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Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị trực tuyến

“TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾT NỐI CÁC CƠ SỞ CUNG ỨNG THUỐC”
BÍCH NGỌC

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị

Ngày 24/8 tại Hưng Yên, Bộ Y
tế phối hợp với tỉnh Hưng Yên
và Tập đoàn Viễn thông Quân
đội tổ chức hội nghị trực
tuyến “Triển khai ứng dụng
công nghệ thông tin kết nối
các cơ sở cung ứng thuốc”;
Hưng Yên là điểm cầu Trung
ương và 775 điểm cầu trên
toàn quốc. Phó Thủ tướng
Chính phủ Vũ Đức Đam dự và
chỉ đạo hội nghị.
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ng dụng công nghệ
thông tin kết nối cơ sở
cung ứng thuốc được Bộ
Y tế thí điểm tại 4 tỉnh đầu
tiên là Phú Thọ, Hưng Yên, Vĩnh Phúc,
Nam Định. Đến nay đã có 25 tỉnh,
thành phố tham gia, với hơn 4.000
cơ sở bán lẻ thuốc, quản lý được hơn
22.000 đơn thuốc. Đây là giải pháp
hữu hiệu giúp người dân thuận tiện
tra cứu thông tin về nguồn gốc, chất
lượng, hạn sử dụng, giá cả từng loại
thuốc, tạo sự công khai, minh bạch
trong quản lý thuốc.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng
Yên Nguyễn Văn Phóng, sau 5 tháng
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thực hiện, toàn tỉnh đã có hơn 400
cơ sở được tập huấn sử dụng phần
mềm, số lượng cơ sở cung ứng
thuốc đã sử dụng phần mềm đạt
100%. Tỉnh đang chỉ đạo các ngành
chức năng đẩy mạnh tuyên truyền,
để các cơ sở cung ứng thuốc nhận
thức rõ lợi ích khi được kết nối trên
hệ thống, nâng cao chất lượng
trong quản lý chăm sóc sức khỏe
của người dân.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Phó
Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh:
những việc cần làm ngay của ngành
Y tế là triển khai hệ thống đồng bộ
y tế cơ sở, tiến tới lập hồ sơ sức khỏe

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ cùng lãnh đạo các bộ ngành bấm nút triển khai hệ thống kết
nối các nhà thuốc

cho người dân, và tiến tới bệnh án
điện tử, phải quản lý được sức khỏe
của từng người dân; kết nối quản lý

toàn bộ hệ thống bán lẻ thuốc. Cần
bước qua lợi ích cục bộ để phục vụ
lợi ích nhân dân, phải nắm được sức

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đi
thị sát cơ sở bán thuốc tại thành phố Hưng Yên

khỏe của từng người dân.
Theo Phó Thủ tướng việc quản lý
bán thuốc ở Việt Nam thuộc hàng
lỏng lẻo nhất thế giới; tỷ lệ kháng
kháng sinh Việt Nam đang ở tốp cao
của thế giới; giá cả các loại thuốc
tại các nhà thuốc bán lẻ chưa được
quản lý, người dân không dám mặc
cả. Hiện nay, chúng ta không có
công cụ nào để giúp người dân nhận
biết được công dụng, cách sử dụng
và thời hạn sử dụng thuốc. Điều này
chúng ta cần sớm khắc phục.
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính
phủ Vũ Đức Đam cùng các đại biểu
bấm nút triển khai hệ thống kết
nối các nhà thuốc. Nhân dịp này,
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các
đại biểu đã đi thị sát tại một số nhà
thuốc tại thành phố Hưng Yên đang
sử dụng phần mềm quản lý thuốc
qua mạng./.
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VẬN DỤNG SÁNG TẠO, LINH HOẠT

CÁC CHỦ TRƯƠNG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG
PHƯƠNG ANH

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác Xây dựng Đảng năm 2018.

Tỉnh ủy Hưng Yên đã triển khai các nhiệm vụ
trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm
2018, với mục tiêu “nâng cao năng lực toàn diện
của cấp ủy đảng, vận dụng sáng tạo linh hoạt
các chủ trương nghị quyết của Đảng, tạo động
lực để thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh
tế xã hội “.
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N

ăm nay, Tỉnh ủy Hưng Yên
đề ra 7 nhiệm vụ trọng
tâm, tạo điểm nhấn cho
năm bản lề của giai đoạn
2016 - 2020. Trong đó, coi trọng
công tác tổ chức xây dựng Đảng;
tăng cường kiểm tra giám sát thi
hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường
xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn
chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng

các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về
công tác nội chính và phòng chống
tham nhũng lãng phí, gắn với thực
hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và
nhân rộng điển hình học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh.
Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo các địa

phương đơn vị tiếp tục cụ thể hóa
việc thực hiện nghị quyết Đại hội
Đảng các cấp, với các chủ trương
giải pháp phù hợp, thực sự đi vào
cuộc sống, để phát triển kinh tế xã
hội theo hướng toàn diện. Trong
đó, phấn đấu thu ngân sách hơn 12
nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên trao Bằng khen cho các đơn vị
đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng

đầu người đạt 54 triệu đồng/năm,
giảm hộ nghèo còn 2,8%. Tập trung
quy hoạch thị xã Mỹ Hào cùng các
công trình trọng điểm khác.
Tỉnh ủy Hưng Yên cũng yêu cầu
cấp ủy các cấp cần nhìn nhận lại
những kết quả đã đạt được để phát
huy; đồng thời phải thẳng thắn nhìn
nhận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế
để khắc phục. Trong đó, tập trung
xử lý quyết liệt tình trạng ô nhiễm
môi trưởng ở các huyện Văn Lâm,
Mỹ Hào, Yên Mỹ, Kim Động, Khoái
Châu... giải tỏa các công trình
xây dựng trái phép trên đất nông
nghiệp, các vi phạm hành lang bảo
vệ công trình giao thông thủy lợi,
hoạt động bến bãi khai thác cát trái
phép trên sông Hồng, sông Luộc
qua địa bàn. Tiếp tục triển khai Đề
án về cải cách hành chính, tạo môi
trường đầu tư, nâng cao năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh; nhằm tạo bước
đột phá và sự chuyển biến tích cực
trong công tác quản lý, điều hành
kinh tế xã hội, nâng cao tính hấp
dẫn của môi trường kinh doanh./.
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HỘI THẢO KHOA HỌC “TRUNG TƯỚNG NGUYỄN BÌNH
VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM VÀ QUÊ HƯƠNG HƯNG YÊN”
QUỲNH HOA

“T

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

rung tướng Nguyễn
Bình là người cộng sản
kiên trung mẫu mực,
một danh tướng tài
năng, nhà quân sự thao lược trí dũng,
song toàn, một hình tượng đẹp đáng
tự hào trong lịch sử cách mạng Việt
Nam”. Đây là đúc kết được bàn luận sôi
nổi tại hội thảo khoa học “Trung tướng
Nguyễn Bình với cách mạng Việt Nam
và quê hương Hưng Yên”, diễn ra ngày
18/7 tại Hưng Yên, nhân kỷ niệm 110
năm ngày sinh của ông (30/7/1908 30/7/2018).
Gần 40 bài tham luận của các tướng
lĩnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã
đi sâu phân tích 3 chủ đề lớn làm rõ
những phẩm chất, tài năng, chí khí của
Trung tướng Nguyễn Bình: người cộng
sản kiên trung; nhà quân sự thao lược,
trí dũng, song toàn; người con trung
hiếu của quê hương Hưng Yên.
Trung tướng Nguyễn Bình tên thật
là Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1908
tại thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện
Yên Mỹ. Ông tham gia cách mạng năm
16 tuổi, gia nhập Quốc dân Đảng năm
20 tuổi và bị địch bắt đày đi Côn Đảo.
Khi trở về ông tham gia Việt Minh là Tư
lệnh đệ tứ chiến khu Đông Triều. Cách
mạng Tháng Tám nổ ra, ông lãnh đạo
giành chính quyền ở Quảng Yên và
vùng duyên hải Bắc Bộ.
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Toàn cảnh buổi hội thảo

Cuối năm 1945, ông được Bác Hồ
cử làm Đặc phái viên quân sự tại Nam
Bộ rồi Tư lệnh Bộ Tư lệnh Nam Bộ. Năm
1946 ông được kết nạp Đảng. Ngày
25/1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc
lệnh phong quân hàm Trung tướng
cho Nguyễn Bình-Trung tướng đầu tiên
của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm
1951 ông hy sinh tại Campuchia. Ông
được truy tặng Huân chương Quân
công hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí
Minh và danh hiệu Anh hùng Lực lượng
vũ trang nhân dân.
Là người chỉ huy giỏi, Nguyễn Bình
đã tổ chức nhiều trận đánh với chiến

BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG

lược sáng tạo, linh hoạt. Điển hình là
những trận đánh trên vùng duyên hải
Đồng bằng Bắc Bộ, những trận thủy
chiến đầu tiên để hình thành nên Hải
quân nhân dân Việt Nam; Bần Yên
Nhân - trận đánh du kích kiểu mẫu ở
đồng bằng Bắc Bộ; tiến công kết hợp
địch vận, một nghệ thuật chỉ đạo tác
chiến hiệu quả của Nguyễn Bình. Ông
đã tập hợp lực lượng, chỉ đạo hoạt
động quân sự rất khoa học, có nhiều
sáng tạo trong việc vận động gây dựng
cơ sở ban đầu cho cách mạng, để lại
nhiều bài học kinh nghiệm quý cho các
giai đoạn cách mạng./.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG VÀ NĂNG LỰC
CẠNH TRANH ĐỂ KINH TẾ VĨ MÔ PHÁT TRIỂN VỮNG CHẮC
TRUNG KIÊN

“T

Toàn cảnh kỳ họp Hội đồng Nhân dân

iếp tục nâng cao chất
lượng tăng trưởng
và năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh, thực
hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy
mạnh phát triển sản xuất kinh doanh,
góp phần ổn định kinh tế vĩ mô theo
hướng bền vững”. Đây là vấn đề được
Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên
khóa XVI đưa ra bàn luận tại kỳ họp
thứ 6, nhằm đánh giá tình hình phát
triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm
bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2018.
Sáu tháng đầu năm nay, tổng sản
phẩm trong tỉnh tăng 8,68%, giá trị sản
xuất công nghiệp xây dựng tăng xấp
xỉ 10%, tổng vốn đầu tư phát triển đạt
trên 14 nghìn tỉ đồng, thu ngân sách
ước đạt trên 5.800 tỉ đồng.
Trong nông nghiệp nông thôn, đến
nay toàn tỉnh đã có 92 xã cơ bản đạt
19 tiêu chí, trong đó có 87 xã được
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

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

Chuyển đổi được trên 500 ha diện
tích lúa hiệu quả thấp sang trồng cây
hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy
sản. Diện tích rau, quả sản xuất theo
quy trình Vietgap đạt 350 ha, thành
lập mới 16 hợp tác xã và 33 tổ hợp tác
nông nghiệp.
Về cơ sở hạ tầng, đã triển khai quy
hoạch chung xây dựng các huyện Văn
Giang, thành phố Hưng Yên, quy hoạch
vùng xây dựng các huyện Kim Động,
Yên Mỹ, Ân Thi... Mặt khác, cơ bản hoàn
thành giai đoạn 1 tuyến đường bộ nối
đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với
cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình; nâng cấp
nhiều tuyến đường huyết mạch của
tỉnh qua các huyện Văn Lâm, Ân Thi,
Yên Mỹ, Khoái Châu, Phù Cừ.
Từ nay đến cuối năm Hưng Yên tiếp
tục thực hiện đồng bộ các giải pháp
để kinh tế tăng trưởng cao. Trong sản
xuất, khuyến khích các địa phương xây
dựng các HTX kiểu mẫu theo chuỗi sản
xuất nông nghiệp sạch Vietgap gắn

với thị trường. Đồng thời, coi trọng các
hoạt động xúc tiến thương mại, kết
nối cung cầu tổ chức tiêu thụ nông sản
như nhãn lồng, cam ở các huyện Tiên
Lữ, Khoái Châu, Kim Động, thành phố
Hưng Yên.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Hưng Yên Đỗ Xuân Tuyên cho biết,
tỉnh đặc biệt coi trọng các giải pháp
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh
(PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành
chính công cấp tỉnh (PAPI) để tạo môi
trường thông thoáng trong thu hút
đầu tư; thực hiện đơn giản hóa các thủ
tục, phấn đấu cắt giảm tối thiểu 30%
thủ tục về các lĩnh vực thuế, hải quan,
kế hoạch đầu tư, tạo thuận lợi cho
người dân và doanh nghiệp; kịp thời
tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong
giải phóng mặt bằng các dự án trọng
điểm. Huy động các nguồn lực và xây
dựng cơ chế riêng để tạo điều kiện thu
hút các trường Đại học về đầu tư tại
Khu Đại học Phố Hiến./.

Một góc
Thành phố Hưng Yên
BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG
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HƯNG YÊN:

VÀO TOP CÁC TỈNH TỰ CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH
MAI NGOAN

Năm 2017 là năm đầu tiên tỉnh
Hưng Yên vào top 16 tỉnh thành
của cả nước thực hiện tự cân đối
ngân sách, điều tiết một phần về
Trung ương. Với nỗ lực cao, năm
2017 Hưng Yên đã vượt ngưỡng thu
ngân sách hơn 11 nghìn tỷ đồng.

P

hát huy kết quả đạt được, năm
2018 tỉnh phấn đấu đạt mức
thu hơn 12 nghìn tỷ đồng, tiếp
tục thực hiện tự cân đối thu chi,
quyết liệt chống thất thu thuế... Ông
Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Hưng Yên cho biết, để đạt mức thu
đề ra, năm nay tỉnh phấn đấu thu nội
địa hơn 8.500 tỷ đồng; thu từ hoạt động
xuất nhập khẩu gần 3.500 tỷ đồng. Tỉnh
chỉ đạo các địa phương và ngành chức
năng tập trung triển khai quyết liệt các
biện pháp chống thất thu ngân sách,
ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận
thương mại và trốn thuế; xử lý triệt để
nợ đọng thuế, khai thác hiệu quả các
nguồn thu vào ngân sách.
Để tăng thu ngân sách, tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng gặp gỡ các doanh nghiệp trên địa bàn.

cũng chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh
việc đấu giá quyền sử dụng đất dôi dư,
xen kẹp, tạo nguồn thực hiện xây dựng
nông thôn mới ở các huyện Mỹ Hào,
Văn Giang, Khoái Châu, Văn Lâm thành
phố Hưng Yên...
Ông Chu Tường Anh, Chi cục trưởng
Chi cục thuế tỉnh Hưng Yên cho biết:
ngành thuế đã thực hiện đồng bộ các
giải pháp về chống thất thu thuế, triển

Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng kiểm tra dự án thi công đường trục chính
cụm công nghiệp Tân Quang (Văn Lâm)
8
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khai một số nhiều biện pháp thiết thực
như: tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính thuế theo cơ chế “một cửa
liên thông”, thường xuyên thanh tra
kiểm tra thuế theo phương pháp quản
lý rủi ro, thực hiện tốt Đề án chống thất
thu ngân sách trong lĩnh vực xăng dầu...
Đối với vấn đề chi ngân sách, ông Lê
Xuân Tiến, Giám đốc Sở Tài chính Hưng
Yên cho hay, ngành tài chính đã rà soát
chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc việc
tiết kiệm chi theo dự toán được giao,
tiết kiệm triệt để các khoản chi thường
xuyên, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội
nghị, khánh tiết, hạn chế mua sắm thiết
bị có giá trị lớn. Quản lý chặt chẽ và hạn
chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân
sách nhà nước, không chuyển nguồn
sang năm sau đối với các công trình, dự
án chậm triển khai.
Cũng trong năm nay, ngành tài chính
sẽ kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách,
dành nguồn tăng thu để chi đầu tư phát
triển, hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng
chính sách. Thực hiện lộ trình đầy đủ
đối với các đơn vị sự nghiệp công lập,
gắn quy trình tự chủ tài chính với điều
chỉnh giá dịch vụ công, điều chỉnh giá
theo cơ chế thị trường với một số mặt
hàng thiết yếu do nhà nước quản lý
theo lộ trình.

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN,
SAU ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2013- 2018

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua của nhiệm kỳ Đại hội, được sự quan tâm
trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hưng Yên; cùng với sự hướng
dẫn, giúp đỡ của Liên hiệp hội Việt Nam; sự phối hợp của các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh và các hội thành viên, Liên hiệp
hội tỉnh Hưng Yên đã có bước phát triển mới, ngày càng khẳng định được vai
trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ;
tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt nhiệm
vụ tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức
tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một số hoạt động chủ
yếu sau đây của Liên hiệp Hội tỉnh trong 5 năm qua (2013- 2018) chính là
những minh chứng rõ nét cho chặng đường khởi đầu của nhiệm kỳ thứ nhất.
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1. CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐỀ XUẤT
CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH
Sau Đại hội, Liên hiệp Hội đã Tham mưu và trình UBND
tỉnh phê duyệt Điều lệ theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND
ngày 11 tháng 7 năm 2013; Tham mưu và trình UBND tỉnh
phê duyệt về việc xét tuyển 05 viên chức vào làm việc tại
cơ quan Liên hiệp Hội; Tham mưu với UBND tỉnh ban hành
Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 về
việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ nhất,
năm 2016; Tham mưu với UBND tỉnh về việc cho ý kiến và
thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ
II, năm 2018 theo Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày
11/6/2018 của UBND tỉnh; Tham mưu và đề xuất với Đảng
ủy Khối về việc thành lập Chi bộ Đảng và các đoàn thể (Chi
đoàn, Công đoàn).
Các hội thành viên của Liên hiệp Hội đã tích cực tham
mưu các chủ trương, chính sách thông qua việc tham mưu,
trình phê duyệt Điều lệ hoạt động và tổ chức thực hiện văn
bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với lĩnh vực hoạt
động của các Hội thành viên.
2. QUAN TÂM CỦNG CỐ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, PHÁT
TRIỂN HỘI THÀNH VIÊN
Công tác kiện toàn tổ chức Liên hiệp hội được Tỉnh ủy,
UBND tỉnh quan tâm, ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa I, 100%
lãnh đạo chủ chốt (01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch) được bố
trí tạo bước thuận lợi lớn trong triển khai thực hiện và hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Chấp hành kịp
thời được kiện toàn, đã tiến hành miễn nhiệm 07 đồng chí
do nghỉ hưu và chuyển công tác; bầu bổ sung 05 đồng
chí ủy viên, đến nay Ban Chấp hành Liên hiệp hội gồm 21
đồng chí, ít hơn 02 ủy viên so với đầu nhiệm kỳ.
Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khoá I
đã tập trung xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại
hội; Chương trình công tác toàn khóa; Quy chế hoạt động
của BCH; Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho từng đồng
chí ủy viên BCH; trình UBND phê duyệt Điều lệ; thảo luận
và thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ; góp phần thúc đẩy
hoạt động của Liên hiệp hội có nhiều đổi mới, phát huy sự
đóng góp tích cực của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành.
Chi bộ Đảng Liên hiệp Hội được thành lập theo Quyết
định số 109-QĐ/ĐUK ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh. Chi bộ đã ban hành Quy
chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên và tổ
chức các hoạt động theo đúng Quy chế làm việc; Chỉ đạo
việc thành lập và tổ chức Đại hội lần thứ nhất đối với các tổ
chức: Công đoàn và Đoàn thanh niên của cơ quan thường
trực Liên hiệp Hội. Các đoàn viên và hội viên của các đoàn
thể tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan,
hưởng ứng tham gia các phong trào, các cuộc vận động do
Mặt trận Tổ quốc tỉnh và ngành dọc cấp trên phát động.
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã lãnh đạo Liên hiệp
hội thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính
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sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Liên hiệp hội tỉnh;
là đầu mối nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy,
UBND tỉnh thông qua Đảng ủy Khối các Cơ quan Tỉnh, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Nội vụ góp phần tăng cường sự lãnh
đạo trực tiếp của Đảng về tư tưởng chính trị đối với đội ngũ
trí thức trong tỉnh, nâng cao vai trò, vị thế của Liên hiệp hội.
Cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội
hiện có 04 phòng, ban chuyên môn (Văn phòng; Ban
Thông tin, tuyên truyền và phát triển hội viên; Ban phổ
biến kiến thức Khoa học và Công nghệ; Ban tổ chức Hội thi
Sáng tạo Kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi
đồng; Ban Tư vấn phản biện và Giám định xã hội).
Công tác phát triển Hội thành viên, hội viên được chú
trọng, hệ thống Liên hiệp Hội ngày càng lớn mạnh, đa
dạng hơn về lĩnh vực hoạt động. Kết quả trong nhiệm kỳ
đã kết nạp thêm 05 hội thành viên (Hội cựu Giáo chức, Hội
Y-Dược, Hội Điều dưỡng, Hội Cầu đường và Hội Bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng), các hội thành viên đã kết nạp
mới được gần 2000 hội viên, tích cực hoạt động theo chức
năng, nhiệm vụ đã quy định trong Điều lệ, có những đóng
góp quan trọng vào kết quả hoạt động của Liên hiệp hội và
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
3. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN,
PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp hội
xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong nhiệm
kỳ, Liên hiệp hội đã phối hợp với các sở, ngành, hội thành
viên và mời các chuyên gia, các nhà khoa học có chuyên
môn sâu tham gia góp ý, tư vấn, phản biện 13 đề án, dự án,
quy hoạch của tỉnh trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt;
Năm 2015, Liên hiệp hội tỉnh được Liên hiệp Hội Việt Nam
chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Qua hội nghị, nhiều ý kiến
tâm huyết của các nhà khoa học trong tỉnh, các Hội, ngành
toàn quốc đã tham gia nhiều ý kiến góp phần nâng cao
chất lượng báo cáo chính trị Đại hội, góp ý vào việc điều
chỉnh một số mục tiêu định hướng trong chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội của TW trong thời kỳ hội nhập sâu
rộng và hợp tác quốc tế.
Ngoài ra, Liên hiệp hội và các Hội thành viên đã tổ chức
và trực tiếp đóng góp nhiều dự thảo Luật do Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh Hưng Yên tổ chức; tham gia thành viên Hội
đồng thẩm định 16 văn bản của các sở, ban, ngành tham
mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. Các Hội thành
viên đã tích cực tham gia hoạt động tư vấn, phản biện, tiêu
biểu như Hội Luật gia tỉnh đã tham gia góp ý vào trên 350
dự thảo luật, luật sửa đổi như dự thảo Bộ Luật hình sự, tố
tụng dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật quản lý ngoại
thương, Luật quy hoạch, Luật trách nhiệm bồi thường của
nhà nước, Luật trợ giúp pháp lý,… và các văn bản quy
phạm pháp luật khác.
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4. ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO KỸ THUẬT,
TÔN VINH TRÍ THỨC
Liên hiệp hội tỉnh đã quan tâm công tác tuyên truyền,
đẩy mạnh hoạt động sáng tạo kỹ thuật, tham mưu với
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi (Kế hoạch số
246/KH-UBND ngày 17/10/2016), tham mưu với UBND tỉnh
ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng
tạo Kỹ thuật (QĐ số 2275/QĐ-UBND ngày 21/10/2016)
nhằm tập trung cao nhất cho Hội thi. Hưng Yên tổ chức
Hội thi lần đầu tiên, số lượng các giải pháp kỹ thuật, mô
hình, sản phẩm tham dự Hội thi lần thứ nhất đã có 50 hồ
sơ các giải pháp tham dự; Kết quả, Hội đồng Giám khảo và
Hội đồng Giám khảo chuyên ngành chấm thi đã chọn được
02 giải nhì (không có giải nhất), 06 giải ba và 21 giải khuyến
khích; Hội thi đã thu hút được đông đảo cán bộ, giáo viên,
LLVT, hộ làm vườn và các em học sinh THPT, THCS tham
gia; chính vì vậy Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 07 Bằng khen
cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tham gia dự thi
và tổ chức Hội thi.
Hàng năm, Liên hiệp hội phối hợp với Sở Giáo dục và
Đào tạo, Sở KH&CN và Đoàn Thanh niên của tỉnh tổ chức
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, cuộc thi nghiên cứu
Khoa học công nghệ trong học sinh khối THPT,...Thông
qua các cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy
tư duy sáng tạo của các em, giúp các em trau dồi kiến
thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở
thành nhà sáng chế trong tương lai, góp phần xây dựng
quê hương, đất nước. Thông qua Cuộc thi đã có 325 mô
hình, sản phẩm tham gia dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đã
trao 186 giải thưởng cho các mô hình, sản phẩm đoạt giải,
trong số đó có nhiều mô hình, sản phẩm đoạt giải cao
trong cụm, khu vực và toàn quốc.
5. ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA
HỌC VÀ KỸ THUẬT
Liên hiệp hội và các hội thành viên đã phát huy sự chủ
động, sáng tạo trong công tác thông tin và phổ biến kiến
thức khoa học kỹ thuật đến đội ngũ cán bộ, hội viên và mọi
tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần áp dụng những
tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Liên
hiệp hội và các hội thành viên đã phát hành 04 số Bản tin:
Tri thức, Khoa học và ứng dụng với số lượng trên 20.000
bản, chuyển đến cán bộ, hội viên ở cơ sở. Năm 2017, 2018
đã xây dựng, hoàn thiện và ra mắt trang thông tin điện
tử (Website): “lienhiephoihungyen.org.vn”, cập nhật hằng
ngày về các hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành
viên, kiến thức khoa học, kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi
và kiến thức về bảo vệ môi trường, những thành tựu khoa
học công nghệ… được người dân tiếp thu áp dụng vào sản
xuất và đời sống.
Trong nhiệm kỳ, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã
tổ chức trên 100 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

trong chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, bài thuốc
Đông y, Kỹ thuật châm cứu theo phương pháp mới và bảo
vệ môi trường sinh thái,… cho hơn 1000 hội viên, hộ gia
đình, chủ trang trại, Hợp tác xã với tổng kinh phí gần 700
triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.
6. TĂNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ
CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội và các hội thành viên
đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu,
ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ. Liên
hiệp hội đã phối hợp với Hội nông dân Kim Động chủ trì
thực hiện 01 mô hình cấp tỉnh: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
xây dựng mô hình trồng cây Măng Tây xanh trên địa bàn
xã Mai Động, huyện Kim Động” với quy mô 01 ha đã thu
hoạch được 03 năm và đến nay vẫn đang độ cho thu hoạch
tốt; Phối hợp với Hội Nông dân huyện Phù Cừ tiến hành
xây dựng mô hình “sản xuất lúa dược liệu” đạt năng suất
và đáp ứng yêu cầu chất lượng cao; đề tài : “Xây dựng hệ
thống học liệu nhằm khắc phục căn bản tình trạng phát
âm và viết chính tả nhầm lẫn hai phụ âm đầu L, N của học
sinh và người dân tỉnh Hưng Yên” đang triển khai giai đoạn
2018- 2020; dự án “ Khảo sát, điều tra cây di sản trên địa
bàn tỉnh Hưng Yên” đang triển khai; các đề tài, dự án đã
góp phần làm chuyển biến và nâng cao nhận thức xã hội,
nhận thức về tiến bộ kỹ thuật trong chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, đưa giống cây trồng mới có giá trị vào sản xuất,
nâng cao đời sống và thu nhập của nhân dân.
7. TRIỂN KHAI ĐA DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
HOÁ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, XOÁ ĐÓI, GIẢM NGHÈO,
CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NHÂN DÂN, TUYÊN TRUYỀN
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Liên hiệp hội và các hội thành viên tích cực triển khai
các hoạt động xã hội hoá giáo dục và đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực KH&CN, y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân
dân; tham gia vận động được trên 60 tỷ đồng vào Quỹ
khuyến học toàn tỉnh; tặng xe đạp cho học sinh nghèo, hỗ
trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức nhiều hội
nghị tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính
sách của tỉnh trong giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội
học tập…
Các hội thành viên thuộc lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ
nhân dân đã tổ chức hàng trăm buổi khám bệnh, tư vấn
sức khoẻ miễn phí cho hàng nghìn lượt nhân dân; mổ mắt
miễn phí cho người cao tuổi, tổ chức hàng chục ngày hội
hiến máu tình nguyện. Triển khai có hiệu quả Dự án nâng
cao năng lực và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.
Hằng năm, hưởng ứng ngày vì người nghèo, trong hệ
thống liên hiệp hội đã tổ chức thăm và tặng hàng trăm
xuất quà cho các hộ nghèo, hộ chính sách trong toàn tỉnh.
Tích cực tham gia các hoạt động chung tay xây dựng nông
Xem tiếp trang 43

BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG

I

Số 5 tháng 8/2018

I

11

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN

LẦN THỨ HAI TỔ CHỨC LỄ HỘI NHÃN LỒNG HƯNG YÊN
MINH TUẤN

Ngày 11/8, tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc Lễ hội nhãn lồng năm 2018. Đây là lần thứ hai tỉnh
Hưng Yên tổ chức lễ hội này nhằm quảng bá thương hiệu, tôn vinh sản phẩm nhãn lồng Hưng
Yên trong xu thế hội nhập.

T

ham gia lễ hội có hơn 50 gian
hàng trưng bày các loại nhãn
quả tươi của các nhà vườn
trong tỉnh. Các chủ vườn đã
phổ biến với khách tham quan những
đặc điểm, nét riêng về giống nhãn
lồng đặc sản của từng vùng miền, như
nhãn chiết Hương Chi, nhãn đường
phèn ở vùng thủ phủ nhãn Tiên Lữ,
thành phố Hưng Yên, nhãn muộn Khoái
Châu... Theo các nhà vườn, năm nay
nhãn được mùa lớn với sản lượng tăng
30% so với vụ năm ngoái. Tuy được mùa
nhưng nhiều vườn nhãn vẫn bán được

Lãnh đạo tỉnh cắt băng khai mạc Lễ hội nhãn lồng Hưng Yên năm 2018

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tham quan các gian hàng trưng bày
nhãn tại lễ hội

giá do chất lượng ngon, mẫu mã đẹp,
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hiện nay tại các huyện Khoái Châu,
Kim Động, Tiên Lữ, thành phố Hưng
Yên đã thành lập các hợp tác xã, tổ
hợp tác sản xuất nhãn quy mô lớn,
hình thành vùng chuyên canh theo
quy trình VietGap. Các diện tích nhãn
có chất lượng ngon được trồng, chăm
sóc theo quy trình khép kín đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn
gốc, tem nhãn xuất xứ rõ ràng, nhằm
giữ vững thương hiêu và tạo uy tín với
khách hàng.
Về việc tiêu thụ nhãn, ông Nguyễn
Văn Thơ, Giám đốc Sở Công Thương

Lễ hội thu hút đông đảo khách tham quan

Hưng Yên cho biết, năm nay Sở đã tổ
chức nhiều hoạt động xúc tiến thương
mại, giới thiệu quảng bá tiềm năng
về cây nhãn lồng với các tỉnh, thành
phố trong nước. Sở đã mời các doanh
nghiệp thương nhân Trung Quốc, Hàn
Quốc đến Hưng Yên để tìm hiểu, ký kết
tiêu thụ nhãn và các nông sản của tỉnh.
Bước đầu đã có gần 100 hợp đồng
được ký kết tiêu thụ với sản lượng gần
3.000 tấn xuất cho các siêu thị Big C,
Hapro, Sài Gòn, Fivimart... Đồng thời,
xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Trung
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Riêng thị
trường Trung Quốc đã có gần 100
doanh nghiệp, thương nhân đăng ký
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thu mua khoảng 1.000 tấn nhãn.
Phát biểu tại lễ hội, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Minh
Quang chia sẻ, lễ hội nhãn lồng năm
nay được tổ chức với quy mô lớn hơn
năm trước, là dịp để người tiêu dùng có
thêm thông tin chính xác để nhận biết
và thưởng thức sản phẩm nhãn lồng
Hưng Yên đích thực. Đây cũng là cơ hội
để người sản xuất và các doanh nghiệp
trong và ngoài nước có sự hợp tác giao
thương, góp phần thúc đẩy tiêu thụ
nhãn Hưng Yên, mở rộng thêm nhiều
thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo
tiền đề hợp tác lâu dài ở những vụ nhãn
tiếp theo./.

CỘNG HÒA BELARUS HỢP TÁC SẢN XUẤT

CÔNG NGHỆ CAO TẠI HƯNG YÊN
BÍCH NGỌC

Ngày 29/3 Phó Thủ tướng
Cộng hòa Belarus Vladimir
Semashko cùng đoàn đại biểu
cấp cao đã đến thăm, làm
việc tại tỉnh Hưng Yên và dự lễ
ký kết hợp đồng hợp tác kinh
doanh giữa các đối tác Việt
Nam - Belarus.

P

hát biểu chào mừng Phó Thủ
tướng Cộng hòa Belarus và
đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy
Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ mong
muốn Belarus quan tâm đầu tư vào
Hưng Yên những dự án công nghệ
cao, thúc đẩy sự phát triển của địa
phương. Tỉnh Hưng Yên đang thực
hiện nhiều biện pháp để xây dựng
tình hữu nghị tốt đẹp vốn có giữa hai
nước và giữa tỉnh Hưng Yên với các địa
phương của Belarus. Mối quan hệ này
được phát triển qua việc Dự án liên
danh sản xuất, lắp ráp ô tô MAZ Asia và
Dự án liên danh sản xuất, chế biến sữa
của Belarus đang triển khai xây dựng
tại huyện Kim Động.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề
nghị Phó Thủ tướng và Đoàn công tác
trong thời gian tới quan tâm, nghiên
cứu đầu tư nhà máy sản xuất phân bón
tại tỉnh Hưng Yên; tạo điều kiện đưa

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại buổi làm việc

một số sản phẩm nông nghiệp của
tỉnh Hưng Yên sang thị trường Belarus.
Đồng thời, quan tâm đào tạo lao động,
công nhân lành nghề cho nhà máy lắp
rắp và sản xuất ô tô, dự án sản xuất chế
biến sữa. Hưng Yên sẽ tạo điều kiện
thuận lợi và có cơ chế ưu đãi tốt nhất
để các dự án sớm đi vào hoạt động và
đạt hiệu quả cao.
Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus
Vladimir Semashko bày tỏ niềm vui
và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của
tỉnh Hưng Yên và cho biết, Chính phủ
Belarus đã lựa chọn tỉnh Hưng Yên là
địa điểm đầu tiên thực hiện dự án liên
doanh nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô

MAZ Asia. Ngoài ra, Belarus đang triển
khai dự án sản xuất, chế biến sữa và
mong muốn tiếp tục triển khai một số
dự án khác như liên kết thành lập nhà
máy lắp ráp xe buýt tại Việt Nam, trong
đó ưu tiên đầu tư tại tỉnh Hưng Yên.
Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng
Cộng hòa Vladimir Semashko và Đoàn
cấp cao Belarus cùng lãnh đạo tỉnh
Hưng Yên đã dự lễ ký kết hợp đồng hợp
tác kinh doanh giữa các đối tác của Việt
Nam và Belarus trong việc cung ứng xe
ô tô tải và ô tô chuyên dùng trị giá 60
triệu USD; ký kết biên bản thành lập
nhà máy sản xuất sữa, sản lượng từ 100
tấn đến 200 tấn sữa/ngày.

Đoàn cán bộ cấp cao Belarus và các đại biểu tỉnh Hưng Yên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng cùng Phó Thủ tướng
Belarus và các đại biểu thăm Nhà máy lắp ráp và sản xuất ô
chụp ảnh lưu niệm
tô của liên doanh MAZ Asia tại huyện Kim Động
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KHÁNH THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM
TẠI KHU ĐÔ THỊ ECOPARK
QUỲNH HOA

Lễ cắt băng khánh thành khuôn viên
trường Đại học Anh quốc tại Ecopark

Ngày 15/9/2018, lễ khánh
thành Trường Đại học Anh
quốc Việt Nam với chủ
đề “Mở kỷ nguyên mới”
đã diễn ra tại Khu đô thị
Ecopark (Văn Giang, Hưng
Yên).

Đ

ại học Anh quốc Việt Nam
(BUV) là trường đại học
đầu tiên và duy nhất tại
Việt Nam cung cấp chương
trình đào tạo cử nhân và nhận bằng
trực tiếp từ Anh quốc. Được xây dựng
trên diện tích 6,5ha với số vốn đầu tư
70 triệu USD, khuôn viên Đại học Anh
quốc Việt Nam cơ sở Ecopark tọa lạc
trong lòng đô thị xanh, cách trung

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng tham quan phòng học của trường

tâm Hà Nội 10km, hứa hẹn nhiều trải
nghiệm thú vị, sinh động trong học
tập, nghiên cứu của sinh viên
Trong giai đoạn 1 của dự án sau 3
năm xây dựng, trường có khả năng
phục vụ hơn 2.000 sinh viên với nhiều
không gian đa dạng được thiết kế
thông minh. Các phòng học được
trang bị công nghệ hiện đại như
phòng X-Space, hệ thống thu chụp

14 I BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG

I

Số 5 tháng 8/2018

bài giảng (Lecture Capture System)
nhằm hỗ trợ sinh viên tối đa trong
quá trình nghiên cứu, học tập chính
khóa. BUV còn đặc biệt chú trọng tới
thời gian tự học và giải trí của sinh
viên với 1/3 tổng diện tích khu phức
hợp được dành để phục vụ cho việc
học tập tự do với nhiều không gian
thảo luận nhóm, phòng học cá nhân
và phòng học 24/7.

Đáng chú ý, trường còn dành một
không gian được thiết kế độc đáo
rộng 1.000m2 để xây dựng thư viện,
nơi sinh viên có thể tiếp cận với kho
sách tiếng Anh cực kỳ đa dạng về
thể loại được nhập 100% trực tiếp từ
nước ngoài. Phần lớn diện tích còn lại
được dành cho không gian giải trí và
thể thao với sân bóng đá, sân bóng
rổ, phòng tập gym... giúp nâng cao
đời sống tinh thần phong phú của
sinh viên.
Giáo sư Raymond Gordon - Hiệu
trưởng Trường Đại học Anh quốc Việt
Nam chia sẻ, sự ra đời của khuôn viên
trường tại Khu đô thị Ecopark tiếp tục
thể hiện những đóng góp và cam kết
bền vững của BUV với nền giáo dục
tại Việt Nam. Đây sẽ là bước đệm quan
trọng, là cánh cửa mở ra kỷ nguyên
mới không chỉ cho sự phát triển của
nhà trường mà còn là của hàng nghìn
sinh viên Việt Nam và trong khu vực.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ
trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phùng
Xuân Nhạ nhấn mạnh: Sự hiện diện
một cơ sở khang trang, hiện đại của
Trường đại học Anh quốc tại Khu đô
thị Ecopark là biểu hiện cho thấy một
môi trường giáo dục tiên tiến đang
hiện hữu. Nhà trường cần xây dựng
các chương trình đào tạo gắn chặt với

Lễ ký hợp đồng đầu tư xây dựng trường Đại học Anh quốc
tại Ecopark- Hưng Yên, tháng 5/2011

nhu cầu của thị trường lao động, nhất
là lao động trong thời kỳ cách mạng
công nghiệp 4.0, trong đó quan tâm
tới các ngành mà Việt Nam đang cần
nhân lực chất lượng cao.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong
rằng, sự ra đời và phát triển của Đại
học Anh Quốc Việt Nam sẽ góp phần
giúp cho học sinh, sinh viên Việt Nam

có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục
Anh quốc tiên tiến ngay tại đất nước
Việt Nam, ở đó sẽ có được môi trường
giáo dục chuyên nghiệp, đẳng cấp
quốc tế, giúp sinh viên có cơ hội tiếp
cận gần hơn với một trong những
nền giáo dục hàng đầu thế giới và
phát triển bản thân theo kịp với sự
phát triển của thời đại./.

Một góc
khuôn viên trường
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Hưng Yên khai thác thế mạnh

VÙNG NÔNG NGHIỆP VEN THỦ ĐÔ
MINH TUẤN

“Hưng Yên có nhiều thế mạnh của vùng nông nghiệp ven đô, với nhiều sản phẩm nổi tiếng, vì
vậy tỉnh cần có chiến lược phát triển bền vững, gắn sản xuất phát triển du lịch và dịch vụ”. Đây
là vấn đề được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn
mạnh trong buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên ngày 4/8.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng cùng
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường thăm vườn
nhãn tại xã Hồng Nam, TP. Hưng Yên

B

ộ trưởng Nguyễn Xuân
Cường đánh giá cao việc tập
trung chỉ đạo các bước cho
sản xuất của tỉnh Hưng Yên.
Tỉnh đã coi trọng công tác tiêu thụ
sản phẩm, mời gọi các doanh nghiệp
về thu mua nông sản. Đáng chú ý là
việc tiêu thụ các nhóm đặc sản nổi
tiếng của địa phương như nhãn lồng,
vải lai chín sớm Phù Cừ, mật ong,
long nhãn, chuối tiêu hồng Khoái
Châu, cam Hưng Yên...
Kiểm tra các vùng trồng nhãn tại
các xã Hàm Tử (Khoái Châu), Hồng
Nam (thành phố Hưng Yên) Bộ trưởng
Nguyễn Xuân Cường cho rằng, với
cây nhãn lồng đặc sản, Hưng Yên cần
có chiến lược phát triển bền vững.
Cần có biện pháp hiệu quả nhất để
tiêu thụ, tổ chức tốt các hình thức xúc
tiến thương mại thật thiết thực; tổ

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường làm việc với lãnh đạo
tỉnh Hưng Yên

chức tốt các hình thức hội chợ nông
sản, để người dân và doanh nghiệp
chia sẻ, gắn kết và đồng hành lâu dài.
Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh triển
khai phát động tổng vệ sinh toàn
tỉnh, xử lý môi trường, tạo cảnh quan
môi trường xanh, sạch, đẹp. Tuyên
truyền vận động người dân biến
vườn cây thành vườn cảnh, thu hút
khách tham quan, nhằm hình thành
vùng sản xuất hàng hóa gắn với du
lịch sinh thái vùng ven Thủ đô.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND
tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng
cho biết, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt
động kết nối cung cầu, xúc tiến
thương mại như lễ hội nhãn lồng,
lễ hội cam, hội chợ nông sản vùng
miền. Riêng vụ nhãn năm nay sẽ tổ
chức các chuỗi hoạt động của Lễ
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hội nhãn lồng như: hội nghị kết nối
giao thương tiêu thụ nhãn và các sản
phẩm nông nghiệp, Tuần lễ nhãn
lồng Hưng Yên năm 2018 tại Hà Nội,
phiên chợ nhãn lồng tại khu đô thị
Ecopark (Văn Giang)...
Để tiếp tục phát triển nông nghiệp
theo hướng hiện đại, tỉnh Hưng Yên
đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT đề
xuất Chính phủ điều chỉnh một số
tiêu chí về vùng nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao, đề phù hợp
với quy mô các tỉnh Đồng bằng sông
Hồng. Mặt khác, hỗ trợ xây dựng các
cơ sở bảo quản chế biến nông sản,
hình thành các doanh nghiệp kinh
doanh sản phẩm nông nghiệp giữ
vai trò kết nối; tạo chuỗi liên kết sản
xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho
nông dân./.

HƯNG YÊN ĐỨNG THỨ 9 TOÀN QUỐC VỀ CHỈ SỐ

VIETNAM ICT INDEX 2018

T

heo kết quả xếp hạng về mức
độ sẵn sàng cho phát triển và
ứng dụng công nghệ thông
tin truyền thông năm 2018
vừa được Vụ Công nghệ thông tin (Bộ
Thông tin và Truyền thông) và Hội Tin
học Việt Nam công bố, tỉnh Hưng Yên
lần đầu tiên lọt vào top 10 tỉnh, thành
phố của toàn quốc dẫn đầu trong bảng
xếp hạng.
Theo đó, Hưng Yên đứng ở vị trí
thứ 9, tăng đột phá vượt 22 bậc so với
năm trước, với chỉ số ICT index 0,5752
. Trong đó, chỉ số hạ tầng kỹ thuật và
chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin
đều xếp thứ 13; chỉ số hạ tầng nhân lực
xếp thứ 5. Đây là sự vươn lên vượt trội
so với vị trí số 31 năm 2017, vị trí số 29
năm 2016; vị trí số 52 năm 2015.
Báo cáo chỉ số Vietnam ICT Index
công bố hằng năm được Chính phủ và
các tỉnh, thành phố xem là tiêu chuẩn
để đánh giá tình hình xây dựng và
phát triển ứng dụng công nghệ thông
tin - truyền thông của mình, từ đó đưa
ra các tiêu chí cụ thể để khắc phục và
phấn đấu đạt thành tích cao hơn.

DIỆU THÚY

Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên tập huấn công nghệ thông tin cho cán
bộ các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Để có bước đột phá về chỉ số xếp
hạng ICT Index, Hưng Yên luôn quan
tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng về công
nghệ thông tin (CNTT), đẩy mạnh ứng
dụng và hoàn thiện các cơ chế chính
sách để từng bước hoàn thiện chính
quyền điện tử, phục vụ người dân và
doanh nghiệp được tốt hơn.
Về hạ tầng kỹ thuật CNTT, mạng diện

Ứng dụng phần mềm điện tử một cửa tại Văn phòng HĐND - UBND
thành phố Hưng Yên

rộng WAN (mạng chuyên dùng) của
tỉnh đang được triển khai xây dựng đáp
ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật,
công nghệ phục vụ kết nối đến mạng
truyền số liệu Quốc gia. Trung tâm dữ
liệu được đầu tư thiết bị bảo mật, lưu
trữ dữ liệu, hệ thống máy chủ… đáp
ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ
thông tin dùng chung của tỉnh và theo
ngành, lĩnh vực (đạt tiêu chuẩn UTI với
mức độ Tier III).
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
được triển khai từ cấp tỉnh ở 17 đơn vị,
cấp huyện 10 đơn vị, cấp xã 161/161
đơn vị; bước đầu cung cấp hơn 900
dịch vụ. Việc cung cấp thông tin trên
cổng thông tin điện tử, cung cấp các
thủ tục hành chính công trực tuyến
phục vụ người dân và doanh nghiệp
được triển khai, áp dụng đồng bộ từ
cấp tỉnh đến cấp xã.
Kết quả Việt Nam ICT Index năm
2018 khẳng định sự quyết tâm của tỉnh
Hưng Yên trong đẩy mạnh ứng dụng
CNTT, để lĩnh vực này thực sự trở thành
công cụ hữu hiệu, góp phần đắc lực
vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội
nhanh, hiệu quả và bền vững./.
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HƯNG YÊN CÓ 12 SẢN PHẨM

ĐƯỢC CÔNG NHẬN NHÃN HIỆU TẬP THỂ

THU PHƯƠNG

Đến nay, tỉnh Hưng Yên có 12
sản phẩm có ưu thế đã được
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa
học và Công nghệ) công nhận
nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu
chứng nhận và chỉ dẫn địa lý.
Các sản phẩm gồm: nhãn
lồng Hưng Yên, tương Bần,
chuối tiêu hồng Khoái Châu,
quất cảnh Văn Giang, mật
ong hoa nhãn, gà Đông Tảo,
cam Quảng Châu, vải lai chín
sớm Phù Cừ, chạm bạc Phù
Ủng, rượu Trương Xá, rượu Lạc
Đạo, cam Văn Giang.

N

hãn hiệu tập thể là nhãn
hiệu dùng để phân biệt
hàng hoá, dịch vụ của các
thành viên của tổ chức là

Sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên

chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng
hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân
không phải là thành viên của tổ chức
đó. Việc cấp giấy chứng nhận nhãn

Hội nghị nghiệm thu đề tài xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu “Chạm bạc
Huệ Lai” của Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên
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hiệu tập thể đối với các sản phẩm
này tạo cơ sở pháp lý giúp các hộ
trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh
yên tâm hơn trong sản xuất, bảo tồn,
nhân giống, đầu tư kinh doanh.
Để phát huy được những giá trị mà
sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu
tập thể mang lại, chủ sở hữu các
thương hiệu tập thể nói trên sẽ xây
dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng
bá rộng rãi để người tiêu dùng trong
và ngoài nước biết đến những mặt
hàng đặc sản này.
Ðể nhãn hiệu, thương hiệu nông
sản và các sản phẩm nói trên phát
triển bền vững, ông Ngô Xuân Thái,
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Hưng Yên cho biết, tỉnh đã triển
khai các giải pháp: đẩy mạnh tuyên
truyền nâng cao nhận thức cho
nông dân về việc xây dựng và phát
triển nhãn hiệu, thương hiệu hàng
hóa nông sản; quảng bá vai trò, tác

Trao thưởng cho các hộ nuôi gà Đông Tảo đạt giải xuất sắc tại hội thi bình tuyển

dụng của sở hữu trí tuệ với việc phát
triển đặc sản của nông dân; tăng
cường công tác quản lý nhà nước
về sở hữu trí tuệ, nhãn mác, thương
hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm,
xây dựng các kênh tiêu thụ.
Tiếp tục khảo sát, đánh giá khả năng
phát triển nhãn hiệu, hoặc chỉ dẫn địa
lý của một số đặc sản để xây dựng
dự án phát triển phù hợp. Xây dựng,
áp dụng, duy trì và cải tiến cách thức
quản lý trang trại, kỹ thuật nuôi trồng
an toàn và chứng nhận sản phẩm
phù hợp với tiêu chuẩn VietGAP, tiêu
chuẩn GlobalGap hoặc sản phẩm
hữu cơ. Xây dựng và truy xuất nguồn
gốc sản phẩm trong trang trại, liên
kết cách nhận biết sản phẩm trong
chuỗi cung ứng sản phẩm, tham gia
chương trình chứng nhận theo tiêu
chuẩn truy xuất sản phẩm.
Thực hiện thủ tục đăng ký và bảo
hộ nhãn hiệu thương mại sản phẩm
trong nước và quốc tế để tránh bị
làm nhái, bị mất thương hiệu. Quảng
cáo và thông tin minh bạch, đầy đủ

Cam Quảng Châu thành phố Hưng Yên

về sản phẩm, về nhà sản xuất, về
nhận biết sản phẩm cùng với những
cam kết hoặc kết quả chứng nhận
vệ sinh an toàn thực phẩm đã đạt
được... Bằng các giải pháp đồng bộ,
tỉnh Hưng Yên đang cố gắng phát

huy thế mạnh các loại nông sản,
đặc sản có thương hiệu, tiếp tục xây
dựng thành công thương hiệu cho
nhiều loại nông sản, cung cấp cho
thị trường những sản phẩm nông
nghiệp có chất lượng và giá trị cao./.
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Chùa Nôm nhìn từ trên cao

HỘI THẢO KHOA HỌC
“CHÙA NÔM, LÀNG NÔM - NHỮNG GIÁ TRỊ
VĂN HÓA VÀ LỊCH SỬ CẦN ĐƯỢC BẢO TỒN”
KIÊN TRUNG

“Làng Nôm và chùa Nôm là
quần thể di tích mang kiến
trúc độc đáo của làng Việt
cổ, thể hiện đậm nét dấu ấn
văn hóa của nền văn minh
sông Hồng cần được bảo
tồn”. Đây là vấn đề được
bàn luận tại hội thảo “Chùa
Nôm, Làng Nôm - Những
giá trị văn hóa và lịch sử”
diễn ra ngày 18/6.

C

hùa Nôm được xây dựng từ
thời Lý, có tên là “Linh Thông
cổ tự” tọa lạc ở phía Đông
Bắc của làng Nôm. Đây là
ngôi chùa mang nhiều dấu ấn kiến
trúc truyền thống lâu đời. Qua nhiều
thăng trầm của lịch sử, chùa Nôm còn
lưu giữ được nhiều cổ vật, với hơn 100
pho tượng cổ, bia đá, chuông đồng,
văn khắc và nhiều tư liệu quý…
Làng Nôm là quần thể di tích gồm:
đình làng Nôm, cây cầu đá, chợ Nôm
cổ, các xóm ngõ dân cư với những ngôi
nhà cổ hơn 200 năm. Quần thể di tích
này đến nay vẫn giữ được nhiều giá trị
truyền thống của làng Việt Bắc Bộ với
những nét kiến trúc cổ độc đáo, tạo
nên cảnh quan hữu tình, là điểm đến
du lịch hấp dẫn.

Chùa Nôm – nơi lưu giữ nhiều nét kiến trúc độc đáo

Nhà sử học Dương Trung Quốc,
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội
Khoa học lịch sử Việt Nam khẳng
định: Chùa Nôm hiện nay không đơn
thuần là một công trình tín ngưỡng
Phật giáo mà là một quần thể đan
xen nhiều giá trị văn hóa, kiến trúc
cổ và phản ánh nhiều khía cạnh khác
nhau của đời sống xã hội qua các thời
kỳ lịch sử của đất nước. Việc phát huy
những giá trị làng Nôm không phải là
thu lợi nhuận, mà là lan tỏa những giá
trị bền vững bên trong của làng cổ
gắn với đời sống con người.
Theo các nhà khoa học, sự tồn tại
của di tích chùa Nôm làng Nôm tạo
nên một thiết chế văn hóa tinh thần
quan trọng của văn hóa trong một
tổng thể không gian chung của làng
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quê Bắc Bộ, góp phần tạo nên những
giá trị về mặt kiến trúc, cảnh quan và
các giá trị lịch sử, văn hóa khác. Do đó,
việc bảo tồn và phát huy những giá
trị văn hóa này không chỉ là việc riêng
của chùa Nôm, làng Nôm.
Phát biểu tại hội thảo, Phó chủ
tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng
nhấn mạnh: mỗi người dân làng Nôm
nói riêng và mỗi người dân Hưng
Yên nói chung cần am hiểu lịch sử
địa phương mình, trong đó có lịch
sử hình thành, phát triển của chùa
Nôm, làng Nôm, để có thể trở thành
người hướng dẫn viên bản địa, nhằm
quảng bá những giá trị văn hóa của
địa phương, góp phần vào sự nghiệp
bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn
hóa của dân tộc./.

ĐẾN NĂM 2025, HƠN MỘT NỬA CÔNG VIỆC

SẼ DO ROBOT ĐẢM NHIỆM
THẾ VŨ

B

áo cáo Tương lai việc làm
2018 của Diễn đàn Kinh tế
Thế giới (WEF) ngày 17/9
ước tính đến năm 2025,
khoảng 52% khối lượng việc làm sẽ
do người máy (robot) đảm nhiệm,
tăng gần gấp đôi so với tỷ lệ hiện tại.
WEF cho rằng những thay đổi
nhanh chóng, mạnh mẽ của máy
móc, các thuật toán và chương
trình máy tính có thể tạo ra 133
triệu vị trí mới thay thế 75 triệu
nhân công từ nay đến năm 2022.
Những lĩnh vực mà WEF cho
rằng robot sẽ thay thế mạnh mẽ
con người gồm kế toán, quản trị
khách hàng, công nghiệp, ngành
bưu chính và thư ký giúp việc.
Tuy nhiên, theo WEF, những công
việc đòi hỏi “kỹ năng con người”
như bán hàng, tiếp thị sản phẩm

(makerting), dịch vụ khách hàng,
thương mại điện tử và mạng xã hội
sẽ không giảm mà ngược lại sẽ ngày
càng tăng lên.
Báo cáo của WEF cho rằng thách
thức lớn trong tương lai chính là
việc tái đào tạo cho người lao động,

những người tự bản thân hiện nay
đã bắt đầu có áp lực phải cải thiện
các kỹ năng, đặc biệt là về “sáng
tạo, tư duy logic và khả năng thuyết
phục.”
Các giám đốc nhân lực và giám
đốc điều hành của các công ty trên
toàn thế giới (chiếm khoảng 70%
lượng hàng hóa toàn cầu) cho rằng
từ nay đến năm 2022, những người
làm trong ngành hàng không, thăm
quan, du lịch sẽ cần phải được bồi
dưỡng, đào tạo lại, nâng cao các kỹ
năng cần thiết. Đây được xác định
là xu hướng chung hướng đến mục
tiêu “học tập và thay đổi suốt đời.”
Tuy vậy, WEF cũng khuyến nghị
chính phủ các nước cần có sự chuẩn
bị kỹ lưỡng “hệ thống đảm bảo an
toàn” cho người lao động và cộng
đồng người trước nguy cơ diễn ra
sự “thay đổi to lớn” về vấn đề chất
lượng và mức độ lâu dài của việc
làm trong tương lai./.
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GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, Y TẾ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

HỌC SINH TRƯỜNG LÀNG THIẾT KẾ CÁNH TAY ROBOT

HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Nguyễn Thanh Bình và Lê
Văn Cường là 2 học sinh lớp
12 trường THPT Phù Cừ vừa
xuất sắc giành giải Nhất
cuộc thi Khoa học kỹ thuật
cấp quốc gia học sinh trung
học năm học 2017 - 2018
khu vực phía Bắc, với Dự
án Cánh tay rô bốt hỗ trợ
người khuyết tật sử dụng
cảm biến EMG.

X

Em Bình (phải), Cường (trái) và thầy giáo Lê Đức Thiện đang giới thiệu về cơ chế
hoạt động của cánh tay rô bốt

uất phát từ mong muốn tạo tay của người khuyết tật, gửi tín hiệu
ra những công cụ hỗ trợ cho đến bộ vi xử lý thông qua giao tiếp
người khuyết tật để họ có thể bluetooth để điều khiển hoạt động
tự chăm sóc cho bản thân và của các động cơ.
làm những công việc đơn giản trong
Theo đó, cánh tay robot này có cấu
cuộc sống, Bình và Cường đã hình tạo, hình dạng mô phỏng theo cánh
thành ý tưởng thiết kế, chế tạo một tay người thật. Phần khung được sản
cánh tay rô bốt hỗ trợ người khuyết xuất bằng công nghệ in 3D, kích thước,
tật. Thiết bị được điều khiển bằng tín hình dáng có thể thay đổi phù hợp với
hiệu cơ của chính cánh tay bị mất tạo người dùng. Phần các ngón tay được
ra thông qua cảm biến EMG. Đam mê thiết kế sao cho có thể chuyển động
của các em đã được thầy giáo Lê Đức linh hoạt với các chuyển động cơ bản
Thiện, giáo viên dạy môn Vật lý nhiệt của ngón tay như cầm nắm, co duỗi.
tình giúp đỡ.
Bàn tay được thiết kế để có thể thực
Các em đã hình thành ý tưởng thiết hiện được các chuyển động xoay trái,
kế, chế tạo một cánh tay hỗ trợ người
xoay phải, kết hợp cùng ngón
khuyết tật cánh tay do
tay để cầm nắm các
tai nạn trên nguyên
vật.
tắc điều khiển
Em Bình
cánh
tay
chia
sẻ,
bằng
tín
qua thử
hiệu cơ do
nghiệm
chính cánh
thực tế,
tay bị mất
cánh tay
tạo ra thông
này
có
qua
cảm
thể đem lại
biến EMG. Nó
cảm giác thực
có nhiệm vụ nhận
như thật. Nói về
tín hiệu điện từ cơ
rào cản kĩ thuật khi
Cánh tay rô bốt đã hoàn thiện
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thực hiện, Bình cho hay, có khá nhiều
linh kiện, vật liệu phải nhập khẩu chứ
Việt Nam không có sẵn. Bên cạnh đó,
chỉ có hai người phải vừa học vừa
nghiên cứu quá nhiều việc nên khá
mất công sức.
Kể về quãng thời gian thực hiện đề
tài, em Lê Văn Cường chia sẻ: “Do là
trường ở vùng quê nên việc để có thể
nhận được sự trợ giúp của các giáo sư
và chuyên gia là không có. Rất may,
chúng em nhận được sự hỗ trợ của
thầy hướng dẫn Lê Đức Thiện và các
thầy cô giáo trong trường đã tạo động
lực cho chúng em sáng tạo và tiếp tục
thực hiện cánh tay robot này”.
Giai đoạn tâm đắc nhất của là khi
hoàn thiện sản phẩm và đưa ra để thử
nghiệm công trình. Việc người dùng
phản hồi cánh tay hoạt động ổn định
và rất hài lòng là niềm vui lớn nhất của
hai cậu học sinh trường làng.
Được biết, tổng cộng giá vật liệu
để sản xuất chỉ mất khoảng 8 - 9 triệu
đồng/chiếc. Nếu được sản xuất đại
trà, chi phí thấp hơn, sản phẩm này
kì vọng giúp cho những người tàn tật
có hơi hội tiếp cận, hỗ trợ trong cuộc
sống.

TẤM GƯƠNG TRÍ THỨC

DU HỌC SINH HƯNG YÊN
ĐƯA NÔNG SẢN QUÊ HƯƠNG
SANG XỨ SỞ HOA ANH ĐÀO
ĐÀO DOAN

T

háng 4.2015, Công dự thi và
Vượt
trúng tuyển vào Trường đại
học Shiga, một trường
qua nhiều đối
quốc lập lâu đời, giàu
thủ, Vũ Thành Công, ở
truyền thống bậc nhất của Nhật
thị trấn Vương (Tiên Lữ) sau
Bản, học tại khoa kinh tế ngành
quản trị kinh doanh. Xuất sắc
khi tốt nghiệp THPT năm 2012,
giành số điểm cao, lại là du
đã giành học bổng Đông Du (quỹ
học sinh khó khăn nên Công
học bổng của Trường Nhật ngữ
được giảm 50% học phí...; cộng
thêm thành tích học tập đáng
Đông Du - thành phố Hồ Chí
nể, em được trường cấp học
Minh) để được sang Nhật
bổng. Tại đây em kết bạn với
Bản học tập.
nhiều người Nhật; tham gia các
chương trình tình nguyện, giao lưu
tại địa phương như dọn rác ở hồ, trồng
lúa, trồng khoai...
Sau 3 năm học đại học, Công tự tin thi EJU cho cộng đồng du học sinh Việt
với kiến thức của mình. Tháng 10.2017 Nam tại Nhật Bản có thể tự học.
em thành lập công ty dạy tiếng Nhật
Hỏi về ước mơ sau tốt nghiệp đại
Bản giao tiếp (trụ sở tại Việt Nam), học, em tâm sự: “Sinh ra, lớn lên ở
bằng hình thức trực tuyến 100% với sự nông thôn, bố mẹ làm nông nghiệp
tham gia của giáo viên là người Nhật rất vất vả mà thu nhập chưa cao. Em
Bản (đang sống ở Nhật Bản) mong muốn đầu tư vào lĩnh vực này và ngay
giúp nhiều người Việt ở Nhật Bản giao tại quê hương mình để nhiều người có
tiếp tốt hơn bằng ngôn ngữ này. Công việc làm hơn, sản xuất nông sản sạch
đã chứng kiến nhiều bạn học sinh của đáp ứng nhu cầu của thị trường Nhật
Việt Nam sang du học nhưng phải “đứt Bản, nâng cao giá trị sản xuất.”
gánh giữa đường”. Ngoài ra, Công hỗ
Qua những lần đi phiên dịch, tham
trợ các du học sinh Việt Nam thi vào gia các buổi giao lưu với doanh nghiệp
các trường đại học quốc lập tại Nhật địa phương, Công đã làm quen và
Bản bằng việc mở lớp luyện thi trực kết nối được với giám đốc, đại diện
tuyến miễn phí bằng tiếng Nhật. Đồng nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản.
thời em dành nhiều tâm huyết, công Với khả năng giao tiếp bằng tiếng
sức để cho ra đời bộ sách hỗ trợ luyện Nhật Bản, cùng sự am hiểu về văn hoá

của họ, Công dễ dàng đàm phán với
các doanh nghiệp. “Đã có 1 doanh
nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp có
ý định hợp tác cùng em và em đang
trực tiếp làm việc với doanh nghiệp
này. Hiện tại doanh nghiệp đang triển
khai các khâu điều tra thị trường, điều
tra chất lượng đất, khí hậu, bố trí máy
móc sản xuất. Nếu thành công em sẽ
bắt đầu tại chính quê hương mình với
loại cây chùm ngây vì các sản phẩm từ
chùm ngây được người Nhật Bản rất
ưa thích”, Công bật mí dự định tương
lai của mình.
Nhìn lại chặng đường 5 năm đã qua,
thành công bước đầu của Vũ Thành
Công không hề dễ dàng, không đến từ
may mắn, mà đã đến từ sự nỗ lực thật
sự, một quá trình khổ luyện và phấn
đấu hết mình. Tinh thần đó sẽ tiếp tục
mở ra thành công với những dự định
sắp tới của mình./.
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC

XÂY DỰNG BỆNH VIỆN VỆ TINH
tạo đòn bẩy để phát triển
DUY PHÚC

Bệnh viện Sản – Nhi Hưng Yên đang triển khai rất hiệu quả đề án xây dựng
bệnh viện vệ tinh. Đây là “đòn bẩy” tạo sức bật mạnh mẽ, giúp người dân
thuận lợi hơn trong việc khám, chữa bệnh; đồng thời giảm tải cho bệnh
viện tuyến trên.

B

Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên được trang bị thiết bị hiện đại trong điều trị

ệnh viện Sản – Nhi Hưng Yên
đặt phương châm liên tục
cập nhật, ứng dụng nhiều
kỹ thuật mới, trang thiết bị
hiện đại vào công tác chăm sóc và
điều trị, tập trung bồi dưỡng nâng
cao năng lực chuyên môn cho cán bộ.
Từ năm 2017 đến nay đã tiếp nhận 15
gói kỹ thuật với 31 lượt cán bộ tham
gia gồm: kỹ thuật về Sản và Nhi: Phẫu
thuật nội soi phụ khoa nâng cao;
phẫu thuật nội soi buồng tử cung và
vô sinh; cấp cứu hồi sức sơ sinh; xử trí
tai biến trong chuyển dạ đẻ; điều trị
các bệnh truyền nhiễm…
Đáng chú ý, bệnh viện đã áp dụng
phương pháp phẫu thuật nạo VA
bằng dao PLASMA và Hummer. Với

tính ưu việt nổi trội, kỹ thuật nạo VA
bằng dao mổ PLASMA được coi là kỹ
thuật mới, tiên tiến nhất trong lĩnh
vực phẫu thuật Tai - Mũi - Họng ở trẻ
em. Sau nạo VA, trẻ đã có thể về nhà
sau 3-4 giờ đồng hồ, ăn uống bình
thường, không cần kiêng nói.
Về lĩnh vực sản phụ khoa đã áp
dụng thành công kỹ thuật phẫu
thuật thẩm mỹ phục hồi tầng sinh
môn; sàng lọc ung thư vú, ung thư
cổ tử cung bằng khám nội soi và xét
nghiệm tế bào; chụp City 128 lát cắt
chụp cộng hưởng từ siêu dẫn 1.5 T
được đưa vào ứng dụng năm 2017;
qua đó phát hiện những bất thường
và đưa ra phác đồ điều trị chính xác
cho từng trường hợp, tạo cơ hội cho
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nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn có
con.
Hiện nay, có khoảng 95% sản phụ
sinh thường tại bệnh viện được thực
hiện quy trình chăm sóc trẻ sơ sinh
thiết yếu, 99% sản phụ sinh mổ được
xác định là khỏe mạnh cũng được áp
dụng phương pháp này, trừ trường
hợp chống chỉ định, khi đó trẻ vừa
sinh ra sẽ được tiếp xúc da kề da với
người mẹ. Theo thống kê tại bệnh
viện cho thấy, thực hiện phương pháp
này giúp giảm được 30% trẻ phải hồi
sức sơ sinh, giảm nguy cơ tử vong,
giảm nguy cơ nhiễm trùng, vàng da ở
trẻ sơ sinh, giúp trẻ khỏe mạnh, tăng
gắn kết tình cảm giữa mẹ và bé.

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT THỤ TINH NHÂN TẠO
CHO GÀ ĐÔNG TẢO ĐỂ BẢO TỒN NGUỒN GIỐNG QUÝ
THU PHƯƠNG

Viện công nghệ sinh học thuộc
Viện hàn lâm Khoa học Việt
Nam vừa triển khai thành công
đề tài “ứng dụng kỹ thuật thụ
tinh nhân tạo cho gà Đông Tảo
và Đông Tảo lai tại Hưng Yên”.

Đ

ề tài được triển khai tại 2 xã
Đông Tảo (Khoái Châu) và
Yên Hòa (Yên Mỹ), với mục
đích làm tăng khả năng sinh
sản, bảo tồn nguồn gen quý và nâng
cao chất lượng giống gà Đông Tảo.
Trong đó, số lượng gà Đông Tảo thuần
gần 500 con, gà Đông Tảo lai 450 con
được tuyển chọn theo các tiêu chí về
tuổi, khối lượng, đặc điểm hình thái,
phản xạ của bộ phận sinh dục.
Tiến sĩ Đỗ Văn Thu, viện Công nghệ
sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học
Việt Nam cho biết: đề tài áp dụng 2
phương pháp: sử dụng tinh pha loãng
và tinh đông lạnh kỹ thuật đơn giản.
Trong đó, tinh pha loãng đảm bảo tốt
khả năng thụ tinh, tỷ lệ trứng có phôi
đạt hơn 90%. Với tinh đông lạnh sẽ bảo
tồn nguồn giống thuần chủng trong
thời gian dài, tận dụng được những con
giống đẹp và phục hồi đàn gà nếu gặp
những bất lợi về thiên tai, dịch bệnh.

Theo ông Nguyễn Văn Hiệu và các
hộ chăn nuôi gà ở xã Đông Tảo: kỹ
thuật thụ tinh nhân tạo này hiệu quả
cao hơn so với phối giống tự nhiên,
tạo ra con gống tốt, tăng nhanh đàn
và tăng giá trị trên 30%. Đàn gà con
sau khi ấp trứng sinh ra có tỷ lệ đậu đạt
98%, sau 16 tuần gà có tỷ lệ sống đạt
95%; trong khi gà được phối giống tự
nhiên chỉ đạt 88%. Hơn nữa, khả năng
sinh trưởng cũng cao hơn 10%.
Bà Lê Thị Thắm, Phó Giám đốc Sở

Khoa học và công nghệ Hưng Yên
khẳng định, với phương pháp thụ tinh
nhân tạo không đòi hỏi kỹ thuật phức
tạp, đã giúp cho người chăn nuôi tự làm
chủ được công nghệ, tăng nhanh đàn
gà và bảo vệ được nguồn giống thuần
chủng. Từ hiệu quả này, ngành khoa
học và ngành nông nghiệp ở Hưng Yên
sẽ tiếp tục ứng dụng kỹ thuật thụ tinh
nhân tạo trên diện rộng, quy mô lớn
hơn để đàn gà Đông Tảo phát triển đạt
hiệu quả cao, chất lượng và bền vững./.
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CAN THIỆP NỘI MẠCH
TRONG ĐIỀU TRỊ
THẢO HOÀN

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên đã triển khai thành công kỹ thuật chụp và can thiệp nội
mạch, tạo bước đột phá trong điều trị các bệnh lý hẹp mạch vành, nhồi máu cơ tim, các
bệnh lý về van tim; nút mạch trong các bệnh lý: u gan, u xơ tử cung…

Kỹ thuật điều trị nút
mạch được áp dụng tại
Bệnh viện đa khoa tỉnh
Hưng Yên

K

ỹ thuật này có ưu điểm là
giúp các bác sĩ phát hiện sớm
các tình trạng bất thường của
dòng máu, giúp cho việc chẩn
đoán và điều trị chính xác các bệnh
lý nghiêm trọng có liên quan đến sự
tuần hoàn của máu trong cơ thể, lên
kế hoạch giải phẫu và giúp xác định
chính xác các vị trí tổn thương bên
trong cơ thể.
Với sự trợ giúp của các bệnh viện
và các chuyên gia đầu ngành cả nước
như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện
Bạch Mai, ban giám đốc Bệnh viện đa
khoa tỉnh Hưng Yên đã nắm bắt cơ hội
cắt cử kíp chuyên môn đi học tập kỹ
thuật can thiệp nội mạch, đồng thời
đầu tư hàng loạt trang thiết bị hiện
đại như: Máy chụp mạch DSA số hóa;
hệ thống máy chụp cắt lớp 64 dãy;
máy chụp cộng hưởng từ…
Bác sĩ Hoảng Quốc Khái – Phó giám
đốc bệnh viện cho biết: “Phương pháp

này có nhiều ưu điểm vượt trội, không
phải phẫu thuật, tổn hại ít, hiệu quả
cao, mở ra một hướng đi mới trong
điều trị các bệnh khó, đặc biệt trong
thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục thực
hiện can thiệp lấy cục máu đông…”
Bệnh viện đã lựa chọn những bác
sĩ, kỹ thuật viên đi đào tạo ở bệnh
viện Bạch Mai, tham gia các Hội nghị,
Hội thảo về can thiệp mạch quốc
gia, quốc tế, thường xuyên cập nhật
thông tin mới nhất về ứng dụng tiến
bộ y học nói chung và lĩnh vực can
thiệp mạch nói riêng. Những người
được cử đi đều là cán bộ trẻ, có năng
lực chuyên môn cao và tâm huyết với
nghề.
Đây là một kỹ thuật sử dụng các
dụng cụ chuyên dụng luồn vào lòng
mạch đến các cơ quan đích để bơm
thuốc, bít tắc hoặc làm giãn mạch
máu để điều trị. Phương pháp này
thay thế cho phương pháp mổ mở,
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phức tạp, ít xâm lấn, bệnh nhân hồi
phục sức khỏe nhanh. Đồng thời có
thể điều trị được nhiều bệnh lý, nhất
là đối với gan có khối u nằm ở giữa.
Từ đầu năm 2018 đến nay, Bệnh viện
đa khoa tỉnh đã thực hiện khoảng gần
30 ca nút mạch can thiệp chung. Bác
sĩ CKI Nguyễn Cảnh Quân, người chịu
trách nhiệm chính chia sẻ: “Đây là một
kỹ thuật khó, bên cạnh sự trợ giúp
không thể thiếu của máy móc hiện
đại là năng lực làm chủ kỹ thuật của
cán bộ y tế. Mình tôi không thể làm
được mà cần có cả một ekíp kỹ thuật,
mọi người cùng hỗ trợ cho nhau để
tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho
người bệnh. Chúng tôi đã thực hiện
nút mạch điều trị các bệnh: ung thư
gan, nút mạch cầm máu ở bệnh nhân
ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối gây
chảy máu âm đạo, nút mạch thận,
nách, nút mạch u xơ tử cung…”

NÔNG DÂN PHÙ CỪ

BIẾN CHẤT THẢI CHĂN NUÔI
THÀNH PHÂN HỮU CƠ
Hiện nay, ông Nguyễn Hữu Tân, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ áp dụng máy
tách, ép chất thải chăn nuôi lợn nhằm xử lý chất thải chăn nuôi và sản xuất
phân bón hữu cơ chất lượng cao phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch. Đây là
giải pháp bảo vệ môi trường mang hiệu quả khả quan.

Ông Nguyễn Hữu Tân vận hành máy chế biến
phân hữu cơ

20

năm phát triển mô
hình nuôi lợn, một
trong những vấn đề
được ông Tân đặc
biệt quan tâm là việc xử lý chất thải
trong chăn nuôi. Bởi với số lượng
đàn nuôi lớn khoảng 500 con, có khi
lên tới hàng nghìn con lợn, mỗi ngày
phải có từ 1-2 tạ chất thải cần được
xử lý.
Ông Tân cho biết, gia đình ông sử
dụng hầm bioga với công suất lớn
để xử lý chất thải chăn nuôi nhưng
chưa đáp ứng được nên ông luôn
trăn trở tìm ra giải pháp hữu hiệu.
Cuối tháng 11/2017, ông Tân đưa
vào vận hành máy tách, ép chất thải
mang lại hiệu quả rõ rệt. Chất thải
từ các chuồng nuôi lợn được dồn
xuống bể. Khi máy vận hành sẽ hút

Sản phẩm phân bón hữu cơ được làm từ máy
của ông Nguyên Hữu Tân

chất thải này, tách và ép chất thải
thành nước và phân hữu cơ riêng
biệt. Phân hữu cơ khô kiệt được đẩy
trực tiếp ra ngoài, còn nước thải đổ
xuống một bể khác để xử lý.
Sau khi thu được 2 sản phẩm
phân hữu cơ khô và nước thải, ông
Tân sẽ sử dụng men vi sinh để ủ
phân và xử lý nước. Đối với phân khô,
dùng men vi sinh trộn đều với tỷ lệ
thích hợp, ủ trong 3 – 4 tuần sẽ tạo
ra sản phẩm phân hữu cơ chất lượng
cao không mùi, giàu dinh dưỡng để
cây dễ hấp thu. Mỗi bao phân hữu cơ
có giá bán 20.000 đồng. Trung bình
mỗi tháng ông Tân thu được khoảng
10 triệu đồng.
Với nước thải, ông Tân sử dụng
men vi sinh trong 1 tuần sẽ giúp xử
lý nước thải không còn mùi có thể

sử dụng tưới trực tiếp cho cây hoặc
nuôi cá. Sau 5 tháng sử dụng máy
tách, ép chất thải chăn nuôi đã giúp
gia đình ông thêm thu nhập, đàn
chăn nuôi phát triển khỏe mạnh,
môi trường chăn nuôi và môi trường
sống được đảm bảo.
Được biết chiếc máy này có giá
hơn 80 triệu đồng, nằm trong dự
án “Xử lý chất thải chăn nuôi và sản
xuất phân bón hữu cơ chất lượng
cao phục vụ sản xuất nông nghiệp
sạch” do Sở Nông nghiệp & Phát
triển nông thôn chủ trì. Hướng đến
nền nông nghiệp phát triển bền
vững, những mô hình xử lý tốt chất
thải trong chăn nuôi như thế này cần
được nhân rộng.
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ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TIÊN TIẾN
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH HƯNG YÊN
THU HUYỀN

Ngày 30/3, tại Hưng Yên
diễn ra hội thảo “Các
trường đại học kỹ thuật vì
sự phát triển bền vững của
tỉnh Hưng Yên”. Hội thảo
do UBND tỉnh Hưng Yên
và trường Đại học Thủy lợi
phối hợp tổ chức, với sự
tham gia của gần 300 đại
biểu, nhà khoa học, các
giảng viên của 26 trường
đại học trong cả nước.

H

ơn 50 bài tham luận,
nghiên cứu của các
chuyên gia mang đến hội
thảo nhiều kinh nghiệm
quý, các mô hình sáng tạo, tập trung
vào các nhóm lĩnh vực nhằm phục vụ
công cuộc phát triển của tỉnh Hưng
Yên gồm: nông nghiệp, phát triển
nông thôn và văn hóa xã hội; công
nghiệp, giao thông, môi trường và
công nghệ thông tin; tài sản trí tuệ và
phát triển doanh nghiệp.
Theo đó, lĩnh vực nông nghiệp có
20 đề tài đề cập đến các vấn đề về
thực trạng giải pháp nghiên cứu, ứng
dụng thành tựu khoa học và công
nghệ trong nông nghiệp đã được áp
dụng thành công tại Hưng Yên. Điển
hình như các đề tài: hệ thống tưới và
phun thuốc trừ sâu tự động cho vườn
cây ăn trái ở Hưng Yên của trường Đại
học Cần Thơ; nghiên cứu tách chiết và
ứng dụng tinh dầu nghệ vàng ở huyện
Khoái Châu của trường Đại học Kinh tế
Kỹ thuật Công nghiệp; xây dựng mô
hình nuôi cá nheo Mỹ tại Hưng Yên của
Học viện Nông nghiệp Việt Nam...

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Lĩnh vực phát triển nông thôn có
nhiều đề tài mang tính sáng tạo và
phát minh mới mang lại hiệu quả khả
quan như: ảnh hưởng của kỹ thuật
tưới tiết kiệm nước đến động thái
kẽm trong đất lúa phù sa sông Hồng
của trường Đại học Thủy lợi; Ứng
dụng trạm bơm cột nước thấp phục
vụ tưới tiêu ở Hưng Yên của trường
Đại học Thủy lợi và Công ty khai thác
công trình thủy lợi Hưng Yên; vai trò
của tỉnh Hưng Yên trong quy hoạch
vùng Thủ đô của Học viện Kỹ thuật
Quân sự; tích tụ đất đai hướng tới
sản xuất hàng hóa tại Hưng Yên của
trường Đại học Lâm nghiệp...
Về lĩnh vực công nghiệp, giao
thông, môi trường, tài sản trí tuệ có
các đề tài mang ý nghĩa thiết thực
như: kết cấu mặt đường giao thông
nông thôn sử dụng bê tông đầm lăn
và định hướng áp dụng ở Hưng Yên
của trường Đại học Giao thông vận
tải; tác động của biến đổi khí hậu và
thách thức an ninh nguồn nước trên
địa bàn Hưng Yên của trường Đại học
Thủy lợi; Ứng dụng 3D trong trình
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diễn bảo tồn kiến trúc Phố Hiến của
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
thông; giải pháp nâng cao giá trị
thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên của
trường Đại học Thái Nguyên....
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Thế Cử
nhấn mạnh: Các đề tài tham luận
được nêu tại hội thảo lần này có tính
ứng dụng cao, và rất có ý nghĩa. Hiện
nay, bên cạnh những thành tựu đã
đạt được, Hưng Yên đang gặp phải
những thách thức cần giải quyết để
phát triển bền vững. Đó là tình trạng
ô nhiễm môi trường do chất thải từ
hoạt động sản xuất công nghiệp và
sinh hoạt gây ra; chất lượng kết cấu hạ
tầng giao thông; việc ứng dụng khoa
học công nghệ trong sản xuất nông
nghiệp còn nhiều hạn chế. Vì vậy tỉnh
Hưng Yên mong muốn các nhà khoa
học cùng nghiên cứu, đề xuất các giải
pháp, mô hình sáng tạo ứng dụng
vào thực tiễn, nhằm tạo ra bước đột
phá mới để Hưng Yên tăng trưởng
kinh tế và phát triển bền vững./.

MÃ ĐỘC EMOTET TẤN CÔNG
VÀO HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA VIỆT NAM
TRUNG HIỀN

N

guồn tin từ Cục An toàn thông tin (thuộc Bộ
Thông tin và Truyền thông) ngày 8/8 cho
biết, qua hoạt động theo dõi và thu thập
thông tin, hồi đầu tháng Tám, đơn vị này đã
phát hiện ít nhất 171 địa chỉ IP của Việt Nam (tương
ứng với 171 hệ thống thông tin đằng sau) có thể đã bị
lây nhiễm mã độc Emotet.
Theo đánh giá của một số tổ chức quốc tế về an
toàn thông tin, Emotet là mã độc đang gây ảnh hưởng
trên diện rộng với trên 5.000 tổ chức ở 170 quốc gia
đã bị ảnh hưởng (hơn 70.000 địa chỉ IP public và hơn
4.000 ASN [tập hợp các mạng có cùng chính sách định
tuyến và thường thuộc quyền quản lý, khai thác của
một chủ thể-pv] được phát hiện có hoạt động liên
quan đến mã độc này).
Nhằm bảo đảm an toàn không gian mạng Việt Nam,
Cục An toàn thông tin khuyến nghị các cơ quan, tổ chức,
đơn vị giới hạn và kiểm soát kết nối giao thức SMB giữa
các máy client (có thể sử dụng tường lửa trên từng máy).
Bên cạnh đó, cần sử dụng và thường xuyên cập
nhật dấu hiệu cho các giải pháp phòng, chống
mã độc; Cập nhật các bản vá cho hệ điều hành;
Theo dõi và cập nhật các biện pháp lọc thư điện
tử rác và chặn địa chỉ IP nghi ngờ trên tường lửa.
Cũng theo Cục An toàn thông tin, từ ngày 30/7-5/8,
đơn vị này ghi nhận ít nhất 606 trang web đặt tại Việt
Nam bị lợi dụng để thực hiện tấn công lừa đảo; 6
nhóm lỗ hổng trên các sản phẩm, dịch vụ công nghệ
thông tin phổ biến có thể gây ảnh hưởng lớn đến
người dùng ở Việt Nam…/.
BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG
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VNPT HỖ TRỢ HƯNG YÊN

PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÔNG MINH
BÍCH NGỌC

Ngày 22/5, Tập đoàn Viễn
thông VNPT và tỉnh Hưng
Yên phối hợp triển khai đề
án “Ứng dụng công nghệ
thông tin trong du lịch”,
đồng thời ký thỏa thuận
hợp tác về du lịch thông
minh tỉnh Hưng Yên.

T

hỏa thuận hợp tác được ký
kết giữa VNPT và tỉnh Hưng
Yên nhằm phối hợp xây dựng
và triển khai Đề án tổng thể
ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp
cận cách mạng công nghệ 4.0 trong
ngành Du lịch. Hai bên sẽ phối hợp
xây dựng cổng thông tin, các mô hình
Khu du lịch, điểm du lịch thông minh;
xây dựng chương trình hợp tác ứng
dụng CNTT, dịch vụ viễn thông phục
vụ công tác quản lý, điều hành, kết nối
thông tin với các huyện, thành phố
trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ du lịch trong nước
và quốc tế.
VNPT Hưng Yên cũng sẽ cung cấp
các giải pháp công nghệ và dịch vụ
viễn thông phục vụ việc xây dựng
hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thu
thập, điều tra thông tin khách du lịch;
nâng cao hiệu quả công tác tuyên
truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch điện
tử (E-Marketing) tại tỉnh. Đơn vị này
cũng sẽ cung cấp công nghệ, các ứng
dụng phầm mềm du lịch, chỉ đường,
quảng cáo thông minh phục vụ cho
du khách và người dân khi thăm quan
du lịch trên địa bàn Hưng Yên.
Theo ông Tô Mạnh Cường, Phó
Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT: hiện
nay các đơn vị thành viên của VNPT tại
các địa phương cũng đã hỗ trợ tư vấn

Ký thỏa thuận hợp tác về du lịch thông minh tỉnh Hưng Yên.

và triển khai Hệ thống du lịch thông
minh tại 61/63 tỉnh, thành phố trong
cả nước. Nhiều địa phương đạt tính
khả thi cao như: Kiên Giang, Ninh Bình,
Đắk Lắk, Cao Bằng, Thành phố Hồ Chí
Minh, Hà Nội…Năm 2017, nhiều tỉnh
thành phố xây dựng Đề án Du lịch
thông minh và đã hoàn thành góp
phần tạo ra những sản phẩm du lịch
hiện đại phục vụ nhu cầu của khách du
lịch trong nước và quốc tế, thúc đẩy sự
chuyên nghiệp hóa của ngành du lịch
trong nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên,
Nguyễn Duy Hưng cho biết: Trên cơ
sở Quy hoạch tổng thể phát triển du
lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025 tầm
nhìn đến năm 2030, tỉnh chỉ đạo các
ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các dự án trong quy hoạch.
Tập trung cung cấp các cơ sở dữ liệu
về du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng
của ngành, địa phương mình cho cơ
quan chuyên môn để nhanh chóng
hoàn thiện hệ thống thông tin về du
lịch trên địa bàn. Qua đó, cụ thể hóa và
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đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp
4.0. Tỉnh phấn đấu từ nay đến cuối
năm 2018 hoàn thành hệ thống cập
nhật thông tin du lịch của tỉnh để đến
đầu năm 2019, khách du lịch có thể tra
cứu được đầy đủ các thông tin về du
lịch Hưng Yên.
Tỉnh Hưng Yên đặt ra mục tiêu phát
triển du lịch thành ngành kinh tế mũi
nhọn, tạo điểm nhấn trong chuyển
dịch cơ cấu kinh tế; phấn đấu đạt tốc
độ tăng trưởng từ 15-20% mỗi năm
để từ nay đến năm 2025, đón khoảng
3-4 triệu lượt khách du lịch, với tổng
doanh thu đạt từ 3.000-4.000 tỷ đồng/
năm; tạo việc làm cho trên 40 nghìn
lao động. Hiện, trên địa bàn đang hình
thành các điểm du lịch hấp dẫn như:
Quần thể di tích quốc gia Phố Hiến,
chùa Nôm, đền Đa Hòa Dạ Trạch, đền
Phù Ủng... Tại các huyện Văn Giang,
Văn Lâm, Khoái Châu, Yên Mỹ, Tiên Lữ,
thành phố Hưng Yên đang xây dựng
các điểm du lịch mang nét đặc trưng,
có sản phẩm như du lịch làng nghề, du
lịch tâm linh, du lịch sinh thái./.

YÊU CẦU 13 DOANH NGHIỆP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG

GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
TRUNG KIÊN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Thế Cử cho biết, tỉnh
vừa quyết định phê duyệt danh sách 13 cơ sở gây ô nhiễm
môi trường năm 2017 trên địa bàn cần xử lý, khắc phục
ngay các hiện tượng xả thải vượt quy chuẩn.

Đ

ây là các doanh nghiệp nằm
trong danh sách cơ sở gây
ô nhiễm môi trường đã bị
tỉnh Hưng Yên xử phạt gồm:
Công ty TNHH công thương Tinh Nhuệ
Hưng Yên; Công ty TNHH Việt Đức;
Công ty TNHH công nghiệp Nam Thái;
Công ty cổ phần Mikado (NPG); Công ty
TNHH Đăng Hường; Công ty TNHH sản
xuất thương mại Minh Ngọc; Công ty
cổ phần bao bì Thuận Hòa Phát; Công
ty TNHH thương mại kỹ thuật 3Q; Công
ty cổ phần đầu tư và phát triển Thái
Dương; Công ty TNHH dinh dưỡng Phú
Sỹ; Công ty cổ phần Châu Giang Hưng
Yên; Công ty TNHH Hoàng Hợp; Công
ty cổ phần sản xuất và thương mại VTS.
Theo kết quả lấy mẫu của Sở Tài
nguyên và Môi trường Hưng Yên,
Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường (Công an tỉnh Hưng
Yên): các doanh nghiệp nói trên đều có
thông số xả thải vượt quy chuẩn cho
phép; trong đó, thông số về Coliform,
BOD, COD, Amoni vượt gấp nhiều lần

so với quy chuẩn Việt Nam cột B, với
mức từ 2 đến 80 lần. Điển hình như:
Công ty TNHH Hoàng Hợp ở huyện Mỹ
Hào; Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
ở huyện Ân Thi; Công ty TNHH công
thương Tinh Nhuệ Hưng Yên và Công
ty cổ phần Mikado đóng trên địa bàn
huyện Văn Lâm... Riêng Công ty Hoàng
Hợp đã nhiều lần bị xử phạt, nhưng vẫn
tái diễn việc xả thải tự do ra môi trường
ở mức trầm trọng hơn.

Tỉnh Hưng Yên yêu cầu 13 doanh
nghiệp trên phải thực hiện nghiêm
các biện pháp xử lý ô nhiễm môi
trường xong trước ngày 31/7. Trong
đó, cần phối hợp với các cơ quan
chuyên môn để thiết kế lắp đặt các
thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường
phù hợp với thực tế sản xuất để giảm
thiểu lượng thải các chất gây ô nhiễm,
đạt quy chuẩn môi trường cho phép.
Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất
thải bảo đảm đạt yêu cầu trước khi
thải ra môi trường. Đồng thời, thực
hiện nghiêm ngặt quy trình vận hành
các hệ thống xử lý chất thải, tạo điều
kiện thuận lợi để các cơ quan chức
năng thực hiện kiểm tra và giám sát
công tác bảo vệ môi trường của cơ sở.
Tỉnh Hưng Yên cũng giao Sở Tài
nguyên và Môi trường phối hợp với các
ngành liên quan và các huyện, thành
phố giám sát chặt chẽ các cơ sở, xử lý
nghiêm những đơn vị vi phạm và báo
cáo cấp thẩm quyền đình chỉ sản xuất
đối với những cơ sở cố tình không thực
hiện các biện pháp xử lý môi trường
theo quy định. Mặt khác hướng dẫn các
cơ sở đã hoàn thành việc xử lý ô nhiễm
làm thủ tục, để đưa ra khỏi danh sách
cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy
định./.

Chất thải gây ô nhiễm nghiêm trọng do các doanh nghiệp xả trực tiếp ra môi trường
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XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI
CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN
THU PHƯƠNG

Tỉnh Hưng Yên vừa triển khai
dự án thí điểm xử lý nước thải
sinh hoạt thông qua chuyển
giao kỹ thuật công nghệ
Johkasou Nhật bản. Đây là
công trình xử lý nước thải
sinh hoạt tại nguồn, phục
vụ các khu vực không có hệ
thống thu gom và xử lý nước
thải tập trung.

D

ự án được thực hiện trong
thời gian 30 tháng tại khu
đô thị Ecopark thuộc huyện
Văn Giang và trường mầm
non xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Với
tổng kinh phí hơn 900.000 USD, dự
án được thực hiện từ vốn viện trợ phi
chính phủ nước ngoài không hoàn
lại của các nhà tài trợ: Công ty TNHH
Kankyo Bunseki Kenkyusho; Công ty
TNHH Showa Eisei Center; Tập đoàn
công nghiệp Honda và Cơ quan Hợp
tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
Mục tiêu của dự án là khảo sát
nhằm cải thiện chất lượng xử lý nước
thải sinh hoạt ở Việt Nam thông qua
việc giới thiệu công nghệ Johkasou và
chuyển giao kỹ thuật vận hành, bảo
dưỡng. Theo đó, sẽ phát triển các thiết
bị, dịch vụ bảo dưỡng và vận hành

công nghệ này phù hợp với thị trường
Việt Nam, góp phần đẩy mạnh việc xây
dựng luật, quy định có liên quan đến
xử lý nước thải sinh hoạt. Đồng thời,
xây dựng kế hoạch kinh doanh để
cung cấp các dịch vụ Johkasou Nhật
Bản, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải
mang lại hiệu quả thiết thực, ngăn
chặn tình trạng ô nhiễm môi trường.
Công nghệ xử lý Johkkasou của
Nhật Bản được đánh giá là tiên tiến
hiện nay đã và đang được áp dụng
rộng rãi ở quốc gia này. Ưu điểm của
công nghệ này là nhỏ gọn, lắp đặt
nhanh, sử dụng trên nhiều địa hình
khác nhau. Cấu trúc của công nghệ
gồm hệ thống 5 bể, trong đó 2 bể
đầu dùng để tách chất thải rắn còn lại
chất hữu cơ được phân hủy bằng các
vi sinh, bể 3 dùng vi sinh suy giảm chất
ô nhiễm bằng oxy hóa, bể lắng và cuối
cùng là bể khử trùng trước khi xả thải
ra ngoài.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế
Cử cho biết, tỉnh đã đề nghị Chính
phủ Nhật Bản tiếp tục quan tâm giúp
đỡ Hưng Yên trong lĩnh vực xử lý môi
trường. Đồng thời yêu cầu 2 đơn vị, 2
địa phương và các cơ quan liên quan
phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận
lợi nhất để thực hiện dự án công nghệ
này, nếu thấy hiệu quả sẽ đề xuất
phương án xử lý diện rộng. /.

Nhà máy được đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại
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XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH

ĐẠT CHUẨN CHO VÙNG NÔNG THÔN
TTXVN

Tỉnh Hưng Yên đã quy
hoạch hệ thống cấp
nước sạch tập trung
đến năm 2020 và định
hướng đến năm 2030,
phấn đấu từ nay đến
năm 2020 đạt 70% dân
số trên địa bàn được
sử dụng nước sạch với
tiêu chuẩn dùng nước
khoảng 70 lít/người/
ngày đêm.

T

Các nhà máy nước sạch trên địa bàn được đầu tư máy móc thiết bị hiện đại

heo ông Nguyễn Văn Doanh,
Giám đốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Hưng
Yên: tòan tỉnh hiện có 31 đơn
vị, doanh nghiệp quản lý 37 nhà máy
sản xuất nước sạch đạt chuẩn, cấp cho
45 hệ thống cấp nước tập trung phục
vụ 161 xã, phường, thị trấn trong toàn
tỉnh. Trong đó có 24 hệ thống sử dụng
nước đầu vào là nguồn nước ngầm, 21
hệ thống sử dụng nguồn nước mặt từ
nguồn sông Hồng, sông Luộc, sông Bắc
Hưng Hải và hệ thống sông Thái Bình.
Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 sẽ
có 100% số người dân trong tỉnh được
sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn.
Hiện trên địa bàn có nhiều công
trình nước sạch đang hoạt động phát
huy hiệu quả tốt. Điển hình như công
trình cấp nước tập trung xã Thuần Hưng
(Khoái Châu) được đầu tư kinh phí trên
30 tỷ đồng, công suất 1.500m3/ngày
đêm, với hệ thống mạng lưới đường
ống cấp nước sinh hoạt theo quy chuẩn
(định mức 100 lít/người/ngày, đêm),
cấp nước cho hơn 12.000 người dân các
xã Thuần Hưng, Đại Hưng, Thành Công,
Nhuế Dương.

Tại các địa phương còn có các công
trinh cấp nước tập trung quy mô lớn
như: nhà máy cấp nước sạch An Bình
cấp nước cho 10 xã của huyện Tiên Lữ
và thành phố Hưng Yên; Nhà máy cấp
nước Dạ Trạch cung cấp nước cho 14
xã của huyện Khoái Châu; Nhà máy
cấp nước Hồng Quang cấp nước cho
5 xã của huyện Ân Thi và Kim Động...
Các công trình này đang phát huy hiệu
quả, đáp ứng nhu cầu cấp nước sạch
cho hàng chục nghìn người dân.
Ông Lê Trung Kiên, Giám đốc
Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh
môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên
cho biết: toàn tỉnh hiện có 89/161 xã,
phường, thị trấn (chiếm 55%) trong
toàn tỉnh đã được cấp nước sạch; có

42 xã tiếp tục được lắp đặt đường ống
để cấp nước sạch cho người dân trong
năm 2018. Đây là nguồn nước sạch đạt
tiêu chuẩn, thông qua hệ thống các
trạm cấp nước tập trung đã được đầu
tư xây dựng trong toàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
Nguyễn Minh Quang cho hay, tỉnh
chú trọng đầu tư các nhà máy nước
có công nghệ xử lý mới, cấp nước an
toàn và vệ sinh cho nhân dân, các khu
đô thị và khu công nghiệp.hướng tới
phát triển ổn định, bền; tạo điều kiện
khuyến khích các thành phần kinh tế
tham gia đầu tư và phát triển hệ thống
cấp nước.
Năm 2018, tỉnh Hưng Yên phấn đấu
đưa tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp
vệ sinh lên 95%, số hộ dân sử dụng
nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia đạt tỷ lệ 70%; 100% trường
học, trạm y tế có nước sạch, nhà tiêu
hợp vệ sinh; hoàn thành lắp đặt đường
ống, cấp nước đạt quy chuẩn từ các
trạm cấp nước tập trung cho trên 90%
số xã trên địa bàn./.
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KẾT NỐI CUNG CẦU, XÚC TIẾN TIÊU THỤ

SẢN PHẨM VÙNG NÔNG THÔN
THANH HUYỀN

Tăng cường kết nối cung cầu,
tạo lập chuỗi liên kết bền vững
trong sản xuất tiêu thụ sản
phẩm, thúc đẩy gắn kết giao
thương giữa doanh nghiệp
với nhà sản xuất, tạo sản
phẩm chất lượng uy tín đối với
thị trường trong nước và xuất
khẩu... Đây là những vấn đề
trọng tâm được đưa ra tại hội
nghị “Kết nối cung cầu tiêu thụ
sản phẩm nông nghiệp, công
nghiệp tiêu biểu của các vùng
nông thôn tỉnh Hưng Yên”,
diễn ra ngày 29/5.

Ô

ng Nguyễn Văn Thơ, Giám
đốc Sở Công Thương Hưng
Yên cho biết, mục đích của
chương trình kết nối cung
cầu nhằm hợp tác giao thương với các
tỉnh, thành phố trong cả nước. Tập
trung vào các nông sản đạt các tiêu
chuẩn VietGap, GlobalGap; giúp các
doanh nghiệp, người sản xuất thiết lập
chuỗi liên kết chặt chẽ, ổn định giữa
vùng sản xuất của tỉnh và thị trường
tiêu thụ.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tham quan sản phẩm nhãn muộn Khoái Châu

Theo ông Nguyễn Văn Doanh, Giám
đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên,
cùng với các sản phẩm nhãn lồng Phố
Hiến, tương Bần, gà Đông Tảo... trên địa
bàn đang phát triển thêm nhiều sản
phẩm chất lượng cao như cam Hưng
Yên, chuối tiêu hồng Khoái Châu, quất
cảnh Văn Giang, vải lai chín sớm Phù
Cừ, nghệ Chí Tân...
Bà Vũ Thị Xuân Hương, tập đoàn
T&T chia sẻ, đơn vị đang xúc tiến xây
dựng vùng trồng vải Hưng Yên với diện

Lễ hội cam Hưng Yên kết nối người tiêu dùng và người sản xuất
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tích ban đầu 70 ha tại huyện Phù Cừ, sẽ
quy hoạch vùng nguyên liệu VietGap,
đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sang
châu Âu, châu Mỹ; nhằm tạo cơ hội
mới cho người trồng vải Hưng Yên vào
những năm tới.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
Nguyễn Minh Quang cho hay, Hưng
Yên có nhiều nông sản có thế mạnh,
nhưng thị trường tiêu thụ còn hạn hẹp.
Hiện tỉnh có nhiều cơ chế, giải pháp hỗ
trợ phát triển sản xuất nông nghiệp
hàng hóa, nông nghiệp sạch. Trong đó,
tập trung nâng cao chất lượng, mẫu
mã, bao bì đóng gói, tạo ra nhiều sản
phẩm hấp dẫn người tiêu dùng; mở
rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài
nước.
Tại hội nghị đã có 18 biên bản ghi
nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp
với các cơ sở, hợp tác xã sản xuất trong
tỉnh. Các doanh nghiệp cũng phổ biến
quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc
nhãn, cam, vải tại Hưng Yên cho các
hợp tác xã, nhằm giúp người sản xuất
áp dụng quy trình chăm sóc tiên tiến,
đảm bảo an toàn thực phẩm. /.

CHUYỂN ĐỔI HƠN 7.000 HA ĐẤT LÚA SANG
TRỒNG CÂY VÀ NUÔI THỦY SẢN
THU HUYỀN

T

ỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt
kế hoạch chuyển đổi hơn
7.000 ha đất cấy lúa sang
trồng cây hàng năm, cây lâu
năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng
thủy sản. Trên cơ sở đó nhằm mở rộng
các mô hình sản xuất tập trung quy
mô lớn, tạo thành vùng nông nghiệp
hàng hóa hiệu quả cao, phục vụ tái cơ
cấu lĩnh vực nông nghiệp.
Bà Đoàn Thị Chải, Phó Giám đốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Hưng Yên cho biết, theo kế hoạch
chuyển đổi, cây lâu năm như nhãn lồng
sẽ được trồng tập trung tại các huyện
Khoái Châu, Kim Động, thành phố
Hưng Yên, Tiên Lữ và một số xã ở huyện
Ân Thi, Phù Cừ. Cây vải lai u, lai trứng
chín sớm trung chủ yếu ở huyện Phù
Cừ và một số xã của huyện Ân Thi. Cây
có múi (cam, quýt, bưởi phù hợp vứi
chuyển đổi đất tại những ruộng đất thịt
của các huyện Văn Giang, Khoái Châu,
Kim Động, Yên Mỹ, thành phố Hưng
Yên và mở rộng ở một số xã ở Phù Cừ,
Ân Thi và Văn Lâm.
Cây ăn quả hàng năm như chuối,
đu đủ, thanh long được chuyển đổi ở
các vùng chân ruộng cao tại các huyện
Khoái Châu, Yên Mỹ, Kim Động; hoặc
trồng trên bờ ruộng đã chuyển sang
nuôi trồng thủy sản, ruộng trũng đất
không chua đã được tôn cao. Với cây
ăn quả khác như ổi, xoài, táo... các địa
phương và nông dân tiếp tục mở rộng
tại các khu vực đã chuyển đổi từ trước
để tạo vùng sản xuất lớn.
Với những vùng chân ruộng cao,

Nhiều mô hình
chuyển đổi cho
hiệu quả cao

chất đất tốt ở các huyện Khoái Châu,
Yên Mỹ, Văn Lâm, Kim Động được
chuyển đổi sang trồng nhóm dược liệu
như tam thất, bạc hà, ngưu tất, nghệ,
gừng, địa liền. Tại các huyện Văn Giang,
Yên Mỹ, Văn Lâm, Kim Động, thành phố
Hưng Yên tập trung trồng hoa cây cảnh
hoặc sản xuất giống cây và các loại cây
ăn quả lâu năm tại huyện Khoái Châu.
Các khu ruộng thuận lợi về tưới tiêu,
ít bị ngập úng ở các huyện Văn Lâm,
Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ, Mỹ Hào được
chuyển đổi sang trồng nhóm cây rau
quả thực phẩm như: cà chua, bí, đậu,
cải, rau gia vị... bố trí theo phương thức
luân canh, xen canh hợp lý để tăng vụ,
phù hợp với khí hậu thời tiết từng mùa.
Những chân ruộng vàn, chất đất kém
và trung bình tại các huyện Văn Lâm,
Mỹ Hào, Yên Mỹ, Kim Động, Thành phố
Hưng Yên chuyển sang trồng cây làm
thức ăn thô xanh để phục vụ chăn nuôi
như cỏ voi, ngô.

Về nuôi trồng thủy sản kết hợp
trồng lúa hoặc cây ăn quả, tại các
huyện Mỹ Hào, Yên Mỹ, Ân Thi, Tiên
Lữ các diện tích đất lúa thường xuyên
bị ngập úng, khó thoát nước, ruộng
không bị chua, có nguồn nước tốt
chuyển sang nuôi trồng thủy sản kết
hợp chăn thả các loại thủy cầm như:
vịt, ngan, ngỗng; kết hợp trồng các
loại cây ăn quả trên bờ để tăng hiệu
quả sử dụng.
Ông Nguyễn Minh Quang, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho
biết, tỉnh đã giao kế hoạch chuyển đổi
cho các địa phương thực hiện từ nay
đến năm 2020. Trước mắt năm 2018
triển khai hơn 2.600 ha. Các huyện,
thành phố xác định loại cây trồng,
thủy sản và vật nuôi phù hợp với vùng
chuyển đổi, đáp ứng yêu cầu thời vụ,
kỹ thuật, nhu cầu thị trường để hướng
dẫn nông dân thực hiện mang lại hiệu
quả thiết thực./.
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Kêu gọi kiều bào về quê hương
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH
TRUNG KIÊN

“Hưng Yên luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút kiều bào về quê hương đầu tư,
đồng thời đề nghị bà con quảng bá với bạn bè quốc tế những tiềm năng lợi thế để thu
hút đầu tư nước ngoài”. Đây là lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trong buổi gặp
mặt thân mật kiều bào về thăm quê hương đón xuân Mậu Tuất vừa qua.

T

ỉnh Hưng Yên hiện có trên
10 nghìn kiều bào đang
sinh sống, làm việc ở nhiều
quốc gia trên thế giới như:
Liên bang Nga, Cộng hòa Séc, Đức,
Ucraina, Mỹ, Pháp, Anh, Canada, Hàn
Quốc, Nhật Bản... Những người con
Hưng Yên luôn năng động, sáng tạo,
có tinh thần đoàn kết, tự tôn dân tộc
và luôn hướng về quê hương.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
Nguyễn Văn Phóng cho biết, bình
quân lượng kiều hối của kiều bào gửi
về qua hệ thống ngân hàng hàng
năm đạt trên 250 triệu USD, góp phần
xây dựng hạ tầng nông thôn và an
sinh xã hội. Cộng đồng người Hưng
Yên ở nước ngoài còn là cầu nối giúp
tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, thiết
lập các mối quan hệ, hợp tác hiệu quả
với đối tác nước ngoài.
Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 10
dự án của kiều bào về đầu tư, có tổng
số vốn hơn 300 tỷ đồng, đầu tư vào

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ kêu gọi Kiều bào tích cực đóng góp xây dựng
quê hương

các lĩnh vực: dệt may, dịch vụ thương
mại, sơn, bao bì… giải quyết việc làm
cho hàng nghìn lao động, đóng góp
lớn cho ngân sách tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên gặp gỡ các Kiều bào thăm quê hương
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Điển hình là Công ty TNHH VIEBA
đầu tư chuyên sản xuất hàng dệt len
xuất khẩu tại khu công nghiệp Minh
Đức (Mỹ Hào) do ông Nguyễn Trọng
Thành kiều bào Ba Lan quê xã Phan
Sào Nam (Phù Cừ), doanh thu đạt gần
100 tỷ đồng/1 năm. Công ty TNHH
Yến Doãn đầu tư trên 150 tỷ đồng xây
dựng lại chợ Phủ (huyện Khoái Châu),
giúp 500 bà con tiểu thương kinh
doanh ổn định...
Phát biểu kết thúc buổi gặp mặt, Bí
thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ khẳng
định: đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức
gặp mặt nhằm gắn kết tình cảm kiều
bào Hưng Yên với quê hương, đồng thời
tri ân ghi nhận những đóng góp của bà
con, tạo cơ hội để các doanh nhân Việt
kiều muốn tìm hiểu đầu tư tại Hưng Yên,
hướng về quê hương đất nước.

HƯNG YÊN PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP
HƯỚNG TỚI THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO
MINH TUẤN

Ngày 24/4 tại Trung tâm
hội nghị tỉnh Hưng Yên đã
diễn ra lễ công bố quyết
định thành lập Câu lạc bộ
Bóng đá Phố Hiến.

T

heo Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy
Hưng, trong đề án phát
triển thể dục thể thao đến
năm 2020, tỉnh coi trọng môn bóng
đá trẻ đang có tiềm năng, với điển
hình là đội bóng đá U11- một trong 8
đội xuất sắc tại vòng chung khảo lứa
tuổi U11 toàn quốc. Bóng đá phong
trào ở các huyện Văn Giang, Khoái
Châu, Văn Lâm, thành phố Hưng Yên
cũng đang có nhiều khởi sắc. Những
nhân tố mới này đang tạo nền tảng
để Hưng Yên hình thành các đội bóng
đá chuyên nghiệp, hướng tới thể thao
thành tích cao.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên chụp ảnh lưu niệm cùng Câu lạc bộ Bóng đá Phố Hiến

Ông Đỗ Văn Kiểm, Phó Giám đốc
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hưng
Yên chia sẻ, Câu lạc bộ Bóng đá Phố
Hiến hoạt động theo quy chế bóng

Các cầu thủ câu lạc bộ Bóng đá Phố Hiến thi đấu trận đầu tiên
tại sân vận động PVF

đá chuyên nghiệp, là thành viên của
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam do Tập
đoàn Tân Á Đại thành là đơn vị đồng
sáng lập. Câu lạc bộ này chiêu mộ một
số cựu tuyển thủ quốc gia và cầu thủ
Việt Nam được đào tạo ở trong, ngoài
nước. Về ban huấn luyện, câu lạc bộ
sẽ mời các huấn luyện viên có nhiều
thành tích của bóng đá Việt Nam và
bóng đá châu Âu, chuyên gia có nhiều
kinh nghiệm trong nước, quốc tế.
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bóng đá
Phố Hiến Nguyễn Duy Chính cho
biết: Câu lạc bộ được hỗ trợ đào tạo
từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF,
đóng tại huyện Văn Giang (Hưng Yên).
Trước mắt, Câu lạc bộ chuẩn bị lực
lượng tham gia giải hạng Nhì quốc
gia 2018, mượn thêm các cầu thủ trẻ
của đội bóng có tên tuổi như Hà Nội,
Sông Lam Nghệ An, Viettel, Đắc Lắk...
Câu lạc bộ Bóng đá Phố Hiến cũng
đặt mục tiêu thăng hạng lên hạng
Nhất Quốc gia vào mùa giải 2019 và
thăng hạng lên thi đấu chính thức tại
V.League vào năm 2020./.
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5 VIỆC XẤU KHỔNG TỬ DẠY TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM,
CÓ MỘT ĐIỀU NHIỀU GIA ĐÌNH ĐANG PHẠM PHẢI
Có những đạo lý sống dù trải
qua hàng nghìn năm vẫn
giữ nguyên giá trị. 5 việc xấu
mà Khổng Tử khuyên chúng
ta nên tránh dưới đây nằm
trong số đó.
Trong cuốn “Khổng Tử gia ngữ” có
một điển cố khá thú vị như thế này.
Có một hôm, quốc vương nước
Lỗ thỉnh giáo Khổng Tử: “Ta nghe nói
mở rộng phòng ốc về hướng đông là
điều không may mắn, việc này có đúng
không?”
Giống như chúng ta hiện nay, có
rất nhiều người muốn nhờ thầy xem
phong thủy, bàn đặt ở đâu mới hợp,
giường ngủ phải kê ra sao mới thuận
lợi...
Trước câu hỏi của vua nước Lỗ,
Khổng Tử đáp rằng: “Tôi nghe nói ở đời
có 5 việc xấu, mở rộng phòng ốc về
hướng đông không nằm trong số đó”.
Vậy năm loại sự tình xấu mà
Khổng Tử dạy đó là:
Điều thứ nhất: Vì lợi ích của bản
thân mà làm tổn hại người khác –
bản thân sẽ không may mắn
Đó chính là hại người ích ta, sẽ
khiến bản thân nhận phải những điều
không may mắn. Điều này cũng chính
là phù hợp với Thiên lý “thiện ác hữu
báo”. Làm hại người khác để chiếm lợi
cho mình là làm điều ác, không những
không may mắn mà còn khiến bản
thân phải chịu quả báo.
Vì vậy, theo theo lời của Khổng Tử,
những kẻ chà đạp, hại người khác để
mưu lợi cá nhân rồi sẽ tự rước họa vào
thân, cuối cùng cũng tự hại mình.
Điều thứ hai: Thích nổi danh
nhưng bất tài, quốc gia gặp họa
Từ xưa, những người hiền tài đều bị
kẻ bất tài dùng thủ đoạn để bài xích,

loại trừ rồi tìm cách đưa mình vào vị trí
đó thay thế. Do không được phân công
nắm giữ những việc lớn, việc phù hợp,
thay vào đó lại sử dụng người bất tài thì
đây là điềm báo tương lai xấu cho một
đất nước, một quốc gia.
Điều thứ ba: Người già không
dạy, người trẻ không học đó là thói
xấu ở đời
Những người già là người có nhiều
kinh nghiệm trong cuộc sống, thông
hiểu luân lý đạo đức làm người, cần
phải dạy bảo con cháu thành người có
đạo đức, người tốt.
Nhưng nếu người bề trên không
dạy bảo người trẻ mà người còn trẻ
tuổi thì lại ngạo mạn, không muốn
thỉnh giáo người lớn tuổi thì phong tục
sẽ không được kế thừa và đi xuống.
Điều thứ tư: Không quan tâm
chăm sóc người già, chỉ quan tâm
chăm sóc con trẻ - gia đình không
may mắn
Đây cũng là một câu nói có ý nghĩa
rất lớn trong việc khuyên răn người đời.
Vì sao làm như vậy lại khiến gia đình
không may mắn? Người ta ví mối quan
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hệ giữa cha mẹ và con cái giống như
cây và quả. Quả của cây chính là con
cái, còn gốc cây chính là cha mẹ, rễ cây
chính là ông bà, tổ tiên…
Điều thứ năm: Thánh nhân ở ẩn,
kẻ ngốc nắm quyền - thiên hạ gặp họa
Cổ nhân có câu: “Phúc nhân cư
phúc địa, phúc địa phúc nhân cư”. Ý nói,
một nơi vốn có phong thủy không tốt
thì khi người có đức hạnh ở, sau một
thời gian, phong thủy của nơi ấy sẽ trở
nên tốt. Còn nếu một nơi có phong
thủy rất tốt, nhưng một người không
có đức hạnh ở thì sau một thời gian
phong thủy cũng biến thành xấu. Cho
nên, “may mắn, điềm tốt” không hoàn
toàn dựa vào ngoại cảnh.
Bậc thánh hiền là những người có
trí tuệ và đức hạnh nhưng không được
quốc gia trọng dụng. Họ - vì không
màng đến danh lợi nên đều tìm cách
ẩn cư tránh xa sự đời rối ren.
Trong khi đó, những kẻ kém cỏi
ra sức tranh quyền đoạt vị, thao túng,
lộng hành. Điều này ắt sẽ khiến xã hội
vì thế mà loạn, khó mà hưng thịnh.

ĂN UỐNG ĐẠM BẠC

ĐỂ SỐNG LÂU SỐNG KHOẺ

Sơn hào hải vị thường chỉ đáp ứng khoái khẩu ăn uống nhất thời, còn
những món ăn thanh đạm bình dân, nếu biết tận dụng đúng cách sẽ
giúp bạn trường thọ, bách niên giai lão mà chẳng cần đến một viên
thuốc bổ đắt tiền nào.

B

ổ trợ kiến thức dinh dưỡng
để sống trường thọ, vừa hữu
ích cho chính bản thân mình,
vừa tốt khi cần chăm sóc cho
cha mẹ, người thân. Dưới đây là những
sở thích được tổng kết từ những người
sống thọ sống khỏe.
1. Lấy hạt “trân châu ngọc mễ”
làm món ăn chính
Ngô còn có tên gọi khác là Ngọc
trân châu, là “thực phẩm vàng” (đúng cả
nghĩa đen và bóng) được toàn thế giới
công nhận và cũng là món ăn chính mà
người trường thọ không thể “rời xa”.
Các nhà khoa học Mỹ nhận thấy
người Pueblo bản địa (người da đỏ)
không ai bị cao huyết áp và xơ cứng
động mạch. Nghiên cứu thì được biết là
do người dân vùng này thường xuyên
ăn ngô.
Các chuyên gia phát hiện ra
rằng, trong ngô hàm chứa lượng lớn
lecithin, acid linoleic, vitamin E, vì vậy

không dễ gây ra cao huyết áp và xơ
cứng động mạch.
2. Món khoai lang dân dã
Ăn khoai lang là một trong những
sở thích của người già trường thọ.
Theo nghiên cứu, khoai lang có 5
tác dụng lớn:
- Thứ nhất dinh dưỡng phong phú,
điều hoà bổ máu;
- Thứ hai là nhuận tràng thông khí,
có lợi cho đại tiện;
- Thứ ba là ích khí, tăng cường hệ
thống miễn dịch;
- Thứ tư là khoai lang hàm chứa chất
chống ung thư, có thể phòng chống
ung thư;
- Thứ năm là phòng chống lão hoá,
ngăn chặn xơ cứng động mạch.
Khoai lang hàm chứa lượng lớn
chất keo protit vì vậy có thể ngăn ngừa
các bệnh gan và thận, tăng cường hệ
miễn dịch, tiêu trừ các gốc tự do, tránh
bệnh ung thư do các gốc tự do gây ra.

Trong khoai lang lại còn chứa khá nhiều
canxi, magie, vì vậy có thể phòng ngừa
các bệnh về xương khớp. Từ đó có thể
thấy, khoai lang là một báu vật không
thể thiếu của người trường thọ.
3. Đậu phụ là lựa chọn đầu tiên
Chuyên gia dưỡng sinh ví đậu phụ
như là “thịt từ cây”, họ cho rằng: “Ăn cá
sinh nóng, thịt sinh đờm, bắp cải, đậu
phụ đảm bảo bình an”.
Sách “Tùy tức cư ẩm thực phổ”
viết: “Món ăn này mọi nơi đều có thể
làm được, thích hợp với cả người giàu
lẫn người nghèo, xuất hiện trong bữa ăn
chay cũng như bữa tiệc sang trọng, đặc
biệt ăn vào mùa đông rất ngon”.
Đậu phụ có công dụng ích khí, bổ
hư, lọc chì trong máu, bảo vệ gan, thúc
đẩy chức năng trao đổi chất trong cơ
thể. Thường xuyên ăn đậu phụ có lợi
cho sức khoẻ và phát triển trí lực. Người
già thường xuyên ăn đậu phụ có tác
dụng rất tốt để trị liệu các chứng như
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SỐNG KHỎE
xơ cứng mạch máu, xương cốt lỏng lẻo,
rời rạc.
4. Cải thảo – vua của các loại rau
Người già có kinh nghiệm thường
nói: “cải thảo ăn nửa năm, thầy thuốc
hưởng thanh nhàn”. Có thể thấy,
thường xuyên ăn cải thảo hỗ trợ việc
xua đuổi bệnh tật, kéo dài tuổi thọ.
Cải thảo có mùi vị tươi ngon, dinh
dưỡng hài hoà, chứa chất khoáng,
vitamin, protein, chất xơ, carotene,
ngoài ra còn hàm chứa một loại chất
có thể phân giải nitrosamine – một
chất gây ra ung thư.
Danh họa Tề Bạch Thạch Trung
Quốc đã để lại một bức tranh cải thảo
rất có ý nghĩa, bức tranh độc luận cải
thảo là “vua của các loại rau” và ca ngợi
“trăm loại rau không bằng cải thảo”.
Nhìn từ công dụng dược lý, cải thảo
có 7 công dụng lớn là: dưỡng dạ dày,
nhuận tràng, giải rượu, lợi tiểu, giảm
mỡ, thanh nhiệt và chống ung thư.
5. Mỗi ngày ăn một quả trứng gà
Tiến sĩ Chert Hansheng nhà kinh
tế học nổi tiếng có tuổi thọ 100, đã
tuân thủ theo chế độ dinh dưỡng
học, mỗi ngày kiên trì ăn uống theo
quy tắc “3 trong 1” tức là: “Sáng ăn 1
quả trứng gà, buổi trưa ăn 1 quả táo to,
tối uống 1 cốc sữa”.
Ngoài ra, ngày ba bữa ăn nhiều
rau xanh, hoa quả, ăn ít thịt, ăn uống
điều độ… Đều đặn như thế thì sẽ
trường thọ.
Lòng trắng trứng chứa nhiều nước
và protein có tác dụng khôi phục tế
bào gan bị tổn thương. Chất lecithin
trong lòng đỏ trứng có thể thúc đẩy
tế bào gan tái sinh, còn có thể nâng
cao lượng protit huyết tương trong cơ
thể, tăng cường chức năng bài tiết và
chức năng miễn dịch. Sau khi lecithin
được cơ thể tiêu hoá, sẽ giải phóng
ra choline, choline có thể cải thiện trí
nhớ. Trong lòng đỏ trứng hàm chứa
muối vô cơ, canxi, photpho, sắt và
vitamin khá phong phú.
6. Không quên củ cải
Người già trường thọ mùa đông
không rời xa củ cải. Họ nói: “Mùa đông
ăn củ cải, mùa hè ăn gừng, 1 năm 4
mùa đảm bảo an khang”.
Củ cải hàm chứa nhiều loại vitamin
và khoáng chất, không chứa chất béo,

có tác dụng đẩy mạnh trao đổi chất
cũ mới, tăng cường cảm giác thèm ăn
và giúp tiêu hoá.
Củ cải đích thực là thực phẩm bảo
vệ sức khoẻ của người già. Y học cổ
truyền cho rằng, củ cải có thể “hoá
giải” và tiêu hoá thực phẩm tích trữ
trong dạ dày, trị mất tiếng do ho, đờm
gây ra; trị ho ra máu, chảy máu mũi;
giải khát, trị kiết lỵ, giảm đau đầu, lợi
tiểu…
Nếu ăn sống có thể giải khát,
thanh nhiệt, giải đờm, ngăn hen
suyễn và trợ giúp tiêu hoá; luộc chín
ăn có tác dụng bổ ích, khoẻ tỳ.
“Củ cải và trà” tức là ăn củ cải, sau
đó uống trà, có thể tiêu trừ khô nhiệt,
bài trừ khí nóng độc tích tụ trong cơ
thể, có tác dụng rất tốt để khôi phục
thanh khí và tinh thần.
Củ cải kho với thịt sẽ là một món
rất ngon nhưng không được ăn cùng
với nhân sâm và cam quýt.
7. Cà rốt là “vật báu” của người
trường thọ
Cà rốt hàm chứa nhiều vitamin A,
có chứa phong phú chất carotene.
Nghiên cứu chỉ rõ, cà rốt có thể cung
cấp các thành phần dinh dưỡng cần
thiết để phòng ngừa bệnh tim mạch,
trúng gió, cao huyết áp và xơ vữa
động mạch.
Chất carotene ít bị phá hủy dù ở
nhiệt độ cao mà cơ thể lại dễ hấp thụ.
Vào cơ thể, carotene sẽ chuyển hoá
thành vitamin A, giúp trị các chứng
khô mắt và quáng gà do thiếu vitamin
A gây nên.
Chất carotene chỉ dễ hấp thu khi
có dầu mỡ vì vậy, những người già
“trường thọ” có kinh nghiệm thường
cắt cà rốt thành miếng nhỏ và xào
với dầu mỡ, như thế khả năng bảo
tồn của carotene có thể đạt trên 79%.
Cà rốt cắt miếng vuông dài rán trong
chảo dầu thì chất carotene có thể bảo
tồn đến 81%. Cà rốt cắt miếng nấu với
thịt, tỉ lệ bảo tồn chất carotene đạt
đến 95%.
Cà rốt còn có tác dụng tăng cường
trí nhớ. Trước khi đọc sách hay học
bài nếu ăn một đĩa cà rốt xào, rất có
lợi cho việc tăng cường và củng cố trí
nhớ lại có thể duy trì đôi mắt không
mỏi mệt, nhất cử lưỡng tiện.
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8. Thích ăn cháo
Nhìn từ thói quen ăn uống, trong
những người sống trường thọ thì
không có một ai là không thích ăn
cháo. Nhà kinh tế học nổi tiếng của
Trung Quốc – Mã Dần Sơ và phu nhân
Trương Quế Quân đều là những người
trường thọ trăm tuổi. Hai người đặc
biệt thích ăn cháo sáng và mỗi sáng
đều lấy 50g yến mạch và 250g nước
nấu thành cháo.
Người sống thọ trăm tuổi ở
Thượng Hải là Tô Cục Tiên mỗi ngày
ba bữa đều ăn cháo nấu từ gạo, định
lượng mỗi bữa là một bát nhỏ.
Các nhà y học và dinh dưỡng từ
bao đời nay đều cổ động người già
nên ăn cháo vì nó tốt cho sức khoẻ.
Cháo dễ tiêu hoá, hấp thụ, có thể điều
hòa dạ dày, bổ tỳ, thanh lọc phổi, mát
đường ruột.
Nhà dinh dưỡng học thời
nhà Thanh – Tào Từ Sơn đã từng
nói: “Người già, mỗi ngày nên ăn cháo,
không kể bữa, có thể tăng cường sức
khoẻ cho cơ thể và hưởng đại thọ”. Ông
biên tập cách chế biến 100 loại cháo
bổ dưỡng, chuyên dùng cho người
già, được rất nhiều người yêu thích.
Là thanh niên “không bị móm”
không cứ phải ăn cháo thường ngày
nhưng bạn nên tăng số bữa cháo
trong 1 tuần hoặc thường xuyên có
1 bát cháo khai vị cũng sẽ rất tốt cho
sức khoẻ.
9. Các món kê
Nhiều người thích nhất ăn kê và
xem kê là thực phẩm bổ dưỡng tốt
cho cơ thể. Kê từ trước đến nay đều
được xứng danh với tên gọi mỹ miều
là “đầu đàn ngũ cốc”. Người có thể
chất ốm yếu, bệnh tật thường dùng
kê để bồi bổ sức khoẻ.
Theo y học cổ truyền, hạt kê có ích
cho ngũ tạng, đặc biệt là dạ dày (làm
dày đường ruột, dạ dày), bổ sung tinh
dịch, mạnh khoẻ gân cốt, cơ bắp.
Có một danh sư nổi tiếng thời nhà
Thanh đã nói: “Hạt kê là dinh dưỡng tốt
nhất cho sức khoẻ con người. Khi dùng
hạt kê nấu cháo, dầu kê trong cháo có
tác dụng tốt hơn cả canh nhân sâm”. Có
thể nói, người già trường thọ thích ăn
kê là rất đúng và có cơ sở.

WHO khuyến cáo người dân toàn cầu

GIẢM TIÊU THỤ THỰC PHẨM BÉO
ĐÀO LÂM

Ngày 4/5, Tổ chức Y tế thế giới
(WHO) đã kêu gọi người dân
trên toàn cầu giảm lượng tiêu
thụ thực phẩm béo vốn là
nguyên nhân gây ra các bệnh
lý về tim mạch như nghẽn
động mạch. WHO cũng đồng
thời công bố những chỉ dẫn
mới để giúp người dân giảm
lượng chất béo trong khẩu
phần ăn hàng ngày.

T

heo
phóng
viên
TTXVN tại Liên hợp
quốc, sáng kiến của
WHO nhằm mục
đích ngăn chặn khoảng 17
triệu ca tử vong mỗi năm do
các chứng bệnh về tim mạch
có liên quan đến những thực
phẩm sử dụng chất béo bão
hòa và chất béo chuyển hóa.
Chất béo bão hòa thường
có trong bơ, cá hồi, lòng đỏ
trứng và sữa bò. WHO muốn
người lớn và trẻ em giảm lượng
tiêu thụ chất béo này xuống chỉ còn
10% tổng nhu cầu năng lượng mỗi
ngày. Còn đối với chất béo chuyển
hóa, được tìm thấy trong các thực
phẩm nướng và rán, và dầu ăn, WHO
muốn tỷ lệ chất béo này chỉ còn chiếm
1% lượng hấp thụ calorie mỗi ngày.
Tiến sỹ Francesco Branca, Giám đốc phụ
trách lĩnh vực dinh dưỡng của WHO,
cho biết để loại trừ những mối đe dọa
của việc sử dụng quá nhiều chất béo
chuyển hóa trong thực phẩm, các chính
phủ cần phải hành động mạnh mẽ để
đảm bảo rằng các thực phẩm chế biến
sẵn không sử dụng dầu thực vật đã bị

Một cửa hàng đồ ăn nhanh
ở New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

hydro hóa. Ông cho biết thêm hiện đã
có những sản phẩm lành mạnh hơn để
thay thế cho những thực phẩm sử dụng
quá nhiều chất béo bão hòa và chất
béo chuyển hóa, vốn thường được dán
mác hydro hóa.
Các loại chất béo này làm mất cân
bằng chuyển hóa của cơ thể dẫn đến
mất cảm giác no và cứ ăn mãi không
biết chán gây ra béo phì nhanh chóng
và hàng loạt bệnh nguy hiểm liên quan
tới tim mạch như xơ vữa động mạch,
giảm lưu thông máu nuôi tiem dẫn đến
các cơn đau thắt ngực, đột quỵ, nhồi
máu cơ tim, ung thư....
Tiến sỹ Branca nhấn mạnh rằng kể từ

khi WHO lần đầu tiên công bố những
tư vấn về chất béo bão hóa và chất béo
chuyển hóa vào năm 2002, thế giới
đã đạt được những tiến triển đáng kể
trong việc nâng cao nhận thức về mối
đe dọa của những chất béo này, đặc
biệt là tại những nước giàu.
Tuy nhiên, trong khi các nước Tây
Âu đã “gần như xóa bỏ” được việc
sử dụng chất béo chuyển hóa công
nghiệp, thậm chí Đan Mạch cấm toàn
bộ những chất béo này, các khu vực
nghèo hơn vẫn đang phải đối phó với
những thách thức lớn trong việc xử lý
mối đe dọa này. Danh sách những nước
như vậy bao gồm một số quốc gia ở
Đông Âu cũng như Ấn Độ, Pakistan,
Iran, nhiều nước châu Phi và Argentina.
Tiến sỹ Branca cảnh báo ở một số nước,
mức độ chất béo chuyển hóa trong một
số thực phẩm bày bán phổ biến trên
đường phố cao gấp tới 20 lần mức tiêu
thụ được khuyến cáo mỗi ngày./.
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TRIỂN KHAI HỘI THI

SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN
LẦN THỨ HAI

N

gày 10/8, Ban tổ chức Hội
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh
Hưng Yên lần thứ II tổ chức
hội nghị triển khai kế hoạch,
thể lệ hội thi và phân công nhiệm vụ
cho các thành viên.
Theo thể lệ, Ban Tổ chức hội thi lần
này khuyến khích các tập thể, cá nhân,
đơn vị gửi các giải pháp có tính sáng
tạo, mới, khả năng ứng dụng cao theo
6 lĩnh vực: Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Tài
nguyên và Môi trường; Công nghiệp,
Giao thông Vận tải, Xây dựng; Vật liệu,
Hóa chất, Năng lượng; Y, Dược; Công
nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông;
Quản lý nhà nước, Giáo dục đào tạo và
các lĩnh vực khác

Đối tượng dự thi gồm các tập thể,
cá nhân là công dân Việt Nam, các
cơ quan, tổ chức được thành lập hợp
pháp hoạt động trên địa bàn tỉnh có
các công trình, đề tài, giải pháp khoa
học kỹ thuật đã hoặc có khả năng áp
dụng tại Hưng Yên từ ngày 16/12/2016
đến nay.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng
chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Hội
thi đề nghị thành viên Ban tổ chức
hội thi bám sát các văn bản đã ban
hành của Ban tổ chức hội thi, nâng
cao trách nhiệm tuyên truyền, phổ
biến về mục đích, ý nghĩa của hội thi.
Đồng thời, triển khai đến các đơn vị
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thuộc thẩm quyền quản lý, thông
báo rộng rãi đến các địa phương, đơn
vị, công ty, doanh nghiệp biết, tham
gia hội thi nghiêm túc, trách nhiệm,
mang lại kết quả tốt về chất lượng và
số lượng đề tài, giải pháp sáng tạo kỹ
thuật dự thi.
Trên cơ sở kết quả của các công
trình, giải pháp, sáng kiến đã đạt giải
trong hội thi lần thứ nhất, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan truyền
thông của tỉnh cần đẩy mạnh tuyên
truyền tạo sự lan tỏa trong cộng đồng
để các cá nhân, tổ chức biết và hiểu rõ
ý nghĩa, hiệu quả, tầm quan trọng của
phong trào thi đua lao động sáng tạo
trong sản xuất và đời sống.

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC...
Tiếp theo trang 11

thôn mới,... thông qua các hoạt động tư vấn,
giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới trên các
lĩnh vực: xây dựng hệ thống chính trị, quy hoạch,
y tế, văn hoá, giáo dục, môi trường. Tổ chức các
buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật,
trợ giúp pháp lý, tham gia xây dựng tủ sách pháp
luật tại cơ sở.
8. DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ THI
ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐI VÀO NỀN NẾP
Tại phiên thứ nhất Ban Chấp hành khóa I đã
bầu Ban Kiểm tra Liên hiệp hội gồm 03 đồng chí,
do đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp
hội làm Trưởng Ban và 02 uỷ viên là lãnh đạo hội
thành viên kiêm nhiệm. Ban Kiểm tra Liên hiệp
hội đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động,
hằng năm đã xây dựng được kế hoạch kiểm tra,
giám sát cụ thể và triển khai kiểm tra, giám sát
các hội thành viên theo đúng kế hoạch, góp
phần đưa hoạt động của Ban Kiểm tra đi vào nền
nếp, có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Thường trực
Liên hiệp hội và Ban Kiểm tra đã tiến hành kiểm
tra, giám sát đối với 13 hội thành viên, đơn vị trực
thuộc đồng thời, định kỳ thăm, làm việc với một
số hội thành viên để nắm tình hình hoạt động
của các hội thành viên, qua đó tổng hợp các kiến
nghị, đề xuất của các hội thành viên đến Sở Nội
vụ và UBND tỉnh, góp phần đẩy mạnh hoạt động
của các hội thành viên. Qua công tác kiểm tra,
nắm tình hình, cơ bản các hội thành viên đều
chấp hành tốt Nghị quyết Đại hội, Điều lệ và Quy
chế, không có dấu hiệu vi phạm. Trong nhiệm
kỳ, cả hệ thống Liên hiệp hội không có đơn, thư
khiếu nại, tố cáo phải tổ chức giải quyết.
Công tác thi đua, khen thưởng được Liên hiệp
hội và các hội thành viên triển khai thực hiện
theo khối thi đua của tỉnh. Trong nhiệm kỳ, đã
có nhiều đơn vị đạt Cờ thi đua của tỉnh, được
Chính phủ tặng bằng khen: Hội Đông y tỉnh và
Hội Khuyến học tỉnh được tặng cờ thi đua của
Chính phủ và UBND tỉnh; ….
Điểm lại những hoạt động của Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên trong
chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại
Hội Khóa I, từ năm 2013 đến nay, nhằm rút ra
một số bài học kinh nghiệm, đó cũng chính
là những giải pháp hữu hiệu làm tiền đề cho
hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành
viên trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn .

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ
6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Ngày 28/6 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
Hưng Yên đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp Hội đã kết nạp được
01 Hội thành viên nâng tổng số Hội thành viên lên 14, số
hội viên là 13.000 tăng thêm 350 hội viên so với cùng kỳ
năm trước.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Liên
hiệp Hội sẽ tổ chức hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật
tỉnh Hưng Yên lần thứ II; triển khai đề tài: “Xây dựng hệ
thống học liệu nhắm khắc phục căn bản tình trạng phát
âm và viết chính tả nhầm lẫn hai phụ âm đầu “l và n” của
học sinh và người dân Hưng Yên”. Tiếp tục phối hợp với Sở
Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu
niên Nhi đồng. Phối hợp với Hội di sản Việt Nam triển khai
dự án “khảo sát, điều tra cây di sản tỉnh Hưng Yên”. Ngoài
ra, Liên hiệp Hội sẽ tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền
phổ biến kiến thức đến các Hội thành viên và hội viên theo
kế hoạch năm và xuất bản ấn phẩm Bản tin Liên hiệp hội
theo định kỳ./.
LHH
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RA MẮT TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP
CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN
N

gày 28/6/2018 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật tỉnh Hưng Yên đã chính thức ra mắt Trang
thông tin điện tử của Hội (lienhiephoihungyen.org.vn).
Với giao diện đẹp, nội dung phong phú, trang thông
tin điện tử ra đời sẽ là một kênh thông tin quan trọng và
bổ ích. Trên trang thông tin điện tử mọi thông tin, văn
bản của Tỉnh, của Hội đều được cập nhật nhanh chóng
và đầy đủ. Với những người muốn tìm hiểu và học tập
sáng tạo khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất
kinh doanh cũng có thể tham khảo tại đây./.
LHH

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

S

áng ngày 17/5/2018, tại Hội trường Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên (Liên
hiệp hội), Chi bộ Văn phòng Liên hiệp Hội tổ chức kết
nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Tạ Thị Đức.
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỉ niệm
128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189019/5/2018). Đồng chí Nguyễn Khắc Hào - Chủ tịch
Liên hiệp hội, đồng chí Ngô Hùng Mạnh - Bí thư chi
bộ cùng các đồng chí trong chi bộ và khối văn phòng
Liên hiệp Hội tham dự Lễ kết nạp.
Phát biểu với chi bộ đồng chí Nguyễn Khắc HàoChủ tịch Liên hiệp Hội chúc mừng quần chúng ưu
tú Tạ Thị Đức đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để được
chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng
chí nhấn mạnh việc được đứng trong hàng ngũ của
Đảng là động lực để đồng chí Đức cố gắng hơn nữa
trong công việc cũng như trong xây dựng chi bộ để
chi bộ văn phòng Liên hiệp hội ngày một vững mạnh
hơn. Bên cạnh đó đồng chí còn lưu ý trong thời gian
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tới Chi bộ cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết
TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số
05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
LHH
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CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT
CHO CÁC HỘI THÀNH VIÊN

áu tháng đầu năm 2018,
Ban Phổ biến kiến thức đã
phối hợp thực hiện được
8 lớp tập huấn với các Hội
thành viên. Trong đó có 2 lớp tập
huấn về Kỹ thuật sử dụng phân
bón cho lúa, ngô và cây ăn quả
do hội nông dân huyện kim động
phối hợp với Liên hiệp hội tổ
chức. Tại đây bà con nông dân đã
biết thêm kỹ năng về cách nhận
biết phân bón có hàm lượng lớn
và phân bón phù hợp cho từng
giai đoạn phát triển của cây.
Hội châm cứu đã tổ chức 2 buổi
tập huấn về kỹ năng châm cứu điều
trị trên các bệnh thường gặp, cách
điều trị bệnh không cần dùng thuốc.
Việc truyền đạt bài giảng được thực
hành ngay trên người bệnh .
Hội Kế hoạch hóa gia đình tập
huấn về sức khỏe sinh sản cho các
đoàn viên thanh niên nhằm cung
cấp các biện pháp phòng tránh thai
và các bệnh xã hội; vấn đề giảm
mất cân bằng giới vì Hưng Yên hiện
đang là một trong 4 tỉnh có tỷ lệ
chênh lệch giới tính cao nhất trong
cả nước.
Liên hiệp hội cũng
đã có hai buổi phối
hợp tập huấn cho
các Hội viên Hội sinh
vật cảnh tỉnh Hưng
Yên, nhằm giúp cho
các hội viên và nhà
vườn có thêm nhiều
kinh nghiệm trong
việc trồng và chăm
sóc cây.
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THÔNG BÁO
MỜI THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN
LẦN THỨ II, NĂM 2018
Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên trân trọng thông báo và mời các đơn vị, cá nhân tham gia
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ II, năm 2018.
Cơ quan chỉ đạo tổ chức Hội thi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1/Cá nhân dự thi: Mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt
Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các đề tài, giải pháp được tạo ra và áp dụng
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ tháng 12 năm 2016 trở lại đây đều có quyền tham gia Hội thi.
2/Tổ chức đứng tên dự thi: Mọi tổ chức đã được cấp phép hoạt động theo pháp luật Việt Nam, đã đầu tư nhân
lực, kinh phí, trang thiết bị để tạo ra đề tài, giải pháp và đề tài, giải pháp đó áp dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ
tháng 12 năm 2016 trở lại đây đều có quyền đứng tên dự thi.

LĨNH VỰC THI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Các đề tài, giải pháp dự thi theo 06 nhóm lĩnh vực sau đây:
Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Tài nguyên và Môi trường;
Công nghiệp, Giao thông Vận tải, Xây dựng;
Vật liệu, Hóa chất, Năng lượng;
Y, Dược;
Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông;
Quản lý nhà nước, Giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác.

GIẢI THƯỞNG

Giải nhất, mỗi giải trị giá
: 10.000.000 đồng
Giải nhì, mỗi giải trị giá
: 5.000.000 đồng
Giải ba, mỗi giải trị giá
: 3.000.000 đồng
Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá : 1.000.000 đồng
Giải thưởng dành cho các tác giả, nhóm tác giả có đề tài đạt giải nhất, nhì, ba gồm có: Bằng khen, giấy khen, tiền
thưởng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Hội thi.
Giải thưởng dành cho các tác giả, nhóm tác giả có đề tài đạt giải khuyến khích gồm: Tiền thưởng và giấy chứng
nhận của Ban Tổ chức Hội thi.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

- Thời gian tổ chức Hội thi: Năm 2017 – 2018
- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Ngày 30/10/2018
- Tổ chức chấm điểm và trao giải thưởng Hội thi: tháng 11, 12 năm 2018

ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN

Đ/c: Tầng 01, trụ sở cơ quan, đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Mọi chi tiết xin liên hệ theo số ĐT: 02213.522.622; 0947.873.757 * Email: lienhiephoihungyen@gmail.com
Thông tin chi tiết về Hội thi, đề nghj truy cập, khai thác tại trang website của Liên hiệp các Hội Khoa học và
Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên: http://lienhiephoihungyen.org.vn

