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Xuân Nhâm Dần

Tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu 
dương những cố gắng, nỗ lực phấn đấu và 
những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được. Hưng Yên 
có lợi thế của một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ, trong 
vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và tam giác tăng trưởng 
Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Hưng Yên có truyền 
thống văn hóa lâu đời, giàu bản sắc của vùng đất văn 
hiến và truyền thống lịch sử anh hùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: tỉnh cần đẩy 
mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm
190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

1 HỒNG ĐIỆP

Ngày 19/12, tỉnh Hưng Yên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 
25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động 
hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đọc diễn văn tại buổi lễ. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đặng Văn Cảo 
 phát biểu tại lễ kỷ niệm
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Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm 
cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi nhân dân
 tại thành phố Hưng Yên

Đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  
Chủ tịch LHH KHKT tỉnh Hưng Yên và các đại biểu dự lễ kỷ niệm

đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm 
đưa Nghị quyết vào cuộc sống; biến những quyết định của Đại 
hội thành hiện thực sinh động trong thực tiễn, đưa Hưng Yên 

tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, đến năm 2030 trở thành tỉnh 
công nghiệp phát triển, hiện đại, văn minh, giàu đẹp.

Đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, 
sau 25 năm tái lập, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã có nhiều 
chủ trương sáng suốt, đột phá, đưa quê nhãn phát triển 
nhanh và khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nhiều dấu 
ấn nổi bật. Kinh tế tăng trưởng bình quân 10,21%/năm, 
cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế; tổng 
sản phẩm trên địa bàn tăng 43,5 lần và đứng thứ 16/63 
tỉnh, thành phố; thu ngân sách nhà nước tăng gấp hơn 
210 lần và trở thành 1/16 tỉnh, thành phố tự cân đối được 
ngân sách từ năm 2017; công nghiệp phát triển nhanh 
với 7 khu công nghiệp đang hoạt động thu hút nhiều 
dự án đầu tư lớn, sử dụng công nghệ hiện đại. 100% số 
xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và được Thủ tướng 
Chính phủ công nhận tỉnh đạt nông thôn mới năm 2020, 
đứng thứ 3 cả nước. 

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương 
Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân tỉnh Hưng Yên. q

BẢN TIN
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tạo điều kiện mọi mặt về hạ tầng để các 
nhà đầu tư triển khai dự án. Đối với các 
nhà đầu tư, nghiêm túc thực hiện các 
cam kết bằng hành động cụ thể, góp 
phần thu hút công nghệ cao vào Hưng 
Yên và Việt Nam; đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao; góp phần vào quá 
trình chuyển đổi xanh, phát triển bền 
vững và xây dựng văn hóa, đời sống 
vật chất tinh thần, an sinh xã hội địa 
phương. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính đã đến dự lễ khởi 
công 2 công trình giao thông trọng 
điểm tại Hưng Yên gồm: dự án nâng 
cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà 
Nội-Hưng Yên kéo dài và dự án tuyến 
đường bên kết nối cao tốc Hà Nội-Hải 
Phòng với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.q  

Ngày 23/12, Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính và 
đoàn công tác của Chính 
phủ đã thăm, làm việc tại tỉnh 

Hưng Yên
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ 

tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
đánh giá cao, biểu dương những cố 
gắng và kết quả mà Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân Hưng Yên đã đạt 
được, nhất là trong năm 2021 dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong đó 
các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đạt 
và vượt chỉ tiêu đề ra; môi trường đầu tư 
được cải thiện; ổn định chính trị, trật tự 
an toàn xã hội; đời sống vật chất, tinh 
thần của người dân được cải thiện... Đặc 
biệt, tỉnh Hưng Yên đã kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên

1 DƯƠNG GIANG

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểuThủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên

Ngày 23/12, Thủ 
tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính 
và đoàn công tác 
của Chính phủ đã 
thăm, làm việc tại 
tỉnh Hưng Yên.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ 
trao Quyết định chấp thuận chủ trương 
đầu tư và bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 
tại tỉnh Hưng Yên với quy mô lớn, có 
sức lan tỏa, tạo việc làm và đóng góp 
vào ngân sách. Thủ tướng biểu dương 
Hưng Yên đã tích cực cải thiện môi 
trường đầu tư,  năng lực cạnh tranh để 
thu hút các dự án quy mô lớn. Tại buổi 
lễ có 9 quyết định đầu tư với hơn 6,3 tỷ 
USD được trao cho các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước. Qua đó chứng 
minh uy tín, năng lực cạnh tranh, môi 
trường đầu tư của tỉnh Hưng Yên nói 
riêng và Việt Nam nói chung được 
nâng lên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh 
Hưng Yên tiếp tục cải cách hành chính, 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu ấn nút khởi công
2 công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Hưng Yên

 Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao Quyết định chấp thuận đầu tư 
cho các doanh nghiệp
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Phát biểu khai mạc hội thảo, 
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên 
Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng 
định, đây là cơ hội để Hưng 

Yên có thêm tài liệu khoa học quý báu 
để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn 
hóa của dân tộc, làm giàu có thêm vốn 
văn hóa của vùng đất Phố Hiến - Hưng 
Yên văn hiến cách mạng; lan tỏa sâu 
rộng thông điệp về một “Hưng Yên 
đoàn kết, sáng tạo, đầy ý chí và khát 
vọng vươn lên” trong giai đoạn tới. 

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản 
nhấn mạnh, đây là dịp để khai thác 
sâu hơn các yếu tố lịch sử văn hóa của 
vùng đất, con người Hưng Yên, về quá 
trình phát triển của Đảng bộ tỉnh, sự 
chuyển biến vượt bậc qua 25 năm tái 
lập tỉnh. Qua đó, quảng bá thành tựu, 
thế mạnh, triển vọng của Hưng Yên, là 
điểm đến hấp dẫn để thu hút xúc tiến 
đầu tư, tạo nguồn lực cho kinh tế xã 
hội phát triển.

Gần 30 tham luận tại hội thảo đề 
cập đến các vấn đề về vùng đất và con 
người Hưng Yên, quá trình thành lập 

tỉnh, sự lãnh đạo của Đảng bộ trong 
sự nghiệp cách mạng, công cuộc đổi 
mới trên quê hương Hưng Yên...

Hội thảo cũng nêu bật một số bài 
học kinh nghiệm qua thực tiễn 80 
năm xây dựng và trưởng thành của 
Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các thời 
kỳ đã có nhiều chủ trương sáng suốt. 
Đến nay Hưng Yên đứng trong Top 
đầu toàn quốc có tốc độ tăng trưởng 
cao; là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên của cả 
nước hoàn thành xây dựng nông thôn 
mới, lọt Top 16 tỉnh tự cân đối ngân 
sách.q   

1 THU PHƯƠNG

Hội thảo khoa học về chặng đường xây dựng 
và phát triển của tỉnh Hưng Yên

Ngày 29/11, tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thảo khoa học về chặng đường phấn đấu, xây dựng và phát triển của 
tỉnh Hưng Yên. Tham dự có đại diện Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Sử học 
thuộc Viện hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các nhà khoa học.

Toàn cảnh hội thảo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội thảo

Các đại biểu tham luận tại hội thảoPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh 
Trần Quốc Toản phát biểu tại hội thảo
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Xuân Nhâm Dần

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch 
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng 
Yên đã giới thiệu về tình hình 
phát triển kinh tế-xã hội của 

tỉnh, những điều kiện thuận lợi về hạ 
tầng phát triển công nghiệp và nguồn 
nhân lực để thu hút các doanh nghiệp 
đầu tư vào địa bàn. Hưng Yên có nhiều 
lợi thế về vị trí địa lý và giao thông như 
tiếp giáp thủ đô Hà Nội, sân bay quốc 
tế Nội Bài cùng hệ thống đường cao 

tốc đi lại thuận tiện, với nguồn nhân lực 
dồi dào và có các trường dạy nghề đáp 
ứng nhu cầu lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên 
mong Nhật Bản đầu tư hạ tầng các 
khu công nghiệp, phát triển khu công 
nghiệp công nghệ cao, công nghiệp 
sạch, thân thiện môi trường. Trên 
địa bàn tỉnh hiện có hơn 500 doanh 
nghiệp nước ngoài, trong đó đông 
nhất là các doanh nghiệp đến từ Nhật 

Bản (hơn 170 doanh nghiệp), với tổng 
số vốn đầu tư trên 3 tỷ USD. Hiện nay, 
tỉnh đang tiếp tục tạo điều kiện để các 
doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng thêm 
200 ha trong thời gian tới. Chủ tịch 
UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định tỉnh 
đã và đang sẵn sàng tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để doanh nghiệp của Nhật 
Bản nói chung và của tỉnh Tochigi nói 
riêng đầu tư và kinh doanh thành công 
tại tỉnh Hưng Yên. q  

Hưng Yên ưu đãi nhà đầu tư Nhật Bản  
phát triển công nghiệp công nghệ cao

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, 
ngày 23/11, trong khuôn khổ Hội 
nghị Hợp tác địa phương Việt Nam-
Nhật Bản ở tỉnh Tochigi (Nhật 
Bản), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 
tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cam 
kết sẽ ưu đãi tối đa và tạo mọi điều 
kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư 
Nhật Bản.

1   THANH TÙNG

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn (thứ 2 bên trái) tham dự và phát biểu tại diễn đàn 
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Xuân Nhâm Dần

1   THANH TÙNG

Tập đoàn Sumitomo mở rộng 
Khu Công nghiệp Thăng Long II

Theo phóng viên TTXVN tại 
Tokyo, trong khuôn khổ 
chuyến thăm chính thức Nhật 
Bản của Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính, ngày 25/11, ông Trần 
Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên 
và đại diện Tập đoàn Sumitomo (Nhật 
Bản), đã trao đổi bản ghi nhớ về việc hợp 
tác thúc đẩy dự án Khu Công nghiệp 
Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3). Đây 
là dấu mốc quan trọng mở ra cơ hội để 
Hưng Yên tiếp tục mở rộng khu công 
nghiệp tại tỉnh, nhằm thu hút các doanh 
nghiệp Nhật có công nghệ cao, hiện đại, 
thân thiện với môi trường.

Nằm phía Bắc tỉnh Hưng Yên, Khu 
Công nghiệp Thăng Long II có vị trí địa lý 
khá thuận lợi khi chỉ cách Hà Nội khoảng 
30km, cảng Hải Phòng khoảng 70km 
và cảng nước sâu Quảng Ninh khoảng 

110km. Năm 2005, tỉnh Hưng Yên đã 
cho phép Sumitomo và Công ty TNHH 
Khu Công nghiệp Thăng Long nghiên 
cứu khảo sát lập dự án và làm chủ đầu 
tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN 
Thăng Long II với quy mô 219,6 ha. Sau 
đó, các bên liên doanh đã thống nhất 
thành lập Công ty TNHH KCN Thăng 
Long II làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý 
và điều hành dự án.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên 
Trần Quốc Văn, để tiếp nhận thêm các 
nhà đầu tư, tháng 12 năm ngoái, Thủ 
tướng Chính phủ đã đồng ý mở rộng 
KCN Thăng Long II giai đoạn 3 với diện 
tích tăng thêm 180,5ha. Trên cơ sở đó, 
Công ty TNHH KCN Thăng Long II đã 
hoàn thành thủ tục lập, trình thẩm định 
và phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu 
công nghiệp, đồng thời thực hiện thủ 

tục quyết định chủ trương đầu tư dự 
án KCN Thăng Long II giai đoạn 3. Hồ sơ 
quyết định chủ trương đầu tư dự án KCN 
Thăng Long II giai đoạn 3 đã được các 
Bộ, ngành thẩm định và Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đang tổng hợp để báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định; 
dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2021. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng 
chia sẻ, khi KCN Thăng Long II và các dự 
án thu hút đầu tư vào khu công nghiệp 
đi vào hoạt động ổn định, sẽ tạo ra động 
lực trong thu hút đầu tư và phát triển 
công nghiệp của tỉnh; đồng thời thúc 
đẩy các ngành dịch vụ, công nghiệp 
phụ trợ phát triển. Cùng với đó, dự án 
này sẽ giải quyết thêm nhiều việc làm 
trực tiếp và gián tiếp cho người lao động 
địa phương và đóng góp vào nguồn thu 
ngân sách Nhà nước.q  

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn và đại diện Tập đoàn Sumitomo 
(Nhật Bản) trao đổi bản ghi nhớ về việc hợp tác thúc đẩy dự án Khu 

Công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3)

Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản

Khu Công nghiệp Thăng Long II
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Xuân Nhâm Dần

Theo phóng viên TTXVN tại 
Seoul (Hàn Quốc), ngày 
13.12, trong khuôn khổ Diễn 
đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

- Hàn Quốc tổ chức tại thủ đô Seoul, 
đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã trao 
Quyết định thành lập khu công nghiệp 
sạch và trao Bản ghi nhớ (MOU) hợp 
tác phát triển thành phố thông minh 
giữa tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn nhà 
đất Hàn Quốc (LH).

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 
- Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI), 
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối 
hợp tổ chức nhân chuyến thăm chính 
thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội 
Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp 
cao Quốc hội Việt Nam. Diễn đàn thu 
hút khoảng 500 doanh nghiệp của cả 
Việt Nam và Hàn Quốc tham dự theo 
hình thức trực tiếp và trực tuyến.

LH là doanh nghiệp đi đầu trong 
việc mở rộng và xây dựng các thành 
phố thông minh theo mô hình của Hàn 
Quốc. Hiện nay, LH đang cùng với Công 
ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam và lãnh đạo Tập đoàn LH 
trao bản ghi nhớ hợp tác phát triển thành phố thông minh ngày 13/12 

tại Seoul (Hàn Quốc)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn và lãnh đạo tập đoàn LH 
ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển thành phố thông minh 

ngày 2/12 tại Hưng Yên

Quang cảnh thành phố Hưng Yên

TDH Ecoland thực hiện dự án Khu công 
nghiệp sạch có quy mô hơn 140 ha 
thuộc Khu công nghiệp và Đô thị dịch 
vụ Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên. Đây 
là một phần của Dự án hợp tác kinh 
tế cốt lõi mà Chính phủ Hàn Quốc đã 
thúc đẩy tại Việt Nam thông qua chính 
sách hướng Nam mới trong lĩnh vực 
nhà ở, bất động sản và công nghiệp. 
Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ 
quyết định chấp thuận chủ trương 
đầu tư và được bổ sung vào Quy 
hoạch phát triển các khu công nghiệp 
ở Việt Nam đến năm 2020. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng 
Yên Nguyễn Hùng Nam cho biết: tỉnh 
Hưng Yên luôn đồng hành cùng doanh 
nghiệp giải quyết kịp thời những 
khó khăn, vướng mắc; đồng thời, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh 
nghiệp đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, 
triển khai đầu tư để dự án Khu công 
nghiệp sạch kiểu Hàn Quốc đầu tiên tại 
Việt Nam sớm đi vào hoạt động. Đây sẽ 
là biểu tượng cho sự hợp tác kinh tế Việt 
- Hàn, hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 
năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 
Nam - Hàn Quốc vào năm 2022. q

Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc phát triển 
thành phố thông minh tại Hưng Yên

1    KHÁNH VÂN
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Xuân Nhâm Dần

Phát biểu tại lễ khai trương, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng 
khẳng định việc ứng dụng 

công nghệ thông tin và chuyển đổi số 
là tất yếu trong phát triển toàn diện 
kinh tế xã hội của tỉnh. Thành phố 
Hưng Yên và các địa phương trong 
tỉnh cần nêu cao vai trò quản lý nhà 
nước trong thúc đẩy đô thị thông 
minh phát triển. Hoạt động của Trung 
tâm giám sát, điều hành đô thị thông 
minh phù hợp với thực tiễn yêu cầu 
đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều 
hành phát triển kinh tế xã hội phù hợp 

1  MINH HIẾU

Thành phố Hưng Yên có Trung tâm giám sát, 
điều hành thông minh

Ngày 28/10, thành phố Hưng Yên phối hợp với Viettel Hưng Yên tổ chức khai trương Trung tâm giám sát, điều 
hành thông minh thành phố Hưng Yên. 

với xu thế đổi mới, phát triển trong 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vận 
hành hiệu quả trung tâm vừa đem lại 
lợi ích thiết thực cho thành phố, vừa 
khẳng định quyết tâm của thành phố 
Hưng Yên trong việc chuyển đổi số, số 
hóa, quản lý đô thị. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 
Viettel Hưng Yên tiếp tục đồng hành và 
tích cực đầu tư hạ tầng, công nghệ để 
phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ 
thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn 

tỉnh, góp phần xây dựng chính quyền 
điện tử tỉnh Hưng Yên.

Từ đầu năm 2021, thành phố Hưng 
Yên đã phối hợp với Viettel Hưng Yên 
xây dựng Trung tâm giám sát, điều 
hành thông minh thành phố. Sau một 
thời gian triển khai, các hạng mục 
của trung tâm đã cơ bản hoàn thành, 
đưa vào sử dụng và hoạt động thử 
nghiệm với 7 hệ thống giám sát, điều 
hành thông minh như: An ninh trật 
tự; giao thông; thông tin báo chí và 

truyền thông... Trong đó, thành phố 
tập trung xây dựng giải pháp phản ánh 
hiện trường. Thông qua hệ thống này, 
người dân có thể gửi phản ánh, kiến 
nghị về những bất cập trong đời sống 
xã hội với chính quyền trực tiếp bằng 
điện thoại thông minh hoặc Trang 
thông tin điện tử của thành phố.

Nhân dịp này, UBND thành phố 
Hưng Yên và Viettel Hưng Yên đã ký kết 
thỏa thuận hợp tác chiến lược chuyển 
đổi số. q

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

UBND thành phố Hưng Yên và Viettel Hưng Yên ký kết thỏa thuận 
hợp tác chiến lược chuyển đổi số

Các đại biểu ấn nút khai trương Trung tâm giám 
sát, điều hành thông minh thành phố Hưng Yên
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Xuân Nhâm Dần

Đề tài được thực hiện từ năm 
2018 đến năm 2020, đã 
tiến hành khảo sát, phân 
tích thực trạng phát âm và 

viết sai chính tả hai phụ âm đầu L và 
N; lý giải nguyên nhân và đề xuất giải 
pháp khắc phục; xây dựng hệ thống 
học liệu; khảo sát 4.000 học sinh, 451 
giáo viên, 75 công chức, viên chức trên 
địa bàn tỉnh. Kết quả khảo sát cho thấy 

tình trạng phát âm và viết sai chính tả 
nhầm lẫn hai phụ âm đầu L và N khá 
phổ biến, xuất hiện ở cả 3 đối tượng 
khảo sát, trong đó nhầm lẫn trong 
phát âm cao hơn so với viết chính tả. 
Nguyên nhân của tình trạng này chủ 
yếu do môi trường giáo dục ngôn ngữ 
trong gia đình và nhà trường. 

Đề tài đã đưa ra bộ giải pháp về 
ngữ âm, xây dựng bộ học liệu văn bản 

1     MINH TÂM

Khắc phục tình trạng phát âm và viết sai chính tả 
nhầm lẫn hai phụ âm đầu L và N 

của học sinh, người dân tỉnh Hưng Yên

Tiến sỹ Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch LHH KHKT tỉnh Hưng Yên phát biểu  Toàn cảnh hội nghị

Ngày 24/9, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu kết quả thực 
hiện đề tài: “Xây dựng hệ thống học liệu nhằm khắc phục căn bản tình 
trạng phát âm và viết sai chính tả nhầm lẫn hai phụ âm đầu L và N của 
học sinh, người dân tỉnh Hưng Yên” do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ 
thuật tỉnh chủ trì, thực hiện. Đề tài do Tiến sỹ Nguyễn Khắc Hào, nguyên 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và 
kỹ thuật tỉnh làm chủ nhiệm.

và media. Bộ học liệu văn bản gồm 5 
bộ dành cho 5 lớp khối tiểu học, 1 bộ 
dành cho khối học sinh trung học, 1 bộ 
dành cho sinh viên sư phạm, 1 bộ cho 
đối tượng xã hội. Bộ học liệu media 
gồm 6 video có thể trình chiếu trên 
truyền hình hoặc trang web, 420 file âm 
thanh, 78 bản trình chiếu powerpoint là 
những trò chơi, đố vui ngắn, hấp dẫn. 
Bộ học liệu giúp học sinh về khả năng 
nhận biết và thói quen ngôn ngữ; giúp 
giáo viên và sinh viên sư phạm có cơ sở 
khoa học, hướng dẫn sử dụng tài liệu và 
rèn luyện để không mắc lỗi sai chính tả 
nhầm lẫn hai phụ âm đầu L và N... 

Ban chủ nhiệm đề tài đề xuất 
chuyển hóa bộ học liệu thành tài liệu sử 
dụng trong nhà trường tương ứng với 
từng lớp, từng cấp học để hỗ trợ học 
sinh rèn luyện phát âm và chính tả, từ 
đó khắc phục tình trạng mắc lỗi sai về 
phát âm và chính tả nhầm lẫn hai phụ 
âm đầu L và N...

Đánh giá cao kết quả và góp ý kiến 
bổ sung, xây dựng và hoàn thiện đề tài, 
các thành viên Hội đồng tư vấn nghiệm 
thu kết quả thực hiện đề tài đã bỏ phiếu 
bình chọn đề tài đạt xuất sắc.q                                                         Các đại biểu thảo luận
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Hội thảo nhận được hơn 20 
bài tham luận tập trung 
vào các vấn đề chủ yếu 
như: thực trạng và giải 

pháp nâng cao vai trò tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội của đội ngũ 
trí thức, khoa học; vai trò của mặt trận 
tổ quốc  và các đoàn thể đối với phát 
triển kinh tế xã hội; các giải pháp tập 
hợp, quy tụ và phát triển đội ngũ trí 
thức trong tình hinh mới; vai trò của 
các nhà khoa học trong phát triển 
sản xuất nông nghiệp, làng nghề; 
nâng cao chất lượng hội thi sáng tạo 

Nâng cao vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh Hưng Yên 
về hoạt động tư vấn phản biện 

1  THU PHƯƠNG

  Ngày 21/12, LHH KHKT tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thảo nâng cao vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh Hưng Yên 
về hoạt động tư vấn phản biện phục vụ phát triển KTXH trong tình hình mới.

kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh 
thiếu niên… 

Các ý kiến tại hội thảo khẳng định, 
hoạt động tư vấn, phản biện và giám 
định xã hội của đội ngũ trí thức là một 
kênh thông tin đáng tin cậy; đã đóng 
góp tích cực vào việc xây dựng đường 
lối, chủ trương, chính sách, pháp luật 
của Đảng, Nhà nước; góp phần thực 
hiện có hiệu quả các dự án phát triển 
kinh tế xã hội.

Theo đó,  LHH cần đề cao trách 
nhiệm trong nghiên cứu khoa học, tạo 

môi trường dân chủ, khuyến khích tìm 
tòi, sáng tạo, phát huy trí tuệ của các 
tổ chức và cá nhân. Tôn trọng sự tự do 
sáng tạo của trí thức dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, quản lý của Nhà nước, bảo 
đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động 
tư vấn, phản biện và giám định xã hội; 
bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, độc 
lập, khách quan trong những nội dung 
báo cáo tư vấn, phản biện và giám định 
xã hội.

Cùng đó, LHH tiếp tục chủ động 
thực hiện tư vấn, phản biện và giám 

định xã hội trong quá trình xây dựng 
chủ trương, đường lối, chính sách, các 
chương trình, dự án lớn có ảnh hưởng 
đến phát triển kinh tế xã hội của đất 
nước, nhất là về khoa học công nghệ, 
giáo dục và đào tạo, chính sách đối 
với trí thức. Qua đó nhằm nâng cao vai 
trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết 
đội ngũ trí thức; nghiên cứu, triển khai 
chương trình hành động thực hiện có 
chất lượng những nội dung đột phá 
chiến lược đã được xác định trong Nghị 
quyết Đại hội  Đảng các cấp. q

Toàn cảnh hội thảo

Đồng chí Lê Thị Thắm - Phó Chủ tịch LHH phát biểu tại hội thảo Đồng chí Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch LHH phát biểu tại hội thảo
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Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Hưng Yên đã tích cực chỉ đạo 
tổ chức triển khai nhiệm vụ và 
phối hợp chặt chẽ với cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp, các ngành 
và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015. Qua đó góp phần 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 
hệ thống hóa quy trình xử lý công việc 
hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định 
của pháp luật; xây dựng nền hành chính 
thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu 
lực, hiệu quả; hướng tới xây dựng chính 
quyền kiến tạo, liêm chính và phục vụ.

Ông Trần Tùng Chuẩn, Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên 
cho biết, lãnh đạo các đơn vị, bộ phận, 
phòng ban, các công chức thuộc các đơn 
vị hành chính nhà nước có sự nhất trí 

1  ĐỖ HUYỀN

Công cụ hữu hiệu cho nền hành chính hiện đại
Đến hết năm 2021, tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chuẩn 100% các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã 
triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Đây được coi là 
công cụ quan trọng, hỗ trợ cho các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh chuẩn hóa các quá trình giải quyết công 
việc, hướng đến một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững mạnh.

Hội nghị tổng kết  nhiệm vụ ISO năm 2021

cao và nhận thức được tầm quan trọng 
của việc xây dựng và áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2015, xem đó là một công cụ quản 
lý hữu hiệu trong công việc. 

Hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 là phiên bản mới nhất trong 
hệ thống quản lý chất lượng được nâng 
cấp từ TCVN ISO 9001:2008 với những 
thay đổi đột phá, giúp nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả thực hiện công vụ. TCVN 
ISO 9001:2015 gồm 10 điều khoản, 
tương ứng với chu trình PDCA (lập kế 
hoạch - thực hiện - kiểm tra - cải tiến), 
được đánh giá là sự nâng cấp và thay 
thế hoàn hảo cho hệ thống quản lý 
chất lượng trong bối cảnh cạnh tranh 
toàn cầu đang ngày càng phát triển. 
Phiên bản mới ISO 9001:2015 được tổ 
chức ISO kỳ vọng có thể duy trì đến 25 
năm. q

HƯNG YÊN ĐỨNG THỨ 13 TOÀN QUỐC 
về xếp hạng chỉ số VietNam ICT Index 2020

1  MINH TUẤN

Theo kết quả xếp hạng chỉ số 
VietNam ICT Index 2020, tỉnh 
Hưng Yên đứng thứ 13/63 tỉnh, 
thành phố trong cả nước. Con số 
này khẳng định việc ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt 
động quản lý hành chính, thực thi 
công vụ trên địa bàn tỉnh đã có sự 
chuyển biến tích cực.

CNTT là nền tảng để xây dựng 
nền hành chính công hiện 
đại, là cơ sở để xây dựng 
chính quyền điện tử, chính 

quyền số. Đến nay, 100% số công chức, 
viên chức của các cơ quan, đơn vị hành 
chính Nhà nước được trang bị máy vi 
tính phục vụ công tác chuyên môn, 
nghiệp vụ; 100% các cơ quan Nhà nước 
từ cấp tỉnh tới cấp xã thực hiện kết nối 
mạng diện rộng (Wan) của tỉnh với 
mạng diện rộng chuyên dùng CPNet; 
100% số công chức, viên chức sử dụng 
hòm thư điện tử. Tỷ lệ văn bản đi – đến 

và cập nhật dưới dạng điện tử đối với 
cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, huyện đạt 
100% (trừ các văn bản mật), đối với cấp 
xã tỷ lệ phản hồi, xử lý văn bản dưới 
dạng điện tử đạt 70%... 

Sở Thông tin và Truyền thông cho 
biết: Để đạt mục tiêu xây dựng chính 
quyền điện tử, chính quyền số thì yếu tố 
quan trọng nhất và có tính quyết định 
chính là CNTT. Hiện nay, cơ sở hạ tầng 
CNTT của tỉnh tương đối tốt với tỷ lệ bao 
phủ internet đạt 100% thôn, khu phố. 
CNTT được ứng dụng rộng rãi cũng đặt 
ra yêu cầu phải có giải pháp để bảo vệ 
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Các ngành, địa phương tập 
trung nhiều giải pháp nhằm 
cải thiện Chỉ số PAPI của 
tỉnh trên 8 lĩnh vực. Trong 

đó tập trung thực hiện đúng, đủ việc 
công khai, minh bạch trong việc ra 
quyết định theo quy định tại Pháp 
lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, 
thị trấn. Đồng thời, tích cực kiểm soát 
tham nhũng trong chính quyền các 
cấp, trong các dịch vụ công ích, đặc biệt 
các lĩnh vực thiết yếu tới đời sống dân 
sinh: Y tế, giáo dục, tuyển dụng vào cơ 
quan nhà nước. Cải thiện cơ sở hạ tầng 
căn bản đáp ứng yêu cầu nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người dân: điện 
lưới, nước sạch, giao thông, quản lý rác 
thải, an ninh trật tự, môi trường... Nỗ lực 
hơn nữa trong công tác quản trị điện tử; 
hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện 
tốt trách nhiệm phản hồi đối với ý kiến, 
phản ánh, kiến nghị thông qua Cổng 
thông tin điện tử.

nguồn dữ liệu trên không gian mở và 
giữ cho các máy vi tính hoạt động ổn 
định. Hiện nay, 100% máy vi tính của 
công chức, viên chức đều được cài đặt 
các phần mềm diệt vi rút và kết nối 

tới hệ thống Trung tâm điều hành an 
toàn, an ninh mạng SOC của tỉnh đặt 
tại Sở Thông tin và Truyền thông. Đầu 
tư cho CNTT chính là đầu tư cho phát 
triển, việc ứng dụng CNTT vào hoạt 

động của cơ quan nhà nước cùng với 
cải cách hành chính là các yếu tố cơ bản 
để xây dựng chính quyền điện tử giúp 
chính quyền hoạt động hiệu quả, chất 
lượng…  q                                                                          

1   NGỌC ANH

Hưng Yên cải thiện vị trí xếp hạng 
CHỈ SỐ PAPI

Năm 2021, tỉnh Hưng Yên xác định mục tiêu phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số hiệu quả 
quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng bậc so với năm trước.

Các nhiệm vụ được triển khai đồng 
bộ ở các cấp, tập trung trọng điểm tại 
các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh; kết hợp chặt chẽ với việc thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn của các 
sở, ban, ngành và nhiệm vụ phát triển 
kinh tế xã hội của huyện, thị xã, thành 
phố; xác định cải thiện và nâng cao Chỉ 
số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, lâu 
dài, kiên trì, liên tục của các cơ quan, 
đơn vị, đặc biệt là cấp huyện và cấp xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng 
Yên Nguyễn Duy Hưng cho biết, tỉnh 
chỉ đạo các địa phương đơn vị phát 
triển các mục tiêu về cơ sở hạ tầng, kỹ 
thuật. Tích cực đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động 
hành chính; tổ chức các khóa đào tạo, 
bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ, 
công chức học tập, nâng cao trình độ 
chuyên môn, nhằm thực hiện hiệu 
quả việc cải thiện Chỉ số PAPI. q

Hội nghị tổng kết  nhiệm vụ ISO năm 2021
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Hiệp hội doanh nghiệp Hưng 
Yên đã có nhiều hoạt động, 
tạo đòn bẩy vững chắc cho 
cộng đồng doanh nghiệp 

phát triển. Đã tổ chức cho các doanh 
nghiệp tham gia các Hội thảo tiếp cận 
EVFTA nhằm trang bị các kiến thức về 
sản xuất và xuất khẩu nông sản sang thị 
trường EU; đề xuất các chính sách, tạo 
lập liên kết chuỗi giữa sản xuất và xuất 
nhập khẩu nông sản, chủ động bắt kịp, 
tận dụng tốt cơ hội ngay từ khi hiệp định 
có hiệu lực.

Hiệp hội cũng tổ chức cho các doanh 
nghiệp tham dự các Diễn đàn hợp tác 

liên kết và phát triển khu vực phía Bắc 
để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu 
tư, quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm 
năng của Hưng Yên, kêu gọi đầu tư và 
các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh 
Hưng Yên, tìm kiếm đối tác tại các tỉnh 
thành trong khu vực. Truyền tải thông 
tin, hướng dẫn các doanh nghiệp tìm 
hiểu về Hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới (CPTPP), các Công ước để doanh 
nghiệp nắm bắt những cơ hội cũng như 
thách thức khi Việt Nam tham gia thị 
trường các nước thành viên Hiệp định.

Hiệp hội doanh nghiệp Hưng Yên 
còn hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các 

diễn đàn công nghiệp 4.0 hội nhập quốc 
tế, thúc đẩy xây dựng doanh nghiệp 
số, xây dựng mạng lưới thương mại 
số ATALINK nhằm tạo liên kết kết nối 
doanh nghiệp với nhà cung cấp, kết nối 
hệ thống sản xuất với nguồn nguyên vật 
liệu, kết nối sản phẩm với thị trường… 
Theo đó, đã kết nối, giao thương tới dữ 
liệu khoảng 800.000 doanh nghiệp/
tổ chức, 400 khu chế xuất, khu công 
nghiệp, 400 hội, Hiệp hội trong và ngoài 
lãnh thổ Việt Nam có xác thực. Mặt khác, 
Liên kết với các Trường Đại học đào tạo 
nghề, đào tạo lại cho doanh nghiệp, cho 
sinh viên khởi nghiệp nhằm cung cấp 
nguồn lao động chất lượng cao. q

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN GIÚP CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP 
HỘI NHẬP QUỐC TẾ THỜI CÔNG NGHIỆP 4.0

“Xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp có đủ năng lực, phẩm chất để quản lý vận hành doanh nghiệp  
phát triển hội nhập quốc tế”. Đây là mục tiêu cho giai đoạn 2021 - 2026 được Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng 
Yên đưa ra tại Đại hội lần thứ 4, diễn ra ngày 28/8.

1  THU HẰNG

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen cho các doanh 
nghiệp tiêu biểu tại Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, 

nhiệm kỳ 2021- 2026

Các đại biểu dự Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp

Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp khóa 2021-2026  ra mắt Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng cờ  
cho các doanh nghiệp xuất sắc
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Tỉnh cũng sẽ đầu tư, xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, 
đưa vào hoạt động khoảng 
4 khu công nghiệp, 10 cụm 

công nghiệp trong giai đoạn 2021-
2025. Đến năm 2030, hoàn thành đầu 
tư hạ tầng đồng bộ, đưa vào khai thác 
và phát huy hiệu quả các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp đã được 
thành lập trong giai đoạn 2021-2025.

Đến năm 2025, Hưng Yên đặt mục 
tiêu 100% khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập 
trung đạt quy chuẩn về môi trường, 
100% cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo 
vệ môi trường. Các làng nghề, tiểu thủ 
công nghiệp được cơ cấu lại, nâng cao 
về chất lượng, hiệu quả, tạo thêm việc 
làm, thu nhập cho người dân, góp phần 
xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, 
nông thôn mới nâng cao.

Để đạt được mục tiêu trên tỉnh tiếp 
tục hoàn thiện, xây dựng mới cơ chế, 

1   TIẾN TUẤN

Hưng Yên đặt mục tiêu tăng sản xuất
 công nghiệp từ 9-10%/năm

chính sách thúc đẩy phát triển công 
nghiệp; tiếp tục tái cơ cấu ngành công 
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 
tăng và phát triển bền vững; đẩy nhanh 
tiến độ phát triển kết cấu hạ tầng đồng 
bộ các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp. Chú trọng phát triển nguồn 
nhân lực và khoa học công nghệ cho 
sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công 
nghiệp. Cùng với đó là nâng cao hiệu 
quả xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương 
mại, khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp; 

bảo vệ môi trường trong quá trình 
phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp.

Theo thống kê, công nghiệp - xây 
dựng đang dần chiếm tỷ trọng cao 
trong cơ cấu kinh tế, phù hợp với định 
hướng của tỉnh trong nhiều kỳ Đại 
hội gần đây. Năm 2020, tỷ trọng công 
nghiệp - xây dựng của Hưng Yên chiếm 
61,5%; nông nghiệp - thủy sản chiếm 
9,65% và thương mại - dịch vụ chiếm 
28,85%. q

Giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng 
Yên phấn đấu chỉ số sản xuất công 
nghiệp bình quân tăng từ 9-10%/
năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 8,5 
tỷ USD.
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Thỏa thuận hợp tác gồm 5 nội 
dung: xây dựng, phát triển hạ 
tầng viễn thông - công nghệ 
thông tin; xây dựng nền tảng 

đô thị thông minh; hỗ trợ xây dựng đề 
án Chuyển đổi số trong các lĩnh vực y 
tế, giáo dục; hợp tác phát triển nguồn 
nhân lực; hợp tác toàn diện hỗ trợ tỉnh 
Hưng Yên trong việc đảm bảo an toàn 
thông tin mạng và an ninh mạng, phối 
hợp vận hành Trung tâm kiểm soát an 
toàn thông tin mạng của tỉnh.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đăng 
Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Viettel, mong 
muốn hợp tác với tỉnh Hưng Yên trên 
các lĩnh vực, trọng tâm là xây dựng 
đô thị thông minh, chính quyền số và 
cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho 
các doanh nghiệp dựa trên công nghệ 
trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây. 
Đồng thời, cam kết sẽ bố trí đủ nguồn 
nhân lực để thực hiện các nội dung hợp 
tác; hỗ trợ tỉnh Hưng Yên tiếp cận các 
doanh nghiệp, tổ chức khoa học có kinh 

Hưng Yên và Viettel hợp tác 
về chuyển đổi số 

1    KIÊN TRUNG

Toàn cảnh hội nghị

nghiệm chuyên môn và kiến thức về 
xây dựng chính quyền số, đô thị thông 
minh. Ngoài ra, Tập đoàn Viettel cũng 
cam kết đầu tư và phối hợp với tỉnh 
triển khai thành công các dự án công 
nghệ thông tin, hoàn thiện chính quyền 
điện tử, hướng đến chính quyền số và 
đô thị thông minh với công nghệ tiên 
tiến, hiện đại, bảo đảm hiệu quả và tiến 
độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần 
Quốc Văn đánh giá cao những đóng 

góp tích cực và quan trọng của Tập 
đoàn Viettel đối với sự phát triển của 
tỉnh thời gian qua; đồng thời cam kết 
tỉnh huy động nguồn lực để phối hợp 
với Tập đoàn Viettel thực hiện các dự án 
dịch vụ viễn thông và công nghệ thông 
tin. Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cam 
kết tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn 
Viettel đẩy mạnh hoạt động nghiên 
cứu, sản xuất kinh doanh, mở rộng các 
ứng dụng, dịch vụ, xây dựng phát triển 
hạ tầng mạng lưới trên địa bàn tỉnh. q

Ngày 16/7, UBND tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức ký kết thỏa 
thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 nhằm triển khai các tiến bộ khoa học, công nghệ 
xây dựng chính quyền điện tử - đô thị thông minh.

Lãnh đạo tập đoàn Viettel tặng quà  
cho tỉnh Hưng Yên

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược  
về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025
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1  ĐỖ HUYỀN

HỖ TRỢ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001

Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ ISO của Sở KHCN Hưng Yên Hội nghị sơ kết nhiệm vụ chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
theo TCVN ISO 9001:2015  của Sở KHCN Hưng Yên

Theo Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Hưng Yên, giai 
đoạn 2020 - 2021, Sở đã hỗ trợ 
168 cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh xây dựng, chuyển 
đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015 vào hoạt động. Trong 95 
đơn vị hành chính nhà nước được hỗ trợ 
năm 2021 có 65 xã, phường, thị trấn xây 
dựng mới hệ thống quản lý chất lượng 
theo TCVN ISO 9001:2015; 28 đơn vị 
chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; 2 

đơn vị xây dựng hệ thống ISO điện tử. 
Theo đánh giá, lãnh đạo các đơn 

vị, bộ phận, phòng ban, các công chức 
thuộc 168 đơn vị hành chính nhà nước 
có sự nhất trí cao, nhận thức được tầm 
quan trọng của việc xây dựng, áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2015 và xem đó là một 
công cụ quản lý hữu hiệu trong công 
việc. Áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh 
bạch hóa các quy trình, thủ tục giải 
quyết công việc theo yêu cầu của các 
tổ chức và công dân nhằm thực hiện có 

hiệu quả công tác cải cách hành chính. 
Các cơ quan áp dụng hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 
đã thành lập Ban chỉ đạo ISO; điều hành, 
đôn đốc các bộ phận chuyên môn và 
toàn thể cán bộ, công chức trong đơn 
vị xây dựng, chuyển đổi áp dụng hệ 
thống đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch; 
đồng thời, đảm bảo điều kiện về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm 
cần thiết phục vụ công tác xây dựng, áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng đạt 
hiệu quả cao; sử dụng nguồn kinh phí 
đúng mục đích. q

100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

Sau 5 tháng triển khai, đến nay tỉnh Hưng 
Yên đã hoàn thành việc cung cấp 100% 
thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Theo Trung tâm phục vụ Hành chính công 

tỉnh Hưng Yên, số thủ tục hành chính (TTHC) thực 
hiện tiếp nhận tại Trung tâm là hơn 1.300 thủ tục 
của 15 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
hơn 50 thủ tục của Công an tỉnh và 3 cơ quan 
Trung ương tổ chức theo hệ thống ngành dọc 
đóng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Hưng Yên cũng đã triển khai nhiều giải 

1  THU HẰNG
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pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân và doanh nghiệp khi thực 
hiện thủ tục hành chính trực tuyến 
mang lại nhiều tiện ích như: phối hợp 
với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) - Chi nhánh Phố Hiến 
triển khai thanh toán phí, lệ phí trực 
tuyến; xây dựng biên lai thu phí, lệ phí 
điện tử; kết nối thành công với Hệ thống 
thông tin VNPOST của ngành Bưu điện, 
cho phép chuyển dữ liệu đăng ký dịch 
vụ tức thời giữa hai hệ thống thông tin. 
Theo đó, khách hàng có thể đăng ký sử 
dụng dịch vụ bưu chính công ích để nộp 
hồ sơ, nhận kết quả với mức giá niêm yết 
của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Cùng đó, thực hiện việc kết nối Hệ 
thống phần mềm một cửa của tỉnh với 
Cổng Dịch vụ công quốc gia, cho phép 
cá nhân tổ chức có thể lựa chọn nộp hồ 
sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến từ 

1  THẾ DŨNG

Áp dụng Digital Office và tiện ích hành chính 
trong quản lý văn phòng

Dự kiến, năm 2022, EVN sẽ 
triển khai diện rộng hệ 
thống thông tin tích hợp 
văn phòng điện tử và tiện 

ích hành chính tới toàn bộ các đơn vị 
trực thuộc; trong đó, có PC Hưng Yên. 

Hệ thống này được áp dụng hứa 
hẹn trở thành nền tảng tương lai trong 
quản lý văn phòng, thay thế cho hệ 
thống quản lý văn phòng (Eoffice3.0) 
hiện tại và đem lại nhiều tiện ích nâng 
cao hiệu quả trong việc điều hành sản 
xuất kinh doanh của EVN, EVNNPC nói 

chung và PC Hưng Yên nói riêng.
Hệ thống thông tin tích hợp văn 

phòng điện tử và tiện ích hành chính đã 
giành giải thưởng Sao Khuê 2021.

Hệ thống này bao gồm phần mềm 
Digital Office và các module tiện ích 
phục vụ công việc hành chính văn 
phòng, hiện đang được sử dụng tại các 
đơn vị trực thuộc EVN. Việc đưa vào 
triển khai các module tiện ích phục vụ 
quản trị hành chính văn phòng trong 
cơ quan EVN có ký số điện tử giúp trình 
duyệt nhanh chóng các thủ tục, giảm 

thiểu thủ tục giấy tờ, tiết kiệm chi phí 
in ấn. Từ đó, góp phần nâng cao ứng 
dụng công nghệ thông tin trong cải 
cách hành chính tại EVN.

Hiện nay, PC Hưng Yên đang áp 
dụng hệ thống quản lý văn phòng 
(Eoffice3.0). Tuy nhiên, ông Nguyễn 
Ngọc Bình, Trưởng phòng Công nghệ 
thông tin, PC Hưng Yên cũng nhận 
định, công nghệ luôn biến động và 
thay đổi từng giờ, từng ngày, do đó hệ 
thống E-Office3.0 mang lại nhiều tiện 
ích trong  quản lý văn bản tập trung, 
thực hiện tra cứu, tìm kiếm văn bản liên 
quan đến công việc, tích hợp ký số chữ 
ký điện tử và phát hành văn bản điện 
tử, mở và lưu trữ hồ sơ trên không gian 
mạng.

Hiệu quả mà hệ thống đem lại là 
rất lớn, cụ thể như giảm chi phí in ấn, 
phát hành, lưu kho tài liệu. Đặc biệt là 
giảm thiểu thời gian trình ký các cấp để 
có thể phát hành văn bản, lãnh đạo các 
cấp có thể soát xét và ký duyệt văn bản 
mọi lúc, mọi nơi. q                                                                                       

Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các 
dịch vụ công trực tuyến đã được tích 
hợp, tạo thuận tiện nhất cho người dân 
khi thực hiện thanh toán điện tử. Mặt 
khác, kết nối Cổng dịch vụ công trực 
tuyến của tỉnh với Cổng Dịch vụ công/

hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp 
Bộ thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ 
dùng chung (LGSP) cấp tỉnh, đáp ứng 
chức năng đăng nhập một lần (SSO) và 
tích hợp đồng bộ trạng thái xử lý của tất 
cả hồ sơ thủ tục hành chính. q
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Hội thảo đề cập đến nhiều 
vấn đề như: đẩy mạnh kết 
nối giữa nhà quản lý, nhà 
khoa học và doanh nghiệp 

trong nghiên cứu, phát triển các công 
nghệ sản xuất các sản phẩm quốc gia, 
sản phẩm cơ khí trọng điểm, chủ lực. 
Tập trung nghiên cứu, ứng dụng và 
làm chủ các công nghệ cao, công nghệ 
ưu tiên phát triển, công nghệ khuyến 
khích chuyển giao thuộc ngành cơ khí 
đã được phê duyệt trong đó ưu tiên 
phục vụ phát triển các lĩnh vực như 
công nghệ vật liệu mới; công nghệ 
xử lý nhiệt và bề mặt; công nghệ chế 

tạo khuôn mẫu chính xác cao, máy 
công cụ, vật liệu phụ trợ, máy nông 
nghiệp, ô tô và phụ tùng cơ khí, giao 
thông đường sắt, thép hợp kim có tính 
năng đặc biệt, cơ khí chính xác và tự 
động hóa; công nghệ chế biến và bảo 
quản;…

Hội thảo cũng đi sâu phân tích vai 
trò của khoa học và công nghệ trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp, đặc biệt là vai trò của 
người đứng đầu từ đó định hướng các 
công nghệ cần tập trung nghiên cứu, 
phát triển phù hợp với nhu cầu thị 
trường và điều kiện của doanh nghiệp. 

Nhiều ý kiến đề xuất nên hình thành và 
vận hành có hiệu quả Quỹ hoạt động 
khoa học và công nghệ tại các doanh 
nghiệp, nhằm đẩy mạnh hoạt động 
nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công 
nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa lĩnh vực cơ khí tham 
gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Mặt khác, 
tăng cường kết nối với các nhà khoa 
học tại các Viện, trường, tổ chức nghiên 
cứu trong hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng, đổi mới công nghệ sản xuất để 
từng bước nâng cao chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa đáp ứng nhu cầu của 
thị trường. q                                                                       

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ KỸ THUẬT CƠ KHÍ, TỰ ĐỘNG HÓA
 VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Từ ngày 4 đến 7/11, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức Hội thảo quốc tế về Kỹ thuật cơ khí 
tiên tiến, tự động hóa và phát triển bền vững năm 2021. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên 
cứu viên trong và ngoài nước  trao đổi quan điểm, kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực cơ 
khí, tự động hoá và phát triển bền vững. Đồng thời mở rộng mối quan hệ hợp tác phục vụ sự phát triển kinh tế 
xã hội và cộng đồng.

1    QUANG MINH
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Xuân Nhâm Dần

Thực hiện chủ đề “Chuyển đổi 
số trong Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam”, PC Hưng Yên đã 
triển khai kế hoạch chuyển 

đổi số của EVN và Tổng Công ty Điện 
lực miền Bắc giai đoạn 2021 – 2022; 
đồng thời, đẩy nhanh điện tử hóa hệ 
thống điện, chương trình tự động hóa 
lưới điện một cách quyết liệt.

Đến nay, PC Hưng Yên đã thực hiện 
chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện 
cho phần lớn khách hàng. Cụ thể, lũy 
kế đến tháng 7/2021, PC Hưng Yên đã 
số hóa hơn 332 nghìn hợp đồng trong 
tổng số hơn 388 nghìn hợp đồng mua 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC

TIẾN NHANH VỀ ĐÍCH 
trong chuyển đổi số ngành điện

Công ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng Yên) đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi lĩnh vực; đặt 
mục tiêu hoàn thành tốt chuyển đổi số theo kế hoạch và phấn đấu là đơn vị đi đầu trong công cuộc này.

bán điện sinh hoạt của toàn tỉnh, đạt tỷ 
lệ 85,5%. 

Công ty cũng đã lắp đặt và khai thác 
tốt các hệ thống đo xa công tơ điện 
tử với 4.265 điểm, trong tổng số 4.526 
điểm đo đầu nguồn các trạm biến áp 
phân phối, đạt tỷ lệ lắp đặt là 94,23%. 
Đồng thời, nâng cao hiệu quả vận hành 
của Trung tâm điều khiển xa; triển khai 
xây dựng lưới điện thông minh, sửa 
chữa điện hotline nhằm góp phần giảm 
sự cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy 
cung cấp điện.

Trong số 13 trạm biến áp 110kV do 

PC Hưng Yên quản lý vận hành, đã có 12 
trạm biến áp 110kV được triển khai vận 
hành theo mô hình không người trực, 
đem lại hiệu quả rõ rệt trong vận hành 
lưới điện thông qua hệ thống SCADA 
tại Trung tâm điều khiển xa tới các trạm 
biến áp 110kV. Hệ thống này giúp giảm 
thời gian thao tác vận hành, đóng cắt 
thiết bị, rút ngắn thời gian bảo trì bảo 
dưỡng, xử lý sự cố trạm biến áp...Từ đó, 
giảm tối đa nhân lực vận hành, giảm chi 
phí vận hành hệ thống, nâng cao năng 
suất lao động,  độ tin cậy cung cấp điện 
và bảo đảm vận hành lưới điện an toàn, 

góp phần thực hiện tốt việc quản lý vận 
hành, giảm tổn thất điện năng.

Lãnh đạo PC Hưng Yên cũng cho 
biết, thời gian tới PC Hưng Yên tiếp tục 
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công 
nghệ trong quá trình chuyển đổi số của 
toàn ngành, mang lại hiệu quả thiết 
thực. Mặt khác, tăng cường đào tạo 
nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ 
công nhân viên, đặc biệt là người đứng 
đầu đơn vị để bảo đảm thành công 
chuyển đổi số; xây dựng củng cố và 
nâng cao năng lực đội ngũ công nghệ 
thông tin. q

1   THẾ DŨNG
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Xuân Nhâm Dần

Công nghệ tự động hóa đã 
đi vào cuộc sống hằng ngày 
của mọi người theo những 
cách khác nhau và hầu hết 

chúng ta thậm chí không nhận ra điều 
đó. Các phương tiện tự lái, hệ thống xử 
lý dữ liệu của các thiết bị thông minh và 
các thông báo trong nhà thông minh là 
một số thí dụ cơ bản về công nghệ tự 
động hóa.

Metaverse (vũ trụ ảo) hướng đến 
một tập hợp các thế giới được kết nối và 
chia sẻ trực tuyến, trong đó sẽ bao gồm 
thế giới thực, thực tế ảo (virtual reality) 
và thực tế tăng cường (augmented 
reality). Mọi người gặp gỡ bạn bè, làm 
việc, thăm thú các địa điểm, mua hàng 
hóa và dịch vụ, hay tham dự các sự kiện. 
Trong khi nhiều mạng thế giới ảo tồn 
tại trực tuyến, người dùng hiện chưa 
thể di chuyển giữa các nền tảng mà 
vẫn mang theo được danh tính và tài 
sản của họ.

Giai đoạn đầu tiên của internet 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC

1    MINH HIẾU

Bước vào năm 2022, những công nghệ đã hỗ trợ chúng ta 
vượt qua đại dịch sẽ tiếp tục định hình lại cách chúng ta làm việc, 

sống và tương tác. Dưới đây là một số điểm đáng quan tâm
 của lĩnh vực công nghệ trong năm 2022.

(Web 1.0) là sự ra đời của các trang web 
và blog truyền thống, có sự xuất hiện 
của các công ty như Yahoo, eBay hay 
Amazon. Giai đoạn sau đó (Web 2.0), 
được định hình với các mạng xã hội và 
kho nội dung do người dùng tạo ra trên 
các trang như Facebook hay YouTube - 
tập trung vào tính dễ sử dụng và khả 
năng tương tác của người dùng. 

  Các công nghệ kết nối kỹ 
thuật số, được hỗ trợ bởi 5G và Internet 
vạn vật (IoT), có tiềm năng thúc đấy các 
hoạt động kinh tế. McKinsey tin tưởng 
việc triển khai các kết nối nhanh hơn 
trên nền tảng di động, trong các lĩnh 

vực như chăm sóc sức khỏe, sản xuất 
hay bán lẻ có thể giúp GDP toàn cầu 
tăng thêm từ 1.200 tỷ USD đến 2.000 tỷ 
USD.

 Bất chấp những tiến bộ về công 
nghệ, các tổ chức vẫn phải vật lộn với 
các vi phạm an ninh trên không gian 
mạng. Chi phí cho tội phạm mạng tiếp 
tục tăng cao, dự kiến sẽ tăng gấp đôi từ 
3.000 tỷ USD vào năm 2015 lên 6.000 
tỷ USD vào cuối năm 2021 và tiếp tục 
tăng lên 10.500 tỷ USD vào năm 2025. 
Theo Deloitte, chi phí trung bình cho 
một lần bị xâm phạm dữ liệu vào năm 
2021 là 4,24 triệu USD, tăng 10% so với 
năm 2019. McKinsey cho biết vào năm 
2019, hơn 8,5 tỷ bản ghi dữ liệu đã bị 
xâm phạm.

Theo giới chuyên gia, sự gia tăng 
đột biến về số lượng các vụ tấn công 
bằng mã độc (ransomware) và số vụ rò 
rỉ dữ liệu ở mức cao kỷ lục trong năm 
2021 nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà 
tăng trong năm tới. q

NHỮNG XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ 
NỔI BẬT NĂM 2022
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Xuân Nhâm Dần

Thời gian qua, Sở Nông 
nghiệp và PTNT Hưng Yên 
đã chủ động, tích cực triển 
khai thực hiện Nghị định 

98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về 
chính sách hợp tác, liên kết sản xuất; 
Nghị định 55/2015/NĐ-CP thay thế 
NĐ 41/2010/NĐ-CP về tín dụng cho 
phát triển nông nghiệp; Nghị quyết số 
214/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 
của HĐND tỉnh về chính sách khuyến 
khích DN đầu tư vào NN, NT; Dự án đẩy 
mạnh cơ giới hóa nông nghiệp; Đề án 
bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, 
vải đặc sản của tỉnh…

Đã trình diễn, khảo nghiệm, chọn 
tạo, ứng dụng đưa vào sản xuất nhiều 
giống cây trồng, vật nuôi mới có năng 
suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, 
có khả năng chống chịu với biến đổi khí 
hậu và dịch bệnh, như: giống lúa Nếp 

thơm Hưng Yên, Thiên Ưu 8, Sơn Lâm 
I, RVT, Đài thơm 8; giống nhãn PHM 99-
2.1, PHM 99-1.1; giống vải trứng Hưng 
Yên; Công nghệ nuôi cấy mô cung cấp 
giống hoa lan, hoa đồng tiền các loại; 
giống gà Đông Tảo, gà Đông Tảo lai; 
giống bò lai Laisind x Brahman, Laisind 
x Droughmaster,…

Mặt khác, ứng dụng có hiệu quả 
công nghệ nano bạc, nano đồng để 
hạn chế tác hại của côn trùng, chống 
rụng quả và nứt quả trên cây nhãn; công 
nghệ xử lý rơm, rạ sau thu hoạch bằng 
chế phẩm sinh học; sử dụng phân bón vi 
sinh Power Ant; thụ tinh nhân tạo giống 
bò, giống gà Đông Tảo; công nghệ “nuôi 
cá sông trong ao nước tĩnh”; “cá lồng” 
trên sông Hồng, sông Luộc; công nghệ 
xử lý môi trường chăn nuôi bằng máy 
tách phân; công nghệ tưới phun nhỏ 
giọt tự động, tưới tiết kiệm nước, sản 

Giảm tối đa thuốc bảo vệ 
thực vật, sản phẩm sạch, 
năng suất chất lượng tăng, 
thu lãi cao hơn gấp gần 2 

lần... Đây là hiệu quả kép từ mô hình 
trồng ổi theo quy trình VietGap do 
Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên 
triển khai đang thu hút nhiều nông 
dân tham gia. 

Mô hình bước đầu được triển khai 
tại xã Hoàn Long huyện Yên Mỹ trên 
diện tích 20 ha được chuyển đổi từ đất 

trồng lúa của hơn 130 hộ ở 4 tổ hợp tác. 
Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 
phân hữu cơ vi sinh, được tập 
huấn đầy đủ các yêu cầu 
về Vietgap, tuân thủ 
đúng yêu cầu, ghi 
chép đầy đủ nhật 
ký sản xuất. Việc 
sử dụng phân bón, 
thuốc bảo vệ thực 
vật thực hiện trong 
danh mục được phép 

theo nguyên tắc 4 đúng “Đúng thuốc - 
đúng liều - đúng lúc - đúng cách”, đảm 

bảo thời gian cách ly.
Mô hình có sự tham gia của 

Công ty cổ phần khoa học 
Agri - Cert và Công ty cổ 
phần chứng nhận và kiểm 
nghiệm FAO thực hiện 
khảo sát, đánh giá, kiểm tra 
vùng sản xuất, lấy mẫu, đất, 

nước, mẫu sản phẩm. Kết 
quả 100% vùng sản xuất đạt 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC

Ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp
1  MINH TÂM

1  PHƯƠNG LIÊN
Lợi ích kép từ mô hình thâm canh ổi sạch theo quy trình VietGap

xuất trong nhà lưới, nhà màng,... ứng 
dụng công nghệ thông tin trong quản 
lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm (Check.net.vn; OTAS; phần mềm 
quản lý thủy sản; thiết lập ...).

Trong năm 2021, đã tổ chức khảo 
nghiệm, trình diễn được 100ha giống lúa 
thuần các loại; xây dựng tiêu bản lá, hoa, 
quả và phân tích chất lượng hóa sinh của 
45 nguồn gen nhãn, và 05 nguồn gen vải 
đặc sản của tỉnh để lưu giữ tại Trung tâm 
Tài nguyên thực vật, Bộ Nông nghiệp và 
PT NT; xây dựng bản đồ phân bố nguồn 
gen nhãn vải của tỉnh tạo thuận lợi cho 
việc theo dõi, quản lý, bảo tồn và phát 
triển nguồn gen; bảo tồn nguyên trạng 
đối với 45 cây nhãn và 05 cây vải tại các 
chủ sở hữu; Tổ chức các hoạt động chăm 
sóc, bảo vệ đối với vườn bảo tồn chuyển 
vị các nguồn gen nhãn, vải tại Trung tâm 
Giống nông nghiệp tỉnh Hưng Yên đối 
với 250 cây nhãn và 50 cây vải... q
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lành,  giảm lượng phân vô cơ, tạo điều 
kiện khôi phục độ mầu mỡ của môi 
trường đất, quy trình sản xuất sạch 
nên sản phẩm an toàn, đủ điều kiện 
được chứng nhận VietGAP, giúp nông 

dân thay đổi tư duy, tập quán sản xuất 
hoa quả sạch đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm, hướng tới sản xuất hàng 
hóa hữu cơ, nâng cao giá trị gia tăng, 
phát triển bền vững.q                                                                         

1   QUỲNH ANH

Thâm canh nhãn theo quy trình VietGap cho lãi cao gấp 2 lần

Giảm chi phí phân bón và 
thuốc bảo vệ thực vật, 
năng suất chất lượng tăng, 
sản phẩm sạch an toàn, 

thu lãi gấp 2 lần... Đây là hiệu quả 
từ mô hình “Thâm canh cây ăn quả 
VietGAP” do Trung tâm Khuyến nông 
Hưng Yên triển khai thành công tại 
vùng trồng nhãn ở huyện Khoái Châu.

Mô hình được thực hiện tại xã Hàm 
Tử trên diện tích 30 ha, với sự trợ giúp 
của Công ty cổ phần khoa học Agri - 
Cert và Công ty cổ phần chứng nhận 
và kiểm nghiệm FAO trong việc khảo 
sát, đánh giá, kiểm tra vùng sản xuất. 
Các hộ tham gia được hướng dẫn quy 
trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây 
ăn quả theo VietGap, ghi chép đầy 
đủ nhật ký sản xuất, tuân thủ đúng 
yêu cầu về sử dụng phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật trong danh mục được 

phép theo nguyên tắc 4 đúng, đảm 
bao thời gian cách ly.

Mô hình cũng đã đầu tư cơ sở vật 
chất gồm dụng cụ chứa, kho để phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật kín, không 
rò rỉ ra bên ngoài; thực hiện quản lý tốt 
đất, nước, và vật tư đầu vào cho sản 
xuất, quản lý chất thải, rác thải, thu gom 
và xử lý bao bì phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật; người lao động sử dụng bảo 
hộ lao động phù hợp, an toàn. Tại 12 
điểm triển khai đã đủ điều kiện được 
chứng nhận VietGap.

Theo các hộ tham gia mô hình ở 
xã Hàm Tử, trồng nhãn theo mô hình 
VietGap mang lại nhiều lợi ích tối ưu 
như: giảm số lần bón phân từ 7 lần 
xuống còn 4 lần; số lần phun thuốc trừ 
sâu bệnh cũng giảm từ 6 lần còn 4 lần; 
năng suất quả tươi đạt 16,5 tấn/ha, tăng 
1,3 tấn so với thâm canh ngoài mô hình. 

Hơn nữa, chất lượng nhãn quả ngon và 
mẫu mã đep hơn nên giá bán cao gấp 
1,5 lần, mỗi ha cho lãi 275 triệu đồng, 
cao gấp 2 lần so với bình thường.

Ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc hợp 
tác xã nhãn Hàm Tử chia sẻ, mô hình 
thâm canh nhãn VietGap nói trên giúp 
thay đổi tư duy, tập quán sản xuất của 
người trồng nhãn, họ đã biết sản xuất 
ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị 
trường, bán những cái thị trường cần chứ 
không phải bán những cái mình có. Mặt 
khác, người tiêu dùng hoàn toàn yên 
tâm khi sử dụng sản phẩm nhãn an toàn 
vệ sinh thực phẩm đã được chứng nhận 
VietGAP, do đó tạo điều kiện thúc đẩy 
tiêu thụ nhãn cho người sản xuất. Thâm 
canh nhãn theo VietGap còn hạn chế sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi 
trường; giảm sử dụng phân vô cơ, khôi 
phục độ mầu mỡ để cải tạo đất. q    

yêu cầu sản xuất theo Vietgap      
Các hộ tham gia mô hình ở xã Hoàn 

Long cho biết, theo hạch toán so với 
ngoài mô hình, lượng bón phân và số 
lần phun thuốc bảo vệ thực vật của mô 
hình ổi VietGap giảm 1/3, năng suất tăng 
3 tấn/ha so với trồng bình thường. Chất 
lượng quả ngọt thơm, mẫu mã đẹp hơn 
nên giá bán cao hơn 25%. Mỗi ha cho lãi 
275 triệu đồng, tăng hơn 100 triệu đồng 
so với ổi trồng ngoài mô hình.

Đáng chú ý, thâm canh ổi theo 
VietGap hạn chế sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật nên môi trường trong 
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Tỉnh Hưng Yên đang tiếp 
tục thực hiện có hiệu quả 
chương trình tái cơ cấu 
ngành chăn nuôi trên cơ sở 

phát triển ổn định đàn lợn, tăng nhanh 
số lượng, chất lượng đàn bò chất lượng 
cao và đàn gà Đông tảo, Đông tảo lai 
gắn với việc nâng cao tỷ lệ máu gà 
Đông tảo trên gà Đông tảo lai và máu 
bò BBB, Angus trên đàn bò lai từ 1/2 lên 
3/4 và 7/8.

Tỉnh khuyến khích các địa phương 
tăng cường và nâng cao hiệu quả liên 
kết trong chăn nuôi, trên cơ sở khuyến 
khích phát triển doanh nghiệp và thành 
lập HTX chăn nuôi sản xuất theo chuỗi 
ngành hàng đảm bảo ATTP gắn với 

chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP). Phấn đấu đến năm 2025 xây 
dựng được 10-12 sản phẩm OCOP: 3-5 
sao như bò thịt chất lượng cao, gà Đông 
tảo thuần, Đông tảo lai, lợn thịt siêu nạc, 
lợn thịt thảo dược...

Mặt khác, đẩy mạnh áp dụng khoa 
học kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, công 
nghệ cao vào chăn nuôi nhất là khâu sản 
xuất con giống, mở rộng các cơ sở chăn 
nuôi ATSH, chăn nuôi Vietgahp, chăn 
nuôi hữu cơ. Thực hiện tốt công tác xử lý 
chất thải chăn nuôi gắn với việc sản xuất 
phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất 
nông nghiệp sạch.

Các địa phương đang xây dựng các 
mô hình về sản xuất con giống, chú 

trọng các giống vật nuôi chất lượng 
cao như: Lợn siêu nạc; Gà Đông tảo, 
Đông tảo lai; các giống bò laisind, 
Brahman, BBB. Nhân rộng mô hình 
chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi 
Vietgahp và mô hình quản lý theo 
chuỗi ngành hàng. Nâng cao hiệu quả 
công tác khuyến nông, chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp 
và PTNT Hưng Yên, tổng đàn vật nuôi 
trên địa bàn tỉnh hiện đạt trên 10 triệu 
con. Trong đó, có trên 470 nghìn con 
lợn, khoảng 37 nghìn con trâu, bò và 
trên 9,7 triệu con gia cầm. Toàn tỉnh hiện 
có gần 600 trang trại chăn nuôi, 27 hợp 
tác xã chăn nuôi quy mô tập trung. q                                                                                  

ỨNG DỤNG KHOA HỌC

1  PHƯƠNG LIÊN

Lựa chọn con giống chất lượng cao phát triển chăn 
nuôi theo hướng VietGap

Áp dụng cấy máy bằng mạ khay vào sản xuất lúa

Vụ Hè Thu năm 2021, Trung 
tâm giống nông nghiệp 
thuộc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh 

Hưng Yên triển khai cấy máy bằng mạ 
khay cho các địa phương ở huyện Ân 
Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ với diện tích trên 
50ha. Mô hình này đang được coi là 
giải pháp cơ giới hoá giúp giải phóng 
sức lao động, giảm chi phí sản xuất. 

Khi sử dụng mạ khay, cấy máy sẽ 

cấy được diện tích lớn trong một thời 
gian ngắn; 1 máy 1 ngày có thể cấy 
được diện tích bằng 70 người làm thủ 
công. Như vậy, không chỉ giảm chi 
phí sản xuất, việc áp dụng mô hình 
mạ khay, cấy máy còn góp phần khắc 
phục tình trạng thiếu hụt lao động.

Với phương pháp này, chất lượng 
mạ tốt hơn, rút ngắn thời gian sinh 
trưởng của cây lúa mà năng suất 
không đổi. Đồng thời, lúa cấy bằng 

máy nông và thưa nên khả năng đẻ 
nhánh của cây lúa khỏe, ruộng lúa 
thông thoáng ít sâu bệnh. Từ đó, giảm 
việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, 
tạo ra sản phẩm an toàn. Áp dụng 
phương pháp này cũng sẽ giúp bà 
con đáp ứng được nhu cầu sản xuất 
lúa theo hướng hàng hoá.

Tuy nhiên, áp dụng phương pháp 
này khâu làm mạ đòi hỏi kỹ thuật 
tương đối tốt liên quan đến cách chọn 

1   THU HUYỀN
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đất, cách ngâm, ủ, trải mạ, cách chăm 
sóc mạ. Bên cạnh đó, vốn đầu tư cho 
làm mạ khay, máy cấy lớn, khâu trải 
mạ cũng đòi hỏi phải có diện tích rất 

lớn. Vì vậy, bà con phải tập hợp lại, 
các hộ thống nhất cùng làm mới có 
thể triển khai cấy máy bằng mạ khay. 
Theo nhiều nông dân, mô hình này 

cần được khắc phục những mặt hạn 
chế đang tồn tại để sản xuất nông 
nghiệp từng bước chuyển dần sang 
hướng hiện đại. q

ỨNG DỤNG KHOA HỌC

Nếp thơm Hưng Yên khẳng định 
GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT HÀNG HÓA

1   MINH TUYẾT

Qua khảo nghiệm, giống 
lúa này đạt năng suất chất 
lượng tốt, phù hợp với thổ 
nhưỡng nhiều vùng, ít chịu 

sâu bệnh, cứng cây, chống đổ tốt; thời 
gian sinh trưởng ngắn ngày nên gieo 
cấy được cả 2 vụ trong năm. Giống lúa 
này đã được công nhận là giống quốc 
gia theo Quyết định số 202/QĐ-TT-CLT 
ngày 9/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.

Từ năm 2018, UBND tỉnh 
Hưng Yên đã giao cho Trung 
tâm Giống nông nghiệp tỉnh 
thực hiện dự án chọn lọc, 
duy trì giống nếp thơm 
Hưng Yên và phục tráng 
duy trì một số giống 
lúa chủ lực trên địa bàn 
tỉnh. Theo đó, giống nếp 
thơm Hưng Yên (G0, G1, 
G2) và một số giống lúa 
chủ lực được chọn lọc, đưa 
vào sản xuất hạt giống siêu 

nguyên chủng, sản lượng đạt từ 150 - 
200 tấn giống/năm.

Với những ưu thế vượt trội, đến nay 
giống lúa này đã vượt tầm địa phương. 
Từ năm 2020, diện tích sản xuất nếp 
thơm Hưng Yên đã được mở rộng ra 
các tỉnh như: Thừa Thiên - Huế, Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hải Dương, Hải Phòng, 
Ninh Bình, Thái Bình, Quảng Ninh, Vĩnh 

Phúc, Điện Biên, Tuyên 

Quang... Mỗi năm, Trung tâm Giống 
nông nghiệp tỉnh Hưng Yên cung cấp 
khoảng 200 tấn giống cho các địa 
phương trong và ngoài tỉnh. 

Ngoài ra, gạo nếp thơm Hưng Yên 
được sử dụng chế biến với lượng lớn, đặc 
biệt đã được xuất khẩu đến một số quốc 
gia và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, 
Hàn Quốc… mở ra hiệu quả mới trong 
sản xuất nông nghiệp hàng hóa. q

Từ năm 2013, lúa nếp thơm Hưng Yên đã được gieo cấy khảo nghiệm quốc gia, khảo nghiệm sinh thái ở hai vụ 
Đông Xuân và Hè Thu tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng và các tỉnh miền núi phía Bắc. 

BẢN TIN

25



Xuân Nhâm DầnỨNG DỤNG KHOA HỌC

Công nghệ lưu giữ và phát triển giống chuối và cúc hoa vàng
1    MAI NHUNG

1    MAI NHUNG

“Ứng dụng công nghệ 
Invitro lưu giữ và phát 
triển giống chuối tiêu 
hồng, chuối tây Thái 

Lan, giống cúc hoa vàng (cúc dược 
liệu)” được triển khai thực hiện trong 
2 năm 2021 – 2022 là nhiệm vụ có ý 
nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm 
nguồn giống chất lượng, sạch bệnh 
cho Nhân dân phát triển các mô hình 
kinh tế. 

Đến tháng 9/2021, đơn vị thực hiện 
nhiệm vụ đã thực hiện vào mẫu, cấy 
chuyển giống được 250 mẫu giống 
chuối, 500 mẫu giống cúc. Công nghệ 
Invitro có thể tạo ra hàng loạt cây con ổn 

Duy trì và phát triển một số giống hoa trà ở Phụng Công

Ngày 15.10, Sở Khoa học và 
Công nghệ tổ chức Hội nghị 
Hội đồng tư vấn đánh giá, 
nghiệm thu đề tài khoa học 

cấp tỉnh “Nghiên cứu duy trì và phát 
triển một số giống hoa trà ở Phụng 
Công, Văn Giang, Hưng Yên (Camellia 
japoniaca L.)” do Trung tâm nghiên 
cứu và phát triển hoa, cây cảnh thuộc 
Viện Nghiên cứu rau quả thực hiện từ 
tháng 11.2018 đến tháng 5.2021.

Đề tài đã tiến hành thu thập 240 
cây hoa trà (tên khoa học là Camellia 
japoniaca L.) thuộc 12 giống gồm: Trà 
cung đình, trà bạch (Việt Nam), trà 

cung đình đỏ, trà thơm, trà phấn bát 
diện, trà bạch (Trung Quốc), trà thâm 
hồng bát diện, trà phấn nhật, trà bạch 
nhị, trà lựu cổ Nam Định, trà lựu cổ 
Việt Nam, trà thâm đơn. 

Qua đánh giá đặc điểm hình thái, 
khả năng sinh trưởng, phát triển, tình 
hình sâu bệnh hại cho thấy 3 giống 
hoa trà có khả năng sinh trưởng, phát 
triển tốt, năng suất, chất lượng cao 
gồm: Trà cung đình, trà bạch (Việt 
Nam) và trà thâm hồng bát diện. Đề 
tài đã xác định được trình tự gen ITS1-
5, 8S-ITS2 của 12 mẫu giống hoa trà 
nghiên cứu với mức tương đồng di 

định về di truyền, đồng nhất về phẩm 
chất, kích thước và đặc biệt là cung cấp 
nguồn giống vào bất cứ thời điểm nào 
người dân cần. Do vậy, với việc ứng 
dụng công nghệ Invitro, nguồn giống 
gien quý của các loại cây trồng được 

bảo tồn, lưu giữ đáp ứng nhu cầu sản 
xuất tức thì quy mô lớn của Nhân dân 
với chất lượng giống tốt khiến người 
dân yên tâm đầu tư xây dựng các mô 
hình kinh tế lựa chọn các loại giống cây 
trồng này. q                                                  

truyền đạt 70,01%-93,12%; vùng trình 
tự bảo thủ ITS1-5, 8S-ITS2 của các mẫu 
hoa trà sử dụng trong nghiên cứu có 
sự biến động cao và khác nhau tập 
trung vào các phần ITS. Từ kết quả 
đánh giá đa dạng di truyền các giống 
hoa trà thu thập được của đề tài sẽ 
làm cơ sở lý thuyết và thực tiễn để tạo 
giống mới bằng phương pháp lai hữu 
tính. Đề tài cũng ứng dụng khoa học 
và công nghệ để nghiên cứu xây dựng 
quy trình nhân giống, chăm sóc điều 
khiển nở hoa, sản xuất ứng dụng công 
nghệ cao đối với giống hoa trà thâm 
hồng bát diện… q 
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Mô hình có quy mô 130 
con với sự tham gia của 
26 hộ chăn nuôi ở xã Tân 
Hưng, nông dân được 

Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên 
hỗ trợ 50% thức ăn hỗn hợp chuyên 
sử dụng vỗ béo bò thịt, thuốc thú y, 
chế phẩm sinh học và nguyên liệu làm 
đệm lót. Các hộ còn được tập huấn về 
kỹ thuật chọn bò đưa vào vỗ béo; thiết 
kế chuồng trại; sử dụng chế phẩm 
vi sinh để xử lý chất thải của bò giảm 

Nuôi bò thịt trong môi trường sạch

thiểu mùi hôi thối, đảm bảo vệ sinh 
môi trường; kỹ thuật trồng một số loại 
cỏ làm thức ăn cho trâu bò; sản xuất và 
chế biến một số loại thực ăn thô xanh 
và thực ăn tinh bột cho trâu bò.

Đáng chú ý, do chất thải của bò 
được xử lý bằng chế phẩm sinh học vi 
sinh Emnia nên không còn mùi hôi thối, 
đảm bảo vệ sinh. Chuồng trại được bảo 
đảm thoáng về mùa hè, ấm ám về mùa 
đông, thường xuyên sạch sẽ; theo đó 

đàn bò ít bị mắc 
bệnh và tránh 
được nhiều rủi ro. 
Trong quá trình 
nuôi chỉ cần tiêm 
đầy đủ vắc xin 
phòng các bệnh 
như: tụ huyết 
trùng và lở mồm 
long móng theo 
đúng lịch khuyến 
cáo từ ngành thú 
y; về phòng và 
trị một số bệnh 
thường gặp ở trâu 
bò như trướng 
bụng, tiêu chảy 

thì bà con đã được cán bộ khuyến nông 
hướng dẫn từ ban đầu nên đàn bò luôn 
khỏe mạnh và không bị nhiễm bệnh.

Theo bà con tham gia mô hình, Bò 
giống của các hộ tham gia mô hình chủ 
yếu là giống bò thịt lai BBB có tốc độ 
tăng trọng cao so với các giống bò thịt 
lai khác. Quy trình kỹ thuật vỗ béo bò 
thịt không quá phức tạp, quản lý đơn 
giản, dễ làm, phù hợp với đa số các hộ 
chăn nuôi. Do thực hiện đúng các bước 
theo quy trình, đàn bò phát triển tốt, 
tăng trọng nhanh trong thời gian ngắn, 
chất lượng thịt cao. Các chỉ tiêu về kỹ 
thuật như khối lượng tăng trọng bình 
quân đều đạt và vượt so với yêu cầu của 
mô hình. Sau 3 tháng nuôi, khối lượng 
cơ thể bình quân đàn bò đạt 108 kg/
con, một con bò vỗ béo cho lãi khoảng 
5 triệu đồng.

Ông Đỗ Trọng Thạo, Phó Giám đốc 
Trung tâm khuyến nông Hưng Yên cho 
hay, thành công của mô hình là tạo ra 
đàn bò thịt cho năng suất cao, đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm, từng bước 
đáp ứng nhu cầu của thị trường, hướng 
tới chăn nuôi an toàn sinh học theo 
hướng bền vững. q

1  QUỲNH ANH

Tại các địa phương vùng bãi ở Hưng Yên mô hình chăn nuôi bò thịt vỗ béo gắn với bảo vệ môi trường đang thu 
hút nhiều nông dân. Với giá đầu ra sản phẩm cao và ổn định, đàn bò không bị dịch bệnh, môi trường vệ sinh đảm 
bảo, phương pháp chăn nuôi này đã mở ra kỹ thuật mới mang lại lợi ích thiết thực cho nhà nông. 

MÔI TRƯỜNG
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1  MINH TUYẾT

Mô hình bước đầu được 
triển khai thí điểm tại 2 xã 
Dị Chế (Tiên Lữ) và Ngọc 
Long (Yên Mỹ) với quy 

mô 4.200 con. Để giúp các hộ nông 
dân tham gia mô hình tiếp nhận và 
thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật, 
Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên đã 
cung cấp con giống và thức ăn hỗn 
hợp, hỗ trợ kinh phí tổ chức tập huấn 
chuyển giao kỹ thuật. Đồng thời cử cán 
bộ có kinh nghiệm chuyên môn cao 
hướng dẫn các quy trình viết nhật ký sổ 
theo dõi với các khâu như: chọn giống, 
thiết kế chuồng trại, xác định khẩu 
phần ăn, chăm sóc nuôi dưỡng đàn vịt 
theo kỹ thuật an toàn sinh học, việc tự 
xử lý được một số bệnh thông thường 
trên đàn vịt...

Ngoài lượng thức ăn hỗn hợp của 

mô hình hỗ trợ, các chủ hộ đã tự mua 
thêm thức ăn hỗn hợp, vacxin và thuốc 
thú y để chăm sóc, nuôi dưỡng và 
phòng bệnh cho đàn vịt để đảm bảo 
phát triển tốt. Theo các hộ tham gia mô 
hình ở xã Ngọc Long, do thực hiện chu 
đáo các khâu theo đúng quy trình kỹ 
thuật, đàn vịt sinh trưởng, phát triển tốt, 
các chỉ tiêu về kỹ thuật như tỷ lệ sống, 
khối lượng xuất chuồng và tiêu tốn thức 
ăn cho 1 kg tăng trọng đều đạt và vượt 
so với yêu cầu của mô hình. Tỷ lệ sống 
khi xuất bán là hơn 90%, trọng lượng 
trung bình sau 8 tuần nuôi mỗi con đạt 
trên 3,2 kg, chất lượng thịt thơm ngon.

Người dân xã Ngọc Long cho biết, 
chăn nuôi vịt thịt quy trình kỹ thuật 
không quá phức tạp, chi phí đầu tư 
thấp hơn so với chăn nuôi bình thường, 
phù hợp với điều kiện chăn nuôi của địa 

phương, thịt vịt có chất lượng cao phù 
hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. 
Với tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó 
khăn, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng 
phát thì chăn nuôi vịt thịt an toàn sinh 
học mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, 
ít rủi ro hơn và đây cũng là một hướng 
để nông dân yên tâm hơn khi đầu tư 
chăn nuôi vịt.

Ông Lương Văn Cao, Phó Giám đốc 
Trung tâm Khuyến  nông Hưng Yên cho 
hay, qua khảo sát thực tế cho thấy chăn 
nuôi vịt an toàn sinh học hạn chế phát 
sinh mầm bệnh và kiểm soát chất lượng 
sản phẩm, phù hợp với xu thế phát triển 
của chăn nuôi hiện đại; đồng thời mang 
lại lợi ích cho cả nhà sản xuất và người 
tiêu dùng. Mô hình thực sự có hiệu quả, 
có khả năng nhân rộng trong thời gian 
tiếp theo. q
   

NUÔI VỊT AN TOÀN SINH HỌC
Trung tâm Khuyến nông Hưng 
Yên đang triển khai mô hình 
“Chăn nuôi vịt thịt an toàn sinh 
học”, nhằm đưa  tiến bộ khoa học 
kỹ thuật tiên tiến về con giống, 
thức ăn, phương pháp quản lý và 
trang thiết bị hiện đại trong chăn 
nuôi quy mô lớn, hạ giá thành và 
tạo ra sản phẩm chất lượng đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
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Trong những năm qua, VNPT 
Hưng Yên cùng Sở Giáo dục 
và Đào tạo đã phối hợp, triển 
khai ứng dụng công nghệ 

thông tin - viễn thông vào hoạt động 
giáo dục, đào tạo, đem lại nhiều kết quả 
tích cực, góp phần nâng cao chất lượng 
dạy và học. Giai đoạn 2021 – 2025, 
VNPT Hưng Yên tiếp tục đồng hành, 
hỗ trợ ngành giáo dục và đào tạo trong 
chuyển đổi số. 

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược 
về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, 
VNPT Hưng Yên, Sở Giáo dục và Đào 
tạo nhất trí cùng nhau tiếp tục hợp tác 
triển khai ứng dụng công nghệ thông 
tin và viễn thông trong toàn ngành giáo 
dục và đào tạo với các nội dung: Phối 
hợp triển khai xây dựng Trung tâm Điều 
hành giáo dục tỉnh Hưng Yên, sẵn sàng 
tích hợp vào Trung tâm Điều hành đô 
thị thông minh của tỉnh; triển khai hệ 
sinh thái giáo dục thông minh vnEdu 
4.0, tiếp tục cung cấp phần mềm quản 
lý trường học vnEdu cùng với đường 
truyền internet cáp quang cho các cơ 
sở giáo dục nhằm phục vụ nhu cầu dạy 
và học.

Trong Chương trình chuyển đổi số 
quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030, giáo dục và đào tạo là 

Khai trương Trung tâm Điều hành giáo dục (IOC)
1   HÀ ANH

Ngày 27/10, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng VNPT Hưng Yên tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về 
chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và khai trương Trung tâm Điều hành giáo dục (IOC). 

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

Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số 
ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025

 Các đại biểu 
ấn nút khai 

trương Trung 
tâm Điều hành 
giáo dục (IOC). 

một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng 
đầu trong triển khai thực hiện. Để triển 
khai thực hiện thành công thỏa thuận 
hợp tác, Sở Giáo dục và Đào tạo, VNPT 
Hưng Yên đang phối hợp chặt chẽ 
nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu dùng 
chung; thường xuyên cập nhật, bổ sung 
và tích hợp đầy đủ, chính xác dữ liệu để 

nguồn dữ liệu có thể khai thác, sử dụng 
hiệu quả. Hai bên phân công cụ thể, chi 
tiết nhiệm vụ cho từng đơn vị, cá nhân 
phụ trách, lựa chọn nhóm trường theo 
từng cấp học thuộc các địa phương để 
thí điểm xây dựng trường học thông 
minh nhằm rút kinh nghiệm trước khi 
nhân rộng. q 

Hưng Yên huy động hơn 2.600 máy tính hỗ trợ học sinh nghèo 
1   THU PHƯƠNG

Chương trình “Sóng và máy 
tính cho em” hướng tới 
mục tiêu 100% trường 
học, giáo viên, học sinh 

trên địa bàn tỉnh được trang bị đầy 
đủ về hạ tầng, nền tảng, máy tính và 
các phương tiện khác phục vụ việc 
dạy và học trực tuyến; đồng thời đảm 

bảo không học sinh nào không hoàn 
thành chương trình học tập do ảnh 
hưởng của dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, 
chương trình sẽ được thực hiện theo 
2 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 thực 
hiện trong năm 2021 sẽ huy động ít 

nhất 2.676 máy tính hoặc các thiết bị 
thông tin khác cho học sinh thuộc hộ 
nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh 
phục vụ học trực tuyến.

Giai đoạn 2 được thực hiện từ năm 
2022-2023 với mục tiêu tiếp tục thực 
hiện và huy động mọi nguồn lực trong 
xã hội, hướng tới 100% học sinh thuộc 
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1   PHƯƠNG LAN

Mục tiêu của chương trình 
nhằm triển khai các hoạt 
động giáo dục nghề 
nghiệp trên môi trường 

số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý, hoạt động dạy 
học, phương pháp dạy học, kiểm tra, 
đánh giá giúp tăng cường hiệu quả 
công tác quản lý và mở rộng phương 

thức, cơ hội tiếp cận giáo dục nghề 
nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng 
năng suất lao động và năng lực cạnh 
tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế.

Chương trình phấn đấu đến năm 
2030 đạt 100% nhà giáo và cán bộ 

quản lý được đào 
tạo bổ sung nâng 
cao năng lực số, kỹ 
năng, phương pháp 
sư phạm phù hợp 
để triển khai đào 
tạo trên môi trường 
số; 100% nhà giáo 
của các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp 
được đào tạo phát 
triển học liệu số; 

Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025
Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, định 
hướng đến năm 2030.

hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh được 
trang bị máy tính để học trực tuyến. Chương 
trình sẽ huy động nguồn lực tổng thể của 
các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh 
nghiệp, cá nhân và từ nguồn kinh phí hợp 
pháp khác để hỗ trợ học sinh đủ điều kiện 
học trực tuyến, thúc đẩy phát triển xã hội số.

Theo kế hoạch, Chương trình “Sóng và 
máy tính cho em” sẽ hỗ trợ giảm giá, miễn 
cước Internet di động, cước Internet băng 
rộng cố định, đảm bảo hạ tầng viễn thông, 
công nghệ thông tin phục vụ việc dạy và học 
trực tuyến; đảm bảo hạ tầng Internet có thể 
kết nối 100% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. q

100% chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo của các trình độ được tích hợp năng 
lực số, có nội dung đào tạo phù hợp 
với phương thức chuyển đổi số; 100% 
chương trình đào tạo chuyên ngành 
công nghệ thông tin, công nghệ số 
được cập nhật phù hợp với ứng dụng 
khoa học công nghệ mới.

Mục tiêu khác của Chương trình là 
hình thành bản đồ số mạng lưới cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp vào năm 2025 
và liên kết bản đồ số mạng lưới cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp với các hệ thống 
chứng thực và tra cứu thông tin giáo 
dục nghề nghiệp vào năm 2030. Phấn 
đấu 100% các trường chất lượng cao 
là trường học số vào năm 2030. Cùng 
đó, huy động nguồn lực cho quá trình 
chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp; 
nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế; 
bảo đảm an toàn, an ninh mạng. q
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Gắn bó với mái trường quê 
nơi mình sinh ra, cô Thục 
cùng với  đội ngũ giáo viên 
nhà trường luôn nỗ lực xây 

dựng môi trường giáo dục toàn diện, 
truyền lửa cho các em say mê học tập, 
nắm vững kiến thức, giàu lòng nhân 
ái, biết yêu thương, quan tâm đến mọi 
người. Để làm được điều này, cô Thục 

khuyến khích mỗi cán bộ, giáo viên 
bằng những công việc cụ thể, nâng 
cao chất lượng giờ dạy, giờ học. Vận 
động mỗi giáo viên dạy phụ đạo học 
sinh yếu kém không hưởng thù lao; 
phát huy sáng kiến, kinh nghiệm hay 
để có giờ dạy tốt; khuyến khích bạn 
khá giỏi kèm cặp bạn yếu hơn; nhà 
trường thường xuyên tổ chức các hoạt 

1   VŨ HUẾ

 Cô Hiệu trưởng tận tâm 
VÌ SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

Gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp 
“trồng người”, Trần Thị Thục, 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học 
Đình Cao (Phù Cừ) luôn dành 
được niềm tin yêu, quý trọng của 
học trò và các bậc phụ huynh học 
sinh. Cô vừa được Chủ tịch nước 
phong tặng danh hiệu “Nhà giáo 
ưu tú” năm 2021.

động từ thiện nhân đạo như: nuôi lợn 
nhựa giúp bạn nghèo, quyên góp sách 
vở, quần áo cho học sinh vùng cao, 
góp quỹ giúp bạn nghèo tới trường.

Là Hiệu trưởng, cô Thục luôn có 
những cách làm hay để kết nối các giáo 
viên trong nhà trường, xây dựng tập thể 
đoàn kết, vững mạnh; cùng nhau duy 
trì được ngọn lửa đam mê với nghề và 
vững bước hơn trong sự nghiệp trồng 
người. Tập thể Trường Tiểu học Đình 
Cao nhiều năm liền được các cấp, các 
ngành khen thưởng và trở thành điểm 
sáng trong phong trào thi đua “Dạy tốt, 
học tốt” của Ngành Giáo dục và Đào 
tạo.  Cô Trần Thị Thục được Huyện ủy 
Phù Cừ tặng khen vì có thành tích tiêu 
biểu trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW 
của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. 
Trọn cuộc đời mải mê đi gieo con chữ, 
Nhà giáo ưu tú Trần Thị Thục không chỉ 
thổi bùng ngọn lửa ước mơ của bao thế 
hệ học trò mà họ còn là tấm gương tỏa 
sáng giữa đời thường. q 

      TẤM GƯƠNG TRI THỨC
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Troponin là một phức hợp 
gồm ba protein điều hòa 
hợp đồng, troponin C, T và I, 
kiểm soát các tương tác qua 

trung gian canxi giữa actin và myosin 
trong cơ tim và cơ xương. Troponin-I 
và T đặc hiệu cho cơ tim, trong khi 
troponin-C có liên quan đến cả cơ tim 
và cơ xương.

Xét nghiệm hsTnI được sử dụng 
để phát hiện tổn thương tim, chủ 
yếu được sử dụng để giúp chẩn đoán 
bệnh nhồi máu cơ tim cấp tính (AMI) 
và loại trừ các tình trạng khác có dấu 
hiệu và triệu chứng tương tự AMI, 
theo dõi đáp ứng điều trị, tái nhồi máu 
và để phân tầng các sự kiện tim mạch 
trong tương lai.

Từ khi triển khai kỹ thuật  định 
lượng Troponin I, khoa Xét Nghiệm đã 

Y TẾ - SỨC KHỎE

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên  
áp dụng kỹ thuật định lượng Troponin

hỗ trợ cho các khoa lâm sàng đặc biệt 
là khoa Tim Mạch – Lão Khoa chẩn 
đoán sớm cho các bệnh nhân nhồi 
máu cơ tim cấp, giúp can thiệp mạch 
kịp thời, giảm thiểu tối đa các biến 
chứng tim mạch, hỗ trợ trong theo dõi 
quá trình phục hồi giúp bệnh nhân. 
Ngoài kỹ thuật định lượng Troponin I, 
khoa Xét Nghiệm còn triển khai nhiều 
kỹ thuật khác như: Cyfra 21-1, CA 19-9, 
CA 15-3, CA 12-5, Insulin, Cortisol, Pro-
calcitonin, pro BNP… để phát hiện 
sớm các bệnh lý ung thư. Tạo được 
lòng tin của bệnh nhân và người nhà, 
nâng cao chất lượng dịch vụ khám 
chữa bệnh của bệnh viện. q

Năm 2021 khoa Xét Nghiệm Bệnh viện đa khoa tỉnh triển khai kỹ thuật định lượng Troponin I (hsTnI) trong 
việc hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi nhồi máu cơ tim cấp (AMI).  

1     THẢO HOÀN
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1. Nấu ăn lành mạnh: Người Nhật 
thường nấu thức ăn bằng cách hầm, 
nướng, hấp hoặc chiên trong chảo với 
lượng dầu tối thiểu. Các loại rau được 
thái mỏng để rút ngắn thời gian nấu. 
Ưu điểm của các phương pháp này 
giúp thực phẩm giữ được dinh dưỡng ở 
mức tối đa. Nước luộc rau củ làm nước 
dùng phổ biến cho nhiều món ăn. Bên 
cạnh đó, họ rất cẩn thận với các loại gia 
vị, nhằm giúp món ăn thanh đạm và sự 
ảnh hưởng tới dạ dày, gan và thận. Đặc 
trưng của ẩm thực Nhật chú trọng làm 
nổi bật hương vị tự nhiên. 

2. Ăn nhạt hơn các bữa chính: Vào 
bữa tối, đồ ăn của Người Nhật thường 
là những đồ ăn ít dầu, ít gia vị, và chủ 
yếu chỉ là các thực phẩm hấp, luộc để 
dễ tiêu hóa và làm giảm lượng mỡ tích 

tụ trong cơ thể hơn. Cá là thực phẩm 
chính vào những buổi ăn tối, bởi chứa 
nhiều dinh dưỡng, giúp cơ thể vừa có 
cảm giác no lâu lại có lượng calo ít, 
không gây tăng cân. 

3. Chế độ ăn uống phong phú và 
cân bằng: Người Nhật thường ưu tiên 
các sản phẩm tươi tùy theo từng mùa. 
Cụ thể, mùa đông người Nhật thường 
ăn thịt, cá, đồ uống nóng và súp. Mùa 
hè, họ chọn những món thanh mát như 
súp lạnh, hải sản tươi, ramen lạnh và 
salad. Quan niệm ăn uống của người 
Nhật luôn là ăn không no, và họ chỉ ăn 
tối đa 80% trong mỗi bữa ăn. 

4. Ăn nhiều carbohydrate hơn: 
Mỗi bữa ăn người Nhật thường ăn từ 
2 đến 3 chén cơm trắng kèm theo một 
chế độ ăn dinh dưỡng ít dầu mỡ như cá 

basa nướng và món súp miso đậu phụ 
thanh đạm. Có lẽ chính vì vậy mà theo 
thống kê mới đây, số người Nhật mắc 
phải bệnh tim mạch ít hơn nhiều so với 
người Châu Âu.

5. Chia nhiều nữa nhỏ trong ngày: 
Người Nhật có thói quen ăn những 
khẩu phần nhỏ và thưởng thức từng 
miếng. Thay vì ăn 3 bữa chính lớn như 
người dân các nước khác, người Nhật lại 
ăn thành 5-6 bữa nhỏ hơn trong ngày. 
Đặc biệt, những bữa ăn này thường bao 
gồm rất nhiều rau cải, từ ngũ cốc đến 
bắp cải, rong biển.  Ăn thành nhiều bữa 
nhỏ thì không những giúp bạn cảm 
thấy thoải mái, không phải kìm nén 
mình để chống lại cảm giác thèm ăn 
mà còn giúp dập tắt cơn đói ngay khi 
nó chưa bắt đầu. q                                 

Y TẾ - SỨC KHỎE

1    BÍCH NGỌC

5 thói quen ăn uống của người Nhật 
giúp tăng cường sức khoẻ 

Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng là quốc gia có nền ẩm thực phong phú và giàu dinh dưỡng. Nhờ chế độ ăn uống khoa 
học, người Nhật luôn giữ được vóc dáng và sức khỏe. Dưới đây là 5 thói quen ăn uống siêu đặc biệt của người Nhật. 
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Dần là chi thứ ba và được coi 
là con vật linh thiêng nhất 
trong thập nhị chi (mười hai 
chi). Nó tượng trưng cho uy 

quyền, sự dũng mãnh. Người Việt Nam 
nói riêng và người Châu Á nói chung 
vốn rất ưu ái cho con vật này và luôn 
dành cho nó một sự sùng kính. Chẳng 
thế mà dân gian vẫn gọi hổ là “Ông ba 
mươi”, là “Chúa sơn lâm”, là “Ngài”. Hay 
dùng hổ để ví von bằng một sự tôn 
kính như nói về cha con cùng tài giỏi 
là “ Hổ phụ sinh hổ tử”, nói về tướng võ 
oai phong là “ hổ tướng”…

Hình tượng con hổ ăn sâu vào đời 
sống nghệ thuật và ngôn từ Việt Nam. 
Tranh dân gian Ngũ hổ có giá trị nghệ 
thuật cao. Bức tranh có sự phối hợp 
đường nét , hình khối , đầy sức sống 
mãnh liệt , miêu tả hổ với thân hình 
vạm vỡ , chắc , khoẻ trên thế ngồi 
vững chắc của hai chân trước. Trong 
thành ngữ, tục ngữ, câu đối của dân 
tộc ta có nhiều câu nhắc đến hổ. Các 
thi sĩ thời xưa cũng dành ưu ái nên thơ 
ca về Ngài có nhiều và chắc ai cũng 
biết đến bài thơ “ Nhớ rừng” của nhà 
thơ Thế Lữ từ thưở đi học. Bài thơ thể 
hiện rõ oai hùng của loài hổ trước 

Năm Dần 
tản mạn 

chuyện con Hổ 
1   QUANG VINH

muôn loài. Đồng thời cũng thể hiện 
sự uất hận của Chúa sơn lâm khi phải 
rời xa chốn rừng xanh với câu kết nổi 
tiếng “Than ôi! thời oanh liệt nay còn 
đâu”.

Nói về mặt tâm linh, hổ thường 
được đặt ở trước cửa đình, chùa để 
canh giữ và trừ ma quỷ. Nanh hổ được 
coi là thứ rất linh nghiệm. Những người 
đeo nó thường coi đó là một lá bùa hộ 

mệnh. Nó giúp chủ nhân khoẻ mạnh 
và gặp nhiều may mắn.

Người tuổi hổ có lối sống phóng 
khoáng, thích ngao du đây đó. Họ 
làm việc với sự tập trung cao, đem tất 
cả tinh thần, nhiệt huyết. Đời sống 
tình cảm phong phú, đôi chút đa tình. 
Người nữ tuổi Dần rất có duyên, hoạt 
bát, lanh lợi, năng lực biểu đạt cao, 
giàu óc sáng tạo.
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  Mừng Xuân mới

1  NGỌC BÍCH

Tranh Ngũ hổ  
TRONG DÂN GIAN

Trong quan niệm dân 
gian, hổ tượng trưng 
cho sức mạnh. Dân 
gian đã thần thánh 

hóa hổ, cho nó một sức mạnh 
thiêng liêng diệt trừ được ma 
quỷ. Có hình hổ trấn giữ ở 
ngưỡng cửa thì tà ma không 
dám thâm nhập. Bởi vậy, hình 
tượng con hổ trở thành phổ 
biến trong nghệ thuật dân gian 
Việt Nam, được vẽ thành tranh 
để thờ cúng ở các đền , điện.

Có nhiều loại tranh hổ: bạch 
hổ, hắc hổ, ngũ hổ … Trong đó 
tranh “ ngũ hổ” là nổi bật hơn cả. 
Tranh “ngủ hổ” còn gọi là tranh 
“ông năm dinh ” tượng trưng cho 
năm vị thần tướng ngự trị năm 
phương trời nên các nghệ nhân 
khi vẽ tranh hổ, ngoài chòm râu 
ánh mắt dữ tợn của hổ được vẽ 
bằng màu vàng kim, dân gian 
còn vẽ năm con năm màu nhất 
định .

1.Hoàng hổ tướng quân màu vàng 
trấn nhậm trung khu ( đặc khu)

2.Hắc hổ tướng quân màu đen trấn 
nhậm bắc khu (thuỷ khu )

3.Bạch hổ tướng quân màu trắng 
trấn nhậm tây khu ( kim khu )

4.Xích hổ tướng quân màu đỏ trấn 
nhậm nam khu ( hoả khu )

5.Thanh hổ tướng quân màu xanh 
trấn nhậm đông khu ( mộc khu)

Trong tranh hổ, nghệ nhân dân gian 
đã vẽ các đám mây do các đường cong 
gãy khúc nối nhau, lớp trong lớp ngoài 
cuồn cuộn gợi cảm giác về sự xếp đầy 
nhưng nặng nề và đằng sau nó ẩn giấu 
một điều gì thần bí thiêng liêng. Nếu 
so sánh với tranh hổ Trung Quốc, hổ có 
hình bát quái ở trán , miệng ngậm kiếm 
thì tranh hổ ở Việt Nam không có hình 
bát quái. Tranh hổ của Trung Quốc là 

hình năm con hổ màu xanh lá cây 
và màu vàng đứng thành vòng 
vây quanh đồng tiền. Tranh “ ngũ 
hổ” của Việt Nam vẽ năm con hổ 
năm màu tượng trưng cho trung 
tâm và bốn hướng đối với bố cục 
cân đối .

 Nhìn chung tranh dân gian 
vẽ hổ có sự phối hợp đường nét, 
hình khối  đầy sức sống mãnh liệt, 
miêu tả hổ với thân hình vạm vỡ, 
chắc, khoẻ trên thế ngồi vững 
chắc của hai chân trước và nếu 
gạt bỏ cái vỏ tôn giáo đó, đấy là 
những bức tranh có giá trị nghệ 
thuật cao. q
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Ảnh 2 trang thơ: Nguyễn Khắc Hào

Giọt mây thưa,
Nắng vơi nhiều
Biết lòng anh,
Lại một chiều 
Nhớ em !
Bâng khuâng Phố Hiến lên đèn
Có đôi hàng liễu
Buông rèm thướt tha
Hỡi em !
Tiên nữ ngọc ngà !
Chiều xa vời vợi,
Biết là có nhau ?
Em đừng vò xé, lòng đau
Tháng ngày mưa nắng
Trong nhau đã nhiều

Lòng anh đòi đoạn trăm chiều

Bi thương như một cánh diều

Đứt dây

Bây giờ

Tay chẳng trong tay

Óc tim chẳng vẹn

Như ngày thủy chung

Ơi người Phố Hiến

Còn không ?

Hoa đào nở rã,

Bên song bơ xờ…

Anh qua trăm biển, ngàn hồ

Chiều nay chết đuối

Bên bờ sông yêu…!
    
Phố Hiến 1.1978
TS Trần Đăng Thao - 
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

Ơi Người 
    Phố Hiến !

  Tặng T.M
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Xuân vãn cảnh chùa Hương, Mỹ Đức 
Nam Thiên Đệ nhất động là đây 
Sơn thủy hữu tình 
Càng ngắm càng say
Tạo hóa khéo bày 
Khí thiêng hun đúc.

Đây Bến Đục
Đò xuôi dòng Yến
Mái chèo khoan
Róc rách suối reo
Thuyền ai gác mái buông neo
Chuông xa thả nhịp, đều đều mõ khua.

Thanh trong đất Phật, cửa Chùa
Nam Thiên Đệ nhất bốn mùa ngát hương 
Bóng ai thấp thoáng trong sương
Rừng mơ e lệ còn vương tiếng cười.

  Mừng Xuân mới

Đạo vàng ngũ sắc mây trôi
Cửa Thiền khép mở nỗi đời đục trong
Ngoài kia muôn tía ngàn hồng 
Về đây đất Phật cho lòng thảnh thơi. 

Chùa Hương có núi Mâm Xôi
Có cây Vàng Bạc, có nơi trữ tiền
Ai xin lộc Phật thì lên
Cheo leo dốc núi ngả nghiêng lưng trời.
Mây ngàn năm vẫn cứ trôi
Hoa đại vẫn ngát một trời thanh tao
A Di Đà Phật … chào nhau
Thành tâm hướng cửa Thiền vào tĩnh tâm.

Cầu tài Phật độ bạc vàng
Cầu danh Phật độ giàu sang lộc tài
Kìa ai nức nở giữa trời
Bó trầm tàn, lã chã rơi bên mình.

Lánh bụi trần đến Chùa Hương 
Vui hội, lễ Phật, cúng Dường là tâm.

                 Nguyễn Khắc Hào 

Chùa Hương
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Theo quan niệm xưa, ngày 
Tết càng nhiều hoa, cây 
cảnh trong nhà sẽ mang đến 
nhiều điều tốt đẹp cho gia 

đình trong năm mới. Những loài hoa, 
cây cảnh có màu sắc tươi sáng, rực rỡ 
như đỏ, vàng... mang ý nghĩa tượng 
trưng cho sức sống mạnh mẽ, sự may 
mắn và tạo cảm giác ấm áp cho ngôi 
nhà trong những ngày đầu Xuân mới. 

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, 
những chợ hoa Tết đã xuất hiện và hoạt 
động từ khoảng giữa tháng Chạp đến 
hết ngày 30 Tết. Với người có thú chơi 
hoa thì việc chọn hoa là cả một nghệ 
thuật, tùy theo lứa tuổi và sở thích của 
từng người. Người cao tuổi thường hay 
chọn hoa Mai, Đào, Cúc…  tượng trưng 
cho sự mạnh mẽ và cao thượng. Người 
trẻ tuổi thì thích hoa Hồng, Thược Dược, 
Violet… thể hiện sự năng động, trẻ 
trung. Và vài năm trở lại đây, bên cạnh 
những loại hoa và cây cảnh truyền thống 
còn có rất nhiều loại cây hoa ngoại nhập.

Chọn hoa chơi Tết đã công phu 
nhưng chọn cây cảnh bày Tết còn cầu 
kỳ hơn nhiều. Chọn cây không đơn giản 
chỉ là ngắm cây mà còn thể hiện sự tinh 
thông, am hiểu về nghệ thuật phong 
thuỷ đối với cây cảnh. Trong đó, thế và 
dáng của cây là rất quan trọng. Thế cây 
phải vững chãi, cành lá sum suê, phải 
có cả lá-lộc-chồi, nếu loại cây có quả thì 
phải có đủ cả loại quả chín và xanh. Một 
cây hội đủ những yếu tố như thế mới có 
thể được xem là một cây cảnh đẹp, bởi 
nó hội tụ đủ nét tứ quý cho một năm. 
Điều đó cũng biểu hiện sự an khang, 
thịnh vượng cho gia chủ.

Khi đi chợ ngày Tết, người mua 
thường chọn một số loại cây mang ý 
nghĩa cho sự no đủ và nhiều điều tốt 
lành cho năm mới, như cây Sung, Phát 
tài, Kim ngân thể hiện mong muốn giàu 
sang, tiền bạc luôn dồi dào; hay cây 
Quất theo quan niệm dân gian là biểu 
tượng cho sức khỏe, bình an, trường 
thọ và sự may mắn trong tình duyên…

Không chỉ vậy, những người yêu 
hoa, cây cảnh còn thích chọn theo bộ 
tứ quý gồm: Tùng-Cúc-Trúc-Mai thể 
hiện sức sống mãnh liệt, nhưng cũng 
rất thanh tao.

Bên cạnh đó, nhiều người còn chọn 
bày Tết là các loại cây bonsai, với những 
dáng cây được tạo kiểu, mang ý nghĩa 
biểu trưng cho văn hóa Việt Nam và 
phương Đông như: Tam đa, Ngũ phúc... 
Trong đó, Tam đa là thế cây tượng 
trưng cho ba ông Phúc, Lộc, Thọ; còn 
Ngũ phúc là thế cây có năm tán, tượng 
trưng cho Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh. 
Những điều giản dị ấy làm không khí 
gia đình thêm ấm cúng, trang nghiêm 
mà cũng tươi mới và sinh động.

Cứ như thế, những thú chơi tao nhã 
ngày Xuân của người Việt được gìn 
giữ và lưu truyền. Đây không chỉ là nét 
truyền thống, mà còn là hơi thở mùa 
xuân, là những điều tốt đẹp trong văn 
hóa đón tết cổ truyền của dân tộc. q

Chơi hoa cây cảnh - nét thi vị ngày Xuân
Ngày Tết luôn có ý nghĩa thiêng liêng trong tâm thức của người Việt. Bên cạnh việc ăn Tết, thì việc thưởng thức vẻ 
đẹp của hoa và cây cảnh ngày Tết được xem là một thú vui tao nhã, một nét thi vị của ngày xuân, bởi có hoa là có 
Tết. Vì thế mà khi xuân về thiếu đi sắc hoa thì dường như chưa trọn nghĩa của ngày Tết.

1 HOÀNG YẾN

  Mừng Xuân mới
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Bức tranh có tên “Lại điểm 2” của 
họa sĩ kiêm nhà sư phạm nổi 

tiếng người Nga Fyodor Pavlovich 
Reshiotnikov, vẽ năm 1952, hiện được 
trưng bày tại Bảo tàng mỹ thuật quốc 
gia Nga, bức tranh còn được đưa vào 
sách giáo khoa hiện nay của nước này. 
Một đứa bé bị điểm 2 (điểm kém nhất) 
về nhà như bị đưa ra phán xét: Chị của 
nó, một Đội viên thiếu niên tiền phong 
quàng khăn đỏ nhìn nó như rủa sả. Mẹ 
nó ngồi buồn rầu thất vọng về con. Em 
nó nép vào mẹ vô tư cười nhìn nó như 
một kẻ xa lạ. Nó thì đau buồn tuyệt 
vọng. Chỉ có con chó là chồm lên ngực 
nó vui mừng. 

Bức tranh là lời cảnh báo: Điểm số ở 
trường chưa nói được đứa trẻ là giỏi hay 
kém, nhưng thái độ của gia đình đối với 
điểm số đó có thể đưa em vào hoang 
tưởng hay đẩy em xuống tuyệt vọng. Và ta 

hiểu vì sao trẻ con gắn bó với những con 
chó hơn là người lớn chúng ta gắn bó.

Shalva Amonashvili, nhà sư phạm Liên 
Xô, người Gruzia viết: “Bức tranh này được 
vẽ không phải dành cho trẻ em mà cho 
người lớn. Để cho họ nhìn thấy là không 
nên chào đón một đứa trẻ như cách của 
họ, mà hãy như chú chó đang chào đón 
cậu bé. Chú chó không quan tâm cậu bé về 
nhà với cái gì: về với điểm thấp hay điểm 
cao thì cậu vẫn là người bạn của nó. Đừng 
chào đón trẻ em theo điểm số. Biết đâu 
ngày mai đứa bé điểm 2 có thể làm thay 
đổi cả thế giới? Đứa bé điểm 3 có trở thành 
một nghị sĩ, hoặc một vị bộ trưởng, hoặc 
một bác sĩ giỏi? Không phải những con số 
mà chính là cách đối xử của chúng ta đối 
với đứa trẻ quyết định tương lai đó.”

Ở một phương trời khác, hơn 1000 năm 
trước nhà thơ Bạch Cư Dị viết một bài thơ 
tương tự:

THI HỎNG
Thi hỏng về đến nơi,
Vợ con mặt không vui,
Chó vàng riêng có tình,
Giữa cửa nằm vẫy đuôi
(Bản dịch của Ngô Tất Tố)
Thật là thú vị khi thấy hai con người vĩ 

đại ở vào hai thời đại cách xa nhau cùng 
mượn con chó để nói về một triết lý giáo 
dục làm người. Thứ triết lý không thể nói 
hết bằng lời nên hai ông phải nói bằng một 
bức tranh và một bài thơ. Bình luận thêm 
có lẽ sẽ thừa.

Các nhân tài của nước ta, tuy nhiều 
người có bằng cấp từ nền giáo dục khoa 
cử, nhưng dường như tất cả đều không 
phải là sản phẩm của nền giáo dục 
khoa cử. Họ trang bị tri thức không chỉ 
từ trường học chủ yếu từ vô số những 
nguồn ngoài trường học và từ các hoạt 
động thực tiễn. q

1 H.V

Suy ngẫm về bức tranh 
có tựa đề “Lại điểm 2”

 Thư giãn: Sản phẩm lỗi của Thượng đế
Ông vua xe hơi Henry Ford sau 

khi chết được lên thiên đàng. Tại 
cổng thiên đàng có Thánh Peter chờ 
sẵn để đón ông. Vừa gặp Ford, Thánh 
Peter bảo ông:

- Hồi còn sống, ngươi đã sáng chế 
ra phương pháp làm việc dây chuyền 
trong kỹ nghệ sản xuất xe hơi, phương 
pháp đó đã làm thay đổi cả thế giới. 
Với thành quả như vậy, ngươi được 
một ân huệ là có thể đàm đạo với bất 
cứ ai ở thiên đàng này.

Suy nghĩ vài giây, Ford xin được 
gặp Thượng Đế. Thánh Peter bèn 
dẫn ông đi. Vừa gặp Thượng Đế, Ford liền 
hỏi ngay: “Thưa Ngài, lúc chế tạo ra đàn bà, 
ngài đã nghĩ gì ? “

Thượng Đế nghe xong bèn hỏi lại: 
“Ngươi hỏi như vậy là có ý gì ? “

Ford liền trả lời: Trong sáng chế của ngài 
có quá nhiều sơ sót, trong đó ít nhất có 8 

khiếm khuyết nghiêm 
trọng:

1/ Phía trước thì bị 
phồng lên, phía sau thì 
bị nhô ra.

2/ Máy thường kêu to 
khi chạy nhanh.

3/Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao.
4/Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới.
5/Cứ đi 28 ngày là lại bị chảy nhớt và 

không làm việc được.
6/Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần 

nhau.

7/Đèn trước thì quá nhỏ.
8/Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều khủng 

khiếp.
Thượng Đế nghe xong liền bảo:”Ngươi 

đợi một lát để ta xem lại bản thiết kế”.
Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư trên 

thiên đàng đến để xem lại quá trình sản 
xuất đàn bà của mình dưới ánh sáng 
những phê phán của Henry Ford. Sau một 
thời gian nghiên cứu, hội đồng kỹ sư Thiên 
Đàng trình lên Thượng Đế bản báo cáo 
tổng hợp. 

Xem xong, ngài bèn phán rằng:
- Những lời ngươi vừa nói là hoàn toàn 

đúng, bằng sáng chế của ta thật có nhiều 
sai sót. Nhưng nếu tính trên phương diện 
kinh tế thì hiệu quả thị phần của ta lại rất 
cao. Bởi có gần như 100% đàn ông trên thế 
giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi 
chỉ có chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm 
của nhà ngươi ! q

                                                                                             X.D

  Văn hóa

BẢN TIN

39



Xuân Nhâm Dần

Sự sang trọng phải có từ bản 
chất của con người chứ không 
phải khoác cái vỏ đắt tiền, 
dùng đồ hiệu, xe ô tô vài chục 

tỷ thì tự nhiên thành người sang trọng. 
Cái chất sang trọng của mỗi người nó 
tới từ văn hoá ứng xử, kiến thức nền về 
tri thức nói chung, gu thẩm mỹ chuẩn 
mực và hiểu biết về nghệ thuật (ít nhất 
là các ngành cơ bản như mỹ thuật và 
âm nhạc). 

Vẻ hào nhoáng bên ngoài để tạo ra 
cái vỏ sang trọng khá đơn giản. “Ở quê 
là Cúc là Hoa, khi ra thành phố em là Trà 
Mi”. Mấy cô ca sĩ, người mẫu gốc bần 
nông có thể sau vài năm có đại gia đỡ 
đầu là có thể lột xác thành hot girl sang 
chảnh. Nhưng nếu không có cái gốc 
văn hoá, học hành, kiến thức của gia 
đình hay nhà trường truyền lại, thì cũng 
như con vịt bầu khoác bộ lông thiên 
nga mà thôi. 

Mấy đại gia bất động sản trúng mấy 
mảnh đất có trăm tỷ sau vài năm cũng 
vậy thôi. Người ta học cách ăn chơi như 
vào nhà hàng xịn, đi spa, hút xì gà, đánh 
golf, ở trong lâu đài, ở resort 5 sao...cũng 
khá dễ, có tiền là có đứa hầu. Nhưng để 
có cái cốt cách của người sang trọng 
như trên thì không phải ngày một ngày 
hai mà có được. Vì giáo dục kiến thức, 
học hỏi về nghệ thuật, thẩm mỹ, về  đối 
nhân xử thế, về trách nhiệm xã hội...
phải là một quá trình dài hàng chục đến 
vài chục năm, thậm chí 1-2 thế hệ. 

Những người giàu mới đa phần bị 
coi là trọc phú, do họ không có gốc, lại 
thêm cách kiếm tiền của họ không dựa 
trên tri thức, thậm chí phi pháp. Đại 
khái như đào vàng, đầu cơ bất động 
sản, buôn bán chụp giật, cấu kết lơi 
ihs nhóm, sân sau (tư bản đỏ)...Những 
người này có thể có rất nhiều tiền, 
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Ngày xuân tản mạn về sự sang trọng
1 QUỐC CHÍNH

nhưng không có gốc, cũng chẳng có 
học, nên họ có khoác lên mình đồ hiệu, 
xe xịn, nhà lâu đài, thì nó vẫn toát lên vẻ 
trọc phú mới rũ bùn đứng dậy sáng loà. 

Mục đích sống là làm giàu, cố gắng 
vươn lên 1 đẳng cấp mới, có tiền, có 
quyền không bao giờ là sai. Nhưng 
vươn lên bằng mọi giá để bước chân 
vào cái gọi là sang trọng, bất kể phải hi 
sinh tư cách, đạo đức, thậm chí vi phạm 
pháp luật, là điều đáng lên án. 

Với các tố chất kể trên, chỉ có giới 
tinh hoa lâu đời mới có được. Nên nhớ 
là giới tinh hoa, tức là người sang trọng, 
không ai chấp nhận hi sinh tư cách cá 
nhân, dòng họ, truyền thống gia đình 
để có tiền, có quyền. Người tinh hoa 
truyền thống họ có tư cách như những 
nhà quý tộc, như nhà quý tộc trong 
phim Titanic sẵn sàng ở lại tàu để chết, 
nhường chỗ cho phụ nữ và trẻ em 
được sống. Giới tinh hoa có cốt cách 
sang trọng không bao giờ khoe của, 
hợm hĩnh, nịnh trên nạt dưới, làm nhục 
người nghèo mà tự họ phải thấy trách 

nhiệm làm gương cho giới cần lao về 
phong cách sống, cách ứng xử chuẩn 
mực. 

Còn với giới nhà giàu Việt Nam hiện 
nay, những ai có học thức, hoặc cố 
gắng để có học thức, thì vẫn đang tiệm 
cận được với phong cách sống sang 
trọng của giới tinh hoa. Nhưng lượng 
này không nhiều, vì thời buổi nhiễu 
nhương, người ta khó làm giàu bằng 
kiến thức hơn là làm giàu bằng phạm 
pháp hoặc cấu kết.

Tóm lại, giàu và sang là 2 khái 
niệm khác nhau. Sang thì cần phải 
giàu (không nhất thiết phải siêu giàu) 
nhưng giàu chưa chắc đã sang. Cái sự 
sang trọng toát ra từ cốt cách nó quan 
trọng hơn là sự hào nhoáng bề ngoài 
bằng cách đắp lên đồ hiệu đắt tiền. Khi 
người ta thiếu cái bên trong thì sẽ phải 
cố tình gồng vẻ bề ngoài. Được cả trong 
lẫn ngoài thì quá hiếm. Vẻ ngoài hào 
nhoáng sang chảnh nhất VN bây giờ có 
lẽ là anh em bán hàng đa cấp. q

Khái niệm “Sang trọng” khá là trừu tượng, khó có thể cân đo. Dù chưa sang trọng nhưng cũng rất cần 
học cách sống của người có văn hóa, có nhân cách; tuyệt đối tránh xa lối học đòi, phô trương, bầy đàn 
của kẻ “trọc phú”.
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Xuân Nhâm Dần HOẠT ĐỘNG HỘI

Ngày 22/12/2021, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 
2968/QĐ-UBND công nhận kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên 
nhi đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ II, năm 2021. Theo đó, có 40 giải: 1 giải 
Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 24 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc 
về đề tài “Hệ thống theo dõi, giám sát bệnh nhân Covid-19 tại nhà” 
của nhóm tác giả: Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Đức Hoàng (Trường THPT 
Chuyên Hưng Yên). 

Các sản phẩm dự thi tập trung vào 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học 
tập, Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, Phần mềm tin học, 
tự động hóa, Sản phẩm thân thiện với môi trường, Các sản phẩm có nhiều 
ý tưởng mới, sáng tạo, thể hiện trình độ kỹ thuật, khả năng tích hợp các 
giải pháp công nghệ, lập trình trên nhiều phần mềm máy tính để tạo ra 
các sản phẩm hữu ích trong học tập, cuộc sống và bảo vệ môi trường. q

                                                                               Võ Triệu

Ngày 9/9/2021, Chi bộ Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên (liên hiệp hội), tổ chức lễ kết nạp đảng cho 
quần chúng ưu tú Nguyễn Võ Triệu. Tới dự có Tiến Sỹ Nguyễn Khắc 
Hào- Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch Liên hiệp hội.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hào chúc mừng quần chúng Nguyễn Võ 
Triệu đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để được chính thức đứng trong 
hàng ngũ của Đảng. Chủ tịch Liên hiệp hội cũng lưu ý trong thời gian 
tới Chi bộ cần tiếp tục đẩy  mạnh thực hiện Nghị Quyết TW4 khóa XIII 
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây 
dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới. q

                                                                   Tạ Đức

CHI BỘ LHH VĂN PHÒNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Ngày 22/10/2021 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 
(LHHVN) tổ chức Hội nghị Tập huấn Nâng cao năng lực công tác kiểm tra, 
giám sát dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại  đầu cầu tỉnh Hưng 
Yên do đồng chí Lê Thị Thắm - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội cùng Ban kiểm 
tra của Liên hiệp hội tham dự hội nghị. 

Các đại biểu tham dự được truyền đạt thông tin, chia sẻ kinh nghiệm 
và trao đổi, thảo luận về kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra; kinh 
nghiệm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết đơn thư khiếu nại, 
tố cáo. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của UBKT đối với các 
cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm công tác kiểm tra của các UBKT hội thành 
viên và đơn vị trực thuộc trong toàn hệ thống LHHVN. q                                                                                                           

Nguồn: ST

NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN 
NHI ĐỒNG NĂM 2021
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THÔNG BÁO MỜI THAM GIA 

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

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

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

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

        LĨNH VỰC THI
Các đề tài, giải pháp dự thi theo 06 nhóm lĩnh vực sau đây:
1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;
2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;
3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng;
4. Nông ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
5. Y dược;  
6. Giáo dục và đào tạo.
        GIẢI THƯỞNG
- Các giải Nhất:                    mỗi giải 10 triệu đồng;
- Các giải Nhì:                      mỗi giải 5 triệu đồng;
- Các giải Ba:                       mỗi giải 3 triệu đồng;
- Các giải Khuyến khích:     mỗi giải 1 triệu đồng.  
        THỜI GIAN TỔ CHỨC
- Thời gian nhận hồ sơ dự thi: từ ngày 15/8 đến 30/9/2022;
Tổ chức chấm điểm và trao giải thưởng Hội thi: tháng 10, 11, 12 năm 2022.
        ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN
Đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;
Điện thoại: 02213.522.623; 
E-mail: lienhiephoihungyen@gmail.com;
Website: lienhiephoihungyen.org.vn.       

                                       BAN TỔ CHỨC HỘI THI

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