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VẤN ĐỀ SỰ KIỆN

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH HƯNG YÊN LÀM VIỆC VỚI HỘI CẦU ĐƯỜNG

N

gày 25/7/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên đã có buổi làm việc
với Hội Cầu đường. Tham dự có đồng chí Lê Thị Thắm - Phó chủ tịch liên hiệp hội, đồng
chí Nguyễn Trọng Nhạ - chủ tịch hội Cầu đường, cùng các đồng chí phó chủ tịch, tổng thư
ký hội cầu đường và cán bộ thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên .
Hội Cầu đường được thành lập vào tháng 10 năm 2013, đến nay có 60 hội viên, số lượng thành viên
ban chấp hành là 15 người, trong đó có 5 thường trực. Trong thời gian qua, Hội đã xây dựng kế hoạch
tập trung trong công tác phối hợp cùng các phòng chuyên môn của ngành nghiên cứu, phản biện, áp
dụng công nghệ vật liệu mới để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. Điển hình như vật
liệu Cacboncor, HRB mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn về môi trường; xây dựng định mức kỹ thuật, quy
trình thi công các tuyến đường giao thông nông thôn có kết cấu mặt đường bê tông xi măng để hướng
dẫn nhân dân tự thi công và quản lý, tạo thuận lợi giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới. Hội
cũng đang phối hợp nghiên cứu về đặc thù của một số vùng đất yếu ở các Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ… để
áp dụng kỹ thuật phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực.
Tạ Đức
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN
LÀM VIỆC VỚI HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

N

gày 26/7/2017 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật tỉnh Hưng Yên đã có buổi làm việc với Hội Kế
hoạch hóa gia đình trong chương trình công tác
năm. Tại buổi họp Hội Kế hoạch hóa gia đình đã
báo cáo kết quả đạt được trong thời gian qua và phương
hướng nhiệm vụ thời gian tới.
Từ khi thành lập đến nay, Hội Kế hoạch hóa gia đình đã
triển khai nhiều hoạt động hiệu quả: hàng năm tổ chứ khám,
tư vấn cho trên 1000 khách hàng, nạo, hút thai cho trên 500
khách hàng, đặt vòng tránh thai cho hơn 600 người. Từ năm
2008 đến nay, do giải thể Ủy ban dân số - Gia đình và trẻ em,
cán bộ làm công tác chuyên môn thiếu, không đủ ê kíp thực
hiện các dịch vụ KHHGĐ nên các hoạt động của Hội phải lồng
ghép, kết hợp với các hoạt động chuyên môn của Chi cục Dân
số -KHHGĐ. Ngoài ra Hội cũng đã gặp rất nhiều khó khăn, do
nguồn kinh phí của trung ương và của tỉnh bị cắt giảm. Cán bộ
tham gia hoạt động Hội đều là cán bộ kiêm nhiệm, không có
cán bộ chuyên trách, do đó thiếu cán bộ trong nhiều lĩnh vực.
Từ đầu năm 2017 đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã nghỉ
việc, chuyển nhiệm vụ cho phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã kiêm
nên các hoạt động ở cơ sở không hiệu quả. Mặc dù gặp rất

nhiều khó khăn nhưng Hội KHHGĐ vẫn củng cố và duy trì
phòng khám; phối hợp chặt chẽ với Chi cục Dân số- KHHGĐ
tỉnh, trung tâm Dân số- KHHGĐ cấp xã, các ngành, đoàn thể;
duy trì các hoạt động tư vẫn và chăm sóc sức khỏe sinh sản
cho vị thành niên, thanh niên.
Tạ Đức

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2017- 2022

Đ

Đại hội công đoàn Văn phòng liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên (Liên hiệp hội) khóa I, nhiệm kỳ
2017-2022 diễn ra vào ngày 24/11/2017.

ại hội đã đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới
với mục tiêu thực hiện tốt việc chăm lo đời sống
vật chất , tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp chính đáng của CBVC, tiếp tục thực hiện
cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” ra sức thi đua, học tập, lao động sáng tạo, xây
dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Bên cạnh đó, phấn
đấu hàng năm 100% CBVC đăng ký thi đua, trên 85% CBVC
đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 100% gia đình CBVC được
công nhận là gia đình văn hóa, không có người mắc các tệ
nạn xã hội, phấn đấu 100% nữ cán bộ đạt danh hiệu “giỏi
việc nước, đảm việc nhà”...
Phát huy kết quả đạt được, Công đoàn văn phòng Liên
hiệp hội quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, quyết tâm xây dựng và
giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh.
Tạ Đức
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VẤN ĐỀ SỰ KIỆN

PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM

KHẢO SÁT MÔ HÌNH SẢN XUẤT RAU AN TOÀN TẠI HƯNG YÊN
PHƯƠNG ANH

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên thăm cánh đồng rau xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ

“Cần vận động người dân hình thành thói
quen sản xuất an toàn, không chạy theo lợi
nhuận trước mắt, để không còn tình trạng
thực phẩm bẩn”. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
đã nhấn mạnh vấn đề này trong chuyến đi
khảo sát cùng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung
ương về vệ sinh an toàn thực phẩm tại cánh
đồng rau ở huyện Yên Mỹ.
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*Cần xóa bỏ tình trạng “rau 2
luống, lợn 2 chuồng”
Kiểm tra quy trình trồng rau sạch, rau
an toàn tại đồng ruộng của 2 xã Yên Phú
và Việt Cường (huyện Yên Mỹ), Phó Thủ
tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những
mô hình này khi nông dân có thu nhập
cao hơn nhiều lần so với trước. Phó Thủ
tướng cũng lưu ý người dân địa phương
phải hình thành thói quen sản xuất sạch,
không chạy theo lợi nhuận trước mắt,
mà hướng tới phát triển bền vững lâu
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dài, để cả doanh nghiệp và người dân
đều được hưởng lợi.
Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Hưng
Yên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu
ý địa phương cần tạo điều kiện tối đa
cho những doanh nghiệp sản xuất
thực phẩm an toàn. Chú ý tuyên truyền
thông qua các mô hình đang làm tốt ở
địa phương như VietGap, IPM... Hiện nay
các mô hình này chưa được nhân rộng
nhiều. Ở nhiều nơi, còn làm nhỏ lẻ, chưa
đúng quy trình.
Phó Thủ tướng cho rằng khó khăn
nhất vẫn là ở từng người dân. Hiện vẫn
còn tình trạng “trồng rau 2 luống”, “nuôi
lợn 2 chuồng”. Việc trồng rau nuôi lợn gà
còn chưa an toàn ngay từ hộ sản xuất.
Do vậy cần chặt chẽ ngay từ khâu sản
xuất của nông dân kết hợp với quản lý
nhà nước, thanh tra giám sát thường
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hỏi thăm bà con trồng rau xã Yên Phú

xuyên, để làm sao không còn tình trạng
sản xuất thực phẩm bẩn; phải thay đổi
tư duy của những người dân chưa chịu
làm theo hướng dẫn quy định.
Vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề
quan trọng hàng đầu, là chuyện không
mới nhưng tình hình chưa chuyển biến
nhiều. Đây vừa là phạm trù tuân thủ
pháp luật, vừa là phạm trù đạo đức, văn
hóa. Liên quan đến đạo đức, văn hóa thì
phải kiên trì, phải dựa trên pháp luật và
dựa vào vận động để nâng cao nhận
thức để người dân có nếp nghĩ thiện
hơn và văn minh hơn. Phó Thủ tướng Vũ
Đức Đam nhấn mạnh.

* Nhân rộng mô hình sản xuất
sạch quy mô lớn
Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn
công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
Nguyễn Văn Phóng cho biết: Hưng Yên
đã đổi mới công tác tuyên truyền nâng
cao nhận thức người dân về sản xuất
sạch, bằng việc xây dựng mô hình như
JIKA, IPM, VietGap đến từng xã, để nông
dân tham quan, thực hành ngay tại
đồng ruộng. Đồng thời ký cam kết giữa
các hộ sản xuất với người tiêu thụ, nhằm
giảm thiểu tối đa việc sử dụng phân
bón, thuốc bảo vệ thực vật không an
toàn. Tỉnh cũng thực hiện quản lý vật tư
nông nghiệp rất chặt chẽ, xử lý nghiêm
các vi phạm.
Trên địa bàn tỉnh hiện có các xã
Trung Nghĩa, Yên Phú và một số địa
phương đã thực hiện tốt mô hình điểm
sản xuất hữu cơ theo chuỗi, cánh đồng
liên kết để nhân ra diện rộng. Tỉnh cũng
đã triển khai nhiều mô hình từ dự án
Lipsap, xây dựng chợ và khu giết mổ

tập trung, quy hoạch các vùng sản xuất
theo quy trình VietGap trồng cam, nhãn
lồng với quy mô hàng trăm ha. Hiện đã
có 145 HTX đổi mới hoạt động, nhiều
HTX tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi
sản phẩm. Tỉnh cũng đang kêu gọi các
doanh nghiệp nước ngoài đầu tư xây
dựng nhà máy giết mổ tập trung, sản
xuất thực phẩm sạch quy mô lớn phục
vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân
trong tỉnh và khu vực.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng
kiến nghị Chính phủ tổ chức phát
động phong trào thi đua sản xuất thực
phẩm an toàn, kịp thời biểu dương tôn
vinh các doanh nghiệp cá nhân làm
tốt. Mặt khác nên thành lập Ban An
toàn vệ sinh cấp tỉnh để tạo sức mạnh
tổng hợp. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tiếp tục siết chặt
việc quản lý cấp phép sử dụng phân
bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật và các
loại vật tư nông nghiệp để bảo đảm
cho sản xuất sạch./.
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HỘI THẢO KHOA HỌC
“ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN LƯƠNG - MỘT NHÂN CÁCH LỚN”
QUANG VŨ

Toàn cảnh hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Văn Lương với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”

“Đồng chí Lê Văn Lương là một nhà lãnh đạo xuất sắc, là
tấm gương đạo đức trong sáng của Đảng và cách mạng
Việt Nam, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp giải
phóng dân tộc”. Đây là chủ đề được bàn luận tại hội thảo
khoa học “Đồng chí Lê Văn Lương với Cách mạng Việt
Nam và quê hương Hưng Yên” diễn ra ngày 12/10. Hội
thảo do Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp tổ chức.
6
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T

ại hội thảo, các nhà khoa
học đã thảo luận, đi sâu
làm rõ những hoạt động
và cống hiến của đồng
chí Lê Văn Lương như: truyền thống
quê hương, gia đình và con đường
đến với cách mạng của đồng chí Lê
Văn Lương; đồng chí Lê Văn Lương
là nhà lãnh đạo suất sắc, nhà tổ chức
tài năng, tấm gương đạo đức cách
mạng trong sáng; những tình cảm

Xuân Mậu Tuất

của đồng chí đối với quê hương
Hưng Yên. Các ý kiến thảo luận đã
phân tích rõ đồng chí Lê Văn Lương
là một nhân cách lớn, có lý tưởng
sống cao đẹp, đồng chí đã đi từ chủ
nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng
sản, có nhiều cống hiến xuất sắc đối
với sự nghiệp cách mạng của dân
tộc.
Đồng chí Lê Văn Lương tên thật là
Nguyễn Công Miều, sinh năm 1912
trong một gia đình nho học tại làng
Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn
Giang. Ngay từ khi còn trẻ , đồng
chí Lê Văn Lương đã giác ngộ cách
mạng và tham gia các hoạt động yêu
nước. Đồng chí được Đảng và Bác
Hồ giao nhiều trọng trách: Ủy viên
dự khuyết Xứ ủy Nam Bộ, Bí thư Văn
Phòng Thường vụ Trung ương Đảng;
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;
Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Ái
Quốc; Chánh Văn phòng Trung ương
Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội... Đồng
chí Lê Văn Lương là Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng các khóa II;
III; IV; V; Ủy viên Bộ Chính trị (khóa
II, khóa IV); Bí thư Trung ương Đảng
khóa III; là đại biểu Quốc hội khóa VI
và khóa VII.
Trong suốt 70 năm cuộc đời hoạt
động, đồng chí Lê Văn Lương luôn
nêu cao tấm gương của một người
cộng sản mẫu mực, cống hiến hết
mình cho công việc với phương
châm “nhanh chóng, chính xác, bí
mật, an toàn”. Đồng chí luôn có tinh
thần phê bình và tự phê bình, tác
phong dân chủ, quan tâm sâu sắc

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
phát biểu tại hội thảo

đến đời sống nhân dân, được nhân
dân tin yêu và quý trọng. Dù ở cương
vị nào, đồng chí cũng làm việc trên
tinh thần tự giác, tận tụy, có trách
nhiệm trước Đảng và dân tộc.
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí
Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định:
hội thảo giúp chúng ta hiểu rõ hơn
về những hoạt động và cống hiến
của đồng chí Lê Văn Lương, làm sáng
tỏ hơn về cuộc đời sự nghiệp và tấm
vóc cùng những đóng góp to lớn
của đồng chí đối với sự nghiệp cách
mạng của dân tộc, cũng như đối với
quê hương Hưng Yên. Hội thảo sẽ

để lại những tư liệu quý để giáo dục
truyền thống cách mạng cho các thế
hệ hôm nay và mai sau, là niềm tự
hào, sự cổ vũ động viên đối với Đảng
bộ và nhân dân Hưng Yên. Tự hào là
miền quê văn hiến và cách mạng,
tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực cùng cả
nước đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp
đổi mới, hội nhập và phát triển, thực
hiện thành công Nghị quyết Đại hội
Đảng các cấp. Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân Hưng Yên cũng luôn tri
ân những bậc cha anh, những người
con ưu tú của quê hương đã góp
phần làm rạng danh cho đất nước
như đồng chí Lê Văn Lương./.
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HƯNG YÊN: HÌNH THÀNH NHIỀU MÔ HÌNH SẢN XUẤT
THỰC PHẨM AN TOÀN THEO HƯỚNG VIETGAP
THU HẠNH

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh
Hưng Yên đang hình thành
nhiều mô hình sản xuất nông
sản theo hướng VietGap, nhằm
tạo ra sản phẩm sạch đảm bảo
an toàn vệ sinh thực phẩm.

C

ác mô hình được sản xuất bảo
đảm nghiêm ngặt theo quy
trình “4 đúng”, áp dụng công
nghệ sạch, không sử dụng
chất kích thích và hóa chất, thuốc bảo
vệ thực vật trong danh mục bị cấm.
Điển hình là 2 vùng sản xuất nhãn xuất
khẩu đạt chuẩn theo quy trình VietGap
trên diện tích hơn 70 ha, với hơn 200
hộ tham gia tại các xã Hàm Tử (Khoái
Châu), Hồng Nam (thành phố Hưng
Yên); trong đó có hơn 20 ha đã được
cơ quan chuyên ngành của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn cấp mã
số xuất khẩu sang Mỹ.
Bên cạnh đó, còn có nhiêu mô hình
trồng rau an toàn theo công nghệ mới
như: Nhà sản xuất HTX sản xuất rau
sạch và Thương mại Phú Thịnh của các
hộ nông dân xã Phú Thịnh, huyện Kim
Động; HTX dịch vụ nông nghiệp xã Yên
Phú, huyện Yên Mỹ chuyên sản xuất rau
an toàn; Công ty Cổ phần rau củ quả
Nhật Việt (thành phố Hưng Yên) sản xuất
rau theo công nghệ Nhật Bản; mô hình
trồng chanh tứ quý của hộ anh Nguyễn
Hữu Hà ở xã Tân Dân (Khoái Châu)...
Trong chăn nuôi, đã hình thành các
mô hình nuôi lợn bằng thảo dược như
trang trại chăn nuôi lợn sạch của anh Đỗ
Văn Chuyên ở huyện Yên Mỹ, HTX chăn
nuôi dịch vụ an toàn Siêu Việt ở huyện
Văn Lâm... các hộ này đã áp dụng quy
trình nuôi lợn bằng những thực phẩm
sạch trộn cùng các loại thảo dược, không
sử dụng cám có chất cấm và kháng sinh,

8
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Mô hình trồng rau sạch tại Công ty Việt Nhật ở xã Trung Nghĩa - thành phố Hưng Yên

Mô hình nuôi cá theo hướng Vietgap
ở Ân Thi

đã tạo ra chuỗi sản phẩm thịt an toàn
được người tiêu dùng tín nhiệm.
Chăn nuôi thủy sản cũng đã tạo ra
chuỗi sản phẩm cá an toàn của các nhà
sản xuất như: HTX thủy sản Hưng Thắm
ở xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào nuôi cá
nước ngọt theo mô hình ao nuôi kiểu
mới với công nghệ cao của Mỹ, Israel;
HTX Thủy sản xã Hạ lễ, huyện Ân Thi sản
xuất với phương thức hợp tác liên kết
nuôi cá theo qui trình VietGAP; HTX thủy
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sản Hưng Hải, phường Lam Sơn nuôi cá
lồng trên sông Hồng mỗi năm cung cấp
hàng chục tấn cá sạch...
Ông Nguyễn Văn Doanh, Giám đốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Hưng Yên cho hay, để các mô hình
sản xuất Vietgap phát triển bền vững,
từ năm 2016, Hưng Yên đã kết nối với
thành phố Hà Nội và các tỉnh trong vùng
khuyến khích phát triển các mô hình
liên kết cung ứng thực phẩm an toàn
được quản lý theo chuỗi, tạo sự gắn kết
giữa người sản xuất và doanh nghiệp
tiêu thụ.
Theo đó, các mô hình sản xuất thực
phẩm an toàn theo quy trình Vietgap
trên địa bàn Hưng Yên được nhiều nhà
hàng, siêu thị ở thành phố Hà Nội, thành
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ký hợp
đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm, với
giá thành cao hơn giá thị trường. Sản
phẩm khi xuất bán đều được đóng gói,
gắn nhãn mác, tem xuất xứ hàng hóa rõ
ràng, tạo uy tín với người tiêu dùng./.

Xuân Mậu Tuất

TẬP ĐOÀN HAO HÀN QUỐC

SẼ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐIỆN TỪ RÁC THẢI TẠI HƯNG YÊN
QUANG MINH

Tập đoàn Hao của Hàn Quốc
đã có buổi làm việc với lãnh
đạo tỉnh Hưng Yên để tìm
hiểu môi trường đầu tư tại địa
phương và dự kiến đầu tư xây
dựng nhà máy sản xuất điện từ
nguồn rác thải, nhằm bảo vệ
môi trường.

T

heo đó, Tập đoàn Hao có kế
hoạch đầu tư tại địa bàn tỉnh
Hưng Yên công trình xử lý
chất thải để sản xuất điện với
công suất tiêu thụ 150 tấn rác/ngày;
đồng thời sản xuất ắc qui công suất lớn,
xử lý lên men chất thải và sản xuất phân
bón vi sinh. Mục tiêu của dự án nhằm
cung cấp điện cho EVN, góp phần giảm
thiểu tối đa rác thải gây ô nhiễm môi
trường, tăng thu nhập cho người dân.
Trên cơ sở khảo sát, đánh giá tiềm
năng tại Hưng Yên, Tập đoàn Hao đề
xuất chính quyền địa phương tạo điều
kiện để dự án sớm được đầu tư, mang lại
hiệu quả thiết thực sau khi đi vào hoạt
động.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tiếp doanh nghiệp Hàn Quốc

Phóng nhấn mạnh, Hưng Yên đang rất
quan tâm đến đến vấn đề xử lý rác, hiện
nay công nghệ của một số nơi còn lạc
hậu, chưa phân loại xử lý rác, chủ yếu
vẫn chôn lấp. Công nghệ đốt rác để phát
điện là công nghệ mới, do đó, nếu đầu
tư tại tỉnh sẽ phát huy hiệu quả.
Để khẳng định được công nghệ này
trong điều kiện khí hậu, thời tiết của Việt
Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề
nghị Tập đoàn cần có thử nghiệm thực

tế và sự thẩm định của các ngành; phải
có phương án tối ưu nhất về vấn đề xây
dựng nhà máy rác thải tại tỉnh, nhất là
vấn đề công nghệ hiện đại trong xử lý
rác để tạo ra nguồn điện, phân bón, góp
phần cùng với tỉnh giải quyết tốt vấn đề
ô nhiễm môi trường hiện nay. Nếu bảo
đảm các điều kiện cần thiết, Hưng Yên
sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất
cho các nhà đầu tư triển khai và thực
hiện thành công dự án./.
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TẬP TRUNG XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG, NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG NĂM 2018
KIÊN TRUNG

Toàn cảnh kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên phát biểu
chỉ đạo tại kỳ họp.

“Tiếp tục ổn định kinh tế, kiểm soát giá cả, nâng cao chất lượng tăng
trưởng kinh tế; huy động mọi nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng
kinh tế xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông”. Đây là những
nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2018 được HĐND tỉnh Hưng Yên khóa
XVI thông qua tại kỳ họp thứ 5, diễn ra ngày từ ngày 6 đến 8/12.

V

ề đầu tư xây dựng kết cấu hạ
tầng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Hưng Yên Đặng Ngọc Quỳnh
cho biết, năm 2018 tỉnh sẽ rà
soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch
phát triển khu công nghiệp, cụm công
nghiệp đến năm 2020, định hướng
đến năm 2030. Đồng thời, điều chỉnh
quy hoạch chung xây dựng thành phố
Hưng Yên đạt tiêu chí đô thị loại II; quy
hoạch hai bên đường trục kinh tế Bắc
- Nam, quy hoạch hai bên đường liên
tỉnh Hà Nội - Hưng Yên; quy hoạch xây
dựng vùng các huyện Yên Mỹ, Ân Thi;
dành nguồn lực phù hợp cho đầu tư
xây dựng hạ tầng khu Đại học Phố Hiến.
Về nông nghiệp, nông thôn, ông
Nguyễn Văn Doanh Giám đốc Sở nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng

Yên cho hay, tỉnh tiếp tục triển khai đề
án “Khuyến khích tích tụ ruộng đất”,
xây dựng mô hình “Cánh đồng liên
kết sản xuất”. Đẩy nhanh tiến độ thực
hiện chương trình nông thôn mới,
bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 18,1
tiêu chí, phấn đấu có thêm 1 huyện và
20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tích
cực mở rộng các vùng thâm canh cây
trồng và vật nuôi có giá trị kinh tế cao
tại các huyện Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ,
Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ; tổ chức
sản xuất nông sản theo chuỗi và hỗ trợ
người dân tiêu thụ sản phẩm.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, năm
2018 tỉnh sẽ tập trung khai thác và
sử dụng hiệu quả các nguồn lực để
phát triển kinh tế theo hướng bền
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vững, phấn đấu để đạt mục tiêu tăng
trưởng 8,2%. Tỉnh cũng tiếp tục chú
trọng cải thiện môi trường đầu tư, thu
hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu
công nghiệp Lý Thường Kiệt có diện
tích 3000ha; ưu tiên hỗ trợ các doanh
nghiệp phát triển công nghệ hiện đại,
có giá trị gia tăng cao, thân thiện với
môi trường, đóng góp nhiều cho ngân
sách như dự án của các nhà đầu tư Nhật
Bản, Mỹ...
Theo đó, tỉnh đẩy mạnh cải cách
hành chính và tiếp tục cải thiện môi
trường đầu tư một cách thực chất, để
giữ vững và nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thực hiện có
hiệu quả Nghị quyết 19 của Chính phủ
về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia. Đồng thời, nghiêm
túc triển khai thực hiện quy định của
pháp luật về đầu tư công; đẩy nhanh
các dự án giao thông trọng điểm; kiên
quyết xử lý các vi phạm, lấn chiếm đất
nông nghiệp, xe quá tải, ô nhiễm môi
trường, khai thác cát trên sông Hồng,
sông Luộc...

Xuân Mậu Tuất

ĐỂ KINH TẾ TRANG TRẠI PHÁT TRIỂN
HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG
MAI NGOAN

“Kinh tế trang trại cần theo hướng hợp tác sản
xuất, để xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa quy
mô lớn”. Đây là vấn đề trọng tâm được bàn luận tại
Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp chuyên đề:
“Giải pháp phát triển kinh tế trang trại hiệu quả và
bền vững”, đã được tổ chức tại Hưng Yên dịp cuối
tháng 7. Diễn đàn do Trung tâm Khuyến nông
Quốc gia, Hiệp hội trang trại và doanh nghiệp
nông nghiệp Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Hưng Yên phối hợp tổ chức. Tham
dự có các đơn vị chức năng và nông dân 16 tỉnh,
thành phố phía Bắc và các doanh nghiệp hoạt
động trong các lĩnh vực nông nghiệp.

*Trang trại là mũi nhọn trong xây
dựng nông thôn mới
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp
và PTNT, cả nước hiện có hơn 29.000
trang trại, được phân bố đều khắp các

Toàn cảnh diễn đàn “ Giải pháp phát triển kinh tế trang trại
bền vững” tại Hưng Yên

vùng sinh thái và đang tăng nhanh về
số lượng, với nhiều thành phần kinh tế
tham gia. Tiêu biểu như thành phố Hà
Nội hiện có hơn 1230 trang trại, doanh
thu hàng nghìn tỷ đồng đồng/năm. Tỉnh

Mô hình trang trại cam tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ.

Quảng Bình có 690 trang trại, doanh thu
mỗi năm hơn 600 tỷ đồng; tỉnh Hưng
Yên có 865 mô hình trang trại, tổng giá
trị sản phẩm hàng hóa đạt hơn 2.100 tỷ
đồng/năm; tại Bắc Giang, với gần 800
mô hình trang trại, giá trị sản xuất đạt
1.540 tỷ đồng.
Kinh tế trang trại đang phát
huy lợi thế mang lại hiệu quả cao, mỗi
trang trại cho thu bình quân từ 1 - 3 tỷ
đồng/năm, nhiều mô hình thu từ 5 - 10
tỷ đồng/năm. Điển hình như mô hình
nuôi gà giống của ông Nguyễn Văn Ái,
xã Hòa Tiến (Yên Phong - Bắc Ninh) thu
9 tỷ đồng/năm; mô hình trồng chuối
của ông Phạm Năng Thành, xã Đại Tập
(Khoái Châu - Hưng Yên) thu hơn 5 tỷ
đồng/năm; trang trại nuôi cá của ông
Trương Văn Trị ở xã Nam Cường (Tiền
Hải - Thái Bình) thu 10 tỷ đồng/năm...
Qua đó cho thấy, kinh tế trang trại
là mũi nhọn trong phát triển nền nông
nghiệp hàng hóa, góp phần đắc lực vào
công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tuy
nhiên, việc phát triển loại hình này đang
gặp khá nhiều khó khăn.
Xem tiếp trang 15
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VẤN ĐỀ SỰ KIỆN

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TÍN DỤNG GÓP PHẦN

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
PHƯƠNG ANH

“Tiếp tục triển khai có hiệu
quả hoạt động vay vốn, tạo
việc làm giúp người vay vốn
thoát nghèo bền vững nhằm
bảo đảm an sinh xã hội và xây
dựng nông thôn mới”. Đây là
mục tiêu quan trọng được tỉnh
Hưng Yên đưa ra tại hội nghị
“Tổng kết 15 năm thực hiện
tín dụng chính sách xã hội giai
đoạn 2002 - 2017”.

Ô

ng Đặng Ngọc Quỳnh, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng
Yên cho biết, để thực hiện
tốt chính sách tín dụng ưu
đãi , tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục xây
dựng các chương trình dự án trọng tâm,
trọng điểm theo điều kiện của từng địa
phương, để Ngân hàng Chính sách xã
hội (NHCSXH) có hướng đầu tư mang lại
hiệu quả cao, góp phần tích cực trong
công tác giảm nghèo, tạo việc làm và
bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Bà Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng
Yên cho biết, từ nay đến năm 2020 toàn
tỉnh phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận
nghèo và đối tượng chính sách khác có
nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp
cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH
cung cấp. Nguồn vốn dư nợ tăng trưởng
bình quân hàng năm từ 8 - 10%. Tỷ lệ nợ
quá hạn dưới 0,5% tổng dư nợ, tỷ lệ thu
lãi trên 98% số lãi phải thu. Hàng năm
góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao cờ thi đua cho Ngân hàng Chính
sách xã hội tỉnh Hưng Yên.
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bàn từ 1,5 - 2%, tạo việc làm mới cho
2.000 - 5.000 lao động.
Về kết quả sau 15 năm hoạt động,
đến nay tổng nguồn vốn tín dụng trên
địa bàn tỉnh đạt trên 2.300 tỷ đồng.
Hàng năm, tốc độ tăng trưởng bình
quân đạt gần 20%, hệ số sử dụng vốn
và tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%. Tỉnh đang
thực hiện cho vay 9 chương trình tín
dụng chính sách ưu đãi thực hiện ủy
thác qua các tổ chức chính trị xã hội.
Trong đó có gần 700 nghìn lượt hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
được vay vốn.
Nhiều chương trình ưu đãi tín
dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực
như: gần 10 nghìn lượt hộ thoát nghèo
vươn lên làm giàu; hơn 18 nghìn dự án
thuộc chương trình vay vốn giải quyết
việc làm cho hàng vạn lao động nông
thôn; gần 2.500 lượt hộ vay vốn đi lao
động xuất khẩu; hơn 55 nghìn lượt
học sinh, sinh viên nghèo được vay
vốn trang trải chi phí học tập; hơn 300
nghìn công trình nước sạch góp phần
cải thiện môi trường xanh sạch, cải
thiện sức khỏe cộng đồng dân cư khu
vực nông thôn

Xuân Mậu Tuất

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, Y TẾ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

Hưng Yên: Huy động mọi nguồn lực
CHO NÔNG THÔN MỚI
MINH ĐỨC

N

âng cao đời sống vật chất,
tinh thần cho người dân
nông thôn, tập trung phát
triển sản xuất, tăng nhanh
thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo... là
những mục tiêu cơ bản và thiết thực
mà tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong
chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đến hết năm 2017, tỉnh Hưng Yên đã
có 87/145 xã đạt chuẩn các tiêu chí về
nông thôn mới.
Ông Nguyễn Văn Doanh, Giám đốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Hưng Yên cho biết, năm 2017, toàn
tỉnh có thêm 27 xã được công nhận đạt
chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã
đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên
87/145 xã, bình quân số tiêu chí các
xã đạt được lên 17,7 tiêu chí/xã. Riêng
huyện Mỹ Hào hoàn thành các tiêu chí
huyện nông thôn mới, với 19 tiêu chí/xã.
Các huyện Văn Giang, Văn Lâm và thành
phố Hưng Yên đạt bình quân gần 18 tiêu
chí/xã.
Theo tổng hợp của các huyện, thành
phố, tổng nguồn lực huy động trong
toàn tỉnh để xây dựng cơ sở hạ tầng
nông thôn mới trong năm 2017 đạt hơn
2,1 nghìn tỷ đồng. Nhiều tiêu chí quan
trọng trong xây dựng cơ sở hạ tầng
nông thôn đã được thực hiện có hiệu
quả như: 137/145 xã đạt tiêu chí điện,

132 xã đạt tiêu chí giao thông, 87 xã đạt
tiêu chí trường học, 122 xã đạt tiêu chí
cơ sở vật chất văn hóa.
Các xã trong toàn tỉnh đã được đầu
tư đổi mới, xây dựng hạ tầng, tập trung
vào các công trình thiết yếu phục vụ
cộng đồng, phục vụ sản xuất như: điện,
giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y
tế, nhà văn hóa… Trong đó, đã có hơn
30 km đường giao thông nông thôn
được nâng cấp hoặc xây dựng mới, hàng
chục trạm y tế, trường học mới đưa vào
sử dụng ở các huyện Mỹ Hào, Yên Mỹ,
Phù Cừ, Văn Lâm, Khoái Châu, Tiên Lữ...
Theo bà Đoàn Thị Chải, Phó Giám
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Hưng Yên, trong xây dựng nông
thôn mới, sản xuất nông nghiệp luôn
được các xã coi trọng nhằm nâng cao
thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Từ năm
2011 đến nay, các địa phương được tỉnh

Nhiều xã hoàn thành tiêu chí
xây dựng nông thôn mới.

thường xuyên hỗ trợ phát triển sản xuất
nông nghiệp với kinh phí hàng chục
tỷ đồng/năm. Riêng năm 2017, tỉnh
hỗ trợ nông dân gần 8 tỷ đồng mua
giống lúa chất lượng cao, hơn 10 tỷ
đồng hỗ trợ trồng cây vụ đông và thực
hiện nhiều chương trình, dự án hỗ trợ
khác như: thiết bị cơ giới hóa sản xuất
nông nghiệp, giống cây con, vật tư bảo
vệ thực vật và phòng, chống dịch bệnh
cho vật nuôi. Qua đó, góp phần quan
trọng vào công cuộc hiện đại hóa nông
nghiệp nông thôn, nâng cao giá trị sản
xuất và thu nhập cho nông dân.
Ông Lê Trung Cần, Phó Giám đốc
Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn
phòng điều phối Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh
Hưng Yên: để xây dựng nông thôn mới
theo hướng chất lượng và bền vững, các
địa phương trong tỉnh đã tập trung đẩy
mạnh phát triển sản xuất, đa dạng hóa
ngành nghề nông thôn, từ đó dồn sức
nhằm thực hiện có hiệu quả 2 tiêu chí
thiết thực là: thu nhập và giảm nghèo.
Theo đó, đến nay toàn tỉnh đã có
123/145 xã đạt tiêu chí về thu nhập, 100
xã đạt tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, 142 xã
đạt tiêu chí về nhà ở dân cư. Trong đó,
có một số huyện có 100% các xã hoàn
thành tiêu chí thu nhập như: Mỹ Hào,
Văn Giang, Khoái Châu./.
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CAM QUẢNG CHÂU THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU TẬP THỂ
THU HẠNH

Ngày 21/11, tỉnh Hưng Yên đã
công bố quyết định của Cục Sở
hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công
nghệ) chứng nhận nhãn hiệu tập
thể cho sản phẩm “cam Quảng
Châu, thành phố Hưng Yên”. Với
mục tiêu xây dựng thương hiệu,
tạo niềm tin với người tiêu dùng,
đây là bước khởi đầu để cây cam
thành phố Hưng Yên khẳng định
vị thế trên thị trường bên cạnh cây
nhãn lồng Phố Hiến.

Ô

ng Nguyễn Văn Biết, Giám
đốc hợp tác xã cam Quảng
Châu, thành phố Hưng Yên
cho hay, từ nhiều năm nay,
cây cam đã được quy hoạch thành
vùng sản xuất lớn, mang lại thu nhập
cao gấp 10 lần cây lúa. Với kinh nghiệm
thâm canh cao, cam Quảng Châu đáp
ứng yêu cầu chất lượng vệ sinh an toàn
thực phẩm, chất lượng vượt trội đáp
ứng nhu cầu người tiêu dùng với các
đặc điểm như: vỏ vàng và mỏng, nhiều
nước, ít hạt, tỷ lệ xơ thấp, mẫu mã đẹp,
vị ngọt đậm thơm mát...
Theo bà Lê Thị Thắm, Phó Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng
Yên, sau hơn một năm triển khai, sản
phẩm cam Quảng Châu, thành phố
Hưng Yên đã hoàn thiện các bước gồm
việc tạo lập nhãn hiệu chứng nhận,
thực hiện nội dung quản lý nhãn hiệu
chứng nhận, phát triển thị trường tiêu
thụ. Đồng thời, xây dựng các tiêu chí
cần chứng nhận cho sản phẩm của quả
cam như vỏ, đường kính, trọng lượng
và mùi vị, tỷ lệ xơ, hàm lượng kali, clo
và vitamin... đồng thời thiết kế các mẫu
nhãn hiệu chứng nhận để lựa chọn.
Theo đó, đảm bảo quyền và lợi ích
hợp pháp, giá trị sản xuất cho cộng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang trao bằng chứng nhận nhãn hiệu
tập thể cho sản phẩm cam Quảng Châu.

Khách tham quan gian hàng trưng bày
cam Quảng Châu

đồng người dân vùng trồng cam trong
việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận,
chống các hành vi xâm phạm quyền
sở hữu trí tuệ; thiết lập và vận hành mô
hình quản lý nhãn hiệu, nâng cao giá trị
kinh tế cho sản phẩm mang nhãn hiệu
chứng nhận, tạo lập và phát triển kênh
thương mại nhằm bảo đảm tính ổn định
của đầu ra sản phẩm.
Ông Nguyễn Văn Oanh, Trưởng
phòng kinh tế thành phố Hưng Yên cho
biết, trên địa bàn thành phố hiện có hơn
400 mẫu cam, trong đó 300 mẫu đang
cho thu hoạch, tập trung nhiều ở các
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xã Quảng Châu, Lam Sơn, Tân Hưng,
Hoàng Hanh... Đáng chú ý, tại các xã
Quảng Châu, Hoàng Hanh đang triển
khai trồng gần 100 mẫu cam theo quy
trình VietGap, vụ này cho sản lượng
khoảng hơn 500 tấn đã được nhiều
doanh nghiệp ký kết tiêu thụ.
Ông Nguyễn Tuấn Cường, Chủ tịch
UBND thành phố Hưng Yên khẳng định,
cùng với sản phẩm nhãn lồng nổi tiếng,
cây cam cũng đang được coi là một định
hướng ưu tiên trong chuyển đổi cơ cấu
cây trồng ở vùng đất Phố Hiến, với sản
lượng hàng năm đạt khoảng hơn 1.500
tấn, trị giá hơn 40 tỷ đồng.
Thành phố cũng đang quy hoạch
và phát triển cây cam thành vùng sản
xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGap
tại các xã Quảng Châu, Tân Hưng, Lam
Sơn, Hoàng Hanh, Phú Cường, Hùng
Cường... Đồng thời, chỉ đạo các địa
phương tiếp tục tục áp dụng đúng quy
trình sản xuất, liên kết giữa các hộ trồng
cam để mở rộng và phát triển vùng
trồng cam đảm bảo chất lượng, đáp ứng
nhu cầu tiêu thụ của thị trường./.

Xuân Mậu Tuất
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HỌC SINH TRƯỜNG THPT NAM PHÙ CỪ
TRỒNG RAU SẠCH TỪ RÁC THẢI
MINH ĐỨC

Xuất phát từ tình hình thực
tiễn rác thải tại các hộ gia
đình không phân loại rác thải,
không xử lý và tận dụng rác
thải và tình hình mất an toàn
vệ sinh thực phẩm các loại
rau xanh, hai học sinh Đặng
Việt Long và Phạm Thị Phương
Thảo (Trường THPT Nam Phù
Cừ - Phù Cừ) vận dụng những
kiến thức các môn học để góp
một giải pháp giải quyết vấn đề
trên bằng đề tài “Tận dụng, xử
lý các loại rác thải ở nhà trường
và gia đình tại khu vực Nam
Phù Cừ để trồng rau sạch, tạo
môi trường xanh, sạch, đẹp”.
Đề tài đã được trao giải nhất
tại cuộc thi vận dụng kiến thức
liên môn giải quyết tình huống
trong thực tiễn cấp quốc gia
năm học 2016-2017.

E

m Đặng Việt Long, một trong
hai tác giả đề tài cho biết:
Thực tế mỗi gia đình hiện có
nhiều rác thải sinh hoạt hữu
cơ như cuống rau, vỏ hoa quả, cơm,
canh thừa… . Đây là nguyên liệu có thể
dùng để ủ thành phân bón và làm thức
ăn cho giun quế. Thêm vào đó, năm học
2016 – 2017, Trường THPT Nam Phù Cừ
mở căng tin phục vụ học sinh trong
trường học. Vì vậy, các loại rác thải ra vô
cơ như vỏ chai nhựa, vỏ hộp sữa… tăng
lên nhanh chóng. Những phế thải này
có thể tận dụng làm vật liệu trồng cây.
Một lý do nữa để chúng em tiến hành
thực hiện đề tài là xuất phát từ thực
trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm
đối với rau xanh do tình trạng sử dụng
phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực
vật, thuốc tăng trưởng không đúng quy
định.
Để thực hiện đề tài, hai em Long,
Thảo đã áp dụng kiến thức nhiều môn
học khác nhau: Toán học, Hóa học,
Công nghệ, Sinh học. Theo tính toán,
nếu tận dụng rác hữu cơ làm phân bón,
với khoảng 125kg chất thải và 6,25 lít
chế phẩm (tương đương với giá 25.000

đồng). Sau khi ủ lượng rác thành phẩm
sẽ đạt 25kg, bằng khối lượng của một
bao phân vi sinh bán ngoài thị trường
(giá bán 95 nghìn đồng/bao). Như vậy,
làm phân bón từ rác sẽ giúp giảm gần 4
lần chi phí cho các hộ gia đình so với việc
mua phân trên thị trường.
Mặt khác đề tài lại tận dụng phân
giun quế để xử lý rác thải hữu cơ, do đó
không cần hoặc cần rất ít chế phẩm vi
sinh để xử lý. Như vậy, tự ủ phân hữu
cơ sẽ giúp tăng nguồn dinh dưỡng cho
đất trồng, cây trồng; giảm hiệu ứng nhà
kính, bảo vệ môi trường sống; có thể tái
sử dụng những rác thải trong gia đình
thành một nguồn dinh dưỡng tốt cho
cây trồng mà không cần phải bón phân
hóa học; tiết kiệm tiền bạc
Sau nghiên cứu, hai tác giả đã tiến
hành trải nghiệm từ làm thùng ủ rác,
phân loại rác thải, làm đất, trồng cây
và chăm sóc cây trồng bằng thuốc bảo
vệ tự pha từ gừng, tỏi, rượu, ớt. Kết quả
các em đã có được sản phẩm rau xanh
từ những thùng xốp, chai nhựa, phân tự
ủ, những sản phẩm cây cảnh trang trí ở
hành lang, trong lớp học.
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của cậu học trò Đảng viên xứ nhãn
TẤM GƯƠNG TRÍ THỨC

THÀNH TÍCH ĐÁNG NGƯỠNG MỘ

THU PHƯƠNG

Vinh dự được kết nạp Đảng trước khi tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 1 tháng, sau kỳ thi nhận được kết quả
29,3 điểm, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi các cấp... Đây là thành tích đáng ngưỡng mộ của cậu học trò
Dương Hồng Sơn, lớp 12A9 trường THPT Dương Quảng Hàm (Văn Giang - Hưng Yên).

S

au mùa thi đầy ắp niềm vui,
Dương Hồng Sơn đã mang lại
niềm tự hào cho gia đình và
thày trò trường THPT Dương
Quảng Hàm. Đợt thi vừa qua, Sơn được
29,3 điểm, với môn Hóa được 10 điểm,
môn Toán 9,8 điểm và môn Lý 9,5 điểm.
Em cho biết sẽ đăng ký vào Khoa điện
tử, Đại học Bách khoa Hà Nội để thực
hiện ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ
thông tin. Sơn cho biết thêm, trong lớp
12A9 của em có 21 bạn đạt số điểm
trên 27 điểm.
Có niềm đam mê đặc biệt với môn
Toán, Sơn luôn là nhân tố số 1 trong các
kì thi. Trong ba năm học THPT, Sơn đã
mang niềm vinh dự về cho trường với 18
giải thưởng, 18 bằng khen và giấy khen,
giấy chứng nhận học sinh giỏi cuộc thi
cấp tỉnh, cấp quốc gia. Trong đó, có giải
Vàng trong kỳ thi Giải Toán trên tnternet
cấp quốc gia năm học 2015 - 2016.
Vinh dự lớn đối với Sơn là dịp 19-5
vừa qua, em được đứng trong hàng
ngũ của Đảng khi mới tròn 18 tuổi, trở
thành đảng viên trẻ tuổi nhất tỉnh Hưng
Yên. Sơn cho biết, việc được kết nạp
Đảng trước kỳ thi THPT Quốc gia đã trở
thành động lực lớn để em phấn đấu và

Dương Hồng Sơn trong ngày kết nạp Đảng

Dương Hồng Sơn đạt nhiều thành tích
cao trong học tập

quyết tâm giành kết quả cao, mang lại
niềm vui và tự hào lớn cho nhà trường
và gia đình.
*Học giỏi từ những điều đơn giản
Bí quyết học giỏi môn Toán được
Sơn chia sẻ: Học từ những cái đơn giản
nhất, từ bài toán nền tảng, nắm vững
kiến thức cơ bản rồi mới mở rộng tới
những bài toán khó, phức tạp hơn...
Khi học cần tập trung tuyệt đối cho các
môn. Với những bài khó, em không nản
chí, mà tìm mọi cách để hỏi các thầy cô,
bàn bạc các bạn trong nhóm, tra cứu
thông tin trên mạng internet để tìm ra
những cách giải đơn giản, dễ nhớ nhất.
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Sơn và các bạn thường xuyên mua sách,
tra cứu các bài tập nâng cao, nhất là các
môn khối A, sau đó tìm cách giải và rút
ra kinh nghiệm để làm các bài tập sao
cho chính xác và giảm được thời gian
làm bài.
Học giỏi các môn Khối A, Sơn cũng
dành thời gian để học các môn Khoa
học xã hội. Em cho rằng, khoa học xã
hội cũng rất bổ ích trong việc trang bị
cho mình về lịch sử dân tộc, địa lý đất
nước cũng như các kỹ năng sống tự lập
khi ở xa gia đình, người thân. Vậy nên
các môn xã hội Sơn đều đạt trung bình
8 điểm và nắm chắc kiến thực. Ở lớp Sơn
còn là Phó Bí thư chi đoàn luôn nhiệt
tình năng nổ, hăng hái tham gia các
hoạt động văn nghệ thể thao, sẵn sàng
giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ trong học
tập.
Thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Thiều
phấn khởi cho biết: Dương Hồng Sơn là
một học sinh ưu tú vừa tài năng học giỏi,
vừa là học sinh ngoan luôn thân thiện và
giúp đỡ bạn bè trong lớp. Em đã mang
lại niềm tự hào cho trường THPT Dương
Quảng Hàm không chỉ thành tích học
tập mà còn là đảng viên khi vẫn đang là
học sinh./.
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Hành trình sáng tạo của cô giáo trường quê

GIÀNH GIẢI ĐẶC BIỆT TẠI DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC TOÀN CẦU
BÍCH NGỌC

Được ghi nhận là thành
viên tích cực của cộng đồng
MEC, tháng 3/2017, cô Trần
Thị Thúy, giáo viên trường
THPT Đức Hợp (Kim Động)
được chọn tham gia Diễn
đàn giáo dục toàn cầu do
Microsoft 2017 tổ chức tại
Canada với sự tham dự của
hơn 300 chuyên gia giáo
dục sáng tạo Microsoft (MIE)
đến từ 83 quốc gia khắp thế
giới. Nhóm của cô đã xuất
sắc vượt qua hơn 40 nhóm
khác và giành giải thưởng
chung cuộc - giải cao nhất
tại Diễn đàn.

Cô Trần Thị Thúy
thuyết minh ý tưởng
sáng tạo về phương
pháp dạy học.

* TỪ KHÁT VỌNG CỦA CÔ GIÁO
TRƯỜNG LÀNG
Cô Trần Thị Thúy sinh năm 1987
tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động. Lớn
lên từ một vùng quê nghèo, việc học
ngoại ngữ gặp rất nhiều khó khăn, mãi
đến năm học lớp 9, Thúy mới được tiếp
xúc với tiếng Anh. Với quyết tâm sau 3
năm miệt mài học tập ở trường THPT
Đức Hợp, Thúy đã đỗ vào khoa Sư phạm
tiếng Anh Trường đại học Sư phạm Hà
Nội, rồi sau đó trở lại ngôi trường cũ của
quê mình để dạy tiếng Anh cho học trò.
Cô đã ý thức được rằng, giáo viên
cần liên tục cập nhật, liên tục tự học,
rồi miệt mài tìm kiếm trên mạng, tìm
những video học tiếng Anh, và tình cờ
biết đến cộng đồng giáo viên sáng
tạo Việt Nam và cộng động giáo
viên sáng tạo Microsoft toàn cầu.
Với vốn tiếng Anh sẵn có, cô tìm
hiểu các hoạt động trên cộng
đồng và biết được cách thức kết
nối với học sinh và giáo viên các
nước cùng dạy tiếng Anh.
Tận dụng sức mạnh của công
nghệ thông tin, cô liên hệ với
các giáo viên ở Nhật Bản, Ai Cập,
Pakistan, Ấn Độ… để sắp xếp
những giờ học xuyên lục địa nhờ

công cụ Skype. Học sinh của cô được
cùng chia sẻ, thảo luận với những học
sinh đang ngồi cách cô trò cô nửa vòng
Trái Đất.
Tại lớp học của cô Thúy, các em học
sinh có thể tự tin thuyết trình bằng tiếng
Anh giao lưu trực tiếp với các học sinh
chuyên gia nổi tiếng từ nước ngoài. Từ
nỗi sợ nói tiếng Anh, giờ đây các em có
thể tự tin với 4 kĩ năng: Nghe nói đọc viết.
Trong những giờ học này, học sinh cả hai
bên cùng chuẩn bị các bài PowerPoint
và công cụ miễn phí khác của Microsoft
để trình bày quan điểm của mình. Đó
cũng là cách để các em học tiếng Anh
hiệu quả hơn, hứng thú hơn.
*ĐẾN GIẢI ĐẶC BIỆT TOÀN CẦU
Sau nhiều dự án nhỏ, năm 2016 cô
giáo Thúy đã cùng các em học sinh dày
công thực hiện dự án “Save our lives
from harmful pesticides” (Bảo vệ cuộc
sống của chúng ta khỏi thuốc trừ sâu
độc hại). Dự án nhằm nâng cao nhận
thức về sử dụng thuốc trừ sâu, áp dụng
vào thực tế, góp phần thay đổi hành vi
của người nông dân để bảo vệ sức khỏe
của chính họ và cộng đồng.
Tiếp đó, cô Thúy đăng ký tham gia
cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng
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Gủi người bạn
cùng quê

Chuyện tình
bên sông
Mùa xuân trẩy hội Đa Hòa
Nghe sông Hồng hát bài ca về Người
Dập dìu én liệng, mây trôi
Đầm xanh nỗi nhớ, bãi bồi mênh mông.
Phải chăng Đồng Tử - Tiên Dung
Mở đường đi đến tận cùng tình duyên
Bao nhiêu oan trái ưu phiền
Nhận vào lòng để cháy lên lẽ đời
Tự mình xây đẹp lứa đôi
Mơ màng nước chảy, bồi hồi cát êm.
Long lanh đôi mắt em nhìn
Ai đem cuộc sống tạc nên tượng thờ
Nào ai tha thiết, hững hờ
Tượng tình yêu đến bây giờ còn đây
Phải đâu sông nước vơi đầy
Nổi chìm nếm trải mới say nhân tình.
Hội Đền sao lắm người xinh
Em cầm tay sợ chúng mình lạc nhau.
Hoàng Thế Dân

UỐNG RƯỢU Ở TRẤN GIANG LÂU
TRƯỚC CỬA ĐỀN ĐA HÒA
Sao cứ ngồi ở trong phòng
Ngoài này nắng gió sông Hồng xôn xao
Đất mênh mông, trời thanh cao
Cỏ cây bốn phía, phía nào cũng xanh
Ta cùng nâng cốc đi anh
Hương đồng chưng cất mà thành thi ca?
Đời dài ngắn khó đo mà
Thảnh thơi một phút cũng là trăm năm
Thôi đừng ảo tưởng thi nhân
Vua quan chốc lát, thường dân muôn đời
Sinh ra đã được làm Người
Sao ta để phí của trời cho ta
Sông Hồng nắng gió chan hòa
Bãi lau sậy hóa đồng hoa muôn màu
Trời thắm cao, sông thẫm sâu
Nào ta nâng cốc, cùng nhau cả cười
Đinh Quang Tốn
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Trông tre lại nhớ đến tre
Trông đá tôi lại nhớ kè Văn Giang
Đi đường làng - nhớ đường làng
Nhớ sao dải đất quê hương chúng mình
Mùa hoa gạo - đỏ mái đình
Bốn cây bàng đứng rập rình gió đưa
Tiếng bà ru cháu ban trưa
Sao nghe vàng cả một mùa trĩu bông
Con đò chở khách sang sông
Một sông đôi bến, lấy chồng đôi quê
Vững vàng biết mấy con đê
Cỏ xanh nỗi nhớ ngày về thăm cha
Đến nay sông đã có phà
Bên mái đình cũ có ba ngôi trường
Bước đi ở giữa Trường Sơn
Theo dấu gậy đoán người quen cùng làng
Qua sông ai chớ buồn lòng
Yêu quê dẫu có lấy chồng vẫn yêu
Cuộc đời bận rộn bao nhiêu
Mỗi khi có nỗi nhớ nhiều là quê
Ai ơi xin hẹn ngày về
Theo sông chở đá xây kè Văn Giang
Nguyễn Thị Hồng Ngát

Xuân Mậu Tuất

Nguyệt Hồ
Cái tên ngân lên một dòng thơ cổ
Nguyệt Hồ ơi, ai đặt tự bao giờ
Con đường ấy mặt hồ yên ả ấy
Bao năm rồi ấp ủ mãi dáng thơ.
Ai kể: ngày xưa biển bồi lên phố Hiến
Mảnh đất quê ta tha thiết ân tình
Phù sa nuôi trái nhãn lồng thơm ngọt
Mặt nước hồ lóng lánh trước bình minh.
Ai kể: một đêm đầy trời trăng nhuộm
Mặt nước hồ sóng sánh một hồ trăng
Có người con gái xinh như mộng
Duyên dáng ai trông ngỡ chị Hằng.
Ai kể: ngày xưa sông Hồng đê vỡ
Nước hồng hoang cuốn sạch bãi bờ
Khi trở về biển Đông còn để lại
Một hồ sâu biêng biếc chân đê.
Con đê chạy như một đường kẻ vội
Đưa Sông Hồng về với biển thiêng liêng
Để lại dáng hồ nghiêng nghiêng con mắt
Nước mờ xa vầng trăng dáng lưỡi liềm.
Và như thế lòng ta tha thiết
Khi gọi lên hai tiếng Nguyệt Hồ
Cái tên đẹp tự bao giờ chẳng biết
Lại gợi về Phố Hiến thuở xa xưa.
Ăn trái nhãn thơm một đời vẫn nhớ
Cam Quảng Châu say đắm mắt ta nhìn
Thị xã nhỏ đi trong hàng nhãn rủ
Đứng như ô che nắng khách qua đường
Tôi yêu quê người mẹ hiền tần tảo
Và người con gái đẹp thủy chung
Sáng trong quá ở giữa lòng thị xã
Nguyệt Hồ ơi gương mặt của quê hương.
* Nguyệt Hồ: Hồ Bán Nguyệt thuộc không gian
văn hóa Phố Hiến.

VỌNG VỀ PHỐ HIẾN
Chuông chiều gõ nhẹ cơn mưa
Xòe tay đỡ vụn gió vừa khuất mây
Môi cong như mảnh trăng gầy
Ai hôn nỗi nhớ đứt dây cánh diều
Lâu rồi đắm những lầm yêu
Hôm nay Đền Mẫu khấn điều chi đây ?
Một lời tỉnh chin lời say
Tôi không xin bớt đắng cay phận người
Ai làm, nấy chịu, đành thôi
Chỉ mong em khỏi bèo trôi lạc dòng
Dở hay cũng ở bên chồng
Tiếc gì giọt nắng nhòa trong mắt buồn
Chập chờn hoa nhãn ngào hương
Hồn thơ Phố HIến lạc đường những đâu
Không dưng tôi lại cúi đầu
Nghe trong im lặng vẳng câu gọi mình
Hồng Thanh Quang

NỖI NIỀM THÁNG HAI
Bông cải rộm vàng tháng Hai
Đất nở hoa, trời sụt sùi khóc mướn
Gió lụa là hong tà áo em phơi
Đường sáng vàng vôi bấc nồm dan díu
Tháng hai hân hoan ếch nhái gọi bạn tình
Hổn hển ngấn mùa xanh ngần ngật
Men đất trời cộng thêm em là bốn
Chống chếnh hội đền Chử Đồng Tử bên sông
Ngày mười tháng hai em lấy chồng
Ngày tầm xuân thắp nắng
Ta bút mực xoay vần năm tháng
Tầm xuân chung chiêng khép mở với đời.

8- 1988
NGUYỄN KHẮC HÀO
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HƯNG YÊN: THÂM CANH NHÃN THEO QUY
TRÌNH VIETGAP ĐỂ GIỮ VỮNG THƯƠNG HIỆU
THANH HUYỀN

H

iện nay, mô hình thâm canh
nhãn lồng theo quy trình
Vietgap đang được các địa
phương ở Hưng Yên áp
dụng và nhân ra diện rộng, góp phần
làm tăng chất lượng, để nhãn lồng
Hưng Yên giữ vững thương hiệu nâng
cao giá trị sản phẩm.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 vùng sản
xuất nhãn xuất khẩu đạt chuẩn theo
quy trình VietGap với diện tích hơn 70
ha, với hơn 200 hộ tham gia tại các xã
Hàm Tử (Khoái Châu), Hồng Nam (thành
phố Hưng Yên); trong đó có hơn 20 ha
đã được cơ quan chuyên ngành của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
cấp mã số xuất khẩu sang Mỹ từ năm
2015.
Trong quá trình triển khai thực hiện
mô hình, các hộ nông dân được tập
huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch
hại cho nhãn theo quy trình VietGap gắn
với các yêu cầu về điều kiện sản phẩm
an toàn theo nguyên tắc “4 đúng”, đúng
thuốc, đúng lúc, đúng cách, đúng liều
lượng đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh
an toàn sản phẩm...
Tại các vùng trọng điểm nhãn như
Khoái Châu, Tiên Lữ, Kim Động, thành
phố Hưng Yên người trồng nhãn được
khuyến cáo danh mục thuốc bảo vệ thực
vật sử dụng trong vùng sản xuất nhãn;
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nông dân
phòng trừ các loại dịch hại theo VietGap;

Thu hoạch nhãn sạch ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên.

lấy chất lượng và bảo đảm vệ sinh an
toàn thực phẩm là tiêu chí hàng đầu,
tuyệt đối không sử dụng chất kích thích,
chất cấm trong quá trình chăm sóc, bảo
quản.
Tại thành phố Hưng Yên đã hình
thành vùng sản xuất nhãn VietGap trên
diện tích 54 ha tại 2 thôn Nễ Châu và
Điện Biên (xã Hồng Nam). Các diện tích
này đã được cấp 5 mã số đảm bảo tiêu
chuẩn xuất khẩu vào thị trường Úc và
Mỹ.
Trên địa bàn Khoái Châu hiện có 20
ha nhãn trồng theo quy trình VietGap
tập trung chủ yếu ở xã Hàm Tử. Vụ năm
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nay, các diện tích này cho sản lượng
170 tấn, cao hơn so với nhãn trồng bình
thường, thường xuyên tập huấn chuyển
giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn bà
con thực hiện sản xuất theo đúng quy
trình.
Bà Đoàn Thị Chải, Phó Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hưng Yên cho biết, việc áp dụng tiêu
chuẩn VietGap trong sản xuất vừa nâng
cao giá trị sản phẩm sạch, vừa khẳng
định thêm thương hiệu nhãn lồng Hưng
Yên; mở ra nhiều cơ hội chiếm lĩnh thị
trường trong nước và xuất khẩu, nhất là
những thị trường khó tính như Mỹ, EU,
Nhật Bản...

Xuân Mậu Tuất

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG ĐỔI MỚI DẠY, HỌC
ĐÀO DOAN

Năm học 2016-2017, ngành
Giáo dục và Đào tạo (GD và
ĐT) đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin (CNTT) trong
đổi mới nội dung, phương
pháp dạy học, kiểm tra, đánh
giá một cách sáng tạo, thiết
thực và hiệu quả.

T

ại giờ học Tiếng Anh của
học sinh Trường THPT Triệu
Quang Phục (Yên Mỹ), học
sinh được tiếp cận bài giảng
bằng phần mềm dạy học sinh động
từ hình ảnh, âm thanh; học sinh có thể
tương tác với nội dung bài học qua
bảng thông minh.
Từ việc ứng dụng CNTT, giáo viên
toàn ngành đã đóng góp xây dựng kho
bài giảng e-Learning. Năm học 20162017, trên 6,7 nghìn lượt giáo viên các
trường trung học đã tích cực sử dụng,
trao đổi sinh hoạt chuyên môn thông
qua trang mạng “Trường học kết nối”.
Qua đó, các giáo viên xây dựng được gần
400 sản phẩm sinh hoạt chuyên môn là
các chuyên đề dạy học, ứng dụng các
phương pháp dạy học tích cực.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã khảo sát

Học sinh trường THPT chuyên hưng yên thực hành môn hóa học.

trực tuyến, đánh giá học sinh khối 11
cấp THPT trong toàn tỉnh bằng phần
mềm thiết lập và tổ chức thi trên phòng
máy vi tính ở 3 môn: Toán, Sinh học, Địa
lý, mở rộng ở các môn khác trong năm
học 2017-2018. Từ đó làm tốt hơn công
tác quản lý chất lượng giáo dục của
ngành.
Cô giáo Vũ Thị Liên Hoa, Hiệu trưởng
Trường THPT Khoái Châu cho biết: Ứng
dụng CNTT là một phần không thể thiếu

trong yêu cầu đổi mới phương pháp dạy
và học ở nhà trường. Giáo viên nâng cao
tính sáng tạo và trở nên linh hoạt hơn
trong quá trình giảng dạy, được tìm hiểu
thêm về những chuyên ngành khác, có
thể chia sẻ bài giảng với đồng nghiệp,
nâng cao chất lượng giáo án của mình.
Học sinh chủ động tìm kiếm, cập nhật
thông tin, nâng cao kỹ năng tin học cần
thiết cho học sinh ngay từ khi còn ngồi
trên ghế nhà trường.
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CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 LÀ GÌ?
VIỆT NAM ĐANG Ở TRÌNH ĐỘ CỦA CUỘC CÁCH MẠNG
CÔNG NGHIỆP NÀO?

THU PHƯƠNG

Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư (Cách mạng công
nghiệp 4.0) là sự kết hợp các
công nghệ giúp xóa nhòa ranh
giới giữa các lĩnh vực vật lý, số
hóa và sinh học.
Khái niệm Cuộc cách mạng
công nghiệp (CMCN) lần thứ 4
được GS. Klaus Schwab, người
Đức, Chủ tịch Diễn đàn Kinh
tế Thế giới Davos đưa ra và đó
cũng là chủ đề chính của diễn
đàn kinh tế lớn nhất thế giới
năm 2016.

Khái niệm của cuộc Cách mạng
công nghiệp 4.0
Thuật ngữ “Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư” đã được áp dụng cho sự phát
triển công nghệ quan trọng một vài lần
trong 75 năm qua, và là để thảo luận về
học thuật. Khái niệm Công nghiệp 4.0
hay nhà máy thông minh lần đầu tiên
được đưa ra tại Hội chợ công nghiệp
Hannover tại Cộng hòa Liên bang Đức
vào năm 2011. Công nghiệp 4.0 nhằm
thông minh hóa quá trình sản xuất và
quản lý trong ngành công nghiệp chế
tạo. Sự ra đời của Công nghiệp 4.0 tại
Đức đã thúc đẩy các nước tiên tiến khác
như Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ thúc
đẩy phát triển các chương trình tương
tự nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh của
mình.
Năm 2013, một từ khóa mới là “Công
nghiệp 4.0” (Industrie 4.0) bắt đầu nổi
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lên xuất phát từ một báo cáo của chính
phủ Đức đề cập đến cụm từ này nhằm
nói tới chiến lược công nghệ cao, điện
toán hóa ngành sản xuất mà không cần
sự tham gia của con người.
Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)
lần thứ 46 đã chính thức khai mạc tại
thành phố Davos-Klosters của Thụy Sĩ,
với chủ đề “Cuộc CMCN lần thứ 4”, Chủ
tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã đưa ra
một định nghĩa mới, mở rộng hơn khái
niệm Công nghiệp 4.0 của Đức. Nhân
loại đang đứng trước một cuộc cách
mạng công nghiệp mới, có thể thay đổi
hoàn toàn cách chúng ta sống, làm việc
và quan hệ với nhau. Quy mô, phạm vi
và sự phức tạp của lần chuyển đổi này
không giống như bất kỳ điều gì mà loài
người đã từng trải qua.
Cụ thể, đây là “một cụm thuật ngữ
cho các công nghệ và khái niệm của tổ

Xuân Mậu Tuất

chức trong chuỗi giá trị” đi cùng với các
hệ thống vật lý trong không gian ảo,
Internet kết nối vạn vật (IoT) và Internet
của các dịch vụ (IoS).
Hiện nay, Công nghiệp 4.0 đã vượt
ra khỏi khuôn khổ dự án của Đức với sự
tham gia của nhiều nước và trở thành
một phần quan trọng của cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ tư.
Bản chất của CMCN lần thứ 4 là dựa
trên nền tảng công nghệ số và tích hợp
tất cả các công nghệ thông minh để tối
ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất;
nhấn mạnh những công nghệ đang và
sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in
3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật
liệu mới, công nghệ tự động hóa, người
máy,...
Cuộc CMCN thứ 4 hay Công nghiệp
4.0, là xu hướng hiện tại của tự động hóa
và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản
xuất. Nó bao gồm các hệ thống mạng
vật lý, mạng Internet kết nối vạn vật và
điện toán đám mây.
Cuộc CMCN lần thứ 4 không chỉ là về
các máy móc, hệ thống thông minh và
được kết nối, mà còn có phạm vi rộng
lớn hơn nhiều. Đồng thời là các làn sóng
của những đột phá xa hơn trong các lĩnh
vực khác nhau từ mã hóa chuỗi gen cho
tới công nghệ nano, từ các năng lượng
tái tạo tới tính toán lượng tử.
Công nghiệp 4.0 tạo điều kiện thuận
lợi cho việc tạo ra các “nhà máy thông
minh” hay “nhà máy số”. Trong các nhà
máy thông minh này, các hệ thống vật lý
không gian ảo sẽ giám sát các quá trình
vật lý, tạo ra một bản sao ảo của thế giới
vật lý. Với IoT, các hệ thống vật lý không
gian ảo này tương tác với nhau và với
con người theo thời gian thực, và thông
qua IoS thì người dùng sẽ được tham gia
vào chuỗi giá trị thông qua việc sử dụng
các dịch vụ này.
Việt Nam đang ở trình độ của cuộc
cách mạng công nghiệp nào?
Gần đây, chúng ta nói nhiều đến
cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 như

Cuộc CMCN thứ 4 hay Công nghiệp 4.0, là xu hướng hiện tại của tự động hóa và
trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Ảnh: Internet

một thách thức và cơ hội để phát triển
đất nước.
Tuy nhiên trong thực tế, phần lớn
các ngành công nghiệp của nước ta còn
ở vị trí của cuộc CMCN lần thứ nhất và
lần thứ hai (CMCN 1.0, CMCN 2.0). Cụ
thể, việc xây dựng cơ sở hạ tầng (đường,
cầu, cống, bến cảng, sân bay...) gần đây
được tiến hành mạnh mẽ; đó chính là
các công đoạn của thời kỳ CMCN 1.0 mà
đặc trưng là cơ khí hóa, phát triển đường
sắt nhờ sự ra đời động cơ hơi nước.
Đường sắt Việt Nam rất lạc hậu, tốc
độ tàu thấp do khổ đường ray hẹp từ
thời Pháp thuộc, thường xuyên có tai
nạn do xung đột với giao thông đường
bộ. Mặc dù sản xuất được điện từ lâu
nhưng chúng ta chưa chế tạo được
nhiều chủng loại động cơ, chưa sản xuất
được các máy công cụ vốn là động lực
chính cho dây chuyền lắp ráp, sản xuất
hàng loạt - một đặc trưng của CMCN
2.0. Chúng ta chỉ chế tạo được động cơ
không đồng bộ công suất nhỏ và vừa
cho các ứng dụng đơn giản như bơm
nước, quạt gió, băng tải... Hầu hết các
dây chuyền công nghệ và dây chuyền
lắp ráp hiện nay được nhập ngoại.
Do vậy, không thể nói rằng chúng
ta đã làm xong CMCN 2.0, càng không

thể nói chúng ta đã thực hiện CMCN 3.0,
bởi việc tự động hóa toàn diện sản xuất
- đặc trưng của giai đoạn này - còn xa vời
với công nghiệp Việt Nam.
Dù vậy, một số ngành đã bắt kịp
CMCN 3.0 như công nghệ thông tin,
viễn thông và đã có một số yếu tố của
CMCN 4.0 như in 3D (đã tạo ra một
mảnh sọ nhân tạo để vá sọ cho bệnh
nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2016), trí
tuệ nhân tạo (đã có một số sản phẩm).
May mắn thay, CMCN 4.0 diễn ra dựa
trên các tiến bộ của công nghệ số, học
máy, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo
- những lĩnh vực cần nền tảng toán học
ngành mà Việt Nam đào tạo khá tốt. Việc
đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa
học dữ liệu và các lĩnh vực liên quan sẽ
cho phép chúng ta “thu hẹp khoảng
cách số” trong nhiều ngành, có thể tạo
ra sự đột phá.
Để làm chủ công nghệ số, cần đầu tư
hiệu quả cho các nghiên cứu cơ bản và
nghiên cứu ứng dụng chọn lọc, nghĩa là
cần rất nhiều thay đổi ở các viện, trường,
doanh nghiệp, và đương nhiên cả trong
định hướng chiến lược của Nhà nước.
Báo khoa học và phát triển

BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG

I

Xuân Mậu Tuất 2018

I

23

ỨNG DỤNG KHOA HỌC

CHỌN LỌC VÀ BẢO TỒN

Giống lúa nếp thơm Hưng Yên
THANH HƯƠNG

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai
dự án “Chọn lọc, duy trì giống
gốc nếp thơm Hưng Yên và
phục tráng một số giống lúa
chủ lực trên địa bàn tỉnh”, nhằm
mở ra hướng sản xuất hiệu quả
trong nền nông nghiệp hàng
hóa.

V

ới tổng kinh phí gần 38 tỷ đồng,
dự án do Trung tâm Giống
nông nghiệp tỉnh Hưng Yên
thực hiện với mục tiêu đảm bảo
chất lượng giống và các đặc trưng
khi gieo cấy trong sản xuất
đại trà, mở rộng diện tích,
phục vụ xây dựng nhãn
hiệu hàng hóa “nếp
thơm Hưng Yên”;
đồng thời chọn lọc
và phục tráng các
giống lúa thuần chủ
lực góp phần chủ
động nguồn giống
tốt, nâng cao hiệu quả
cho người sản xuất.
Ông Phạm Huy Thái,
Giám đốc Trung tâm Giống
nông nghiệp tỉnh Hưng Yên cho
biết, giống gốc nếp thơm Hưng Yên
(G0, G1, G2) sẽ được chọn lọc, duy trì
trên diện tích 3ha/năm. Trên cơ sở đó,
đưa vào sản xuất hạt giống siêu nguyên
chủng với diện tích từ 20 - 30 ha/năm,
dự kiến sản lượng đạt từ 70 - 115 tấn
giống/năm, đảm bảo cung ứng nguồn
giống tốt cho nông dân.
Nếp thơm Hưng Yên là giống lúa quý
mang nhiều đặc trưng nổi trội có năng
suất cao, chất lượng ngon đặc biệt,
hương thơm đặc trưng, hạt gạo to đều,
cơm xôi dẻo hơn các loại nếp khác. Đây
là giống lúa khởi nguồn từ giống lúa
nếp Yên Mỹ của nông dân thị trấn Yên

Nếp thơm Hưng Yên được trồng nhiều ở các tỉnh
miền núi phía Bắc.

Mỹ, huyện
Yên
Mỹ
(Hưng Yên).
Qua nhiều
năm thâm
canh và áp
dụng tiến bộ
kỹ thuật, giống
này đã phân ly thành
giống mới, trở thành
giống địa phương đạt chất lượng cao,
được ưa chuộng trên thị trường trong
nước và xuất khẩu.
Nếp thơm Hưng Yên đã được Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
chính thức công nhận là giống lúa quốc
gia năm 2015. Hiện nay, lúa nếp thơm
Hưng Yên với nhiều ưu điểm vượt trội
đã được mở rộng diện tích tại nhiều 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... mở ra hiệu quả mới
trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa.
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Bà Đoàn Thị Chải, Phó Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hưng Yên cho biết, từ năm 2013 lúa nếp
thơm Hưng Yên đã được gieo cấy khảo
nghiệm quốc gia, khảo nghiệm sinh thái
ở hai vụ xuân và mùa tại các tỉnh Đồng
bằng sông Hồng và các tỉnh miền núi
phía Bắc. Qua khảo nghiệm cho thấy
giống lúa này đạt năng suất chất lượng
tốt; rất 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.
Theo nông dân huyện Yên Mỹ, năng
suất nếp thơm đạt 55 tạ/ha, tương
đương với các giống lúa tẻ chất lượng
cao; giá bán cao gấp 2 lần lúa tẻ nên
mỗi sào cấy nếp thơm cho lãi cao hơn từ
1,5 - 2 lần. Nếp thơm Hưng Yên là giống
lúa nếp quý được tiêu thụ mạnh trên
thị trường, nên từ nhiều năm nay đã trở
thành giống lúa chủ lực, góp phần nâng
cao giá trị canh tác, nâng cao thu nhập
cho bà con nông dân./.

Xuân Mậu Tuất

Khám phá những hình ảnh đẹp về

VÙNG ĐẤT PHỐ HIẾN

BÍCH NGỌC

Triển lãm và trao giải cuộc
thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng
Yên” năm 2017 đã diễn ra tại
Trung tâm hội nghị Hưng Yên
đầu tháng 10. Đây là lần đầu
tiên Hưng Yên tổ chức cuộc
thi nhằm tạo sự hấp dẫn,
thu hút khách du lịch trong
nước và quốc tế được trải
nghiệm, khám phá vùng đất
Phố Hiến thông qua những
hình ảnh đẹp.

V

ới chủ đề Du lịch Hưng Yên, các
tác giả mang đến cuộc thi hơn
100 tác phẩm phác họa vẻ đẹp
của đất và người xứ Nhãn thông
qua lăng kính du lịch. Đó là hình ảnh các
điểm đến, danh lam thắng cảnh, di tích
lịch sử, văn hóa thể hiện những nét đặc
trưng của quê hương Phố Hiến như:
“Chùa Nôm - Nơi gìn giữ dấu ấn văn

Trao giải cho các tác giả đạt giải.

hóa Việt”, “Cò về Phố Hiến”, “Hồn quê”,
“Rước nước”... Đó là những khoảnh
khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường
ngày, phong tục tập quán, văn hóa dân
gian, làng nghề truyền thống văn hóa
ẩm thực của người dân vùng quê văn
hiến Hưng Yên: “Tương Bần”, “Xoáy
long”, “Nhãn lồng Phố Hiến”, “Mùa ong
lấy mật”, “Nắng làng nghề”... Với những

Khách tham quan ảnh tại gian trưng bày.

góc nhìn tinh tế của các tác giả, mỗi tác
phẩm đều mang một nét riêng thể hiện
những khoảng không gian hấp dẫn,
những khoảnh khắc đẹp với cảnh vật,
con người và thiên nhiên chân thực,
sống động, làm nổi bật những hình ảnh
về vùng đất Hưng Yên vừa cổ kính trầm
mặc, vừa hiện đại trong không khí tươi
mới, tràn ngập điều tốt lành.
Ông Trần Đăng Tuấn, Giám đốc Sở
Văn hóa và Thể thao Du lịch Hưng Yên
cho biết, cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng
Yên” nhằm tìm kiếm các tác phẩm đặc
sắc, tôn vinh khuyến khích các tác giả
nhiếp ảnh sáng tác những tác phẩm
mới, độc đáo về phong cảnh, văn hóa
truyền thống, con người đất Nhãn, tạo
không khí thi đua phấn đấu sáng tạo
nghệ thuật. Đồng thời, xây dựng ngân
hàng dữ liệu ảnh du lịch Hưng Yên phục
vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc
tiến du lịch của tỉnh.
Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho
tác phẩm “nhãn lồng Phố Hiến”, 2 giải
Nhì cho các tác phẩm “tương Bần”, “cò về
Phố Hiến”. Ngoài ra còn trao 3 giải Ba và
10 giải khuyến khích cho các tác phẩm
đạt chất lượng xuất sắc./.
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HƯNG YÊN: TRAO GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC
NGHỆ THUẬT PHỐ HIẾN LẦN THỨ 4
MINH ĐỨC

Ngày 29/12, tỉnh Hưng Yên đã
tổ chức trao Giải thưởng văn
học nghệ thuật Phố Hiến lần
thứ 4. Đây là giải thưởng cao
nhất về lĩnh vực văn học nghệ
thuật của tỉnh Hưng Yên, nhằm
đánh giá và biểu dương tài
năng, cống hiến của văn nghệ
sỹ trong lao động sáng tạo.

T

Trao giải sách Phố Hiến

rong số hơn 60 tác phẩm đạt
giải, Ban tổ chức đã trao giải
và Tặng thưởng Đặc biệt cho
cuốn sách “Phố Hiến” của đồng
tác giả Nguyễn Khắc Hào và Nguyễn
Đình Nhã. Đây là công trình nghiên cứu
khoa học tổng hợp có giá trị nhất về Phố
Hiến từ trước tới nay.
26 I BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG

I

Xuân Mậu Tuất 2018

Ban tổ chức cũng đã trao 5 giải A, 15
giải B, 15 giải C, 22 giải Khuyến khích, 2
tặng thưởng cho các tác giả có tác phẩm
đạt chất lượng tốt. Giải thưởng Phố
Hiến là những tác phẩm, công trình có
giá trị nội dung tư tưởng và nghệ thuật
đặc sắc, tiêu biểu, phản ánh về mọi mặt
của đời sống xã hội thông qua các loại

Xuân Mậu Tuất

Giải A

Giải B

Giải C

hình: văn học thiếu nhi, văn xuôi, văn
nghệ dân gian, lý luận phê bình, âm
nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc,
sân khấu... Trong đó, nổi bật là những
tác phẩm sáng tác về quê hương Hưng
Yên, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính
trị của tỉnh, của đất nước; đề tài về công
cuộc đổi mới, các gương điển hình tiên
tiến; đề tài chiến tranh cách mạng; đề tài
thiếu niên, nhi đồng...
Giải thưởng đã chọn lọc được hơn 60
tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn
2011 - 2015. Các tác giả đã phản ánh
đậm nét mọi mặt của đất và người xứ
Nhãn, với những nét tinh tế trong sáng
tạo nghệ thuật. Đó là những tác phẩm
nghiên cứu về danh lam thắng cảnh, di
tích lịch sử, văn hóa thể hiện những nét
đặc trưng của quê hương Phố Hiến xưa
và nay. Nhiều tác phẩm phác họa cuộc
sống đổi mới, về bức tranh về phát triển
kinh tế xã hội của Hưng Yên trên đường
phát triển, về phong tục tập quán, văn
hóa dân gian, làng nghề truyền thống,
về các danh nhân của vùng quê văn hiến
Hưng Yên. Điển hình là những tác phẩm
như: Xuân Phố Hiến, Quảng Trường
Hưng Yên, Nguyễn Văn Linh ngọn đuốc
sáng, Hoa làng nghề, Thu hoạch nhãn,
Trò chơi dân gian...
Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, giải
thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến
nhằm tìm kiếm các tác phẩm đặc sắc,
tôn vinh khuyến khích các nghệ sỹ sáng
tác những tác phẩm mới, độc đáo về văn
hóa truyền thống, về mảnh đất và con
người đất Nhãn, tạo không khí thi đua
phấn đấu sáng tạo nghệ thuật. Đồng
thời, tạo nên kho tư liệu và những tác
phẩm có giá trị phục vụ công tác tuyên
truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch của
Hưng Yên trong chặng đường mới./.
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LỄ HỘI TÔN VINH NHÃN LỒNG HƯNG YÊN
LẦN THỨ NHẤT
THANH HUYỀN

Tỉnh Hưng Yên tổ chức khai
mạc Lễ hội tôn vinh nhãn lồng
- Hội chợ đặc sản vùng miền
năm 2017. Đây là lần đầu tiên
tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ hội
này nhằm quảng bá loại đặc
sản tiến vua, vốn nổi tiếng vùng
đất Phố Hiến xưa.

N

hân dịp này, Cục Sở hữu trí
tuệ (Bộ Khoa học và Công
nghệ) đã trao bằng Chứng
nhận chỉ dẫn địa lý tập thể
cho sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên.
Tham gia lễ hội có 350 gian hàng
của 22 tỉnh, thành phố trong cả nước tới
trưng bày các sản phẩm nông sản tiêu
biểu, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm
làng nghề... nhằm giới thiệu tiềm năng,
thế mạnh của các vùng miền. Riêng tỉnh
Hưng Yên có trên 100 gian hàng; trong
đó, hơn 20 gian trưng bày sản phẩm
nhãn lồng.
Tỉnh Hưng Yên hiện có 4.000 ha
nhãn đang cho thu hoạch, trồng tập
trung nhiều ở thành phố Hưng Yên và
các huyện Tiên Lữ, Kim Động, Khoái
Châu. Hàng năm, sản lượng nhãn đạt
trên 40.000 tấn, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh lễ hội nhãn lồng.

Kế thừa kinh nghiệm canh tác lâu
đời, kết hợp với kỹ thuật trồng, chăm sóc
hiện đại, theo qui trình VietGap. Ngày
nay, nhãn lồng Hưng Yên vẫn giữ được
hương vị truyền thống, lại vừa đảm bảo
tiêu chuẩn chất lượng về an toàn thực
phẩm. Đáng chú ý, nhãn lồng Hưng Yên
đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng
hóa là “Nhãn lồng Hưng Yên - Hương vị
tiến vua” và được công nhận chỉ dẫn địa
lý
Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh
đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát

Khách tham quan và mua nhãn
28 I BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG

I

Xuân Mậu Tuất 2018

triển nông thôn phối hợp với các huyện,
thành phố tiếp tục hướng dẫn bà con
nông dân mở rộng diện tích trồng nhãn
theo quy trình VietGap, để cung ứng
sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên, sao cho
đảm bảo tốt về chất lượng, nhiều về số
lượng, phục vụ nhu cầu của người tiêu
dùng trong cả nước và xuất khẩu ra thị
trường thế giới.
UBND tỉnh Hưng Yên đã trao 12
bằng khen cho các tập thể và cá nhân
có thành tích tiêu biểu trong việc sản
xuất, gìn giữ những giá trị của sản vật
nhãn lồng.

Xuân Mậu Tuất

HƯNG YÊN PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ
THÀNH SẢN PHẨM DU LỊCH HẤP DẪN
MAI NGOAN

“Cần phát triển du lịch gắn với
làng nghề để tạo ra loại hình du
lịch hấp dẫn, có ý nghĩa quan
trọng trong bảo tồn và lưu giữ
những giá trị của làng nghề
truyền thống, góp phần nâng
cao đời sống vật chất và tinh
thần cho nhân dân vùng nông
thôn”. Đây là chủ đề chính được
bàn luận tại hội thảo “Phát triển
du lịch làng nghề tỉnh Hưng
Yên 2017”, diễn ra ngày15/ 9 tại
thành phố Hưng Yên.
* Tiềm năng vùng Phố Hiến
Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, ông
Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Hưng Yên cho biết, nằm ở cửa ngõ
Thủ đô Hà Nội và Trung tâm vùng trọng
điểm kinh tế đồng bằng Bắc Bộ, Hưng
Yên là tỉnh có tiềm năng phát triển du
lịch làng nghề, với nhiều làng nghề
truyền thống đặc sắc gắn với nền văn
hóa lâu đời của quê hương Phố Hiến
tiểu Tràng An xưa. Điển hình như: làng
nghề chế biến long nhãn Phương Chiểu,
chạm bạc Huệ Lai, đúc đồng Lộng
Thượng, đan đó Thủ Sỹ, gốm sứ Xuân
Quan... Các làng nghề này không những
lưu giữ những giá trị văn hóa mà còn
góp phần quan trọng đối với quá trình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.
Theo ông Trần Đăng Tuấn, Giám đốc
Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Hưng Yên,
toàn tỉnh hiện có 49 làng nghề, trong
đó 36 làng nghề được UBND tỉnh công
nhận, doanh thu các làng nghề đến nay
đạt 6.700 tỷ đồng. Trong đó các nhóm
ngành nghề đang có xu hướng phát
triển mạnh là thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ,
gốm sứ, mây tre đan, chế biến nông sản
thực phẩm. Nổi bật trong đó có 8 làng
nghề truyền thống đã tạo được thương

Toàn cảnh Hội thảo Phát triển làng nghề.

hiệu trên thị trường trong nước và xuất
khẩu như: làng nghề tương Bần, đúc
đồng Lộng Thượng, hương Cao Thôn,
rượu Trương Xá... Đã tổ chức các tour du
lịch qua các làng nghề này gồm: Hà Nội làng cổ Đại Đồng; Hà Nội - Phố Hiến Tiểu
Tràng An.
* “Mỗi làng một sản phẩm” để hấp
dẫn du khách
Tuy nhiên, du lịch làng nghề Hưng
Yên còn nhiều hạn chế. Ông Phạm Văn
Hiệu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao
và Du lịch Hưng Yên cho biết, do chưa có
kinh nghiệm về quản lý và khai thác nên
hiệu quả và sức hút của các làng nghề
trên địa bàn chưa hấp dẫn. Số lượng
khách đến tham quan ít, thời gian lưu
lại không lâu. Toàn tỉnh mới chỉ có làng
nghề hương Cao Thôn đưa vào khai thác
phục vụ khách du lịch để giới thiệu tiềm

năng sản phẩm làng nghề. Phần nhiều
người dân các làng nghề chưa biết làm
du lịch. Vì vậy Hưng Yên cần có quy
hoạch và chiến lược lâu dài để phát triển
lĩnh vực này.
Về định hướng cơ bản cho phát triển
du lịch làng nghề, Tiến sỹ Nguyễn Thị
Lan Hương - Viện Văn hóa nghệ thuật
quốc gia cho rằng, hoạt động du lịch
làng nghề ở Hưng Yên còn manh mún,
tự phát chưa xứng tầm với tiềm năng
vốn có. Để du lịch làng nghề khởi sắc,
Hưng Yên cần quy hoạch lại các làng
nghề hiện có thành điểm tham quan
du lịch, nâng cấp hạ tầng theo phương
châm xã hội hóa, tổ chức các lớp tập
huấn giúp cộng đồng làng nghề biết
làm thương mại gắn với du lịch.
Đặc biệt, cần lưu ý đến yếu tố hấp
dẫn là tính đặc trưng của sản phẩm
làng nghề; có thể áp dụng mô hình
“mỗi làng một sản phẩm” đã được
nhiều nơi thực hiện thành công. Với
vùng đất có nền văn hiến lâu đời như
Hưng Yên, mô hình này được triển khai
không những nâng cao thu nhập cho
người dân mà còn đóng góp tích cực
cho sự nghiệp gìn giữ những giá trị
truyền thống trong bề dày lịch sử văn
hóa. Bà Lan Hương khẳng định.
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THIẾU NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

PHẠM THẢO HOÀN

Mặc dù hiện nay, số người
nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS và
tử vong do AIDS tiếp tục giảm
mạnh, tuy nhiên vẫn còn tiềm
ẩn những nguy cơ nếu chúng
ta không thực hiện các biện
pháp can thiệp mạnh mẽ để
tiến tới mục tiêu 90-90-90 vào
năm 2020.

C

hương trình phòng, chống
HIV/AIDS hiện đang thiếu
hụt nghiêm trọng đội ngũ
cán bộ tại tất cả các tuyến.
Sự thiếu hụt nhân lực là rào cản cho
việc mở rộng chương trình điều trị
và công tác can thiệp giảm tác hại.
Trong khi số cán bộ có trình độ và kinh
nghiệm được tuyển dụng thêm ít; một
số cán bộ có kinh nghiệm và năng
lực xin chuyển công tác do công việc
thường xuyên phải căng thẳng, vất vả,
đối diện với nguy cơ bị phơi nhiễm...
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 08
bác sĩ có chứng chỉ điều trị ARV đảm
nhiệm công việc điều trị cho 444 bệnh
nhân HIV/AIDS.
Một trong những vấn đề khó khăn
nổi cộm trong công tác phòng chống
HIV/AIDS tại cơ sở là thiếu trầm trọng
cán bộ chuyên trách công tác phòng
chống HIV/AIDS, đặc biệt là tuyến
huyện và tuyến xã. Mỗi huyện/thành
phố, mỗi xã/phường/thị trấn chỉ có
01 cán bộ phụ trách công tác phòng
chống HIV/AIDS, nhưng lại phải kiêm
nhiệm nhiều công việc khác nhau nên
rất khó khăn trong việc triển khai các
hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

Ky thuat vien xet nghiem HIV tai Trung tam PC. HIV.AIDS.

Mặt khác, nhóm đối tượng nguy cơ
cao là người nghiện chích ma túy, phụ
nữ bán dâm, nam có quan hệ tình dục
đồng giới mà việc tiếp cận để truyền
thông, tư vấn cho các nhóm này rất
khó khăn, mặc dù có sự hợp tác tích
cực từ các câu lạc bộ đồng đẳng. Toàn
tỉnh hiện có 03 câu lạc bộ phòng chống
HIV là: “Bình Minh tươi sáng”, “Vượt lên
chính mình” và “Niềm tin xanh”. Do bị
cắt giảm kinh phí nên các câu lạc bộ
này hoạt động giảm hiệu quả. Đặc biệt
là câu lạc bộ “Niềm tin xanh” – đây là
câu lạc bộ của những người đồng tính
nam, sinh hoạt không cố định và rất
khó quản lý.
Thực tế, vẫn còn người nhiễm HIV/
AIDS trong cộng đồng tự kỳ thị, dấu
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bệnh làm ảnh hưởng đáng kể đến việc
tiếp cận dịch vụ điều trị của bản thân,
tạo nên rào cản cho cán bộ y tế đến tư
vấn, xét nghiệm phát hiện HIV sớm và
chuyển gửi đến dịch vụ chăm sóc điều
trị. Hiện nay, chỉ có duy nhất 01 điểm
điều trị ARV miễn phí là Trung tâm
Phòng chống HIV/AIDS, số bệnh nhân
HIV/AIDS có thẻ BHYT đạt 75%, đến
khi chương trình điều trị ARV miễn phí
bị cắt giảm sẽ có khoảng 25% người
bệnh bị ảnh hưởng. Dự kiến 2018,
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS sẽ
trình UBND tỉnh cấp thẻ BHYT miễn
phí cho toàn bộ bệnh nhân HIV/AIDS,
khi đó người bệnh HIV/AIDS sẽ được
BHYT thanh toán khi điều trị HIV/AIDS
và các bệnh nhiễm trùng cơ hội khác.

Xuân Mậu Tuất

HƯNG YÊN: THỰC HIỆN THÀNH CÔNG VIỆC
CAI NGHIỆN MA TÚY BẰNG THUỐC CEDEMEX
BÍCH THỦY

Tỉnh Hưng Yên đã triển khai
thành công Đề án cai nghiện
ma túy tại gia đình, tại cộng
đồng bằng thuốc Cedemex. Với
nhiều ưu điểm trong việc điều
trị, mô hình này đã giúp cho
những người nghiện sớm rời xa
ma túy, ổn định cuộc sống.
Được triển khai từ năm 2013, đề án
cai nghiệm ma túy tại cộng đồng bằng
thuốc Cedemex được thực hiện thí điểm
tại 28 xã, phường, thị trấn thuộc các
huyện Ân Thi, Kim Động, Phù Cừ, Khoái
Châu, Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên.
Đến cuối năm 2017, số người nghiện
ma túy tự nguyện tham gia là 134 người.
Đề án đã tạo điều kiện thuận lợi để
người nghiện ma tuý đuợc tiếp cận, hỗ
trợ điều trị cai nghiện ngay tại gia đình,
cộng đồng.
Thuốc Cedemex hỗ trợ điều trị cai
nghiện ma túy đáp ứng được yêu cầu cơ
bản về tính an toàn không độc, không
gây nghiện và có tác dụng cắt cơn êm
dịu, bình ổn được nguyên nhân thèm
đói ma túy và lệ thuộc tâm lý, giá cả phù

hợp với điều kiện kinh tế của bệnh nhân.
Theo nhận định của anh Bùi Quốc V. ở xã
Hồ Tùng Mậu (Ân Thi): sau thời gian điều
trị duy trì 6 tháng, thuốc Cedemex có
tác dụng bình ổn triệu chứng thèm ma
túy và sự lệ thuộc tâm lý; phác đồ điều
trị còn phục hồi rối loạn chức năng do
nghiện ma túy gây nên như rối loạn sinh
lý, rối loạn trí nhớ…
Ông Nguyễn Hải Đương, Chi
cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ
nạn xã hội tỉnh Hưng Yên cho biết, qua
theo dõi, giám sát, đánh giá của người
bệnh và gia đình họ đều nhận xét thuốc
Cedemex hỗ trợ cắt cơn nhẹ nhàng,
không có tác dụng phụ. Đến nay, 100%
số người nghiện tự nguyện đăng ký
tham gia điều trị cắt cơn bằng thuốc
Cedemex ở Hưng Yên đều âm tính với
ma túy. Mô hình cai nghiện này không
những nâng cao hiệu quả công tác
tổ chức cắt cơn cai nghiện ma tuý, mà
còn góp phần tích cực vào việc phòng
chống tái nghiện, giúp người nghiện
cảm thấy tự tin không bị ràng buộc tâm
lý bởi biện pháp bắt buộc.
Những người nghiện có quyết tâm
cao, sau khi cắt cơn thành công không
còn thèm nhớ ma túy, có sức khỏe ổn
định, tăng cân tốt, có thể lao động, sản

Hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc.

xuất bình thường và ổn định về tâm
sinh lý. Nhiều người sau khi cai nghiện
thành công đã có cuộc sống tốt, tích cực
tham gia lao động mang lại thu nhập
khá cho gia đình như: anh Thân Ngọc
Long ở phường Quang Trung (thành
phố Hưng Yên), anh Bùi Quốc Việt ở xã
Hồ Tùng Mậu (Ân Thi), Trần Văn Sửu ở xã
Tân Hưng (thành phố Hưng Yên). Nhiều
người trở thành tâm gương làm kinh tế
giỏi như anh Bùi Văn Hanh ở xã Phương
Chiểu (thành phố Hưng Yên), Đào Hồng
Trung ở xã Đình Cao (Phù Cừ)...
Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, từ
hiệu quả của mô hình cai nghiện bằng
thuốc Cedemex tại cộng đồng, Hưng
Yên tiếp tục triển khai Đề án mở rộng cai
nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng
và cơ sở điều trị nghiện ma túy giai đôạn
2018 - 2020, nhằm mục tiêu giảm dần
số người nghiện ma tuý trên địa bàn
tỉnh; góp phần “ Xây dựng xã, phường,
thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma
tuý, mại dâm”; kiềm chế sự gia tăng các
tội phạm về ma tuý và các tệ nạn xã hội
khác; phòng ngừa sự lây lan đại dịch
HIV/AIDS, giảm tác hại của ma tuý đến
sức khoẻ, gia đình, xã hội và an ninh trật
tự./.

Người nghiện sau khi điều trị thuốc Cedemex có sức khỏe tốt.
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HƯNG YÊN: TRỒNG NGHỆ TRÊN ĐẤT LÚA
MỞ HƯỚNG SẢN XUẤT HIỆU QUẢ
QUỲNH HOA

H

iện nay, trồng nghệ trên đất
2 vụ lúa cho thu lãi 300 triệu
đồng/ha mỗi năm là mô
hình mang lại hiệu quả thiết
thực, đang hấp dẫn nông dân nhiều
xã ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên).
Những năm gần đây, trồng nghệ được
xem là bước đột phá, mở ra tiềm năng
lớn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở
vùng đất bãi ven sông Hồng.
Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Trưởng
phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn huyện Khoái Châu, trên dịa bàn
hiện có tổng diện tích trồng nghệ là
270 ha, trong đó diện tích chuyển đổi từ
trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình
trồng nghệ khoảng 100 ha, tập trung
chủ yếu tại các xã Chí Tân, Thuần Hưng,
Đại Hưng.
Chị Hoàng Thị Châu và nhiều bà con
ở thôn Tân Hưng, xã Chí Tân cho hay,
cây nghệ mang lại giá trị kinh tế cao
và là nguồn thu nhập chính của nhiều
nông dân. Trồng nghệ đơn giản, không
tốn nhiều công chăm sóc, thích hợp
với nhiều chất đất, chịu ngoại cảnh tốt,
sạch bệnh.
Cũng theo chị Châu, mỗi ha trồng
nghệ, cho thu hoạch trung bình khoảng
27 tấn củ tươi, với giá bán 25.000 35.000 đồng/kg, một ha cho thu từ 500
- 600 triệu đồng, trừ chi phí cho lãi 300
triệu đồng mỗi năm, cao gấp hơn 10
lần cấy lúa. Cây nghệ có thời gian từ khi
trồng đến mọc mầm khá dài từ 35 - 40
ngày, nên có thể trồng xen canh một số
loại cây trồng ngắn ngày như lạc, cây
đậu đỗ để tăng giá trị thu nhập trên
cùng diện tích.
Đầu ra của sản phẩm khá thuận
lợi, vì củ nghệ tươi không đủ cung cấp

Thu hoạch nghệ ở xã Chí Tân (Khoái Châu).

cho thị trường. Trên địa bàn huyện
Khoái Châu hiện có 3 cơ sở, doanh
nghiệp chuyên thu mua, sơ chế, chế
biến nghệ tươi thành bột nghệ khô và
tinh bột nghệ... Sản phẩm chế biến từ
củ nghệ cung ứng một phần cho các
doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần
dược phẩm TraphaCo, Công ty TNHH
Thái Dương… Ngoài ra còn xuất khẩu
sang thị trường các nước Ấn Độ, Lào,
Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc...
Bà Nguyễn Thị Vui, Chủ tịch UBND
xã Chí Tân, nơi có diện tích nghệ nhiều
nhất huyện chia sẻ: hiện cả xã có 100%
hộ dân trồng nghệ với tổng diện tích
120 ha, nhà ít nhất cũng phải vài ba sào.
Từ hiệu quả gấp nhiều lần trồng lúa, xã
tiếp tục tạo điều kiện để bà con nông
dân chuyển đổi gần 40 ha đất cấy lúa
kém hiệu quả sang chuyên canh cây
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nghệ, giúp bà con vươn lên làm giàu
bền vững.
Ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch
UBND huyện Khoái Châu cho biết: chất
lượng nghệ trồng trên địa bàn đã được
các nhà khoa học kiểm nghiệm đưa
ra nhận định có hàm lượng cucurmin
cao hơn nhiều lần so với các vùng thổ
nhưỡng khác, được người tiêu dùng
quan tâm, ưa chuộng. Để khẳng định
thương hiệu cho sản phẩm, huyện
đang phối hợp với Sở Khoa học và công
nghệ tỉnh Hưng Yên triển khai dự án
“Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn
hiệu chứng nhận Nghệ Khoái Châu”.
Huyện cũng khuyến cáo nông dân mở
rộng diện tích, hình thành vùng chuyên
canh quy mô lớn, nâng cao năng suất,
giá trị sản phẩm, cung cấp ra thị trường
sản phẩm chất lượng tốt./.

Xuân Mậu Tuất

HỘI CHỢ TÔN VINH SẢN PHẨM CAM HƯNG YÊN
THU PHƯƠNG

Ngày 25/11, tại khu đô thị
Ecopark đã diễn ra hội chợ
Cam Hưng Yên năm 2017. Đây
là lần đầu tiên tỉnh Hưng Yên
tổ chức hội chợ nhằm tôn vinh
sản phẩm của cây cam bên
cạnh cây nhãn lồng Phố Hiến.

P

hó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng
Yên Nguyễn Minh Quang
khẳng định, hội chợ là dịp để
các hợp tác xã, nhà vườn, hộ
sản xuất kinh doanh cam trao đổi, học
hỏi kinh nghiệm, lắng nghe những góp
ý của người tiêu dùng, nhà kinh doanh
phân phối để nâng cao chất lượng sản
phẩm. Qua đó, đẩy mạnh quảng bá và
xúc tiến tiêu thụ hàng hóa, gìn giữ và
phát triển thương hiệu các nông sản
của Hưng Yên
Với quy mô trên 50 gian hàng trưng
bày sản phẩm cam, các loại quả có múi
và một số nông sản tiêu biểu của 10
huyện, thành phố trong tỉnh, hội chợ
nhằm giới thiệu với người tiêu dùng
trong và ngoài nước về cam Hưng Yên
cùng các sản phẩm nổi tiếng của quê
nhãn. Riêng cam Hưng Yên có vị ngon,
ngọt, thơm mát đặc trưng và có nhiều
ưu điểm vượt trội so với những vùng
trồng cam khác
Theo ông Nguyễn Văn Doanh, Giám
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Hưng Yên, trên địa bàn tỉnh hiện có
gần 1.500 ha cam đang cho thu hoạch,
vụ năm nay đạt sản lượng khoảng trên

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng thăm hỏi các chủ vườn trồng cam

Hội chợ thu hút hàng nghìn lượt khách
đến tham quan và mua sản phẩm.

30.000 tấn, trị giá trên 600 tỷ đồng. Các
diện tích trồng cam tập trung nhiều ở
các huyện Khoái Châu, Kim Động, Phù
Cừ, Yên Mỹ, Văn Giang, thành phố Hưng
Yên…
Những năm gần đây các địa phương
này đã tích cực đưa các giống cam có
năng suất, chất lượng, giá trị thương
phẩm cao. Cây cam đã trở thành cây chủ
lực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở
Hưng Yên; mang lại nguồn thu nhập lớn
cho các nhà vườn, với mức thu lãi mỗi
năm từ 400 đến 500 triệu đồng/ha.
Thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh
dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện cho

sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô
lớn, công nghệ cao. Trên địa bàn tỉnh đã
hình thành nhiều vùng chuyên canh các
loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như
chuối tiêu hồng, cam và các loại quả có
múi, nhãn lồng... Riêng với cây cam đã
hình thành nhiều trang trại chuyên canh
cam quy mô từ 2 ha tới hàng chục ha.
Điển hình như trang trại của các đơn
vị như: Công ty TNHH Tam Thiên Mẫu
huyện Yên Mỹ, HTX Quảng Châu thành
phố Hưng Yên, HTX sản xuất rau quả xã
Đồng Thanh huyện Kim Động, trang trại
Bống Vàng tại huyện Phù Cừ...
Ông Nguyễn Văn Thơ, Giám đốc Sở
Công Thương Hưng Yên cho biết, hiện
các nhà vườn trồng cam ở Hưng Yên đều
đã áp dụng tiến bộ khoa học, sản xuất
thâm canh hiện đại, không sử dụng hóa
chất độc hại, thực hiện quy trình chăm
sóc theo hướng an toàn như VietGAP,
GlobalGAP... tạo ra sản phẩm chất lượng
ngon, mẫu mã đẹp và an toàn vệ sinh
thực phẩm, đạt tiêu chuẩn chất lượng
quốc gia, có uy tín trên thị trường, góp
phần tiếp tục khẳng định thương hiệu
cam và cây trái của Hưng Yên.
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HƯNG YÊN: LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC

Lễ Hội Hoa

LỚN NHẤT TẠI LÀNG HOA VĂN GIANG
THANH HƯƠNG

Ngày 16/12, tại xã Xuân Quan, huyện Văn
Giang đã diễn ra lễ hội hoa lần thứ nhất
năm 2017 và đón bằng công nhận làng
nghề trồng hoa, cây cảnh. Đây là vùng
trồng hoa cây cảnh lớn nhất tỉnh Hưng
Yên đang mở ra tiềm năng lớn, mang lại
thu nhập cao cho người dân.

L

ễ hội hoa Xuân Quan lần thứ nhất thu hút sự tham gia
của hơn 700 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoa, cây
cảnh trên địa bàn xã, các làng hoa truyền thống trong
vùng và câu lạc bộ Hoa lan các tỉnh, thành phố: Hà
Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
Tại đây, các sản phẩm hoa, cây cảnh, cây công trình được
trang trí, sắp xếp với đa dạng các sản phẩm như: hoa giỏ treo,
cây bon sai, các loại hoa hồng nhập ngoại đủ sắc màu phục vụ
nhu cầu tham quan, mua sắm của du khách. Trong đó có nhiều
gian trưng bày các loại hoa đẹp và độc, lạ của các doanh nghiệp,
nhà vườn tiêu biểu ở Xuân Quan như: HTX hoa cây cảnh Xuân
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Quan, các công ty Thủy Cam, Ngọc Hải, Phong Tuyền,
Chuyền Ngạn, Quảng Uyên, Cảnh Hường, Hữu Huyền...
Ông Lê Quý Đôn, Chủ tịch UBND xã Xuân Quan cho
biết, hiện toàn xã có trên 140 ha chuyên trồng hoa, cây
cảnh, cây công trình, chiếm gần 60% diện tích đất canh
tác. Số hộ chuyên trồng hoa, cây cảnh, cây công trình là
trên 870 hộ, chiếm hơn 35% số hộ. Những năm gần đây
diện tích trồng hoa các loại thu lợi nhuận bình quân từ
800 đến 1 tỷ đồng/ha. Diện tích trồng cây công trình các
loại thu 550 đến 700 triệu đồng/ha. Nghề trồng hoa cây
cảnh đã tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động có việc làm
ổn định tại địa phương và các vùng lân cận với mức thu
nhập từ 4 triệu đến 6 triệu đồng/người /tháng.
Phát biểu tại buổi khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Văn Phóng khẳng định, nghề trồng hoa cây
cảnh xã Xuân Quan đang giúp người dân vươn lên làm
giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới
giàu đẹp, văn minh. Đảng bộ và nhân dân trong xã cần
tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương
để phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh, nâng cao hiệu
quả trên diện tích canh tác theo hướng ổn định, lâu dài.
Đồng thời tạo điểm đến du lịch hấp dẫn ven sông Hồng
cận kề Thủ đô Hà Nội./.
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HƯNG YÊN: TRANG BỊ KIẾN THỨC CHO GẦN 1.000 CÔNG
NHÂN LAO ĐỘNG VỀ CÁC CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI
BÍCH NGỌC

Ngày 23/12 tại Hưng Yên, Bảo
hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp
với Báo Lao Động và Liên đoàn
Lao động tỉnh Hưng Yên tổ
chức Chương trình “Tư vấn, giải
đáp chính sách bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo
hiểm y tế” cho gần 1.000 công
nhân lao động tỉnh Hưng Yên.

T

heo ông Phạm Lương Sơn Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm
xã hội Việt Nam: Đến nay, số
người tham gia bảo hiểm
xã hội (BHXH) bắt buộc là 13,35 triệu
người; BHXH tự nguyện là 224 nghìn
người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 80,71
triệu người , đạt tỉ lệ hơn 86% dân số.
Công tác giải quyết các chế độ luôn
được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đảm
bảo kịp thời với người tham gia. Để
thực hiện thành công mục tiêu phấn
đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực
lượng lao động tham gia BHXH, 35%
lực lượng lao động tham gia BH thất
nghiệp và trên 90% dân số tham gia
BHYT, thì so với tiềm năng và yêu cầu
chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Trưởng Ban
Quan hệ Tổng Liên đoàn Lao động Việt

Nam cho biết, trong số những nguyên
nhân chính sách BHXH chưa đạt hiệu
quả cao, trong đó doanh nghiệp chưa
làm tròn trách nhiệm xã hội, chưa
chấp hành riêng pháp luật, còn trốn
đóng bảo hiểm xã hội và một bộ phận
người lao động nhận thức chưa đúng,
đủ về vai trò quan trọng của các quy
định này. Theo đó, chương trình tư
vấn nhằm trang bị, cung cấp cho cán
bộ công đoàn cơ sở, công nhân lao
động công cụ pháp lý tự bảo vệ quyền
lợi của mình về chính sách này, nhằm
đảm bảo, trợ giúp, ổn định cuộc sống
của họ.
Chị Lưu Minh Thư và nhiều công

Các luật sư tư vấn các chính sách về
quyền lợi người lao động.

Người lao động hỏi về chính sách
bảo hiểm xã hội.

Toàn cảnh hội nghị.
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nhân đến từ các huyện Mỹ Hào, Văn
Lâm cho biết, quá trình lao động tại
doanh nghiệp, công nhân bị chủ sử
dụng lao động cắt giảm rất nhiều thứ
liên quan đến chính sách pháp luật
về BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện,
nhưng do kém hiểu biết nên chưa thể
đòi hỏi quyền lợi chính đáng. Qua buổi
tư vấn, đã giúp anh chị em công nhân
có thêm kiến thức để đề nghị doanh
nghiệp thực hiện đúng pháp luật về
BHXH.
Chương trình được thực hiện với
hình thức giao lưu, tư vấn trực tiếp
cho công nhân về những vấn đề lớn
được dư luận quan tâm trong thực
hiện chính sách bảo hiểm xã hội hiện
nay. Điểm nhấn trong chương trình là
quảng bá ý nghĩa của việc tham gia
BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và
những quyền lợi an sinh thiết thân mà
người lao động được thụ hưởng khi
tham gia các chính sách này. nhằm
tăng cường truyền thông trong công
nhân lao động về các chính sách,
chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước
trong lĩnh vực BHXH, giúp người lao
động trang bị các kiến thức cần thiết
về BHXH để tự bảo vệ quyền lợi của
mình./.

Xuân Mậu Tuất

NHỊP SỐNG “XANH” TỪ CÁC ĐỀ TÀI KHOA
HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỌC
MAI NHUNG

Bên cạnh việc giáo dục, rèn luyện ý thức, nếp
sống “xanh”, “sân chơi” khoa học do ngành
giáo dục và đào tạo tỉnh tổ chức với các đề tài
nghiên cứu về lĩnh vực môi trường giúp học
sinh nắm bắt kiến thức khoa học, ứng dụng
vào thực tiễn, nhằm tiết kiệm nguyên, nhiên
liệu, bảo vệ môi trường.

N

ăm 2016, nhóm học sinh
trường THCS Phụng Công
(Văn Giang) gồm: Đỗ Thị
Diễm Quỳnh và Ngô Minh
Huấn do thầy giáo Ngô Văn Tá hướng
dẫn đã thực hiện đề tài: Sử dụng hệ
thống đối lưu không khí khử mùi ở các
trang trại chăn nuôi bằng than hoạt
tính.
Đề tài đã tiến hành xây dựng và
thử nghiệm tại trang trại gia đình ông
Nguyễn Đức Quyết và ông Nguyễn Văn
Thu ở thôn Đại, xã Phụng Công (Văn
Giang). Kết quả nghiên cứu ứng dụng
cho thấy, sau khi cho khí thải từ khu vực
chăn nuôi qua hệ thống đối lưu không
khí khử mùi bằng than hoạt tính, nồng
độ các chất ô nhiễm có trong khí thải
đã giảm mạnh. Nồng độ 3 chất ô nhiễm
gồm: NH3, H2S, SO2 đều giảm 2 – 3 lần
và sau khi xử lý đều đạt quy chuẩn cho
phép (QCVN 06:2009/BTNMT).
Đề tài Hệ thống lọc nước sạch cho
người thu nhập thấp của nhóm học sinh
Hồ Thị Phương Thanh và Đỗ Thị Ngọc
Ánh, trường THCS Lạc Hồng (Văn Lâm)
lại cho thấy sự trăn trở về thực trạng ô
nhiễm nguồn nước cấp gây ảnh hưởng
tới sức khoẻ con người. Mô hình thực
hiện hệ thống lọc nước đơn giản với các
lớp vật liệu lọc thông thường như: Cát

vàng, cát đen, sỏi, than hoạt tính. Kết
quả cho thấy, nước sau khi qua hệ thống
xử lý do các em xây dựng, lắp đặt tại
trường đạt quy chuẩn 02 BYT (bảo đảm
tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt)
và QCVN 6-1:2010/BYT (nước dùng cho
nước uống trực tiếp).
Đề tài đã được nhiều hộ dân ứng
dụng thực hiện tại gia đình như: Ông
Ngô Đăng Khoa, xã Lạc Hồng (Văn Lâm),
ông Phạm Văn Quyền, thị trấn Yên Mỹ

(Yên Mỹ), ông Nguyễn Văn Luyến, xã
Tân Dân (Khoái Châu)… Cô giáo Phạm
Thị Ngát, giáo viên hướng dẫn thực hiện
đề tài chia sẻ: Từ nghiên cứu xây dựng
mô hình trên giấy, tới trực tiếp tại hiện
trường, đề tài đã khơi dậy ở các em ý
thức, trách nhiệm với cộng đồng trong
bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống”.
Ngoài ra, còn có thể kể đến các đề
tài tạo ra các sản phẩm thân thiện môi
trường như: Điều chế “nước rửa bát sinh
học” với thành phần chủ yếu từ cám gạo,
bí đao và tinh chất vỏ cam để thay thế
cho các loại nước rửa bát có chứa chất
hóa học; Nghiên cứu, chế tạo máy lọc
không khí; Chế tạo bếp đun cải tiến tận
dụng nhiên liệu sẵn có, tiết kiệm nhiên
liệu và hạn chế ô nhiễm môi trường;
Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm
nước thải cống rãnh của cây rau rệu tại
làng nghề sản xuất miến dong thôn Lai
Trạch...
Ông Trần Đăng Anh, Phó Giám đốc
Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên
cho biết: “Các sản phẩm “xanh”, thân
thiện với môi trường được hình thành
từ bàn tay, khối óc của các em đã thực
sự đem lại mầm xanh cho tương lai
đất nước. Đây chính là biện pháp giáo
dục hiệu quả và bền vững nhất vì môi
trường xanh-sạch-đẹp”.
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T

háng Chạp tới, cũng là lúc
người ta bắt đầu chuẩn bị vé
tàu xe, máy bay, chuẩn bị các
đích đến và kế hoạch cho ngày
lễ lớn nhất năm.
Và giờ là thời điểm phù hợp để đặt ra
câu hỏi: Năm nay, ta có lựa chọn nào cho
Tết?
Dân tộc ta đã trải qua 3 thời kỳ “làm
Tết” mà tôi tạm gọi là: thời kỳ “ăn Tết”,
thời kỳ “vui Tết” và thời kỳ “chơi Tết”.
Ngược xa xưa về trước, đã từng có
một thời ông bà ta thiếu thốn thường
xuyên, nên việc đầu tiên là việc “ăn”. Đối
với Tết cũng là “ăn Tết”. Đến một giai
đoạn tiếp theo, tạm no đủ rồi, người ta
nghĩ đến chuyện làm thế nào để “vui
Tết”, ngày Tết thành dịp cả gia đình quây
quần rộn ràng. Và đến thời điểm hiện tại,
rất nhiều người xem Tết là dịp để “chơi”:
tranh thủ mấy ngày Tết để nghỉ ngơi,
hưởng thụ, đi du lịch…
Thế thì người lớn tuổi, những bậc cha
mẹ của chúng ta tuổi ngoài 50 ở quãng
nào trong 3 thời kỳ ấy? Hầu hết họ - kể
cả tôi cũng thế - đều giữ lại những hoài
niệm và ước mơ về Tết của thời kỳ đầu
và giữa. Nói một cách dễ hiểu là dù đang
ở lát cắt thời gian lúc này, nhưng người
lớn tuổi đều đã trải qua 2 lát cắt thời gian
trước với tất cả cuộc sống và kỷ niệm.
Khi ta hỏi một người lớn tuổi ước
mong điều gì ngày Tết, họ sẽ nhớ đến
những khoảnh khắc ấm áp của sum vầy,
của gia đình và tình thân. Đó là những
ngày tiễn ông Táo về trời, là những buổi
khuya ngồi quây quần chuyện trò bên
nồi bánh chưng, là sự rộn ràng phân công
mỗi người mỗi tay - gói giò, làm nem tập
trung vào bữa cỗ trưa ngày 30 Tết.
Căn nguyên mộc mạc, thô phác và
bao trùm của Tết cổ truyền là sự sum
họp gia đình, dành thời gian cho nhau.
Theo phong tục xưa, chỉ những người cơ
nhỡ, tha phương cầu thực mới còn ngoài
đường trong tối 30. Còn lại, nhất thiết
anh phải ở trong nhà. Đến Giao thừa thì
anh ra ngoài đi ba, bảy bước thôi rồi lại
trở về ngay để mà xông đất. Nghe thì

KHÁNH HUYỀN

mộc mạc, ngây thơ, nhưng ẩn chứa trong
phong tục ấy chính là nhắc người ta sự
trở về, sự đoàn viên và ngồi lại bên nhau
dưới một mái gia đình.
Vào sáng mồng 1 Tết, con cháu sẽ tụ
họp lại, cùng nhau trang nghiêm chúc
Tết ông bà, cha mẹ. Từng lời chúc được
chuẩn bị trước: “Cháu kính chúc ông
sống lâu trăm tuổi”, “Con kính chúc cha
mẹ mạnh khỏe, an khang”… Đáp lại, ông
bà, cha mẹ cũng lần lượt dành cho con
cháu những lời mừng tuổi: “Chúc cháu
tuổi mới ngoan ngoãn, học hành tấn tới”,
“Ba mẹ chúc con mạnh khỏe, vui tươi,
công việc thuận lợi, mọi sự tốt lành…”
Kèm theo lời chúc sẽ là những phong
bao lì xì, như một chút lộc Xuân may mắn
cha mẹ, ông bà dành cho con cháu. Đó
là món quà nho nhỏ, mang ý nghĩa tinh
thần là chính, để nhắc nhở con cháu nhớ
về tình cảm gia đình, về sự quan tâm,
săn sóc, yêu thương. Những đứa trẻ lớn
lên sẽ nhớ hoài cái không khí vừa trang
nghiêm vừa gần gũi ấy.
Tôi vẫn nhớ như in thời tôi 7, 8 tuổi.
Ngày mồng 1 Tết, cha tôi ngồi nghiêm
nghị ở kỷ án. Bảy anh em chúng tôi, mà
tôi là út, xếp thành một hàng dọc nghiêm
cẩn trước mặt ông. Mỗi người bước lên
một bước, trước đó phải nghĩ nát óc một
câu chúc thế nào cho hay. Các cụ rút ra
phong bao giấy đỏ gấp bốn góc, trong
đó có 1 đồng Bảo Đại - khen tặng sau khi

con cháu đã mừng tuổi ông bà cha mẹ.
Giá trị của đồng tiền đó chỉ bằng một
thanh kẹo kéo. Đó là ý nghĩa đích thực
của mừng tuổi, nhã nhặn, linh thiêng và
không nặng nhiều vật chất.
Đi sâu vào những phong tục truyền
thống của Tết Âm lịch là cả một câu
chuyện dài đầy thú vị mà khám phá đến
đâu ta sẽ bất ngờ đến đó. Nhưng tựu
trung lại, hầu như phong tục nào ngày
Tết cũng quay về với giá trị gia đình, với
sự sum vầy.
Ta nhắc thử đến nguồn gốc chiếc
bánh chưng, bánh dày rất quen thuộc
với Tết cổ truyền. Bạn trẻ nào cũng có
thể nói đến ý nghĩa “trời tròn đất vuông”
- bánh chưng tượng trưng cho đất, bánh
dày tượng trưng cho trời. Nhưng ngược
xa hơn nữa, chiếc bánh chưng “gốc” có
tiết diện tròn, dài như hình ống, là khởi
hình của bánh Tày, bánh Tét bây giờ.
Đó là tượng trưng cho sinh thực khí của
nam. Trong khi đó, cặp bánh dày tròn
nguyên thủy trước công nguyên lại chính
là tượng trưng cho bầu sữa của người mẹ
nuôi con.
Trước công nguyên, tổ tiên ta phải
rất gian khổ để tồn tại trước những thử
thách khắc nghiệt của thiên nhiên. Thế
nên chuyện con cháu đông đúc, sinh sôi
nảy nở, gia đình gắn kết là những điều
mang ý nghĩa sống còn. Bánh chưng
Xem tiếp trang 40
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NĂM TUẤT

nói chuyện chó

Lịch
pháp của người
Trung Hoa, Việt Nam dựa
theo 12 sinh tiêu, tức 12 con thú
theo thứ tự từ Tý, Sửu, Dần, Mão,
Loại động vật được
Thìn, Tỵ…Tuất, Hợi… Năm 2006 là
thuần hóa sớm nhất từ
năm Bính Tuất, người xưa còn gọi là
chó sói
Chó thuộc loài động vật
năm Liệp khuyển (chó săn) hoặc
ăn thịt có thính giác và khứu
Hoả khuyển (chó lửa).
lửa
giác rất phát triển. Theo phân
THẢO HOÀN

tích AND, thời gian chó sói tiến
hóa thành chó nhà từ hơn 13 vạn
năm trước và đã gắn bó rất thân thiết
với cuộc sống con người. Nhưng quan
điểm chung lại cho rằng, chó trở thành
bạn thân thiết của con người cách đây
mới hơn 1 vạn năm. Cho đến nay chó
cũng được “phân ngành” theo các lĩnh
vực hoạt động của con người, như: chó
săn, chó giữ nhà, chó chăn cừu ( đây là
sản phẩm của người Anh ), chó làm xiếc,
chó dẫn đường, chó kéo xe, chó nghiệp
vụ, chó làm thí nghiệm, chó cảnh... Chó
kéo xe là loài chó rất khoẻ, dẻo dai, có
lông và da dày , có thể sống ở nhiệt độ
-70 độ và được dùng cả trong những
công việc mạo hiểm như thám hiểm Bắc
Cực. Cho đến nay có khoảng hơn 300
loài chó
Người bạn tận trung nhất
Chó là bạn thân thiết và trung thành
của người nên người xưa còn gọi chó là
nghĩa khuyển và có nhiều truyền thuyết
về chúng. Sách Sưu thần ký của Can Bảo
đời Tấn (0265 - 0420 ) có viết rằng : thời
Tam Quốc, dưới thời Ngô Tôn Quyền, ở
Tương Dương có người tên Lý Tín Thuần
nuôi con chó có tên là Hắc Phong. Một
hôm Lý ra ngoài thành uống rượu say,
trên đường về nhà nằm ngủ ngay dưới
bãi cỏ. Gặp lúc quan thái thú đi săn đốt
bãi cỏ để đuổi thú, khiến quần áo Lý bén

cháy.
H ắ c
Long thấy
vậy
đến kéo chủ dậy
nhưng chủ không dậy. Chó bèn đến
ngòi nước cách đó 35 bước, dầm mình
cho ướt để về dập lửa cho chủ. Cứ như
vậy chó chạy đi chạy lại nhiều lần, cuối
cùng chó mệt quá nằm chết ngay bên
cạnh chủ. Khi Lý tỉnh dậy thấy chó chết
vì cứu mình thì báo cho quan thái thú
biết. Quan thái thú nói: Đúng là sự báo
ân của loài chó còn hơn sự báo ân của
con người. Con người không biết suy
nghĩ thì sao bằng được loài chó. Sau
đó, quan thái thú đã cử hành đám tang
cho Hắc Long rất long trọng và tôn làm
nghĩa khuyển
Hình tượng chó trong thành ngữ
Hình tượng chó cũng có trong
thành ngữ dân gian Trung Hoa, Việt
Nam. Sách Kim lâu tư,. Lập ngôn thượng
của Lương Nguyên Đế thời Nam Triều,
có câu: Không có chó thì không có kẻ
canh nhà, không có gà thì không có kẻ
báo thức vào buổi sớm. Câu này ám chỉ
những người chỉ trọng hình thức mà
không trọng nội dung, không có thực
tế. Còn có nhiều câu thành ngữ lấy hình
tượng chó chỉ tính cách của con người
như: cẩu bất giảo bái niên đích, quan bất

đả tống tiền đích (chó không cắn người
đến chúc tết, quan không đánh người
đưa tiền, ý chỉ người dẻo mồm, người
đưa hoặc cho tiền đều được đón tiếp
tử tế); cẩu cẩu đăng dinh (tìm mọi cách
để trục lợi, ý chỉ xấu xa như chó); cẩu bì
cao dược (thuốc cao bôi lên da chó, ý chỉ
hàng giả, hàng bịp bợm); cẩu nhục bất
thượng trác (thịt chó không để trên bàn
tiệc, ý chỉ người không đủ tư cách); cẩu
giảo nhân hữu dược y, nhân giảo nhân
một dược trị (chó cắn người còn có
thuốc chữa, người cắn người thì không
có thuốc chữa, bị người khác bôi nhọ
thì rất lâu mới lấy lại được danh dự)...
Một trong 8 món ăn ngon của
cung đình
Trong văn hoá ẩm thực của người
Việt Nam và Trung Hoa có món thịt chó.
Trong di chỉ tầng văn hoá thời Tiên Tần
ở Bán Pha Tây An Trung Quốc, đã từng
đào được rất nhiều xương chó. Điều
đó chứng tỏ đương thời chó không chỉ
phục vụ săn bắn, chăn dê mà còn là món
ăn khoái khẩu của con người. Thời Xuân
Thu Chiến Quốc, thịt chó quý hơn thịt
lợn. Sách Quốc ngữ. Việt ngữ thượng
viết : Việt Vương Câu Tiễn để đẩy mạnh
chính sách giáo dân , ai sinh được con
trai thì thưởng 2 vò rượu, một con chó,
ai sinh được con gái thì được thưởng
2 vò rượu với 1 con lợn. Sách Mạnh Tử.
Lương Huệ Vương thượng có viết: trong
ba loại thịt : gà, chó, lợn thời Tiên Tần thì
thịt chó thuộc loại quý hiếm nhất. Thời
nhà Chu (cách đây hơn 2.800 năm), bậc
thiên tử thích ăn thịt chó vào 3 tháng
mùa thu. Thịt chó là một trong 8 món ăn
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ngon trong cung đình. Đến đời Hán
đã có nhiều món ăn được chế biến
từ thịt chó. Cho đến nay thịt chó vẫn
là món ăn ngon, nhất là vào mùa thu
đông. Nhưng nhà y học Lý Thời Trân
lại khuyên không nên ăn thịt chó vào
tháng 9, vì nếu ăn vào tháng này thì
thần thái sẽ bị tổn thương.
Đặt chó trấn cửa thế nào cho
đúng?
Trong phong thuỷ học, chó cũng
là vật để hóa giải sát khí trong nhà,
để cầu mong sự tốt lành, tránh điều
dữ, nhưng không để hình chó ở cửa
chính mà để ở cửa ngách; vì trấn thủ
ở cửa lớn thông thường người ta dùng
tượng sư tử. Nhưng nhiều nhà không
có cửa ngách, cửa sau nên cũng có
người dùng chó để trấn cửa lớn. Việc
đặt tượng chó ở nơi gần cửa là thích
hợp nhất, đầu chó phải hướng ra cửa,
nhưng có một điều phải chú ý, không
nên đặt nó ở phương Đông Nam, về
số lượng chỉ 1 đến 2 con là lợi nhất.
Phong thuỷ học cũng nêu ra cần
đặt chó theo phương vị và màu sắc.
Nếu đặt ở phương Bắc phải là chó
đen, nếu ở phương Tây nên là chó
trắng, phương Nam nên là chó màu
vàng sẫm. Những người sinh tiêu Thìn
không nên đặt tượng chó trong nhà
vì Thìn Tuất xung nhau, tránh được thì
tránh, đặc biệt không nên đặt trong
phòng ngủ của mình. Đối với người
sinh tiêu Dần, Ngọ, Mão đặt chó trong
nhà rất thích hợp.
Người tuổi Tuất đón năm Tuất
thế nào?
Trong văn hoá sinh tiêu truyền
thống Trung Hoa cổ xưa, năm Tuất là
năm khởi đại vận cuối cùng của người
tuổi Tuất, còn gọi là năm Thái Tuế của
họ nên có nhiều đổi mới trong thoái
vận, nhưng cũng ẩn chứa sức mạnh
và tiềm năng mới. Trong năm này nên
vạch ra nhiều kế hoạch cho tương lai.
Vì là năm đại vận của người sinh tiêu
Tuất, nên năm nay có những điều
không như ý nhưng không cần phải
bận tâm. Tuy vậy tài lộc và khả năng
thuyết phục vẫn tăng lên, đại lợi về
quyền uy và tiêu thụ. Lưu ý cần có sách
lược “ lấy tĩnh chế động “, tránh tham
gia các hoạt động nguy hiểm hay đi
du lịch, đọc nhiều sách, chú ý đến cuộc
sống gia đình.

HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO CỦA CÔ GIÁO...
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công nghệ thông tin và vượt qua hơn
1700 sản phẩm để góp mặt trong 71
sản phẩm dạy học tiêu biểu nhất tham
dự chung kết cuộc thi được tổ chức vào
tháng 8/2016 tại Hà Nội. Kết quả cô đã
đạt giải nhì cuộc thi và được lựa chọn là
ứng cử viên tham dự diễn đàn giáo dục
toàn cầu – sự kiện về giáo dục hằng năm
do Microsoft tổ chức để vinh danh các
nhà giáo dục sáng tạo và tiên phong
ứng dụng CNTT trong dạy học.
Tháng 3/2106, Diễn đàn giáo dục
toàn cầu quy tụ trên 200 chuyên gia đến
từ 83 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại đây,
cô giáo đến từ ngôi trường quê Đức Hợp
đã chia sẻ với các chuyên gia về những
sáng kiến giáo dục mà mình đã thực hiện.
Cách trình bày với những ý tưởng sáng
tạo đầy sức thuyết phục của cô đã vượt
qua tất cả và giành giải cao nhất – giải
chung cuộc trong khuôn khổ diễn đàn.
Cô vẫn bồi hồi nhớ lại cảm xúc trong

khoảnh khắc tỏa sáng: “Thực sự là khi đi
xa Tổ quốc rồi em mới thấy ý nghĩa của
việc mang theo lá cờ, được tự hào khoe
với bạn bè rằng tôi là người Việt Nam! “
Trở về từ diễn đàn, cô Thúy tiếp tục
áp dụng bộ Office365 miễn phí cho giáo
dục, kết nối lớp học thông qua sử dụng
Skype trong lớp học và nhận được nhiều
sự quan tâm của các đơn vị truyền thông.
Sau những trải nghiệm có được, cô Thúy
chia sẻ: “Nếu giáo viên chúng ta biết
cách sử dụng công nghệ thông tin như
là phương tiện hỗ trợ thì việc học tập
của học sinh sẽ đạt hiệu quả. Hơn thế,
dù cuộc cách mạng 4.0 có mang đến bất
lợi với các ngành nghề khác nhưng với
giáo viên không bao giờ hết quan trọng
và không thể thay thế. Mỗi học sinh có
những năng lực học tập khác nhau, và
thời cơ đang có thì với CNTT, không học
sinh nào bị bỏ lại phía sau

GIÁ TRỊ NÀO...
bánh dày nguyên gốc của tổ tiên vì vậy
cũng chính là hình ảnh tượng trưng
thuộc tín ngưỡng phồn thực, nhằm cầu
mong cho sự sinh sôi nảy nở vào ngày
Tết, sự gắn kết gần gũi mật thiết của gia
đình. Đến thế kỷ 15, các Nho sĩ dưới thời
Hồng Đức mới chuyển đổi ý nghĩa bánh
chưng bánh dày thành “trời tròn, đất
vuông”.
Thậm chí có những điều kiêng kỵ
nghe có vẻ buồn cười, nhưng ngẫm kỹ,
mọi phong tục đó đều hội tụ lời nhắc
nhở liên quan đến việc củng cố gia đình.
Người ta tin rằng 3 ngày Tết là khoảng
thời gian có những ông thần, ông thánh,
tổ tiên trở về, hòa đồng vào cuộc sống
của con người ở hiện tại, chứng kiến con
cháu quây quần.
Người lớn tuổi nào cũng ước mong
những giây phút sum vầy cùng con cháu
vào dịp Tết. Nhiều khi không cần cái gì
cao siêu, chỉ cái cảnh cậu con trai phụ
bố lau bàn thờ tổ tiên, cô con gái tỉ tê
chuyện trò với mẹ khi làm mâm cỗ trưa
30 Tết cũng đã đủ tạo nên cảm giác ấm
áp và gắn kết. Chính vì những giây phút
đó mà các thành viên trong gia đình như
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gắn bó với nhau hơn sau một thời gian
dài xa cách.
Nhiều bạn trẻ bây giờ thích xem Tết
là dịp để “chơi”. Có người ngày Tết thích
đi du lịch nước ngoài, thích tận hưởng cá
nhân. Giá trị gắn kết gia đình của ngày
Tết vì thế đôi khi bị lãng quên, con cái ít
dành thời gian trọn vẹn bên cha mẹ.
Dĩ nhiên người trẻ có cái lý của người
trẻ, rằng một năm làm lụng vất vả, Tết
cũng là một dịp được nghỉ ngơi, dành
thời gian để tận hưởng nhiều hơn. Nhưng
tôi vẫn có những nỗi băn khoăn của riêng
mình - nỗi băn khoăn của những người
thuộc thế hệ cha mẹ, ông bà: Làm sao để
giữ được cái ý nghĩa bao quát, sâu xa nhất
của Tết cổ truyền là củng cố gia đình, thắt
chặt tình thân, dành thời gian cho nhau
sau một năm tất bật?
Làm sao để con cháu hiểu, có những
bậc cha mẹ cứ đến ngày tiễn ông Táo về
trời trở đi là mỗi ngày mỗi lật tờ lịch trên
tường, mong ngóng từng giây phút cả
gia đình sum vầy, để cả nhà lại dành trọn
thời gian cho nhau trong 3 ngày Tết như
thuở con còn thơ bé?
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TIN VUI NGÀY CUỐI NĂM:
CUỐN SÁCH “PHỐ HIẾN” ĐƯỢC NHẬN NHIỀU GIẢI THƯỞNG

Cuốn sách Phố Hiến do Nhóm tác giả Đề tài nghiên cứu và biên soạn sách “Phố Hiến” gồm: Ts. Nguyễn Khắc
Hào, Ts. Nguyễn Đình Nhà (Đồng chủ nhiệm đề tài - Đồng Chủ biên sách “Phố Hiến”), Ths. Dương Thị Cẩm, Cn.
Phạm Minh Thảo, Ts. Hoàng Mạnh Thắng; cùng tập thể các nhà nghiên cứu có uy tín trong và ngoài nước.
Hội đồng biên soạn sách: TS Nguyễn khắc Hào - Chủ tịch HĐ; TS Nguyễn Đình Nhã - PCT HĐ và các thành viên.
Toàn bộ cuốn sách “Phố Hiến” gồm 820 trang, chia 5 phần, 14 chương :
Phần 1: Sự hình thành Phố Hiến
Phần 2: Phố Hiến thời hưng thịnh và suy tàn
Phần 3: Vùng văn hóa Phố Hiến
Phần 4: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa đô thị cổ Phố Hiến
Phần 5: Phụ lục (gồm 6 phần) văn bia, sắc phong, lệnh chỉ, thần tích, một số bài thơ cổ và hiện đại viết về Hưng
Yên và địa danh thành phố Hưng Yên.
Có thể nói, với thời gian hơn 4 năm tổ chức nghiên cứu và biên soạn, với sự tham gia của hơn 20 nhà khoa học
có uy tín ở nhiều cơ quan nghiên cứu khác nhau, đồng thời kế thừa kết quả từ nhiều công trình nghiên cứu trong
và ngoài nước đã công bố trước đó, sách “Phố Hiến” thực sự là một công trình khoa học tổng hợp, có giá trị nhất
về Phố Hiến từ trước tới nay.
Việc xuất bản sách “Phố Hiến” cũng gợi mở cho việc tiếp tục tìm tòi nghiên cứu về khía cạnh chuyên sâu, khẳng
định những giá trị của đô thị Phố Hiến, đồng thời có biện pháp xây dựng Phố Hiến - TP. Hưng Yên trở thành một
điểm du lịch hấp dẫn.
Tại lễ trao giải thưởng Sách Việt Nam lần thứ 11 – năm 2015, sách Phố Hiến do Tiến sỹ Nguyễn Khắc Hào và Tiến
sỹ Nguyễn Đình Nhã đồng chủ biên đã đoạt giải Đồng sách Hay Việt Nam, giải Bạc sách Đẹp Việt Nam năm 2015.
Tại Lễ trao giải thưởng Phố Hiến (5 năm/lần), ngày 29/12/2017, Tỉnh Hưng Yên đã trao “Tặng thưởng Đặc biệt”
cho cuốn sách Phố Hiến. Đây là một tin vui cho Nhóm tác giả, đồng thời là tin vui cho cuốn sách Phố Hiến, nhân
ngày cuối năm 2017.
Tạ Đức
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN

