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tỉnh Hưng Yên.

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN

Quê nhãn trước thềm xuân mới 2020:
TẠO ĐỘT PHÁ CHO CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

T

MAI NGOAN

riển khai thực hiện quyết liệt
các chương trình, tạo bứt phá
để phát triển, nỗ lực nâng cao
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh, tập trung cải thiện môi trường đầu
tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh
nghiệp... Đây là những mục tiêu và giải
pháp mang tính chiến lược cho năm
2020, được Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ
Tiến Sỹ nhấn mạnh tại kỳ họp thứ 10,
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khai
mạc ngày 5/12.
Về những thành tựu đã đạt được,
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn
Văn Phóng cho biết, để hoàn thành
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Toàn cảnh kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hưng Yên khóa 16.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên TW Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Đỗ
Xuân Tuyên phát biểu

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
Nguyễn Văn Phóng phát biểu.

thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội,
tỉnh đã hành động quyết liệt và bứt phá.
Theo đó, Hưng Yên đã về đích nông
thôn mới trước thời hạn 2 năm. Điểm
nhấn là tỉnh đã mạnh dạn ứng vốn giải
phóng mặt bằng để hoàn thành đường
nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu
Giẽ - Ninh Bình. Đây là con đường huyết
mạch cho khu công nghiệp Lý Thường
Kiệt 3.000 ha. Đó là tiền đề cho phát
triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ trong
5 đến 10 năm tới
Trong thực hiện chính quyền điện
tử, đến nay tỉnh Hưng Yên thực hiện kết
nối liên thông 95/95 bộ, ban ngành, cơ
quan Trung ương, địa phương; 100%

cơ quan hành chính từ tỉnh đến cấp xã
được cấp mã định danh trao đổi thông
tin, đưa vào hoạt động hệ thống họp
trực tuyến của tỉnh với cấp huyện và xã
hoạt động ổn định.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch
HĐND tỉnh Hưng Yên Đỗ Xuân Tuyên
đánh giá kỳ họp đã có nhiều đổi mới
và chủ động, linh hoạt trong điều hành.
Năm 2020 tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành,
địa phương tập trung thực hiện 7 nhóm
nhiệm vụ, giải pháp chính. Trong đó,
quyết tâm cải thiện môi trường đầu
tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh
nghiệp, coi phát triển doanh nghiệp là
then chốt trong phát triển kinh tế.

Trong sản xuất, tiếp tục thực hiện
mạnh mẽ cơ cấu lại ngành nông
nghiệp. Sản xuất nông nghiệp theo
hướng hữu cơ, hướng tới nền nông
nghiệp sạch, công nghệ cao, thân
thiện với môi trường. Bên cạnh đó, đẩy
nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch
tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường
hơn nữa công tác quản lý tài nguyên
và môi trường; quản lý chặt chẽ quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khai
thác khoáng sản. Đẩy mạnh cải cách
hành chính; tiếp tục chuẩn hóa đội
ngũ cán bộ công chức; xây dựng bộ
máy tinh gọn, hiệu quả thiết thực./.
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HỘI THẢO KHOA HỌC

“DANH NHÂN TRIỆU VIỆT VƯƠNG VÀ CĂN CỨ DẠ TRẠCH”
ĐÌNH TUẤN

Ngày 11/9, tại huyện Khoái Châu đã diễn ra Hội thảo Khoa học “Danh nhân Triệu Việt Vương
và căn cứ Dạ Trạch” do tỉnh Hưng Yên và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp tổ chức.

P

hát biểu khai mạc, Bí thư
tỉnh Hưng Yên Đỗ Tiến Sĩ
khẳng định, hội thảo nhằm
làm rõ cuộc đời, sự nghiệp
và những đóng góp của danh nhân
Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục)
trong lịch sử dân tộc. Qua đó, hoạch
định những phương án khả thi nhằm
phát huy giá trị của hệ thống di sản
văn hoá liên quan tới danh nhân Triệu
Việt Vương, truyền lại cho thế hệ sau
về sự cống hiến của các bậc tiền nhân
đối với quê hương, đất nước.
Triệu Quang Phục là con của danh
tướng Triệu Túc, quê huyện Chu Diên
thuộc vùng đất Khoái Châu ngày nay.
Vốn giỏi võ nghệ từ sớm, ông cùng
cha theo Lý Nam Đế khởi nghĩa lật đổ
chính quyền đô hộ nhà Lương, giành
lại độc lập cho dân tộc, lập nên nước
Vạn Xuân. Khi Lý Nam Đế mất, Triệu
Quang Phục xưng là Triệu Việt Vương,
chọn và xây dựng vùng đầm Dạ Trạch
(Khoái Châu - Hưng Yên) thành căn cứ
kháng chiến. Tầm vóc lớn lao của ông
không chỉ là việc đánh bại giặc ngoại
xâm mà còn thể hiện ở việc khôi phục
được cơ đồ nước Vạn Xuân do vua Lý
Nam Đế sáng lập.
Gần 30 bài tham luận của các nhà
khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản
lý tại hội thảo đã khẳng định tài năng,
nghệ thuật quân sự; tầm vóc, ý nghĩa
to lớn của thắng lợi trong cuộc kháng
chiến chống quân xâm lược nhà
Lương do danh nhân Triệu Việt Vương
lãnh đạo, ghi dấu son trong lịch sử
dân tộc nói chung, lịch sử Hưng Yên
nói riêng. Đồng thời hệ thống hóa các
nguồn tư liệu có liên quan đến cuộc
đời và sự nghiệp của danh nhân Triệu
Việt Vương.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ
phát biểu tại hội thảo.

Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt
Nam Nguyễn Quang Ngọc phát biểu
tại hội thảo.

Hội thảo đánh giá những giá trị của
hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi
vật thể (các di tích, sắc phong, các lễ
hội liên quan) về danh nhân Triệu Việt
Vương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và
các địa phương. Nhiều ý kiến đề xuất

phục dựng lễ hội liên quan đến Triệu
Việt Vương tại ngôi đền ở xã Dạ Trạch;
đồng thời dựng tượng, trang trí phù
điêu phù hợp với bối cảnh thế kỷ thứ
VI, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị
lịch sử của quê hương./.

Toàn cảnh hội thảo.
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TRIỂN LÃM ẢNH VÌ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI BỀN VỮNG

“V

ì môi trường thiên nhiên
trong lành, hãy cùng chung
tay bảo tồn các loài động vật
quý hiếm, góp phần bảo vệ
môi trường sinh thái bền vững”. Đây là
thông điệp được Tiến sỹ Nguyễn Khắc Hào
- Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ
thuật tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh tại triển
lãm ảnh nghệ thuật bảo vệ môi trường, do
Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức
tại Hưng Yên ngày 12/12. Tham dự có ông
Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội nghệ
sỹ nhiếp ảnh Việt Nam,
Với chủ đề “Nhìn từ tâm”, Triển lãm đã
trưng bày hơn 130 bức ảnh về loài động
vật của hơn 40 tác giả là hội viên các chi
hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Hưng

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Tiến sỹ Nguyễn Khắc Hào trao tặng bức ảnh đảo cò thành phố Hưng Yên
cho Giám đốc sở Giáo dục Đào tạo Tỉnh Incheon Hàn Quốc.

Tiến sỹ Nguyễn Khắc hào, Chủ tịch LHH KHKT
tỉnh Hưng Yên phát biểu tại triển lãm.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Yên và thành phố Đà Nẵng. Độc giả bị
cuốn hút bởi vẻ đẹp nao lòng trước không
gian thơ mộng của những đảo cò hoang
sơ giữa lòng Phố Hiến cổ kính bên bờ sông
Hồng, mang ý nghĩa “Đất lành chim đậu”
của miền quê Hưng Yên văn hiến. Bên
cạnh đó là khung cảnh thiên nhiên sinh
động với những chú voọc chà vá ở bán
đảo Sơn Trà Đà Nẵng bên bờ sông Hàn; là
4
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biểu tượng mới của thành phố đáng sống
Đà Nẵng, được Tổ chức bảo vệ động vật
hoang dã quốc tế tôn vinh là “nữ hoàng”
của các loài linh trưởng; nằm trong danh
mục nhóm IIB ở mức nguy cấp trong sách
đỏ Việt Nam cần được bảo vệ vô điều kiện.
Phát biểu tại triển lãm, Tiến sỹ Nguyễn
Khắc Hào khẳng định: Các bức ảnh đã toát
lên vẻ đẹp của thiên nhiên sinh động, cho
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thấy góc nhìn tinh tế, sáng tạo của người
nghệ sĩ trên con đường tìm đến cái đẹp;
cũng là đáp ứng nhu cầu thưởng lãm
nghệ thuật lành mạnh và tích cực của
công chúng. Qua đó nâng cao nhận thức
cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên hoang
dã quý hiếm, góp phần bảo vệ môi trường
sinh thái đa dạng sinh học mà thiên nhiên
ban tặng./.
THANH HẢI

PHÓ THỦ TƯỚNG CỘNG HÒA BELARUS
dự lễ khánh thành nhà máy ô tô
công nghệ cao tại Hưng Yên
MINH ĐỨC

Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Maz Asia tại xã Chính Nghĩa,
huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên được khánh thành, đưa vào sử
dụng ngày 26/9 trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính
phủ nước Cộng hòa Belarus Igor Lyashenkoy

Phó Thủ tướng cộng hòa Belarus phát biểu
tại buổi lễ.

Đ

Phó Thủ tướng cộng hòa Belarus (áo đen đứng giữa)
và các đại biểu tham quan nhà máy.

ược xây dựng trên diện tích
5 ha, nhà máy thực hiện giai
đoạn 1 với tổng vốn đầu tư
hơn 300 tỷ đồng, mỗi năm
sẽ sản xuất, lắp ráp 2.000 ô tô vận tải
cỡ lớn, phục vụ thị trường trong nước
và xuất khẩu. Trước mắt, nhà máy giải
quyết việc làm cho hơn 200 lao động
và khi mở rộng quy mô giai đoạn 2 sẽ
tạo việc làm cho thêm 1.000 lao động.
Dự kiến, từ năm 2020 trở đi, nhà máy
sẽ nộp ngân sách tỉnh Hưng Yên mỗi
năm khoảng 300 tỷ đồng.
Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng
Yên, Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus
Igor Lyashenko cảm ơn địa phương đã
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh

nghiệp Belarus hoạt động trong thời
gian qua; đặc biệt là việc hỗ trợ để
triển khai dự án xây dựng dự án nhà
máy ô tô Maz Asia hiệu quả, đúng tiến
độ đề ra. Đây là cơ sở để Belarus tiếp
tục triển khai thêm nhiều dự án đầu tư
khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nhằm
thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu
nghị giữa hai nước.
Phía Belarus kỳ vọng Hưng Yên tiếp
tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp
hoạt động trên địa bàn. Thời gian tới,
nước Cộng hòa Belarus sẽ hỗ trợ tỉnh
trong việc đào tạo lao động, chuyển
giao khoa học kỹ thuật và các vấn đề
cần thiết trong sản xuất công nghiệp
hiện đại để hai bên cùng phát triển.

Cắt băng khánh thành nhà máy.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ
đánh giá cao những thành tựu trong
sản xuất công nghiệp của nước Cộng
hòa Belarus cũng như những đóng
góp của doanh nghiệp nước này đối
với sự phát triển của tỉnh. Ông Đỗ Tiến
Sỹ mong muốn, thời gian tới, Cộng hòa
Belarus sẽ có nhiều chính sách khuyến
khích doanh nghiệp trong nước đầu
tư vào Việt Nam và địa bàn tỉnh Hưng
Yên; hỗ trợ Hưng Yên trong đào tạo
lao động, chuyển giao khoa học kỹ
thuật trong sản xuất công nghiệp. Về
phía địa phương, Hưng Yên sẽ tiếp tục
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh
nghiệp Belarus đầu tư, hoạt động hiệu
quả hơn nữa, góp phần vào sự phát
triển kinh tế xã hội của tỉnh./.
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TẬP ĐOÀN HÀN QUỐC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
thành phố thông minh ở Hưng Yên
MẠNH HÙNG

Ngày 20/9, tại thủ đô Seoul (Hàn
Quốc) diễn ra lễ ký kết Biên bản
ghi nhớ (MoU) giữa UBND tỉnh
Hưng Yên và Tập đoàn Nhà đất
Hàn Quốc (LH) về việc hợp tác
phát triển thành phố thông
minh tại tỉnh Hưng Yên.

Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên chụp ảnh lưu niệm với quan chức tập đoàn LH.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng
và Giám đốc điều hành tập đoàn LH ký kết biên bản ghi nhớ.

Ô

ng Changheum Byeon,
Giám đốc điều hành (CEO)
của tập đoàn LH khẳng định:
việc xây dựng thành phố
thông minh sử dụng công nghệ thông
tin-truyền thông (ICT) và Internet vạn
vật (IoT) trong không gian đô thị có thể
giải quyết một cách hiệu quả những
vấn đề đô thị khác nhau như giao
thông, an toàn, đỗ xe, môi trường...
Theo CEO của LH, tập đoàn này
cùng Hưng Yên hoàn toàn có thể xây
dựng thành phố thông minh đạt tiêu
chuẩn như ở Hàn Quốc. LH được thành
lập bởi Chính phủ Hàn Quốc theo luật
Đất đai và Nhà ở của Hàn Quốc và là
doanh nghiệp đi đầu trong việc mở
rộng và xây dựng các thành phố thông
6
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Hai bên tặng quà lưu niệm.

minh theo mô hình Hàn Quốc.
Ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho
biết, Hưng Yên có tốc độ đô thị hóa
cao và gia tăng dân số cơ học nhanh
chóng; kéo theo nhiều thách thức về
quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, ùn tắc
giao thông, an ninh, y tế, giáo dục, năng
lượng, phát triển nhà ở, xử lý ô nhiễm
môi trường...
Theo đó, Hưng Yên mong muốn
hướng tới một mô hình thành phố
thông minh mang lại sự tiện ích, an
toàn, thân thiện cho mọi người dân,
dựa trên nền tảng ứng dụng công
nghệ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
để xây dựng thành phố thông minh,
cải thiện và nâng cao chất lượng môi
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trường sống cho người dân, thúc đẩy
tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội.
Chủ tịch tỉnh Hưng Yên bày tỏ hy
vọng tập đoàn LH với bề dày kinh
nghiệm trong lĩnh vực phát triển các
khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu
kinh tế tự do, nhà ở, tái thiết đô thị sẽ áp
dụng các công nghệ vào việc phát triển
các thành phố mới và nhà ở tại Hưng
Yên.
Mới đây, LH cùng với Công ty Cổ
phần Đầu tư và Phát triển Đô thị TDH
Ecoland đã hợp tác nghiên cứu quy
hoạch và thực hiện dự án Khu công
nghiệp (KCN) sạch rộng 139,7 ha thuộc
Đề án KCN và Đô thị dịch vụ Lý Thường
Kiệt trên địa bàn Hưng Yên./.

HƯNG YÊN MUỐN TRỞ THÀNH ĐIỂM ĐẾN TỐT NHẤT
cho các nhà đầu tư Nhật Bản
ĐÀO TÙNG

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 27/9, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp
của tỉnh Hưng Yên tổ chức tại Tokyo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đã
cam kết làm hết sức mình để đưa Hưng Yên trở thành điểm đến tốt nhất của các nhà đầu tư Nhật Bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng
phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư tại
Nhật Bản.

Toàn cảnh hội nghị.

P

hát biểu trước hơn 100 đại
diện doanh nghiệp và nhà
đầu tư Nhật Bản tham dự
Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban
Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Văn
Phóng nêu rõ: “Chúng tôi rất cần sự
hợp tác, chuyển giao công nghệ cao,
thân thiện môi trường, quản lý chuyên
nghiệp và huy động nhanh nguồn lực
vốn đầu tư từ các nhà đầu tư Nhật Bản.
Vì vậy, chúng tôi luôn chào đón các

doanh nghiệp
Nhật Bản đầu tư
vào đây. Chúng
tôi cam kết sẽ
đồng hành và
làm hết sức mình
để Hưng Yên trở
thành điểm đến
tốt nhất của các
nhà đầu tư Nhật
Bản.”
Liên quan tới định hướng thu hút
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
trong thời gian tới của tỉnh Hưng Yên,
Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng cho biết
tỉnh Hưng Yên ưu tiên thu hút các nhà
đầu tư nước ngoài, nhất là các doanh
nghiệp Nhật Bản, đầu tư vào các
ngành công nghiệp sạch, công nghiệp
hữu cơ, công nghiệp thân thiện với
môi trường.

Để thu hút các nhà đầu tư nước
ngoài, Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng
chia sẻ, tỉnh đang đẩy mạnh cải cách
hành chính, thực hiện chính phủ điện
tử, ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy
mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;
đẩy nhanh công tác giải phóng mặt
bằng… Đến nay, tỉnh đã thu hút 448
dự án vốn FDI, với tổng vốn đăng ký là
4,6 tỷ USD, trong đó Nhật Bản là quốc
gia đứng đầu với 158 dự án, vốn đăng
ký gần 3 tỷ USD, chiếm 65% tổng vốn
FDI vào tỉnh này.
Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các
khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên do
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phối
hợp với Trung tâm ASEAN-Nhật Bản
tổ chức. Đây là một sự kiện nằm trong
chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư
vào các khu công nghiệp của tỉnh Hưng
Yên tại Nhật Bản và Hàn Quốc.
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Sumitomo sẽ đầu tư mở rộng

KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG 2 Ở HƯNG YÊN
ĐÀO TÙNG

Nằm trong chuỗi các hoạt động
xúc tiến đầu tư vào các khu công
nghiệp của tỉnh Hưng Yên tại
Nhật Bản và Hàn Quốc, ngày
27/9 tại trụ sở của Tập đoàn
Sumitomo ở Tokyo, tỉnh Hưng
Yên và Sumitomo đã ký kết biên
bản ghi nhớ về việc Sumitomo
sẽ đầu tư để mở rộng Khu công
nghiệp Thăng Long 2.

S

umitomo sẽ đầu tư để mở rộng
thêm 181 hécta tại khu công
nghiệp, đưa tổng diện tích của
khu công nghiệp này lên 525
hécta và trở thành khu công nghiệp
tập trung doanh nghiệp Nhật Bản lớn
nhất tại Việt Nam. Theo kế hoạch, việc
mở rộng sẽ hoàn thành trong năm

8
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Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo tập đoàn Sumitomo
ký kết biên bản ghi nhớ.

2021 và mở cửa đón các doanh nghiệp
từ năm 2022.
Hiện nay, Sumitomo đang quản
lý 3 khu công nghiệp tại Việt Nam,
với tổng cộng 190 doanh nghiệp
hoạt động sản xuất, trong đó 90%
là các doanh nghiệp chế tạo đến từ
Nhật Bản.
Lý giải về quyết
định của Sumitomo,
ông Nobuta Goki,
Tổng Giám đốc
Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Khu Công
nghiệp Thăng Long
2, cho biết nguyên
nhân chủ yếu là do
Sumitomo “đánh giá
cao môi trường đầu
tư tại tỉnh Hưng Yên”
Trao đổi với
phóng viên TTXVN,
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ông Goki nói: “Hưng Yên là khu vực
trung tâm miền Bắc của Việt Nam. Vì
vậy, Hưng Yên có thể là điểm đến đầu
tư của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản.
Bên cạnh đó, về lực lượng lao động,
Việt Nam là quốc gia đông dân, trong
đó riêng tỉnh Hưng Yên có hơn 1 triệu
người. Đây sẽ là nguồn lao động dồi
dào. Mặt khác, các doanh nghiệp Nhật
Bản đánh giá rất cao sự hỗ trợ của
chính quyền tỉnh Hưng Yên khi đầu tư
vào đây.”
Ông Goki nhận định với môi trường
đầu tư thuận lợi như vậy, chắc chắn
sắp tới sẽ có ngày càng nhiều doanh
nghiệp Nhật Bản đầu tư vào tỉnh Hưng
Yên. Đặc biệt, Khu công nghiệp Thăng
Long 2 do Tập đoàn Sumitomo đầu tư
tại Hưng Yên đã được lấp đầy với trên
80 nhà đầu tư Nhật Bản có tổng số vốn
đầu tư là 2,6 tỷ USD./.

Sắc xuân trong bức tranh nông thôn mới trên đất nhãn:

HÌNH THÀNH NỀN NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI
VÀ KHU VỰC NÔNG THÔN ĐÁNG SỐNG
MAI NGOAN

“Hưng Yên tiếp tục phát huy cao nhất một nền nông nghiệp hiện đại, phấn đấu trở thành một
khu vực nông thôn đáng sống, xứng đáng là nơi mà vị thế người nông dân được tôn trọng, sống
giàu có”. Đây là vấn đề được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân
Cường nhấn mạnh tại hội nghị “Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên”, diễn ra ngày 3/10.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao cờ thi đua xuất sắc cho
các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới.

BƯỚC ĐI CHIẾN LƯỢC, CẤT CÁNH
CHO GIAI ĐOẠN SAU
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường
đánh giá cao những kết quả của Hưng
Yên trong giai đoạn 2010 - 2020, với bức
tranh nông thôn mới chuyển biến toàn
diện và sinh động. Từ điểm xuất phát
thấp của tỉnh thuần nông, Hưng Yên đã
vươn lên bằng những chỉ số phát triển
vượt bậc với cơ cấu đô thị chiếm 42%,
nông thôn còn 58%. Đáng chú ý, có
40% số huyện đã hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới, cao hơn bình
quân chung cả nước (15%).
Theo Bộ trưởng, điểm nhấn ấn
tượng của Hưng Yên là vấn đề tái cơ
cấu nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa
học vào sản xuất hàng hóa. Tỉnh đã khai
thác lợi thế vùng ven đô, sự cần cù sáng
tạo, linh hoạt trong cơ chế thị trường
của người dân để tạo ra những mô hình
nông nghiệp hiện đại, cho thu nhập

Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân
Cường phát biểu tại hội nghị.

tiền tỷ. Điển hình như ở các huyện Văn
Giang, Khoái Châu, thành phố Hưng
Yên, các vùng bãi sông Hồng, vùng
trũng Ân Thi, Phù Cừ... Hưng Yên còn
là vùng đất có truyền thống văn hóa,
nhiều đặc sản nổi tiếng như nhãn lồng
Phố Hiến, gà Đông Tảo, góp phần làm
phong phú bản sắc vùng nông thôn
với những nét đặc trưng riêng.
Bộ trưởng khẳng định, Hưng Yên đã
nỗ lực cải thiện đời sống nhân dân, với
tỷ lệ hộ nghèo còn 2% là sự cố gắng lớn
trong việc rút ngắn khoảng cách giàu
nghèo. Về thiết chế hạ tầng, tỉnh không
chỉ thực hiện theo 19 tiêu chí mà còn
mở rộng, phát triển cho những năm
tiếp theo. Từ các mô hình nông nghiệp
công nghệ cao, các điển hình nông
thôn mới kiểu mẫu đã cho thấy tư duy
của cán bộ và người dân Hưng Yên có
tầm nhìn chiến lược, cất cánh cho giai
đoạn sau. Trên cơ sở đó, hình thành nền
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,

phục vụ đô thị, xây dựng một khu vực
nông thôn đáng sống, phát triển giàu
mạnh từ nông nghiệp.
NHỮNG MÔ HÌNH SÁNG TẠO
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, sau
10 năm thực hiện chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
(giai đoạn 2010 - 2020), toàn tỉnh đã huy
động nguồn lực được gần 64 nghìn tỷ
đồng. Đến nay toàn tỉnh có 141/145 xã
(đạt hơn 97%) được công nhận xã đạt
chuẩn nông thôn mới; 4 địa phương
cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới là: Văn Giang, Văn
Lâm, thị xã Mỹ Hào, thành phố Hưng
Yên.
Tại các địa phương trong tỉnh đã
có nhiều mô hình mới, cách làm hay.
Hệ thống tổ chức sản xuất, kinh doanh
trong nông nghiệp, nông thôn tiếp
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VẤN ĐỀ SỰ KIỆN

Các đại biểu nhấn nút khai trương hệ thống điện tử truy xuất nguồn gốc
hàng hóa tỉnh Hưng Yên.

Diện mạo nông thôn Hưng Yên ngày
một khởi sắc.

tục được đổi mới
phù hợp với cơ chế
thị trường; tổ chức
lại và thành lập gần
300 hợp tác xã, gần
100 tổ hợp tác, gần
800 trang trại. Nhiều
mô hình liên kết sản
xuất theo chuỗi giá
trị, gắn kết doanh
nghiệp - hợp tác xã hộ nông dân tại các
hợp tác xã nhãn lồng
Nễ Châu, Phương
Xã Tiên Tiến (Phù Cừ) đón nhận bằng công nhận đạt
Thượng (thành phố
chuẩn nông thôn mới.
Hưng Yên), hợp tác
xã nhãn lồng Miền
có việc làm thường xuyên đạt 95%; tỷ
Thiết (Khoái Châu) với hệ thống siêu thị lệ hộ nghèo còn khoảng 2%; giá trị thu
BigC, Hapro, Fivimart....; mô hình liên nhập bình quân trên 1 ha canh tác đạt
kết chăn nuôi theo dự án của chương gần 200 triệu đồng/năm, nhất là tại các
trình Lifsap; các mô hình trồng cây ăn huyện Khoái Châu, Phù Cừ, Yên Mỹ, Kim
quả theo hướng VietGap với hơn 1.000 Động, Văn Giang đã xuất hiện nhiều
ha tại các huyện Phù Cừ, Kim Động, Yên mô hình thu được hàng tỷ đồng/ha/
Mỹ, Văn Giang, Ân Thi...
năm. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ,
Sản xuất nông nghiệp đi vào chiều tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển
sâu, tăng cường ứng dụng khoa học mạnh, góp phần làm thay đổi diện mạo
công nghệ, cơ cấu cây trồng chuyển kinh tế khu vực nông thôn.
đổi theo hướng phát huy lợi thế gắn
với nhu cầu thị trường. Tỉnh đã tổ chức
KHÔNG CHỦ QUAN THỎA MÃN
nhiều hoạt động xúc tiến tiêu thụ
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ
nhãn, cam Hưng Yên, vải chín sớm Phù tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn
Cừ và các sản phẩm nông nghiệp. Mở Phóng nhấn mạnh: Dù kết quả đạt
rộng nhiều mô hình sản xuất tập trung, được trong 10 năm qua là một bước
vùng sản xuất sản phẩm hàng hóa tiến vượt bậc, nhưng các địa phương
tại các huyện Văn Giang, Khoái Châu, trong tỉnh không được thỏa mãn
Kim Động, Phù Cừ, Yên Mỹ, Văn Lâm, mà cần nỗ lực và cố gắng hơn nữa.
Ân Thi... Tỉnh đã lựa chọn 72 sản phẩm Quá trình xây dựng nông thôn mới
nông nghiệp, nông thôn thực hiện là thường xuyên và liên tục, không
Chương trình mỗi xã một sản phẩm có điểm dừng, điểm cuối. Việc hoàn
(OCOP).
thành các tiêu chí đã khó, giữ vững và
Hiện nay, thu nhập bình quân đầu nâng cao các tiêu chí là nhiệm vụ nặng
người khu vực nông thôn trong tỉnh nề và khó khăn hơn nhiều.
Giai đoạn tiếp theo, tỉnh chỉ đạo
đạt 45 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động

các ngành, địa phương tập trung thực
hiện tái cơ cấu nông nghiệp, với trọng
tâm là chuyển đổi cây trồng có giá trị
và hiệu quả cao, với 4.500 ha được
ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục
nhân rộng sản xuất theo tiêu chuẩn
VietGap trong trồng trọt, chăn nuôi;
khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ
chức kinh tế đầu tư vào nông nghiệp
và kinh tế nông thôn; phổ biến những
mô hình sản xuất hiệu quả cao, phát
triển các chuỗi giá trị liên kết doanh
nghiệp với tổ hợp tác, hợp tác xã và
hộ nông dân. Năm 2020 sẽ thực hiện
có hiệu quả chương trình mỗi xã một
sản phẩm (OCOP) trên cơ sở lựa chọn
sản phẩm tiêu biểu từ sản xuất nông
nghiệp và phát triển kinh tế nông
thôn, sản phẩm làng nghề đặc trưng
như: gà Đông Tảo, nghệ Chí Tân, hoa
cây cảnh Xuân Quan, tương Bần, chạm
bạc Phù Ủng, hương Bảo Khê, đan đó
Thủ Sỹ...
Qua đó, phấn đấu đến năm 2020
thu nhập bình quân đầu người khu
vực nông thôn đạt trên 50 triệu đồng/
người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới
2%; 90% dân cư nông thôn được sử
dụng nước sạch; lao động có việc
làm thường xuyên đạt trên 95%...
Ngoài ra, cơ bản các huyện đạt chuẩn
nông thôn mới; 100% số xã đạt tiêu
chí nông thôn mới nâng cao; 10 xã cơ
bản hoàn thành tiêu chí xã nông thôn
mới kiểu mẫu; 10 khu dân cư được
công nhận khu dân cư kiểu mẫu. Tập
trung nguồn lực đầu tư phát triển
ngày một hiện đại hạ tầng nông thôn,
hướng tới mục tiêu “phố trong làng”,
gắn kết hài hòa với đô thị; xây dựng
tỉnh Hưng Yên xứng đáng là một tỉnh
“Hưng thịnh, Yên bình” và là “Một
miền quê đáng sống”./.
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CÁCH LÀM SÁNG TẠO TRONG XÂY DỰNG
nông thôn mới ở Văn Lâm
TRUNG KIÊN

Là huyện nằm giáp Thủ đô Hà
Nội, có đường Quốc lộ 5 chạy
qua, huyện Văn Lâm có nhiều lợi
thế và trở thành nơi đầu tàu về
phát triển công nghiệp, thu hút
đầu tư của Hưng Yên. Trong điều
kiện đất canh tác bị thu hẹp do
xây dựng các khu công nghiệp,
huyện Văn Lâm đã từng bước
thực hiện các nội dung trọng tâm
để thực hiện tái cơ cấu ngành
nông nghiệp, phát triển theo
hướng sản xuất hàng hóa hiệu
quả cao để nâng cao giá trị thu
nhập trên một diện tích.

H

uyện đã thực hiện quy
hoạch các vùng liên kết sản
xuất nông nghiệp hàng
hóa tập trung quy mô
lớn với các sản phẩm chủ lực gắn với
chuyển đổi, tích tụ ruộng đất và đưa
cơ giới hóa vào sản xuất. Quy hoạch 6
vùng sản xuất chuyên canh, theo từng
loại hình gồm: cây ăn quả, lúa chất
lượng cao, cây kiệu, dược liệu, hoa cây
cảnh, liên kết sản xuất khoai tây vụ
Đông. Tại mỗi vùng chuyên canh đều

có những mô hình điểm, cách làm hay
mang lại hiệu quả thiết thực như: vùng
sản xuất cây ăn quả VietGAP, vùng
trồng cây dược liệu, vùng sản xuất hoa
cây cảnh...
Sau 8 năm thực hiện chương trình
xây dựng nông thôn mới, đến nay Văn
Lâm hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện
nông thôn mới. Đáng chú ý, huyện đã
huy động được nguồn vốn hơn 3.000
tỷ đồng, riêng nguồn vốn đóng góp
của cộng đồng dân cư và ủng hộ của

người con quê hương chiếm gần 600
tỷ đồng để xây dựng đường giao thông
nông thôn. Cùng đó, huyện đã kiểm
soát tốt nguồn vốn và không mắc phải
việc nợ đọng xây dựng cơ bản như
nhiều địa phương khác.
Bí thư Huyện ủy Văn Lâm Trần Quốc
Văn cho biết, huyện đã vận dụng sáng
tạo, căn cứ điều kiện thực tế để lựa
chọn bước đi, cách làm phù hợp; coi
trọng cách làm mới có hiệu quả trong
sản xuất nông nghiệp, chọn lọc những
sản phẩm là thế mạnh đặc thù của địa
phương; quan tâm đầu tư những công
trình thiết yếu phục vụ dân sinh.
Trong chặng đường tiếp theo,
huyện Văn Lâm phấn đấu đến năm
2020 sẽ có 70% số xã được công nhận
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có
ít nhất 5 xã đạt tiêu chí xã nông thôn
mới kiểu mẫu, mỗi xã phấn đấu có từ
1 đến 2 khu dân cư nông thôn mới
kiểu mẫu. Đến năm 2025, phấn đấu
đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng
cao và đến năm 2030 đạt chuẩn huyện
nông thôn mới kiểu mẫu./.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM NƠI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
THU HƯỜNG

“BUV tự hào là biểu tượng hợp tác thành công về giáo dục giữa Vương Quốc Anh và Việt Nam” - ông
Gareth Ward, Đại sứ Anh tại Việt Nam khẳng định như vậy trong Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường
Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), diễn ra ngày 5/1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng
phát biểu tại buổi lễ

Đ

ược thành lập năm 2009 bằng
100% vốn đầu tư nước ngoài,
trường Đại học Anh Quốc Việt
Nam (BUV) đã có hành trình
10 năm thực hiện sứ mệnh mang lại
cho sinh viên cơ hội học tập các chương
trình giáo dục chuẩn Anh Quốc trong
môi trường giáo dục quốc tế ngay tại
Việt Nam. Đây là nơi ươm mầm sáng
tạo, với những điều kiện tốt nhất giúp
sinh viên Việt Nam “bật nguồn đam
mê”, tự tin theo đuổi và nuôi dưỡng tài
năng, mang lại cho thế hệ trẻ Việt Nam
những trải nghiệm tốt nhất trong môi
trường giáo dục chuẩn quốc tế, tiến tới
gặt hái thành công trong sự nghiệp và
cuộc sống tương lai.
BUV đã đóng góp vào sự phát triển
của giáo dục bậc đại học cũng như
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
cho Việt Nam. Hiện nay, BUV cung cấp
tổng cộng 11 chương trình cử nhân và
1 chương trình thạc sỹ MBA, được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi đội
ngũ giảng viên quốc tế và cấp bằng trực
tiếp từ các trường đại học danh tiếng
của Vương Quốc Anh là Staffordshire
University, University of London và cấp
bằng bởi BUV. Trường còn có Quỹ học

Phó giáo sư, Tiến sỹ Raymond Gordon - Hiệu trưởng
trường Đại học Anh Quốc Việt Nam phát biểu

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Anh Quốc Việt Nam

bổng với tổng giá trị lên đến 34 tỷ đồng,
mở ra nhiều cơ hội cho các sinh viên tài
năng có cơ hội được tiếp cận nền giáo
dục chuẩn Anh Quốc tại Việt Nam.
Năm 2019, BUV tự hào trở thành cơ
sở giáo dục đầu tiên ở Việt Nam cung
cấp nguồn học liệu số 100% cho sinh
viên. Nguồn học liệu số này tích hợp với
nội dung thông tin từ các nhà xuất bản
giáo dục hàng đầu thế giới như Pearson,
Oxford University Press, Taylor & Francis,
và Cambridge University Press.
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Phó giáo sư, Tiến sỹ Raymond
Gordon - Hiệu trưởng trường Đại học
Anh Quốc Việt Nam chia sẻ: “Sứ mệnh
của chúng tôi là cung cấp bằng cấp
chuẩn Anh Quốc và môi trường học
tập chuẩn quốc tế cho sinh viên Việt
Nam. Chúng tôi tự hào khẳng định
rằng chúng tôi đang kiến tạo một thế
hệ những người trẻ đam mê tìm hiểu,
khám phá và có tư duy sáng tạo, những
người sẽ thay đổi thế giới.”

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTKT TÔ HIỆU

phấn đấu trở thành cơ sở dạy nghề
trọng điểm của vùng kinh tế Đông Bắc Bộ
MINH TUẤN

“Tiếp tục đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao, đa cấp, đa
ngành đáp ứng nhu cầu của
các doanh nghiệp, phấn đấu
trở thành cơ sở giáo dục nghề
nghiệp trọng điểm của vùng kinh
tế Đông Bắc Bộ”. Đây là nhiệm
vụ trọng tâm được Trường Cao
đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu
Hưng Yên đề ra cho năm học
mới 2019 - 2020.

Lễ khai giảng năm học mới của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu.

Hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên trao tặng quỹ
học bổng cho nhà trường.

N

ăm học 2019 - 2020, Trường
Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật
Tô Hiệu Hưng Yên có trên
1.500 học sinh, sinh viên.
Những năm gần đây nhà trường đã
có nhiều đột phá trong đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao, đáp ứng
những đòi hỏi khắt khe của thị trường
lao động trong và ngoài nước, thỏa
mãn nhu cầu học nghề gắn với việc
làm của thanh niên vùng nông thôn.
Đáng chú ý, nhà trường đang thực
hiện liên kết với gần 20 doanh nghiệp,
cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn
tỉnh. Đây là giải pháp rất thiết thực, góp
phần cung ứng nguồn nhân lực chất
lượng cao cho thị trường lao động, Học

Hiệu trưởng Trần Thanh Liêm trao thưởng cho sinh viên
nghèo vượt khó.

sinh, sinh viên trong quá trình đào tạo
được trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ
năng, có tay nghề tốt. Vì vậy 100% học
sinh sau khi tốt nghiệp đều có việc làm,
được các cơ sở sử dụng lao động đánh
giá cao.
Ông Trần Thanh Liêm, Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Tô
Hiệu Hưng Yên cho biết, trong năm
học này, nhà trường sẽ được Hiệp hội
doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên kết nối
với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài
nước để mở rộng liên kết đào tạo.
Trong đó, sẽ thành lập Trung tâm đào
tạo để cung cấp nguồn nhân lực trình
độ tay nghề cao cho các doanh nghiệp
của Đức đang hoạt động tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai giảng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
Nguyễn Duy Hưng khẳng định,
những đổi mới sáng tạo trong đào
tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ
thuật Tô Hiệu Hưng Yên đang tạo ra
một môi trường đào tạo năng động,
thiết thực và bảo đảm chất lượng,
cung ứng nguồn lao động rất phù
hợp với xu thế công nghiệp hóa, hiện
đại hóa. Trong bối cảnh Hưng Yên
đang phát triển mạnh các khu công
nghiệp, rất cần lao động có chuyên
môn vững được đào tạo bài bản, có
tay nghề kỹ thuật tiến bộ, đáp ứng
tốt nhu cầu của thị trường lao động
và xu hướng thế giới./.
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BIỂU DƯƠNG NHÀ GIÁO XUẤT SẮC, SÁNG TẠO
trong dạy và học
TUYẾT MAI

Ngày 16/11, tỉnh Hưng Yên đã
biểu dương tôn vinh nhà giáo
tiêu biểu có thành tích xuất
sắc, sáng tạo trong dạy và học.
Đồng thời tổ chức diễn đàn chia
sẻ những kinh nghiệm tốt , cách
làm hay của các tập thể, cá nhân
đối với sự nghiệp trồng người.

N

ăm nay, tỉnh Hưng Yên có
65 nhà giáo được tôn vinh
tại hội nghị là các cán bộ
quản lý, các thầy giáo, cô
giáo điển hình trong phong trào thi
đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và
học” các cấp học trong tỉnh. Đây là
các thầy giáo, cô giáo nhiệt tình, tâm
huyết, trách nhiệm, đam mê với tinh
thần tự học, sáng tạo trong quản lý,
giảng dạy, truyền cảm hứng học tập
cho học sinh và là tấm gương tốt
về mọi mặt cho học sinh noi theo.
Truyền lửa đam mê cho học trò qua
những môn học bổ ích, tạo mối quan
hệ gần gũi, thân thiện giữa giáo viên
và học sinh; giúp các em làm quen với
hình thức học tập mới, tự lực, tự tin
hơn trong học tập, giao tiếp là những
quan tâm của các thầy cô trong đổi
mới phương pháp dạy học.

Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nguyễn Văn Phê trao phần thưởng tôn vinh
các cá nhân xuất sắc.

Ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên cho
biết, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng
tạo trong dạy và học” đang lan tỏa
rộng rãi trong các nhà trường ở Hưng
Yên. Từ phong trào này đã có hàng
nghìn nhà giáo có nhiều đổi mới, tích
cực tiếp cận với cách thức tổ chức dạy
học tiên tiến, áp dụng phương pháp
dạy học sáng tạo, kỹ thuật dạy học tích
cực vào giảng dạy, thay đổi cách tiếp
cận kiến thức, tạo cảm hứng học tập
cho học sinh, góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch

UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng mong
các thầy giáo, cô giáo tiếp tục phát huy
tinh thần của người thầy với trái tim,
tấm lòng, tri thức, phương pháp giảng
dạy tốt góp phần xây dựng trường học
hạnh phúc, đào tạo các thế hệ học
sinh có kiến thức, đạo đức, nhân cách,
lối sống tốt. Theo đó, ngành Giáo dục
và Đào tạo cần nhân rộng phong trào
“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”,
nhân rộng các mô hình, những tấm
gương thầy, cô giáo điển hình trong
mỗi nhà trường, cấp học, đáp ứng yêu
cầu trong tình hình hội nhập và nhu
cầu học tập của nhân dân./.

Trao phần thưởng tôn vinh các tập thể cá nhân xuất sắc.
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VINH DANH 47 DỰ ÁN

tại cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học
HỒNG NGỌC

Ngày 7/12, Sở Giáo dục và Đào
tạo tổng kết và trao giải cuộc thi
khoa học - kỹ thuật dành cho
học sinh trung học cấp tỉnh năm
học 2019-2020.

T

Trao thưởng cho các tập thể cá nhân đạt giải.

ham dự cuộc thi có 54 dự án
thuộc nhiều lĩnh vực: Khoa
học xã hội hành vi, Hóa sinh, Khoa học vật liệu, Vi
sinh, Y sinh, Phần mềm hệ thống, Rôbốt thông minh, Năng lượng Vật lý,
Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật cơ khí...
Các dự án có phương pháp nghiên cứu
phù hợp, thực hiện tiến trình nghiên
cứu, ghi chép nhật trình và trình bày
cáo cáo khoa học theo đúng yêu cầu
của một công trình khoa học.
Nhiều đề tài tiếp cận những vấn đề
lớn có tính khái quát hoặc cần những
kỹ thuật phòng thí nghiệm, vận dụng
kiến thức học trên lớp vào nghiên cứu
khoa học. Điển hình như các dự án: Giải
pháp nông nghiệp thông minh, Thùng

rác thông minh, Lập trình ứng dụng hỗ
trợ học sinh học Toán bằng tiếng Anh,
Nghiên cứu và chế tạo hệ thống chăn
nuôi gia cầm thông minh, Máy chế biến
rác hữu cơ thành phân bón nhờ năng
lượng mặt trời...
Theo đánh giá của ban tổ chức,
qua việc triển khai các đề tài nhiều em
đã thực sự có phẩm chất và năng lực
nghiên cứu khoa học. Các ý tưởng sáng
tạo của học sinh đã được hiện thực hóa
và giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh
trong thực tiễn. Cuộc thi đã trở thành
sân chơi bổ ích để khích lệ tinh thần
hăng say học tập, nghiên cứu khoa học,
sáng tạo của học sinh của cả tỉnh, mở ra
hướng giáo dục mới.

Cuộc thi đã thực hiện một cách sinh
động phương châm của giáo dục hiện
đại: học đi đôi với hành, lý thuyết gắn
liền với thực tiễn, kết hợp giáo dục nhà
trường, giáo dục gia đình và giáo dục
xã hội. Hoạt động này cũng góp phần
tăng cường liên thông giữa giáo dục
phổ thông với giáo dục đại học, góp
phần hướng nghiệp cho học sinh phổ
thông. Đây là sân chơi mới bổ ích, là
tiền đề để học sinh trung học trong
tỉnh thi tài, khơi dậy sự đam mê sáng
tạo ngay từ lứa tuổi học trò.
Kết thúc cuộc thi, đã có 91 học
sinh đạt giải là các tác giả của 47 dự án
thuộc 10 lĩnh vực được ban tổ chức trao
các giải nhì, giải ba và giải tư.
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CÔNG NGHỆ NANO BẢO QUẢN NHÃN LỒNG
của học sinh trường THPT Chuyên Hưng Yên
MINH ĐỨC

Với dự án “Ứng dụng công nghệ Nano nâng cao hiệu quả kinh tế của quả nhãn lồng Hưng
Yên”, nhóm 5 học sinh trường THPT Chuyên Hưng Yên đã lọt vòng chung kết cuộc thi “Học sinh,
sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019.

Nhóm học sinh tham gia đề tài cùng làm thí nghiệm.

V

ới sự hướng dẫn của cô giáo
Nguyễn Vũ Ánh Tuyết, 5 học
sinh gồm: Nguyễn Công Việt,
Đoàn Vũ Nhật Mai, Nguyễn
Nam Khánh, Phạm Tùng Lâm và Nhữ
Lê Mai Anh đã làm việc chăm chỉ,
nghiên cứu, sáng tạo để chế tạo ra
sản phẩm bảo quản an toàn cho quả
nhãn.
Nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô
giảng viên Đại học Thái Nguyên, các
chuyên gia của Viện Dịch tễ Trung
ương, nhóm nghiên cứu đã có cơ hội
tiếp xúc với những phòng thí nghiệm
và máy móc hiện đại và đã chế tạo
thành công dung dịch keo nano bạc
tạo màng bảo quản nhãn lồng.
Sản phẩm được chế tạo theo dạng
dung dịch không mùi dễ dàng cho bà
con áp dụng. Đây sẽ là phương pháp
hữu dụng trong việc bảo quản sản

Em Nguyễn Công Việt kiểm tra sản phẩm sau khi thí nghiệm.

phẩm nông nghiệp, đặc biệt là quả
nhãn tươi, một trong những nông sản
nổi tiếng của Hưng Yên.
Sau khi chế tạo thành công hạt
keo Nano bạc có kích thước từ 5-25
nm, các em tiến hành làm thí nghiệm
kháng khuẩn của các hạt keo nano
bạc đối với một số loại vi khuẩn điển
hình thường xâm nhập vào quả tươi
để gây bệnh. Kết quả, vùng kháng
khuẩn khá rộng với kích thước trung
bình 12 mm; nếu phun các hạt nano
lên vỏ quả sau thu hoạch sẽ tạo một
lớp màng vô khuẩn, giúp cho quả
tươi được bảo quản
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Qua thử nghiệm tại các vùng
nhãn xuất khẩu trên toàn tỉnh, nếu
phun dung dịch này lên vỏ quả sau
thu hoạch sẽ tạo một lớp màng vô
khuẩn, giúp cho quả tươi lâu hơn từ
10 - 15 ngày mà không ảnh hưởng
đến sức khỏe. Giá thành của phương
pháp bảo quản này thấp, phù hợp với
cả hộ gia đình và các doanh nghiệp
xuất khẩu. Được đánh giá cao về tính
ứng dụng thực tiễn, dự án là 1 trong
68 ý tưởng được lọt vòng chung kết
cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý
tưởng khởi nghiệp” toàn quốc diễn ra
tháng 10/2019.

ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC

trên nền tảng ứng dụng CNTT
ĐÀO DOAN

H

iện nay, các trường THCS,
THPT trong tỉnh đã được
trang bị máy chiếu, màn
chiếu đa năng phục vụ
việc đổi mới phương pháp dạy học
của giáo viên một cách thường xuyên
và hiệu quả. Các trường tích cực sử
dụng trang web “Trường học kết nối”,
nhiều trường giáo viên đã tham gia
gửi bài, trao đổi chuyên môn thông
qua trang web.
Với môi trường đa phương tiện đã
phát huy tối đa các giác quan của người
học. Những thí nghiệm, tài liệu được
cung cấp bằng nhiều kênh hình, kênh
chữ, âm thanh sống động làm cho học
sinh dễ thấy, dễ tiếp thu. Nhờ ứng dụng
CNTT vào giảng dạy, giáo viên chủ
động hơn trong kế hoạch bài giảng của
mình, dễ dàng tìm kiếm các tài nguyên
phục vụ bài giảng, tạo mạch liên kết
giữa các đơn vị kiến thức tự nhiên, hợp
lý hơn.
Nhờ các công cụ đa phương tiện

Việc ứng dụng CNTT trong thực
tế dạy học đã đem lại kết quả
đáng kể và những chuyển biến
tích cực trong dạy học, nhất là
về phương pháp dạy học, trở
thành cuộc cách mạng công
nghệ trong giáo dục.

của máy tính như văn bản, đồ họa, hình
ảnh, âm thanh, hoạt cảnh.... giáo viên
sẽ xây dựng được bài giảng sinh động
thu hút sự tập trung của học sinh, dễ
dàng thể hiện được các phương pháp
sư phạm. Việc ứng dụng CNTT vào dạy
học đã giúp học sinh được tiếp cận

phương pháp học tập mới, các kỹ năng
tin học cần thiết. Đây sẽ là nền tảng
và sự trợ giúp đắc lực giúp học sinh
đa dạng và sáng tạo các buổi thuyết
trình trước lớp, đồng thời tăng cường
khả năng tìm kiếm thông tin cho bài
học của các em, làm quen được với các
hình thức tự học như học online, học
qua cầu truyền hình.
Ngành Giáo dục và Đào tạo phát
triển hệ thống hạ tầng và thiết bị công
nghệ thông tin toàn ngành theo hướng
đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong đổi mới nội
dung, phương pháp dạy học, kiểm tra,
đánh giá một cách sáng tạo, thiết thực
và hiệu quả; xây dựng kho bài giảng
E-Learning trực tuyến đáp ứng nhu cầu
tự học và học tập suốt đời của người
học, là công cụ để hội nhập quốc tế
về chương trình và nội dung giáo dục
và đào tạo, đáp ứng yêu cầu ứng dụng
công nghệ thông tin một cách chuyên
nghiệp và hiệu quả.
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Một công trình của học sinh ở Kim Động
được tuyển chọn in trong
“SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2019”
ĐÀO DOAN

“S

ách vàng Sáng tạo Việt
Nam năm 2019” do Ban
thường trực Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Liên hiệp Các hội Khoa
học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học
và Công nghệ tổ chức công bố. Công
trình “Xây dựng web Moodle phục vụ
dạy và học tiếng Anh trong nhà trường
THCS” do em Nguyễn Minh Thanh và
thầy giáo Nguyễn Minh Tâm, Trường
THCS Thọ Vinh đã được tuyển chọn là
1 trong 74 công trình, giải pháp sáng
tạo khoa học công nghệ tiêu biểu tại
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm
2019.
Website sử dụng chính các giáo
trình học ở nhà trường làm khung,
các học liệu được xây dựng bám sát
nội dung học trên lớp với các đơn vị
bài học rõ ràng dễ theo dõi và tra cứu
thông tin. Mọi người có thể truy cập
để tìm nguồn học liệu các công cụ hỗ
trợ cũng như những phần mềm giải trí
mang định hướng giáo dục.
Đây là một web nền tảng moodle
cho phép tạo ra một khóa học (course)
theo các kiểu khác nhau như kiểu
chủ đề (topic), thảo luận (social), thời
gian (time), và điều kiện (conditional
activity). Tùy theo loại khóa học mà
người ta có thể cấu hình theo kiểu hợp
lý. Tại website này xây dựng khóa học

kiểu chủ đề. Tức là khóa học chia thành
nhiều chủ đề khác nhau, mỗi chủ đề
dạy trong một thời gian nhất định.
Với mỗi chủ đề khác nhau có thể
thêm các nguồn học liệu, các hoạt
động học tập, tạo nhóm quản lý học
sinh. Tùy theo kiểu khóa học và nội
dung kiến thức hoạt động của khóa
học mà trình tự đưa vào các tài nguyên
hoạt động sẽ khác nhau.
Nội dung website liên tục được cập
nhật với các giáo trình tiếng Anh quốc
tế hướng người học tới chuẩn năng
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lực ngôn ngữ trong giai đoạn hiện tại.
Website thu hút đông đảo các lượt truy
cập đến từng học sinh trong và ngoài
nhà trường với các hoạt động học tập
tương tác theo hướng phát triển năng
lực công nghệ thông tin của người sử
dụng. Giáo viên có thể dễ dàng tiếp cận
và khai thác những công cụ và nguồn
học liệu phục vụ cho việc dạy học của
mình. Một số giáo viên Trường THCS
Thọ Vinh đã xây dựng được các khóa
học của các bộ môn khác như hóa học,
lịch sử, âm nhạc…

TẤM GƯƠNG TRI THỨC

THẦY GIÁO ĐAM MÊ ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO BÀI HỌC
ĐÀO DOAN

Thầy giáo Nguyễn Xuân Bắc,
giáo viên môn Tin học Trường
THCS Tống Phan (Phù Cừ) không
chỉ giảng dạy kiến thức theo
chuyên môn của mình, mà còn
là một điển hình trong việc ứng
dụng CNTT trong dạy học.

C

ách đây 3 năm, thầy Bắc là
1 trong 2 giáo viên của tỉnh
giành giải trong cuộc thi
“Giáo viên sáng tạo trên nền
tảng CNTT” do Bộ giáo dục và Đào
tạo và tập đoàn Microsoft phối hợp tổ
chức. Từ cuộc thi này, thầy Bắc biết đến
chương trình The Microsoft Innovative

Thầy Bắc hướng dẫn học sinh trong giờ học công nghệ thông tin.

Một tiết học của học sinh trường THCS Tống Phan (Phù Cừ).

Educator (MIE) Experts dành riêng cho
những người làm giáo dục sáng tạo
trên toàn cầu với mục đích động viên
những người làm công tác giáo dục có
thể ứng dụng CNTT để quản lý và dạy
học một cách hiệu quả nhất.
Với kiến thức của mình, thầy Bắc
thiết kế bài giảng E-learning, hướng
dẫn học sinh nghiên cứu khoa học,
hướng dẫn giáo viên trong trường ứng
dụng CNTT vào các hoạt động giảng

dạy và giáo dục, đổi mới trong hoạt
động dạy học tại lớp mình phụ trách.
Qua đó đã tạo được sự hứng thú với
học sinh, đó là dùng skype trong lớp
học để kết nối với các lớp học ở các
vùng miền trong cả nước.
Với sự sáng tạo không ngừng, thầy
còn viết các phần mềm về các trò chơi
có thể ứng dụng vào dạy học hoặc các
phần mềm kiểm tra kiến thức. Những
phần mềm này đều được thầy Bắc chia

sẻ cùng các đồng nghiệp, chia sẻ trong
cộng đồng MIE Việt Nam. Không chỉ thế,
thầy còn cộng tác với các thầy cô giáo
khác để tham gia hỗ trợ các giáo viên
khác tại các lớp học ngắn hạn về việc
ứng dụng CNTT vào trong hoạt động
dạy học với các khóa học như: “Dạy học
dựa theo trò chơi với Minecraft” hay
“Ứng dựng Scratch và các nền tảng lập
trình”... từ đó ứng dụng vào thiết kế, tổ
chức các hoạt động dạy học.
Năm học 2018- 2019, thầy Bắc
hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ
thông tin để làm sản phẩm STEM đạt
giải nhất cuộc thi “Tìm hiểu, thiết kế về
bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên
tố Hóa học” do Bộ Khoa học Công nghệ
tổ chức. Sau cuộc thi này, thầy Bắc vinh
dự được sang tham quan đất nước,
trải nghiệm nền giáo dục tiên tiến của
Singapore. Theo thầy Bắc, các cuộc đi là
cơ hội mình được trải nghiệm, học hỏi,
được gặp gỡ trao đổi với nhiều đồng
nghiệp, được mở mang cả nhận thức,
kiến thức để mình cố gắng nhiều hơn
nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự
nghiệp giáo dục.

BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG

I

Số 8 tháng 1/ 2020

I

19

ỨNG DỤNG KHOA HỌC

QUYẾT LIỆT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO

chỉ số quản trị và hành chính công
THU PHƯƠNG

Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác nâng cao hiệu quả
quản trị hành chính công PAPI tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu
chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng cho biết, tỉnh đang quyết liệt thực hiện
đẩy mạnh cải cách hành chính để đạt được hiệu quả thiết thực, nhằm nâng cao chỉ số
quản trị và hành chính công (PAPI).

C

hỉ số PAPI là công cụ đánh
giá mức độ hiệu quả điều
hành, quản lý nhà nước,
thực thi chính sách và cung
ứng dịch vụ công của chính quyền
các cấp dựa trên trải nghiệm; đánh
giá của người dân khi tương tác với
các cấp chính quyền địa phương.
Năm 2018 Hưng Yên xếp thứ 35/63
tỉnh, thành phố cả nước về chỉ số PAPI,
tăng 6 bậc so với năm 2017. Trong đó,
có một số tiêu chí có bước tiến bộ,
được xếp vào nhóm các tỉnh, thành
phố đạt điểm cao nhất trên cả nước
như: tham gia người dân ở cấp cơ sở,
kiểm soát tham nhũng trong khu vực
công; cung ứng dịch vụ công.
Chỉ số PAPI của Hưng Yên dù đã có
bước cải thiện so với năm trước nhưng
vẫn còn những hạn chế như: mức xếp
hạng vẫn nằm trong nhóm các tỉnh
đạt điểm trung bình thấp. Một số nội
dung theo đánh giá của PAPI vẫn chưa
có sự chuyển biến tích cực như: Công
khai minh bạch, trách nhiệm giải trình
với người dân, thủ tục hành chính
công, quản trị môi trường.
Để nâng cao chỉ số PAPI đạt hiệu
quả thiết thực, tỉnh Hưng Yên yêu

cầu các sở, ban, ngành, địa phương
phải phối hợp và có biện pháp nâng
cao hiệu quả điều hành, quản lý nhà
nước và cung ứng dịch vụ công của
bộ máy chính quyền các cấp. Tăng
cường trách nhiệm của người đứng
đầu cơ quan đơn vị trong công tác
cải cách thủ tục hành chính, công tác
tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu
nại tố cáo.
Để thực hiện hiệu quả các nhiệm
vụ trên, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo
chính quyền các địa phương phải có
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lịch tiếp công dân cụ thể ngày, giờ.
Đối với vụ việc phức tạp, kéo dài phải
trực tiếp về cơ sở. Mặt khác, chấn
chỉnh lề lối làm việc của đội ngũ cán
bộ phải tự học để nâng cao trình độ;
nâng cao chất lượng dịch vụ hành
chính công, quản trị môi trường, đẩy
mạnh quản trị điện tử. Đồng thời,
tăng cường cải cách hành chính, đơn
giản hóa và cắt giảm tối đa các thủ
tục rườm rà, nâng cao chất lượng giải
quyết thủ tục hành chính cho nhân
dân và doanh nghiệp trên địa bàn./.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
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CÔNG NGHỆ SỐ CHO SỰ PHÁT TRIỂN
kinh tế xã hội thông minh
LAN PHƯƠNG

“Diễn đàn quốc tề Franconomics
kết nối Đại học - doanh nghiệp
- địa phương”, do UBND tỉnh
Hưng Yên và Viện Quốc tế Pháp
ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội tổ
chức ngày 24/10 tại Hưng Yên.

V

ới chủ đề “Công nghệ số cho sự
phát triển kinh tế xã hội thông
minh”, diễn đàn là cuộc đối
thoại đa ngành về ứng dụng
công nghệ số đối với sự phát triển kinh
tế, với sự tham dự của các nhà khoa học,
doanh nghiệp, chuyên gia hoạch định

Toàn cảnh hội nghị.

Viện Quốc tế Pháp ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị ký kết hợp tác.

chính sách trong và ngoài Cộng đồng
Pháp ngữ, đến từ hơn 30 quốc gia và
hơn 60 doanh nghiệp trong nước.
Các tham luận tại diễn đàn tập trung
trao đổi về một số khía cạnh của Công
nghệ số trong phát triển kinh tế như: mô
hình kinh doanh mới; sự thay đổi môi
trường sản xuất và kinh doanh trong
nông nghiệp, du lịch, công nghiệp; phát
triển công nghệ và ứng dụng tại các thị
trường mới nổi; ứng dụng hệ sinh thái
IoT trong cuộc sống; công nghệ truyền
thông mới; xu hướng tương lai của
công nghệ thông tin... Qua đó phác họa
một bức tranh toàn cảnh, vai trò và ảnh
hưởng của công nghệ số trong sự phát
triển của nền kinh tế hiện đại, văn minh.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên
chia sẻ: Qua diễn đàn này cộng đồng
doanh nghiệp Hưng Yên sẽ có cơ hội
tiếp nhận công nghệ kỹ thuật số tiên
tiến và những chương trình đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm
nhanh chóng đổi mới doanh nghiệp
theo hướng thông minh hơn, để tăng
khả năng cạnh tranh, hội nhập sâu và
hiệu quả hơn.
Ông Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định:
diễn đàn là cơ hội để các chuyên gia,
các doanh nghiệp trong cộng đồng
Pháp ngữ được tiếp cận, tìm hiểu về
tiềm năng của tỉnh Hưng Yên để tham

gia đầu tư. Hưng Yên hiện có khu đô thị
đại học Phố Hiến nằm ngay trung tâm
thành phố Hưng Yên; việc thu hút các
trường đại học tại đây sẽ góp phần đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phù
hợp với xu thế phát triển công nghiệp
hóa hiện đại hóa.
Ông Ngô tự Lập, Viện trưởng Viện
Quốc tế Pháp ngữ Đại học Quốc gia
Hà Nội chia sẻ, với mục tiêu kết nối
Việt Nam với cộng đồng quốc tế sẽ tạo
cơ hội cho địa phương quảng bá hình
ảnh, các tiềm năng phát triển kinh tế
của mình, nhằm thu hút đầu tư trong
và ngoài nước, tạo cơ hội quảng bá
du lịch và xuất khẩu các sản phẩm địa
phương./.
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PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ THỜI KỲ

cách mạng công nghiệp lần thứ 4
THÙY DƯƠNG

Ngân hàng số là ngân hàng có thể thực hiện
hầu hết các giao dịch bằng hình thức trực
tuyến thông qua Internet, giảm thiểu đến mức
tối đa những thủ tục giấy tờ liên quan. Theo đó,
làn sóng chuyển đổi số của các ngân hàng đã
diễn ra mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

S

o với mô hình ngân hàng
truyền thống hay ngân hàng
điện tử thì ngân hàng số có
nhiều điểm khác biệt. Nếu như
ngân hàng điện tử (Internet banking)
chỉ cho phép khách hàng thực hiện
một số tính năng như thanh toán,
chuyển tiền hay kiểm tra số dư tài
khoản thì ngân hàng số có thể cung
cấp tất cả các sản phẩm dịch vụ trực
tuyến, cung cấp nhiều sản phẩm tài
chính mới như thanh toán di động, cho
vay tiêu dùng tín chấp trên nền tảng
công nghệ phân tích dữ liệu tiên tiến,
sản phẩm bảo hiểm số, đầu tư số...
Đã có nhiều ngân hàng xem ngân

hàng số là trọng tâm phát triển thời
gian qua như Ngân hàng Thương mại
cổ phần Tiên Phong (TPBank) ra mắt
ứng dụng LiveBank, Ngân hàng TMCP
Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ra
mắt ngân hàng số Yolo sau mô hình
Timo, Ngân hàng thương mại cổ phần
Phương Đông (OCB) ra mắt ngân hàng
số OCB OMNI, Ngân hàng thương
mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
(Techcombank) chú trọng phát triển
trải nghiệm của khách hàng trên ngân
hàng trực tuyến...
Các chuyên gia kinh tế cho rằng để
phát triển ngân hàng số cần hoàn thiện
khuôn khổ pháp lý theo hướng tạo điều
kiện thuận lợi cho phát triển ngân hàng
số, chú trọng bảo vệ quyền lợi và lợi ích
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các bên tham gia thị trường; trong đó,
ưu tiên việc xem xét các quy định cho
phép định danh khách hàng điện tử.
Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cần
nhanh chóng hoàn thiện và áp dụng
các cơ chế khuyến khích sự phát triển
của công nghệ tài chính.
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà
nước đã tập trung hoàn thiện, ban
hành cơ chế chính sách, xây dựng hành
lang pháp lý trong hoạt động ngân
hàng thích ứng với xu hướng số hóa
dịch vụ và ứng dựng mạnh mẽ công
nghệ số, hợp tác mở như mô hình ngân
hàng đại lý (agent banking); nhận biết
ngân hàng điện tử (e-KYC); tiền điện tử
(e-money), xây dựng và triển khai tiêu
chuẩn thống nhất về thanh toán QR
Code, tiêu chuẩn thẻ chíp nội địa... đảm
bảo tính tương thích, liên thông./.

CẢNH BÁO MÃ ĐỘC TẤN CÔNG NGƯỜI DÙNG MẠNG VIỆT NAM

qua phần mềm Unikey
THANH HÀ

Công ty an ninh mạng CMC Cyber Security mới đây đã phát hiện mẫu mã độc sử dụng kỹ
thuật mới để tấn công người dùng Việt Nam. Cụ thể, loại mã độc này đang lợi dụng phần
mềm Unikey, bộ gõ tiếng Việt phổ biến nhất ở Việt Nam để tấn công người dùng.

T

heo CMC Cyber Security, đây
là chiến dịch tấn công có chủ
đích được đầu tư nghiên cứu
kỹ. Đặc biệt phương thức tấn
công bằng mã độc này rất nguy hiểm
vì Unikey hiện là bộ gõ tiếng Việt phổ
biến nhất ở Việt Nam.
Theo chuyên gia CMC, khi chạy
Unikey, người dùng sẽ tải chương trình
của Windows. Lợi dụng đặc điểm này,
tin tặc đã chèn một tập tin độc hại
vào thư mục UnikeyNT.exe, và tin tặc
bố trí để tập tin độc hại được ưu tiên
lên trước và người dùng sẽ tải tập tin
độc hại về, thay vì tải chương trình của
Windows. Vì vậy, khi Unikey được bật,
mã độc cũng sẽ được thực thi khiến
người dùng không thể phát hiện. Từ đó
mã độc sẽ thu thập các thông tin máy
tính nạn nhân. Các thông tin thu thập
được sẽ được gửi đến máy chủ của tin
tặc để thực hiện các hành vi nguy hiểm.

Các chuyên gia của CMC Cyber
Security khuyến cáo người sử dụng chỉ
sử dụng Unikey chính chủ tải từ trang
web chính thức của phần mềm Unikey

và sử dụng sản phẩm chống mã độc
để bảo vệ máy tính của mình. Để bảo
vệ máy tính khỏi cuộc tấn công APT
này, chuyên gia CMC Cyber Security
khuyến cáo người dùng nên thực
hiện các khâu như: kiểm tra kỹ thư
mục cài đặt Unikey, loại bỏ file kbdus.
dll cùng thư mục; dùng sản phẩm
chống mã độc để bảo vệ máy tính của
mình; chỉ tải và sử dụng unikey chính
chủ từ trang web Unikey.org.
Theo đánh giá của các chuyên gia,
các cuộc tấn công APT tại Việt Nam
đang ngày càng gia tăng và tinh vi
với các kỹ thuật mới được cập nhật
liên tục. Vì vậy, các cơ quan, tổ chức
cần nâng cao an ninh an toàn thông
tin cho hệ thống của mình, đưa ra các
phương án rà soát, phòng chống và
sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các mối
nguy hại.
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HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

S

ở Khoa học và Công nghệ đã
triển khai các chương trình cụ
thể để tạo lập và phát triển hệ
sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi
nghiệp.
Năm 2019, Sở đã phối hợp với Cục
Phát triển thị trường, Bộ Khoa học và
công nghệ tổ chức 4 lớp tập huấn nâng
cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo cho hàng trăm lượt
người. Nhiều hoạt động triển khai thực
hiện hiệu quả như: tổ chức diễn đàn khởi
nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, quản trị
tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp; hỗ
trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi
nghiệp.
Nhiều mô hình, dự án đã mang
lại hiệu quả thiết thực như: mô hình
sản xuất nấm sạch ở xã Phú Thịnh (Kim
Động), mô hình trồng quất cảnh bonsai
trên lọ gốm tại xã Mễ Sở (Văn Giang),
mô hình sản xuất tinh bột nghệ sạch tại
xã Chí Tân (Khoái Châu), mô hình trồng
rau sạch và cây ăn quả ngắn ngày bằng
phương pháp thủy canh hồi lưu tại xã
Minh Khai (thành phố Hưng Yên)…
Qua đó, đã tìm kiếm và phát hiện được

MINH HUẤN

những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp
tiêu biểu của thanh niên tỉnh nhà. Nhiều
ý tưởng, mô hình được hiện thực hóa
tạo ra nguồn lợi nhuận cao, việc làm ổn
định cho nhiều lao động.
Ông Trần Minh Hải, giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ cho biết: Để đẩy
mạnh phong trào KNĐMST thời gian tới,
Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp
với các ngành chức năng tăng cường các
giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho
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hệ sinh thái KNĐMST; kết nối giữa các
doanh nghiệp, tổ chức và nhà khoa học;
tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận
công nghệ mới, thông tin về thị trường,
sở hữu trí tuệ; nghiên cứu các điều kiện
thành lập khu vực làm việc chung hỗ
trợ các tổ chức, cá nhân có tiềm năng
phát triển hoạt động KNĐMST trên địa
bàn tỉnh; tăng cường tổ chức các sự
kiện ngày hội KNĐMST nhằm thúc đẩy
phong trào trên địa bàn tỉnh.

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ
MINH HUẤN

Những năm qua, hoạt động
về Sở hữu trí tuệ trên địa bàn
Hưng Yên có nhiều chuyển biến
tích cực. Toàn tỉnh đã xây dựng
thương hiệu và bảo hộ sở hữu
trí tuệ cho 16 sản phẩm đặc thù,
nổi tiếng của tỉnh.

H

ầu hết các sản phẩm sau
khi được bảo hộ ngày càng
phát triển, giá trị sản phẩm
tăng lên 20%, được nhiều
người biết đến như: Nhãn lồng,Tương
Bần, Quất cảnh Văn Giang, Chuối tiêu
hồng Khoái Châu, gà Đông Tảo, Vải lai
chín sớm Phù Cừ, Mật ong hoa nhãn
Hưng Yên, Chạm bạc Huệ Lai, Rượu
Lạc Đạo, Rượu Trương Xá, Cam Quảng
Châu, Cam Văn Giang, Nghệ Chí Tân,
Cam Đồng Thanh, sản phẩm đúc đồng
Lộng Thượng, Hoa cây cảnh Xuân
Quan... Ngoài ra, một số sản phẩm
khác đang tiếp tục được Sở Khoa học
và Công nghệ đăng ký bảo hộ gồm:
Nếp thơm Hưng Yên, bánh tẻ Phụng
Công, cam Hưng Yên, long nhãn Hưng
Yên, sản phẩm mộc Hòa Phong.
Đặc biệt, để đẩy mạnh xúc tiến
thương mại cho các sản phẩm chủ
lực, mới đây, UBND tỉnh đã phê duyệt
Đề án “Chương trình mỗi xã một sản
phẩm giai đoạn 2018 – 2020, định

hướng đến năm 2025. Đây là Chương
trình phát triển kinh tế khu vực nông
thôn theo hướng phát triển nội lực và
gia tăng giá trị. Trong giai đoạn 2019
-2020, Chương trình đã lựa chọn 72
sản phẩm chủ lực, đây sẽ là cơ sở để Sở
Khoa học và Công nghệ phối hợp thực
hiện xây dựng và đăng ký bảo hộ tài
sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực
của tỉnh trong những năm tiếp theo.
Để được trao quyền sử dụng các
đối tượng sở hữu trí tuệ, các tổ chức,
cá nhân phải đáp ứng các điều kiện
nhất định, sản phẩm phải bảo đảm
đáp ứng các tiêu chí chất lượng cụ
thể và phải tuân theo một hệ thống
kiểm soát chặt chẽ. Đây là một trong

những căn cứ giúp bảo đảm uy tín,
danh tiếng và xuất xứ của sản phẩm,
đồng thời cũng là lý do mà người tiêu
dùng sẵn sàng trả giá cho sản phẩm
cao hơn các sản phẩm cùng loại khác
trên thị trường.
Ông Trần Minh Hải, Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ cho biết, Sở
Khoa học và Công nghệ sẽ đẩy mạnh
tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở
hữu trí tuệ và hướng dẫn các tổ chức,
cá nhân, doanh nghiệp đăng ký bảo
hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm, dịch
vụ; triển khai hiệu quả Chương trình
hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh
giai đoạn 2017-2020.
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CHIA SẺ KINH NGHIỆM NUÔI CÁ NƯỚC NGỌT
MINH VIỆT

Gắn sản xuất nuôi trồng thủy sản
với bảo vệ môi trường sinh thái
và an toàn thực phẩm, nâng cao
chất lượng và giá trị sản phẩm,
nhằm đẩy mạnh chương trình
tái cơ cấu ngành thủy sản... Đây
là vấn đề được đưa ra tại diễn đàn
Khuyến nông @ Nông nghiệp với
chủ đề “Phòng và trị bệnh nuôi cá
nước ngọt”, do Trung tâm Khuyến
nông Quốc gia phối hợp với Sở
Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên
tổ chức ngày 13/11.

T

ham dự có hơn 200 đại biểu
đến từ các tỉnh Hải Dương,
Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang,
Hưng Yên và các nhà khoa
học, doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực thủy sản. Tại diễn đàn, đã trao
đổi kinh nghiệm, tiến bộ kỹ thuật, áp
dụng khoa học công nghệ trong nuôi
và trị bệnh cho cá nước ngọt; các giải
pháp thúc đẩy nghề nuôi trồng thủy
sản mang lại thu nhập cao cho nông
dân.
Theo Tổng cục Thủy sản, tiềm năng
nuôi trồng thủy sản của các tỉnh phía
Bắc còn rất lớn, với hơn 300 nghìn ha,
trong đó 90% diện tích nuôi nước ngọt.

Năm 2019, diện tích nuôi trồng thủy
sản của các tỉnh phía Bắc đạt gần 200
nghìn ha, sản lượng hơn 900 nghìn tấn.
Riêng tỉnh Hưng Yên có khoảng hơn
5.600 ha nuôi trồng thủy sản. Nhiều nơi
áp dụng công nghệ cho hiệu quả cao
như các mô hình: “sông trong ao” nước
tĩnh, “Nuôi cá lồng trên sông”, mô hình
sản xuất lúa cá và nuôi cá theo hướng
VietGap...
Tại diễn đàn, cũng đã chia sẻ nhiều
mô hình tốt cách làm hay như: kinh
nghiệm nuôi cá sông trong ao tại Hải
Dương; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt
ở Bắc Ninh, Thái Bình; ứng dụng công
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nghệ Biofloc trong nuôi cá rô phi thâm
canh tại Bắc Giang; nuôi cá rô phi “sông
trong ao”, nuôi cá hồ chứa tại Tuyên
Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nam,
Ninh Bình, Nghệ An...
Để khai thác tiềm năng và phát
triển nghề cá nước ngọt, Trung tâm
Khuyến nông Quốc gia đề nghị các địa
phương quy hoạch vùng nuôi cá trọng
điểm, tập trung đầu tư hạ tầng khu vực
sản xuất giống, khu nuôi tập trung để
tạo ra các vùng sản xuất thủy sản hàng
hóa. Tổ chức sản xuất theo hướng hợp
tác và liên kết theo chuỗi giá trị từ cung
ứng vật tư đầu vào đến quy trình nuôi,
thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm./.

TÁI ĐÀN VÀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN
theo hướng an toàn sinh học
ĐỖ HUYỀN

Hiện nay, tình hình dịch tả lợn
châu Phi tại Hưng Yên đã cơ bản
được khống chế và tỉnh đang
tập trung xử lý triệt để các ổ dịch
cũng như triển khai tái đàn lợn
nhằm ổn định chăn nuôi, bình
ổn thị trường thực phẩm.

Ô

ng Đỗ Minh Tuân, Giám đốc
Sở Nông nghiệp Phát triển
nông thôn Hưng Yên cho
biết, sau dịch tả lợn châu
Phi, tổng số đàn lợn trong toàn tỉnh
hiện có hơn 400.000 con. Do nhu cầu
của người dân tăng cao vào những
Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường thăm mô hình nuôi lợn
an toàn tại Hưng Yên.

Nhiều trang trại ở Hưng Yên bảo đảm quy trình chăn nuôi an toàn.

tháng cuối năm, trong khi nguồn cung
giảm, giá lợn thịt và lợn giống đang
tăng cao, với mức hơn 60.000 đồng/
kg thịt lợn hơi và trên 1.500.000 đồng/
con lợn giống.
Tuy nhiên, theo khuyến cáo của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Hưng Yên, người dân không nên
phát triển, tái đàn ở các hộ đã có lợn
mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi mà chỉ
tập trung phát triển đàn lợn ổn định
tại chỗ ở các hộ chăn nuôi chưa xảy
ra dịch. Đồng thời, người chăn nuôi
cần áp dụng nghiêm ngặt quy trình
thực hành chăn nuôi an toàn sinh học

để bảo đảm đàn lợn phát triển khỏe
mạnh.
Tỉnh Hưng Yên cũng khuyến khích
người dân tái đàn ở những cơ sở, trang
trại chăn nuôi thực hiện tốt chăn nuôi
an toàn sinh học như: chuồng trại
khép kín, xa nơi ở và cách ly với người
ra vào trang trại; thực hiện tốt việc vệ
sinh, tiêu độc khử trùng. Lợn giống khi
nhập về phải có nguồn gốc rõ ràng, đã
qua kiểm dịch của cơ quan thú y và lấy
mẫu âm tính với bệnh dịch tả lợn châu
Phi; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin
bắt buộc theo quy định.
Việc tái đàn nên thực hiện từng

bước theo lộ trình, không phát triển
ồ ạt. Nuôi tái đàn với số lượng khoảng
10% tổng số lợn có thể nuôi. Sau khi
nuôi được 30 ngày, thực hiện việc lấy
mẫu xét nghiệm. Nếu tất cả các mẫu
đều âm tính với bệnh dịch tả lợn châu
Phi mới nuôi tái đàn với số lượng tăng
dần.
Với các hộ, trang trại chăn nuôi
lợn xen kẹp trong khu dân cư, không
đảm bảo an toàn dịch bệnh nên dừng
chăn nuôi nhằm đảm bảo vệ sinh môi
trường và ngăn ngừa dịch tái phát trở
lại; đồng thời chuyển đổi chăn nuôi
sang các con vật khác./.
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Hình thành sản phẩm du lịch
MANG BẢN SẮC PHỐ HIẾN
HỒNG NGỌC

“Làm thế nào để khai thác tiềm
năng nguồn tài nguyên du lịch, tìm
chỗ đứng cho Hưng Yên trong vị trí
bản đồ du lịch cả nước”. Đây là vấn
đề được bàn luận tại hội thảo “Định
hướng xây dựng sản phẩm du lịch
Hưng Yên”, diễn ra ngày 8/11.

H

ội thảo đã tập hợp được hơn
20 ý kiến tham luận của các
nhà khoa học, các chuyên
gia đến từ Tổng cục Du lịch,
các trường Đại học, các Viện nghiên

Toàn cảnh hội thảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu tại hội thảo. Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu.

cứu về lĩnh vực du lịch. Các ý kiến tập
trung phân tích về các vấn đề: định vị
sản phẩm du lịch Hưng Yên trong vùng
đồng bằng sông Hồng, phát triển sản
phẩm du lịch đặc thù trên đất Phố Hiến
và các giải pháp để du lịch Hưng Yên
phát triển bền vững.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, Hưng
Yên có nhiều tiềm năng phát triển du
lịch, với số di tích được xếp hạng quốc
gia đứng thứ 3 trong cả nước, nhưng
chưa được khai thác. Trong đó, có
nhiều khu di tích nổi tiếng như: Cụm di
tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, Cụm
di tích Đa Hoà - Dạ Trạch, khu đô thị
sinh thái Ecopark, di tích đền Phù Ủng,
Làng Nôm... Có kho tàng văn hoá dân

gian hát ca Trù, Trống quân, Chèo; Có
các làng nghề truyền thống: đúc đồng
Lộng Thượng, chạm bạc Huệ Lai, hương
xạ Cao Thôn, tương Bần… Có sản vật
như nhãn lồng Phố Hiến, gà Đông Tảo,
hạt sen… là những sản phẩm để thu
hút khách du lịch đến Hưng Yên.
Tuy nhiên du lịch Hưng Yên còn bộc
lộ rất nhiều hạn chế, bất cập như: các di
tích lịch sử, văn hoá chưa thu hút nhiều
du khách; cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất
kỹ thuật thiếu và xuống cấp; sản phẩm
du lịch chưa phong phú; nguồn nhân
lực còn thiếu và yếu; công tác quảng bá,
xúc tiến du lịch còn nhiều hạn chế...
Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đã
đưa ra các vấn đề cụ thể như: tài nguyên
du lịch Hưng Yên phải khai thác và phát
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triển cụ thể như thế nào ? Thực trạng
yếu kém về cơ sở hạ tầng phải được
khắc phục ra sao ? Du lịch Hưng Yên
đang đứng ở vị trí nào trong bản đồ
du lịch cả nước. Trong quy hoạch tổng
thể phát triển du lịch Việt Nam và Quy
hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng
Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải
Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030, Phố Hiến Hưng Yên được xác
định là một trong 8 điểm du lịch quốc
gia. Theo đó, Hưng Yên cần có tư duy
đột phá trong phát triển du lịch đặc thù,
mang sắc thái riêng; cần nhận diện các
giá trị cốt lõi, đặc trưng, điển hình nhằm
tạo dựng hình ảnh thương hiệu cho
điểm du lịch.

VĂN HÓA - MÔI TRƯỜNG

VINH DANH CÁC NGHỆ NHÂN CÓ CỐNG HIẾN XUẤT SẮC

đối với Di sản văn hóa phi vật thể
KIÊN TRUNG

Ngày 16/8, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu
vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” cho 4 nghệ nhân, là những người có công bảo tồn và phát huy
các giá trị Di sản Văn hóa phi vật thể tại cộng đồng, làm cho di sản thực sự có ý nghĩa với đời sống xã
hội. Tới dự có ông Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Minh Ngọc
trao bằng cho các nghệ nhân.

C

ác cá nhân được
phong tặng Nghệ
nhân Ưu tú gồm: bà
Dương Thị Phương
Đông, ông Vũ Văn Quyết và
ông Nguyễn Văn Được đều là
nghệ nhân thuộc lĩnh vực tập
quán xã hội và tín ngưỡng;
ông Chu Văn Sỹ, nghệ nhân
đóng góp cho lĩnh vực Nghệ
thuật trình diễn dân gian.
Trong số các cá nhân
trên, ba nghệ nhân có nhiều
đóng góp trong công tác bảo
tồn và truyền dạy phát huy văn
hóa tín ngưỡng thờ mẫu. Điển hình là
nghệ nhân Dương Thị Phương Đông
đã truyền dạy cho 360 học trò và giành
nhiều thành tích xuất sắc: Huy chương
Kháng chiến hạng Nhất, Bằng khen
của Hội Di sản Việt Nam, tham gia biểu
diễn trong Lễ hội Văn hóa thế giới lần
thứ 41 tại Pháp... Nghệ nhân Nguyễn
Văn Được giành nhiều phần thưởng

Giám đốc Sở văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Hòa
(thứ 3 bên phải) tặng hoa chúc mừng các nghệ nhân.

Một tiết mục biểu diễn của nghệ nhân.

như: Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo
tồn văn hóa đạo mẫu Việt Nam, Cúp
Văn hóa Ấn Độ, Cúp vàng Vì sự nghiệp
phát triển cộng đồng hội nhập APEC...
Nghệ nhân Vũ Văn Quyết đã truyền
dạy cho 500 học trò, được tặng Bằng
khen của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam,
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn nghệ
dân gian Việt Nam. Nghệ nhân Chu

Văn Sỹ đã có nhiều đóng
góp trong công tác bảo
tồn và phát huy giá trị nghệ
thuật hát chèo, truyền dạy
cho 150 học trò. Ông được
tặng nhiều phần thưởng
cao quý như: 3 Huy chương
Vàng, 1 Huy chương Bạc tại
các cuộc Liên hoan hát chèo
toàn quốc.
Ông Đoàn Văn Hòa, Ủy
viên Ban Thượng vụ Tỉnh ủy,
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch Hưng Yên
cho biết, đến nay toàn tỉnh có
19 người được Nhà nước phong tặng
danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh
vực Di sản văn hóa phi vật thể. Đây là
sự tôn vinh thiết thực, xứng đáng đối
với nghệ nhân, bởi họ thực sự là những
“báu vật nhân văn sống” có đủ phẩm
chất đạo đức, tài năng xuất sắc, có cống
hiến tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ,
gìn giữ tinh hoa văn hóa của dân tộc./.
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TẠO CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
XANH SẠCH, TRONG LÀNH
MẠNH HÀ

“Trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là xây dựng cảnh quan môi
trường nông thôn, hình thành các “miền quê đáng sống”. Đây là vấn đề được đưa ra tại Hội nghị toàn quốc
“Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và
định hướng giai đoạn sau năm 2020”, diễn ra chiều ngày 10/12. Hội nghị do Bộ Tài nguyên và Môi trường
phối hợp với Bộ Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức. Tham dự có hơn 300 đại biểu đại
diện cho các Bộ, ban, ngành, địa phương và chuyên gia, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cùng lãnh đạo
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông
nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường
Võ Tuấn Nhân phát biểu tại hội nghị.

Khen thưởng các đơn vị, cá nhân có
thành tích tiêu biểu.

XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ Ô NHIỄM ĐẶC BIỆT
NGHIÊM TRỌNG Ở CÁC LÀNG NGHỀ
Giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Tài nguyên
và môi trường đã rất tích cực trong việc
đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn, kiểm
tra các địa phương thực hiện nội dung
“xử lý triệt để ô nhiễm tại 47 làng nghề
ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng” theo
chỉ đạo của Chính phủ về “Đề án tổng
thể bảo vệ môi trường làng nghề đến
năm 2020 và định hướng đến năm
2030”. Đã làm việc với các địa phương
có làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Điển hình trong đó có 4 làng nghề trực
thuộc huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định;
2 làng nghề ở huyện Văn Lâm (Hưng
Yên) là làng nghề tái chế nhựa Minh
Khai, làng nghề tái chế chì thôn Đông
Mai; 2 làng nghề Vân Hà và Phúc Lâm
thuộc tỉnh Bắc Giang; làng nghề chạm
bạc Đồng Sâm thuộc tỉnh Thái Bình.
Bộ cũng yêu cầu địa phương có
văn bản cam kết về tiến độ triển khai
thực hiện các hoạt động khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi trường. Đồng
thời, xem xét, hướng dẫn và đề xuất
phương án hỗ trợ đối với một số nội
dung cụ thể nhằm giải quyết tình trạng

ô nhiễm môi trường tại khu vực dân cư.
Nắm bắt thông tin về hiện trạng và mức
độ ô nhiễm môi trường, tiến độ khắc
phục của các làng nghề tại một số địa
phương ở Thái Bình, Nam Định. Cùng
đó, đánh giá những khó khăn, tồn tại
và đề xuất định hướng giải quyết tình
trạng ô nhiễm và cải thiện môi trường
tại các làng nghề.
Đáng chú ý, các tỉnh đã vận dụng
sáng tạo và ban hành các cơ chế, chính
sách đặc thù về bảo vệ môi trường,
phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy
được lợi thế của địa phương, nhằm đẩy
nhanh tiến trình hoàn thành tiêu chí
môi trường trong xây dựng nông thôn
mới trên địa bàn. Tiêu biểu như các tỉnh
Bắc Giang, Thanh Hóa, Phú Yên có cơ

chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý
rác thải, chất thải rắn sinh hoạt, đầu tư
lò đốt rác... xây dựng các mô hình xanh
sạch đẹp.
XỬ LÝ RÁC THẢI TẬP TRUNG
Theo thống kê của Bộ Tài Nguyên
và Môi trường, đã có 42/63 tỉnh, thành
phố có kế hoạch xử lý rác thải tập
trung ở nông thôn, trong đó có một
số địa phương triển khai trên phạm vi
toàn tỉnh (như Nam Định, Đồng Nai,
Hà Tĩnh...); có 16/63 địa phương phê
duyệt chủ trương đầu tư các nhà máy
xử lý CTR nông thôn quy mô liên huyện
và cấp tỉnh (Hà Nội, Thái Nguyên,
Lạng Sơn, Hưng Yên, Hải Dương, Hà

Thu gom rác thải, làm sạch môi trường tại nhiều địa phương ở Hưng Yên.
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Long, Trung du miền núi phía Bắc (Bắc
Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh,
Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Thanh
Hóa, Bạc Liêu, Cần Thơ...) đã đầu tư lò
đốt chất thải công nghệ trong nước
(Lò đốt BD-ANPHA, LOSIHO) hoặc nhập
khẩu từ Thái Lan, Trung Quốc với quy
mô công suất nhỏ 5 - 10 tấn/ngày, chi
phí đầu tư, vận hành thấp, công nghệ
đơn giản bước đầu giải quyết cấp bách
tình trạng xử lý chất thải rắn sinh hoạt
nông thôn hiện nay. Nguồn chi phí chủ
yếu được trích một phần từ phí vệ sinh
trên địa bàn cũng như một phần kinh
phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của
địa phương.
Mô hình xử lý rác thải
tại huyện Văn Lâm.

Nam, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An,
Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình
Dương, Bình Phước, Trà Vinh, Bạc Liêu) .
Giai đoạn 2011 - 2015, Nam Định đi
đầu cả nước trong việc xây dựng lò đốt
chất thải rắn sinh hoạt quy mô cấp xã
gắn với mô hình thu gom, vận chuyển,
làm giảm đáng kể lượng rác chôn lấp.
Từ năm 2016 đến nay, với định hướng
xử lý chất thải rắn tập trung quy mô
lớn, nhiều địa phương đã đầu tư hệ
thống xử lý bài bản, hiệu quả, quy mô
cấp huyện, liên huyện, như: Nghĩa Đàn
(Nghệ An), Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Uông
Bí (Quảng Ninh), Tam Điệp (Ninh Bình),
Thanh Liêm (Hà Nam), Quảng Bình,
Hưng Yên...
Nhiều thị trấn, xã khu vực nông
thôn ở một số địa phương vùng Đồng
bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu

XANH HÓA NÔNG THÔN
Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Võ Tuấn Nhân đề nghị, từ nay đến hết
năm 2020 và định hướng sau năm
2020, các bộ, ngành, địa phương cần
tập trung vào các vấn đề trọng tâm để
đạt và duy trì bền vững tiêu chí môi
trường trong bức tranh xây dựng nông
thôn mới. Các tỉnh, thành phố xem xét,
phê duyệt kế hoạch cụ thể trong quản
lý chất thải rắn nông thôn, tiếp cận với

nguyên lý ”kinh tế tuần hoàn” trong
tận thu, tái chế, tái sử dụng chất thải.
Qua đó, cảnh quan môi trường được
khởi sắc và thực sự mang lại hiệu quả,
tạo nên những miền quê đáng sống
với bức tranh trong lành, sáng, xanh,
sạch, đẹp.
Để đạt hiệu quả mong muốn, các
tỉnh sớm xây dựng và tổ chức thực hiện
kế hoạch quản lý nước thải nông thôn
theo hình thức tập trung hoặc phi tập
trung; như Hưng Yên hiện đang tiên
phong trong lĩnh vực này là rất đáng
biểu dương. Cần quan tâm đến nước
thải sinh hoạt, nước thải trong sản
xuất nông nghiệp, làng nghề; cải tạo
kênh mương, cống rãnh, ao hồ; phát
huy giá trị sinh thái, điều hòa tiểu khí
hậu, xây dựng cảnh quan, hình thành
các điểm sinh hoạt công cộng. Có như
vậy, chúng ta mới tiệm cận được nông
nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ,
ngành nông nghiệp của chúng ta mới
có chỗ đứng trong thị trường quốc tế.
Theo thứ trưởng Võ Tuân Nhân,
công tác xây dựng cảnh quan, giữ gìn
vệ sinh và bảo vệ môi trường cần thực
hiện quyết liệt, kiên trì, bền bỉ; cần có
tư duy, cách làm hiệu quả đối với việc
“xanh hóa nông thôn”, bảo đảm độ
thân thiện đối với môi trường, bổ sung
công năng cho các công trình thủy lợi,
làm mềm hóa các tuyến đường giao
thông, các tuyến đê để giữ gìn màu
xanh, tạo dựng cảnh quan, hình thành
các điểm thu hút khách thăm quan, du
lịch. Điển hình như tuyến đê kiểu mẫu
của thành phố Hưng Yên là một bài
học kinh nghiệm tốt./.

Đường hoa do phụ nữ Hưng Yên
trồng và chăm sóc
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HỘI THẢO “PHÒNG CHỐNG RÁC THẢI NHỰA”
TRUNG KIÊN

Không sản xuất, không sử dụng
sản phẩm nhựa dùng một lần,
thay đổi thói quen trong sử dụng
các sản phẩm từ nhựa trong sản
xuất, sinh hoạt... Đây là vấn đề
được đưa ra tại hội thảo «Phòng
chống rác thải nhựa» được tỉnh
Hưng Yên tổ chức ngày 8/10.

Toàn cảnh hội thảo.

Ô

ng Lê Đức Lành, chi cục
trưởng Chi cục bảo vệ môi
trường tỉnh Hưng Yên cho
biết, trên địa bàn hiện có
10/10 huyện, thị xã, thành phố và gần
20 cơ quan đơn vị đang tích cực thực
hiện phong trào phòng chống rác
thải nhựa; có gần 170 mô hình “Phế
liệu sạch” với phương thức các hộ gia
đình tự thu gom phân loại rác thải để
tái chế.
Phong trào “Nói không với rác
thải nhựa” bước đầu được các đoàn
thể tham gia rất thường xuyên và đạt
hiệu quả thiết thực. Điển hình như:
đoàn thanh niên duy trì mỗi tháng

1 lần đối với 2.000 công trình thanh
niên; Hội nông dân lắp đặt 40 bể thu
gom xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực
vật trên cánh đồng; các đoàn thể của
thành phố Hưng Yên hàng tuần đều
tổ chức ngày thứ 6 xanh sạch đẹp; Hội
phụ nữ các cấp nhân rộng được 80
câu lạc bộ “phụ nữ hạn chế sử dụng
túi nilon”. Các huyện Khoái Châu, Ân
Thi và thành phố Hưng Yên duy trì
mô hình ngâm ủ rác hữu cơ thành
chế phẩm EM để sản xuất nước rửa
bát, nước giặt tẩy.
Đưa ra các giải pháp tại hội thảo,
ông Bùi Thế Cử Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ban,
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ngành, đoàn thể, địa phương cần
chung tay thống nhất hành động
bảo vệ môi trường, tích cực vào cuộc
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, dần loại bỏ việc
sản xuất các sản phẩm nhựa, hướng
tới các sản phẩm thân thiện với môi
trường.
Tỉnh cũng kêu gọi mọi người dân
thay đổi nhận thức, thói quen trong
sản xuất, sinh hoạt hàng ngày, kiên
quyết “nói không với rác thải nhựa”,
không sử dụng các sản phẩm nhựa
dùng một lần, khuyến khích sử dụng
bao bì, túi đựng nhiều lần được sản
xuất từ các nguyên liệu không gây
ô nhiễm môi trường. Đồng thời đẩy
mạnh việc phân loại, xử lý rác thải
hữu cơ tại hộ gia đình nâng cao ý
thức trách nhiệm của mỗi cán bộ,
công nhân viên chức và người dân.
Mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có
50% số hộ dân thực hiện hiệu quả
phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ
gia đình./.

Dừng hoạt động 2 doanh nghiệp

GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
QUANG MINH

Đầu tháng 11/2019, tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định yêu cầu dừng hoạt động
sản xuất của 2 cơ sở do chưa hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường. Đó là Công
ty cổ phần Đức Hiếu đóng tại xã Ngọc Lâm (thị xã Mỹ Hào) và Công ty TNHH Kim Sơn
ở xã Ngọc Long (Yên Mỹ).

Đ

ây là 2 đơn vị đã có hành vi
xả nước thải vượt quy chuẩn
kỹ thuật và được tỉnh Hưng
Yên đưa vào danh sách 29
cơ sở gây ô nhiễm môi trường năm
2018 trên địa bàn. Tỉnh đã yêu cầu
2 công ty này dừng mọi hoạt động
sản xuất để tập trung khắc phục ô
nhiễm môi trường, cải tạo nâng cấp
hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt
quy chuẩn cột A trước khi thải ra môi
trường. Mặt khác, tỉnh Hưng Yên cũng
yêu cầu Công ty cổ phần thương mại
và sản xuất kính Việt Hưng thực hiện,
cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước
thải xong trước khi dự án đi vào hoạt
động trở lại; nước thải phát sinh phải
được thu gom xử lý đạt quy chuẩn cột
A trước khi xả ra môi trường.
Trước đó, từ tháng 4/2019, tỉnh
Hưng Yên đã phê duyệt danh sách 29
cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Trong
đó, 18 cơ sở chưa có công trình xử lý
chất thải, 11 cơ sở đã xây dựng công
trình xử lý chất thải nhưng cần phải

nâng cấp cải tạo.
Theo kết quả phân tích của cơ
quan chức năng, tại 11 cơ sở đã có
công trình xử lý nước thải nhưng qua
kiểm tra mẫu nước thải sau xử lý vẫn
vượt quy chuẩn cho phép. Điển hình
là Công ty TNHH Unitex Fashion ở xã
Tân Quang (Văn Lâm), Công ty CP
Agrifeed VN, công ty CP công nghiệp
Hapulico ở xã Vĩnh Khúc (Văn Giang),
Công ty TNHH MTV TM & XD ở phường

Nhân Hòa (thị xã Mỹ Hào)...
Tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu 11 cơ sở
trên phải cải tạo nâng cấp hệ thống xử
lý nước thải đảm bảo đạt quy chuẩn
cột A trước khi xả ra môi trường. Đối
với 18 cơ sở chưa có công trình xử lý
chất thải, tỉnh yêu cầu các đơn vị này
phải xây dựng hệ thống xử lý nước
thải tập trung đảm bảo nguồn nước
thải đạt quy chuẩn cột A trước khi xả
ra môi trường.
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VĂN HÓA - MÔI TRƯỜNG

‘SIÊU’ THIẾT BỊ THU GOM RÁC THẢI TRÊN SÔNG dự

kiến sẽ được triển khai tại Việt Nam
LAN PHƯƠNG

Theo Ocean Cleanup - tổ chức
phi lợi nhuận hoạt động trong
lĩnh vực bảo vệ môi trường của
Hà Lan, đã ra mắt một thiết bị
thu gom rác trôi nổi trên sông
với tên gọi “The Interceptor” (tạm
dịch: Lá chắn).

T

rong thông báo ngày 26/10
khi ra mắt sản phẩm trên,
Giám đốc điều hành, nhà
sáng lập The Ocean Cleanup
và cũng là người sáng chế thiết bị,
anh Boyan Slat, 25 tuổi, nêu rõ thiết
bị này sẽ thực hiện chức năng là “lá

chắn” ngăn rác thải trôi nổi trên các
con sông ô nhiễm đổ ra biển.
Được ra mắt tại cảng Rotterdam,
“The Interceptor” giống như một nhà
thuyền nổi - một sà lan đặc biệt - với
thiết kế dài 24 mét, có khả năng lọc và
giữ lại các rác thải trôi nổi trên sông.
Thiết bị này vận hành hoàn toàn tự
động và dựa vào nguồn năng lượng

Mặt trời.
Sau khi được bố trí tại các vị trí
chiến lược trong hệ thống dòng chảy
của sông, tấm chắn của thiết bị sẽ tự
động thu gom rác trôi nổi vào «họng»
của «The Interceptor» và sau đó lượng
rác thải đó sẽ được băng chuyền đưa
tới một trong 6 khoang chứa rác đi
kèm thiết bị.
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Theo anh Slat, “The Interceptor”
có khả năng chở theo 50 m3 rác thải
nhựa. Sau khi cả 6 khoang chứa rác
đều đã đầy ứ, một máy tính gắn trên
thiết bị sẽ gửi thông tin này về cho
các nhà điều hành địa phương để xử
lý 6 khoang rác thải này theo phương
thức được mô tả «đơn giản như cách
bạn làm sạch máy hút bụi của mình».
Dự án này sẽ hỗ trợ giải quyết vấn
đề rác thải trôi nổi tại khoảng 1.000
con sông ô nhiễm trên toàn thế giới
trong vòng 5 năm, vốn chiếm tới
80% lượng rác thải nhựa toàn cầu.
Ở thời điểm hiện tại, có 2 máy «The
Interceptor» đang được triển khai,
một tại Jakarta (Indonesia) và một ở
Malaysia. Máy thứ 3 dự kiến sẽ được
triển khai tại Việt Nam. Chiếc máy
được cho ra mắt lần này tại cảng
Rotterdam sẽ được gửi đến Cộng hòa
Donimica.
Hồi đầu tháng, The Occean
Cleanup thông báo một con tàu đặc
biệt được thiết kế nhằm “dọn rác”
trong lòng các đại dương đã tiến
hành đợt thu gom rác thải nhựa tại
Đảo rác Thái Bình Dương.

TRANG XUÂN CANH TÝ

Ngắm lại bức tranh Xuân
“ĐÁM CƯỚI CHUỘT”
THÙY DƯƠNG

T

ranh dân gian “Đám cưới
chuột” hay “Trạng chuột
vinh quy” là một trong số
những tranh độc đáo của
làng tranh Đông Hồ. Mới nhìn thoáng
qua, người xem thấy bức tranh diễn tả
một đám cưới “quan trạng chuột” khá
long trọng, đông vui. Ngày xưa các
tú tài khi đỗ đạt thường cưới vợ luôn.
Giữa không khí kèn - trống, cờ quạt,
mũ mão - cân đai, “chuột chú rể” cưỡi
ngựa hồng đi trước, “chuột cô dâu”
ngồi kiệu theo sau. Lũ lượt theo hầu
hạ, đón rước là đông đảo họ hàng nhà
chuột. Cả đàn chuột đang phấn khởi
kèn trống nghênh hôn, bỗng gặp mèo
với dáng điệu ra oai, hù dọa. Để đám
cưới diễn ra suôn sẻ, họ nhà chuột đã
xử trí một cách thông minh là mang lễ
vật đến cống lễ những thứ mà họ nhà

mèo thích như: chim câu, cá chép…
Đáng lưu ý là những chữ Hán in
trên bức tranh, như: Miêu (mèo), Tống
lễ (lễ biếu), Tác nhạc (tấu nhạc), Lão thử
(con chuột), Thủ thân (giữ mình), Chủ
hôn (đứng đầu hôn lễ), Ngênh hôn
(đón dâu)… Y nghĩa của bức tranh
là ở đây. Chuột - mèo vốn là đại diện
“hai dòng họ” có mối thù truyền kiếp.
Chuột vốn sợ mèo. Muốn thoát khỏi
nanh vuốt của mèo già; muốn tổ chức
ngày vui của mình được trọn vẹn, họ
nhà chuột phải bày đặt đủ thứ lễ vật để
“kính biếu” lão mèo già.
Ý tưởng sâu xa của Đám cưới chuột
là chất châm biếm, đả kích sâu cay, lên
án, tố cáo tệ nạn nhũng nhiễu, tham ô,
hối lộ, ăn của đút lót của bọn quan lại
phong kiến thống trị. Đám cưới chuột

cũng là tiếng cười hóm hỉnh, lời mỉa
mai cay nghiệt của những người “dân
đen” đối với những kẻ tự xưng là “đấng
phụ mẫu chi dân”. Là một trong những
bức tranh phê phán, nhưng «Đám cưới
chuột» cũng thể hiện sự gan dạ, dũng
cảm của họ hàng nhà chuột. Đồng
thời, đây cũng là “nụ cười Xuân” bình
dân nhưng không kém bác học, đầy ý
vị, thể hiện tài tình các thói hư tật xấu
của xã hội phong kiến thông qua hình
tượng các con vật một cách dí dỏm và
sâu sắc, nhưng tính chất thời sự trong
tranh vẫn còn giá trị cho đến ngày nay.
Xuân Canh Tý đã đến gần. Mong
sao Tết con chuột năm nay, bức tranh
dân gian Đám cưới chuột sẽ lại được
“tái bản”, để đến với mỗi gia đình người
dân đất Việt, góp phần làm cho đời
sống càng thêm đậm chất Xuân./.
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Mộc Châu xanh

Em rồi vẫn trẻ trung
như mùa hạ
Em rồi vẫn trẻ trung như mùa hạ,
Nắng nồng nàn thắp sáng những hàng cây.
Tôi lặng lẽ đi về chân trời gió,
Môi ngậm buồn như rượu một mình say...
Thành quách cổ để rêu phong ký ức,
Thổi cơn mê xáo trộn những hư hình .
Không nhất thiết có lần em lại nhớ
Trái tim em, ta đốt lửa ru tình...

Khen ai khéo xếp đồi Ngọc Bích
Khéo trải lụa mềm, vẽ đường mơ
Xa xa nón trắng ai hong lụa
Khiến khách Thi Nhân phải sững sờ.

Đã xuống biển tìm dấu nàng tiên cá,
Ngóng cánh buồm thắm đỏ giấc ban mai...
Đã thao thức giữa những cao nguyên đá,
Uống ngọt ngào sương sớm rớt vai ai..

Anh đi tìm em
Bạt ngàn xanh mướt mát
Đồi thấp đồi cao
Nắng thu trải hoa vàng.

Còn gì nữa để biết đời hư thực,
Để biết em vạn hoá trái tim thơ...
Giờ đã điểm cho em hy vọng mới,
Níu kéo gì xanh lại những niềm ngơ!

Anh cứ đi
Cứ như người đi lạc
Giữa những đồi chè
Và ngan ngát Mộc Châu xanh.
11-2019
Nguyễn Khắc Hào

Cứ tô sắc cho trẻ trung còn sớt,
Sóng bạc đầu cứ để một mình tôi...
Từ giã nhé, người - đàn-bà - sa - mạc,
Tôi - dã tràng, tôi cứ dã tràng thôi...
Hồng Thanh Quang
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Ảnh: Nguyễn Khắc Hào

Không dưng mà nhớ
Thung thăng bước dạo phố phường
bỗng hun hút nhớ nẻo đường không tên
Quên người nhớ, nhớ người quên
đi trong vỡ nát – nhớ bền vững xưa
Gặp người đón, nhớ người đưa
tránh người quen – nhớ người chưa biết mình
Thoảng qua – nhớ cuộc chung tình
nửa đêm nay – nhớ bình minh thuở nào

TS. NGUYỄN TRỌNG HOÀN
Quê quán: Ân Thi – Hưng Yên.
* Tiến sĩ Ngữ văn, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
* Hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
* Giải thưởng:
- Giải A về thơ cuộc thi sáng tác văn học đề tài nhà
trường (1989)
- Giải thưởng cuộc thi thơ hay về biển (1991)
- Giải thưởng thơ cuộc thi sáng tác văn học cho
trẻ em (1997)
- Tặng thưởng thơ hay tạp chí Tài hoa trẻ (1999)
- Tặng thưởng tác phẩm lý luận, phê bình văn học,
nghệ thuật của Hội đồng lý luận, phê bình văn
học nghệ thuật Trung ương (2018)

Nhà chật thấp – nhớ trời cao
vườn mận sực nhớ vườn đào đương hoa
Bên mình – chợt nhớ người ta
ban mai ngơ ngẩn nhớ ra buổi chiều
Cuộn dây lặng nhớ cánh diều
không dưng – quặn nhớ những điều hư vô...

Nhẩn nha
điện thoại đời đầu

Tạp chí Tri thức Khoa học và ứng dụng
số này trân trọng giời thiệu chùm thơ của
tác giả Nguyễn Trọng Hoàn.

Kính tặng quê hương Ân Thi - Hưng Yên của tôi

Mẹ ơi, con ước...

Thốt nghe làn hương thầm thì gió sương
Ngan ngát bình minh lam lũ chân trần roi rói khung toan nét cọ
Tép tôm vó rọ nơm chài
Lũ chuồn chuồn cào cào châu chấu bạn bè túm năm tụm bảy
thiên đường trốn học la cà ở đó

Ngôi nhà nhỏ
Và mảnh vườn cổ tích
Liếp nhiếp trứng gà trứng vịt tuổi thơ
Từ trong mơ, mở mắt ra là chúng con thấy mẹ
Không hiểu sao mà ngày ấy cánh đồng làng xa rộng thế
Những bờ vùng bờ thửa cỏ năn cỏ lác những chuôm
những hố gồng gánh gập ghềnh
Nắng bạc áo sờn mẹ tất tưởi bước thấp bước cao

Ngực ngái hăng mùi cỏ
Trời chiều diều sáo dặt dìu bay bổng cánh đồng chân đê thả bùa
mê những giấc mơ lật từng trang huyền miên cổ tích
Tiếng gõ lanh canh rẽ tinh mơ gọi sóng sánh mạn thuyền
Mái hiên rực nắng mùa hè ngóng se se mùa đông lưu luyến

Chập chờn đom đóm bờ ao
Đường mưa lết bết lá tre bước lầy bước trượt
Đêm quờ tay giật mình mẹ nằm chỗ giột

Tàu đã chạy mà tuổi thơ lỡ chuyến
Ở lại canh gác “Lâu Đài made by Quê”
Ở lại canh giữ kho báu “Nẻo Về”
Canh giữ mạch nguồn sông Cửu Yên mướt bờ dâu bãi mía

Cuối vườn nhà mình tua tủa gai bồ kết
Mỗi lần ngạt mũi lạnh bụng đau đầu không tiền mua thuốc
mẹ quây áo nướng quả hít hà hương thơm xộc lên tận óc
Con múc nước gội tóc mẹ óng xanh hồi sinh mỗi ngày đồng
áng mồ hôi lấm láp

Có thể ngỡ ngàng bất cứ thành phố nào hoa lệ
Bất cứ cánh rừng nào quạnh quẽ tuyết bay
Kí ức không thể trượt đường ray
Bởi nỗi nhớ luôn song hành đồng hiện

Mẹ ơi mỗi lúc nhớ con nín căng lồng ngực
Rúc vào lòng mẹ
Tìm mùi hương bồ kết
Cuối ngày mỏi mệt
Tóc mẹ xanh...

Mẹ dắt bước đi
Em chờ bước đến
Nụ phía trong mơ hoa vương miện trong đời
Chầm chậm phím cơ chầm chậm khơi vơi
Điện thoại đời đầu thơ thới nghe với gọi...
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NHỮNG PHONG TỤC ĐẸP NGÀY XUÂN

của người Việt

DIỆU THÚY

Tết Nguyên Đán là một trong những ngày lễ quan trọng của người Việt. Đây không
chỉ là dịp để người người nhà nhà quây quần bên nhau mà còn là thời điểm để bảo
tồn bản sắc dân tộc qua việc duy trì những phong tục đẹp ngày xuân với ước nguyện
về một cuộc sống no đủ, sung túc và may mắn.

Chơi hoa
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhà ai nấy
cũng không thể thiếu những cây đào,
mai, quất… vừa để trang trí nhà cửa
vừa cầu mong sự may mắn, hạnh phúc
và thịnh vượng. Ngày nay, thú chơi
hoa của người Việt đã được nâng cấp
lên với những loài hoa, cây cảnh được
nhập từ nước ngoài.
Gói bánh chưng bánh tét
Đây là một nét đẹp truyền thống
đã được gìn giữ qua các thế hệ. Trong
những ngày se lạnh cuối năm, cả thôn
xóm cùng ngồi quây quần bên nồi bánh
tỏa khói nghi ngút thể hiện sự sum vầy,
đoàn tụ. Ngày nay, mặc dù cuộc sống
bận rộn hơn nhưng nhiều gia đình ở
Việt Nam vẫn giữ được phong tục gói
bánh chưng bánh tét để nhớ công ơn
của tổ tiên.
Tổng cựu nghinh tân
Những ngày cuối năm, người Việt
có phong tục dọn dẹp nhà cửa sạch
sẽ, mua sắm quần áo, đồ dùng mới.
Người lớn cũng dặn dò con cháu, trong
khoảnh khắc giao thừa sẽ không cãi cọ,
không trách phạt hay mắc lỗi. Những
người có hiềm khích với nhau cũng xí

xóa hết, giây phút năm mới chỉ chúc
tụng nhau những gì tốt lành và may
mắn.
Đón giao thừa
Giao thừa là khoảnh khắc thiêng
liêng khi mà đất trời gặp nhau và ai
chứng kiến cũng đều trào dâng lên
một cảm xúc khó tả. Đón giao thừa
không thể thiếu mâm ngũ quả với ước
nguyện cho một năm mới sung túc và
no ấm.
Xông đất
Dù đã trải qua hàng trăm năm
nhưng người Việt vẫn giữ được tục
xông đất ngày Tết. Người ta tin rằng
nếu người xông đất hợp tuổi thì cả năm
gia đình đấy sẽ gặp nhiều may mắn,
phát tài phát lộc. Vì thế, họ thường mời
những người có vận tốt, hợp tuổi với
chủ nhà đến xông đất. Người xông đất
phải ăn mặc chỉnh tề, sau đó phải đi
hết một vòng quanh nhà với hy vọng
may mắn sẽ luôn tràn ngập khắp nhà
gia chủ.
Chúc Tết và mừng tuổi
Chúc Tết là phong tục đẹp và không
thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán.
Dịp năm mới, mọi người đều trao cho
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nhau nhiều lời chúc tốt đẹp như sức
khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng,
vạn sự như ý và hướng tới những điều
tốt lành. Song song với chúc Tết đó là
tục lệ mừng tuổi. Theo quan niệm của
người Châu Á, màu đỏ tượng trưng cho
sự may mắn. Vì vậy, các bậc ông bà, cha
mẹ hay lì xì cho con cháu mình những
bao lì xì đỏ chót với lời chúc may mắn,
thành công.
Khai nghề
Vào dịp năm mới, người có chức
tước khai ấn, học trò sẽ khai bút, nhà
nông khai canh, thợ thủ công khai
công, người buôn bán mở cửa hàng
lấy ngày. Sau ngày Mồng Một, “Tứ dân
bách nghề” đều chọn ngày để khai
nghề với ước mong về một năm mới
làm ăn phát tài phát lộc, thuận buồm
xuôi gió.
Dù đi xa mấy nhưng mỗi dịp Tết đến
Xuân về, người người đều cố gắng trở
về quê hương, đoàn viên bên gia đình.
Bao nhiêu năm trôi qua, mỗi người con
đất Việt đều không quên đi cội nguồn,
mỗi ngày đều góp phần bảo tồn, gìn
giữ những truyền thống, phong tục
đẹp đẽ của dân tộc.

Xin chữ đầu xuân -

NÉT ĐẸP VĂN HÓA CỦA NGƯỜI VIỆT
THU HƯỜNG

Với quan niệm “biết chữ” là
chạm vào cánh cửa của tương
lai... nên vào mỗi dịp Tết đến
xuân về, người Việt thường có
phong tục xin chữ và cho chữ.

N

gười cho chữ là người dày
công học hành, có thể
chính là những ông đồ dạy
học ở những làng quê hoặc
phải là những người “có danh với núi
sông”. Còn người xin chữ thường là
những chủ nhà cầu mong những tin
mừng cùng những vận hội mới trong
cuộc đời và đặc biệt là những nhà có
người theo học, mong được con chữ

của Thánh hiền, giáng ứng cho may
mắn trong học hành thi cử.
Theo nhà thư pháp Cung Khắc
Lược, xin chữ đầu năm chính là mong
muốn của người xin chữ cho cả một
năm mới mang đến những điều may
mắn, bình an và phúc thọ tràn đầy. Mỗi
bức thư pháp khi hoàn thành bao giờ
cũng có hai con người đồng cảm, đó là
bộ óc, trí tuệ của người cho chữ gặp trái
tim, tâm hồn người xin chữ.
Ngoài cầu may mắn, người ta còn
muốn xin cái đức độ, tài năng của ông
đồ và lấy chữ để răn mình. Đó cũng
là một minh chứng về truyền thống
hiếu học, trọng chữ nghĩa của dân tộc
Việt Nam.

Chữ Nho có thể viết theo nhiều
cách, nên người cho chữ tùy tâm trạng,
tùy hoa tay có thể tạo ra những hình
tượng lạ mắt. Mỗi chữ hiện ra dưới tay
các thầy đồ không chỉ là những tác
phẩm nghệ thuật thư pháp mà còn bộc
lộ tấm lòng, tính cách, tâm hồn và cả sự
sáng tạo của mỗi cá nhân.
Chữ xin cũng tùy theo nguyện
vọng của người xin chữ, nhưng đầu
xuân năm mới mọi gia đình thường
mong một cuộc sống bình an, từ đó
người dân thường hay xin chữ “An”, chữ
“Phúc” cho toàn thể gia đình, con cháu;
người kinh doanh, buôn bán thì hay xin
chữ “Hưng”, chữ “Thịnh”, chữ “Phát”, chữ
“Lộc”, chữ “Tín”; người đi học thường

xin chữ “Tài”, “Đăng khoa”, người cầu sức
khỏe sống lâu xin chữ “Thọ”…, có người
muốn rèn khả năng chịu đựng thường
xin chữ “Nhẫn” vì có nhẫn có nhịn thì
mới chuyển nguy thành yên, bại thành
thắng, dữ thành lành...
Chữ thường được viết trên nền giấy
đỏ, bởi màu đỏ vốn là màu rực rỡ nhất
và theo quan niệm của người phương
Đông còn duy trì tới ngày nay, màu đỏ
là màu của sự sống và sự tái sinh, là biểu
tượng của sự may mắn. Những câu đối,
câu chúc bằng mực tàu trên giấy đỏ
là những món quà tinh thần để đón
chào năm mới, biểu thị cho những ước
vọng đầu Xuân. Cùng với thời gian và
sự chuyển biến của xã hội, mọi người
vẫn nhớ tới nét đẹp văn hóa này là một
điều đáng mừng.
Xuân lại đang về trên khắp các nẻo
đường, một năm mới lại đến. Người
người lại rộn ràng rủ nhau đi xin chữ
cầu lộc, cầu tài, cầu may đầu năm. Tuy
nhiên, việc xin chữ và cho chữ cần được
trân trọng, bảo tồn và phát huy theo
đúng với ý nghĩa nhân văn của phong
tục này./.
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TRANG XUÂN CANH TÝ

Ngày xuân ngẫm về những điều ý nghĩa
của cuộc sống

1. THẾ NÀO LÀ THÀNH CÔNG
Khi người ta đến tuổi trung niên,
thân thể khỏe mạnh, có tiền dành dụm,
đã kết hôn, vợ chồng quan tâm chăm
sóc lẫn nhau, con cái vâng lời, có được
công việc mà mình yêu thích. Chẳng
cần nổi tiếng, cũng không cần phát
tài, không cần thiết cứ phải chạy theo
người ta mà làm việc, được sống lương
thiện đúng với chính bản thân mình,
đây chính là thành công vậy.
2. THẾ NÀO LÀ NIỀM VUI
Vu Quyên, một giáo viên đại học
Phục Đán qua đời vì căn bệnh ung
thư, vào những thời khắc cuối cùng
của cuộc đời, cô đã viết trong nhật ký
rằng: “khi ở vào thời khắc giới hạn của
sự sống và cái chết, bạn sẽ phát hiện
rằng, mọi phấn đấu của bản thân (thức
trắng đêm trong một khoảng thời gian
dài giống như việc tự sát mạn tính vậy),
những đòi hỏi mua nhà mua xe, đều
mang đến rất nhiều áp lực cho bản
thân. những thứ này đều là phù vân cả.
nếu như có thời gian, hãy ở bên con cái
nhiều hơn, lấy số tiền đó mà mua thêm
vài đôi dép cho ba mẹ, đừng liều mạng
để đổi căn nhà lớn gì đó, hoặc đổi xe
hạng sang gì đó, hãy ở bên cạnh những
người mà mình thương yêu, căn nhà
nhỏ mà ấm cúng, thì đi xe đạp cũng sẽ
thấy vui”.

3. GIÁ TRỊ CỦA BẠN NẰM Ở ĐÂU
Nếu như bạn nằm liệt giường hoặc
đột nhiên chết đi, việc đầu tiên mà đơn
vị công tác của bạn làm chính là tìm
một người khác để thay thế, tất cả đều
sẽ vận hành bình thường, bạn sẽ không
quan trọng như bạn nghĩ. còn ba mẹ,
người nhà và những đứa con của bạn,
họ sẽ cảm thấy như bầu trời đã đổ sụp
xuống. đối với họ, bạn mới thật sự là
người quan trọng. vậy nên lúc có bệnh
thì nên giành thời gian cho bản thân,
làm việc đúng mức, ở bên gia đình
nhiều hơn, yêu mến bản thân mình,
sống những ngày tháng yên bình, vui
vẻ và hạnh phúc.
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4. HẠNH PHÚC LÀ GÌ
Trong nhà không có người bệnh,
bên ngoài không có kẻ thù, trong mối
quan hệ không có kẻ tiểu nhân, bên
cạnh không có những kẻ xấu xa, làm
việc có người thành thạo, đàm luận
có người thông minh. tụ họp có cao
nhân, uống trà có hiền nhân, tán gẫu
có người phóng khoáng.
Trong cuộc sống, có những việc
thích làm, có một thân thể khỏe mạnh,
có người yêu thương mình, có những
đứa con dễ thương đáng yêu, có những
người bạn đã một thời gian không gặp
mà nhớ đến. Đây chính là hạnh phúc.
Hồng Hạnh (biên soạn)

THUẬT HÙNG BIỆN CỦA NGƯỜI XƯA:

Thế
đồng
nghĩa

T

ư duy và ngôn ngữ không
phải là cặp một đối một. Có
khi cùng một từ ngữ, một câu
có thể biểu đạt một nội dung
tư duy khác nhau. Có khi cùng một nội
dung tư duy như nhau mà có thể biểu
đạt bằng những hình thức khác nhau.
Tuy rằng các hình thức ngôn ngữ khác
nhau có thể dùng để biểu đạt một nội
dung tư duy, song hiệu quả biểu đạt
lại không như nhau. Thuật Thế đồng
nghĩa là phương pháp giành chiến

thắng trong tranh luận bằng việc dựa
vào các hình thức biểu đạt ngôn ngữ
khác nhau được lựa chọn để biểu đạt
một nội dung tư duy.
Ta hãy quan sát câu chuyện A - van
-ti đoán mộng cho vua:
Có một ông vua nằm mê có
người nhổ hết răng của ông ta đi. Khi
tỉnh dậy, ông ta đòi tể tướng đến giải
mộng. Tể tướng nói: “Cả nhà bệ hạ sẽ
chết trước bệ hạ”.

Nhà vua nghe vậy giận dữ, giết chết
tể tướng. Sau đó vua lại gọi A - van - ti
đến giải mộng. A - van - ti nói: “ Bệ hạ
sẽ trường thọ hơn hết thảy mọi gia
quyến”.
Hoàng đế vui vẻ hẳn lên, thưởng
cho A - van - ti một áo gấm.
Qua hai cách nói trên ta thấy, tể
tướng và A - van -ti cùng biểu đạt một
nội dung tư tưởng như nhau, tức là
vua chết sau, gia thuộc chết trước. Thế
nhưng hình thức ngôn ngữ sử dụng
khác nhau mà hiệu quả biểu đạt khác
nhau. «cả nhà bệ hạ sẽ chết trước bệ
hạ». Quốc vương nghe ra như nguyền
rủa gia quyến ông ta chết sớm, và kết
quả là tể tướng bị xử tử. Còn A - van - ti
nói: « Bệ hạ sẽ trường thọ hơn hết thảy
mọi gia quyến». Như vậy ta có cảm giác
là ca ngợi quốc vương trường thọ. Hiệu
quả biểu đạt đã khác xa với cách trên.
Sử dụng được thuật Thế đồng
nghĩa trong nhiều trường hợp, chúng
ta có thể tránh xa được điều cấm kỵ.
Lan Phương (biên soạn)
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Y TẾ - SỨC KHỎE

BỆNH VIÊN SẢN NHI HƯNG YÊN TRIỂN KHAI THÀNH
CÔNG PHƯƠNG PHÁP THỤ TINH ỐNG NGHIỆM IVF
THẢO HOÀN

B

ệnh viện Sản nhi Hưng Yên đã triển khai thành
công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm IVF, là
phương pháp điều trị hiếm muộn và tỉ lệ thành
công đạt cao.
Ca đầu tiên là trường hợp của chị Đỗ Thị H (ở thành phố
Hưng Yên) đã kết hôn được 3 năm, có tiền sử bị buồng trứng

T

đa nang, với ba lần thụ tinh nhân tạo bằng phương pháp IUI
không thành công. Nhưng ngay sau lần đầu tiên sử dụng
phương pháp IVF, chị H đã có thai. Đến tháng 11/2019, Bệnh
viện có 2 ca đã chuyển phôi thành công, 8 cặp vợ chồng
thực tham gia và 25 hồ sơ đăng ký thực hiện IVF tại bệnh
viện, trong đó có cả bệnh nhân từ các tỉnh: Hà Nam, Hải
Dương, Lào Cai…
Với việc đăng ký thụ tinh ống nghiệm tại Bệnh viện Sản –
Nhi Hưng Yên, người bệnh không chỉ thuận lợi trong việc đi
lại, chăm sóc mà còn giảm được khoảng vài chục triệu đồng
so với lựa chọn thực hiện tại các bệnh viện tuyến trên.
Bác sĩ Phạm Thị Thu Trang Phó giám đốc Bệnh viện Sản
nhi Hưng Yên cho biết: “Trung bình mỗi cặp vợ chồng thực
hiện kỹ thuật IVF tại bệnh viện có thể tiết kiệm được khoản
chi phí đi lại, chỗ ở để theo dõi, chưa kể bệnh viện còn giảm
thêm 10% cho mỗi ca điều trị. Nếu đặt phôi lần đầu thành
công ngay thì chi phí điều trị còn thấp hơn rất nhiều”.

VÌ SAO CẦN PHẢI SÀNG LỌC SƠ SINH ?
THẢO HOÀN

heo tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có khoảng 8
triệu trẻ mắc các dị tật bẩm sinh. Bằng biện pháp
sàng lọc sơ sinh ngay trong vòng 48 giờ sau
sinh có thể phòng tránh được hậu quả nặng nề
của các bệnh lý, dị tật bẩm sinh, mang lại cuộc sống bình
thường, khỏe mạnh cho trẻ.
Những bệnh lý có thể được phát hiện khi thực hiện
sàng lọc:
- Thiếu men G6PD: Là bệnh di truyền gây vàng da sơ
sinh, nếu kéo dài có thể tăng nguy cơ tử vong do bệnh lý
về não, gây ra biến chứng nguy hiểm như chậm phát triển
trí tuệ, vận động, thần kinh... Tỷ lệ bệnh lý này gặp trên lâm
sàng là 2/100.
- Suy giáp bẩm sinh (CH): Khi mắc bệnh lý này, tuyến
giáp của trẻ không tự sản xuất hormon tuyến giáp, nếu
không được điều trị kịp thời trẻ sẽ bị lùn và đần độn do
hormon tuyến giáp cần cho sự phát triển của não bộ và cơ
thể suốt cuộc đời.
- Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh (CAH): là bệnh
di truyền, thường gặp ở trẻ gái, xuất hiện khi chức năng sản
xuất hormon tuyến thượng thận bị rối loạn. Trẻ thường dậy
thì sớm, trẻ gái sẽ có bộ phận sinh dục dần phát triển nam
tính do tuyến thượng thận sản sinh ra androgen.
- Tan máu bẩm sinh (Thalassemia): là bệnh thiếu máu
do tan máu di truyền có ở cả nam và nữ. Bệnh có hai biểu
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hiện là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể. Đây là một căn
bệnh khó chữa, nhưng lại dễ phòng ngừa thông qua xét
nghiệm sàng lọc sơ sinh.
- Suy giảm thính lực bẩm sinh: bệnh xảy ra do tổn
thương cơ quan thính giác ngay từ thời kỳ bào thai nên trẻ
sinh ra bị giảm thính lực. Việc phát hiện và can thiệp sớm sẽ
giúp phát triển bình thường.
Ngoài ra, sàng lọc sơ sinh còn có thể giúp phát hiện
một số bệnh lý khác như bệnh rối loạn chuyển hóa acid
amin phenylalanine, bệnh rối loạn chuyển hóa galactose...
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TẠO RA VIRUS TIÊU DIỆT MỌI LOẠI TẾ BÀO UNG THƯ

C

HỒNG HẠNH

ác nhà khoa học vừa tạo ra một loại virus đậu
mùa có tên gọi CF33, có khả năng tiêu diệt
mọi loại ung thư khi thử nghiệm tại phòng thí
nghiệm và thu nhỏ các khối u khi thử nghiệm
trên chuột.
Chuyên gia người Mỹ về ung thư, Giáo sư Yuman Fong
và công ty công nghệ sinh học Australia Imugene đã hợp
tác cho ra đời loại virus này. Họ hy vọng phương pháp mới
có thể được thử nghiệm lâm sàng trên các bệnh nhân
mắc ung thư vú và một số loại ung thư khác vào năm tới.
Các nhà khoa học Mỹ từng biến một loại virus gây
cảm lạnh thông thường thành một phương pháp chữa
trị ung thư não. Một vài bệnh nhân đã hoàn toàn khỏi
bệnh, trong khi một số khác có khối u nhỏ hơn rõ rệt.
Một dạng biến đổi từ virus gây đau họng gọi là Imlygic
hoặc T-Vec đang được sử dụng để điều trị khối u ác tính.
Virus này giúp hệ thống miễn dịch cơ thể nhận biết và
tiêu diệt các khối u bằng cách tìm ra các tế bào u ác tính
và giết chết chúng.

T

Trong một trường hợp khác, Phó giáo sư nghiên cứu người
Australia Tom John thuộc Viện Nghiên cứu Ung thư Olivia
Newton John gần đây đã thử nghiệm một phương pháp điều
trị virus kết hợp với liệu pháp điều trị bằng thuốc miễn dịch
Keytruda (thuốc điều trị ung thư) trên 11 bệnh nhân mắc ung
thư phổi. Kết quả là khối u của 3 trong số 11 bệnh nhân được
thu nhỏ lại.

HÍT THỞ: BÍ QUYẾT SỐNG KHỎE MẠNH

iến sĩ James Hull, bác sĩ tư vấn đường hô hấp
đến từ bệnh viện Royal Brompton tại London,
cho biết thở sai cách là nguyên nhân gây ra các
triệu chứng đau đầu, buồn nôn, khó chịu lồng
ngực và mất tập trung.
Trung bình ta hít thở 14 lần mỗi phút. Tuy nhiên, trong
lúc căng thẳng, hầu hết chúng ta bị rối loạn nhịp thở, thể
hiện qua việc thở gấp, ngắn hoặc nghẹt thở. Do đó, cơ chế
tự bảo vệ sẽ thu hẹp thanh quản và làm thay đổi giọng
nói.
Theo lời khuyên của các bác sĩ, thở bằng mũi thì tốt
hơn thở bằng miệng. Mũi có chức năng lọc, giữ ẩm, và
giảm tốc độ thở, đồng thời làm nóng luồng khí từ bên
ngoài ngăn không cho luồng khí lạnh tác động đến phổi
gây ho. Thở bằng miệng vào buổi đêm có thể gây sâu
răng. Theo nghiên cứu của New Zealand công bố trên tờ
Journal of Oral Rehabilitation, việc thở bằng miệng làm
bốc hơi tuyến nước bọt bảo vệ, khiến axit sản sinh từ các
vi khuẩn không thể dung hòa trong miệng.
Theo tiến sĩ Anindo Banerjee, chuyên gia hô hấp tại
bệnh viện Southampton General, Anh, thở sai cách cũng
có thể giảm lượng khí C02 trong máu, dẫn đến cơ thể bị
nhiễm kiềm.
Sau khi biết lợi ích của hít thở sâu, bạn nên học
cách thực hiện bài tập hít thở sâu như sau:
- Nằm ngửa trên giường hoặc ngồi trên một cái ghế

thoải mái ở tư thế thẳng đứng. Giữ một trong hai bàn tay của
bạn trên dạ dày và bàn tay kia trên ngực. Hít một cách chậm
rãi. Nhớ hít thở từ bụng thay vì ngực. Đảm bảo rằng dạ dày
của bạn tăng lên khi bạn hít vào. Hít một hơi thật sâu qua mũi
và sau đó giữ hơi thở trong vài giây. Thở ra qua miệng nhưng
làm chậm. Nếu bạn mất 4 giây để hít phải mất 8 giây để thở
ra. Chỉ cần tập trung hoàn toàn vào hơi thở của bạn và quên
đi mọi thứ khác.
Hãy chắc chắn thực hiện 4-8 lần thở mỗi ngày để xem kết
quả. Nếu mỗi ngày bạn tập luyện từ 20-30 phút thì sau 2-3
tháng, lượng serotonin - một chất được não sản xuất ra quyết
định tâm trạng và khả năng tập trung của con người, khiến
bạn cảm thấy dễ chịu thoải mái.
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TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG NHẦM LẪN HAI PHỤ ÂM ĐẦU L VÀ N
Ở HỌC SINH HƯNG YÊN

N

gày 14/12/2019, Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh Hưng
Yên đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào
tạo tổ chức hội thảo chuyên đề “Thực
trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục hiện
tượng phát âm và viết chính tả nhầm lẫn hai phụ âm
đầu L – N ở học sinh tỉnh Hưng Yên do TS. Nguyễn
Khắc Hào - Chủ tịch Liên hiệp Hội làm Chủ nhiệm.
Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của
các thầy cô giáo, các nhà khoa học, nhà quản lý. Nội
dung trao đổi xoay quanh nguyên nhân, bản chất của
sự nhầm lẫn phát âm và viết chính tả hai phụ âm đầu
L – N, từ đó xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm giúp
các em học sinh nói đúng viết đúng.
Kết thúc buổi hội thảo, TS. Nguyễn Khắc Hào
khẳng định, những ý kiến đánh giá, đóng góp tại hội
thảo sẽ giúp cho nội dung của chuyên đề được hoàn

thiện đầy đủ, sát với thực tế, làm cơ sở để Ban chủ nhiệm
đề tài tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp
hiệu quả./.
Võ Triệu

ỦY BAN KIỂM TRA LHH VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI HƯNG YÊN

N

gày 13/11/2019, đồng chí Phan Tùng Mậu
phó chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam Trưởng
ban kiểm tra Ủy ban kiểm tra Liên hiệp Hội
Việt Nam và đoàn công tác đã về làm việc
với Liên hiệp Hội tỉnh Hưng Yên.
Đoàn đã được nghe báo cáo về tình hình thực hiện
Điều lệ Liên hiệp hội Viêt Nam từ năm 2015 đến nay
gồm: công tác tổ chức, thông tin và phổ biến kiến
thức, hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội,
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tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy phong trào
sáng tạo khoa học công nghệ, triển khai các đề tài dự
án; kết quả hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh và công
tác kiểm tra năm 2019, những thuận lợi, khó khăn và
kiến nghị, đề xuất.
Liên hiệp Hội Việt Nam đã đánh giá cao hoạt động
của Liên hiệp hội tỉnh Hưng Yên cũng như đồng tình
với những kiến nghị của Liên hiệp Hội tỉnh Hưng Yên./.
Tạ Đức

Số 8 tháng 1/ 2020

QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ
14/2014/QĐ-TTG NGÀY 14.02.2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

N

Toàn cảnh hội nghị.

gày 10/12, Liên hiệp các
Hội khoa học và kỹ thuật
tỉnh tổ chức Hội nghị
triển khai Quyết định số
14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014
của Thủ Tướng Chính phủ về hoạt
động tư vấn, phản biện và giám
định xã hội (TVPB và GĐXH) trong
hoạt động của Liên hiệp các Hội
KHKT Việt Nam.
Các đại biểu đã được phổ biến
và hướng dẫn các nội dung mới,
trọng tâm của Quyết định số 14
ngày 14.02.2014 của Thủ Tướng
Chính phủ về hoạt động TVPB và
GĐXH của Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật Việt Nam; Thông
tư hướng dẫn số 11/2015/TT – BTC
ngày 29.01.2015 của Bộ Tài Chính
về cơ chế tài chính cho hoạt động
tư vấn, phản biện và giám định xã
hội của Liên hiệp và hội Khoa học
và Kỹ thuật Việt Nam.
Hội nghị nhằm giúp các đại biểu
có thêm cơ sở, luận cứ khoa học và
thực tiễn để phục vụ quá trình xây
dựng, thẩm định phê duyệt, thực

ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch LHH
phát biểu tại hội nghị.

hiện các đề án, cơ chế chính sách tại
địa phương. Từ đó, chủ động tham
gia xây dựng, thực hiện đường lối,
chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước về các vấn đề liên quan
đến khoa học và công nghệ, giáo
dục và đào tạo; góp phần nâng cao
năng lực và vị thế của Liên hiệp hội
địa phương và các hội thành viên
trong việc giải quyết các vấn đề của
thực tiễn phát triển ở các ngành,
các cấp, các địa phương.

Sau khi được nghe phổ biến nội
dung Quyết định và thông tư hướng
dẫn, các đại biểu đã cùng nhau trao
đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh
nghiệm, cách làm hay nhằm nâng
cao vai trò tư vấn phản biện và giám
định xã hội đồng thời nâng cao năng
lực đáp ứng yêu cầu công tác TVPB
và GĐXH của Liên hiệp các Hội KHKT
tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Minh Huấn

BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG

I

Số 8 tháng 1/ 2020

I

45

Xuân
Canh Tý
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