và phụ lưu có tổng 
chiều dài hơn 100km, có nhiệm vụ tưới, tiêu 
nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong 

qua trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, sông Bắc Hưng Hải 
phải đảm nhận thêm chức năng tiếp nhận nước thải dân 
sinh, công nghiệp, bệnh viện, làng nghề, cơ sở chăn nuôi 
với lưu lượng ngày càng lớn; với tổng lượng nước thải phát 
sinh trên địa bàn Hưng Yên hiện nay ước trên 130 nghìn 
m3/ngày đêm. Ngoài ra, còn phải tiếp nhận một lượng lớn 
nước thải của thành phố Hà Nội từ sông Cầu Bây qua cống 
Xuân Thụy.

Ô nhiễm môi trường sông Bắc Hưng Hải đang gây nhiều 
hệ lụy. Vào các vụ sản xuất đông xuân, các địa phương 
không thể lấy nước tưới dưỡng cho cây trồng do nước trên 
sông, kênh ô nhiễm trầm trọng. Mặc dù tỉnh đã có nhiều 
giải pháp kiểm soát, giám sát các hoạt động xả thải vào 
sông Bắc Hưng Hải nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường 
sông Bắc Hưng Hải chưa được cải thiện. Kết quả quan trắc, 
lấy mẫu phân tích nước mặt sông Bắc Hưng Hải từ năm 
2012 đến nay do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 
đều cho thấy 100% số mẫu phân tích có chỉ tiêu vượt quy 

chuẩn cho phép. Nước sông thường xuyên có màu xanh 
đen đặc, nổi váng dầu và bốc mùi nồng nặc. 

Ông Trần Đăng Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường cho biết: Tỉnh đã siết chặt hoạt động xả thải của 
các doanh nghiệp thông qua việc nâng yêu cầu nước thải 
xả vào nguồn tiếp nhận phải đạt loại A thay vì loại B và lắp 
đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục tại các cơ 
sở có nguồn thải lớn. Ngoài ra, sở cũng thực hiện giám sát 
thông qua hệ thống quan trắc tự động, liên tục của tỉnh, 
mạng lưới quan trắc tài nguyên nước và các camera giám 
sát tại sông Bắc Hưng Hải. 

Sở cũng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các 
địa phương rà soát, lập danh sách các điểm xả nước thải công 
nghiệp, dân sinh, làng nghề, bệnh viện,  cơ sở chăn nuôi... 
để giám sát nguồn thải vào sông Bắc Hưng Hải. Khuyến cáo 
các địa phương và người dân tham gia bảo vệ nguồn nước 
thông qua việc quy hoạch chăn nuôi tập trung xa khu dân 
cư; đầu tư xây dựng hầm khí biogas xử lý chất thải chăn nuôi. 
Đồng thời yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh cam kết  
có phương án bảo vệ môi trường; thực hiện thu gom, xử 
lý nước thải, chất thải rắn, nhằm hạn chế tình trạng xả thải 
xuống các dòng chảy gây ô nhiễm môi trường./.

1 PHƯƠNG ANH

Xử lý ô nhiễm môi trường 
SÔNG BẮC HƯNG HẢI

Phát huy hiệu quả
QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

1 VĂN HÀO

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều 
kết quả tốt trong công tác bảo vệ môi trường đặc 
biệt là công tác cải thiện môi trường làng nghề, xử 
lý chất thải rắn nông thôn. Năm 2021 tỉnh đã đặt 

mục tiêu và  đưa ra một số giải pháp cấp bách tăng cường 
quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, môi trường nông thôn làng nghề được cải thiện 

với 76% chất thải rắn nông thôn được thu gom và xử lý; 
100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng mới đạt yêu 
cầu về bảo vệ môi trường; 100% khu công nghiệp đáp ứng 
yêu cầu về bảo vệ môi trường; 90% chất thải nguy hại được 
xử lý; 100% các đô thị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 
khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung, các điểm tập kết, 
bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh. 
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Toàn tỉnh có 3 công trình thoát nước và xử lý nước thải 
khu dân cư được đầu tư, vận hành tại xã Toàn Thắng, huyện 
Kim Động công suất 450 m3 / ngày đêm; thị trấn Yên Mỹ, 
huyện Yên Mỹ công suất 470 m3/ngày đêm; thị trấn Ân Thi, 
huyện Ân Thi công suất 400m3/ngày đêm. Đặc biệt dự án 
mạng lưới và hệ thống xử lý nước thải thành phố Hưng Yên 
với công suất 6.300m3/ngày đêm đang chuẩn bị đi vào hoạt 
động sẽ góp phần tích cực trong xử lý nước thải của thành 
phố cũng như có được đánh giá khách quan về hiệu quả của 
hệ thống để có thể nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác hỗ trợ các địa phương để thu gom, vận 
chuyển, xử lý rác thải, chất thải Sở Tài nguyên và Môi trường 
Hưng Yên đã hỗ trợ khu xử lý chất thải Đại Đồng được trên 
29.413 tấn rác thải sinh hoạt; lò đốt rác thải Dị Sử, thị xã Mỹ 
Hào; xử lý được khoảng hơn 10.500 tấn rác thải sinh hoạt;  
quản lý, vận hành 329 bãi chôn lấp, 145 điểm tập kết rác thải; 
16 xe ô tô chuyên dụng vận chuyển rác thải, hỗ trợ xe thu 
gom rác; bàn giao 696 thùng HDPE 240 lít chứa rác tại các 
khu vực công cộng, trường học và 140 bể chứa bao bì hóa 
chất bảo vệ thực vật sau sử dụng trên các cánh đồng cho 
UBND các huyện quản lý, sử dụng.

Từ kết quả trên, sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ 
động phối hợp với các cơ quan liên quan để tuyên truyền, 
phổ biến, triển khai Luật bảo vệ môi trường và các văn bản 
hướng dẫn thi hành; các hoạt động truyền thông nâng cao 
nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, vận động nhân 
dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; 
hạn chế và tiến tới không sử dụng túi ni lông và các sản 
phẩm nhựa dùng một lần./.

Ngày 6/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 
dịch COVID-19 đã có công văn số 3751/CV-BCĐ 
gửi các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc 
Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện 
tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 
COVID-19 đề nghị các bộ, ngành và các địa phương đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh truyền thông, 
vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã 
QRCode, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; 
NCOVI; Bluezone.

Các bộ, ngành và các địa phương theo thẩm quyền quản 
lý, chỉ đạo tất cả các cơ quan, bệnh viện, trường học, công 
ty, đơn vị, siêu thị, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán 
ăn, quán cà phê, phương tiện vận chuyển công cộng... đẩy 

1 MINH SƠN

Ứng dụng công nghệ thông tin
KHAI BÁO Y TẾ

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng 
phòng, chống dịch bệnh, sử dụng mã QRCode cho cơ quan, 
đơn vị mình tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn.
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1 PHƯƠNG HÀ

TRIỂN KHAI TIÊM THỬ NGHIỆM 
LÂM SÀNG GIAI ĐOẠN 3

vaccine Nano Covax tại Hưng Yên

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và 
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đẩy nhanh tiến độ 
triển khai thử nghiệm lâm sàng vacine Nano 
Covax phòng COVID-19 do Việt Nam sản xuất. 

Ngày 2/7/2021, tại Hưng Yên, Học viện Quân y tổ chức 
triển khai tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine Nano Covax 
phòng COVID-19 giai đoạn 3 cho trên 4.000 tình nguyện 
viên là công nhân của cac khu công nghiệp, dân cư của 
6 huyện: Văn Lâm, Văn Giang, Tiên Lữ, Phủ Cừ, Yên Mỹ và 
Thị xã Mỹ Hào. 

Các kết quả nghiên cứu lâm sàng và tiền lâm sàng cho 
thấy, vắc - xin an toàn và có tính sinh miễn dịch. Các kết quả 
thử nghiệm 2 giai đoạn đầu cho thấy vắc xin Nano Covax 
an toàn, 100% tình nguyện viên đều sinh kháng thể từ 
hàng chục đến hàng trăm lần, cao hơn kỳ vọng rất nhiều.

Tỉnh Hưng Yên tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 
3 của vaccine Nano Covax trên địa bàn tỉnh với tiêu chuẩn 
lựa chọn đối tượng từ đủ 18 tuổi ở tại thời điểm sàng lọc; 
đối tượng có nguy cơ cao mắc Covid-19… Hưng Yên là địa 
phương được lựa chọn tham gia nghiên cứu lâm sàng trên 

Đồng thời thực hiện kiểm soát vào và ra cơ quan, đơn vị 
hằng ngày đối với khách đến và đi thông qua mã QR Code, 
sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; 
Bluezone; cập nhật mức độ an toàn COVID-19 các khu vực 
lên trang antoancovid.vn.

Các cơ sở cách ly tập trung và các đơn vị quản lý người 
cách ly tại nhà hướng dẫn người cách ly cập nhật tình trạng 
sức khỏe hằng ngày vào Tờ khai y tế (https://tokhaiyte.vn). 
Các địa phương có dịch bệnh, phải chỉ đạo người dân ở khu 
vực cách ly (Tổ dân phố, xóm, thôn, bản, phường, quận, 
huyện...) cập nhật tình trạng sức khỏe hằng ngày vào Tờ 
khai y tế (https://tokhaiyte.vn). Khi các Bộ, Ngành và các địa 
phương có nhu cầu khai thác dữ liệu khai báo y tế, đề nghị 
liên hệ với cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế./.

các cơ sở năng lực đội ngũ cán bộ y tế, kinh nghiệm trong 
việc tiêm vắc - xin, vùng có dịch.

Vắc xin cũng có hiệu quả với biến thể Anh và Nam Phi. 
Tác dụng với biến thể Ấn Độ sẽ tiếp tục được nghiên cứu 
trong giai đoạn 3. Vắc xin phòng COVID-19 Nano Covax 
được công ty Nanogen phát triển từ tháng 5/2020 dựa trên 
công nghệ protein tái tổ hợp. Đây là công nghệ sản xuất 
vắc xin ổn định đã có từ lâu.
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Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh đang tích cực triển 
khai nhiều kỹ thuật mới nhằm phục vụ người bệnh 
ngày một tốt hơn. 

Hiện tại các khoa, phòng của bệnh viện đều 
được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như hỗ trợ cho việc khám 
và chẩn đoán thì có hệ thống máy chụp Xquang KTS, nội soi 
dạ dày - thực quản, máy đo độ loãng xương bằng phương 
pháp Dexa; Các trang thiết bị vật lý trị liệu, phục hồi chức năng 
được đầu tư bài bản: Điều trị bằng tia tử ngoại, từ trường, điện 
sung, sóng ngắn,… Kết hợp với điều trị bằng kỹ thuật YHCT: 
xông hơi thuốc toàn thân, cục bộ, massage khô,… đã mang 
lại hiệu quả điều trị cho người bệnh, trong đó tỷ lệ bệnh nhân 
điều trị phục hồi chức năng sau tai biến chiếm 30%.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhiều 
người hạn chế đến viện để điều trị, nhưng đến thời điểm hiện 
nay, công suất sử dụng giường bệnh tại bệnh viện đạt 90%. Tỷ 
lệ bệnh nhân sau liệu trình điều trị, phục hồi chức năng khỏi 
bệnh và đỡ đạt trên 90%.

Với mục tiêu phát triển theo hướng đa khoa, hiện đại hóa 

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN HƯNG YÊN 
áp dụng nhiều kỹ thuật mới 

1 THẢO HOÀN

y, dược cổ truyền kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại, 
Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh tiếp tục đầu tư các thiết bị y 
tế hiện đại trong chẩn đoán, điều trị theo tiêu chuẩn các hạng 
bệnh viện của Bộ Y tế. Riêng năm 2021, bệnh viện bổ sung 18 
dịch vụ kỹ thuật mới vào danh mục kỹ thuật tại bệnh viện: kỹ 
thuật xoa bóp vùng, tập với dụng cụ chèo thuyền, định lượng 
Albumin (máu), tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy 
đếm laser),… Bên cạnh đó là việc tăng cường công tác đào tạo, 
tập huấn cho đội ngũ cán bộ chuyên sâu, trong đó chú trọng 
nâng cao năng lực quản lý và nâng cao chất lượng khám, chữa 
bệnh bằng y, dược cổ truyền và kết hợp với y học hiện đại. 
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Vàng da do tăng bilirubin 
(Bili) tự do là bệnh thường 
gặp ở trẻ sơ sinh, đặc biệt 
là sơ sinh non tháng. Vàng 

da nhân não là 1 trong 6 nguyên 
nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ 
sinh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng 
Yên đã triển khai đề tài nghiên cứu 
và điều trị vàng da tăng bili tự do 
bệnh lý ở trẻ sơ sinh bằng phương 
pháp chiếu đèn. Đây là phương pháp hữu hiệu trong điều 
trị vàng da do tăng bili tự do. Có rất nhiều nguyên nhân gây 
vàng da do tăng bili tự do bệnh lý ở trẻ sơ sinh: sản xuất quá 
nhiều bilirubin, tan máu do yếu tố miễn dịch, bệnh màng 
hồng cầu tan máu mắc phải do dùng vitamin K, thuốc... Do 
xuất huyết giảm tiểu cầu, tụ máu, chảy máu phổi hoặc não, 
cắt rốn chậm, truyền qua rau thai; tăng chu trình gan ruột: 
hẹp môn vị, tắc ruột non, megaculon, nuốt phải máu mẹ; 
Mặt khác còn do không chuyển hóa thành bilirubin kết hợp: 
chuyển hóa và nội tiết (suy giáp bẩm sinh, đẻ non, thiểu 
năng tuyến yên….); tắc nghẽn: hội chứng mật đặc; nhiễm 
trùng máu; giang mai, viêm gan; hội chứng suy hô hấp cấp; 
ngạt; mẹ bị mắc bệnh đái tháo đường;

Liệu pháp ánh sáng (Chiếu đèn) là phương pháp điều trị 

rẻ tiền, có tác dụng tốt, dễ áp dụng, chỉ 
định cho tất cả trẻ vàng da phụ thuộc 
vào mức độ tăng của bilirubin tự do, 
cân nặng và ngày tuổi của trẻ. Trong 
trường hợp trẻ đẻ non, thấp cân thì 
chỉ định chiếu đèn sớm hơn. Kỹ thuật 
chiếu đèn là dùng ánh sáng trắng hoặc 
xanh (tốt nhất là ánh sáng xanh) có 
bước sóng từ 420 đến 500nm với công 
suất 50W/cm2/nm để chuyển bilirubin 
tự do thành photobilirubin tan trong 

nước, không độc với tế bào não, thải ra ngoài theo nước tiểu.
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra tỷ lệ vàng da gặp ở bé 

trai là 53.6% nhiều hơn so với bé gái 46.4%. Vàng da tăng 
bilirubin tự do thường gặp ở trẻ đẻ non (dưới 37 tuần), vàng 
da tăng biirubin tự do thường gặp sau 48h tuổi; trong tổng 
số trẻ vàng da tăng bilirubin tự do tỷ lệ có bất đồng nhóm 
máu mẹ - con chiếm 20.6%. Trong tổng số bệnh nhân khi 
bắt đầu chiếu đèn có 10/97 bệnh nhân có nguy cơ vàng da 
nhân não, nguy cơ cao phải thay máu nhưng sau quá trình 
điều trị và theo dõi sát thì hiệu quả điều trị tốt, trẻ khỏi và 
ra viện. Tổng số ngày điều trị trung bình là 7.2 ngày. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy sau thời gian áp dụng liệu pháp ánh 
sánh (chiếu đèn), 100% bệnh nhân đã khỏi bệnh, kể cả bệnh 
nhi có nguy cơ vàng da nhân não. 

ĐIỀU TRỊ VÀNG DA Ở TRẺ SƠ SINH
1 THẢO HOÀN



1 PHAN ANH

Qua khảo sát hơn 2.800 cơ sở y tế tại 6 quốc gia, 
các nhà nghiên cứu nhận thấy chế độ ăn thuần 
thực vật có thể giúp giảm 73% nguy cơ mắc 
bệnh nặng do virus SARS-CoV-2.

Người ăn chay nếu mắc COVID-19 ít có nguy cơ bệnh 
tiến triển nặng hoặc trung bình. Đây là kết quả công trình 
nghiên cứu công bố mới đây trên tạp chí 
BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Theo đó, qua khảo sát hơn 2.800 
cơ sở y tế tại 6 quốc gia, các nhà 
nghiên cứu nhận thấy chế độ 
ăn thuần thực vật có thể giúp 
giảm 73% nguy cơ mắc bệnh 
nặng do virus SARS-CoV-2. Đối 
với những người ăn cá nhưng 
không ăn thịt đỏ hoặc thịt gia 
cầm, nguy cơ mắc COVID-19 ở 
mức độ nặng giảm 59%.

Nghiên cứu không đưa ra bằng 
chứng cho thấy chế độ ăn thuần thực vật hoặc 
chỉ ăn cá có thể giúp bảo vệ chống lại virus SARS-COV-2 gây 
bệnh COVID-19, cũng như không khẳng định chế độ ăn có 
thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý chế độ ăn chay cung cấp 
rất nhiều dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất quan trọng 

Chế độ ăn chay giúp giảm nguy cơ 
MẮC COVID-19 MỨC ĐỘ NẶNG

để tăng cường hệ miễn dịch. Trong khi 
đó, cá chứa nhiều vitamin D và chất béo 

omega-3 axit, có đặc tính chống viêm.
Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã làm thay 

đổi thói quen ăn uống của nhiều người theo 
hướng tiêu cực. Theo các nghiên cứu trình bày tại cuộc 

họp của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ, lượng tiêu thụ các loại 
thực phẩm lành mạnh như rau củ quả và ngũ cốc nguyên 
hạt đang có xu hướng giảm, nhường chỗ cho các loại thực 
phẩm không tốt cho sức khỏe như thức ăn nhanh, đồ tráng 
miệng và đồ uống chứa nhiều đường./.
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Rau xanh: cung cấp một lượng lớn chất vitamin, chất xơ 
giúp tăng khả năng đề khắng, hỗ trợ tiêu hóa, chống lão hóa, 
tăng độ nhớt giúp phòng táo bốn, giảm hấp thu cholesterol 
xấu, giải phóng đi lượng mỡ dư thừa trong cơ thể. Để làm 
mát cơ thể thì bạn nên nấu các loại canh với rau đay, rau dền, 
rau mồng tơi… Vì trong rau có nhiều loại vitamin, chứa chất 
sắt, canxi có tính mát sẽ giúp bạn giải nhiệt, bổ sung được 
năng lượng cần thiết. Khi nấu canh bạn nên kết hợp với chút 
thịt, tôm, cua, tép…

Thịt: chứa nhiều axit amin và các chất sắt như thịt gà, thịt 
vịt, thịt bò…Nếu là nguồn thịt đỏ như thịt heo, thịt bò nên 
nấu các món thịt luộc hoặc canh để dễ tiêu. Không nên làm 
các món ram, xào, hạn chế dầu mỡ vì dễ gây chán khi ăn.

Cá và hải sản: là thực phẩm cung cấp nhiều chất đạm, 
các axit amin, vitamin….rất tốt cho sức khỏe. Trong cá có 
thành phần dinh dưỡng axit béo không no giúp hạn chế 
tích lũy cholesterol trong người, chuyển hóa năng lượng tốt, 
là thực phẩm không thể bỏ qua nhất là ngày nắng nóng. 
Nên chế biến những món luộc, hấp hay món canh để dễ ăn 
và tiêu thụ hơn là những món nướng, chiên hay kho dễ gây 
tình trạng khát nước

Trái cây: chứa nguồn khoáng chất rất tốt cho cơ thể, 
không chỉ làm mát, giúp thanh lọc cơ thể mà còn hỗ trợ làm 
đẹp hiệu quả cho phái nữ.  Cam, quýt, chanh, bưởi: chứa 
nhiều khoảng nhất vitamin C giúp hỗ trợ tăng cường khả 
năng miễn dịch, chống khuẩn vào mùa hè; đào, táo, dứa, 
dâu tây, bơ, thanh long, đu đủ..: chứa nhiều chất xơ, vitamin 
C giúp thanh nhiệt, cung cấp lượng nước cần thiết, giải nhiệt 

làm mát cơ thể hiệu quả.
Nước lọc là nước uống chủ yếu cung cấp lượng nước cần 

thiết bổ sung cơ thể. Khi cơ thể mất khá nhiều nước do lao 
động hay hoạt động ngoài trời cũng là lúc lúc đi lượng muối 
khoáng đáng kẽ. Tốt nhất, đối với mỗi người nên uống 2 lít 
nước/ ngày, còn nếu làm việc ngoài trời nắng nóng nhiều thì 
nên uống nhiều hơn từ 2.5-3 lít nước/ ngày.

Đậu nành: những sản phẩm được chế biến từ đậu nành 
như sữa, đậu hũ trắng…cũng rất bổ dưỡng cung cấp lượng 
lớn dinh dưỡng cho cơ thể.

Chè đậu đen: nên được nấu trong ngày nắng nóng giúp 
giải nhiệt, bồi bổ, thanh lọc cơ thể.

Nước ép, sinh tố: Đối với những trái cây tốt trên, bạn có 
thể làm nước ép hoặc sinh tố để uống rất tốt cho sức khỏe

Sữa chua: thực phẩm này rất tốt trong mùa hè, không chỉ 
có hữu hiệu cho việc tiêu hóa, chuyển đổi năng lượng mà 
còn tốt cho da nên được phái nữ ưa chuộng.

Nước chanh: chanh cung cấp nhiều vitamin C giúp giải 
nhiệt, làm đẹp…Nếu sử dụng chanh dây thì càng tốt vừa 
giải khát lại hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Những lưu ý cần hạn chế: Cơ thể bị mất nước khá nhiều 
khi tiết ra mồ hồi nên bạn hạn ché sử dụng những thực 
phẩm có tính nóng như kem, đá, nước ngọt…Vì những 
thực phẩm này làm giảm nhiệt độ của dạ dày nhanh chóng, 
không thích ứng được dễ gây ra một số bệnh ngoài ý muốn 
như đau bụng, tiêu chảy. Các thực phẩm như bơ, phô mai, 
bánh ngọt, hạt điều, hướng dương, đậu phòng….bạn cũng 
hạn chế ăn vì sẽ gây ra rối loạn cơ thể.

1 BÍCH NGỌC

NHỮNG THỰC PHẨM
thanh lọc cơ thể mùa nóng

Vào mỗi đợt nắng nóng, các Bác sĩ luôn khuyến cáo người dân hãy bổ sung nhiều nước và các chất 
cần thiết để nạp đầy đủ năng lượng một cách tốt nhất. Sau đây là những thực phẩm giúp thanh lọc 
cơ thể ngày nắng nóng:
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Hồn tôi - cánh diều
Cả đời yêu tiếng bi bo
Tóc càng bạc trắng, ngây thơ càng nhiều
Hồn tôi thả một cánh diều
Căng dây, đón gió chạy theo mục đồng.

CÁNH DIỀU VÀ MÙA THU
Cho tờ giấy biết bay lên
Sợi dây dài bỗng đứng nghiêng ngang trời
Mùa thu nào phải xa xôi
Mùa thu trong mắt con tôi - cánh diều.

Dơi ngủ
Mèo ngủ ngồi, trâu ngủ nằm
Con vịt ngủ đứng có hâm không nào!
Chim chóc ngủ trên cây cao
Nhái bén thì ngủ ở ao rau bèo
Con dơi sợ nhất chú mèo
Thảo nào khi ngủ phải treo ngược mình.

Trang thơ thiếu nhi nhân ngày 1-6
Nhà thơ Lê Hồng Thiện sinh năm 1942, Hội 

viên hội nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Văn học 
Nghệ thuật tỉnh Hải Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Thơ thiếu nhi Lê Hồng Thiện có sức lan tỏa 
khá sâu rộng đối với những người yêu thơ, nhất 
là các bạn đọc nhỏ tuổi; được in trong sách giáo 
khoa tiểu học, nhiều báo, tạp chí trong cả nước.

Ông đã xuất bản 12 tập thơ cho thiếu nhi. 
Một tập thơ cho người lớn, tập Tản văn - bút ký 
“Phố Hiến - Mùa nhãn” (6-2021).

Nhà thơ Lê Hồng Thiện được nhận nhiều giải 
thưởng về VHNT của trung ương và tỉnh. 

Nhân ngày 01-6-2021, tạp chí Tri thức, Khoa 
học và Ứng dụng, giới thiệu chùm thơ thiếu nhi 
của nhà thơ Lê Hồng Thiện (Do tác giả cung cấp).

Vào hè
Tiếng ve sợi chỉ vô hình
Đan từng tia nắng giăng mành khắp nơi
Bên hồ, sen phượng đỏ tươi
Thả cánh thuyền nhỏ cùng bơi vào hè.

Quả mùa thu
Ra vườn ngắm quả mùa thu
Quả hồng chín đỏ giống như mặt trời
Quả thị thơm ngát chào mời
Quả na mở mắt mỉm cười ngó nghiêng
Mỗi quả một nét đẹp riêng
Vui cùng chị gió chung chiêng trên cành
Trung thu trời sáng trong xanh
Quả trăng cũng chín góp thành quà chung.

Cả nhà cùng vui
Hoa khoe đỏ, quả khoe thơm
Ấy là chuyện ở ngoài vườn của cây
Bé đi mẫu giáo về đây
Phiếu “Bé ngoan” bé đưa ngay cho bà
Bà tấm tắc bảo đưa ba
Ba đưa cho má: Cả nhà cùng vui.

Mùa Thu - con ve - 
cánh diều

Hoa phượng dập tắt lửa rồi
Lặng im chẳng thấy một lời ve lâu
Chỉ còn vi vút cánh diều
Kéo mùa thu xuống: Trong veo bầu trời
Chỉ còn đàn bướm dạo chơi
Nhởn nhơ cõng nắng trên đôi cánh mềm.

 Lê Hồng Thiện
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CHÙM THƠ THIẾU NHI 
CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHẮC HÀO 

(Tác phẩm do tác giả cung cấp)

Ve sầu
Ngủ suốt mùa đông
Một hôm choàng dậy
Gặp ngay nắng cháy
Ve bạn gọi hè
Giật mình gióng giả
Ve ve… Hè hè…

Ve sầu chăm chỉ
Học suốt mùa hè
Vì trong năm học
Ai cũng đến trường
Ve học lại sợ
Làm ồn trẻ em.
  

Cây bút của bé
Bé ngồi chăm chú 
Tay cầm bút chì 
Dắt bút tập đi 
Trên trang giấy trắng.

Vẽ hoa đỏ thắm 
Vẽ quả trĩu cành 
Vẽ con chim xanh 
Vừa bay vừa hót.

Mẹ ơi lạ quá 
Trong cây bút này 
Cái gì cũng có 

Muốn là ra ngay.

Quạt trần
Chẳng cánh nào chạy trước 
Chằng cánh nào chạy sau 
Vịn vào gốc làm gió
Mà như là đuổi nhau.

Trăng
Chẳng có dây mà treo
Chẳng có chân mà đứng
Cứ lửng lơ giữa trời
Đốt mình làm ánh sáng.

Những đêm rằm tháng Tám
Sao trời xuống trần chơi
Riêng Trăng vẫn ở lại
Thắp sáng cho mọi người. 

Hạt mưa
Mây mang đầy mình nước
Gió thổi thành hạt mưa
Rồi chia đều cho đất
Cho cỏ cây, sông hồ…

Hạt mưa ủ trong vườn
Thành mỡ màu của đất
Hạt mưa trang mặt nước
Làm gương cho trăng soi.

Hạt mưa đến là nghịch
Có hôm chẳng cần mây
Bất chợt ào ào xuống
Rồi ào ào đi ngay.
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Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết 
định số 1737/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên phối hợp với 
Hội Khảo cổ học Việt Nam thăm dò khảo cổ tại 

chân tháp đất nung đền An Xá thuộc xã An Viên, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Thời gian thăm dò từ ngày 1/6/2021 đến ngày 30/6/2021, 
trên diện tích 5m2. Chủ trì thăm dò là ông Bùi Văn Liêm, Hội 
Khảo cổ học Việt Nam. Trong thời gian thăm dò, cơ quan 
được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có 
trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản 
văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức 
khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di 
sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, 
Bảo tàng Hưng Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Hưng Yên có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện 
vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị 
những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Hưng Yên và Hội Khảo cổ học Việt Nam phải có báo 
cáo kết quả thăm dò và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ 
di tích đã thăm dò trong thời gian chậm nhất một tháng, gửi 
về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháp đất nung đền An Xá có niên đại Hoàng triều Cảnh 
Trị ngũ niên (1667). Tháp xây bằng gạch, kích thước mỗi viên 
0,3m x 0,3m. Tháp cao 4,5m, gồm chín tầng (cửu trùng), bệ 
vuông 2m x 2m. Phần đế tháp làm theo kiểu “chân quì dạ 
cá”. Trên bốn chân quỳ ở bốn góc là hình vũ nữ đội bệ sen. 
Các tầng đều có mái hẹp, lợp ngói ống. Trang trí trên tháp 
có nhiều hoa văn hình cánh sen, chim thần gurada, long mã, 
voi, sấu, rồng vờn mây… Các hình tượng trang trí được cách 
điệu cao, xung quanh là các đao lửa, đao lưỡi mác. Theo các 
nhà nghiên cứu, đây là một công trình kiến trúc rất có giá 
trị xây dựng từ thời Lý - Trần và đã qua nhiều lần  trùng tu./.

1 BÍCH THỦY

Thăm dò khảo cổ tại chân 
THÁP ĐẤT NUNG ĐỀN AN XÁ



Anbe Anhxtanh, nhà vật lý học huyền thoại, gây 
ấn tượng không chỉ vì ông có trí tuệ siêu phàm, 
mà còn vì sự hài hước đầy lôi cuốn của ông.

Có một số câu chuyện nhỏ về Anbe 
Anhxtanh có thể cho chúng ta hiểu thêm về con người 
của thiên tài này - một trong những người thông minh 
nhất mà thế giới từng biết đến, đồng thời cũng đem đến 
cho chúng ta một số bài học rất thú vị trong cuộc sống.

1. Khi Anbe Anhxtanh còn ở Học viện Nghiên cứu 
Nâng cao ở Princeton, đó là lúc mà ông đã rất nổi tiếng 
thì có một người khách đến thăm, hỏi Anhxtanh rằng, 
ông có thể cho họ xem phòng thí nghiệm của ông 
không.

Nhà khoa học đại tài mỉm cười, nói rằng ông không 
có phòng thí nghiệm. Khi người khách kia tỏ ý không tin, 
Anbe Anhxtanh nói: “Thôi được, vậy để tôi chỉ cho anh 
thấy phòng thí nghiệm của tôi”. Nói rồi, ông cầm lấy cây 
bút chỉ vào đầu mình!

Đến ngày nay, nhiều nghiên cứu khoa học mới cũng 
đã chứng minh rằng bộ não của con người không được 
“thiết kế” để ghi nhớ nhiều, mà là để suy nghĩ và sáng tạo. 
Khả năng tự tư duy là rất quan trọng.

2. Khi Anbe Anhxtanh mới gia nhập Học viện Nghiên 
cứu Nâng cao ở Princeton, ông yêu cầu một mức lương 
cực kỳ thấp, khiến ai cũng phải bất ngờ. Thậm chí, những 
cán bộ ở đây còn phải tự nhân đôi khoản tiền lương đó 
lên để nó tương ứng với các tiêu chuẩn của Học viện.

Một lần, Anbe Anhxtanh đang đọc sách và không tìm 
thấy cái đánh dấu sách đâu. Thế là ông lấy luôn tờ séc 
1.500 đôla từ Quỹ Rockefeller kẹp vào sách để đánh dấu. 
Thế rồi ông làm mất cuốn sách đó! Bộ phận lưu trữ hồ 
sơ của quỹ này về sau đã gửi một tấm séc khác tới cho 

1 AN BÌNH

Những chuyện thú vị về nhà vật lý học huyền thoại 
ANBE ANHXTANH 

Anhxtanh. Khi nhận được tấm séc, ông ngớ ra và viết thư 
lại hỏi: “Cái này là để làm gì vậy?”.

Tiền bạc không có ý nghĩa lắm đối với thiên tài huyền 
thoại này. Như vậy không có nghĩa là chúng ta đều phải 
làm việc mà không nghĩ đến tiền bạc. Nhưng khi theo 
đuổi một đam mê và muốn thành công, thì chúng ta nên 
đặt một mục tiêu khác thay vì tiền bạc. Giống như câu nói 
của thương gia kiệt xuất Charles M. Schwab: “Người nào 
làm việc không phải vì tình yêu công việc mà chỉ vì tiền 
thì có khả năng là chẳng kiếm được tiền, cũng chẳng tìm 
được mấy niềm vui trong cuộc sống”.

3. Anhxtanh tự nghĩ rằng, mình là một người chơi 
violin rất khá. Có lần, ông tập lại bản nhạc của Haydn với 
một tứ tấu đàn dây. Anhxtanh có nhiệm vụ bắt vào phần 
thứ hai, nhưng tập đến lần thứ tư mà ông vẫn nhầm. 
Người chơi đàn cello trong nhóm rất bực mình, bảo: “Vấn 
đề của anh, Anbe ạ, là anh không biết đếm!”.

Đến cả những thiên tài cũng có điểm mạnh và điểm 
yếu, đó là chuyện hết sức bình thường. Điều quan trọng 
là phát huy được điểm mạnh của mình và không khó 
chịu, thù hằn khi người khác phê bình điểm yếu.

4. Có lần, giới báo chí đề nghị Anhxtanh giải thích về 
thuyết tương đối của ông theo cách nào để số đông những 
người bình thường đều có thể hiểu được. Khoa học gia này 
liền viết một tờ giấy để thư ký của ông đọc to lên: “Một 
tiếng đồng hồ ngồi cùng một cô gái xinh đẹp thì ta cảm 
thấy như chỉ một phút; nhưng một phút ngồi trên một cái 
lò nóng thì ta cảm thấy như cả một tiếng đồng hồ”.

Những người thực sự giỏi giang không thể hiện mình 
bằng những ngôn từ phức tạp, rắc rối; mà họ sẽ muốn 
chia sẻ kiến thức cho số đông bằng những ngôn từ giản 
dị và dễ hiểu nhất có thể.
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Một ngôi chùa trên núi có nuôi một con lừa, mỗi 
ngày nó đều ở trong phòng xay thóc lúa vất 
vả cực nhọc kéo cối xay, thời gian lâu dần, lừa 
ta bắt đầu chán ghét cuộc sống vô vị này. Mỗi 

ngày nó đều trầm tư: “nếu như có thể ra ngoài xem xem thế 
giới bên ngoài, không cần kéo cối xay nữa, như thế thật là 
tốt biết mấy!”

 Không lâu sau, cơ hội cuối cùng đã đến, vị tăng 
nhân trong chùa muốn dẫn lừa ta xuống núi để thồ 
hàng, lòng nó hứng khởi mãi không thôi. Đến dưới 
chân núi, vị tăng nhân đem món hàng đặt lên lưng nó, 
rồi trở về ngôi chùa. Thật không ngờ, những người đi 
đường trông thấy lừa, ai nấy cũng đều quỳ mọp ở hai 
bên đường cung kính bái lạy.

Lúc bắt đầu, lừa ta không hiểu gì cả, không biết tại 
sao mọi người lại muốn dập đầu bái lạy nó, liền hoảng sợ 
tránh né. Tuy nhiên, suốt dọc đường đều như vậy cả, lừa 
ta bất giác hiu hiu tự đắc hẳn lên, lòng thầm nghĩ thì ra 
mọi người sùng bái ta đến thế.

Mỗi khi nhìn thấy có người qua đường thì con lừa lập 
tức sẽ nghênh ngang kiêu ngạo đứng ngay giữa đường 

BẪY HƯ DANH

phố, yên dạ yên lòng nhận sự bái lạy của mọi người.
Về đến chùa, lừa ta cho rằng bản thân mình thân phận 

cao quý, dứt khoát không chịu kéo cối xay nữa. Vị tăng 
nhân hết cách, đành phải thả nó xuống núi.

Lừa ta vừa mới xuống núi, xa xa đã nhìn thấy một 
nhóm người đánh trống khua chiêng đang đi về phía 
mình, lòng nghĩ, nhất định mọi người đến để nghênh 
đón mình đây mà, thế là nghênh ngang đứng ngay giữa 
đường lộ. Thực ra, đó là đoàn người rước dâu, đang đi lại 
bị một con lừa chắn ngang đường, người nào người nấy 
đều rất tức giận, gậy gộc tới tấp…

Lừa ta vội vàng hoảng hốt chạy về chùa, khi về đến nơi 
thì cũng chỉ còn lại chút hơi tàn. Trước khi chết, nó căm 
phẫn nói với vị tăng nhân rằng: “Thì ra lòng người hiểm 
ác đến thế, lần đầu khi xuống núi, mọi người đều đảnh lễ 
bái lạy ta, nhưng hôm nay họ lại ra tay tàn độc với ta đến 
thế”, nói xong liền tắt thở.

Vị tăng nhân thở dài một tiếng: “Thật đúng là một 
con lừa ngu ngốc! Hôm đó, thứ mà mọi người bái lạy 
chính là bức tượng Phật được ngươi cõng trên lưng 
mà thôi!”

1 DIỆU THÚY
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Liên hiệp Hội Việt Nam triển khai lấy ý kiến góp ý cho 
ĐỀ ÁN TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LHH

Sáu tháng đầu năm 2021, Ban Phổ biến kiến thức 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên 
hiệp hội) đã phối hợp với các Hội thành viên tổ 
chức 8 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật 

cho  hội thành viên và bà con nông dân thuộc các hội Sinh 
vật cảnh, Hội Luật gia và Hội nông dân huyện Phù Cừ.  

Trong đó Hội Sinh vật cảnh đã  tổ chức cho hơn 200 
hội viên kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại hoa cây 
cảnh. Hội Luật gia tổ chức tuyên truyền phòng chống 
bạo lực học đường ở các trường trung học cơ sở trong 
tỉnh. Hội Nông dân huyện Phù Cừ tập huấn hướng dẫn 
quy trình kỹ thuật thâm canh, nâng cao năng suất chất 
lượng cây vải trứng và một số loại cây trồng khác cho 
nông dân. 

Tạ Đức

Ngày 3/6, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng đã chủ trì 
cuộc họp Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động 
của Liên hiệp Hội Việt Nam. Thông qua dự thảo 

Đề án (dự thảo 4) và dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu 
Đề án để gửi xin ý kiến Liên hiệp Hội địa phương và các 
Hội ngành.

Mục tiêu của Đề án là: Kiện toàn tổ chức bộ máy; đổi 
mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Liên 
hiệp Hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí 
thức KH&CN Việt Nam thực sự vững mạnh, đoàn kết, tập 
hợp đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN nhằm thực hiện 

tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, đặt dưới sự lãnh đạo 
trực tiếp của Đảng.

Theo Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng 
cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội 
của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, có sứ mệnh đoàn 
kết, tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao, làm cầu 
nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm 
giải quyết những vấn đề chung đối với trí thức, đại diện 
cho tiếng nói, quyền lợi, của giới trí thức KH&CN Việt Nam. 
Vì vậy, việc lấy ý kiến cho Đề án tổ chức bộ máy và hoạt 
động của Liên hiệp Hội Việt Nam là rất cần thiết.

LHH HƯNG YÊN TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT  
VÀO SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

Quang cảnh cuộc họp Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam 
Phan Xuân Dũng phát biểu

Ông Lê Duy Tiến – Phó Tổng thư ký kiêm 
Trưởng ban KH, CN &MT LHHVN phát biểu

41 BẢN TIN

HOẠT ĐỘNG HỘI



THÔNG BÁO MỜI THAM GIA 

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG
TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ II, NĂM 2021

Cơ quan chỉ đạo tổ chức Cuộc thi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên.
Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Hưng Yên.
ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (các 

em có ngày sinh từ 31/7/2002 đến 31/7/2015). 
LĨNH VỰC THI
Mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi thuộc các lĩnh vực sau đây:
1. Đồ dùng dành cho học tập;
2. Phần mềm tin học; tự động hóa;
3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;
4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;
5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển 

kinh tế.
GIẢI THƯỞNG
- 02 Giải Nhất, mỗi giải trị giá: 10.000.000 đồng.  
- 05 Giải Nhì, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng. 
- 10 Giải Ba, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng. 
- 20 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng. 
THỜI GIAN TỔ CHỨC
- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: hết ngày 30/9/2021. 
Tổ chức chấm điểm và trao giải: tháng 10, 11, 12 năm 2021.
ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN
Đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;
Điện thoại: 02213.522.623; 083.666.5598
E-mail: lienhiephoihungyen@gmail.com;
Website: lienhiephoihungyen.org.vn.       

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

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

BẢN TIN
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