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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ PHẢI ĐỔI MỚI
SÁNG TẠO, ĐI ĐẦU VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
MAI NGOAN

“Mục tiêu phát triển của vùng
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là phải
đổi mới sáng tạo, đi đầu về khoa
học công nghệ; giữ vai trò là
trung tâm chính trị, kinh tế, văn
hóa và khoa học kỹ thuật của cả
nước”. Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc đã nhấn mạnh vấn đề này
tại Hội nghị Phát triển vùng Kinh
tế trọng điểm Bắc Bộ (KTTĐBB),
do Chính phủ tổ chức tại Hưng
Yên ngày 25/6.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị

C

hủ trì hội nghị, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc đánh
giá cao các tỉnh trong vùng
KTTĐBB đã đạt nhiều thành
tựu trong phát triển kinh tế xã hội,
nằm trong tam giác phát triển Hà Nội Hải Phòng - Quảng Ninh, là vùng chiến
lược đặc biệt quan trọng về chính trị,
kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, là
vùng kinh tế lớn thứ 2 cả nước. Đây là
vùng duy nhất có tất cả địa phương
đều điều tiết về ngân sách Trung ương.
Thủ tướng nhận định, vùng KTTĐBB
có nhiều thuận lợi hơn hẳn so với vùng
khác, nhất là kết cấu hạ tầng và nguồn
nhân lực; nhân tố “thiên thời-địa lợinhân hòa” rất rõ ràng; các tỉnh, thành
phố trong vùng có trình độ phát triển
cao so với trung bình cả nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng
chỉ ra những hạn chế như: sản xuất

Toàn cảnh hội nghị
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Các đại biểu dự hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ
đạo tại hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên
bên lề hội nghị

nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ;
liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh
doanh còn rất yếu; trình độ canh tác,
công nghệ chế biến còn lạc hậu. Khu
vực công nghiệp chủ yếu phát triển
chiều rộng, đóng góp của khoa học
kỹ thuật còn hạn chế; các ngành công
nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ
trợ, logistics, dịch vụ cao cấp phát triển
chưa tương xứng.
Theo Thủ tướng, việc gắn kết giữa
các dự án FDI và doanh nghiệp trong
nước tham gia vào chuỗi giá trị toàn
cầu còn hạn chế; phát triển các dự án
công nghiệp tập trung chủ yếu tại Hà
Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh (với các dự
án lớn của Samsung, LG, Microsoft,
Canon...) và mới dừng lại ở gia công,
lắp ráp với giá trị gia tăng thấp. Chất
lượng tăng trưởng và mức độ lan tỏa
chưa rõ nét...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày sản
phẩm của tỉnh Hưng Yên

Về định hướng phát triển thời gian
tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
khẳng định: vùng KTTĐBB phải tiếp
tục giữ vững và phát huy hơn nữa vai
trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn
hóa và khoa học kỹ thuật của cả nước;
phấn đấu cùng vùng KTTĐ Nam Bộ là
một trong hai đầu tàu, trung tâm kinh
tế lớn nhất và phát triển năng động của
cả nước. Mục tiêu phát triển của vùng
là phải đi đầu về khoa học công nghệ,
đổi mới sáng tạo, gắn phát triển kinh tế
- xã hội với bảo vệ môi trường. Cần có
thể chế liên kết phối hợp vùng; liên kết
trong các lĩnh vực công nghiệp, nông
nghiệp, dịch vụ rõ nét hơn.
Người đứng đầu Chính phủ cũng
lưu ý các địa phương làm rõ hơn mô
hình tăng trưởng, đó là kinh tế số, kinh
tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh. Làm
tốt hơn dịch vụ logistic. “Chúng ta cần

xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung
trong cuộc cách mạng 4.0. Là vùng có
dân trí cao, nên cần phát huy giá trị văn
hóa, con người, coi đây là thế mạnh,
tiềm năng cần khơi dậy. Vùng cần làm
rõ hơn đột phá về tăng trưởng xanh
như công nghệ cao, môi trường tốt…”
. Thủ tướng nhấn mạnh.
Vùng KTTĐBB gồm 7 tỉnh, thành
phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh,
Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh
Phúc. Trong đó, Hà Nội, Hải Phòng,
Quảng Ninh tạo thành tam giác phát
triển và là đầu mối kết nối Vùng KTTĐBB
với các vùng kinh tế trong nước, khu
vực và thế giới. Vùng KTTĐBB chiếm
gần 32% GDP của cả nước và thu nhập
bình quân đầu người đạt 4.813 USD
năm 2018, gấp 1,86 lần so với mức
trung bình cả nước, đứng thứ hai sau
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
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Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng:

XÂY DỰNG MỸ HÀO THÀNH THỊ XÃ
CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI VĂN MINH
HOÀNG HOA

Ngày 18/5, tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức Lễ công bố thành lập thị xã Mỹ Hào và đón nhận
Huân chương Độc lập hạng Ba. Tới dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc
hội Tòng Thị Phóng; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, các
tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam...

Đồng chí Tòng Thị Phóng trao Quyết định của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội thành lập thị xã Mỹ Hào

P

hát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ
tịch Thường trực Quốc hội
Tòng Thị Phóng đánh giá cao
nỗ lực của tỉnh Hưng Yên và
huyện Mỹ Hào trong quá trình xây
dựng và phát triển thành thị xã. Phó
Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng
định: Việc thành lập thị xã Mỹ Hào là
dấu mốc quan trọng mở ra bước phát
triển mới, nhằm khơi dậy tiềm năng,
thế mạnh và các nguồn lực của địa
phương, tạo cơ hội và động lực cho sự
phát triển lâu dài, tạo thế và lực mới
trong xu thế hội nhập, góp phần quan
trọng phát triển tỉnh Hưng Yên cơ bản
trở thành tỉnh công nghiệp trước năm
2020, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội khu vực tam giác kinh
tế Đồng bằng Bắc Bộ và vùng Thủ đô
Hà Nội.
Ghi nhận những kết quả của thị
xã Mỹ Hào trong những năm qua,
4
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Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội
Tòng Thị Phóng lưu ý địa phương cần
tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc bổ
sung quy hoạch phát triển đô thị theo
hướng bền vững, đẩy mạnh cải cách
thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho
người dân và doanh nghiệp phát triển
sản xuất kinh tế; nâng cao năng lực của
hệ thống chính trị và đào tạo nguồn
nhân lực trong lĩnh vực quản lý đô thị;
tiếp tục chỉnh trang đô thị văn minh, cải
thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an
sinh xã hội.
Thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên
được thành lập theo Nghị quyết số 656
ngày 13/3/2019 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội khóa XIV. Trên cơ sở toàn
bộ hiện trạng diện tích tự nhiên và
dân số thị xã Mỹ Hào được thành lập
có bảy phường thuộc khu vực nội thị
bao gồm: Bạch Sam, Bần Yên Nhân, Dị
Sử, Minh Đức, Nhân Hòa, Phan Đình
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Phùng và Phùng Chí Kiên. Khu vực
ngoại thị có sáu xã: Cẩm Xá, Dương
Quang, Hòa Phong, Hưng Long, Ngọc
Lâm và Xuân Dục.
Ông Vương Văn Đức, Bí thư Thị ủy
Mỹ Hào, chia sẻ: Thị xã Mỹ Hào được
thành lập là bước tiến lớn đối với
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
trên địa bàn, là nền tảng để phấn đấu
đạt tiêu chí đô thị loại III. Trong thời
gian tới thị xã Mỹ Hào tập trung đẩy
mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản
xuất công nghiệp, thương mại - dịch
vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu
tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ,
hiện đại; nâng cao chất lượng giáo
dục, văn hóa, y tế và môi trường; xây
dựng hệ thống chính trị vững mạnh,
giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an
toàn xã hội trên địa bàn để Mỹ Hào
thực sự là thị xã công nghiệp dịch vụ
hiện đại, văn minh./.

PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẶNG SÁCH CHO
HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC DẠ TRẠCH, KHOÁI CHÂU
ĐINH TUẤN

“Các bậc phụ huynh, các thầy
cô giáo cần rèn luyện thói quen
đọc sách, đam mê tìm hiểu tri
thức cho các cháu học sinh ngay
từ nhỏ; sách đọc rồi chia sẻ cho
bạn khác...”, Phó Thủ tướng Vũ
Đức Đam đã nhắn nhủ như vậy
trong buổi về thăm và dự chương
trình giới thiệu sách cùng thầy
trò Trường Tiểu học xã Dạ Trạch,
huyện Khoái Châu ngày 30/1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà học sinh trường Tiểu học Dạ Trạch

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến sỹ tặng quà
học sinh trường Tiểu học Dạ Trạch

T

rong không khí đón chào
năm mới, thầy và trò Trường
Tiểu học Dạ Trạch đã được
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
tặng hơn 500 bản sách, sách học tiếng
Anh, sách khoa học thường thức dành
cho học sinh Tiểu học…
Tham dự chương trình giới thiệu
sách cùng với thầy trò nhà trường, Phó
Thủ tướng đã động viên, hỏi thăm các
em học sinh về việc đọc sách hàng ngày.
Nhiều em chia sẻ với Phó Thủ tướng về
những cuốn truyện mình thích và sẵn
sàng chia sẻ cho bạn bè mượn đọc.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi
thấy trường Tiểu học Dạ Trạch đã xây
dựng được các tủ sách lớp em, tủ sách
phụ huynh, thực hiện mô hình thư
viện xanh… với nguồn sách do học
sinh, phụ huynh đóng góp và các học
sinh tự quản việc mượn sách về nhà
đọc. Mô hình này giúp học sinh tiếp
cận được nhiều sách với chi phí thấp
hơn. Từ đó, giúp các em phát triển
năng lực tự quản.
Mừng tuổi sách các em nhân dịp
năm mới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
nhắn nhủ: “Tết đến hầu như cháu nào

cũng được mừng tuổi. Có cháu đưa hết
cho bố mẹ, có cháu được mua quần áo
mới, bánh kẹo và nhiều thứ khác. Bố
mẹ và thầy cô, nếu có thể giúp các
cháu dành một phần tiền mừng tuổi
để mua sách cho mình. Sách đọc rồi thì
chia sẻ cho các bạn khác mượn, vì một
người không thể có hết các loại sách,
biết hết tất cả...”
Phó Thủ tướng lưu ý địa phương,
ngành giáo dục, nhà trường cần đầu tư
chăm lo các điều kiện, đảm bảo ngày
càng đồng bộ hơn phục vụ việc dạy và
học. Bên cạnh đó, tích cực xây dựng,
bổ sung sách cho thư viện trường, tủ
sách lớp học, tạo thói quen đọc sách
cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy
và học trong nhà trường.
Phó Thủ tướng mong các thầy cô
giáo tích cực đổi mới nâng cao chất
lượng dạy học, chú trọng quan tâm
giảng dạy các kỹ năng, học đi đôi
với hành cho học sinh.Thực hiện tốt
phong trào “ Cô trò cùng học” nhất là
trong giảng dạy Tiếng Anh thông qua
phương pháp STEM (khoa học- công
nghệ- kỹ thuật và toán học); thường
xuyên giáo dục cho học sinh hiểu về
truyền thống lịch sử quê hương, đất
nước, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy
để các em phấn đấu trở thành trò
giỏi, người tốt, có ích cho xã hội trong
tương lai.
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ PHẢI GẮN VỚI
xây dựng văn hóa con người
MAI NGOAN

“Phát triển kinh tế phải đi đôi với xây dựng văn hóa và con người, không chỉ tập trung cho
phát triển kinh tế mà bỏ qua vấn đề văn hóa, con người”. Đây là vấn đề trọng tâm được đưa ra
tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 33/NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững đất nước”, do Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức ngày 23/5.

C

Các đại biểu dự hội nghị

hủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
Nguyễn Văn Phóng nhấn
mạnh: trên địa bàn tỉnh hiện
có hơn 160 di tích Quốc gia
như: quần thể di tích Phố Hiến, đền
Phù Ủng thờ tướng quân Phạm Ngũ
Lão, chùa Nôm, đền thờ nguyên Phi Ỷ
Lan, đền Đa Hòa Dạ Trạch, đền Tống
Trân... Đây là những minh chứng rõ nét
về truyền thống văn hóa tốt đẹp cần
được khơi nguồn và phát huy. Trải qua
các thời kỳ dựng nước và giữ nước,
Hưng Yên có những người con tài
năng, đức độ có nhiều công lao cống
hiến cho đất nước như: Tướng quân
Phạm Ngũ lão, Đại danh y Lê Hữu Trác,
nhà cách mạng Tô Hiệu, cố Tổng Bí
thư Nguyễn Văn Linh, Trung tướng
Nguyễn Bình..
Theo đó, các ngành, địa phương
cần tổ chức các hoạt động để các tầng
lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ

6
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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên
phát biểu tại hội nghị

về ý nghĩa của các di tích lịch sử văn hóa
truyền thống trên địa bàn tỉnh. Trong
đó, thành phố Hưng Yên đẩy mạnh xây
dựng quy hoạch mới của quần thể di
tích Phố Hiến tại khu vực đền Trần, đền
Mẫu và hồ Bán Nguyệt, tạo điểm nhấn
thu hút du khách về thăm quan. Các
huyện Văn Lâm, Ân Thi, Khoái Châu, Yên
Mỹ, Phù Cừ cần phát huy vai trò của các
di tích lịch sử văn hóa. Các xã, phường,
thị trấn trong tỉnh quản lý, khai thác, sử
dụng hiệu quả các nhà văn hóa thôn,
không để tình trạng bắc rạp hiếu, hỉ ra
lòng đường giao thông, vừa gây phản
cảm, vừa mất an toàn.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên
Đỗ Xuân Tuyên đề nghị cấp ủy Đảng,
chính quyền các cấp trong tỉnh phải
tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 33 gắn
với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về
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học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa
các nhiệm vụ, giải pháp bằng những
việc làm cụ thể. Ông Đỗ Xuân Tuyên
nhấn mạnh: phát triển kinh tế phải đi
liền với bảo tồn các giá trị văn hóa. Phải
đặt vấn đề cân bằng giữa kinh tế, văn
hóa; giữa văn hóa, con người và kinh
tế, không chỉ tập trung cho kinh tế mà
xem nhẹ văn hóa. Bởi kinh tế suy yếu
thì trong thời gian ngắn có thể phục
hồi, nhưng nếu suy thoái về tư tưởng,
đạo đức, lối sống, văn hóa thì phải mất
nhiều năm mới khắc phục được. Theo
đó, cần đầu tư có trọng điểm cho lĩnh
vực văn hóa tương xứng với phát triển
kinh tế, trong đó đi sâu vào bảo tồn,
phát huy các giá trị văn hóa dân tộc
truyền thống tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu
hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của
nhân dân. Cùng với “xây” phải quyết liệt
“chống” văn hóa đồi trụy, những quan
điểm sai lệch về văn hóa./.

CHIA SẺ THỰC TIỄN TỐT TRONG ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP TỈNH
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐÔNG BẮC BỘ
ĐINH TUẤN

“Nâng cao chất lượng điều hành,
xóa bỏ các rào cản, để cải thiện môi
trường kinh doanh thông thoáng
giúp doanh nghiệp phát triển ổn
định, nhằm nâng cao năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh “. Đây là vấn đề
được bàn luận tại hội thảo “Chia sẻ
thực tiễn tốt trong việc điều hành
kinh tế khu vực Đồng bằng sông
Hồng và Đông Bắc Bộ” diễn ra
ngày 19/6. Hội thảo do tỉnh Hưng
Yên và Phòng Thương mại Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp
tổ chức. Tham dự có đại diện 18
tỉnh, thành phố trong vùng và các
chuyên gia kinh tế của Trung ương
và các địa phương.

H

ội thảo bàn luận 2 chủ đề
chính gồm: phát triển kinh
tế địa phương trong bối
cảnh mới và chia sẻ thực
tiễn tốt trong cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (PCI). Theo đó các chuyên gia
kinh tế, đã phân tích nhiều thực tiễn về
kinh tế khu vực Đồng bằng sông Hồng
và Đông Bắc Bộ.
Qua kết quả điều tra chỉ số PCI cho
thấy, Khu vực Đồng bằng Sông Hồng
và Đông Bắc Bộ là nơi có mức độ phát
triển doanh nghiệp tương đối Khá tốt,
có tới 30% tổng số doanh nghiệp trên
cả nước đầu tư. Điểm số trung bình của
10 lĩnh vực điều hành trong PCI 2018
cho thấy, khu vực Đồng bằng Sông
Hồng và Đông Bắc Bộ là nơi được các
doanh nghiệp đánh giá tương đối tốt
ở khía cạnh tính minh bạch của môi
trường kinh doanh, ứng dụng công
nghệ trong đăng ký doanh nghiệp, đào
tạo lao động, thiết chế pháp lý và ANTT.
Tuy nhiên ở các lĩnh vực khác lại
không được các doanh nghiệp đánh

Toàn cảnh hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn
Văn Phóng phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc phát biểu

giá cao. Năm 2018, điểm số PCI trung
bình của khu vực Đồng bằng Sông
Hồng đạt 63,32 điểm, Đông Bắc Bộ
đạt 60,61 điểm. Theo đó, vẫn cần tới
những nỗ lực nhiều hơn để tạo môi
trường kinh doanh thuận lợi cho doanh
nghiệp, hướng tới một khu vực doanh
nghiệp tư nhân Việt Nam hoạt động
hiệu quả, phát triển mạnh mẽ và bền
vững trong thời gian tới.
Các chuyên gia kinh tế cũng đã
chia sẻ kinh nghiệm, mô hình tốt, cách
làm hay điển hình như: xây dựng chính
quyền điện tử hướng tới nền hành
chính hiện đại của tỉnh Thừa Thiên Huế;
kinh nghiệm về cải thiện môi trường
kinh doanh thúc đẩy phát triển doanh
nghiệp của thành phố Hà Nội; kinh
nghiệm áp dụng sáng kiến DDCI của

tỉnh Bắc Ninh, chính sách hỗ trợ thu hút
đầu tư của tỉnh Quảng Ninh…
Về phía tỉnh Hưng Yên, Ông Nguyễn
Văn Phóng Chủ tịch UBND tỉnh cho
biết, để nâng cao Chỉ số PCI tỉnh chỉ
đạo quyết liệt các sở, ngành điều chỉnh
giảm thời gian nhiều thủ tục hành
chính, cắt giảm tối đa điều kiện đăng ký
cấp phép hoạt động. Chỉ số hài lòng về
sự phục vụ hành chính năm 2018 xếp
hạng 3. Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và
phát triển công nghệ thông tin ICT xếp
hạng 9 năm 2018. Tỉnh Hưng Yên luôn
nhìn nhận đánh giá cao về chỉ số PCI,
coi chỉ số này chính là tiếng nói quan
trọng của các doanh nghiệp dân doanh
về môi trường kinh doanh, là một động
lực cải cách quan trọng đối với môi
trường kinh doanh của tỉnh.
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Tổng kết Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
TỈNH HƯNG YÊN LẦN 2
ĐINH TUẤN

Ngày 15/3, Ban tổ chức Hội thi
Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên
tổ chức hội nghị tổng kết và trao
giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
tỉnh lần thứ II năm 2018. Đồng
thời phát động Cuộc thi Sáng
tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng
tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm
2019.

Tiến sỹ Đặng Vũ Minh Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
(Thứ 3 bên trái) cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm

Tiến sỹ Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Hưng Yên phát biểu

T

ới dự có Giáo sư, Viện sỹ, Tiến
sỹ khoa học Đặng Vũ Minh Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật Việt Nam. Tiến sỹ Nguyễn
Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư thường
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng và
lãnh đạo các sở , ngành, địa phương
trong tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật các tỉnh bạn.
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh được
tổ chức 2 năm một lần nhằm khuyến
khích phong trào lao động sáng tạo
của toàn dân trong các lĩnh vực khoa
8
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học kỹ thuật và áp dụng có hiệu quả
các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và
đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ
đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa.
Sau hơn 1 năm phát động, Ban tổ
chức đã nhận được 57 hồ sơ các giải
pháp tham dự thuộc các lĩnh vực gồm:
Công nghệ thông tin, điện tử, viễn
thông, cơ khí tự động hóa, xây dựng và
giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất,
năng lượng, nông nghiệp, tài nguyên
và môi trường; y dược; giáo dục, đào
tạo...
Theo đánh giá của ban tổ chức,
điểm nổi bật tại Hội thi Sáng tạo Kỹ
thuật lần thứ 2 năm 2018 là nhiều đề
tài nêu ra các giải pháp kỹ thuật có tính
thực tế, có nhiều mô hình, giải pháp kỹ
thuật được ứng dụng vào sản xuất và
đời sống đã góp phần thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo vệ
sức khỏe nhân dân. Thông qua hội thi
đã khơi dậy và đẩy mạnh phong trào
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,

BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG

I

Số 7 tháng 7/ 2019

sáng tạo trong lao động, sản xuất của
đội ngũ trí thức, công chức, viên chức
và người lao động trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã phát
động Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu
niên, Nhi đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ
I, năm 2019. Theo đó, thời gian nhận hồ
sơ dự thi bắt đầu từ tháng 3 đến tháng
9.2019 và tổ chức lễ trao giải tháng
12.2019.
Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng
đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, nhà
trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào
thi đua lao động sáng tạo sâu rộng,
thiết thực, hiệu quả; Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối
hợp với các sở, ngành tiếp tục đổi mới,
đẩy mạnh và nâng cao chất lượng
phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật
đến toàn dân; thực hiện tốt công tác
tuyên truyền trên phương tiện thông
tin đại chúng bảo đảm Hội thi Sáng tạo
Kỹ thuật tỉnh lần thứ III sẽ thu hút được
nhiều tập thể, cá nhân, đơn vị đăng ký
tham gia và đạt kết quả cao hơn nữa.

VINH DANH 45 SẢN PHẨM SÁNG TẠO

về khoa học kỹ thuật và công nghệ
THANH HẢI

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng và Chủ tịch
Liên hiệp hội Nguyễn Khắc Hào trao giải cho các tác giả đạt giải

N

gày 15/3, tại hội nghị Tổng
kết Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
tỉnh Hưng Yên lần thứ 2
năm 2018, có 45 sản phẩm
xuất sắc đạt giải tại cuộc thi đã được
vinh danh. Đây là các sản phẩm sáng
tạo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và
công nghệ được áp dụng có hiệu quả
phục vụ sản xuất, đời sống.
Tiến sỹ Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
tỉnh Hưng Yên cho biết, trong quá trình
xét duyệt, thẩm định, Ban tổ chức đã
tuyển chọn được các giải pháp đáp
ứng các tiêu chí gồm: sáng kiến mới, có
khả năng mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ
thuật, ảnh hưởng tốt đến môi trường
và xã hội, có tính tiến bộ an toàn và
khoa học. Nhiều giải pháp đã được áp
dụng rộng rãi trong thực tế, mang lại
hiệu quả kinh tế cao cho các cơ quan,
doanh nghiệp, thay thế thiết bị ngoại
nhập, góp phần bảo vệ môi trường,
chăm sóc sức khoẻ nhân dân và nâng
cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong
các nhà trường.
Điển hình là các giải pháp như: “Xử
lý nước sinh hoạt quy mô phân tán” của
nhóm tác giả đến từ huyện Mỹ Hào;
mô hình sử dụng phân bón chiết xuất
từ thảo dược của nhóm tác giả thuộc

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm

Chi cục Bảo vệ thực vật Hưng Yên; công
nghệ “nuôi cá sông trong ao nước tĩnh”
của Chi cục thủy sản Hưng Yên; bài
thuốc nam “tán sỏi thần hiệu phương”
của lương y Lê Văn Đỏ (Hội Đông
y huyện Khoái Châu); xử lý sâu đục
cuống trên quả vải lai chín sớm Phù cừ
theo mô hình VietGap của Trạm bảo vệ
thực vật huyện Phù Cừ; mô hình “thùng
rác xanh” của trường THCS Trưng Trắc,
huyện Văn Lâm...
Tại cuộc thi lần này, trong số gần
60 giải pháp, Hội đồng chung khảo đã
xét chọn và trao thưởng cho 45 giải
pháp tiêu biểu. Trong đó có 7
giải nhì, 13 giải ba và 25
giải khuyến khích. Các
sản phẩm sáng tạo
thuộc 6 lĩnh vực:
Nông nghiệp,
chế biến nông
sản thực phẩm,
tài nguyên và
môi
trường,
xây dựng nông
thôn mới; Cơ khí
tự động hóa, giao
thông vận tải, xây
dựng; Vật liệu, hóa

chất, năng lượng; Công nghệ Thông
tin, Điện tử viễn thông; Giáo dục và
Đào tạo; Y dược. Cuộc thi đã thu hút
đông đảo đối tượng tham gia gồm các
kỹ sư, bác sĩ, nông dân, sinh viên, học
sinh, các cơ quan đơn vị và các tầng lớp
nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu và trao giải tại buổi vinh
danh các sản phẩm, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng cho
rằng, cuộc thi lần này đã khẳng định
chất lượng của phong trào thi đua sáng
tạo, với nhiều giải pháp có chiều sâu,
phù hợp với thực tiễn. Tỉnh sẽ tiếp tục
phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ
thuật trong các năm tiếp
theo, nhằm khuyến
khích các tập thể
cá nhân tìm tòi,
nghiên cứu ra
nhiều sáng kiến
cải tiến, giải
pháp khoa học
kỹ thuật mới,
áp dụng rộng
rãi vào thực tiễn
nhằm nâng cao
hiệu quả trong sản
xuất và đời sống./.

Sản phẩm bài thuốc nam “tán sỏi thần hiệu phương”
của lương y Lê Văn Đỏ đạt giải Nhì tại hội thi
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KHÁM PHÁ “SẮC MÀU CUỘC SỐNG”

trên quê nhãn Hưng Yên
ĐINH TUẤN

Ngày 6/3, tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã khai mạc triển lãm ảnh
nghệ thuật với chủ đề “Hưng Yên - Sắc màu cuộc sống” của nghệ sỹ nhiếp ảnh trẻ Bùi Minh Hải.
Triển lãm trưng bày nhiều bức ảnh độc đáo từng đoạt giải quốc gia và quốc tế nhằm quảng bá
hình ảnh đất - người Hưng Yên đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Chủ tịch LHH Khoa học Kỹ thuật Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng trao
và Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Vũ Quốc Khánh Bằng khen cho nghệ sỹ nhiếp ảnh Bùi Minh Hải có tác phẩm
cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm
đạt giải quốc tế

H

ơn 50 tác phẩm của tác con người quê nhãn Hưng Yên. Điển những tác phẩm đoạt giải thưởng
giả trẻ Bùi Minh Hải được hình là các tác phẩm: Nhịp điệu ngày qua các cuộc thi ảnh tại nhiều quốc
trưng bày tại triển lãm đã mùa, Ao sen, Ngư cụ đánh cá, Mùa lũ gia trên thế giới do Liên đoàn nghệ
mang đến những góc nhìn lụt, Phố Hiến vào xuân, Hương sen, thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) tổ
mới lạ, sinh động về con người, vùng Tương Bần...
chức. Đáng chú ý là 2 tác phẩm “Nhịp
đất Hưng Yên giàu truyền thống văn
Điểm nổi bật tại triển lãm là điệu ngày mùa” đoạt Huy chương Bạc
hiến và cách mạng đang từng
quốc tế tại Serbia và Montenegro;
ngày khởi sắc. Với những góc
tác phẩm “Ngư cụ đánh cá” được
nhìn tinh tế của tác giả, mỗi tác
triển lãm và trao Huy chương
phẩm đều mang một nét riêng,
Đồng tại Ấn Độ.
mô tả những khoảng không
Triển lãm diễn ra trong thời
gian hấp dẫn, những khoảnh
điểm Phố Hiến đang có các lễ hội
khắc đẹp với cảnh vật, con người
đầu xuân, nhằm tạo sự hấp dẫn,
và thiên nhiên chân thực, sống
thu hút khách du lịch trong nước
động. Qua đó, làm nổi bật những
và quốc tế đến trải nghiệm, khám
hình ảnh về vùng đất Phố Hiến
phá vùng đất Phố Hiến. Đây cũng
vừa cổ kính trầm mặc, vừa hiện
là cơ hội để các nghệ sĩ và khách
đại qua những khoảnh khắc cuộc
du lịch có sự kết nối mở rộng hợp
sống, nét sinh hoạt thường ngày,
tác, phát triển những giá trị, sản
phong tục tập quán, văn hóa dân
phẩm kết tinh từ văn hóa mỗi
gian, làng nghề truyền thống,
vùng miền qua lăng kính sáng
văn hóa ẩm thực của vùng đất và Tác phẩm“Nhịp điệu ngày mùa” đoạt Huy chương tạo của văn nghệ sỹ Hưng Yên.
Bạc quốc tế của nghệ sỹ Bùi Minh Hải
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Hưng Yên có 4 đề tài đạt giải

KHOA HỌC KỸ THUẬT QUỐC GIA
LAN PHƯƠNG

Trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh Trung học năm học 2018 - 2019, tỉnh
Hưng Yên có 4/6 đề tài tham dự đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.

H

ai em Bùi Quang Minh và
Phạm Tùng Lâm, trường
THPT Chuyên Hưng Yên
đoạt giải nhất với đề tài
“Nghiên cứu chế tạo các hạt nano
bạc nhằm ứng dụng phun tạo màng
bảo vệ bảo quản trái cây”. Theo Ban
tổ chức, các dự án đạt giải nhất đã trải
qua phần thi bằng tiếng Anh và có cơ
hội dự thi Intel ISEF năm 2019 tại Mỹ.
Tiếp sau là Đề tài “chế tạo và
nghiên cứu tính chất quang nhiệt
của các đầu dò nano nhằm ứng dụng
trong y sinh” của 2 học sinh Bùi Quang
Minh và Phạm Tùng Lâm trường THPT
Chuyên Hưng Yên đoạt giải ba. Hai
giải khuyến khích thuộc về đề tài máy
đảo thóc tự động của Nguyễn Thị
Hậu và Phạm Viết Vương trường THPT

Ông Nguyễn Văn Phê Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hưng Yên
chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh có đề tài đạt giải

Bộ Giáo dục trao giải cho các thí sinh đạt giải A tại cuộc thi

Nguyễn Thiện Thuật và “Xây dựng hệ
thống tưới cây tưới cây giống thông
minh bằng cảm biến độ ẩm” của

Nguyễn Trường Giang và Đặng Văn
Cường trường THPT Nguyễn Siêu.
Bên cạnh đó, do được đánh giá

cao về khả năng ứng dụng trong thực
tiễn, các đề tài khoa học kỹ thuật của
trường THPT Nguyễn Thiện Thuật,
THPT Nguyễn Siêu và THCS Chu Mạnh
Trinh còn đoạt giải do các tổ chức,
doanh nghiệp tài trợ trao giải.
Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và
Đào tạo, cuộc thi khoa học kỹ thuật
năm nay có nhiều đề tài, ý tưởng sáng
tạo tốt. Các nghiên cứu được thực
hiện bài bản với hàm lượng khoa học
và tính ứng dụng vào thực tiễn cao
hơn năm trước. Nhiều học sinh cho
thấy khả năng trình bày báo cáo khoa
học, thuyết trình tốt. Điều này góp
phần quan trọng vào việc thực hiện
có hiệu quả chương trình giáo dục
phổ thông hiện hành và đặc biệt là
tích cực chuẩn bị cho việc thực hiện
chương trình giáo dục phổ thông
mới, định hướng phát triển phẩm
chất và năng lực của người học./.
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HỘI THẢO PHÒNG CHỐNG RÁC THẢI NHỰA
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
BÍCH THỦY

Hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới năm
2019, ngày 5/6 Sở Tài
nguyên & Môi trường
tổ chức hội thảo
với chủ đề “phòng
chống chống rác thải
nhựa để bảo vệ môi
trường”.

Toàn cảnh hội thảo

Các đơn vị ký cam kết phòng chống rác thải nhựa tại hội thảo

C

hủ đề của Ngày Môi trường
thế giới năm 2019 là: “Ô
nhiễm không khí và hành
động của chúng ta”. Tại
Hưng Yên, thông qua nhiều hoạt động
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về
bảo vệ môi trường đã tạo sự chuyển
mạnh mẽ, tích cực về nhận thức và
hành động. Đến nay, tỷ lệ rác thải sinh
hoạt được thu gom, xử lý đạt khoảng
75%; 90% cơ sở sản xuất, kinh doanh
mới đi vào hoạt động đạt yêu cầu về

bảo vệ môi trường; 15 đơn vị lắp đặt
hệ thống quan trắc nước thải, khí
thải tự động, liên tục; 100% khu công
nghiệp đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi
trường; gần 100% chất thải nguy hại
được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn;
Các đại biểu đã thảo luận, góp ý
kiến vào nội dung tuyên truyền về
phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ
gia đình. Tổ chức ký cam kết giữa Sở Tài
nguyên & Môi trường với các ban, sở,
ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện,
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thành phố, thị xã về tham gia phong
trào “Chống rác thải nhựa”.
Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Thế
Cử yêu cầu các ban, sở, ngành, đoàn
thể, địa phương cần chung tay thống
nhất hành động bảo vệ môi trường.
Tập trung tuyên truyền nhằm thay đổi
nhận thức, thói quen trong sản xuất,
sinh hoạt hàng ngày. Đẩy mạnh việc
phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ
gia đình và chống rác thải nhựa.
Bên cạnh đó, quyết liệt chỉ đạo,
hướng dẫn, nâng cao ý thức trách
nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân viên
chức và người dân nhằm đạt mục tiêu
đến năm 2020 có 50% số hộ dân toàn
tỉnh thực hiện hiệu quả phân loại, xử lý
rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.
Các huyện, thành phố, thị xã khẩn
trương tổ chức ký cam kết về chống
rác thải nhựa trên địa bàn. Ban Quản
lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức
ký cam kết chống rác thải nhựa đối
với các doanh nghiệp trong các khu
công nghiệp của tỉnh; từ đó nhằm
thay đổi thói quen trong sử dụng
nhựa, các sản phẩm từ nhựa trong sản
xuất, sinh hoạt…

KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Những thành tựu của

NGÀNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HƯNG YÊN
THU PHƯƠNG

N

gày 17/5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên
tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Khoa học và
Công nghệ Việt Nam (1959 – 2019).
Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Hưng Yên đạt được nhiều thành tựu nổi bật.
Các hoạt động khoa học và công nghệ tập trung hướng về cơ
sở, phục vụ nông nghiệp, nông thôn, khẳng định vai trò, vị trí
với những đóng góp quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu và
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đã triển khai hơn 500 nhiệm vụ, đề tài, dự án và hàng
trăm sáng kiến khoa học được nghiên cứu, ứng dụng vào
thực tiễn. Các đề tài, dự án được triển khai ở hầu hết các lĩnh
vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, y tế,
bảo vệ môi trường, khoa học xã hội và nhân văn... góp phần
tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng
sản phẩm hàng hóa của tỉnh.
Sở Khoa học và công nghệ đã phối hợp với các ngành,
đoàn thể tổ chức trên 5 nghìn lớp tập huấn và xây dựng 200
mô hình trình diễn các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên
250 nghìn lượt người tham dự, với tổng kinh phí trên 20 tỷ
đồng. Công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, an
toàn bức xạ, sở hữu công nghiệp, thanh tra khoa học và công
nghệ được tăng cường góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp

pháp của người sản xuất và tiêu dùng...
Đáng chú ý, cùng với tập trung đẩy nhanh ứng dụng,
chuyển giao KHCN trong sản xuất, ngành KHCN đã chú trọng
việc đăng ký, xây dựng bảo vệ thương hiệu cho các sản phẩm
chủ lực của tỉnh nhằm đem lại nguồn lợi kinh tế cho người
sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm như: Nhãn
lồng Hưng Yên, tương Bần, gà Đông Tảo, quất cảnh Văn Giang,
chuối tiêu hồng Khoái Châu, cam Quảng Châu, nghệ Chí Tân,
mật ong hoa nhãn, vải lai Phù Cừ, chạm bạc Phù Ủng...
Phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn
Duy Hưng nhấn mạnh, thời gian tới ngành KHCN tỉnh cần
tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể là: Tăng cường công
tác tham mưu, đổi mới cơ chế, chính sách đồng bộ trong xây
dựng, phát triển khoa học và công nghệ; phát triển các khu
nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học
trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp
nhất là đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh; làm tốt công
tác tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các kết quả nghiên
cứu của các đề tài, dự án; phát huy và tăng cường đầu tư phát
triển tiềm lực, thị trường KHCN; đẩy mạnh bảo hộ sở hữu trí
tuệ cho các sản phẩm đặc thù, nổi tiếng của tỉnh; khơi dậy
phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tăng cường hội
nhập và hợp tác quốc tế về KHCN...

Hội thảo “Khoa học và Công nghệ gắn với phát triển
kinh tế - xã hội”

“K

BÍCH THỦY

hoa học và công nghệ là động lực quan trọng
nhất của sự phát triển, đóng vai trò quan trọng
tạo đột phá và mở hướng đi mới cho kinh tế xã
hội”. Đây là vấn đề được bàn luận sôi nổi tại hội thảo “Khoa
học và công nghệ gắn với phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh”, diễn ra ngày 10/5 nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Khoa

học và Công nghệ Việt Nam (18.5.1959 - 18.5.2019).
Các nhà khoa học và các đại biểu tham dự hội thảo đã
tham luận nhiều vấn đề xung quanh các nội dung như:
Vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển nông
nghiệp, nông thôn; phát triển khoa học và công nghệ Hưng
Yên trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; phát triển thị
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trường khoa học và công nghệ; ứng dụng, chuyển giao
thành tựu khoa học vào sản xuất nông nghiệp; công nghệ
và đổi mới sáng tạo…
Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đều khẳng định, những
năm qua ngành Khoa học và Công nghệ đóng vai trò là
động lực quan trọng nhất của sự phát triển. Đã huy động mọi
nguồn lực thực hiện thành công nhiều công trình nghiên
cứu, bám sát nội dung, định hướng của các chương trình
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Qua đó, đã tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao,
phù hợp để phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả sản
xuất, cải thiện đời sống nhân dân. Từ năm 2015 đến nay, đã
có trên 155 đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ
được đưa vào kế hoạch khoa học công nghệ hàng năm, với
tổng kinh phí đầu tư đạt gần 110 tỷ đồng. Các đề tài, dự án
nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ được triển
khai thực hiện ở hầu hết các lĩnh vực, không chỉ làm lợi cho
người dân, doanh nghiệp mà còn tạo ra các luận cứ khoa
học để tham mưu với tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch
phát triển kinh tế, xã hội.
Hội thảo cũng đưa ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc xây
dựng các nhiệm vụ khoa học tại một số địa phương, đơn vị
chưa kịp thời, chưa đạt hiệu quả cao. Các đề tài, dự án, nhiệm
vụ khoa học và công nghệ chủ yếu được ứng dụng và tập
trung trong lĩnh vực nông nghiệp; sử dụng ngân sách Nhà
nước cho khoa học và công nghệ còn dàn trải, hiệu quả thấp.

Toàn cảnh hội thảo

Trong thời gian tới, ngành khoa học và công nghệ cần
tích cực tham mưu kịp thời với tỉnh để ban hành các văn bản
phục vụ công tác quản lý hoạt động KH&CN trên địa bàn
tỉnh, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khoa học
và Công nghệ. Tăng cường tập huấn, chuyển giao, giới thiệu
và nhân rộng mô hình ứng dụng kết quả của các đề tài, dự
án đã triển khai thực hiện có hiệu quả; tiếp tục đổi mới công
tác xây dựng kế hoạch KH&CN hàng năm theo hướng tập
trung cho lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp, giáo dục, y tế
môi trường…phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh
tế -xã hội của tỉnh.

Khoa học công nghệ tạo động lực cho nông nghiệp
Hưng Yên phát triển
MINH THÚY
Tiêu biểu như dự án: Duy trì hệ thống sản xuất giống lúa
của tỉnh; phát triển chuối tiêu Hồng vùng bãi; xây dựng mô
hình sản xuất hoa chất lượng cao; mô hình sản xuất rau an
toàn; bảo tồn, phát triển và nâng cao chất lượng giá trị vùng
chuyên canh nhãn lồng của tỉnh; mô hình sản xuất và chế
biến một số nấm ăn và nấm dược liệu quy mô công nghiệp;
xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi gia cầm năng xuất
chất lượng cao...
Qua triển khai, đã khảo nghiệm, trình diễn, tuyển chọn
được nhiều giống cây con mới có năng suất, chất lượng cao,
chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp với điều kiện của tỉnh để
bổ sung cơ cấu mùa vụ, góp phần đa dạng hóa cây trồng vật
nuôi, hạn chế rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, như giống
lúa nếp thơm Hưng Yên, TH3-3, GS9, N24, N25, LTh31, ĐS1,
GL 102..., giống ngô: NK66, MX10, HN88, Dâu lai VH9, VH13...;
Ông Ngô Xuân Thái - Giám đốc Sở KHCN Hưng Yên kiểm tra nhãn lồng chín muộn Khoái Châu, vải lai chín sớm Phù Cừ,
mô hình thí điểm giống lúa N25 tại Khoái Châu
quýt đường canh Văn Giang, hoa chất lượng cao, cây dược
au hơn 20 năm tái lập, tỉnh Hưng Yên đã có trên 500 liệu, bò thịt lai sind, bò Brahman, gà Đông Tảo, cá rô phi đơn
nhiệm vụ, đề tài, dự án và hàng trăm sáng kiến khoa tính, cá rô đồng đầu vuông, cá chạch sông cho sinh sản nhân
học được nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn phục tạo...chăn nuôi ngan Pháp, gà tây HuBa, gà Ai Cập, vịt Super
M3, gà VP2 mào nụ, gà lông màu TP cho năng suất trứng và
vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.
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thịt cao, chất lượng thịt ngon được người dân tiếp thu và mở
rộng quy mô chăn nuôi.
Chính từ kết quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
sản xuất, tỉnh Hưng Yên đã chủ động được 100% nhu cầu
hạt giống siêu nguyên chủng, trên 70% hạt giống nguyên
chủng, đã góp phần đưa năng suất lúa bình quân từ 51,08
tạ/ha/vụ (năm 1997) lên 62,56 tạ/ha/vụ (năm 2018), chuyển
đổi cơ cấu kinh tế, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả
trong sản xuất, hình thành những cánh đồng cho thu nhập
từ 150 - 200 triệu đồng; hình thành một số vùng chuyên
canh lớn như vùng nhãn lồng thành phố Hưng Yên 300 ha,
Hàm Tử Khoái Châu trên 350 ha; chuối tiêu hồng vùng bãi

Khoái Châu 800 ha; cây ăn quả Văn Giang 400 ha; vải lai chín
sớm Phù Cừ 600 ha.
Nhiều dự án đã được nhân dân tiếp thu, ứng dụng nhanh
và đưa vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao như dự án
bảo tồn và phát triển nguồn gen nhãn lồng đặc sản Hưng
Yên, từ cây nhãn đầu dòng, đến nay đã phát triển trên 700 ha
cho thu nhập trung bình 300 triệu/ha/năm; dự án chuối tiêu
hồng từ 17 ha đến nay đã phát triển thành vùng trên 800 ha,
dự án nuôi thâm canh cá rô đầu vuông, từ 1ha đến nay đã
mở rộng trên 150 ha và đã chủ động được nguồn giống tại
địa phương, góp phần cho nông nghiệp phát triển ổn định
và bền vững.

Hội thảo Phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh
vực nông nghiệp công nghệ cao
PHÚC HẰNG

Giám đốc Sở KHCN Hưng Yên kiểm tra mô hình sản xuất
khoai tây bằng công nghệ khí canh tại nhà kính

N

hân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành
Khoa học Công nghệ Việt Nam, ngày 22/5, Sở
Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa
học với chủ đề “Phát triển khoa học và công nghệ
trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh
Hưng Yên”.
Hội thảo đã tập trung thảo luận về các nhóm vấn đề
chính như: Vai trò của khoa học và công nghệ trong việc
thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao; thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ vào
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thực tế tại các địa
phương và bài học kinh nghiệm đối với Hưng Yên; những
yếu tố thuận lợi, khó khăn và giải pháp thúc đẩy sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; cơ chế, chính
sách thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao của tỉnh…
Trong lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động nghiên cứu,
chuyển giao và ứng dụng tiến bộ KHCN góp phần duy trì và

đạt mức tăng trưởng hàng năm trên 5%, năng suất lúa bình
quân toàn tỉnh tăng trên 13,5 tấn/ha/năm; góp phần bảo
đảm an ninh lương thực trên địa bàn. Giá trị thu được trên
1ha canh tác năm 2018 đạt 192 triệu đồng/năm.
Để phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao theo
hướng gia tăng giá trị và phát triển ổn định, bền vững, hội
thảo đã nêu một số giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh các
hoạt động tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, triển khai và
nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công
nghệ trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao; tăng tỷ lệ đầu tư kinh phí cho hoạt
động khoa học và công nghệ của tỉnh; tập trung phát triển
nông nghiệp công nghệ cao, trong đó đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ sinh học, công nghệ di truyền, công nghệ tế bào,
công nghệ vi sinh vật vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng
quy hoạch và phát triển các khu, vùng nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao để có thể chủ động nghiên cứu chọn
tạo các giống cây, con mới có năng suất, chất lượng, hiệu
quả kinh tế cao để đưa vào sản xuất…

Trồng hoa công nghệ cao tại Văn Giang
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NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HƯNG YÊN
TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
KIÊN TRUNG

Cùng với quá trình phát triển của nền khoa học và công nghệ cả nước, 60 năm qua ngành KH&CN Hưng
Yên đã có bước phát triển nhanh chóng, khẳng định vai trò, vị trí với những đóng góp quan trọng trong
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Những ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đã đem
lại hiệu quả kinh tế cao trong đời sống xã hội với số lĩnh vực như công nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục,
môi trường...

T

rong công nghiệp, đã có
nhiều dự án được áp dụng
rộng rãi mang lại hiệu quả
thiết thực. Điển hình như các
dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng
và phát triển sản xuất gạch không
nung từ đất cát pha và nguyên liệu sẵn
có tại Hưng Yên”; “Xây dựng và hoàn
thiện quy trình sản xuất trà tâm sen tại
Hưng Yên”...
Lĩnh vực y tế có các Đề tài “Ứng
dụng công nghệ sản xuất thực phẩm
chức năng hỗ trợ điều trị viêm gan B từ
hoạt chất có trong củ nghệ và cây Diệp
hạ Châu”; “Xây dựng và hoàn thiện quy
trình sản xuất thực phẩm chức năng
Trường sinh cốt từ nguyên liệu tại Hưng
Yên”; “Ứng dụng công nghệ xúc tác
quang thân thiện môi trường để làm
sạch không khí trong phòng mổ của

Máy sản xuất gạch theo công nghệ
không nung

Gạch không nung được sản xuất theo
công nghệ mới

bệnh viện”. “Nghiên cứu ứng dụng kỹ
thuật tán sỏi niệu quản nội soi ngược
dòng bằng xung hơi tại bệnh viện Đa
khoa tỉnh”; “Thực trạng và đề xuất giải
pháp hạn chế bệnh đái tháo đường
typeII, tiền đái tháo đường trên địa bàn
tỉnh Hưng Yên”.

Về bảo vệ môi trường, đã triển khai
có hiệu quả các nhiệm vụ: phân loại và
xử lý rác thải sinh hoạt; thu gom và xử
lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên
đồng ruộng, đánh giá mức độ ô nhiễm
môi trường các trang trại chăn nuôi lợn
và xây dựng mô hình xử lý chất thải
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường...
Trong lĩnh vực giao thông, ngành
KH&CN đã áp dụng công nghệ và vật
liệu mới để xây dựng đường giao thông
nông thôn với mục tiêu giảm chi phí
đầu tư góp phần thực hiện Quyết định
số 2148/QĐ-UBND ngày 14/11/2008
của UBND tỉnh về Chương trình phát
triển giao thông nông thôn, dự án đã
thực hiện thử nghiệm tại huyện Phù Cừ
và huyện Kim Động.
Phát huy kết quả đã đạt được, ngành
khoa học công nghệ Hưng Yên tiếp tục
nhân rộng mô hình ứng dụng kết quả
của các đề tài, dự án đã triển khai thực
hiện có hiệu quả; tiếp tục đổi mới công
tác xây dựng kế hoạch KH&CN hàng
năm theo hướng tập trung cho lĩnh vực
nông thôn, nông nghiệp, giáo dục, y tế
môi trường…phục vụ thiết thực nhiệm
vụ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh./.

Công nghệ xử lý rác thải tại gia đình
16 I BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG

I

Số 7 tháng 7/ 2019

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, Y TẾ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

CẦN THÁO GỠ NHIỀU VẤN ĐỀ NAN GIẢI
TRONG GIÁO DỤC
Cần có giải pháp triệt để trong phòng chống bạo lực học đường, đổi mới phương pháp để nâng
cao chất lượng dạy và học, ngăn chặn tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan; tình trạng lãng phí
tốn kém trong sử dụng sách giáo khoa... Đây là vấn đề nóng được các giáo viên ở Hưng Yên phản
ánh, thảo luận sôi nổi trong các buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề về giáo dục, do Hội đồng Nhân dân
tỉnh Hưng Yên tổ chức từ ngày 16 đến ngày 23/4.

T

LÃNG PHÍ SÁCH GIÁO KHOA

heo ý kiến cử tri ngành giáo
dục các huyện Ân Thi, Kim
Động, Khoái Châu: cần giảng
dạy theo một bộ sách giáo
khoa (SGK) đồng bộ, thống nhất trong
một địa phương. Bởi hiện nay, ngành
giáo dục đang thực hiện 2 bộ sách: bộ
SGK theo chương trình hiện hành và bộ
SGK theo mô hình trường học mới. Tuy
nhiên, việc dạy và học đối với bộ SGK
theo mô hình trường học mới đang
gặp nhiều khó khăn, vì nội dung của

bộ sách này ngắn gọn hơn, phần chốt
kiến thức trọng tâm cho mỗi bài học
rất hạn chế, giáo viên phải tự nghiên
cứu để truyền đạt cho học sinh; sách
tham khảo hướng dẫn cho giáo viên và
học sinh không có nên học sinh không
thể tự học ở nhà, mà phụ thuộc hoàn
toàn vào kiến thức dạy trên lớp của

giáo viên. Trong
khi bộ SGK hiện
hành rất thuận
tiện trong việc
đáp ứng đầy đủ
các nhu cầu dạy
và học.
Theo nhiều
giáo viên ở
các huyện Kim
Động, Yên Mỹ,
thành phố Hưng Yên, sách giáo khoa
hiện tại đang gây nhiều lãng phí và
tốn kém, do bộ sách học năm trước
không thể sử dụng lại cho năm học
sau. Vì nhiều phần bài tập yêu cầu
làm bài vào sách in sẵn, học sinh chỉ
việc viết các phép tính vào sách, thay
vì sách bài tập hay vở toán được sử

dụng để ghi bài giảng của giáo viên
trên lớp. Đối với các bài toán đố, người
biên soạn sách đưa ra các phương án
kết quả để học sinh khoanh tròn, kiểu
làm bài trắc nghiệm.
Điều đáng nói là học sinh đã làm
bài trực tiếp vào SGK nhưng các phụ
huynh vẫn phải mua thêm cho con
em sách bài tập (do Nhà xuất bản
Giáo dục phát hành) theo yêu cầu
của nhà trường. Mặc dù những cuốn
sách bài tập này học sinh rất hiếm
khi dùng đến hoặc bỏ không đến tận
cuối năm. Đáng chú ý là môn Tin học
và sách tiếng Anh rất đắt tiền, mỗi
quyển có giá từ trên 50.000 đồng đến
gần 100.000 đồng, nhưng chỉ dùng
được một lần rồi nhưng học sinh vẫn
bắt buộc phải mua gây lãng phí.
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CẦN TĂNG QUYỀN CHO THẦY CÔ TRONG
PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng làm việc về vụ bạo lực học đường
xảy ra tại Trường THCS Phù Ủng (Ân Thi)

N

hiều ý kiến cử tri các huyện
Tiên Lữ, Văn Lâm, Văn Giang
cho rằng, vụ việc bạo lực
học đường xảy ra ở trường
THCS Phù Ủng (Ân Thi) vừa qua là bài
học đau lòng. Để ngăn chặn tình trạng
này cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà
trường, gia đình và xã hội. Trong đó
không ít gia đình còn lơ là trong giáo
dục con em dẫn đến những hậu quả
đáng tiếc.
Theo ý kiến giáo viên các huyện
Tiên Lữ, Yên Mỹ, Ân Thi: Hiện nay nhiều
phụ huynh quá ỷ lại vào nhà trường
theo kiểu “trăm sự nhờ thầy cô” trong
khi thời gian các em ở nhà nhiều hơn
đến trường. Nhiều phụ huynh mải lo
mưu sinh nên ít có thời gian chăm
sóc, quan tâm tới diễn biến tâm lý và
những thay đổi bất thường của con
em. Mặt khác, do ảnh hưởng của một
số hiện tượng “tấm gương” xấu trong
xã hội, các loại sách báo phim ảnh độc
hại, những thông tin hình ảnh bạo lực
tràn lan trên mạng... ảnh hưởng đến
đạo đức và nhân cách của học sinh,
khiến nhiều em đang ở độ tuổi mới
lớn suy nghĩ lệch lạc, có những biểu
hiện việc làm sai trái, vi phạm nội quy
trường lớp.

Theo cô Nguyễn Thị Huyền, giáo
viên trường THCS Cẩm Ninh, huyện
Ân Thi: trước sự vi phạm nghiêm trọng
của học sinh, giáo viên chỉ có thể nhắc
nhở, khiển trách bằng lời, yêu cầu các
em viết kiểm điểm nhận lỗi, nhưng
sau đó các em không sửa sai. Dùng
các biện pháp mạnh tay cứng rắn hơn
thì thầy cô ngại mang tiếng bạo hành,

xúc phạm. Theo đó, học sinh cá biệt hư
hỏng vẫn không chấp hành kỷ cương.
Vì vậy, khi xảy ra sự việc học sinh vi
phạm cần phải làm rõ trách nhiệm của
gia đình, chứ không chỉ truy cứu trách
nhiệm giáo viên và nhà trường. Để giáo
dục học sinh hư, cần tăng quyền cho
giáo viên trong việc giáo dục xử lý để
các em sửa lỗi không tái vi phạm.

Cần tạo môi trường lành mạnh cho học sinh để phòng chống bạo lực học đường
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NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG DẠY THÊM TRÀN LAN

C

Cần những giờ học ngoại khóa bổ ích thay vì dạy thêm học thêm tràn lan

ử tri các huyện Tiên Lữ, Kim
Động phản ánh một số vấn
đề về: Chất lượng dạy và học,
thực trạng, nguyên nhân vấn
đề dạy thêm, học thêm không đúng
quy định. Theo các giáo viên, dạy
thêm học thêm đúng nghĩa sẽ rất có
tác dụng trong việc củng cố kiến thức,
phòng tránh việc các em mải chơi, sa
vào các tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, việc
dạy thêm học thêm đang bị “thương
mại” hóa dẫn đến nhiều tiêu cực.
Cô Phạm Thị Lý, hiệu trưởng
trường THCS Văn Nhuệ, Ân Thi thẳng
thắn chia sẻ: hiện nay ở nhiều trường
có tình trạng cố tình ép buộc học sinh
phải đi học thêm. Ở tiết học chính trên
lớp, một số giáo viên chỉ dạy qua loa,
nhưng đến khi ra bài kiểm tra lại đánh
đố học sinh những bài khó, những
kiến thức giáo viên chỉ dạy thêm ngoài
giờ. Vì vậy muốn đạt điểm cao và học
tốt, các em buộc phải tự giác đến nhà
thầy cô xin học.
Tại các trường cũng đã tổ chức
dạy thêm nhưng với mức thu mỗi học
sinh 7.500 đồng/buổi, nhiều giáo viên
không muốn dạy hoặc chỉ dạy theo
nghĩa vụ. Trong khi đó, dạy thêm ngoài
nhà trường, các thày cô tự đặt giá gấp
nhiều lần. Một số nhà trường dù biết
vẫn không quản lý chặt chẽ, nên giáo
viên cứ tự do dạy thêm tràn lan bên
ngoài. Các nhà trường khi tổ chức

Cần tổ chức những giờ học bổ ích cho học sinh

dạy thêm không có chương trình cụ
thể không kiểm tra đánh giá kết quả,
không biết thầy dạy thế nào, trò học ra
sao.
Để ngăn chặn tình trạng dạy thêm
học thêm tràn lan, cô Phạm Thị Lý đề
xuất: cần nêu cao trách nhiệm người
đứng đầu cơ quan, đơn vị trường học,
giám sát chặt chẽ hoạt động dạy thêm
trong và ngoài nhà trường, kịp thời
phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp
dạy thêm trái quy định. Đồng thời, các
nhà trường cần tổ chức tốt các chương
trình dạy học chính khóa gắn với đổi

mới phương pháp dạy học. Phối hợp
chặt chẽ với phụ huynh trong việc
quản lý con em, khuyến khích các em
tích cực chủ động tự học ở nhà.
Tại các buổi thảo luận, nhiều cử tri
cũng bày tỏ trăn trở về các vấn đề như:
nhiều trường thiếu giáo viên nhưng
không có biên chế để tuyển dụng, việc
tuyển sinh vào lớp 10 giữa trường công
lập và tư thục chưa công bằng, việc sát
nhập các trường học còn nhiều vướng
mắc; công trình vệ sinh trong các
trường chưa đảm bảo ảnh hưởng đến
sức khỏe học sinh./.
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Giáo dục STEM

PHÁT HUY TÍNH SÁNG TẠO CHO HỌC SINH
ĐÀO DOAN

Gần đây STEM là khái niệm đã trở nên quen thuộc hơn đối với nhà trường, thầy cô giáo và
học sinh. Kiến thức và kỹ năng STEM liên quan 4 lĩnh vực Science (khoa học), Technology
(công nghệ), Engineering (kỹ thuật), Mathematics (toán học) được tích hợp, lồng ghép và
bổ trợ cho nhau, giúp học sinh vừa nắm vững lý thuyết vừa thực hành, tạo ra sản phẩm
thực tế, ứng dụng vào cuộc sống.

N

hiều trường đã tổ chức ngày
hội STEM, ngày hội Toán
học tạo không khí thi đua
sáng tạo, nghiên cứu khoa
học trong học sinh. Cuộc thi nghiên
cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học
sinh trung học được tổ chức từ cấp
trường đến cấp quốc gia là một hoạt
động cụ thể của giáo dục STEM. Bằng
hoạt động giáo dục STEM, học sinh
có cơ hội thực hành thí nghiệm khoa
học thực tế, phát triển khả năng sáng
tạo, giải quyết vấn đề, đặc biệt giáo
dục STEM rất phù hợp khi tới đây triển
khai chương trình giáo dục phổ thông
mới. Giáo dục STEM còn cung cấp cho
học sinh những kỹ năng mềm như giải
quyết vấn đề, tư duy phản biện, khả
năng giao tiếp, cộng tác...
Tại nhiều trường, hoạt động giáo
dục STEM đang trở nên hấp dẫn và bổ
ích, thu hút thầy trò tham gia. Như sản
phẩm đèn trụ xoay của nhóm học sinh
lớp 12A2 Trường THPT Đức Hợp (Kim

Động) được chế tạo từ việc tận dụng vỏ
lon bia và dựa trên lý thuyết Toán học
và Vật lý. Sản phẩm có tính thẩm mỹ và
ứng dụng, một ví dụ cụ thể giáo dục
STEM. Khi thực hiện ý tưởng này các em
vừa làm, vừa chơi, được trải nghiệm,
cảm giác rất thú vị.
Đáng chú ý là tại Trường THPT Đức
Hợp, cô giáo Trần Thị Thúy đã vượt
qua nhiều giáo viên trong cả nước để
thành Đại sứ STEM cho Dự án “Thúc
đẩy sự quan tâm và tham gia của nữ
sinh trong khoa học và đổi mới sáng
tạo thông qua giáo dục STEM và các kỹ
năng số” do Hội đồng Anh thực hiện tại
Việt Nam.
Mới đây, Trường THCS Chu Mạnh
Trinh (Văn Giang) ra mắt câu lạc bộ
STEM nhằm đổi mới nội dung, hình
thức tổ chức dạy học và giáo dục, tạo
nhiều cơ hội cho học sinh phát triển
toàn diện năng lực. Câu lạc bộ STEM
là nơi tập hợp các bạn học sinh có khả
năng tìm tòi, khám phá, say mê áp dụng
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các kiến thức đã học vào thực tiễn. Các
học sinh Trường THCS Chu Mạnh Trinh
đã có những mô hình, những sản phẩm
khoa học thường thức bổ ích như: Chế
tạo Pin từ quả chanh tạo nguồn năng
lượng có thể làm sáng đèn. chế tạo xe
đua công thức F1 từ bìa carton, thẻ tre,
ống hút, moto nhỏ… làm mô hình tế
bào từ thực phẩm như: xúc xích, mì
tôm, bắp cải và thịt bò…
Ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc
Sở Giáo dục Đào tạo cho biết: ngành
luôn khuyến khích nhà trường, thầy trò
tổ chức các hoạt động giáo dục STEM,
dần tiến tới áp dụng hình thức dạy học
này vào giờ dạy. Điều đó là một sự cần
thiết để gắn lý thuyết với thực tế; học
sinh hiểu sâu sắc hơn bài học thông
qua những trải nghiệm bài học ngay
trên lớp với vấn đề trong đời sống, định
hướng các em sau khi ra trường sẽ áp
dụng được kiến thức đã được học giải
quyết những vấn đề thực tế./.

Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên
ÁP DỤNG 5S TRONG CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
THẢO HOÀN

Sau 4 năm triển khai mô hình
5S về quản lý chất lượng bệnh
viện tại bệnh viện Sản Nhi Hưng
Yên đã góp phần hạn chế, ngăn
chặn những sự cố trong quá
trình chăm sóc, điều trị, tăng
niềm tin của người bệnh vào
chất lượng các dịch vụ y tế của
bệnh viện, hướng đến một môi
trường làm việc khoa học, an
toàn.

5S

có nghĩa là
“Sàng lọc,
sắp
xếp,
sạch sẽ, săn
sóc, sẵn sàng” được người
Nhật Bản gọi là năng suất
và chất lượng, trong những
năm gần đây tiêu chí này
được đưa vào thực hiện tại
các cơ sở y tế ở nước ta, là
một trong 82 tiêu chí của Bộ
Y tế để đánh giá cơ sở y tế
xanh – sạch – đẹp.
Thực hiện tốt 5S ở bệnh
viện Sản Nhi đã góp phần
tích cực ngăn chặn sự xuống cấp của
cơ sở hạ tầng, tạo sự thông thoáng cho
nơi làm việc, không mất thời gian cho
việc tìm kiếm vật tư, hồ sơ cũng như
tránh sự nhầm lẫn. Người làm việc luôn
cảm thấy thoải mái, tránh được sai sót
và tăng năng suất lao động. Theo đánh
giá, có đến 40% công việc trong bệnh
viện được thực hiện như một thói quen
hàng ngày và mỗi người có một thói
quen khác nhau chính là nguyên nhân
gốc rễ của sai sót khi thiếu tập trung.
Do vậy việc thực hiện 5S trong bệnh
viện được xem là một hành trình thay
đổi thói quen cho một nhóm người,

Ứng dụng 5s tại Bệnh viên Sản nhi
Hưng Yên

nhất là công việc của khối điều dưỡng
vì phải thực hiện rất nhiều thủ thuật,
quy trình kỹ thuật, thao tác xử lý…
cộng thêm áp lực công việc thường
xuyên phải làm việc trong điều kiện
căng thẳng nên nguy cơ xảy ra sai sót,
nhầm lẫn, nhiễm khuẩn có thể xảy ra
do sự thiếu tập trung.
Ông Nguyễn Thế Hiệu – Trưởng
phòng Kế hoạch, Bệnh viện Sản Nhi
Hưng Yên cho biết: “Trước thực trạng
một số bộ phận thực hiện tiêu chí 5S
theo kiểu làm đối phó, chúng tôi đã
mời chuyên gia từ thành phố Hồ Chí

Minh về tập huấn lại, hướng dẫn cụ
thể cho các khoa, phòng cách sắp xếp,
sàng lọc các vật dụng một cách ngăn
nắp, thuận lợi và thoải mái. Ví dụ như
việc sắp xếp, bố trí các vật dụng, vật tư
của một xe tiêm yêu cầu không chỉ cần
phải gọn gàng mà phải đảm bảo tránh
nhầm lẫn, sai sót trong quá trình thực
hiện y lệnh…”.
Ngay từ những ngày đầu triển khai,
5S đã được ban giám đốc bệnh viện rất
tâm huyết, thường xuyên chỉ đạo tổ
quản lý chất lượng tăng cường kiểm
tra, giám sát việc thực hiện tại các khoa,
phòng và báo cáo kết quả thực hiện tại
cuộc họp giao ban hàng tuần. Kịp thời
nhắc nhở, uốn nắn khoa phòng chưa
làm tốt, đồng thời có khích lệ các khoa
làm tốt tiếp tục duy trì thành thói quen.
Đây không phải là một hoạt động chạy
theo phong trào mà là tiêu chí bắt buộc
các khoa, phòng phải nghiêm túc thực
hiện để dần thay đổi thói quen xấu
thành thói quen tốt.
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Giới thiệu
TÁC PHẨM ẢNH

Ả

nh Nguyễn Khắc Hào luôn đầy ắp hơi thở cuộc sống. Gửi gắm qua từng bức ảnh là những đặc sắc văn hoá
thuần Việt, thắng cảnh quê hương đất nước; nhiều bức ảnh đẹp ngỡ ngàng mà vẫn ấm áp gần gụi. Trong đó
hình ảnh con người và cuộc sống học tập, lao động sản xuất, nghi thức văn hoá hiện lên thật đẹp.
Ống kính của Tác giả đã lưu lại những khoảnh khắc thật thú vị và tràn đầy sức sống về mảnh đất, con người
những nơi anh qua. Mỗi bức ảnh như được gửi gắm trong đó ý tưởng của tác giả.
Tạp chí Tri thức Khoa học và ứng dụng số này trân trọng giời thiệu một số ảnh của tác giả Nguyễn Khắc Hào.

NGƯT, TS Nguyễn Khắc Hào

Tháng 3 mùa lấy mật

Đèo Hải Vân và bãi biển Lăng Cô - Huế
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Thiên thần

Đã bao giờ em về thăm Nguyệt Hồ

Lộc Xuân

Tháp Cửu Trùng đền Đậu An - Tiên Lữ, Hưng Yên

Thanh bình

Rồng bay đất trời Phố Hiến

Em đi lễ chùa

Nữ sinh THPT Chuyên Hưng Yên

Hội Đậu An

Bên Hồ Bán nguyệt
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TẤM GƯƠNG TRI THỨC

Cô giáo Trần Thị Thúy

ĐƯỢC MỘT TỔ CHỨC QUỐC TẾ VINH DANH TRONG TOP 50
GIÁO VIÊN XUẤT SẮC TOÀN CẦU NĂM 2019
THU PHƯƠNG

Cô giáo Trần Thị Thúy tiên phong
trong đổi mới công nghệ giáo dục
trung học phổ thông 4.0 đã lọt top
50 giáo viên nhận giải Giáo viên Toàn
cầu năm 2019.

Cô Trần Thị Thúy và các giáo viên đạt
giải tại Dubai

C

Cô Trần Thị Thúy chụp ảnh lưu niệm tại Dubai

ô giáo Trần Thị Thúy (sinh năm
1987) hiện là giáo viên dạy
môn tiếng Anh, Trường Trung
học phổ thông Đức Hợp,
huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Cô
nổi tiếng là người đi đầu trong việc ứng
dụng Skype vào giảng dạy, để học sinh
của mình được giao lưu với học sinh,
người dân các nước khác nhằm nâng
cao khả năng giao tiếp cũng như hiểu
hơn về văn hoá trên thế giới.
Sau nhiều nỗ lực sáng tạo, tìm tòi,
nâng cao phương pháp, chất lượng
giảng dạy, cô giáo Trần Thị Thúy đã vinh
dự trở thành 1 trong 50 giáo viên được
nhận Giải thưởng Giáo viên Toàn cầu
(Global Teacher Prize) được trao tặng
dịp tháng 3/2019 tại Dubai (Các tiểu

Vương quốc Ả rập Thống nhất).
Đây là giải thưởng được tổ chức
giáo dục Varkey Foundation chọn lọc
từ hơn 10.000 ứng viên. Giải thưởng
thường niên này nhằm tôn vinh thầy cô
có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự
nghiệp giáo dục và cũng được ví như
“Nobel” trong giảng dạy, để ghi nhận
công lao nổi bật của giáo viên trên toàn
thế giới.
Trước đó, năm 2016 cô Trần Thị
Thúy đã giành giải nhì cuộc thi giáo
viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ
thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ
chức. Sau đó cô Thúy cùng 3 giáo viên
khác được chọn tham gia Diễn đàn giáo
dục toàn cầu do Microsoft 2017 tổ chức
tại Canada với sự tham dự của hơn 300
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chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft
(MIE) đến từ 83 quốc gia khắp thế giới.
Nhóm của cô đã xuất sắc vượt qua hơn
40 nhóm khác và giành giải thưởng
chung cuộc – giải cao nhất tại Diễn
đàn về sử dụng công nghệ đổi mới. Nội
dung chính của Diễn đàn giáo dục là
phần thi giữa các nhóm giáo viên chia
sẻ và phát triển những sáng kiến giáo
dục của mình để chuyển đổi mô hình
học tập để phát huy năng lực của học
sinh và giúp các em có được những
năng lực, kỹ năng để chuẩn bị cho cuộc
cách mạng 4.0 của thời đại.
Trong hoạt động chuyên môn tại
trường THPT Đức Hợp, cô Trần Thị Thúy
đã mạnh dạn đổi mới phương pháp
dạy học để giúp học sinh cải thiện năng
lực ngôn ngữ giao tiếp và giúp các em
từng bước tự tin trong các hoạt động
học tập liên quan đến môn học tiếng
Anh. Ngoài ra, với việc sử dụng Skype
- công cụ miễn phí của giáo dục, tôi đã
xây dựng được mô hình học tập “Lớp
học xuyên biên giới” để các em học sinh
có thể kết nối và học tập trực tuyến
với các bạn học sinh nước ngoài. Qua
đó, cô Thúy đã chứng minh một điều:
giáo viên Việt Nam không hề thua kém
giáo viên các nước khác trong quá trình
cải tiến, đổi mới giáo dục, để giáo dục
chính là chìa khóa giúp cho học sinh
phát triển những năng lực tiềm tàng
của mình vốn sẵn có.

ỨNG DỤNG KHOA HỌC

ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI ĐỂ TẬN DỤNG
NGUỒN TÀI NGUYÊN TỪ RÁC THẢI TRÊN THẾ GIỚI
MINH NGUYỆT

Việc áp dụng các công nghệ mới
hạn chế chôn lấp chất thải rắn
nhằm tiết kiệm quỹ đất, đảm
bảo môi trường và tận dụng
nguồn tài nguyên từ rác đang là
cấp bách.

C

ác công nghệ truyền thống
đang được áp dụng chủ
yếu trên thế giới gồm công
nghệ ủ sinh học làm phân
vi sinh, công nghệ đốt tiêu hủy, đốt
thu hồi, đốt phát điện... chôn lấp, các
phương pháp khác như công nghệ ép
kiện, hydromex, hóa dầu, viên nhiên
liệu...
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ,
tại Mỹ, mỗi năm có 67% chất thải rắn
sinh hoạt được xử lý theo phương
pháp chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi
năng lượng. Các khu chôn lấp được
xây dựng và quản lý tuyệt đối đảm
bảo các yêu cầu về môi trường.
Toàn nước Mỹ có 2.900 khu xử lý
chất thải rắn hợp vệ sinh. Gần đây, các
đô thị lớn ở Mỹ đang phát triển mạnh
công nghệ đốt chất thải rắn sinh hoạt.
Tại Hà Lan, 60% chất thải rắn đô thị
được xử lý bằng phương pháp chôn
lấp, còn lại 35% áp dụng công nghệ
đốt, công nghệ tái chế rất ít, chủ yếu
là chất thải rắn công nghiệp.
Nhật Bản do quỹ đất hẹp, ngành
công nghiệp môi trường phát triển
mạnh nên công nghệ chôn lấp ở mức
độ vừa phải, chủ yếu cho công nghệ
san lấp biển và kè ven biển. Phương
pháp đốt có thu hồi điện năng, nhiệt
năng chiếm 72,8% với công suất lò
đốt đa phần khoảng 500-6000 tấn/
ngày.
Là quốc gia đang phát triển, dân

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Thới Lai (Cần Thơ).

Nguồn phế thải có thể tận dụng nhờ
công nghệ mới

số đông, từ sau năm 2000 đến nay,
Trung Quốc mạnh dạn áp dụng công
nghệ đốt ở các cấp độ khác nhau.
Cấp độ 1 ở các đô thị lớn, khu đông
dân cư, khu kinh tế mở. Các đô thị
khác, chủ yếu sử dụng công nghệ đốt
địa phương, thiết bị sản xuất tại địa
phương, áp dụng tiêu chuẩn cấp độ
2. Hiện nay, ngành sản xuất lò chất
thải rắn phát điện của Trung Quốc rất
phát triển.

Hàn Quốc hiện có khu liên hợp
xử lý chất thải rắn theo phương pháp
chôn lấp khổng lồ, xử lý bài bản, kết
hợp thu hồi khí gas phát điện theo
chương trình giảm khí thải nhà kính.
Gần đây, Hàn Quốc bắt đầu xây dựng
các khu đốt chất thải rắn hỗn hợp
mẫu xanh, sạch, đẹp như Nhật Bản,
công suất một nhà máy thông thường
là 2 tổ hợp x500 tấn/ngày, tối đa 3.000
tấn/ngày, kết hợp phát điện.
Thủ đô Bangkok, Thái Lan sử dụng
phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh,
sau đó khai thác trồng cây xanh, cải
tạo thành công viên hoặc sân vận
động cấp 3 hoặc cấp 2, sân golf. Xung
quanh Bangkok có một số doanh
nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng nhà
máy sản xuất phân hữu cơ, chất thải
hữu cơ lấy từ các chợ rau thành phố,
thức ăn thừa, phân bùn bể phốt của
một số nhà máy bia, giết mổ gia súc.
Các doanh nghiệp này làm ăn có
lãi, đang phát triển tốt, rất đáng học
tập áp dụng.
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Trong thời gian qua, các nguồn năng lượng truyền thống được khai thác chủ yếu là dầu khí, than đá và
điện; nhưng chỉ trong một vài năm tới, các nguồn năng lượng này sẽ dần cạn kiệt và không thể đảm
bảo lâu dài cho ngành Năng lượng Việt Nam. Theo dự báo, đến năm 2025, Việt Nam chỉ đáp ứng được
30% nhu cầu tiêu thụ trong nước và trong tương lai, nước ta có thể sẽ phải nhập khẩu năng lượng. Trước
tình hình trên, phương thức chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo đặc biệt là
nguồn năng lượng mặt trời (NLMT) ngày càng trở nên cấp bách.

N

LMT là nguồn năng lượng
vô tận của thiên nhiên. Hàng
năm, mặt trời cung cấp cho
trái đất một lượng năng
lượng khổng lồ, gấp 10 lần trữ lượng
các nguồn nhiên liệu có trên trái đất.
Việt Nam là một trong những quốc
gia có tiềm năng bức xạ nhất thế giới
với tổng số giờ nắng và cường độ bức
xạ nhiệt cao, trung bình 5kWh/m2/
ngày. Số giờ nắng ở nước ta khá lớn:
Miền Bắc khoảng 1.500–1.700giờ/
năm, trong khi đó ở miền Nam con số
này đạt 2.200–2.600giờ/năm. Do vậy,
NLMT được coi là nguồn năng lượng
sạch và vô tận.
Nguồn NLMT được sử dụng khá
phổ biến trong sản xuất nông nghiệp,
giúp tiết kiệm chi phí sản xuất mà
vẫn đảm bảo chất lượng thành phẩm
trong nông nghiệp. Trong ngành nuôi
trồng thủy, hải sản, nguồn điện từ
NLMT được dùng để chiếu sáng, tạo
khí cho các đầm tôm, ao nuôi ngao...
Ngoài tiết kiệm chi phí nhiên liệu, hệ
thống tạo khí cho ao nuôi bằng NLMT
còn loại bỏ khả năng gây ô nhiễm môi
trường, không tạo ra các chất gây bẩn
trong hệ thống ao hồ và không gây ra
tiếng ồn. Trong lĩnh vực nông nghiệp,
NLMT được dùng để sấy các sản phẩm
như ngũ cốc, thực phẩm... nhằm giảm
tỉ lệ hao hụt và tăng chất lượng sản

phẩm. Ngoài ra, NLMT còn được sử
dụng trong hệ thống tưới nước cho
vườn cây ăn quả.
Trong thời gian vừa qua, hàng loạt
các sáng kiến, chế tạo và phát minh
mới liên quan tới việc tận dụng nguồn
NLMT, phục vụ cho việc sản xuất nông
nghiệp được công bố. Trong đó có
các dự án nổi bật như dự án nuôi tôm
công nghiệp (Đầm Dơi, Cà Mau), máy
ấp trứng (Khoa Cơ khí - Công nghệ,
ĐH Nông Lâm TP HCM) hay hệ thống
bếp nấu sử dụng NLMT do Trường ĐH
Công nghiệp Hà Nội chế tạo, thí điểm
tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc.
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Trong đó, điển hình là hệ thống
tưới nước nhỏ giọt và xông đèn cho
vườn thanh long tại Chợ Gạo, Tiền
Giang. Sau 4 tháng sử dụng hệ thống
tưới nước và xông đèn NLMT của Công
ty Mono Energy (Australia), chủ vườn
đã tiết kiệm được 70% chi phí đầu
vào (tương đương 30-40 triệu đồng/
ha/năm); năng suất vườn cây tăng
lên 30%; an toàn với môi trường tự
nhiên… Điều này cho thấy tiềm năng
sử dụng NLMT trong sản xuất nông
nghiệp là rất lớn.
ST

NESTLÉ VIỆT NAM ĐƯA CÔNG NGHỆ OBITER ROBOT
VÀO HỆ THỐNG TRUNG TÂM PHÂN PHỐI TẠI HƯNG YÊN
THÚY HẰNG

N

Các đại biểu tại Lễ khánh thành nhà máy

Cắt băng khánh thành nhà máy

gày 12/3, Công ty Nestlé
hai năm nhà máy Nestlé Bông
Việt Nam chính thức
Sen đi vào hoạt động, trở thành
khánh thành Trung tâm
thức uống dinh dưỡng hàng đầu
Phân phối Nestlé Bông
do người tiêu dùng tin tưởng lựa
Sen tại Khu đô thị Thăng Long
chọn.
II thuộc địa bàn huyện Mỹ Hào,
Tại Việt Nam, Nestlé điều hành
Hưng Yên. Đây là Trung tâm Phân
6
nhà
máy với hơn 2.300 nhân
phối lớn nhất khu vực phía Bắc của
viên
trên
toàn quốc. Qua nhiều
Nestlé Việt Nam là doanh nghiệp
lần
liên
tục
tăng vốn, mở rộng đầu
đầu tiên đưa công nghệ Obiter
tư,
tổng
vốn
đầu tư của Nestlé vào
Robot vào hệ thống trung tâm
Việt
Nam
đến
nay lên gần 560
phân phối ở Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Thế Cử
triệu
USD,
là
một
trong 10 doanh
và các đại biểu tham quan nhà máy
Trung tâm được trang bị công
nghiệp
phát
triển
bền vững nhất
nghệ hàng đầu về vận hành và quản
bảo an toàn cho người lao động. “Trung
tại
Việt
Nam
năm
2018.
lý hàng hóa bao gồm: công nghệ tự
tâm phân phối đi vào hoạt động sẽ góp
Bà Beatrice Maser Mallor, Đại sứ
động hóa tiên tiến Obiter Robot và Hệ
phần đưa các sản phẩm của Nestlé đến Thụy Sỹ tại Việt Nam khẳng định,
thống SAP (phần mềm quản lý doanh
nghiệp), giúp tối ưu hóa diện tích, tăng tay người tiêu dùng nhanh hơn, đảm Nestlé là nhà đầu tư lớn nhất của Thụy
sức chứa hàng hóa lên gấp đôi đồng bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng Sỹ tại Việt Nam với tầm nhìn đầu tư và
thời giảm thiểu rủi ro an toàn lao động thời giảm thiểu thời gian, chi phí cũng cam kết đầu tư dài hạn, thể hiện tiềm
cho người trực tiếp thao tác, quản lý như các rủi ro trong quá trình vận năng của đất nước này như một địa
chuyển”. Ông Bùi Thế Cử nhấn mạnh.
điểm kinh doanh ngày càng hấp dẫn.
hàng hóa ở độ cao lớn.
Theo
ông
Ganesan
Ampalavanar,
Nestlé Việt Nam trở thành một doanh
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch
Tổng
Giám
đốc
Công
ty
Nestlé
Việt
nghiệp mang nhiều ý nghĩa với một số
UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Thế Cử đánh
Nam:
việc
khánh
thành
trung
tâm
phân
nhãn hàng như MILO, LaVie, Nescafé,
giá cao nỗ lực của Công ty Nestlé Việt
phối
Nestlé
Bông
Sen
tiếp
tục
là
minh
Maggi và rất nhiều nhãn hàng khác.
Nam, dù mới đi vào hoạt động từ tháng
chứng
mạnh
mẽ
trong
thực
hiện
cam
Thương hiệu Nestlé tự thân nó đã liên
5/2017, đã đóng góp rất lớn cho ngân
kết
đầu
tư
dài
hạn,
phát
triển
bền
vững
kết đến một số giá trị cốt lõi của Thụy
sách địa phương. Là doanh nghiệp tiên
và
bao
trùm
tại
Việt
Nam.
Thương
hiệu
Sỹ. Đó là cam kết không thỏa hiệp để
phong trong ứng dụng 4.0 vào trung
Nestlé
MILO
đạt
mức
tăng
trưởng
ấn
đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cao
tâm phân phối, nhằm tối đa hóa diện
nhất có thể./.
tượng
ở
khu
vực
phía
Bắc
chỉ
sau
gần
tích sử dụng tài nguyên đất và đảm

Bên trong nhà máy được đầu tư với
công nghệ hiện đại ứng dụng 4.0
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ

trong sản xuất nông nghiệp
MINH HUẤN

Trên địa bàn Hưng Yên, công nghệ nuôi cấy mô được ngành KHCN triển khai nghiên cứu, ứng
dụng thành công từ nhiều năm nay và đã mang lại hiệu quả kinh tế nhất định. Đặc biệt là ứng
dụng công nghệ nuôi cấy mô để sản xuất cây giống chất lượng, có khả năng kháng bệnh cao, tạo
bước đột phá, thúc đẩy nền nông nghiệp của tỉnh phát triển như: chuối, khoai tây, hoa đồng tiền,
hoa lan, hoa ly ly, hoa cúc... ưu điểm của công nghệ nuôi cấy mô là khả năng nhân nhanh với số
lượng lớn, giúp tăng năng suất và hạn chế dịch bệnh, giảm chi phí sản xuất đến 50%.

M

ô hình thâm canh giống
chuối tiêu hồng từ cây
giống được nhân bằng
công nghệ nuôi cấy mô
Invitro tại xã Tứ Dân (Khoái Châu) do
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học
và công nghệ (Sở Khoa học và Công
nghệ triển khai thực hiện thời gian
qua là một trong những mô hình ứng
dụng công nghệ nuôi cấy mô hiệu quả,
được nông dân hưởng ứng và các nhà
chuyên môn đánh giá cao. Mô hình
này được thực hiện trên diện
tích 1,5 ha với số lượng
4100 cây chuối được
nhân giống bằng
công nghệ nuôi
cấy mô, cây sinh
trưởng và phát
triển
mạnh.
Qua đánh giá
của các nhà
vườn, những
cây chuối được
nhân
giống
bằng công nghệ
nuôi cấy mô Invitro
đã chứng minh sự
phát triển nhanh, chống
chịu sâu bệnh tốt so với việc
trồng bằng các phương pháp khác.
Ngoài thành công từ mô hình thâm
canh chuối được nhân giống bằng công
nghệ nuôi cấy mô, trong năm qua, ngành
Khoa học và công nghệ còn thành công
với dự án ứng dụng công nghệ khí canh
để sản xuất củ giống khoai tây sạch

Trồng khoai tây bằng công nghệ nuôi cấy mô

bệnh.
Với
phòng nuôi
cấy mô được
trang bị đầy
đủ các thiết bị,
máy móc bảo đảm
hoạt động nuôi cấy
mô cây khoai tây, Trung
tâm ứng dụng tiến bộ khoa
học đã nhân giống và trồng thử nghiệm
gần 10 nghìn cây khoai tây. Anh Phùng
Văn Tân, giám đốc công ty TNHH nông
nghiệp VietGahp (Văn Lâm): “Cây khoai
tây giống được sản xuất bằng công
nghệ nuôi cấy mô sạch bệnh, có khả
năng sinh trưởng, phát triển tốt sau khi
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mang trồng vườn ươm và đưa ra thâm
canh trên đồng ruộng xã Đại Đồng
(Văn Lâm).
Để phát triển công nghệ nuôi cấy
mô nhằm hướng tới tăng năng lực
khoa học công nghệ cũng như phục vụ
cho nông nghiệp bền vững, năm 2019,
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh
tiếp tục triển khai thực hiện một số
đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học ứng
dụng công nghệ cao vào sản xuất cây
giống như: hoàn thiện quy trình sản
xuất giống cây hoa cúc dược liệu bằng
công nghệ Invitro, ứng dụng công
nghệ nhân và phát triển giống hoa lan
huệ lai,...

MỞ RỘNG VÙNG TRỒNG CÂY ĂN QUẢ ĐẠT
TIÊU CHUẨN VIETGAP
ĐỖ HUYỀN

T

ỉnh Hưng Yên đang phát
triển, mở rộng vùng cây ăn
quả chủ lực theo tiêu chuẩn
Viet GAP, nhằm tạo ra các
sản phẩm chất lượng, tăng nhanh hiệu
quả, hình thành vùng sản xuất hàng
hóa quy mô lớn.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 20 đơn vị
sản xuất cây ăn quả nhãn, vải, cây có
múi hình thành vùng sản xuất theo tiêu
chuẩn VietGAP, tập trung ở các huyện
Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, thành
phố Hưng Yên. Trong đó, tổng diện tích
đã được cấp chứng nhận là hơn 200 ha,
diện tích đang triển khai để cấp
chứng nhận là gần 150 ha.
Với cây nhãn, có 2
hợp tác xã (HTX) và 1
tổ hợp tác đã được
cấp giấy chứng
nhận VietGAP là:
HTX nhãn lồng Nễ
Châu (thành phố
Hưng Yên) và HTX
nhãn Miền Thiết
(Khoái Châu), mỗi đơn
vị hơn 20 ha; tổ hợp tác
sản xuất và tiêu thụ nhãn

lồng Hồng Nam (thành phố Hưng Yên)
với 45 ha. Các đơn vị này cũng đang
tiếp tục hoàn thiện thêm hơn 100 ha
nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản
phẩm nhãn lồng trên thị trường.
Với vùng sản xuất cam có 5 HTX và
1 doanh nghiệp đã được cấp chứng
nhận trên diện tích hơn 80 ha gồm:
HTX sản xuất và tiêu thụ cam Quảng
Châu, HTX sản xuất rau quả dịch vụ
thương mại xã Đồng Thanh, HTX dịch
vụ thương mại nông sản hữu cơ Hồng
Tiến, HTX nông nghiệp Đức Vinh, HTX
nông sản Phú Quý và Công ty TNHH
Đầu tư và phát triển TTM
Farm.
Vùng sản xuất
vải lai chín sớm
ở huyện Phù
Cừ có 2 HTX
với 60 ha có
sản
phẩm
đã đạt chuẩn
VietGAP gồm:
HTX
nông
nghiệp Thắng Lợi
(xã Tam Đa) và HTX

nông nghiệp Quyết Tiến (xã Phan Sào
Nam). Từ nhiều năm nay, các cơ sở này
đã thâm canh cây vải lai chín sớm bằng
phương pháp hữu cơ, cho ra sản phẩm
chất lượng tốt, chiếm lĩnh thị trường.
Ông Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở
Nông nhiệp và Phát triển nông thôn
Hưng Yên cho biết, từ nay đến năm
2020 sẽ tổ chức cấp giấy chứng nhận
đạt tiêu chuẩn VietGAP cho 3 loại cây
ăn quả chủ lực gồm cây nhãn, vải, cây
có múi tại hơn 160 vùng sản xuất tập
trung, với tổng diện tích gần 2.200 ha.
Trong đó, diện tích nhãn là gần 1.600
ha, cây có múi hơn 500 ha, cây vải 80
ha.
Theo đó, Sở Nông nhiệp và Phát
triển nông thôn Hưng Yên sẽ phối hợp
với các huyện, thành phố lựa chọn, xác
định các vùng trồng cây ăn quả đủ điều
kiện để tổ chức các hoạt động chứng
nhận VietGAP theo yêu cầu. Đồng thời
tư vấn, hỗ trợ thành lập các HTX, tổ hợp
tác tại các vùng được lựa chọn, tổ chức
các hoạt động cấp chứng nhận tiêu
chuẩn VietGAP cho các vùng có quy
mô từ 10 ha trở lên.
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HIỆU QUẢ TỪ CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT

rau quả an toàn
MINH HUẤN

Trên địa bàn tỉnh hiện đang có nhiều doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đã đầu tư mở rộng quy mô
sản xuất rau an toàn, liên kết sản xuất - tiêu thụ tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng và
nâng cao giá trị kinh tế.

Đ

Sản xuất rau quả an toàn ở Công ty Việt Nhật (thành phố Hưng Yên)

iển hình như Công ty TNHH
rau, củ, quả Nhật Việt
(thành phố Hưng Yên), sản
xuất rau an toàn theo tiêu
chuẩn VietGAP, đảm bảo quy trình kỹ
thuật an toàn từ khi gieo trồng chăm
sóc đến khi thu hoạch, đóng gói. Sản
phẩm được tiêu thụ tại khắp các thị
trường trong và ngoài tỉnh. được
người tiêu dùng tín nhiệm.
Năm 2018, Sở Khoa học và
công nghệ phối hợp với Tỉnh Đoàn
xây dựng mô hình trồng rau bằng
phương pháp thủy canh với quy mô
diện tích 250 m2 tại xã Nhật Tân (Tiên
Lữ). Mô hình trồng rau bằng phương
pháp thủy canh là cơ sở sản xuất theo
các tiêu chuẩn cao hơn, tạo ra sản
phẩm rau an toàn; tiến tới nền sản
xuất rau sạch và bền vững tại các địa
phương trong tỉnh; từng bước hình
thành vùng sản xuất hàng hóa tập
trung, mang lại hiệu quả kinh tế cao

cho người dân.
Sản xuất rau, quả an toàn trên địa
bàn tỉnh có những bước phát triển
mạnh, tạo ra nhiều sản phẩm rau
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quả có chất lượng cao phục vụ người
tiêu dùng. Sở Khoa học và công nghệ
tỉnh đã phối hợp với các địa phương,
hội, đoàn thể triển khai thực hiện xây
dựng các mô hình sản xuất rau, quả an
toàn như: mô hình trồng rau an toàn
trong nhà lưới tại thị trấn Khoái Châu
(Khoái Châu); trồng rau thủy canh tại
xã Nhật Tân (huyện Tiên Lữ); mô hình
thâm canh cam Vinh theo tiêu chuẩn
VietGap tại xã Chỉ Đạo (Văn Lâm); mô
hình trồng cây thanh long ruột đỏ tại
xã Hùng An (Kim Động)… Thông qua
các mô hình trên sở khoa học công
nghệ cũng như các ngành, đoàn thể,
địa phương đã chuyển giao tiến bộ
kỹ thuật mới, an toàn trong sản xuất
rau, quả mang lại năng suất cao, cung
ứng nguồn thực phẩm sạch cho thị
trường, giúp tăng thu nhập, tạo việc
làm ổn định cho nhiều lao động địa
phương.

Vải trứng mở ra triển vọng mới
CHO ĐỒNG ĐẤT PHÙ CỪ
THÚY HẰNG

Với giá bán tại vườn từ 50 - 70
nghìn đồng/kg quả tươi, vụ năm
nay cây vải lai trứng đang mang
lại nguồn thu lớn cho nhiều nhà
vườn ở huyện Phù Cừ. Từ 5 năm
trở lại đây, loại vải chín sớm này
đã mở ra triển vọng mới trong
chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên
vùng đất chiêm trũng.

T

Mùa thu hoạch vải ở Phù Cừ

rên địa bàn huyện Phù Cừ
hiện có gần 100 ha vải trứng;
trong đó có 20 ha đang cho
thu hoạch, tập trung chủ yếu
ở các xã Phan Sào Nam và đang được
nhân rộng tại các xã Tam Đa, Minh
Tân, Đoàn Đào, thị trấn Trần Cao. Vải
lai trứng là cây trồng trên đất có độ phì
khá, tầng đất canh tác dày, thời vụ thu
hoạch sớm hơn vải thiều 3 tuần. Đây là
loại cây khó tính đòi hỏi chăm sóc kỳ
công nhưng cho giá trị kinh tế cao gấp
nhiều lần vải bình thường.
Cùng với thu hoạch sớm, ưu thế
vượt trội của vải lai trứng là khi chín,
vỏ mỏng có màu đỏ tươi, cùi dày, vị
ngọt sắc và thơm mát, quả to như quả

trứng gà, trọng lượng mỗi kg từ 20 đến
22 quả. Sau khi thu hoạch để ngoài tự
nhiên từ 3-4 ngày vẫn giữ nguyên màu
sắc, hương vị. Do chất lượng tốt nên
toàn bộ diện tích được khách hàng đặt
mua tại vườn ngay từ đầu vụ với mức
trung bình 60 nghìn đồng/kg, cao gấp
hơn 3 lần so với vải lai u, gấp 10 lần vải
thiều chính vụ của các vùng Lục Ngạn
(Bắc Giang), Thanh Hà (Hải Dương).
Theo bà con Phù Cừ, mỗi ha canh tác
đạt trên 500 triệu đồng/năm.
Vải lai trứng được trồng khởi điểm
ở xã Phan Sào Nam, với cây vải gốc 150
tuổi của gia đình ông Nguyễn Văn Vì
ở thôn Ba Đông. Do hợp thổ nhưỡng,
nên cây vải này năm nào cũng cho

quả to, mã đẹp, vị ngon ngọt đặc biệt
khác hẳn các loại vải khác. Do vậy cây
vải này đã được lưu giữ và nhân giống
cho nhiều người dân trong vùng mở
rộng diện tích. Năm 2018, xã Phan Sào
Nam thành lập Hợp tác xã nông nghiệp
Quyết Tiến nhằm bảo tồn và phát triển
giống vải quý này.
Ông Nguyễn Hồng Chuyên, Phó
Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ cho biết,
huyện đang mở rộng thêm 750 ha vải
lai chín sớm; trong đó 250 ha vải lai
trứng; đưa tổng diện tích vải lai chín
sớm của huyện lên gần 2.000 ha. Tuy
là cây trồng khó tính, ra quả cách năm
nhưng do áp dụng kỹ thuật tốt, thâm
canh theo quy trình VietGAP, nên hàng
năm vải lai trứng vẫn cho ra quả đều
đặn, năng suất ổn định và giá cao.
Huyện Phù Cừ cũng tập trung xây
dựng quy hoạch thủy lợi để phục vụ
sản xuất; căn cứ tình hình thực tế của
địa phương, xây dựng quy trình sản
xuất thâm canh cây vải phù hợp, bảo
đảm việc chuyển đổi mang lại hiệu quả
cao. Mặt khác chú trọng tuyên truyền,
quảng bá, xây dựng thương hiệu, nhãn
hiệu hàng hóa để cây vải chiếm lĩnh thị
trường, phát triển bền vững./.
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BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ TỈNH HƯNG YÊN BÀN GIẢI PHÁP
sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
ĐỨC DŨNG

“C

Toàn cảnh hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Minh
Quang phát biểu tại hội nghị

ần có giải pháp
lực truyền tải điện trên hệ thống
thiết
thực
đường dây 500kV Bắc Nam rất
để thực hiện
lớn. Mặt khác, một số dự án điện
chương trình
vào chậm tiến độ so với yêu cầu
quản lý nhu cầu điện và điều
đặt ra; giá năng lượng còn thấp,
chỉnh phụ tải, hướng tới mục
khó thu hút đầu tư tư nhân; biến
tiêu giảm công suất phụ tải
đổi khí hậu ngày càng gia tăng.
đỉnh của hệ thống điện, giảm
Tại 27 tỉnh miền Bắc, nhu
áp lực đầu tư và tăng giá, nâng
cầu sử dụng điện của các khách
cao chất lượng cung cấp điện”.
hàng, đặc biệt là khách hàng
Đây là vấn đề trọng tâm được
công nghiệp tăng đột biến so
Ký kết Thỏa thuận thực hiện chương trình điều chỉnh
đưa ra bàn luận tại hội thảo
với bình quân cả nước, đạt trên
“Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu phụ tải giữa doanh nghiệp và ngành Điện tỉnh Hưng Yên 12%, thậm chí có địa phương
quả, trách nhiệm và lợi ích của
tăng trên 15%. EVN và các Tổng
Doanh nghiệp”, diễn ra ngày 28/5 do quốc gia và những thách thức trong công ty Điện lực đang tích cực triển
việc cung cấp điện từ nay đến năm
Bộ Công thương, Tổng công ty Điện
2030, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng khai trương trình điều chỉnh phụ tải
lực miền Bắc và tỉnh Hưng Yên tổ chức.
Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (DR), lựa chọn được trên 4.000 doanh
Hội thảo đã tập trung đi sâu vào các cho biết: Để đáp ứng yêu cầu tăng nghiệp có sản lượng điện tiêu thụ từ 3
vấn đề như: Mục tiêu và định hướng trưởng GDP trung bình khoảng 7% giai triệu kWh/năm trở lên để mời tham gia
thực hiện chương trình quốc gia về đoạn 2016-2030, hệ thống nguồn điện chương trình DR. Đến nay có hơn 1.600
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu của Việt Nam đến năm 2020 phải đạt doanh nghiệp ký kết tự nguyện tham
quả giai đoạn 2019 - 2030; hiện trạng 60.000 MW, đến 2025 khoảng 96.500 gia.
hệ thống điện quốc gia và những thách MW và đến 2030 gần 130.000 MW.
Nhân dịp này, tỉnh Hưng Yên kêu
thức trong việc cung cấp điện từ nay
gọi
các doanh nghiệp trên địa bàn
Tuy nhiên đến nay, hệ thống nguồn
đến năm 2030; lợi ích từ chương trình điện của Việt Nam mới đạt khoảng gần cùng chung tay với ngành điện, có kế
phụ tải; vai trò và trách nhiệm của địa 50.000 MW trong khi nhu cầu điện vẫn hoạch sản xuất phù hợp, nâng cao hiệu
phương trong công tác phối hợp tiết tiếp tục tăng cao, nhất là khu vực miền suất sử dụng năng lượng. Tỉnh cam kết
kiệm và thực hiện chương trình quản lý Nam. Trong khi đó, ngành điện Việt sẽ đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp
nhu cầu điện; giải pháp tiết kiệm năng Nam đang đứng trước những thách trong chương trình sử dụng năng
lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất và hệ thức lớn như: nguồn cung năng lượng lượng tiết kiệm, hiệu quả nói chung
thống điện mặt trời cho doanh nghiệp. sơ cấp trong nước đã tới hạn, dẫn đến và chương trình quản lý nhu cầu, điều
Về hiện trạng của hệ thông điện phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu; áp chỉnh phụ tải nói riêng./.
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TÌM GIẢI PHÁP XÚC TIẾN TIÊU THỤ LỢN
THƯƠNG PHẨM AN TOÀN
MINH TUẤN

“T

hực hiện hiệu quả các
chương trình bình ổn
thị trường, kết nối tiêu
thụ với các hệ thống
phân phối để đảm bảo đầu ra ổn định
cho sản phẩm thịt lợn thương phẩm
an toàn”. Đây là vấn đề được tỉnh
Hưng Yên đưa ra tại hội nghị xúc tiến
tiêu thụ lợn thương phẩm an toàn,
diễn ra ngày 26/4.
Ông Đỗ Minh Tuân - Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
cho biết, việc tiêu thụ thịt lợn trên địa
bàn tỉnh hiện rất chậm, chiếm tỷ trọng
nhỏ ở mức dưới 25%. Số lượng lợn tiêu
thụ nội tỉnh chủ yếu theo cách truyền
thống, giết mổ và bán thịt tươi sống,
sản lượng khoảng 120 - 165 tấn/ngày.
Hiện nay, tổng đàn lợn của tỉnh là trên
543 nghìn con. Từ khi trên địa bàn tỉnh
xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, hoạt
động tiêu thụ lợn thịt gặp nhiều khó
khăn, số lượng lợn tiêu thụ nội tỉnh sụt
giảm mạnh.
Theo ông Nguyễn Văn Thơ, Giám
đốc Sở Công Thương Hưng Yên, sự
kết nối giữa khâu sản xuất, chăn nuôi
với tiêu thụ ở Hưng Yên hiện nay chưa
chặt chẽ, thiếu tính ổn định, chứa đựng
nhiều rủi ro đối với người chăn nuôi.
Trên địa bàn tỉnh chưa có doanh nghiệp

Sở Công thương phát động tiêu thụ thịt lợn an toàn ủng hộ người chăn nuôi

đầu mối lớn mua gom lợn nên việc tiêu
thụ vẫn chủ yếu dựa vào thương lái ở
ngoài tỉnh, năng lực, uy tín và tính ổn
định không cao.
Thứ trưởng Bộ Công Thương - Đặng
Hoàng An đề nghị, tỉnh Hưng Yên tiếp
tục thực hiện các biện pháp quyết liệt
ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, sớm
khống chế dịch thành công trên địa
bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị các đơn
vị chức năng của tỉnh Hưng Yên, các
cơ quan báo chí và truyền thông tăng
cường tuyên truyền cách thức chế biến
thịt lợn an toàn,
cung cấp thông
tin đúng, đủ cho
người tiêu dùng
và các đơn vị phân
phối, góp phần
thúc đẩy tiêu thụ.
Theo các chủ
trang trại chăn
nuôi, để tháo gỡ
khó khăn trong
tiêu thụ thịt lợn,
cấp có thẩm
quyền cần tạo
điều kiện thuận
Đông đảo cán bộ công chức tham gia mua thịt lợn ủng hộ lợi tối đa cho hoạt
người chăn nuôi

động mua bán, vận chuyển, giết mổ
lợn khỏe mạnh, an toàn trên địa bàn
tỉnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai các
điểm bán thịt lợn tại các khu vực tập
trung dân cư, thị trấn, thị tứ, thành phố
để vừa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của
nhân dân, vừa góp phần đẩy mạnh tiêu
thụ lợn an toàn đã đến thời điểm xuất
chuồng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng
Yên Nguyễn Minh Quang chia sẻ: Tỉnh
khuyến khích các hộ phát triển chăn
nuôi xa khu dân cư, áp dụng chăn nuôi
an toàn sinh học, thành lập các mô
hình HTX liên kết, các chuỗi. Chỉ đạo
các huyện thành phố phải xây dựng
các điểm tiêu thụ thịt lợn an toàn kết
hợp với xây dựng các điểm giết mổ bảo
đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng
thời, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp
đầu tư các cơ sở giết mổ tập trung, đi
kèm với hệ thống sơ chế, kho lạnh bảo
quản. Xây dựng mối liên kết chặt chẽ
với các doanh nghiệp chế biến, các hệ
thống siêu thị, kinh doanh phân phối
thực phẩm tạo thành chuỗi liên kết
vững chắc giữa người chăn nuôi với
cơ sở giết mổ, chế biến; giữa doanh
nghiệp phân phối với người tiêu dùng.
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2 làng nghề ở Văn Lâm
PHƯƠNG ANH

Ngày 14/5, tại huyện Văn Lâm, Sở
Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên
phối hợp với Tổng Cục Môi trường,
Bộ Tài nguyên và Môi trường và
UBND huyện Văn Lâm tổ chức họp
bàn thống nhất các giải pháp xử
lý triệt để ô nhiễm môi trường tại 2
làng nghề tái chế nhựa thôn Minh
Khai, thị trấn Như Quỳnh và tái chế
chì thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo.

H

iện nay, việc hoàn thành
tiêu chí môi trường để về
đích huyện nông thôn
mới ở Văn Lâm đang gặp
khó khăn bởi 2 làng nghề Minh Khai
và Đông Mai vẫn đang nằm trong
danh sách điểm ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng theo Quyết định số 64
ngày 22/3/2004 của thủ tướng Chính
phủ. Nguồn nước quanh làng nghề
Minh Khai thường xuyên bị ô nhiễm
do tái chế rác thải. Các nhà chuyên
môn cho rằng, việc xử lý triệt để tình
trạng ô nhiễm môi trường tại 2 làng
nghề này trách nhiệm chính thuộc về
các cấp chính quyền.
Các đại biểu đều cho rằng để xử lý
triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường
tại 2 làng nghề trên trách nhiệm chính
thuộc về các cấp chính quyền. Cùng với
sự hỗ trợ của Tổng Cục Môi trường và

Rác thải phế liệu gây ô nhiễm môi trường ở làng nghề Minh Khai

Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên
về công nghệ và phương án kỹ thuật xử
lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu
vực làng nghề, huyện Văn Lâm cần xây
dựng đề án, lộ trình triển khai cụ thể.
Tỉnh Hưng Yên cũng đã yêu cầu Sở
Tài nguyên và Môi trường phối hợp với
UBND huyện Văn Lâm xử lý dứt điểm
tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng
nghề Như Quỳnh và làng nghề Đông
Mai. Trong đó, cần kiên quyết xử lý triệt
để đến từng hộ, từng đơn vị sản xuất
trong làng nghề. Đồng thời, tiếp tục xử
lý nghiêm tình trạng vận chuyển rác
thải từ các nơi khác về để tái chế, trong
đó chủ yếu là tình trạng vận chuyển rác
thải nhựa và bình ắc quy hỏng.
Làng nghề tái chế chì thôn Đông
Mai từ lâu được coi là nơi ô nhiễm môi
trường trầm trọng nhất tỉnh Hưng Yên.
Kết quả khảo sát của các cơ quan chức

Tái chế chì ở làng nghề Đông Mai gây ô nhiễm
nghiêm trọng
34 I BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG

năng cho thấy hàm lượng chì trong
môi trường đất, nước ngầm và nước
mặt tại xã Chỉ Ðạo đều vượt tiêu chuẩn
của Việt Nam. Kết quả xét nghiệm nồng
độ chì trong máu cho 618 người, trong
đó 283 người lớn và 335 trẻ em (tại làng
nghề Ðông Mai) cũng cho thấy có đến
207 trẻ em (chiếm 65,3%) bị ngộ độc
chì ở mức độ nhẹ.
Còn tại làng nghề Minh Khai hoạt
động tái chế nhựa diễn ra liên tục,
với khối lượng khoảng 600 - 650 tấn/
ngày. Nước thải sản xuất không được
xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường
với lưu lượng khoảng 7.000 m3/ngày
đêm; lượng rác thải phát sinh tồn đọng
ở làng nghề khoảng 30 nghìn tấn. Do
vậy, tình trạng ô nhiễm rất nghiêm
trọng; lượng rác thải trong làng nghề
tích lại ngày một lớn đang đe dọa cuộc
sống của nhân dân.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tại làng nghề huyện Văn Lâm

I

Số 7 tháng 7/ 2019

CẤP NƯỚC AN TOÀN VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
MINH THÚY

Sáng 3/5, tại Trường THCS Phú
Cường, thành phố Hưng Yên,
UBND tỉnh tổ chức phát động
Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ
sinh môi trường tỉnh Hưng Yên
năm 2019 với chủ đề “Cấp nước
an toàn vì sức khỏe cộng đồng”.

Nhà máy nước sạch ở huyện Yên Mỹ

N

Nhà máy nước sạch ở Khoái Châu

ăm 2018, Hưng Yên cơ bản
hoàn thành các mục tiêu,
nhiệm vụ thực hiện chương
trình nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn. Tỷ lệ người
dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ
sinh đạt trên 96%; tỷ lệ hộ gia đình
có nhà tiêu hợp vệ sinh là gần 95%;
tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu
hợp vệ sinh là 99,4%. Tỷ lệ hộ gia đình
có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh là
71,2%. Trong năm, có 6/9 dự án cấp
nước giai đoạn II do Ngân hàng Thế

giới tài trợ đã đấu nối đồng hồ và cấp
nước cho người dân...
Tuy nhiên, tỷ lệ cấp nước từ các nhà
máy cấp nước tập trung trên địa bàn
tỉnh còn thấp; chất lượng nước ở một
số nhà máy chưa bảo đảm; công tác
vệ sinh môi trường nông thôn ở một
số địa phương chưa được quan tâm,
tình trạng rác thải sinh hoạt tập kết ven
đường, gần các nguồn lấy nước chưa
được xử lý.
Năm 2019, Hưng Yên phấn đấu tỷ lệ
hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh

đạt 98%, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước
sạch đáp ứng quy chuẩn Việt Nam đạt
80%; hoàn thành việc thi công, lắp đặt
và cấp nước từ các nhà máy nước tập
trung cho trên 96,3% số xã trên địa bàn
tỉnh; xây dựng mới khoảng 4 nghìn nhà
tiêu hợp vệ sinh...
Phát biểu tại lễ phát động, PCT
UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang nhấn
mạnh, thời gian tới, các đơn vị chức
năng, các huyện, thành phố cần đẩy
mạnh công tác tuyên truyền để nâng
cao ý thức của người dân trong sử dụng
nước sạch, hợp vệ sinh; phân loại, xử lý
rác thải ngay tại gia đình. Công khai địa
bàn, đơn vị cấp nước có nguồn nước
không bảo đảm tiêu chuẩn để người
dân nắm bắt và có sự lựa chọn sử dụng
nguồn nước;
Mặt khác, các địa phương tăng
cường giữ gìn vệ sinh môi trường nông
thôn, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.
Các trường học trên địa bàn tỉnh tăng
cường công tác tuyên truyền cho học
sinh trong việc sử dụng nước an toàn,
tiết kiệm, hiệu quả, chung tay vì sức
khỏe cộng đồng./.
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Sửng sốt trước lượng nhựa
MÀ CON NGƯỜI “NẠP” VÀO CƠ THỂ
PHƯƠNG OANH

Ô nhiễm nhựa đang ngày càng
lan rộng ra khắp môi trường và
bạn có thể đang “nạp” vào cơ
thể 5gr nhựa mỗi tuần, tương
đương với 1 chiếc thẻ tín dụng.
Đây là kết luận được đưa ra trong
một nghiên cứu do Quỹ Quốc tế
bảo vệ thiên nhiên (WWF) mới
công bố ngày 11/6.

N

ghiên cứu do Đại học
Newcastle của Australia tiến
hành, cho biết
kể từ năm
2000, thế giới đã
sản xuất ra khối
lượng nhựa
nhiều bằng
tất cả các
năm trước
cộng lại.
Dựa trên
kết luận
của
52
nghiên cứu
khác,
báo
cáo này chỉ ra
rằng nguồn hấp
thụ nhựa lớn nhất là
từ nước uống khi trung bình
mỗi người có thể tiêu thụ 1.769 hạt vi
nhựa mỗi tuần chỉ từ việc uống nước.
Trong khi đó, con người cũng có thể
nuốt một lượng lớn hạt vi nhựa khi ăn
các loài động vật có vỏ như cua, tôm,
trai, hàu hay sò.

Cũng theo báo cáo, mức độ ô
nhiễm nhựa khác nhau tùy từng khu
vực, song không có một
nơi nào không bị nhựa
“tấn công”. Tại Mỹ,
có tới 94,4%
mẫu
nước
máy nhiễm
các
sợi
nhựa siêu
nhỏ, trung
bình 9,6 sợi
nhựa/

lít.
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Trong khi đó, nguồn nước ở châu Âu
ít bị ô nhiễm hơn với lượng sợi nhựa
được ghi nhận trong 72,2% mẫu nước,
và trung bình là 3,8 sợi nhựa/lít.
Nghiên cứu trên được xem là hồi
chuông cảnh báo về tác động tiêu cực
của ô nhiễm nhựa đang đe dọa nghiêm
trọng không chỉ đối với môi trường và
còn sức khỏe của con người.
Trước đó, một nghiên cứu được
đăng tải trên tạp chí Công nghệ và
Khoa học môi trường (Mỹ) cho thấy
mỗi người trung bình ăn ít nhất 50.000
hạt vi nhựa mỗi năm và hít vào một
khối lượng tương tự. Các nhà khoa
học còn cảnh báo con số thực có
thể còn cao hơn nhiều lần khi
chỉ một lượng nhỏ thực phẩm
và nước uống được đưa vào
phân tích.
Theo các nhà khoa học,
việc uống nước đóng chai
làm gia tăng trầm trọng số
lượng hạt vi nhựa mà con
người tiêu thụ.

TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM
CHÙA MỄ SỞ - BẢO VẬT
QUỐC GIA ĐỘC ĐÁO
THU PHƯƠNG

Ngày 23/5, tại chùa Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã
công bố Quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với tượng
Phật nghìn mắt nghìn tay (Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn). Đây
là pho tượng cổ quý hiếm, là một trong ba kiệt tác đỉnh cao của
nghệ thuật tạo tác tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn cổ ở
nước ta.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Đặng Ngọc Quỳnh trao Quyết định công
nhận bảo vật quốc gia đối với tượng Phật Quan âm chùa Mễ Sở

T

ượng Quan Âm Thiên Thủ
Thiên Nhãn chùa Mễ Sở
là hiện vật gốc độc bản,
có hình thức thể hiện độc
đáo được các nghệ nhân xưa tạo tác
hoàn toàn bằng kỹ thuật điêu khắc
thủ công truyền thống hết sức công
phu, tiêu biểu cho nền mỹ thuật đầu
thế kỷ thứ XIX. Là pho tượng Phật có
số lượng tay nhiều nhất nước ta hiện
nay với 1.014 cánh tay. Đi kèm mỗi
cánh tay là một con mắt được tạo tác
tinh xảo trong lòng bàn tay và được
chia ra thành nhiều tầng lớp khác
nhau. Những cánh tay lớn của tượng

không chỉ được tạc từ cánh tay chính,
mà còn có thêm phần gập của khuỷu
tay. Đôi tay trên cùng (gọi là tay Đảnh
Hóa Phật) được chụm lại trên đỉnh mũ
Thiên quan nâng đỡ đài sen và tượng
Phật nhỏ. Điểm ấn tượng và độc đáo
nhất của pho tượng này đó là có thêm
một đôi tay Phổ Lễ ở phía sau lưng, tạo
không gian mở đa chiều, hình tượng
nghệ thuật vừa thân quen vừa trang
nghiêm về một vị thần thánh đầy linh
nhiệm.
Nét độc đáo và khác biệt nữa là
phía trên đầu tượng, nơi đầu mũi của
vầng hào quang chạm nổi các cuộn

Tượng Phật Quan âm chùa Mễ Sở
được tạo tác tinh xảo tiêu biểu cho nền
mỹ thuật đầu thế kỷ thứ XIX

mây hình khánh kết hợp với những
cánh tay nhỏ đan đều nhau uốn khum
ra phía trước tựa như cánh của con
chim Khổng tước đang trong tư thế
xà xuống che cho đức Phật. Phía dưới
là bộ tượng Di Đà Tam Tôn, với Phật A
Di Đà ngồi giữa tọa thiền trên đài sen,
hai bên là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí
đứng trên đài sen hộ trì.
Tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ
Thiên Nhãn chùa Mễ Sở là hiện vật
có giá trị về lịch sử văn hóa tiêu biểu,
là minh chứng rõ nét về quá trình tồn
tại và phát triển, sự ảnh hưởng lâu dài
của Phật giáo Mật tông thế giới ở Việt
Nam qua các thời kỳ. Không chỉ là một
tác phẩm mang ý nghĩa tôn giáo thông
thường, pho tượng còn chứa đựng
nhiều triết lý sâu xa, kỳ ẩn của nhà Phật;
là một vũ trụ thu nhỏ, được sáng tác
theo hệ thống quy luật chặt chẽ. Đó là
những quy luật âm dương ngũ hành và
bát quái, luôn bao hàm các cặp phạm
trù đối lập nhưng thống nhất. Những
nét điêu khắc vô cùng tinh xảo và độc
đáo trên bức tượng là minh chứng rõ
nét phản ánh về tinh thần sáng tạo
nghệ thuật, đặc trưng kỹ thuật trong
tạo tác tượng của những nghệ nhân
dân gian xưa, khiến cho pho tượng trở
thành vốn quý trong nền nghệ thuật
điêu khắc của nước ta./.
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Cổ nhân xem trọng điều gì nhất
TRONG GIÁO DỤC?

NGỌC AN

Giáo dục thời nay ngày càng có
nhiều vấn nạn. Nhiều cải cách,
biện pháp cũng được đưa ra
nhưng hiệu quả vẫn rất hạn chế.
Tuy nhiên, chỉ cần mở sách cổ ra
là chúng ta có thể thấy được trí
tuệ mà người xưa để lại.
1. Đối với trò: Phải tôn sư trọng
đạo
Thân là học trò, như thế nào mới là
có tinh thần học hỏi chân chính? Học trò
đối với thầy của mình phải kính trọng,
tôn sư là đạo đức cơ bản nhất mà người
học trò phải có. Thời cổ ở Trung Quốc
đã hình thành một hệ thống chuẩn tắc
tôn sư. Học trò nhập học, trước tiên phải
làm lễ bái sư. Nghi lễ bái sư đời Thanh
là: chính giữa phòng học đặt một chiếc
bàn, học trò bưng “chí” (vật dùng trong
lễ gặp mặt thầy) đợi ở ngoài, thầy ra mời
vào, học trò bước vào đặt “chí” lên bàn.
Sau đó, trò hướng đến bài vị Khổng
Tử quỳ lạy, rồi hướng về phía thầy quỳ
lạy, thầy đứng vái đáp lại. Hàng ngày cứ
sáng sớm vào học, chiều tối ra về đều
phải tới vái lạy thầy. Lúc học, khi thầy
hỏi, trò phải đứng dậy khoanh tay trả lời,
khi có yêu cầu nhờ thầy, cũng phải đứng
dậy nói. Thầy giảng giải, học trò buông
tay cung kính lắng nghe, thầy cho ngồi
mới được ngồi.
2. Đối với thầy, trách nhiệm lớn
nhất là truyền dạy đạo lý
Học trò phải tôn sư trọng đạo, nhưng
điều kiện tiên quyết lại chính là người
thầy phải trở thành người được học trò
tôn kính. Như thế nào mới trở thành
người thầy được tôn kính? Hàn Dũ viết
rằng: Người sinh trước ta, nghe đạo ấy
vốn trước ta, ta theo mà tôn làm thầy.
Người sinh sau ta, nghe đạo cũng trước
ta, ta theo mà tôn làm thầy. Ta theo cái
đạo đó để học, ôi há lẽ nào biết được
điều đó chỉ nói đến sinh trước sinh sau
ta nhỉ. Vì thế cho nên không kể sang hèn,
không kể lớn nhỏ, Đạo thánh còn thì đạo
thầy cũng còn vậy.
Con người đều không phải là vừa

sinh ra đã có học thức nên đương nhiên
sẽ có rất nhiều nghi vấn, thắc mắc. Một
khi có nghi vấn thắc mắc mà không tìm
học ở thầy thì sẽ không được giải đáp.
Bởi vậy, trách nhiệm của người thầy
chính là giảng giải những nghi hoặc cho
học trò. Nhưng trước khi giải đáp những
nghi hoặc ấy, người thầy phải truyền dạy
đạo lý, dạy tri thức.
Hơn nữa, “giảng đạo” được xếp trước,
“thụ nghiệp” xếp sau, cho nên việc giáo
dục đạo lý cư xử và đạo lý quan đúng
đắn là trọng yếu hơn so với việc dạy tri
thức. Cha mẹ yêu thương con cái sẽ vì
chúng mà tìm người thầy tốt. Tuy nhiên
nếu người thầy ấy chỉ truyền dạy cho trò
thơ văn mà không truyền dạy đạo lý làm
người thì kỳ thực đó cũng chưa được gọi
là thầy.
3. Đối với gia đình, người lớn phải
gương mẫu tu dưỡng đạo đức
Sự khởi đầu của giáo dục không
phải là từ nhà trường, cũng không phải
từ thầy cô mà là từ gia đình. Nhìn lại lịch
sử, chúng ta không khó để nhận ra rằng
cổ nhân rất coi trọng việc giáo dục trong
gia đình.
Trong “Lễ ký” viết rằng: “Cổ chi dục
minh đức vu thiên hạ giả, tiên trì kì quốc;
dục trì kì quốc giả, tiên tề kì gia; dục tề kì
gia giả, tiên tu kì thân”, “Thân tu nhi hậu
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gia tề, gia tề nhi hậu quốc trì, quốc trì nhi
hậu thiên hạ bình” , “Thiên hạ chi bổn tại
quốc, quốc chi bổn tại gia, gia chi bổn tại
thân”. Nói chung lại, muốn an thiên hạ,
làm được việc lớn thì hết thảy đều phải
bắt đầu từ “gia” (nhà). Bởi vậy có thể
thấy, người xưa rất coi trọng giáo dục gia
đình, không chỉ là một thế hệ cha mẹ mà
tất cả những người bề trên… đều phải
tu dưỡng đạo đức tốt đẹp làm gương
cho đời sau.
Giáo dục nhất định phải do sự phối
hợp giữa thầy cô, cha mẹ và học trò mới
đem lại kết quả tốt nhất. Học trò phải tôn
kính thầy cô, thầy cô phải làm gương,
truyền dạy đạo đức chân chính cho học
trò của mình, ngoài ra cha mẹ cũng phải
làm mẫu cho con cái noi theo, như thế
mới có được sự phối hợp tốt nhất.
Cổ nhân cho rằng phải giáo dục
quan niệm đạo đức đúng đắn thì việc
học tập tri thức mới hữu dụng. Điều này
không chỉ thời xưa mà thời hiện đại ngày
nay cũng được công nhận là rất có đạo
lý. Nói một cách chung nhất, giáo dục
không phải để lấy điểm cao, không phải
để được vào trường danh tiếng mà là
chính đạo căn bản để duy trì một quốc
gia an định và một xã hội hòa bình, tốt
đẹp.

SỨC KHỎE

MỘT CÂU CHUYỆN Ý NGHĨA VỀ SỨC KHỎE

M

ột tỷ phú khi phát hiện
ra mình mắc bệnh hiểm
nghèo, cầm tiền vung ra
khắp bệnh viện hét lên:
“Mạng cũng chả còn, tiền để làm chi?”
Lúc này, tiền đối với ông ta bất
quá cũng là tờ giấy.
Cảm ngộ: Sức khoẻ là số 1, sức
khoẻ mới là vương đạo, không
có sức khoẻ, những thứ
khác như: tiền tài,
danh vọng, địa vị,
sĩ diện, quyền
lực, gái đẹp,
xe hơi, nhà
lầu… cũng
đều là phù
du.
Sức
khoẻ
là
cách mạng
của tiền tài,
không cần
biết có tiền
hay không có
tiền, đều phải
dùng vào việc chăm
lo cho sức khoẻ bản
thân, có sức khoẻ rồi thì mới
ăn ngon ngủ yên, mới biết quý trọng
cuộc sống.
Một sự việc khác xảy ra, một đại

MINH NGUYỆT
gia khác ko may mất sớm, người vợ
đem 19 tỷ thừa kế đi lấy anh lái xe
của đại gia. Anh lái xe trong lúc hân
hoan phát biểu: “Trước kia, tôi cứ nghĩ
rằng mình làm thuê cho ông chủ, bây
giờ mới biết ông chủ mới chính là người
làm thuê cho tôi“.
Sự thật nghiệt ngã chứng minh:
“Sống càng lâu, còn quan trọng
hơn cả cao, to, đẹp giai,
nhà giàu”.
- Cuộc đời như
một cuộc đua.
Nửa hiệp đầu
chạy
đua
với
bằng
cấp, quyền
lực,
địa
vị, thành
tích, lương
bổng. Nửa
hiệp
còn
lại chạy đua
với huyết áp,
mỡ máu, đường
huyết, acid uric,
cholesterol.
- Nửa hiệp đầu, nghe cấp
trên mà phụng mệnh (mệnh lệnh).
Nửa hiệp sau, vạn sự tuỳ duyên mà
theo… số mệnh.

- Không ốm cũng cần trải nghiệm,
không khát cũng cần uống nước,
buồn mấy cũng phải nghĩ thông,
mình đúng cũng phải nhường người.
- Có quyền cũng nên khiêm tốn,
không mệt cũng nên nghỉ ngơi,
không giàu cũng phải biết đủ, bận
mấy cũng phải luyện rèn thể thao.
Những lời sau VÔ CÙNG KINH
ĐIỂN:
- Một chiếc áo giá 2 triệu, giá niêm
yết có thể chứng minh.
- Một chiếc xe 1 tỷ, hoá đơn xuất
kho có thể chứng minh.
- Một căn hộ 5 tỷ, bất động sản có
thể chứng minh.
- Một con người, rốt cục đáng giá
bao nhiêu tiền? Duy nhất chỉ có SỨC
KHOẺ có thể chứng minh được điều
đó.
Khoẻ mạnh là sự bảo trợ tốt
nhất của bạn.
Do vậy, đừng lôi máy tính ra tính
toán bạn tiêu bao nhiêu tiền cho SỨC
KHOẺ.
BỞI VÌ… bạn không tiêu cho
trước đó cũng phải tiêu cho… sau
đó. Quyền lựa chọn là ở bạn, có SỨC
KHOẺ gọi là TÀI SẢN, TƯ SẢN… không
có sức khoẻ, cũng thành… DI SẢN.

WHO: KHÔNG ĐỂ THUỐC LÁ ĐÁNH CẮP THỜI KHẮC
TƯƠI ĐẸP NHẤT CỦA CUỘC SỐNG

W

HO cảnh báo thuốc lá
đang cướp đi sinh mạng
của 8 triệu người mỗi năm,
kêu gọi các chính phủ
nhanh chóng hành động để xử lý vấn
nạn này.
Theo phóng viên TTXVN tại LHQ,
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 29/5
cho biết, hút thuốc lá tiếp tục là nguyên
nhân cướp đi mạng sống của 8 triệu

HOÀI THANH
người mỗi năm.
WHO cũng kêu gọi các chính phủ
hành động nhanh hơn nữa để xử lý vấn
nạn này cùng những tác hại to lớn về
sức khỏe, xã hội, môi trường và kinh tế
mà thuốc lá gây ra.
Trước thềm ngày Thế giới không
hút thuốc lá (31/5), Quyền Giám đốc
Cơ quan Phòng chống các bệnh dịch
không truyền nhiễm trực thuộc WHO

Vinayk Prasad khẳng định những tác
hại mà thuốc lá gây ra đối với phổi của
người hút thuốc là và không hút thuốc
lá là như nhau.
Phát biểu trước báo giới tại Geneva,
ông Prasad cảnh báo, có khoảng 3 triệu
ca tử vong liên quan đến thuốc lá là do
các bệnh liên quan đến phổi như ung
thư phổi, các bệnh hô hấp mãn tính và
lao.
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SỨC KHỎE
Số lượng người sử dụng thuốc lá trên phạm vi
toàn cầu đã giảm trong những thập kỉ gần đây, từ mức
27% năm 2000 xuống còn 20% năm 2016. Song WHO
khẳng định các chính phủ còn chậm trễ đạt được mục
tiêu giảm 30% số người nghiện thuốc lá vào năm 2025.
Để khắc phục tình trạng này, WHO kêu gọi việc thực
thi sớm hơn Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá của
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO FCTC) – bản chiến lược đề
ra bước đi thực tế về cách thức thực thi biện pháp kiềm
chế thuốc lá gắn với tất cả các khu vực của chính phủ.
Bên cạnh đó, WHO vẫn đưa ra lời khuyên không
bao giờ là quá muộn để từ bỏ thuốc là, bởi chức năng
của phổi sẽ được cải thiện rõ rệt sau hai tuần ngừng
hút thuốc lá./.

CẢNH BÁO NGUY CƠ SỐC NHIỆT
DO THỜI TIẾT NẮNG NÓNG VÀ CÁCH XỬ LÝ
BÍCH THUỶ

V

ào mùa hè thường có các đợt
nắng nóng cao độ với nhiệt độ
ngoài trời thường xuyên trên
40 độ C. Điều kiện thời tiết khắc
nhiệt như vậy rất dễ dẫn đến các vấn
đề sức khỏe do nóng như cháy nắng,
chuột rút, ngất, say nắng… trong đó
nguy hiểm nhất là sốc nhiệt.
“Sốc nhiệt là tình trạng nguy hiểm
đến tính mạng do tiếp xúc nhiệt độ cao
gây ra. Nếu không được cấp cứu kịp thời
nạn nhân có thể tử vong hoặc để lại di
chứng nặng nề,” bác sỹ Nguyễn Thị Nga,
Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Trung
ương Quân đội 108 cho biết.

Dấu hiệu nhận biết sốc nhiệt:
Những người lao động, hoạt động
trong thời tiết nắng nóng, có thể có các
triệu chứng ra mồ hôi nhiều, đau cơ, yếu
cơ, chuột rút, chóng mặt, đau đầu, mệt
mỏi, buồn nôn, nôn hoặc ngất.
Nếu có biểu hiện sốt cao trên 3940 độ C, da khô, nóng, rối loạn ý thức
như mê sảng, co giật, hôn mê, là biểu
hiện tiến triển đến sốc nhiệt. Đây là tình
trạng đe dọa đến tính mạng, cần được
xử trí tại chỗ ngay, đồng thời gọi ngay
tới đơn vị cấp cứu để đưa đến các cơ sở
y tế kịp thời.
Cách xử trí: Việc phát hiện và xử trí
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tại chỗ khi xảy ra say nắng hoặc sốc nhiệt
là cực kỳ quan trọng vì thân nhiệt cao kéo
dài sẽ dẫn đến nguy cơ tổn thương thần
kinh và các cơ quan khác không hồi phục.
Tại chỗ: Nhanh chóng di chuyển nạn
nhân ra khỏi khu vực nắng nóng vào nơi
mát mẻ. Đặt nạn nhân nằm xuống, cởi
bớt quần áo. Sử dụng nước lạnh hoặc
khăn ướt phủ lên toàn bộ cơ thể, đồng
thời dùng quạt thổi vào để tăng cường
hạ nhiệt. Cho uống nước ngay nếu còn
tỉnh và không nôn nhiều. Gọi ngay xe cấp
cứu để chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế
gần nhất
Trên đường vận chuyển: Mở điều hòa
hoặc cửa sổ xe cứu thương; Tiếp tục đắp
khăn ướt và nước lạnh lên cơ thể;Truyền
dịch tĩnh mạch nếu có thể. Theo dõi sát
nhiệt độ cơ thể
Phòng tránh sốc nhiệt: Mặc áo chống
nắng, kính bảo hộ khi ra ngoài trời nắng.
Bố trí thời gian làm việc ngoài trời và nghỉ
ngơi hợp lý, tránh tiếp xúc môi trường
nhiệt độ cao quá lâu.Tăng cường rèn
luyện sức khỏe, tăng khả năng thích nghi
với thời tiết khắc nghiệt. Tăng cường giáo
dục, cảnh báo về tác hại của việc gắng
sức khi trời nóng. Đặc biệt cần lưu ý uống
đủ nước, uống ít một, uống liên tục - tốt
nhất là uống oresol pha sẵn để phòng
mất nước và điện giải. Nếu có các biểu
hiện như đau đầu, mệt mỏi, hoa mắt,
chóng mặt, chuột rút, thân nhiệt tăng
cao bất thường cần được đưa vào nơi
râm mát nghỉ ngơi và nên đến kiểm tra
tại cơ sở y tế gần nhất.

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ
KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2018-2023
Ngày 28/3, tại Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
Hưng Yên (Liên hiệp hội) đã diễn ra kỳ họp thứ hai của Ban chấp hành khóa II,
nhiệm kỳ 2018- 2023. Kỳ họp đã thảo luận 4 dự thảo văn bản gồm: Chương
trình công tác toàn khóa; Dự thảo Phân công nhiệm vụ của các ủy viên Ban
chấp hành; Dự thảo quy chế hoạt động của Ban chấp hành và Dự thảo Quy
chế của Ủy ban kiểm tra.
Các ủy viên Ban chấp hành đã nghiên cứu thảo luận các văn bản dự thảo
với tinh thần tập trung kinh nghiệm và trách nhiệm cao. Hội nghị đã thông
qua được các văn bản quan trọng trong hoạt động toàn khóa, sớm ban hành
văn bản ngay sau đại hội
Ngày 12/7, tại hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
Hưng Yên đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ III Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên. Hội nghị đã
được nghe báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm gồm: công tác tổ chức, thông tin và
phổ biến kiến thức; hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, tôn vinh trí thức, phong trào sáng tạo khoa học công
nghệ; việc thực hiện đề tài, dự án và các hoạt động khác.

CHI BỘ VĂN PHÒNG LIÊN HIỆP CÁC
HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH
HƯNG YÊN KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

CHUYỂN GIAO KHOA HỌC
KỸ THUẬT CHO CÁC HỘI
THÀNH VIÊN

Chiều ngày 23/5/2019, Chi bộ Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên (Liên hiệp hội), tổ chức lễ kết nạp đảng
cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Chang. Tới dự có Tiến sỹ Nguyễn
Khắc Hào - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch Liên hiệp
hội.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hào chúc mừng quần chúng ưu tú
Nguyễn Thị Chang đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để được chính thức
đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây là tiền đề, là động lực để đảng
viên Nguyễn Thị Chang cố gắng hơn nữa trong công việc cũng như
trong xây dựng chi bộ để chi bộ văn phòng Liên hiệp hội ngày một
vững mạnh. Chủ tịch liên hiệp hội cũng lưu ý trong thời gian tới Chi
bộ cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hoá” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh: nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên;
xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Sáu tháng đầu năm 2019, Ban Phổ biến
kiến thức khoa học và công nghệ thuộc Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng
Yên đã phối hợp thực hiện được 06 lớp tập
huấn với 02 hội thành viên là Hội Đông Y và
Hội Làm vườn và nuôi ong. Trong đó có 03 lớp
tập huấn với Hội Đông Y về nội dung các bài
thuốc Đông y gia truyền.
Qua 3 buổi tập huấn những bài thuốc quý
đã giúp cho hơn 300 hội viên của 2 huyện
Khoái Châu và Yên Mỹ cách điều trị đạt hiệu
quả và tiết kiệm chi phí cho người bệnh. Với
hơn 300 hội viên của Thành phố Hưng Yên và
huyện Tiên Lữ, Hội Làm vườn và nuôi ong đã
giúp các học viên tiếp thu kiến thức cơ bản
về nuôi gà Đông Tảo lai, nuôi ong nội và nuôi
ong ngoại. Qua đó, giúp bà con áp dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả chăn
nuôi theo hướng bền vững./.
Tạ Đức
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