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TRONG SỐ NÀY

Vấn đề - Sự kiện
Chủ tịch nước dự lễ tôn vinh trí thức khoa học và 
công nghệ tiêu biểu
VUSTA phối hợp với Hưng Yên phát triển khoa học 
công nghệ
Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Văn Lương - người 
cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của 
Đảng và cách mạng Việt Nam”
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn tham dự Diễn 
đàn “Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao  
Việt Nam - Hàn Quốc: Cùng nhau hướng tới tương lai”
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn dự hội nghị 
xúc tiến đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc
Hưng Yên và FPT ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển 
đổi số
Hội thảo khoa học “Chế độ đào tạo lý luận chính trị 
đối với cán bộ trong tình hình mới”
Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ, khơi nguồn tri 
thức, công cụ hữu hiệu phát triển kinh tế xã hội
Hội thảo “Ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ 
phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại Hưng Yên”
84 công trình đoạt Giải thưởng Sáng tạo khoa học 
công nghệ  Việt Nam
Hưng Yên có giải nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật 
cấp quốc gia học sinh trung học năm 2021-2022
Vinh danh 40 sản phẩm sáng tạo của thanh thiếu 
niên nhi đồng

Ứng dụng khoa học
Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển tiểu thủ 
công nghiệp
Số hóa cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ 
người dân và doanh nghiệp 
Nghệ Chí Tân của Công ty Hoàng Minh Châu  đạt 
tiêu chuẩn GACP-WHO 
Vải trứng Hưng Yên
Thúc đẩy kênh tiêu thụ nông sản qua sàn thương 
mại điện tử
Quản lý nông sản đảm bảo chất lượng vệ sinh an 
toàn thực phẩm
Xây dựng vùng nguyên liệu cho sản phẩm OCOP
Phát triển nông nghiệp hữu cơ
Huyện Phù Cừ có 150 ha vải được cấp chứng nhận 
sản xuất theo quy trình VietGAP
Việt Nam sản xuất thành công vaccine phòng bệnh 
tả lợn châu Phi

Tạo môi trường thuận lợi đảm bảo hệ sinh thái khởi 
nghiệp
Nestlé Bông Sen xây dựng mô hình “Nhà máy kết 
nối” tiên phong trong chuyển đổi số
Hưng Yên chuyển đổi số trong vận hành các trạm 
biến áp  
Công bố nhãn hiệu tập thể “Mộc Ðại Tập”
Phát triển nhãn hiệu tập thể “Hương thôn Cao”
Đẩy mạnh hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến
Ứng dụng “gói kỹ thuật canh tác tiên tiến” trên giống 
lúa mới

Môi trường
Giảm thiểu ô nhiễm nước sông Bắc Hưng Hải
Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất

Giáo dục đào tạo và nguồn nhân lực
Chương trình Hành trang sĩ tử năm 2022
Thư viện thân thiện ươm mầm văn hóa đọc
Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ 
trong trường đại học

Tấm gương trí thức
Cậu học trò đạt giải Nhất quốc gia môn Vật lý

Y tế - Sức khỏe - 
Vì một thế giới không khói thuốc lá
Chăm sóc hệ tiêu hóa giúp tạo nên “thành trì” hệ 
miễn dịch
Mỹ phát triển thuốc chữa khỏi bệnh ung thư

Văn hóa 
Tháp đất nung đền An Xá được công nhận di tích 
Quốc gia đặc biệt
Thơ: Những ngày xưa ấy
Thơ: Gặp bạn ở Khoái Châu
5 đạo lý đem đến sự bình hòa trong cuộc sống
Trí và tiền
Lời khích lệ động viên đúng lúc
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Chịu trách nhiệm xuất bản
Trưởng Ban Biên tập

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

tỉnh Hưng Yên.

Phó Ban Biên tập
 Kỹ sư. 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.
ThS. 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. TRẦN ĐĂNG THAO

Nguyên TBT Báo GD&TĐ 
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: haonguyenkhac.hy@gmail.com 
lethammuaxuan@gmail.com  / ttduc1983@gmail.com

*Giấy phép xuất bản số: 17/XBBT-STTTT
ngày 3/8/2021 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 7 năm 2022

Ảnh bìa 1:  Ngọt ngào vải trứng Hưng Yên...
 Tác giả: Nguyễn Khắc Hào



CHỦ TỊCH NƯỚC DỰ LỄ TÔN VINH  
TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU

Ngày 21/5, tại Hà Nội, 
Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc dự lễ tôn vinh 
trí thức khoa học và công 
nghệ tiêu biểu năm 2022 
do Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam 
tổ chức.

1   LÝ HƯƠNG

Buổi lễ tôn vinh 106 trí thức 
Khoa học và Công nghệ tiêu 
biểu hoạt động trong các 
viện, trung tâm, cơ sở nghiên 

cứu, trường đại học, doanh nghiệp 
hoặc các cơ quan của các ngành, lĩnh 
vực, địa phương hoặc trong hệ thống 
VUSTA từ 10 năm trở lên. Là những 
người có uy tín khoa học, có nhiều 
đóng góp thiết thực, hiệu quả, tầm ảnh 
hưởng đến sự phát triển của ngành, 
của cơ quan, đơn vị; được xã hội công 
nhận, được cơ quan, đơn vị đó đề cử 
và được các cơ quan, đơn vị thuộc hệ 
thống VUSTA giới thiệu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam trong gần 40 năm qua đã tập hợp, 
đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội 
ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt 
Nam trong nước và nước ngoài, góp 
phần quan trọng thúc đẩy phát triển 
tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, 
phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình 
hình tư tưởng chính trị, giữ vững quốc 
phòng- an ninh. 

Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật 
Việt Nam đã tập hợp được hơn 3,7 triệu 
hội viên, trong đó có 2,2 triệu trí thức 

khoa học và công nghệ, chiếm 32,5 % 
đội ngũ trí thức cả nước; nhiều nhà khoa 
học đã được vinh danh là Anh hùng lao 
động. Đội ngũ hội viên của Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 
cùng đội ngũ trí thức khoa học công 
nghệ trong cả nước đã góp phần quan 
trọng tạo nên năng lực đổi mới sáng 
tạo quốc gia của Việt Nam. Năm 2021, 
Việt Nam duy trì vị trí Top 45 quốc gia 
đổi mới sáng tạo dẫn đầu toàn cầu, là 
quốc gia có vị trí dẫn đầu về Chỉ số đổi 
mới sáng tạo toàn cầu trong số các nền 
kinh tế thu nhập trung bình thấp được 
xếp hạng. q

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu  
tại buổi lễ

TS Khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch LHH 
KHKT Việt Nam phát biểu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và TS Khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch LHH KHKT trao Danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ 
tiêu biểu” và Bằng khen cho các cá nhân.
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1 THU HẰNG

VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

Tại buổi làm việc, các đại 
biểu đã thảo luận, trao đổi 
nhằm tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên đối với 
hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật tỉnh; nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
tỉnh; huy động sự tham gia và phát 
huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ 
trí thức vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh.

TS Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 
Hưng Yên cho biết, LHH luôn nhận 

Ngày 15/6, đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do 
TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUSTA làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường 
trực Tỉnh ủy Hưng Yên.

VUSTA PHỐI HỢP VỚI HƯNG YÊN 
phát triển khoa học công nghệ

được sự lãnh đạo thường xuyên của 
Tỉnh ủy, nỗ lực hoàn thành vai trò, 
nhiệm vụ được giao. Hội đã quan tâm 
thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện 
và giám định xã hội. Các chủ trương, 
chính sách và quyết định quan trọng 
của Trung ương, của tỉnh được đội ngũ 
trí thức tham gia đóng góp ý kiến. Chất 
lượng đội ngũ trí thức của tỉnh ngày 
càng nâng cao cả về số lượng và chất 
lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ trong thời kỳ mới...

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch 
VUSTA ghi nhận và đánh giá cao những 
thành quả mà Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên đã đạt 
được. Tỉnh Hưng Yên đã rất quan tâm 
đến công tác của tổ chức Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; đội ngũ 
trí thức, khoa học công nghệ của tỉnh 
đã phát triển mạnh mẽ, đó là kết quả 
của sự quan tâm đúng mức từ cấp ủy, 
chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên. 

Phát biểu tại buổi 
làm việc, Bí thư Tỉnh ủy 
Nguyễn Hữu Nghĩa đánh 
giá cao kết quả hoạt động 
của Liên hiệp các hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 
và đội ngũ trí thức trong 
tỉnh đã làm tốt công tác 
tập hợp trí thức tham gia 
vào các hoạt động kinh 
tế xã hội của tỉnh; làm tốt 
công tác tuyên truyền, 
phổ biến chủ trương, 
đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bí 
thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị VUSTA 
quan tâm triển khai, ứng dụng các đề 
tài, dự án khoa học và công nghệ trên 
địa bàn tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức 
của tỉnh; tăng cường tổ chức các hoạt 
động khoa học và công nghệ tại tỉnh để 
tập hợp các nhà khoa học trong nước 
và nước ngoài tham dự, tạo cơ hội giao 
lưu, học hỏi phối hợp theo hướng ngày 
càng chặt chẽ, hiệu quả hơn... q

Đoàn công tác LHH KHKT Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên

TS. Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch LHH KHKT 
 tỉnh Hưng Yên phát biểu

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch LHH KHKT Việt Nam 
tặng sách cho Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa
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1 THU PHƯƠNG

Tại hội thảo, các đại biểu đã 
tập trung phân tích, làm rõ 
nhiều khía cạnh trong 70 
năm cuộc đời hoạt động, 

cống hiến nổi bật của đồng chí Lê 
Văn Lương và quá trình giác ngộ lý 
tưởng cách mạng, quá trình tham 
gia vận động thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam; những năm tháng hoạt 
động cách mạng của đồng chí Lê Văn 
Lương trên mọi mặt trận, trong nhà 
tù đế quốc; hoạt động, cống hiến 

của đồng chí trên mọi cương vị công 
tác; quan điểm của đồng chí về công 
tác xây dựng Đảng; phong cách lãnh 
đạo cũng như ảnh hưởng của quê 
hương, của gia đình với sự hình thành 
tư tưởng yêu nước và nhân cách của 
người cộng sản.

Từ nhiều góc độ khác nhau, các bài 
tham luận đã làm rõ những nhân tố 
khách quan, chủ quan, làm nên lý tưởng 
và nhân cách cao đẹp của đồng chí Lê 
Văn Lương. Đó là sự kế thừa và phát 

huy các giá trị truyền thống văn hoá 
tốt đẹp của dân tộc, quê hương, truyền 
thống gia đình và tinh thần yêu nước, 
đạo đức cách mạng trong sáng của bản 
thân đồng chí Lê Văn Lương. Đồng chí 
đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ 
nghĩa cộng sản, có đóng góp to lớn cho 
sự nghiệp cách mạng dân tộc. Qua đó, 
thêm một lần nữa khẳng định đồng chí 
Lê Văn Lương là một người cộng sản 
kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của 
Đảng và cách mạng Việt Nam. q                                                                    

Ngày 26/3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy 
Hưng Yên tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Văn Lương – người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng 
của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

 Hội thảo khoa học
 “ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN LƯƠNG - NGƯỜI CỘNG SẢN KIÊN TRUNG,  

NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG CỦA ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM”

Quang cảnh buổi hội thảo tại điểm cầu Trung ương

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính 
trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh phát biểu khai mạc

Quang cảnh buổi hội thảo 
tại điểm cầu Hưng Yên

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa 
phát biểu tại hội thảo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản phát biểu
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Phát biểu tại phiên thảo luận 
đầu tiên, Chủ tịch UBND tỉnh 
Hưng Yên Trần Quốc Văn cho 
biết Diễn đàn lần này được 

tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông 
đảo các tập đoàn và doanh nghiệp lớn 
của Hàn Quốc tham gia. Đây là cơ hội 
tốt để các nhà đầu tư Hàn Quốc tìm 
hiểu về cơ hội đầu tư tại Việt Nam nói 
chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Tỉnh 
Hưng Yên nằm ở trung tâm vùng kinh 
tế trọng điểm Bắc Bộ gồm 7 tỉnh và 
thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh 
và Vĩnh Phúc. Đây là trung tâm kinh tế 

1   KHÁNH VÂN 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn tham dự Diễn đàn 

“KỶ NIỆM 30 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO  
VIỆT NAM - HÀN QUỐC: CÙNG NHAU HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI”

Diễn đàn toàn cầu Maekyung lần thứ 30 với chủ đề “Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam 
– Hàn Quốc: Cùng nhau hướng tới tương lai” đã được tổ chức tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 23/6 với sự 
tham dự của chính giới và đông đảo tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam. Tập đoàn truyền thông 
Maekyung (Hàn Quốc), Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) và Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng tổ chức sự kiện này.

năng động và là đầu tàu kinh tế của 
Việt Nam. 

Cùng với sự phát triển kinh tế của 
cả nước, Hưng Yên là một trong những 
tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương 
đối cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
nhanh theo hướng công nghiệp, dịch 
vụ hóa, hiện đại hóa. Không chỉ có vị trí 
giáp Thủ đô Hà Nội, Hưng Yên còn có hạ 

tầng kinh tế, xã hội phát triển và đồng 
bộ, các tuyến đường bộ, đường sắt, 
đường thủy, lực lượng lao động dồi dào, 
đã qua đào tạo là điều kiện thuận lợi 
thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. 
Với nguồn lực sẵn có tại địa phương, với 
tư duy đổi mới, năng động sáng tạo, 
Hưng Yên cam kết tạo điều kiện tốt để 
các nhà đầu tư phát triển sản xuất tại 

tỉnh. Hưng Yên sẵn 
sàng hợp tác, chào 
đón các nhà đầu tư, 
các doanh nghiệp 
Hàn Quốc đến tìm 
hiểu và đầu tư tại 
Hưng Yên. 

Trong các phiên 
thảo luận, đại diện 
các doanh nghiệp 
hai nước, các học 
giả, nhà nghiên cứu 
đã trao đổi nhiều 

nội dung liên quan đến tiềm năng 
hợp tác song phương Việt - Hàn, 
những biến đổi trong môi trường, tác 
động của các thách thức cũng như cơ 
hội đầu tư đối với Việt Nam, đồng thời 
chỉ ra cách thức để tìm kiếm cơ hội 
hợp tác sâu rộng hơn giữa Việt Nam 
và Hàn Quốc trong các ngành sản 
xuất của tương lai. q                                                                          

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn dự phiên thảo luận tại đại sứ quán Hàn Quốc 

Chủ tịch Trần Quốc Văn tặng quà lưu niệm  
cho phía bạn Hàn Quốc

Chủ tịch Trần Quốc Văn phát biểu  
tại diễn đàn toàn cầu Maekyung lần thứ 30
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Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch 
UBND tỉnh Trần Quốc Văn đã 
giới thiệu về cơ hội và tiềm 
năng của tỉnh Hưng Yên đến 

các doanh nghiệp của Hàn Quốc tham 
gia hội nghị. Đồng chí Trần Quốc Văn 
cho biết: Hưng Yên nằm ở trung tâm 
vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm 
7 tỉnh và thành phố. Đây là trung tâm 
kinh tế năng động và là đầu tàu kinh 
tế của Việt Nam. Cùng với sự phát 
triển kinh tế của cả nước, Hưng Yên là 
một trong những tỉnh có tốc độ tăng 
trưởng kinh tế tương đối cao. Cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng 
công nghiệp, dịch vụ hóa, hiện đại hóa.

Không chỉ có vị trí giáp thủ đô Hà 

1   KHÁNH VÂN 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn  
DỰ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Ngày 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh 
Trần Quốc Văn dự hội nghị xúc tiến 
đầu tư Việt Nam nhân kỷ niệm 30 
năm thiết lập quan hệ ngoại giao 
Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức tại 
thủ đô Seoul. Hội nghị do Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Hàn 
Quốc (KCCI) phối hợp cùng 
Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) tổ chức, thu hút 
sự quan tâm của số lượng lớn các 
doanh nghiệp Hàn Quốc.  

Nội, Hưng Yên còn có hạ tầng kinh tế, 
xã hội phát triển và đồng bộ, các tuyến 
đường bộ, đường sắt, đường thủy, lực 
lượng lao động dồi dào, đã qua đào tạo 
là điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế 
địa phương phát triển. Với nguồn lực 

sẵn có tại địa phương, với tư duy đổi 
mới, năng động sáng tạo Hưng Yên 
cam kết tạo điều kiện tốt để các nhà 
đầu tư phát triển sản xuất tại tỉnh.

Trong các phiên thảo luận, đại diện 
các doanh nghiệp hai nước đã trao đổi 
các tham luận về nội dung như Hợp 
tác kinh tế Hàn - Việt kỷ nguyên hậu 
COVID-19; Cơ hội đầu tư tại Việt Nam - 
những dấu mốc trong xây dựng chính 
sách pháp luật; Phát triển hạ tầng và 
đổi mới sáng tạo - động lực phát triển 
kinh tế Việt Nam... Trong các phát biểu, 
các diễn giả đều bày tỏ tin tưởng vào 
tiềm năng và động lực tăng trưởng 
kinh tế khả quan của Việt Nam sau đại 
dịch; đồng thời nêu lên xu hướng mới 
của doanh nghiệp Hàn Quốc trong giai 
đoạn cách mạng công nghệ 4.0 và kinh 
tế số.

Theo đó, các doanh nghiệp Hàn 
Quốc sẽ tăng dần tỷ trọng công nghệ 
sáng tạo thông qua đầu tư kỹ thuật, 
công nghệ hiện đại, giảm dần tỷ lệ sử 
dụng nhiều lao động. Hội nghị cũng đề 
xuất thêm các hướng hợp tác trong các 
lĩnh vực tiềm năng, hợp tác trong xây 
dựng chuỗi cung ứng, phát triển công 
nghệ thân thiện với môi trường, giảm 
thiểu tác động của biển đổi khí hậu... q

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn dự hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

Chủ tịch Trần Quốc Văn phát biểu tại hội nghị

Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên và các đại biểu dự hội nghị
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Theo thỏa thuận, hai bên 
mong muốn phát huy tối 
đa thế mạnh của mình, huy 
động nguồn lực tổng hợp 

nâng cao hiệu quả hoạt động, góp 
phần mang lại lợi ích chung cho chính 
quyền, người dân, doanh nghiệp. Tỉnh 
Hưng Yên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 
FPT triển khai, chuyển giao các tiến bộ 
khoa học, công nghệ về Chính quyền 
số, Đô thị thông minh, hỗ trợ tỉnh Hưng 
Yên thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 
2022-2026.

Để hiện thực hóa các mục tiêu của 
Thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ cùng 
phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng 
yếu như: triển khai đề án Chuyển đổi 

1  ĐINH TUẤN

Hưng Yên và FPT ký kết thỏa thuận hợp tác 
CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngày 14/6, UBND tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển 
đổi số giai đoạn 2022 - 2026 hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế số.

số của tỉnh; hợp tác phát triển nguồn 
nhân lực số; nghiên cứu đầu tư xây 
dựng tổ hợp giáo dục chất lượng 
cao từ tiểu học đến cao đẳng; tư vấn 
chuyển đổi số và triển khai các ứng 
dụng chuyển đổi số cho doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Hưng Yên mong muốn 
sau lễ ký kết hai bên sẽ nhanh chóng 
từng bước cụ thể hóa các nội dung 
hợp tác dựa trên thế mạnh của từng 
bên và gắn với đặc thù của từng ngành, 
từng lĩnh vực của tỉnh đáp ứng đúng 

xu hướng chuyển đổi số của quốc gia. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng 
mong muốn, dựa trên thế mạnh của 
FPT, Tập đoàn đặc biệt hỗ trợ tỉnh trong 
phát triển kinh tế số. 

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám 
đốc FPT, với kinh nghiệm 34 năm triển 
khai các hạ tầng công nghệ thông tin 
quan trọng của quốc gia, các ngành, 
các lĩnh vực, FPT cam kết đồng hành 
lâu dài cùng tỉnh trong việc tư vấn, triển 
khai chiến lược chuyển đổi số giúp tỉnh 
thúc đẩy phát triển toàn diện trên cả ba 
trụ cột kinh tế số, xã hội số, chính phủ 
số. Dựa trên các giải pháp công nghệ, 
FPT sẽ góp phần giúp người dân, doanh 
nghiệp tiếp cận với các công nghệ mới 
thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế 
số. Đặc biệt, FPT mong muốn đầu tư 
phát triển hệ thống giáo dục trên địa 
bàn tỉnh, giúp người dân tiếp cận các 
chương trình giáo dục chất lượng cao 
phù hợp với điều kiện kinh tế. q 

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn FPT ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên  
Nguyễn Duy Hưng phát biểu

Tổng Giám đốc FPT  Nguyễn Văn Khoa 
 phát biểu
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Tại hội thảo các đại biểu cùng 
trao đổi, chia sẻ những kinh 
nghiệm quý, bài học hay 
nhằm tiếp tục thực hiện tốt 

việc tham mưu với Tỉnh ủy đánh giá 
các vấn đề lý luận và thực tiễn về công 
tác đào tạo lý luận chính trị đối với cán 
bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần hoàn 
thiện tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ 
máy trong hệ thống chính trị trong 
thời gian tới.

Các đại biểu đã tập trung thảo 
luận, phân tích các nội dung như: 
Giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả 

1   THU HẰNG

HỘI THẢO KHOA HỌC “CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO LÝ LUẬN 
CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI CÁN BỘ TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

  Ngày 24/6, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ 
chức hội thảo khoa học “Chế độ đào tạo lý luận chính trị đối với cán bộ trong tình hình mới – Thực trạng và 
những vấn đề đặt ra”.

quy định của Trung ương về đào tạo 
lý luận chính trị trong tình hình mới; 
thực trạng và vấn đề đặt ra về công 

tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ 
không tập trung; trách nhiệm, quyền 
hạn của các cơ quan liên quan trong 

đào tạo lý luận chính trị; đào tạo, bồi 
dưỡng lý luận chính trị gắn với công 
tác quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ; 
công tác quản lý và trách nhiệm của 
đội ngũ giảng viên trong đào tạo, bồi 
dưỡng lý luận chính trị…

Đại diện lãnh đạo Cục Đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung 
ương) khẳng định những ý kiến tham 
luận tại hội thảo là những vấn đề 
đang đặt ra trong tình hình hiện nay 
đối với việc đào tạo lý luận chính trị 
cho cán bộ, trong đó có rất nhiều 
kinh nghiệm thực tiễn, giải pháp hay. 
Những ý kiến tham luận tại hội thảo 
là cơ sở để Cục Đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ tổng hợp, đề xuất Trung ương 
nghiên cứu, ban hành các chính sách, 
chế độ đào tạo lý luận chính trị trong 
tình hình mới bảo đảm thiết thực, 
hiệu quả. q

Quang cảnh hội thảo

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ, KHƠI NGUỒN TRI THỨC, 
CÔNG CỤ HỮU HIỆU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

1  ĐỖ HUYỀN

Ngày 19/4 tại huyện Văn Lâm diễn ra hội nghị tọa đàm bàn giải pháp đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ nhằm 
khơi nguồn tri thức, công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội.  

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Hưng Yên 
Nguyễn Duy Hưng yêu cầu 
các cấp, ngành tiếp cận các 

kiến thức do các nhà khoa học, chuyên 
gia trao đổi để thay đổi cách thức nhìn 
nhận nhằm tạo ra sự chuyển biến tích 
cực trong xây dựng các hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo. Các trường 
đại học, cao đẳng trên địa bàn củng cố 
thông tin, kiến thức về đổi mới sáng tạo 
và sở hữu trí tuệ để xây dựng chương 
trình đào tạo phù hợp. Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh chắt lọc, tiếp thu các 

kiến thức do các nhà khoa học, nhằm 
đưa đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ đi 
vào thực chất, thiết thực góp phần thúc 
đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ 
nhận định, đổi mới, sáng tạo là đổi mới 
tư duy, đổi mới mô hình phát triển, thay 
vì dựa vào khai thác tài nguyên sẵn có 
thì đổi mới dựa trên ứng dụng công 
nghệ mới. Hơn bao giờ hết công nghệ 
mới và tài sản trí tuệ là công cụ hữu hiệu 
để thúc đẩy phát triển.

Ông Trần Tùng Chuẩn, Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng 

Yên cũng khẳng định, sau 4 năm triển 
khai Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên 
giai đoạn 2017 – 2020”, hoạt động khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn 
bước đầu có những chuyển biến tích 
cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế 
- xã hội của địa phương. 

Trong giai đoạn này, nhiều tổ chức, 
cá nhân, doanh nghiệp đã đăng ký xác 
lập bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đồng 
thời, nhiều dự án, nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ về tuyên truyền, hỗ trợ xây 
dựng, phát triển thương hiệu các sản 
phẩm nổi tiếng của tỉnh được thực hiện. 
Đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên có 29 sản 
phẩm tiêu biểu được bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ. q

 Quang cảnh hội nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng phát biểu

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
 Trần Tùng Chuẩn phát biểu

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị
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Tại hội thảo, đại diện Văn 
phòng Uỷ ban vũ trụ Việt 
Nam giới thiệu một số ứng 
dụng kết quả công nghiệp 

vũ trụ cho dân sự; ứng dụng công nghệ 
vũ trụ trong sản xuất nông nghiệp 
(quản lý và bảo quản nông sản); ứng 

HỘI THẢO “ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ 
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI HƯNG YÊN”

1   THU PHƯƠNG

Ngày 16/6, Sở Khoa học và Công 
nghệ Hưng Yên phối hợp với Văn 
phòng Ủy ban vũ trụ Việt Nam (Bộ 
Khoa học và Công nghệ) tổ chức 
hội thảo “Ứng dụng khoa học và 
công nghệ vũ trụ phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội tại Hưng Yên”. 

dụng công nghệ vũ trụ trong hoạt 
động thanh tra, giám sát, giải quyết 
các vấn đề tranh chấp, quy hoạch; xử lý 
các vấn đề về môi trường, giám sát tài 
nguyên. Các đại biểu đã tham luận một 
số nội dung về các vấn đề: Ứng dụng 
khoa học và công nghệ vũ trụ phục vụ 
phát triển trong các lĩnh vực như: Nông 
nghiệp; giao thông vận tải; giáo dục và 
đào tạo; an ninh – quốc phòng; phát 
thanh – truyền hình; tài nguyên và môi 
trường...  

Những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã 
tích cực triển khai ứng dụng khoa học 
và công nghệ vũ trụ, công nghệ số, kinh 
tế số phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
và điều hành; các sở, ngành liên quan 
cũng tích cực triển khai ứng dụng khoa 
học và công nghệ cao vào quản lý, phục 
vụ chuyên môn, phát triển kinh tế - xã 
hội. Cụ thể: Xây dựng trung tâm dữ liệu 
tập trung; triển khai hệ thống thư điện 
tử, quản lý văn bản đi, đến; triển khai 
mạng truyền số liệu chuyên dùng của 

các cơ quan Đảng, Nhà nước kết nối 
liên thông từ xã đến tỉnh, Trung ương...; 
triển khai nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
GIS và phân tích thứ bậc (AHP) đánh giá 
tiềm năng phát triển nuôi cá nước ngọt 
tại tỉnh Hưng Yên; xây dựng hệ thống 
thiết bị kiểm soát vi khí hậu để nâng 
cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và 
bảo đảm chất lượng nông sản; sử dụng 
công nghệ truyền hình qua vệ tinh 
Vinasat – 1... q                                               

 Quang cảnh hội thảo

Các đại biểu tham luận tại hội thảo
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Tham dự buổi lễ có: Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng 
ban Tuyên giáo Trung ương 
Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó 

Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Chủ 
tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng - 
Chủ tịch Quỹ Vifotec, Trưởng Ban Tổ 
chức Giải thưởng, cùng đại diện lãnh 
đạo các bộ, ban, ngành Trung ương 
và địa phương.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết: 

 Tối 11/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ 
thuật Việt Nam (Vifotec) tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (WIPO 2021). 

84 CÔNG TRÌNH ĐOẠT GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  VIỆT NAM

1  LÝ HƯƠNG

Sau 16 năm thực hiện quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ 
chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật theo 
2 cấp (cấp toàn quốc và cấp bộ, tỉnh, 
thành phố), đã thu được những kết 
quả đáng khích lệ, từ chỗ chỉ có hơn 
30 tỉnh, thành phố tham gia, đến nay 
đã có 55 bộ, ngành, tỉnh, thành phố 
tham gia với hơn 7 nghìn giải pháp 
sáng tạo dự thi.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc 
lần thứ 16 được khởi động trong hai 
năm 2020, 2021 trong bối cảnh khó 
khăn, phức tạp do đại dịch Covid 19 
bùng phát. Tuy nhiên, số lượng các giải 
pháp tham dự Hội thi lần thứ 16 không 
giảm: có 550 giải pháp dự thi toàn quốc 
và 84 giải pháp đoạt giải. Ban Tổ chức 
đã quyết định trao 5 giải Nhất, 11 giải 
Nhì, 23 giải Ba, 45 giải Khuyến khích 

và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng 
Bằng khen cho các cá nhân là Chủ 
nhiệm và đồng Chủ nhiệm của các 
giải pháp đoạt giải Nhất Hội thi. Nhân 
dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam tặng 39 Bằng Lao động sáng tạo 
và Trung ương Đoàn tặng 2 Bằng khen, 
15 Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các 
tác giả đoạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Những thành tích trên là nguồn 
động viên to lớn đối với các nhà khoa 
học, các tập thể và cá nhân đang lao 
động sáng tạo, đóng góp một phần 
không nhỏ vào sự nghiệp phát triển 
kinh tế của đất nước. q                                     

Lãnh đạo Đảng Nhà nước trao giải cho  
đại diện các nhóm tác giả đạt giải

Một công trình tiêu biểu đạt giải
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Cuộc thi KHKT cấp quốc gia 
học sinh trung học năm 
2021-2022 với sự tham 
gia của 71 đơn vị với 144 

dự án. Sau 3 ngày làm việc với tinh 
thần nghiêm túc, công tâm, khách 
quan, phối hợp chặt chẽ, khoa học, 
trách nhiệm giữa ban tổ chức với 
các đơn vị dự thi, cuộc thi đã hoàn 
thành đúng với mục tiêu, quy chế đã 
đề ra. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức 
trao 12 giải Nhất, 15 giải Nhì, 17 giải 
Ba, 27 giải Tư và 23 giải Triển vọng 

cho các dự án xuất sắc. Theo đánh 
giá của Ban giám khảo, các dự án 
tham dự cuộc thi năm nay đều được 
đầu tư bài bản, nghiêm túc, có chất 
lượng cao, xứng đáng là những dự 
án tiêu biểu của các đơn vị dự thi 
tham gia cuộc thi.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng 
Nguyễn Hữu Độ mong muốn, thông 
qua cuộc thi, các cấp lãnh đạo, quản 
lý giáo dục sẽ thống nhất nhận thức 
và coi hoạt động nghiên cứu khoa 
học trong nhà trường là một trong 

những con đường thực hiện đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đào 
tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của 
Trung ương Đảng, tăng cường giáo 
dục toàn diện phẩm chất và năng 
lực học sinh trong thực hiện Chương 
trình giáo dục phổ thông 2018.

Tỉnh Hưng Yên đạt giải Nhất là 
dự án: “Hệ thống theo dõi, giám sát 
bệnh nhân Covid 19 tại nhà” của học 
sinh Nguyễn Minh Tú và Nguyễn 
Đức Hoàng, Trường THPT Chuyên 
Hưng Yên. q

1 THU PHƯƠNG

HƯNG YÊN CÓ GIẢI NHẤT CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT 
CẤP QUỐC GIA HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM 2021-2022
Ngày 27/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật 
(KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm 2021-2022 theo hình thức trực tuyến. 

Quang cảnh buổi lễ Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi lễ

Các tác giả được nhận giải tại buổi lễ
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Cuộc thi nhận được hơn 100 
mô hình, sản phẩm tham 
dự của các tác giả, nhóm 
tác giả là học sinh bậc THCS 

và THPT ở 10 huyện, thị xã, thành phố 
trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm dự 
thi tập trung vào 5 lĩnh vực: đồ dùng 
dành cho học tập; dụng cụ sinh hoạt 
gia đình và đồ chơi trẻ em; phần mềm 
tin học, tự động hóa; sản phẩm thân 

thiện với môi trường; các giải pháp kỹ 
thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí 
hậu, bảo vệ môi trường và phát triển 
kinh tế. 

Ban tổ chức đã trao 40 giải gồm: 
1 giải Nhất cho đề tài “Hệ thống theo 
dõi, giám sát bệnh nhân Covid-19 
tại nhà” của nhóm tác giả Nguyễn Minh 
Tú, Nguyễn Đức Hoàng (Trường THPT 
Chuyên Hưng Yên). Còn lại là 6 giải Nhì, 

9 giải Ba, 24 
giải Khuyến 
khích.

Theo đánh 
giá của ban tổ 
chức, các sản 
phẩm dự thi 
năm nay có 
nhiều ý tưởng 
mới, sáng tạo, 
thể hiện trình 
độ kỹ thuật, 
khả năng tích 
hợp các giải 
pháp công 
nghệ, khả 

VINH DANH 40 SẢN PHẨM SÁNG TẠO 
của thanh thiếu niên nhi đồng

Ngày 20/1, tỉnh Hưng Yên tổ chức tổng kết cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ II năm 
2021”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi. 

1  ĐINH TUẤN

Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch LHH KHKT tỉnh trao giải cho các tác giả đạt giải

năng lập trình trên nhiều phần mềm 
máy tính để tạo ra các sản phẩm hữu ích 
trong học tập, cuộc sống và bảo vệ môi 
trường. Nhiều sản phẩm công nghệ tốt, 
sau khi hoàn thiện có thể ứng dụng vào 
thực tiễn đời sống cũng như phục vụ 
học tập, sinh hoạt như: “Hệ thống theo 
dõi, giám sát bệnh nhân Covid-19 tại 
nhà”, “Thiết kế kính thiên văn khúc xạ 
từ nguyên vật liệu đơn giản”, “Thiết kế 
từ điển nhân vật văn học trong chương 
trình Ngữ văn Trung học cơ sở”, “Găng 
tay robot hỗ trợ ngôn ngữ cho người 
câm”, “Áo tản nhiệt cho các y bác sĩ 
nơi tuyến đầu chống dịch”, “Hệ thống 
thông tin quản lý khai báo y tế dành cho 
trường học”…  

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch 
bệnh COVID-19, nhưng số lượng sản 
phẩm tham dự Cuộc thi năm nay tăng 
so với trước đã khẳng định sức thu hút 
lớn từ Cuộc thi đã khơi dậy, phát huy 
nguồn lực sáng tạo của đông đảo học 
sinh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, khuyến 
khích động viên  thế hệ trẻ năng động, 
sáng tạo, có trách nhiệm với xã hội. qLãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo Hưng Yên trao giải cho các tác giả đạt giải
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Trên địa bàn tỉnh hiện có 
nhiều cơ sở sản xuất ở các 
làng nghề như mộc Hòa 
Phong, Thụy Lân; đúc đồng 

ở thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng đã 
chủ động, tích cực áp ụng công nghệ 
4.0 vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đó 
là những chiếc máy khắc gỗ bằng công 
nghệ CNC, máy tiện, ép tự động nhằm 
thay thế lao động thủ công. Công nghệ 
4.0 giúp các cơ sở sản xuất cập nhật các 
mẫu mã mới từ đó lập trình trên máy vi 
tính để có thể tạo ra nhiều sản phẩm 
mới, lạ, đẹp mắt và hấp dẫn, đáp ứng 

nhu cầu ngày càng cao của người tiêu 
dùng. Đồng thời tăng năng suất, chất 
lượng sản phẩm, có thể tạo ra số lượng 
lớn sản phẩm giống hệt nhau trong 
thời gian ngắn. Ngoài ra, việc ứng dụng 
khoa học công nghệ vào sản xuất còn 
giảm thiểu nguy cơ mất an toàn lao 
động đối với con người, giảm ô nhiễm 
môi trường. 

Không chỉ ứng dụng công nghệ 4.0 
trong sản xuất, các cơ sở sản xuất tiểu 
thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng 
đang ngày càng khai thác thế mạnh 
của khoa học công nghệ, công nghệ 

thông tin trong việc quảng bá thương 
hiệu, mở rộng thị trường, thiết lập các 
kênh bán hàng mới. Thông qua mạng 
internet, nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ 
công nghiệp đã thiết lập thêm kênh 
bán hàng mới trên các sàn thương mại 
điện tử, trang mạng xã hội. Giờ đây thay 
vì phụ thuộc vào đại lý phân phối sản 
phẩm, các cơ sở có thể tự tìm đến khách 
hàng, tự giới thiệu và quảng bá sản 
phẩm của mình tới khách hàng giúp 
giảm bớt khâu trung gian. Từ đó, đưa 
sản phẩm chất lượng, uy tín tới tận tay 
khách hàng, đem lại lợi nhuận cao. q

1  MAI NHUNG

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 
TRONG PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

Toàn tỉnh hiện có hơn 19 nghìn cơ sở sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp, trong đó tập trung 
vào các ngành nghề như: Mộc, chế biến nông 
sản, sản xuất hương,mây tre đan, đúc đồng, 
chạm bạc, tái chế... Để đáp ứng yêu cầu sản 
xuất trong tình hình mới, các cơ sở sản xuất 
tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích 
cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 
Trong đó, công nghệ 4.0 đang ngày càng được 
áp dụng rộng rãi nhằm tối ưu hóa sản xuất. 

BẢN TIN
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Theo đó tỉnh chỉ đạo các sở, 
ban, ngành thực hiện tốt 
công tác số hóa hồ sơ, giải 
quyết thủ tục hành chính tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công và 
Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh và Bộ 
phận Một cửa của Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp tỉnh (từ ngày 1/6/2022. 
Qua đó, cập nhật bổ sung và kết nối, 
chia sẻ dữ liệu thủ tục hành chính với 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Với UBND cấp huyện thực hiện 
số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả 
số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính trong tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính từ ngày 
1/12/2022; Ủy ban nhân dân cấp xã 
thực hiện từ ngày 1/6/2023. Riêng 25 
dịch vụ công thiết yếu tại Phụ lục I 
kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, 
các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, 
xã căn cứ danh mục thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan triển khai thực hiện số 
hóa từ ngày 01/7/2022.

Tập trung thực hiện có hiệu quả Kế 
hoạch 44/KH-UBND ngày 14/3/2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về số hóa 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ 
quan hành chính nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên. q

SỐ HÓA CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU 
PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP 

1  ĐỨC MINH

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai 
chương trình số hóa, cung cấp dịch 
vụ công thiết yếu phục vụ người dân 
và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng 
dụng dữ liệu về dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 2022-
2025, tầm nhìn đến năm 2030.
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GACP là viết tắt của Good 
Agricultural and Collection 
Practices tức là “Thực hành 
tốt nuôi trồng và thu hái”. 

GACP-WHO là “Thực hành tốt nuôi 
trồng và thu hái theo khuyến cáo của 
Tổ chức y tế thế giới (WHO)”. Đây là các 
nguyên tắc, tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm 
đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu 
quả của dược liệu.

Tiêu chuẩn của GACP-WHO rất chặt 
chẽ, bao gồm nhiều công đoạn như: 
Chọn dược liệu; chọn giống thông 
qua đánh giá lai lịch và kiểm tra chất 
lượng nguồn giống; lựa chọn địa điểm 

ở vùng đất trồng phù hợp có các yếu 
tố tác động của việc trồng trọt đến môi 
trường sinh thái xung quanh. Cùng đó 
là cách trồng chăm sóc bảo vệ cây; các 
công đoạn thu hoạch, sơ chế và bảo 
quản dược liệu...

Chứng nhận dược liệu đạt GACP- 
WHO sẽ là một bước ngoặt lớn mở ra 
triển vọng để đưa Nghệ Chí Tân đến thị 
trường Dược phẩm thế giới một cách 
dễ dàng hơn. Mô hình 50 ha cũng là 
tiền đề để mở rộng quy mô toàn Huyện 
trong năm tới.

Công ty TNHH Hoàng Minh Châu 
Hưng Yên cũng đã có 3 năm liên tiếp 

NGHỆ CHÍ TÂN CỦA CÔNG TY HOÀNG MINH CHÂU  
ĐẠT TIÊU CHUẨN GACP-WHO 

1  MẠNH HÀ

Ngày 29/3 Bộ Y tế, Cục Y Dược cổ truyền VN đã chính thức chứng nhận 
vùng nguyên liệu 50 ha Nghệ cùng với hệ thống nhà xưởng của Công ty 
TNHH Hoàng Minh Châu Hưng Yên đạt tiêu chuẩn GACP -WHO. Đây 
là một sự cố gắng rất lớn của công ty và bà con nông dân Chí Tân. Từ 
đây cây nghệ vàng trồng tại 50 ha này sẽ đạt tiêu chuẩn dược liệu, sẽ là 
nguồn nguyên liệu chất lượng cao, cung cấp cho các nhà máy dược trong 
và ngoài nước.

được Bộ Công Thương công nhận sản 
phẩm của công ty đạt danh hiệu sản 
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
cấp Quốc Gia. q
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1  BÙI QUANG NAM  
       Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phù Cừ

“Quả bằng quả trứng 
Vỏ thì mỏng tang 

Cùi dày mọng căng 
Hạt nâu nhỏ xíu. 

 
Ăn vào mát dịu 

Hương vị đường phèn 
Quả chín trĩu cành 

Hồng tươi sắc nắng”.
 (Thơ Nguyễn Khắc Hào) 

Với đặc tính cho thu hoạch 
vào thời điểm trung tuần 
tháng 5 hàng năm (sớm 
hơn các loại vải khác trên 

thị trường từ 15-20 ngày); quả vải 
khi chín có màu đỏ tươi, có hương 
vị thơm, ngọt đượm; quả to, trọng 
lượng trung bình từ 16-22 quả/1 kg; 
đặc biệt trong điều kiện bình thường 
vải sau thu hoạch từ 4-5 ngày vẫn giữ 
được độ tươi, quả sáng và hương vị 

đặc trưng mà không loại vải nào có 
được. Sản phẩm được sản xuất theo 
quy trình VietGAP; được cục Sở hữu 
Trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ nhãn 
hiệu “Vải trứng Hưng Yên”, được 
UBND tỉnh Hưng Yên đánh giá là sản 
phẩm OCOP hạng 04 sao.

Cây vải tổ ở thôn Ba Đông, xã Phan 
Sào Nam, huyện Phù Cừ có tuổi trên 
100 năm. Sản phẩm vải trứng Hưng 
Yên được phân bố ở các xã phía bắc 
của huyện Phù Cừ, tập trung chủ yếu 
ở xã Phan Sào Nam, Minh Tân và một 
số xã của huyện Ân Thi. Với tổng diện 
tích trên 220 ha, trong đó có khoảng 
90 ha cho thu hoạch, sản lượng niên 
vụ vải năm 2022 đạt khoảng 70 tấn, giá 
bán bình quân từ 110.000-130.000 đ/kg 
ngay tại vườn để đưa ra các thị trường 
nội địa và xuất khẩu sang thị trường các 
nước Đức, Hàn Quốc,… Tuy nhiên, do 
đặc tính là loại cây trồng đòi hỏi các yêu 

cầu về kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cao, vì 
vậy sản phẩm Vải trứng Hưng Yên luôn 
trong tình trạng “cung” không đủ “cầu”.

Căn cứ điều kiện thổ nhưỡng, 
những năm qua tỉnh luôn quan tâm, 
định hướng phát triển mở rộng diện 
tích trồng cây vải trứng Hưng Yên 
tại 06 xã phía Bắc của huyện Phù Cừ 
và một số xã huyện Ân Thi, với diện 
tích dự kiến trong giai đoạn 2021-
2025 khoảng trên 450 ha. Bằng các 
nguồn kinh phí của tỉnh, huyện hỗ 
trợ trực tiếp người dân trong thực 
hiện như: Hỗ trợ giống, tập huấn kỹ 
thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây 
trồng, mua phân vi sinh, phân hữu cơ 
đối với vùng sản xuất đã được chứng 
nhận VietGAP, ứng dụng quy trình 
thực hành sản xuất tốt và chứng nhận 
VietGAP, công tác quảng bá, giới 
thiệu sản phẩm… q

VẢI TRỨNG HƯNG YÊN
Nằm ở phía bắc của huyện Phù Cừ và một phần của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; những năm gần đây đã bảo tồn, 
lưu giữ và phát triển giống gen cây trồng quý, riêng có của tỉnh Hưng Yên, đó là sản phẩm Vải trứng Hưng Yên.

Ảnh: Hào Nguyễn
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Bộ Thông tin và Truyền thông 
(TT&TT) cùng với các Bộ, 
ngành, địa phương đã tổ 
chức các hội nghị tập huấn, 

các lớp đào tạo, hội nghị kết nối nông 
sản trên thương mại điện tử nhằm hỗ 
trợ và phát triển nguồn nhân lực địa 
phương ứng dụng công nghệ mới vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế số 
nông nghiệp, nông thôn.

Các tỉnh Bắc Giang, Sơn La, Hưng 
Yên, Bắc Kạn… có thế mạnh về các mặt 
hàng nông sản đặc sản địa phương 
được người tiêu dùng ưa chuộng như 

vải thiều, mận hậu, xoài, dâu tây, bưởi, 
nhãn lồng, bí xanh… Bên cạnh tìm 
hướng xuất khẩu, việc tiêu thụ các sản 
phẩm nông sản tại thị trường trong 
nước được chú trọng, trong đó mở 
rộng kênh phân phối khi kinh tế số 
trong nông nghiệp đang trở thành xu 
hướng.

Thông qua công tác tổ chức, kết nối 
từ Bộ TT&TT, Cục Thương mại điện tử 
và Kinh tế số (Bộ Công Thương), các sàn 
thương mại điện tử Postmart.vn, Voso.
vn và Sendo đã sớm đưa ra phương án 
cũng như kế hoạch chuẩn bị trước để 
đào tạo, hướng dẫn các hộ dân tại địa 

bàn tỉnh Bắc Giang, Sơn La, Hưng Yên 
qua kênh trực tuyến hay các bộ tài liệu 
hướng dẫn đăng ký gian hàng, cách 
thức bán hàng, đăng bán sản phẩm, 
quản lý đơn hàng… cho các sản phẩm 
vải thiều Bắc Giang, mận Sơn La, nhãn 
Hưng Yên, bí xanh Bắc Kạn…

Theo ông Phan Trọng Lê, Trưởng 
Ban Nghiên cứu và Phát triển thương 
hiệu, Vietnam Post, trung bình mỗi ngày 
lượng truy cập vào sàn Postmart.vn 
đạt gần 10.000 lượt, tăng mạnh so với 
trước. Đa số người tiêu dùng truy cập 
và lựa chọn mua các sản phẩm nông 
sản trái cây, đặc sản chính vụ của các 

địa phương. Như 
vậy, việc tiêu thụ 
các sản phẩm nông 
sản của địa phương 
trên thương mại 
điện tử đang tạo ra 
thói quen tiêu dùng 
mới bởi sự tiện lợi 
khi mua sắm và tiết 
kiệm chi phí cho 
các doanh nghiệp, 
hợp tác xã, hộ kinh 
doanh. q                                                                                   

THÚC ĐẨY KÊNH TIÊU THỤ NÔNG SẢN QUA SÀN 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1  MẠNH HÀ

Các địa phương như Hưng Yên, Bắc Giang, Sơn La, Bắc Kạn, Bình Định, Cần Thơ… đã ban hành 
kế hoạch, triển khai kết nối xúc tiến tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam. 
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Từ đầu năm 2022 đến nay, đã 
phối hợp với các địa phương 
tổ chức 6 lớp phổ biến pháp 
luật về vệ sinh ATTP cho gần 

1.000 lượt hộ dân, chủ yếu là các chủ 
trang trại và cơ sở chăn nuôi, trồng 
trọt, chế biến, kinh doanh nông sản. 
Qua đó giới thiệu các văn bản của nhà 
nước về quy chuẩn kỹ thuật trong sản 
xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm 
an toàn; các quy định về sơ chế, chế 
biến nông phẩm; kỹ năng tìm kiếm thị 
trường và kết nối với chuỗi giá trị nông 
sản trong nước và thế giới.

Ngoài ra còn triển khai trình 
diễn hàng chục mô hình VietGAP, 
VietGAHP trên cây rau, cây ăn trái và 
chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đồng thời 
tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm 

tra, giám sát đột xuất các chuỗi ngành 
hàng có nguy cơ mất ATTP cao như 
sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến 
và kinh doanh nông sản nhỏ lẻ nhằm 
phát hiện, xử lý kịp thời tổ chức, cá 
nhân vi phạm.

Đồng thời hướng dẫn nông dân 
trong tuân thủ nghiêm ngặt các quy 
trình VietGAP, VietGAHP trên các cây 
trồng vật nuôi. Cấm lạm dụng chất 
kháng sinh khi chăn nuôi, chất bảo 
quản và phụ gia chế biến; không dùng 
phân tươi, nước phân chuồng tươi 
chăm bón cho rau màu và cây ăn quả 
các loại. Cấm sử dụng thuốc thú y, 
thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích 
tăng trưởng ngoài danh mục cho phép 
trên cây trồng và vật nuôi; không được 
sử dụng chất tạo màu đã cấm dùng 

trong chế biến thực phẩm. Nghiêm 
cấm sử dụng chất làm chín sớm và 
chất bảo quản hoa quả; không buôn 
bán các chất cấm trong chăn nuôi và 
trồng trọt; không được bơm nước vào 
gia súc, gia cầm trước khi giết mổ...

Đến hết năm, tiếp tục tập huấn 
cho các địa phương; tư vấn, hỗ trợ 
thực hiện quy trình quản lý chất lượng 
ATTP và công nghệ sơ chế, chế biến, 
bảo quản, kết hợp xúc tiến tiêu thụ 
sản phẩm. Đồng thời, tạo thuận lợi 
chứng nhận xây dựng hệ thống quản 
lý chất lượng cho các hộ đầu tư vào 
vùng sản xuất đã được quy hoạch. 
Rà soát các chuỗi cung ứng, tiêu thụ 
nông sản hiện có và từng bước nâng 
lên thành chuỗi giá trị bền vững theo 
tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế... q            

QUẢN LÝ NÔNG SẢN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 
VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

XÂY DỰNG VÙNG NGUYÊN LIỆU CHO SẢN PHẨM OCOP

1  NGỌC THU

1  THANH HUYỀN

Sở Nông nghiệp PTNT Hưng Yên 
đang triển khai nhiều giải pháp 
quản lý chất lượng nông sản, nhằm 
đảm bảo chất lượng và an toàn 
thực phẩm (ATTP) trên địa bàn 
tỉnh.

Thực hiện Chương trình OCOP, các 
địa phương trên địa bàn Hưng Yên 
đang phát triển các vùng nguyên liệu 
gắn với các sản phẩm nông nghiệp 
chất lượng cao mang đặc trưng, 
lợi thế, thương hiệu của từng địa 
phương, góp phần mở ra cơ hội liên 
kết trong xây dựng chuỗi sản xuất 
để phát triển kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn theo hướng bền vững. 
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Toàn tỉnh hiện có 140 sản 
phẩm, nhóm sản phẩm đạt 
chứng nhận OCOP cấp tỉnh, 
trong đó có 116 sản phẩm, 

nhóm sản phẩm đạt hạng 3 sao và 24 
sản phẩm hạng 4 sao. Các sản phẩm 
OCOP mang đậm nét đặc trưng của địa 
phương gắn với tổ chức sản xuất, hình 
thành các vùng sản xuất hàng hóa tập 
trung, quy mô lớn gắn với xây dựng 
vùng nguyên liệu ổn định, áp dụng 
công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật 
trong chế biến và bảo quản các sản 
phẩm đạt chất lượng cao.

Các vùng trồng nhãn, chuối, nghệ 
tập trung ở huyện Khoái Châu, Tiên Lữ, 
Phù Cừ và thành phố Hưng Yên, việc 
xây dựng vùng nguyên liệu theo tiêu 
chuẩn hữu cơ gắn với OCOP được quan 
tâm. Việc tự chủ nguồn nguyên liệu sản 
xuất đã giúp một số sản phẩm OCOP 
của tỉnh xuất khẩu như: Sản phẩm bột 
nghệ của Công ty TNHH Hoàng Minh 
Châu, xã Chí Tân (Khoái Châu), sản 
phẩm hạt sen, long nhãn của Công ty 

TNHH Lai Hoài, xã Hồng Nam (thành 
phố Hưng Yên), nhãn quả tươi của HTX 
cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng, xã Tân 
Hưng (thành phố Hưng Yên)…

Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có 
thêm từ 30 đến 40 sản phẩm, nhóm sản 
phẩm được đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Sở Nông 
nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện 
các chính sách khuyến khích, hỗ trợ thúc 

đẩy hình thành và phát triển các vùng 
sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô 
lớn; phát triển các sản phẩm mới trên 
cơ sở lợi thế vùng nguyên liệu và khôi 
phục, phát huy các làng nghề, nghề 
truyền thống; ứng dụng những giải 
pháp về khoa học  công nghệ, chuyển 
đổi số để phát triển và kiểm soát chất 
lượng các vùng nguyên liệu của sản 
phẩm OCOP.q                                                   

Mục tiêu của đề án, đến 
năm 2025, diện tích đất 
trồng trọt hữu cơ đạt 
khoảng 1% diện tích 

trồng trọt đối với các cây trồng chủ 
lực của tỉnh như: Lúa, cây ăn quả, rau. 
Tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt 

khoảng 1% tính trên tổng sản phẩm 
chăn nuôi đối với các sản phẩm chăn 
nuôi chủ lực của tỉnh như: Thịt gia súc, 
thịt gia cầm, thủy cầm. Diện tích nuôi 
thả thủy sản hữu cơ đạt khoảng 0,5% 
tổng diện tích đối với một số sản phẩm 
nuôi chủ lực của tỉnh. Giá trị gia tăng 

của các sản phẩm nông nghiệp hữu 
cơ so với sản xuất phi hữu cơ ít nhất từ 
15% trở lên. 

Đến năm 2030, diện tích đất trồng 
trọt hữu cơ đạt khoảng 1,5% diện tích 
đất trồng trọt đối với các cây trồng 
chủ lực của tỉnh như: Lúa, cây ăn quả, 

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
1  NGỌC THU

Đề án “Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 
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Vải lai chín sớm Phù Cừ được 
Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn 
hiệu chứng nhận năm 2016, 
được UBND tỉnh xếp hạng 

sản phẩm OCOP 4 sao, có đặc điểm 
chín sớm, khối lượng từ 25 đến 30 
quả/1kg, vị dịu ngọt và mùi thơm đặc 
trưng. Sản lượng bình quân đạt từ 
8.500 đến 9.500 tấn/năm.

Cùng đó, vải lai chín sớm Phù Cừ 

được hỗ trợ ứng dụng quy trình thực 
hành sản xuất tốt và hỗ trợ chứng nhận 
đạt tiêu chuẩn VietGAP đối với các vùng 
sản xuất tập trung có quy mô lớn, đồng 
thời có tem truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm giúp có thông tin đầy đủ, nhanh 
chóng về sản phẩm.

Để tiêu thụ sản phẩm vải lai chín 
sớm Phù Cừ, các hộ trồng vải, hợp tác xã 
được hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc 

1  THANH HUYỀN

 HUYỆN PHÙ CỪ CÓ 150 HA VẢI ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN 
SẢN XUẤT THEO QUY TRÌNH VIETGAP

 Hiện nay, tổng diện tích vải của huyện Phù Cừ là 954,3 ha, trong đó 150 ha đã được cấp chứng nhận 
sản xuất theo quy trình VietGAP. Có 3 vùng (ở các xã Tam Đa, Minh Tiến, Phan Sào Nam) đã được cấp 
chứng nhận vùng có đủ điều kiện xuất khẩu (vùng được cấp mã số OTAS) ra thị trường Nhật Bản, Hàn 
Quốc, châu Âu...

tiến thương mại, kết nối cung cầu qua 
các hội chợ kết nối, triển lãm hàng nông 
sản được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành 
phố. Sản phẩm được duy trì cập nhật 
đầy đủ thông tin về sản phẩm hàng 
hóa trên các sàn giao dịch điện tử, cổng 
thông tin điện tử của trung ương, của 
tỉnh... Một số lượng nhỏ đã được xuất 
khẩu sang các nước Nga, Trung Quốc, 
Hàn Quốc... q
                                                                                 

rau. Tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ 
đạt khoảng 1,5-2% tính trên tổng sản 
phẩm chăn nuôi đối với các sản phẩm 
chăn nuôi chủ lực của tỉnh như: Thịt gia 
súc, thịt gia cầm, thủy cầm. Diện tích 
nuôi thả thủy sản hữu cơ đạt khoảng 
1,5% tổng diện tích nuôi thả đối với 
một số sản phẩm chủ lực của tỉnh. Giá 
trị gia tăng của các sản phẩm nông 
nghiệp hữu cơ so với sản xuất phi hữu 
cơ ít nhất từ 20% trở lên.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp 
và PTNT, tiềm năng để phát triển vùng 

sản xuất các sản phẩm rau, quả, thịt an 
toàn tập trung phục vụ cho tiêu dùng 
nội bộ, đáp ứng nhu cầu cho thị thường 
Thủ đô Hà Nội và hướng tới xuất khẩu 
là một lợi thế rất lớn đối với sản xuất 
nông nghiệp của tỉnh. Trong lĩnh vực 
khoa học, công nghệ, các ngành, địa 
phương cần đánh giá lại quy trình sản 
xuất sản phẩm hữu cơ của các doanh 
nghiệp trên các phương diện: Quản lý, 
chất lượng, thương mại sản phẩm… 
để tìm ra những khó khăn, đề xuất giải 
pháp phù hợp cho phát triển. Nghiên 

cứu lựa chọn và điều chỉnh giống cây 
trồng, vật nuôi; cách thức, kỹ thuật 
canh tác phù hợp với điều kiện tự 
nhiên. q
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Từ tháng 2/2020, việc nghiên 
cứu, sản xuất vaccine chính 
thức được thực hiện cùng với 
sự phối hợp của các chuyên 

gia Hoa Kỳ. Bộ đã chỉ đạo Cục Thú y thống 
nhất và ký thỏa thuận chung hợp tác kỹ 
thuật với Viện Nghiên cứu Nông nghiệp 
thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ làm cơ sở 
cho các bên triển khai thực hiện.

Ngay sau khi tiếp nhận chủng 

giống ASF-G-Delta I177L từ Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ vào tháng 9/2020, Công 
ty Navetco đã khẩn trương triển khai 
nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả lợn 
châu Phi NAVET-ASFVAC. Qua 5 lần thử 
nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết 
quả 100% số lợn tiêm vaccine được bảo 
hộ. Còn trong điều kiện sản xuất có 80% 
số lợn tiêm vaccine được bảo hộ.

Về giá thành vaccine, ông Trần Xuân 

Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ 
phần Thuốc thú y Trung ương Navetco 
cho biết, dự kiến giá thành sẽ từ 34.000-
36.000 đồng/liều, tương đương vaccine 
phòng bệnh tai xanh. Hiện có 3 doanh 
nghiệp tham gia nghiên cứu vaccine 
dịch tả lợn châu Phi là: Công ty cổ phần 
Thuốc thú y Trung ương Navetco (Công 
ty Navetco), Công ty TNHH MTV AVAC, 
Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco. q

VIỆT NAM SẢN XUẤT THÀNH CÔNG VACCINE 
PHÒNG BỆNH TẢ LỢN CHÂU PHI

1  BÍCH HỒNG

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Phùng Đức 
Tiến cho biết Việt Nam đã chính 
thức sản xuất được vaccine thương 
mại phòng bệnh tả lợn châu Phi, 
đáp ứng được các yêu cầu chuyên 
môn kỹ thuật, bảo đảm vô trùng, 
an toàn và hiệu lực, độ dài miễn 
dịch kéo dài 6 tháng. Từ đó, góp 
phần bảo vệ an toàn cho chăn nuôi, 
sản xuất lợn thịt.
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Sau 4 năm triển khai kế hoạch 
“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 
Hưng Yên giai đoạn 2017 – 

2020”, tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ cho 
20 doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng 
kinh phí trên 600 triệu đồng để áp 
dụng hệ thống tiêu chuẩn tiên tiến 
ISO 9001:2015; HACCP; GMP-WHO; xây 
dựng 20 mô hình đổi mới sáng tạo. 
Đến nay, toàn tỉnh có 29 sản phẩm tiêu 
biểu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Ông Trần Tùng Chuẩn, Giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Hưng Yên, khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo là khởi nghiệp dựa trên sự đam mê, 
trải nghiệm sâu sắc và ứng dụng công 

TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI ĐẢM BẢO 
hệ sinh thái khởi nghiệp

1   NGỌC THU

Đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực chính cho phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tại 
Hưng Yên, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bước đầu có những chuyển biến tích cực, đóng góp vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

nghệ cao. Để từ đó tạo ra các mô hình, 
sản phẩm sáng tạo, có sự đột phá trong 
tăng trưởng, vượt trội trong cạnh tranh 
nhằm giải quyết một hoặc nhiều nhu 
cầu nào đó đến từ thị trường. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên 

Nguyễn Duy Hưng cho biết, theo kế 
hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 
2021-2025, tỉnh Hưng Yên sẽ tạo lập môi 
trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá 
trình hình thành và phát triển loại hình 

doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng 
nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, 
công nghệ, mô hình kinh doanh mới. 
Tăng cường liên kết với các cộng đồng 
khởi nghiệp, hàng năm hỗ trợ xây dựng 
và phát triển thành công 3 - 5 dự án khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ ít nhất 
1 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhận 
được vốn tài trợ từ các nhà đầu tư. Tỉnh 
có kế hoạch thành lập Trung tâm khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo theo mô hình 
Trung tâm Phát triển cộng đồng và Khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Tỉnh cũng tổ chức các chương trình 
xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 
kết nối cung cầu, giới thiệu, quảng bá 
và tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích các 
doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ứng 
dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, công 
nghệ hiện đại, sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả trong sản xuất kinh 
doanh. q                                                               
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Ông Urs Kloeti, Giám đốc Nhà 
máy Nestlé Bông Sen cho 
biết, là một trong những 
nhà máy hiện đại nhất của 

Tập đoàn Nestlé Thụy Sĩ đầu tư vào 
Hưng Yên, Nestlé Bông Sen hiện có 7 
dây chuyền sản xuất và tổng vốn đầu tư 
hơn 115 triệu USD. Các sản phẩm chính 
được sản xuất tại Nhà máy bao gồm sữa 
tiệt trùng nhãn hiệu Bear Brand uống 
liền và sữa lúa mạch MILO uống liền. 

Là thành viên của tập đoàn hàng 
đầu thế giới gắn kết và thấu hiểu địa 
phương, Nestlé Bông Sen luôn đi đầu 
trong việc thực hiện các mục tiêu phát 
triển bền vững. Đáng chú ý, với mô hình 
“Nhà máy kết nối” tiên phong trong 
chuyển đổi số đã giúp  nhà máy nâng 
cao năng suất, hiệu suất, chất lượng, 
tiết kiệm nhiên liệu và tài nguyên. Việc 
ứng dụng số hóa và áp dụng các quy 
trình kiểm soát rủi ro đã góp phần giúp 
Nestlé Bông Sen duy trì hoạt động sản 
xuất liên tục trong thời kỳ bùng phát đại 
dịch COVID-19.

Cũng 5 năm qua, Nestlé Bông Sen 
đã dần mở rộng quy mô sản xuất, trở 
thành nhà máy đầu tiên ở châu Á của 
Tập đoàn Nestlé thực hiện giảm nguyên 
liệu đóng gói, chuyển đổi hoàn toàn từ 
ống hút nhựa sang ống hút giấy; đồng 

NESTLÉ BÔNG SEN XÂY DỰNG MÔ HÌNH “NHÀ MÁY 
KẾT NỐI” TIÊN PHONG TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

1  THÚY HẰNG

Sau 5 năm đi vào hoạt động tại Hưng Yên, Nestlé Bông Sen luôn đi tiên phong trong việc thực hiện các mục 
tiêu phát triển bền vững, tạo đột phá về chuyển đổi số. Đây cũng là một trong các doanh nghiệp đóng góp 
nhiều nhất cho ngân sách tỉnh và các chương trình an sinh xã hội địa phương.

thời là nhà máy tham chiếu của tập 
đoàn trong hoạt động sản xuất các sản 
phẩm uống liền hiệu quả và bền vững.

Đánh giá cao những kết quả của 
Nestlé Bông Sen, Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt 
Nam ông Ivo Sieber nhận định: «Với 
mục tiêu phát triển bền vững, Nestlé 
đã đầu tư dây chuyền sản xuất với công 
nghệ tiên tiến nhất để sản xuất ra các 
sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, đã 
cam kết đầu tư lâu dài và đóng góp cho 
tỉnh Hưng Yên và vì sự cống hiến của 
công ty cho quan hệ đối tác giữa Thụy 
Sỹ với Việt Nam».

Trưởng Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp tỉnh Hưng Yên Phạm Trường 
Tam cho biết, Nhà máy Nestlé Bông 
Sen đã cung cấp các sản phẩm có chất 
lượng cao, khẳng định được thương 
hiệu trên thị trường, góp phần phát 
triển ngành sản xuất thực phẩm của 
tỉnh Hưng Yên nói riêng và của Việt 
Nam nói chung. Bên cạnh hoạt động 
sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH 
Nestlé Việt Nam cũng như Nhà máy 
Nestlé Bông Sen luôn tích cực đóng góp 
vào việc đảm bảo an sinh xã hội, phát 
triển kinh tế địa phương, là minh chứng 
rõ nét cho sự thành công hợp tác đầu tư 
giữa Việt Nam và Thụy Sỹ. q                                                                     
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PC Hưng Yên đang triển khai 
xây dựng cơ sở dữ liệu 14 
mạch vòng đồng bộ với 5 
dự án MDMC năm 2021; đã 

lắp đặt và đưa vào khai thác hơn 4.800 
điểm đo sử dụng công nghệ 3G/GPRS 
qua hệ thống công tơ điện tử tại các 
điểm đo đầu nguồn các trạm biến áp 
phân phối. Đã thực hiện rà soát, khai 
báo và đồng bộ thông số vận hành 
cho 15 trạm 110kV kết nối hệ thống 
PMIS với hệ thống SCADA; nâng cấp, 
bổ sung một số module quản lý trong 
phần mềm quản lý máy biến áp, cụ 
thể như: nâng cấp công thức tính toán 
mang tải, lệch pha theo công thức vận 
hành mới; bổ sung các Module tính 
toán, báo cáo tình hình vận hành TI; 
module theo dõi tính toán thử nghiệm; 
module quản lý vật tư thiết bị đo xa,... 

Trong năm 2021, Công ty đã triển 
khai nhiều giải pháp đẩy mạnh chuyển 
đổi số trong công tác sản xuất kinh 

Hưng Yên chuyển đổi số 
TRONG VẬN HÀNH CÁC TRẠM BIẾN ÁP  

1  ĐỖ HUYỀN

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã lắp đặt hơn 270.000 công tơ điện tử sau trạm biến áp công cộng có hình 
thức thu thập từ xa, đạt tỷ lệ kết nối hệ thống đo xa trên 98%. Đây là một trong những thành quả tiêu 
biểu trong xu hướng chuyển đối số hiện nay nhằm mục tiêu nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa và 
tự động hóa trong quản lý vận hành ngành điện. 

doanh; điển 
hình như: khai 
thác, đánh giá 
tình trạng vận 
hành máy biến 
áp theo công 
thức mới; xây 
dựng hoàn 
thiện 4 phân 
hệ chính của 
phần mềm KPI 
cá nhân trên 
hệ thống ứng 
dụng web và 
mobile. Từ năm 
2022, PC Hưng 
Yên sẽ giao phần mềm KPI theo tỷ lệ kết 
nối và chất lượng dữ liệu công tơ điện 
tử theo từng trạm biến áp, lộ hạ thế.

Theo định hướng chung của Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc, PC Hưng 
Yên đã đặt ra mục tiêu số hóa giai đoạn 
2021-2022. Theo đó, toàn bộ lưới điện 

trên bản đồ, toàn bộ hồ sơ, lý lịch thiết 
bị, công trình xây dựng, hồ sơ khách 
hàng, dữ liệu thanh toán, quản trị nhân 
sự, công tác kế hoạch sẽ được số hóa. 
Bên cạnh đó, các quy trình nội bộ theo 
từng lĩnh vực cũng được số hóa và bảo 
đảm an toàn thông tin, giúp nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh. q
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Trước đó, Cục Sở hữu trí tuệ 
ban hành quyết định cấp 
giấy chứng nhận nhãn hiệu 
tập thể số 410641 mang 

tên “Mộc Đại Tập” cho chủ sở hữu 
nhãn hiệu là Hội Nông dân xã Đại Tập. 
Để quản lý và phát triển nhãn hiệu 
tập thể, Hội Nông dân xã Đại Tập đã 
ban hành quy chế quản lý và sử dụng 
nhãn hiệu; xây dựng bộ tiêu chí chất 
lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập 
thể “Mộc Đại Tập”; quy chế sử dụng 
tem nhãn sản phẩm mang nhãn hiệu 
tập thể; quy chế cấp và thu hồi quyền 
sử dụng nhãn hiệu tập thể; quy chế 
kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Nghề mộc truyền thống xã Đại Tập 
cũng là nguồn phát triển mạnh có thu 
nhập đáng kể chiếm 30% tổng thu 
nhập GDP. Cả xã có hàng chục xưởng 
mộc, hàng trăm hộ gia đình có lao 
động làm nghề trạm khảm gỗ, nghề 

CÔNG BỐ NHÃN HIỆU TẬP THỂ 
“Mộc Đại Tập”

1  THÚY HẰNG

 Ngày 15/4, Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Âu Mỹ (Hà Nội) phối hợp với UBND 
huyện Khoái Châu tổ chức công bố và trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Mộc Đại Tập” dùng 
cho các sản phẩm nghề mộc của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Phó Giám đốc Sở KHCN Nguyễn Xuân Hải trao giấy chứng nhận nhãn 
hiệu “Mộc Đại Tập”cho các sản phẩm nghề mộc huyện Khoái Châu

Trao giấy chứng nhận nhãn hiệu “Mộc Đại Tập”cho các hộ sản xuất 
nghề mộc ở địa phương

Sản phẩm của làng nghề mộc Đại Tập

mộc, nghề trạm khảm gỗ là những cơ 
sở chuyên gia công chế biến hàng gỗ 

dân dụng cao cấp phục vụ cho tiêu 
dùng trong nước và xuất khẩu. q
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Làng nghề hương thôn Cao 
đã có trên 200 năm. Hiện 
nay, làng nghề thu hút được 
trên 100 cơ sở sản xuất với 

hàng nghìn lao động thường xuyên 
và hàng nghìn lao động thời vụ. Ngoài 
hương thẻ, làng nghề đã phát triển đa 
dạng sản phẩm để đáp ứng nhu 
cầu thị trường. Máy móc cũng 
được đưa vào các quy trình sản 
xuất nhằm tạo ra sản phẩm có 
mẫu mã đẹp, chất lượng tốt. Qua 
kết quả lấy mẫu phân tích chất 
lượng hương của 6 hộ sản xuất 
hương ngẫu nhiên trong làng 
nghề cho thấy tất cả các mẫu 
đều đạt tiêu chuẩn cho phép, 
không có chất độc hại.

Để quản lý và phát triển nhãn 
hiệu tập thể, Công ty TNHH Phát 

triển tài sản trí tuệ Việt đã tư vấn, hỗ trợ 
Hội làng nghề sản xuất hương thôn Cao 
xây dựng và ban hành các công cụ, văn 
bản quản lý nhãn hiệu tập thể “Hương 
thôn Cao” như: Quy trình cấp và thu hồi 
quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể; quy 
trình kiểm soát chất lượng sản phẩm 

mang nhãn hiệu tập thể; quy chế sử 
dụng tem, nhãn bao bì sản phẩm mang 
nhãn hiệu tập thể; mô hình tổ chức 
quản lý nhãn hiệu tập thể “Hương thôn 
Cao”; hệ thống biểu mẫu, sổ sách ghi 
chép, biểu mẫu thể chế phục vụ việc 
quản lý nhãn hiệu; xây dựng hệ thống 

nhận diện và phương tiện quảng 
bá nhãn hiệu tập thể “Hương 
thôn Cao”…

Đến nay, hệ thống nhận diện 
nhãn hiệu đã được thiết lập với 
logo nhãn hiệu, bản đồ vùng 
sản xuất. Đã có 6 tổ chức, hộ gia 
đình trong làng nghề được cấp 
quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể 
“Hương thôn Cao” và 3 cơ sở sản 
xuất được cấp mã số, mã vạch 
cho các sản phẩm tiêu thụ trên 
thị trường. q

PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU TẬP THỂ “HƯƠNG THÔN CAO”
1  MAI NHUNG

Ngày 9/5, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 37850/QĐ-SHTT cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu số 421284 mang tên “Hương thôn Cao” cho chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể là Hội làng nghề sản xuất hương 
thôn Cao.

Giám đốc Sở KHCN Trần Tùng Chuẩn trao giấy chứng nhận nhãn 
hiệu “Hương thôn Cao” cho Hội làng nghề sản xuất hương thôn Cao

Phó Giám đốc Sở KHCN Nguyễn Xuân Hải trao giấy chứng nhận nhãn 
hiệu “Hương thôn Cao” cho các hộ sản xuất

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy 
ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố căn cứ tình 
hình thực tế tiếp nhận, xử lý 

hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm 

ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1   ĐỨC MINH

Các sở, ban, ngành, địa phương ở Hưng Yên đang triển khai cung cấp trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với 25 dịch vụ công thiết yếu tại Quyết định 
số 06/QĐ-TTg và danh mục nhóm các dịch vụ công thiết yếu của tổ chức, cá 
nhân tại Quyết định số 422/QĐ-TTg trong năm 2022.
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quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị 
đề xuất đăng ký chỉ tiêu về tỷ lệ dịch 
vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và 
tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến gửi Văn 
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung 
tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm 
soát thủ tục hành chính) trước ngày 
31/5/2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, cụ 
thể như sau: Đối với các sở, ban, ngành 
tỉnh: Đăng ký tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành 
chính giải quyết trực tuyến mức 3, mức 
4 đạt tối thiểu từ 45% trở lên; đối với Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn: Đăng ký tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành 
chính giải quyết trực tuyến mức 3, mức 

4 đạt tối thiểu từ 
35% trở lên (Ủy 
ban nhân dân cấp 
huyện tổ chức 
triển khai và tổng 
hợp đề xuất đăng 
ký đối với Ủy ban 
nhân dân cấp xã 
thuộc phạm vi 
quản lý.

Tỉnh cũng 
giao Sở Thông tin 
và Truyền thông 
chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh và cơ quan, đơn vị liên 
quan nghiên cứu giải pháp, tham mưu 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, 

chính sách phù hợp để thúc đẩy hiệu 
quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến đẩy mạnh chuyển đổi số tỉnh 
Hưng Yên trong giai đoạn từ nay đến 
năm 2025. q   

ỨNG DỤNG “GÓI KỸ THUẬT CANH TÁC TIÊN TIẾN” TRÊN GIỐNG LÚA MỚI
1   MAI NHUNG

Ngày 10.6, tại xã Dị Chế (Tiên Lữ), Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa 
thuần thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) tổ chức hội nghị đầu bờ 
đánh giá kết quả triển khai xây dựng mô hình “Ứng dụng “gói kỹ thuật canh tác tiên tiến” trên giống lúa Gia Lộc 516 
theo chuỗi giá trị tại tỉnh Hưng Yên”. Mô hình được triển khai trong vụ lúa xuân năm 2022 với quy mô 55 ha, 179 hộ 
nông dân tham gia tại 4 xã gồm: Việt Hưng (Văn Lâm), Dị Chế (Tiên Lữ), Đa Lộc (Ân Thi) và Đình Cao (Phù Cừ).

“Gói kỹ thuật canh tác 
tiên tiến” gồm: Cơ 
giới hoá các khâu làm 
đất, cấy, thu hoạch; 

sử dụng chế phẩm sinh học trong 
chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh… Qua 
đó, đã giảm 60 – 70% công lao động, 
giảm 15 – 25% chi phí phân bón, giảm 
10% tổn thất sau thu hoạch. Tại các 
diện tích gieo cấy trong mô hình được 

làm đất hoàn toàn bằng máy, cấy bằng 
mạ khay cấy máy, thu hoạch bằng 
máy. Một số mô hình còn thực hiện 
phun thuốc BVTV bằng máy.

Thông qua kết quả phân tích đánh 
giá tại mô hình cho thấy, giống lúa Gia 
Lộc 516 có khả năng thích ứng tốt với 
điều kiện tự nhiên của tỉnh Hưng Yên; 
thích ứng với điều kiện canh tác mới 

như: Cơ giới hoá trong làm đất, cấy 
máy và thu hoạch; sử dụng chế phẩm 
sinh học trong chăm sóc, phòng trừ 
sâu, bệnh gây hại. So với mô hình đối 
chứng cấy giống lúa bắc thơm số 7, 
giống lúa tại mô hình có cây cứng, đẻ 
nhánh khỏe, ít sâu, bệnh, chịu rét tốt, 
năng suất ước đạt 245 – 265 kg/sào.
Ngoài ra giống lúa Gia Lộc 516 có cơm 
dẻo, thơm tự nhiên. q
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Hiện nay, 7 khu công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh đã đi vào 
hoạt động, có hơn 400 dự 
án đang hoạt động với tổng 

lượng nước thải khoảng 38.795 m3/
ngày đêm. Theo đánh giá của ngành 
chuyên môn, lượng nước thải được thu 
gom, xử lý tại khu xử lý nước thải tập 
trung của các khu công nghiệp khoảng 
23.129 m3/ngày đêm, lượng còn lại 
được chủ nguồn thải tự xử lý và xả ra 
môi trường. Bên cạnh đó, hoạt động của 
các làng nghề với quy mô nhỏ lẻ, thiếu 
công trình xử lý chất thải, khiến nguồn 
nước mặt xung quanh bị ô nhiễm. Theo 
kết quả điều tra của Sở Tài nguyên và 
Môi trường, tổng lưu lượng nước thải 
từ làng nghề trên địa bàn tỉnh hiện nay 
khoảng 4.209 m3/ngày đêm, nước thải 
sinh hoạt khoảng 80.692 m3/ngày đêm. 
Ngoài ra, còn các nguồn nước thải khác 
như: Trường học, bệnh viện, nhà hàng…

Một nguyên nhân khác là tại đầu 
nguồn sông Bắc Hưng Hải phải tiếp 
nhận lượng nước bị ô nhiễm từ nước 
thải công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, 

dân sinh dọc lưu vực sông Cầu Bây chạy 
qua địa bàn thành phố Hà Nội, đây được 
đánh giá là nguyên nhân chính gây 
ô nhiễm nguồn nước sông Bắc Hưng 
Hải hiện nay. Theo tổng hợp của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, tổng lưu lượng 
nguồn nước sông Cầu Bây tiếp nhận 
và chảy vào đầu nguồn sông Bắc Hưng 
Hải năm 2020 khoảng trên 155.520 m3/
ngày đêm.

Để bảo vệ môi trường hệ thống 
thủy lợi Bắc Hưng Hải, hàng năm, Sở Tài 

nguyên và Môi trường định kỳ lấy mẫu 
giám sát đối với các cơ sở có lưu lượng xả 
nước thải lớn trên địa bàn tỉnh. Sở tham 
mưu với UBND tỉnh quy định các doanh 
nghiệp có lưu lượng nước thải trên 
100m3/ngày đêm phải lắp đặt hệ thống 
quan trắc tự động, đến nay đã có 18 cơ 
sở lắp đặt vận hành, truyền số liệu về sở; 
xây dựng và duy trì 7 điểm cố định lấy 
mẫu quan trắc chất lượng nguồn nước 
sông thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng 
Hải. q

MÔI TRƯỜNG

GIẢM THIỂU Ô NHIỄM NƯỚC SÔNG BẮC HƯNG HẢI
1    PHƯƠNG HOA

   Thời gian qua, tình trạng ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải diễn biến phức tạp, ảnh hưởng 
đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Theo kết quả quan trắc môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng 
Hải trên địa bàn Hưng Yên do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021 cho thấy, 
nước sông ô nhiễm chủ yếu bởi chất hữu cơ, vi sinh như: BOD5, COD, TSS, NH4+, Coliforms... Trong đó: COD 
vượt 1,003 - 1,77 lần; BOD5 vượt 1,01 - 1,76 lần; dầu mỡ vượt 1,24 - 2,96 lần. Nguyên nhân ô nhiễm chủ yếu 
do nước thải từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề, y tế, chăn 
nuôi và dân sinh. 
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Việc xây dựng các công trình 
thu gom, xử lý nước thải 
sinh hoạt, sản xuất trong 
tỉnh được đặc biệt quan tâm 

những năm gần đây. Trong đó, Cụm 
công nghiệp làng nghề tái chế nhựa 
Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh (Văn 
Lâm) đã đầu tư xây dựng hệ thống xử 
lý nước thải tập trung có công suất 
500m3/ngày đêm; đưa vào sử dụng 
3 công trình thu gom, xử lý nước thải 
sinh hoạt khu dân cư tại các xã, thị trấn 
thuộc các huyện: Kim Động, Yên Mỹ, 
Ân Thi với công suất từ trên 400m3/
ngày đêm; đưa vào vận hành dự án 
mạng lưới và hệ thống xử lý nước thải 
thành phố Hưng Yên giai đoạn I với 
công suất 6.300 m3/ngày đêm. 

Để xử lý nước thải sinh hoạt nông 
thôn, từ năm 2018 đến nay, trên địa 
bàn tỉnh đã xây dựng và đưa vào vận 
hành 4 công trình xử lý nước thải quy 
mô hộ, cụm hộ gia đình tại các huyện: 
Kim Động, Văn Lâm, Tiên Lữ, làm cơ sở 
nhân rộng mô hình xử lý nước thải sinh 

Thu gom, xử lý nước thải 
sinh hoạt và sản xuất

1    PHƯƠNG HOA

hoạt nông thôn trên toàn tỉnh. Cùng 
với đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm 
trong xả nước thải gây ô nhiễm môi 
trường được tăng cường. Năm 2021, Sở 
Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 

thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột 
xuất gần 70 cơ sở liên quan tới xả nước 
thải ra môi trường. Qua đó, xử lý 55 cơ 
sở vi phạm với tổng số tiền trên 4,762 
tỷ đồng. q
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Tại chương trình, gần 1 nghìn 
học sinh Trường THPT 
Chuyên Hưng Yên được tư 
vấn, giải đáp thắc mắc, chia 

Chương trình
HÀNH TRANG SĨ TỬ NĂM 2022

 Ngày 15/5, tại Trường THPT 
Chuyên Hưng Yên, Đội sinh viên 
tình nguyện đồng hương Hưng Yên 
Trường đại học Kinh tế quốc dân 
chủ trì, phối hợp với đội sinh viên 
tình nguyện một số trường đại học 
tổ chức Chương trình Hành trang sĩ 
tử năm 2022.

1   THU PHƯƠNG

sẻ kinh nghiệm, phương pháp học tập, ôn thi, chọn 
ngành nghề và trường đào tạo, phương thức tuyển 
sinh đại học, vấn đề việc làm thêm và cơ hội nghề 
nghiệp sau tốt nghiệp; các cơ hội du học và làm việc 
ở Đức, Anh, Mỹ… Tại 8 gian tư vấn của các trường 
đại học, viện đào tạo, trung tâm ngoại ngữ, doanh 
nghiệp… các học sinh được tư vấn, định hướng 
kỹ hơn về phương thức tuyển sinh, các quyền lợi 
của học sinh theo chương trình đào tạo của mỗi 
trường… Nhiều học sinh đã đăng ký trực tiếp ngay 
tại gian tư vấn. 

Cùng dịp này, chương trình đã tặng 10 suất quà 
(trị giá 500 nghìn đồng/suất) cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, học tập tốt của Trường THPT Chuyên 
Hưng Yên. q
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Thư viện thân thiện Trường 
Tiểu học Hiệp Cường (Kim 
Động) được thành lập năm 
2020 do Tổ chức Room to 

read tại Việt Nam (một tổ chức phi 
chính phủ) hỗ trợ. Đúng như tên gọi 
“Thư viện thân thiện”, nơi đây đã tạo 
được sự thoải mái, ham thích cho các 
em mỗi khi đến đọc sách. Không gian 
thư viện được thiết kế đẹp mắt, sắp xếp 
khoa học, ngăn nắp, hợp lý để học sinh 
dễ dàng di chuyển chọn sách. Thư viện 
có trên 3.000 cuốn sách và điểm nhấn 
đó là sách được phân loại bằng bảng 
màu, dán mã màu tương ứng với từng 
loại sách và theo các khối lớp khác 
nhau, điều đó giúp học sinh dễ dàng 
tìm sách phù hợp với trình độ đọc và 
tự lấy được sách.  Nội quy của thư viện 
không còn là những từ cứng nhắc, 
nguyên tắc như “cấm”, “không được” 
mà được thay bằng những câu nói nhẹ 
nhàng như “lấy sách nơi nào, trả sách 
nơi đó”, “đừng vẽ lên sách”, hay những 
quy định bắt buộc không được mang 
dép vào thư viện, giữ gìn trật tự được 
chú thích ở ngay ngoài cửa là “những 
điều em cần nhớ”.

Đặc biệt tại thư viện thân thiện 
Trường Tiểu học Hiệp Cường đó là 
thiết kế, bố trí các góc hoạt động khác 
nhau như: Góc trò chơi phát triển ngôn 

1  VŨ HUẾ

Thư viện thân thiện
ƯƠM MẦM VĂN HÓA ĐỌC

ngữ, góc tra cứu, góc sáng tạo. Những 
góc trò chơi, sáng tạo này đã lôi cuốn 
học sinh tìm đến với thư viện nhiều 
hơn, khuyến khích các em tham gia các 
hoạt động tại thư viện, qua đó, tạo thói 
quen đọc sách và phát huy tính sáng 
tạo của học sinh. Chính nhờ vậy, thư 
viện đã dần trở thành nơi các em muốn 
đến để thư giãn, để tìm hiểu sau những 
tiết học.

Thư viện đã được thư viện  tỉnh tổ 
chức luân chuyển, trao đổi sách; vận 
động, kêu gọi các phụ huynh, học sinh 
tham gia xây dựng kho sách với  tinh 
thần “góp một cuốn sách để đọc nhiều 
cuốn sách”. Ngoài ra, để thư viện trường 

nâng cao cả chất và lượng, nhà trường 
đã mở cửa thư viện trước giờ vào học 
30 phút và đóng cửa sau khi tan học 30 
phút để các em học sinh có nhiều thời 
gian đọc sách. Hàng năm, thư viện còn 
tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết 
thực về sách như, ngày hội đọc sách, hội 
thi kể chuyện theo sách. Đồng thời, nhà 
trường sắp xếp thời khóa biểu học tại 
thư viện 1 tiết/lớp/tuần. Trong tiết học 
tại thư viện, cô giáo sẽ hướng dẫn các 
em hoạt động đọc, giúp phát triển thói 
quen đọc sách của học sinh. Từ đó, hình 
thành kỹ năng đọc sách, văn hóa đọc, 
góp phần phát triển tư duy ngôn ngữ 
cho học sinh. q
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Hội thảo phân tích thực 
trạng và đề xuất các giải 
pháp phát huy tiềm lực 
khoa học và công nghệ 

của cán bộ, giảng viên trường ĐHSPKT 
Hưng Yên. Hội thảo là dịp để các nhà 
nghiên cứu trao đổi và chia sẻ các kinh 
nghiệm trong nghiên cứu khoa học và 
công nghệ. Đồng thời, đây là cơ hội 
cho các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu 
sinh và tiến sĩ trẻ trau dồi các kỹ năng 
nghiên cứu khoa học.

Với tinh thần cởi mở, tại hội thảo, 
các nhà khoa học tập trung thảo luận 
3 nội dung chính: Đẩy mạnh hoạt động 
chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hoạt 
động sở hữu trí tuệ trong trường đại 
học do GS.TS Tạ Ngọc Đôn chia sẻ. Giới 
thiệu các chương trình, dự án Khoa học 
và Công nghệ, kỹ năng viết đề xuất, 
thuyết minh chương trình, dự án và 
đề tài Khoa học và Công nghệ do TS. 
Nguyễn Kim Dung và kỹ năng viết bài 
báo khoa học trong nước và quốc tế do 

PGS.TS. Phạm Hồng Phúc chia sẻ.
Các nội dung trên đã cung cấp 

những thông tin hữu ích đến cán bộ, 
giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ của 
Nhà trường, góp phần định hướng để 
cán bộ, giảng viên Nhà trường tiếp tục 
hăng hái thi đua nghiên cứu khoa học 
để nâng cao trình độ của bản thân. Từ 
đó đóng góp những kết quả tích cực để 
nâng tầm thương hiệu trường Đại học 
SPKT Hưng Yên trong khu vực và vươn 
tầm quốc tế. q

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG 
 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1   XUÂN CƯỜNG

Ngày 4/5, Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức 
hội thảo khoa học và công nghệ với 
chủ đề: “Nâng cao chất lượng hoạt 
động khoa học công nghệ trong 
trường đại học”. Tham dự hội nghị 
có vụ Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường, Viện khoa học quốc tế Việt 
Nam – Nhật Bản, Đại học Bách 
Khoa Hà Nội và các nhà khoa học.
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Sinh ra và lớn lên trong gia 
đình thuần nông ở xã Phương 
Chiểu, thành phố Hưng Yên, 
bố làm thợ hồ, mẹ làm công 

nhân, Lê Xuân Hậu luôn thấu hiểu nỗi 
vất vả nhọc nhằn của bố mẹ. Vì thế, từ 
nhỏ, Hậu đã rèn cho mình cách sống tự 
lập và ý thức vượt khó. Em luôn là học 
trò xuất sắc và giành được rất nhiều 
giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh 
giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh.

Lê Xuân Hậu từng đứng thứ hai 
trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 
Trường THPT Chuyên Hưng Yên. Năm 
lớp 11 em giành giải Ba quốc gia môn 
Vật Lý. Chăm học và học giỏi, Hậu cũng 
luôn sắp xếp thời gian học tập và vui 
chơi một cách khoa học. Trò chuyện với 
chúng tôi, Lê Xuân Hậu cho biết được 
tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia là một vinh dự lớn của bản thân bởi 

1   PHÚC HƯNG

CẬU HỌC TRÒ ĐẠT GIẢI NHẤT QUỐC GIA 
MÔN VẬT LÝ

đó thực sự là một sân chơi trí tuệ giúp 
em có điều kiện thể hiện được khả năng 
của bản thân, thỏa mãn niềm đam mê 
đối với môn Vật Lý. Theo Hậu mục đích 
cuối cùng vẫn là giúp mình có cơ hội 
học hỏi kinh nghiệm, trau rồi thêm kiến 
thức, bởi vậy nên em cố gắng hết sức 
mình nhưng không tự tạo áp lực cho 
bản thân về giải thưởng để tạo tâm lý 
thật thoải mái.

Lê Xuân Hậu đã mang vinh quang 
về cho trường, góp phần tô thắm bảng 
vàng truyền thống của ngành giáo dục 
Hưng Yên. Chia sẻ về dự định trong 
tương lai, Hậu cho biết: Em mong muốn 
trở thành sinh viên của Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội để tiếp tục theo đuổi 
đam mê về môn Vật Lý. q

Gần gũi, tự tin và khiêm tốn - đó là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện với em Lê Xuân Hậu, 
học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hưng Yên vừa đạt giải Nhất quốc gia môn Vật Lý năm học 
2022. Lê Xuân Hậu là học sinh duy nhất của tỉnh Hưng Yên đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 
năm nay và cũng là học trò ghi vào lịch sử của trường Chuyên Hưng Yên khi là học sinh đạt giải Nhất quốc gia 
đầu tiên của đội tuyển Vật lý từ trước đến nay.
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Tính đến nay, 100% Liên 
đoàn Lao động tỉnh, thành 
phố và Công đoàn ngành 
đã thành lập Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tác hại của thuốc lá, 
87% số Công đoàn cơ sở triển khai 
xây dựng môi trường làm việc không 
khói thuốc, hơn 4 triệu lượt đoàn viên, 
người lao động được tuyên truyền; gần 
400 nghìn đoàn viên, người lao động 
bỏ thuốc lá, gần 300 nghìn đoàn viên, 
người lao động giảm hút. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

đề nghị các cấp Công đoàn ngành Giáo 
dục cần tăng cường tuyên truyền, vận 
động công nhân, viên chức, lao động 
không sử dụng thuốc lá, tích cực tham 
gia phòng chống tác hại của thuốc 
lá; tăng cường vai trò của người đứng 
đầu các cơ quan, đơn vị, trường học 
trong công tác phòng chống tác hại 
của thuốc lá. Đồng thời, đưa nội dung 
phòng, chống tác hại của thuốc lá vào 
kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa 
quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm 
việc vào nội quy, quy chế nội bộ của cơ 

quan, đơn vị, trường học; xây dựng tiêu 
chí và nhân rộng mô hình môi trường 
làm việc không khói thuốc trong các cơ 
quan, đơn vị, trường học. 

Cũng trong ngày 31/5, cuộc thi 
“Tuyên truyền viên giỏi về tác hại của 
thuốc lá và xây dựng môi trường không 
khói thuốc” do giáo viên và sinh viên 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng 
Yên thực hiện. Đây là hoạt động thiết 
thực thể hiện quyết tâm hướng tới 
xây dựng môi trường sống trong lành, 
không khói thuốc. q

Ngày 31/5, tại Hưng Yên, Công 
đoàn Giáo dục Việt Nam và  Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam phối 
hợp với Trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức Lễ mít 
tinh và hoạt động điểm hưởng ứng 
“Ngày Thế giới không khói thuốc 
và Tuần lễ Quốc gia không khói 
thuốc” năm 2022.

1   ĐỖ HUYỀN

KH          NG KHÓI THUỐC LÁ
Vì một thế giới
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Theo Giáo sư, Tiến sỹ 
Lê Danh Tuyên, Viện 
trưởng Viện Dinh 
dưỡng Quốc gia: 

Nếu xem hệ miễn dịch như một 
thành trì thì dinh dưỡng chính 
là nguyên liệu xây nên thành 
trì đó thông qua các dưỡng 
chất đa-vi lượng. Dưỡng chất 
đa lượng gồm protein, lipid, 
carbohydrate. Đây là những 
viên gạch tạo nên các thành 
phần hệ miễn dịch như kháng 
thể, cytokine, thụ thể...

Ở phương diện khác, các chuyên gia 
dinh dưỡng cũng cho rằng, không nhiều 
người biết rằng có đến khoảng 70% hệ 
miễn dịch biểu mô nằm ở đường ruột. 
Đồng thời, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch 
có mối quan hệ mật thiết và hỗ trợ lẫn 
nhau. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh tham gia 
vào quá trình sản xuất các yếu tố miễn 
dịch cơ thể như IgA, IgG góp phần quan 
trọng vào việc bảo vệ cơ thể khỏi bệnh 
tật. Khi virus, vi khuẩn gây bệnh xâm 
nhập, cơ thể có khả năng chống đỡ tốt, 
giúp chúng ta không bị mắc hoặc mắc 
bệnh nhẹ hơn.

1   BÍCH NGỌC

CHĂM SÓC HỆ TIÊU HÓA GIÚP TẠO NÊN
“THÀNH TRÌ” HỆ MIỄN DỊCH

 Theo chuyên gia, nếu xem hệ miễn dịch như một thành trì thì dinh dưỡng chính là nguyên liệu xây nên thành trì 
đó thông qua các dưỡng chất đa-vi lượng. 

Ngược lại, hệ tiêu hóa yếu sẽ dẫn đến 
tình trạng hệ vi sinh đường ruột mất cân 
bằng, nhiều bệnh lý dễ xảy ra như đau 
bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy... 
Cùng với đó, hệ miễn dịch kém làm tăng 
khả năng nhiễm nhiều loại bệnh tật, tốn 
kém chi phí khám chữa bệnh.

Vì thế, muốn 70% hệ miễn dịch biểu 
mô phát huy tác dụng, hằng ngày cần 
phải chủ động chăm sóc hệ tiêu hóa 
cũng như duy trì đều đặn hằng ngày. 
Tránh tình trạng khi ốm, phát sinh bệnh 
tật mới dồn dập bổ sung các chất bổ 
dưỡng... Chuyên gia cho rằng, chỉ cần 
chúng ta ăn uống đầy đủ bốn chất 

bột đường, đạm, béo, vitamin-
khoáng chất và tốt nhất là nên bổ 
sung sữa chua vào thực đơn mỗi 
ngày để duy trì hệ vi sinh đường 
ruột.

Có được khả năng duy trì hệ 
vi sinh đường ruột là bởi sữa chua 
được lên men từ hàng triệu men 
vi sinh hỗ trợ hệ tiêu hóa và giúp 
hấp thu hiệu quả các chất dinh 
dưỡng. Như sữa chua Vinamilk 
được lên men tự nhiên từ 12 triệu 
men Lactobacillus Bulgaricus - 

chủng men này được thử nghiệm 
lâm sàng, chứng minh tốt cho hệ tiêu 
hóa và miễn dịch.

Nhằm giúp hệ vi sinh đường ruột 
khỏe mạnh tự nhiên, hấp thụ các chất 
dinh dưỡng hiệu quả, Viện Dinh dưỡng 
Quốc gia Việt Nam khuyến cáo, mỗi 
người từ 3 tuổi trở lên nên ăn mỗi ngày 
ăn khoảng 1-2 hộp. Nên ăn sữa chua 
trong vòng 1-2 giờ sau bữa ăn bởi khi 
đó, dịch vị dạ dày ổn định và men vi 
sinh có trong sữa chua sẽ giúp lợi khuẩn 
phát triển tối đa, gia tăng hiệu quả hỗ 
trợ đường ruột, tăng cường đề kháng để 
bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật. q
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Một trong những người 
tham gia thử nghiệm, 
Sascha Roth, nói với New 
York Times rằng bà đang 

chuẩn bị đến Manhattan trong nhiều 
tuần để xạ trị, thì kết quả từ Memorial 
Sloan Kettering thông báo rằng bà đã 
khỏi bệnh ung thư. “Tôi đã nói với gia 
đình mình. Nhưng họ không tin tôi”, bà 
Roth cho biết..

MỸ PHÁT TRIỂN THUỐC CHỮA KHỎI BỆNH UNG THƯ
Theo đài RT (Nga), sau khi được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch thử nghiệm, các bệnh nhân ung thư trực tràng 
đã nhận thấy tình trạng bệnh của họ thuyên giảm. Kết quả trên được đưa ra sau thử nghiệm thuốc lâm sàng nhỏ 
do Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở New York thực hiện. Kết quả của nghiên cứu được công bố 
trên Tạp chí Y học New England vào ngày 5/6.

1   VÂN KHÁNH

Kết quả tương tự cũng đã xảy ra 
với những bệnh nhân khác tham gia 
thử nghiệm. Theo đó, tế bào ung thư 
dường như đã biến mất trong cơ thể 
họ và không thể phát hiện ra bằng cách 
khám sức khỏe, nội soi, chụp PET hoặc 
MRI.

Một trong những tác giả của nghiên 
cứu mô tả chi tiết về cuộc thử nghiệm - 
Tiến sĩ Louis A. Diaz Jr. tại Trung tâm Ung 
thư Memorial Sloan Kettering - nói với 
tờ New York Times rằng ông chưa từng 
thấy nghiên cứu nào khác về phương 
pháp điều trị khỏi hoàn toàn bệnh ung 
thư ở mọi bệnh nhân. Ông nói: “Tôi tin 
rằng đây là lần đầu tiên điều này xảy ra 
trong lịch sử điều trị bệnh ung thư”.

Tất cả các bệnh nhân tham gia thử 
nghiệm đều bị ung thư trực tràng tiến 
triển cục bộ - có nghĩa là các khối u đã 
di căn trong trực tràng và đôi khi đến 

các hạch bạch huyết nhưng không đến 
các cơ quan khác - cũng như khối u có 
đột biến gen hiếm gặp được gọi là thiếu 
hụt sửa chữa không phù hợp (MMRd). 
Họ đã được điều trị trong 6 tháng bằng 
một loại thuốc trị liệu miễn dịch có tên 
là Dostarlimab của GlaxoSmithKline - 
công ty dược phẩm tài trợ cho nghiên 
cứu. Thuốc Dostarlimab có giá khoảng 
11.000 USD/liều và được dùng cho 
bệnh nhân 3 tuần/lần trong suốt sáu 
tháng.

Tiến sĩ David Agus, cộng tác viên y tế 
của CBS News, giải thích rằng loại thuốc 
này hoạt động bằng cách làm lộ rõ các 
tế bào ung thư để hệ thống miễn dịch 
có thể xác định và tiêu diệt chúng. Ông 
nói: “Phương pháp điều trị mới này là 
một loại liệu pháp miễn dịch - phương 
pháp điều trị chặn tín hiệu trên các tế 
bào ung thư, cho phép hệ miễn dịch 

loại bỏ chúng.”
Các bệnh nhân tham gia thử 

nghiệm cũng không phát hiện dấu hiệu 
ung thư ngay cả sau 6 tháng theo dõi 
trở lên. Điều này giúp họ không còn cần 
đến các phương pháp điều trị ung thư 
tiêu chuẩn như phẫu thuật, xạ trị hoặc 
hóa trị. Theo báo cáo, bệnh ung thư đã 
không tái phát ở bất kỳ bệnh nhân nào, 
những người hiện đã không còn ung 
thư trong vòng từ 6 đến 25 tháng sau 
khi thử nghiệm kết thúc.

Một điều đáng chú ý là không có 
bệnh nhân nào tham gia thử nghiệm 
phải chịu bất kỳ tác dụng phụ nghiêm 
trọng nào do thuốc, không giống như 
những tác dụng phụ có thể xảy ra trong 
quá trình phẫu thuật, xạ trị hoặc hóa trị, 
những tác dụng vĩnh viễn đối với khả 
năng sinh sản, sức khỏe tình dục cũng 
như chức năng ruột và bàng quang.

Sau thành công đáng khích lệ của 
thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đồng 
ý rằng thử nghiệm này phải được nhân 
rộng trong một nghiên cứu lớn hơn 
nhiều. Các nhà nghiên cứu cho biết 
nghiên cứu nhỏ vừa qua chỉ tập trung 
vào những bệnh nhân có dấu hiệu 
di truyền hiếm gặp trong khối u. Tuy 
nhiên, tỉ lệ thuyên giảm 100% ở các 
bệnh nhân là một dấu hiệu đầy hứa 
hẹn. q

Y TẾ - SỨC KHỎE
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Đền An Xá (đền Đậu An) toạ 
lạc tại thôn An Xá, xã An 
Viên (Tiên Lữ) là nơi thờ 
Ngọc Hoàng Thượng Đế, 

Ngũ Lão Tiên Ông (những vị thần tiên 
của Văn hóa Đạo giáo), cùng các vị 
Thiên tiên, Địa tiên - là những người 
có công khai phá vùng đầm lầy hoang 
vu, diệt trừ thú dữ, dậy dân cầy cấy, lập 

làng Chạ, dựng “Thụy Ứng Quán”, để 
cầu mong mưa thuận, gió hoà, mùa 
màng bội thu. 

Đây là ngôi đền duy nhất có quy mô 
hoàn chỉnh còn sót lại của một công 
trình kiến trúc mang yếu tố văn hóa 
Đạo giáo trên cả nước nói chung và tỉnh 
Hưng Yên nói riêng. Vì vậy, ngôi đền có 
giá trị lịch sử, văn hóa vô cùng to lớn, 

THÁP ĐẤT NUNG ĐỀN AN XÁ ĐƯỢC CÔNG NHẬN DI 
TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

1      ĐINH TUẤN

Ngày 6/5, tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ đón Bằng Xếp hạng di tích  Quốc gia đặc biệt đền An Xá, 
Quyết định công nhận bảo vật Quốc gia tháp đất nung đền An Xá và khai mạc Lễ hội đền Đậu An năm 2022.

minh chứng cho dấu ấn hiện hữu của 
«nền văn hóa Đạo giáo sơ khai» trên 
vùng đất này. Không chỉ có giá trị về 
công trình kiến trúc cổ, có không gian 
cảnh quan đẹp, đền An Xá còn có giá 
trị nghệ thuật cao được thể hiện thông 
qua những di vật tiêu biểu, quý hiếm 
lưu giữ tại di tích như: Tòa tháp đất 
nung; Nhang án và 2 bệ tượng đất nung 
mang phong cách mỹ thuật Thế kỷ 16 - 
17; Khánh đá thời Hậu Lê, niên hiệu năm 
Vĩnh Trị (1676); Chuông đồng niên hiệu 
Cảnh Hưng thứ 34 (1773), tượng thờ 
mang phong cách nghệ thuật Thế kỷ 
18... Đây là những di sản văn hoá vô giá, 
là nguồn sử liệu quý cho các nhà nghiên 
cứu khi tìm hiểu về di tích, địa danh và 
tục thờ các vị thần tiên.

Với giá trị đặc biệt trên, di tích kiến 
trúc nghệ thuật Đền An Xá được Thủ 
tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc 
gia đặc biệt (theo Quyết định số 2280/
QĐ-TTg ngày 31/12/2020). Tháp đất 
nung đền An Xá được công nhận bảo 
vật Quốc gia (theo Quyết định số 2198/
QĐ-TTg ngày 25/12/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc công nhận 
bảo vật Quốc gia). q

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, TT&DL Hoàng Đạo 
Cương trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia 

đặc biệt đền An Xá cho huyện Tiên Lữ

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, TT&DL trao Quyết định 
 công nhận Bảo vật quốc gia tháp đất nung đền An Xá 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn tặng hoa 
chúc mừng tại buổi lễ

Tháp đất nung đền Đậu An  - Ảnh: Nguyễn Khắc Hào
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Cho tôi tìm lại những ngày xưa ấy
Thời gian buông lơi như nước nguồn chảy
Bông hoa ai thả trôi vào hư không
Sáo diều nghiêng cánh hát trong gió đồng.

Cho tôi tìm lại những ngày xưa ấy
Hoa lúa tách đòng hương thơm ngầy ngậy
Cá rô rướn mình đớp hạt sao rơi 
Ếch gọi bạn tình đêm mưa đầy trời.

Cho tôi tìm lại những ngày xưa ấy
Thuở gái trai làng mười ba mười bảy
Trung thu sao sáng tìm sao trên trời 
Giấc ngủ mơ màng sao trong mắt ai.

                                           Nguyễn Khắc Hào

Những ngày 
xưa ấy

Nhà bạn Bô Thời, gần Trương Xá
Đọc lên phảng phất đất đồng chiêm
Cái tên đã gợi mùa tôm cá
Tiếng vó bè khuya, kẽo kẹt thuyền...

Quá nửa đời người giờ gặp lại
Bây giờ tôi- bác  ngoại bẩy mươi
Bác vào Thanh Hoá làm giai tế
Đóng chốt,
Về hưu, mới mã hồi...!
Bác - tôi, hai mái đầu tận bạc
Năm lăm năm trước, tóc còn xanh
Lứa ta, trai tráng thời trận mạc
Giữa tiếng bom gầm, rung lán tranh

Một tay cầm bút, tay cầm súng
Địa đạo dọc ngang dưới mái nhà
Đúng hôm thi viết ngày mãn khoá
Ta bắn tan tành một lão ma (1)

Hôm nay gặp lại, mừng rơi lệ
Bạn của ngày xưa đã vắng nhiều
Sau cuộc chiến tranh dai dẳng thế
Người còn, kẻ mất, xót bao nhiêu ?

Phủ Khoái chỉ còn trong tâm tưởng
Không một hàng cau, không bóng tre
Cái thuở dòng sông trôi trước ngõ
Kẽo kẹt đầu sân tiếng vó bè...

          Bô Thời 5.5.22
TS. Trần Đăng Thao

GẶP BẠN Ở KHOÁI CHÂU
        Tặng Hoàng Quang Khải

1. Trường SP của chúng tôi sơ tán ở Hưng Nhân Thái Bình Ngày 
2.6.1967 khi cả Khoa Văn đang thi vấn đáp thì tên lửa ta bắn 
rơi 1 F105 Mỹ , mảnh vỡ rơi lả tả xuống sân

  VĂN HÓA

Ảnh: Nguyễn Khắc Hào
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 5 đạo lý đem đến sự bình hòa
trong cuộc sống

 Những người sống mà lúc nào mang tâm nặng hiếu thắng thì thường có tâm đố kỵ. Lúc nào họ 
muốn hơn tất cả mọi người. Khi thấy người khác đạt được những thứ tốt đẹp thì họ sẽ cảm thấy 
khổ sở như chính mình mất đi thứ gì đó.

Thà rằng giả ngốc, chứ đừng cho 
mình là thông minh hơn người.

    Người xưa có dạy: Nước trong 
quá thì không có cá. Đại trượng phu 
không câu nệ tiểu tiết, đời người hà 
tất việc gì cũng phải nghiêm túc? Làm 
người đôi lúc giả ngốc chính là cách 
để xối nhân xử thế khoáng đạt nhất, 
có thể nắm, có thể buông. Biết hồ 
đồ mới là người thông minh, không 
bàn luận cao xa thậm chí còn giả ngô 
nghê, ngốc nghếch. Người khiêm tốn 
biết sống một đời bình an, không ngã 
lòng bởi hư vinh vụt sáng, không mê 
đắm trong bóng trăng ảo ảnh.

Thà rằng vất vả, chứ đừng ham 
muốn hưởng lạc

Đạo trời ban thưởng cho những 
người cần cù, chịu khó. Đây vốn không 
phải là câu nói để an ủi, khích lệ con 
người trong cuộc sống mà chính là 
đạo lý nhân sinh. Chỉ có cần cù, chịu 
khó mới có thể rèn luyện được ý chí 
của con người.

Ai cũng phải học cách ước chế bản 
thân mình, tạo ra cho mình điểm dừng, 

để không bị những thú vui bên ngoài 
làm mê mờ, cuốn đi.

Thà rằng nhận thua, chứ đừng hiếu 
thắng

Ngược lại khi thấy người khác không 
như ý, họ lại vui mừng. Sống như vậy thì 
chắc chắn không ai yêu quý bạn được 
cả. Khi một người không thể bao dung 

được người khác tức là tâm thái hẹp hòi, 
trong việc đối nhân xử thế cũng dễ đắc 
tội với người khác, bị người oán hận, suy 
cho cùng cũng là tự mình chuốc lấy kẻ 
đối đầu.

Thà rằng chịu thiệt, chứ đừng 
chiếm món lời nhỏ

Những người thích chiếm lợi nhỏ 
thì hay tìm những thủ đoạn để có được 
thành công một cách dễ dàng. Những 
người khôn vặt thường không nguyện 
ý làm việc chăm chỉ để có được thành 
công, thích lợi dụng người khác, thích 
làm những chuyện hại người lợi mình.
Làm người đôi lúc chịu thiệt tý chẳng 
sao, ngược lại còn mang đến phúc báo 
cho mình.

Thà rằng giả nghèo chứ đừng 
khoe khoang của cải

Vì để thỏa mãn hư vinh nhất thời, 
khoe khoang, tự cho mình là giàu có. 
Khoe mẽ tiền tài, chẳng thể nào dành 
được sự tôn nghiêm của người khác mà 
còn khiến người khác khó chịu. Thích 
thể hiện, khoe khoang, phô trương 
thanh thế chẳng khác chi đang cầu xin 
sự tôn trọng, ngưỡng mộ của người 
khác. q
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Một người Singapore nọ từng học 
rất giỏi nhưng cuộc đời không có 
thành tựu như anh ta mong muốn. 
Khi gặp ông Lý Quang Diệu, người 
đó than thở: “Tôi là người có trí, 
nhưng vì không có tiền nên mới 
không làm được việc lớn”.

 Nghe xong, ông Lý nói lại ngay: 
“Cả đời gặp hàng ngàn người, tôi chưa 
thấy ai có trí mà không có tiền cả. Nếu 
anh không làm ra tiền thì cái trí của anh 
chỉ là trí nhớ, chỉ là kiến thức, thông tin. 
Bề dày thành tích, tốt nghiệp trường 
xịn, học hàm học vị là cái vớ vẩn. Một 
là chơi luôn kỳ tích (tức thành tích vượt 
bậc), hai là thành tựu cụ thể, mới có chỗ 
đứng trong xã hội”.

Các kỳ thi chữ nghĩa chỉ kiểm tra 
được trí nhớ và năng lực suy luận logic, 
không thể tìm được người tài. Tài hay 
không thì thông qua làm mới biết. Nói 
hay - viết giỏi - bằng cấp cao - học Tây 
học Tàu - đi khắp nơi trải nghiệm nhiều 
vô kể.... nhưng cả thảy đều vô nghĩa nếu 
không để lại bất cứ thành tựu gì, không 
giúp được ai.

Cứ nhìn bản thân mình và bất cứ ai, 
đặt 2 câu hỏi:  

 1.Có thành tựu gì?  
2.Có giúp được ai?
Thành tựu là cái đáng phấn đấu. 

Tiền theo sau thành tựu, sẽ tự động có. 
Thành tựu là những cái mà người ta tạo 
ra, ví dụ nhà khoa học thì thành tựu là 
công trình nghiên cứu, nếu doanh nhân 
là nhà máy xí nghiệp, nếu giáo viên là 

Lần đầu tiên họp phụ huynh 
cho con, cô giáo mầm non 
nói với người mẹ: “Con trai 
chị có bệnh tăng động, cháu 

không ngồi yên trên ghế được 3 phút.”
Trên đường trở về nhà, con trai hỏi 

mẹ cô giáo đã nói gì. Người mẹ nói với 
con trai: “Cô giáo nói con trai mẹ trước 
đây không ngồi trên ghế được một 
phút, giờ con đã ngồi được 3 phút rồi, 
con có tiến bộ.”

Tối hôm đó, cậu bé ăn hẳn 2 bát 
cơm mà không cần mẹ bón.

Không lâu sau, cậu bé vào tiểu học. 
Đi họp phụ huynh cho con, cô giáo nói: 
“Cả lớp có 50 em, trong lần kiểm tra 
toán này, con chị xếp thứ 48, có thể con 
có một chút vấn đề về trí tuệ.”

Trở về nhà, người mẹ nói với con: 
“Cô giáo nói chỉ cần con chú ý một chút, 
con sẽ xếp trước 48 bạn.” Nghe mẹ nói 
vậy, ánh mắt cậu bé lóe sáng, gương 
mặt ủ rũ bỗng giãn ra. Ngày hôm sau đi 
học, cậu đi sớm hơn hẳn ngày thường.

Khi con lên cấp hai, người phụ nữ 

vẫn không tránh được những buổi họp 
phụ huynh. Trước khi về, giáo viên nói 
với chị: “Theo kết quả học tập hiện nay 
của con, việc thi vào trung học phổ 
thông sẽ hơi khó một chút.”

Trên đường về, chị xoa vai con và 
nói: “Cô giáo nói, chỉ cần con nỗ lực hơn 
nữa, rất có hy vọng là con sẽ đỗ vào 
trường công lập.”

Rồi cũng đến ngày cậu bé tốt 
nghiệp trung học phổ thông. Đến khi 
trường đại học có thông báo kết quả 
thi, cậu bé từ trường trở về, mang theo 
giấy thông báo trúng tuyển một trường 
đại học danh tiếng đưa cho mẹ, nước 
mắt rưng rưng: “Mẹ, con không phải 

là một đứa trẻ thông minh nhưng mẹ 
luôn ở bên cạnh cổ vũ, động viên, ghi 
nhận con.”

Lúc đó, người mẹ đã ôm con thật 
chặt, những giọt nước mắt lẫn lộn vui 
buồn lăn dài trên má.

“Một lời nói hay sưởi ấm ba đông, 
nửa lời ác nghiệt lạnh sáu tháng ròng”

Một lời an ủi động viên sẽ giúp 
người khác có thêm động lực, niềm tin, 
hướng đến những điều tích cực.

Một lời cổ vũ khích lệ có thể thay 
đổi được cả quan niệm và hành vi của 
người khác, từ đó có thể thay đổi cả vận 
mệnh, số phận của con người. q

TRÍ VÀ TIỀN

phương pháp học tập mới, nếu bác sĩ 
là phát minh về cách điều trị, nếu nhà 
xã hội học là những dự án giúp người 
vùng sâu vùng xa...tức những cái thực 
tế, trước đó chưa có. 

Còn thành tích học tập chỉ là những 
mốc nhỏ về học hành, không có gì đáng 
khen ngợi, vì rốt cục, học giỏi vậy để 
làm gì? Có thành tựu gì, có giúp được 
mình, cho đời ? q

1 MINH NGỌC

1 QUANG VINH
LỜI KHÍCH LỆ ĐỘNG VIÊN ĐÚNG LÚC
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HOẠT ĐỘNG HỘI

Trong 6 tháng đầu năm 2022 
Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên 

(Liên hiệp Hội)đã phối hợp với các Hội 
thành viên và Hội nông dân huyện 
Tiên Lữ và Phù Cừ tổ chức được 14 
lớp tập huấn. Trong đó Hội Đông y 
đã tập huấn cho hội viên những kiến 
thức về việc phòng chống dịch Covid 
19 bằng y học cổ truyền. Hội Sinh vật 
cảnh tập huấn cho các Hội thành viên 
về kỹ thuật trồng, chăm sóc một số 
loại hoa cây cảnh. Hội Luật gia đã phổ 
biến kiến thức pháp luật, tuyên truyền 
phòng chống bạo lực học đường ở các 
trường trung học cơ sở. 

Bên cạnh đó Liên hiệp hội còn phối 
hợp với Hội Nông dân huyện Tiên Lữ 
tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng và 
chăm sóc một số loại cây ăn quả, kỹ 
thuật chăn nuôi một số loại  gia súc, 

TẠP HUẤN CHUYỂN GIAO KHOA HỌC 2022

Ngày 10 tháng 2 năm 2022, Chi 
bộ Văn phòng Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Hưng Yên  đã  tổ chức Lễ trao Huy hiệu 
30 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Thị 
Thắm, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội. 

LỄ TRAO HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
Đồng chí Nguyễn Xuân Khoát, 

Phó bí thư thường trực đảng ủy 
Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh 
nêu rõ quá trình rèn luyện, phấn 
đấu và những kết quả, thành tích 
mà đồng chí Lê Thị Thắm trên các 
cương vị công tác đã đạt được 
trong suốt 30 năm đứng trong 
hàng ngũ của Đảng. Đây là vinh dự 
lớn không chỉ  của riêng đồng chí 
Lê Thị Thắm mà còn là vinh dự của 
Chi bộ Văn phòng Liên hiệp Hội. 
Với bề dầy kinh nghiệm và chuyên 
môn, đồng chí Lê Thị Thắm tiếp 
tục giúp đỡ các đảng viên trẻ, xây 
dựng chi bộ Đảng Văn phòng Liên 
hiệp Hội luôn trong sạch, vững 
mạnh. q             

Tạ Đức

gia cầm. Với Hội Nông dân huyện Phù 
Cừ đã hướng dẫn áp dụng một số kỹ 
thuật trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, 

tuyên truyền bảo vệ môi trường cho 
bà con nông dân. q

    Tạ Đức

BẢN TIN
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THÔNG BÁO MỜI THAM GIA 

 HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN 
LẦN THỨ IV, NĂM 2022

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

Yên.
        ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Các tập thể, cá nhân là công dân Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề 

nghiệp; có các công trình, đề tài, giải pháp khoa học kỹ thuật được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Hưng 
Yên từ năm 2020 trở lại đây.

        LĨNH VỰC THI
Các đề tài, giải pháp dự thi theo 06 nhóm lĩnh vực sau đây:
1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;
2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;
3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng;
4. Nông ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
5. Y dược;  
6. Giáo dục và đào tạo.
        GIẢI THƯỞNG
- Các giải Nhất: mỗi giải 10 triệu đồng;
- Các giải Nhì: mỗi giải 5 triệu đồng;
- Các giải Ba: mỗi giải 3 triệu đồng;
- Các giải Khuyến khích: mỗi giải 1 triệu đồng.  
        THỜI GIAN TỔ CHỨC
- Thời gian nhận hồ sơ dự thi: từ ngày 15/8 đến 30/9/2022;
Tổ chức chấm điểm và trao giải thưởng Hội thi: tháng 10, 11, 12 năm 2022.
        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; 
E-mail: lienhiephoihungyen@gmail.com;
Website: lienhiephoihungyen.org.vn.       

                                       BAN TỔ CHỨC HỘI THI

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

BẢN TIN
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