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CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

thăm xã nông thôn mới trồng hoa
công nghệ cao tại Văn Giang
HOÀNG HOA

Ngày 6/1, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn
công tác đã tới thăm xã Xuân
Quan và Mễ Sở (Văn Giang), là 2
xã nông thôn mới có nghề trồng
hoa cây cảnh nổi tiếng.

C

hủ tịch Quốc hội đã tới
thăm nơi tập kết các loại
hoa, cây cảnh mà người
dân Xuân Quan và Mễ
Sở đang chuẩn bị cho Tết nguyên
đán Kỷ Hợi sắp tới. Chủ tịch Quốc
hội bày tỏ vui mừng khi chứng kiến
nhiều loại hoa, cây cảnh có giá trị
đã được bà con nhân giống thành
công, mang lại giá trị kinh tế cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên thăm quan
mô hình sản xuất hoa tại xã Xuân Quan
2
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Vẫn gắn bó với nghề nông, nhưng
thay vì trồng lúa và rau màu, nhiều
hộ dân đã chuyển sang trồng hoa,
cây cảnh. Cùng với sự hỗ trợ của
tỉnh, nhiều bà con nông dân tại
làng hoa cây cảnh xã Xuân Quan
đã tới một số nước để học hỏi kinh
nghiệm trồng hoa và chuyển đổi từ

Xuân Kỷ Hợi
cần tăng cường liên kết, tạo chuỗi
sản xuất giúp thúc đẩy sự phát triển
chung của các mô hình sản xuất
trong và ngoài địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tại khu tưởng niệm liệt sỹ
Tô Hiệu ở xã Nghĩa Trụ, Văn Giang

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới xã Mễ
Sở thăm và tặng quà bà Vũ Thị Ca,
vợ liệt sỹ Vũ Đình Tụ hy sinh trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu
nước. Chủ tịch Quốc hội và Đoàn
công tác cũng đã tới dâng hương
liệt sỹ Tô Hiệu trong khuôn viên Nhà
truyền thống xã Nghĩa Trụ, huyện
Văn Giang./.

mô hình trồng lúa sang trồng hoa,
đã có sản phẩm bán tại thị trường
trong nước và xuất khẩu. Nhiều hộ
đã tự sản xuất một số cây giống
chất lượng cao từ công nghệ nuôi
cấy mô. Do chọn hướng đi riêng là
sản xuất hoa chậu, hoa giỏ treo, hoa
thảm, cây trang trí nội ngoại thất,
nên bất cứ thời gian nào trong năm,
thương lái và du khách ghé thăm
Xuân Quan đều có thể chọn mua đủ
loại hoa, cây cảnh.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc
chuyển đổi mô hình nông nghiệp
truyền thống sang ứng dụng công
nghệ cao là hướng đi đúng của địa
phương, nên dù diện tích đất nông
nghiệp thu hẹp nhưng lợi nhuận lại
tăng gấp nhiều lần, giúp nâng cao
đáng kể thu nhập và mức sống. Giá
trị bình quân trên 1 ha đất nông
nghiệp tại xã đã tăng từ 10 đến 20
lần, trung bình trên 500 triệu đồng/
ha, có nơi đạt 1,2 tỷ đồng/ha một
năm.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh
đạo địa phương cần tiếp tục hỗ trợ,
tạo điều kiện thuận lợi cho người
dân tiếp cận với công nghệ cao,
kinh nghiệm canh tác của các quốc
gia tiên tiến, cũng như phối hợp giải
quyết đầu ra giúp nâng cao giá trị
sản phẩm. Cùng với đó, địa phương

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm gia đình chính sách
tại xã Mễ Sở, Văn Giang

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ thân mật bà con Văn Giang.
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VẤN ĐỀ SỰ KIỆN

XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH VĂN MINH HIỆN ĐẠI,
TẠO RA BỘ MÁY TINH GỌN HIỆU QUẢ
MAI NGOAN

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

Toàn cảnh kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI

“T

iếp tục cải cách thủ
tục hành chính, xây
dựng bộ máy theo
hướng tinh gọn,
hình thành các dịch vụ công đạt
chuẩn công nghệ hiện đại góp phần
thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
bền vững”. Đây là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm được Hội đồng
Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI
đưa ra tại kỳ họp thứ 7, khai mạc ngày
10/12, nhằm đánh giá tình hình phát
triển kinh tế xã hội năm 2018, kết quả
3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng các cấp, đưa ra phương hướng
nhiệm vụ năm 2019.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch
HĐND tỉnh Hưng Yên Đỗ Xuân Tuyên
nhấn mạnh; kỳ họp lần này HĐND tỉnh
sẽ thông qua một số Nghị quyết quan
trọng như: Quy định chính sách hỗ
trợ khuyến khích hình thức hỏa táng
giai đoạn 2019 - 2022; Quy định chế
độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức,
viên chức làm việc tại bộ phận một
4
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cửa ở cơ quan hành chính Nhà nước
các cấp; Quy định mức hỗ trợ đóng
bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và
các chức sắc tôn giáo; Quy định giá cụ
thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn
2018 - 2020; phê duyệt danh mục các
dự án cần thu hồi đất và các dự án sử
dụng đất trồng lúa dưới 10 ha/ năm;
phê duyệt chủ trương đầu tư một số
dự án trọng điểm...
Về phương hướng nhiệm vụ năm
2019, HĐND tỉnh Hưng Yên cũng đã
thảo luận đưa ra các nhóm giải pháp
trọng tâm thiết thực. Trong đó phấn
đấu tổng sản phẩm GRDP tăng 8,3%,
thu ngân sách đạt hơn 12,8 nghìn tỷ
đồng; phấn đấu có thêm 3 huyện đạt
chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh thu
hút đầu tư và các khu công nghiệp
thuộc các huyện Mỹ Hào, Yên Mỹ, Văn
Lâm; tăng cường đầu tư hạ tầng để
thu hút dự án vào các huyện Ân Thi,
Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ... Đồng thời
thực hiện tốt các chính sách an sinh xã

BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG

I

Xuân Kỷ Hợi 2019

hội; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,2%; tạo
việc làm mới cho 2,3 vạn lao động.
Tỉnh cũng đẩy mạnh việc rà soát thủ
tục hành chính, thành lập Trung tâm
hành chính công; xây dựng bộ máy
theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo
phương thức “công khai - minh bạch văn minh - hiện đại”; thực hiện có hiệu
quả việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại
tố cáo. Mặt khác thúc đẩy ứng dụng
công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ
với cải cách hành chính, cung cấp các
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và
4; nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu
đạt chuẩn công nghệ hiện đại, tạo nền
tảng xây dựng chính quyền điện tử
của tỉnh.
Tỉnh chỉ đạo các địa phương thực
hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết
xây dựng nếp sống văn hóa, tập trung
nguồn lực đầu tư hạ tầng du lịch; xây
dựng Khu di tích Phố Hiến thành điểm
du lịch quốc gia, kết nối với các tuyến
du lịch trong và ngoài nước, cải thiện
đời sống tinh thần cho người dân.

Xuân Kỷ Hợi

ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2018 - 2023
ĐINH TUẤN

N

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại Đại hội

gày 25/12, tại Trung tâm hội
nghị tỉnh Hưng Yên, Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật tỉnh Hưng Yên tổ chức
Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.
Dự đại hội có ông Nguyễn Văn
Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh; GS.TSKH Đặng Vũ Minh Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật Việt Nam; Tiến sỹ Nguyễn
Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các đồng
chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và
114 đại biểu.
Nhiệm kỳ 2013-2018, Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm tốt
công tác phát triển các hội viên, đa
dạng hơn về lĩnh vực hoạt động, nâng
tổng số hội thành viên lên 14 hội với
tổng số 13 nghìn hội viên; đẩy mạnh
hoạt động sáng tạo kỹ thuật, tôn vinh
trí thức với hàng trăm đề án, dự án
tham gia. Tăng cường nghiên cứu,
ứng dụng và chuyển giao khoa học và
công nghệ; phổ biến kiến thức khoa
học kỹ thuật đến đội ngũ cán bộ, hội
viên và mọi tầng lớp nhân dân trong
tỉnh.
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND
tỉnh Nguyễn Văn Phóng cho rằng
cùng với cuộc cách mạng công nghệ

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh,
tặng bức trướng cho Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Hưng Yên

4.0, Liên hiệp các Hội Khoa học và
Kỹ thuật tỉnh cần chủ động, tích cực
tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu
quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng
về phát triển khoa học và công nghệ;
phối hợp với các sở, ngành chức năng
để khoa học và công nghệ tỉnh phát
triển mạnh mẽ, thực sự trở thành động
lực quan trọng phát triển lực lượng sản
xuất, nâng cao năng suất, chất lượng,
sức cạnh tranh của hàng hóa....
Đẩy mạnh công tác giáo dục chính
trị, tư tưởng, giúp đội ngũ trí thức nhận

thức sâu sắc trách nhiệm và làm tròn
bổn phận trí thức tỉnh nhà trong việc
triển khai các chương trình, kế hoạch
phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tiếp
tục đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động cho phù hợp với thực tiễn;
chủ động thực hiện các hoạt động tư
vấn, phản biện xã hội.
Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tặng
thưởng Bằng khen cho 4 tập thể có
thành tích xuất sắc đóng góp cho sự
phát triển khoa học và kỹ thuật./.
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ĐẠI HỘI LHHKHKT LẦN 2:

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
TRONG SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT
ĐINH TUẤN
phong phú; phát huy trí tuệ, sức
sáng tạo của đội ngũ trí thức, các nhà
khoa học, người lao động, tận dụng
khoa học và công nghệ thực hiện các
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tham

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban chấp hành LHH khóa mới chụp ảnh lưu niệm
tại Đại hội

“T

iếp tục phát huy
vai trò của đội ngũ
trí thức, người lao
động và các tầng lớp
nhân dân trong sáng tạo khoa học kỹ
thuật”. Đây là vấn đề được tỉnh Hưng
Yên đưa ra tại Đại hội Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật lần thứ II
(nhiệm kỳ 2018 - 2023), diễn ra ngày
25/12.
Tiến sỹ Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật tỉnh Hưng Yên cho biết: Giai
đoạn 2018 - 2023, Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên
tập trung thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm là: đổi mới, đa dạng hoá
các nội dung, nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động của Liên hiệp
Hội và các Hội thành viên; tổ chức có
hiệu quả các hội thi, cuộc thi sáng tạo
khoa học và kỹ thuật; tổ chức các hoạt
động, diễn đàn thu hút các nhà khoa
học, chuyên gia có trình độ đang sinh
sống làm việc ở ngoài tỉnh về tham
gia các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của
6
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Ông Ngô Xuân Thái,
Phó Chủ tịch LHH,
Giám đốc Sở Khoa học và
Công nghệ phát biểu

gia góp ý, tư vấn, phản biện
13 đề án, quy hoạch của
tỉnh; thường xuyên phối
Ông Đỗ Tiến Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục hợp với các sở, ngành tổ
chức các Cuộc thi sáng
và Đào tạo phát biểu tham luận
tạo thanh thiếu niên, Hội
thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh
tỉnh; chủ động tham mưu đề xuất nhằm khơi dậy tiềm năng và phát
với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những vấn đề huy tư duy sáng tạo của các em; tích
lớn về chủ trương, chính sách phát cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao
về khoa học, giáo dục và đào tạo và khoa học và công nghệ; tổ chức trên
chính sách đối với đội ngũ trí thức.
100 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt,
thuật tỉnh Hưng Yên hiện có 14 Hội nuôi trồng hải sản, bài thuốc Đông y,
thành viên với trên 13.000 hội viên. kỹ thuật châm cứu… cho hơn 1000
Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội có nhiều hội viên, hộ gia đình, chủ trang trại,
đổi mới với các hoạt động đa dạng, hợp tác xã.
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Toàn cảnh Đại hội

TIẾN SỸ NGUYỄN KHẮC HÀO TÁI ĐẮC CỬ

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH HƯNG YÊN NHIỆM KỲ 2018 - 2023
TRUNG KIÊN

Ngày 25/12, Đại hội Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng
Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023
đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã
bầu Ban chấp hành gồm 23 ủy
viên, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hào tiếp
tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

T

ại Đại hội, ông Ngô Xuân
Thái - Giám đốc Sở Khoa học
và Công nghệ Hưng Yên và
bà Lê Thị Thắm - Nguyên
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công
nghệ Hưng Yên tiếp tục được bầu tái
cử chức danh Phó Chủ tịch Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa
mới. Ông Nguyễn Văn Doanh - Nguyên
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Hưng Yên được bầu giữ chức Phó Chủ
tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.
Đại hội đã thảo luận, xác định mục

Ông Nguyễn Khắc Hào phát biểu tại Đại hội

tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm
kỳ 2018 - 2023 gồm: Tiếp tục nâng
cao vai trò, vị thế nòng cốt trong tập
hợp, đoàn kết và phát huy năng lực,
trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí
thức khoa học và công nghệ trong và
ngoài tỉnh tham gia tư vấn, phản biện,
hoạch định chính sách, triển khai ứng
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và
thực hiện các nhiệm vụ chính trị được
giao. Phấn đấu kết nạp 100% các hội
chuyên ngành cấp tỉnh, 1-2 hội viên
tập thể; hằng năm, tăng tỷ lệ kết nạp
hội viên trên 5%.

Cũng trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng
Yên sẽ tổ chức nhiều hoạt động đổi
mới để đạt hiệu quả thiết thực. Hằng
năm, trong hệ thống triển khai nghiên
cứu, ứng dụng 3-5 đề tài, dự án khoa
học công nghệ; liên kết triển khai 1-2
mô hình điểm áp dụng khoa học công
nghệ mới hoặc nhân rộng giải pháp kỹ
thuật tại địa phương. Tổ chức thực hiện
hội thi, cuộc thi sáng tạo đi vào chiều
sâu; tham mưu tổ chức Giải thưởng
Khoa học và Công nghệ tỉnh lần thứ I
cùng nhiều hoạt động thiết thực khác./.
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KHAI THÁC TIỀM NĂNG

NGUỒN NƯỚC NÓNG TỰ NHIÊN Ở PHÙ CỪ
THANH HƯƠNG

Từ nhiều năm nay, nhiều hộ
dân xã Tống Trân, huyện Phù
Cừ khoan giếng để sinh hoạt
đã phát hiện nguồn nước nóng
dù ở mùa nào, nhiệt độ nguồn
nước cũng ổn định từ 37 - 40 độ
C. Đây là nguồn tài nguyên qúy
và cần được khai thác để phát
triển du lịch.

N

guồn nước nóng tự nhiên
này được người dân phát
hiện cách đây trên 20 năm,
khi khoan các giếng khoan
sâu 60 - 70 m để lấy nước sinh hoạt và
ăn uống, tập trung ở các thôn An Cầu,
Trà Dương. Theo thời gian bơm hút,
nhiệt độ nước tăng dần từ 24, 25 độ
C tăng lên 28 độ C sau khoảng 15 – 30
phút khai thác và tăng lên tới 35 – 38
độ C, có nơi đạt 42 độ C sau khoảng
30 – 60 phút khai thác. Nhiệt độ nước
ở mùa đông dao động từ 40 - 42 độ C,
mùa hè từ 37 - 40 độ C.
Nhìn thực tế, nước không màu,
không mùi; quần áo, dụng cụ chứa
nước giếng hàng ngày của các gia
đình không bị bám màu; nước đun
sôi pha trà vẫn giữ được màu xanh và
hương vị thơm ngon như pha bằng
nước mưa hoặc nước tinh khiết. Vì vậy
mùa đông không hộ nào phải sử dụng
bình nóng lạnh hoặc năng lượng mặt
trời. Còn mùa hè khi bơm lên bao giờ
cũng phải để nước nguội mới rửa rau
quả, hoặc tắm được.
Theo nhiều hộ gia đình ở xã Tống
Trân, các giếng khoan từ năm 1997 ở
độ sâu 5m, về mùa hè luôn ở mức 37,
5 độ; mùa đông khoảng 39 độ, để lâu

8
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Nguồn nước nóng tại các hộ dân ở xã Tống Trân, huyện Phù Cừ

nước vẫn trong, không có cặn lắng.
Khu vực được người dân phát hiện
nguồn nước nóng có diện tích khoảng
5 km2, kéo dài theo phương Tây Bắc –
Đông Nam từ phía Bắc đền Tống Trân
đến gần đê sông Luộc. Có thể khẳng
định, đây là nguồn tài nguyên quí mà
không địa phương nào trong tỉnh và
các tỉnh lân cận có được.
Nhằm đánh giá trữ lượng, chất
lượng nguồn nước và đề xuất các giải
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pháp khai thác nguồn nước hợp lý
bền vững, góp phần phát triển kinh tế
địa phương, UBND tỉnh Hưng Yên đã
có quyết định số 451 ngày 24/1/2017
phê duyệt đề tài nghiên cứu đánh giá
tài nguyên nước khoáng, nước nóng
xã Tống Trân. Qua đó là nền tảng để
khai thác tiềm năng tài nguyên nước
nóng để phát triển du lịch sinh thái và
điều dưỡng sức khỏe:
Lãnh đạo xã Tống Trân cho biết: xã
đã tiến hành khoan để lấy mẫu nước
đem đi phân tích, đánh giá các chỉ số
về hàm lượng khoáng trong nước,
báo cáo UBND tỉnh, đề nghị đưa vào
danh mục khu vực nước khoáng thiên
nhiên.
Nguồn nước khoáng nóng xã Tống
Trân là nguồn tài nguyên quý, hứa
hẹn hướng phát triển dịch vụ du lịch
sinh thái tại địa phương, gắn với phát
triển du lịch tâm linh của quần thể cây
đa La Tiến, đền thờ Lưỡng quốc trạng
nguyên Tống Trân…

Xuân Kỷ Hợi

MỸ HÀO HUYỆN ĐẦU TIÊN CỦA TỈNH HƯNG YÊN

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
THANH HƯƠNG

Ngày 15/12, huyện Mỹ Hào tỉnh
Hưng Yên đã tổ chức Lễ đón
bằng công nhận đạt chuẩn
nông thôn mới. Đây là huyện
đầu tiên của tỉnh Hưng Yên đạt
chuẩn nông thôn mới.

S

au 7 năm triển khai, Mỹ Hào
đã hoàn thành 9/9 tiêu chí của
huyện nông thôn mới; 100% số
xã hoàn thành 19/19 tiêu chí.
Trong đó một số tiêu chí đạt cao như
hệ thống giao thông, thủy lợi bảo đảm
100% đường trục từ huyện đến xã được
trải nhựa, đường trục các thôn xóm, nội
đồng đều được cứng hóa; hệ thống kênh
mương nội đồng được quy hoạch, xây
dựng đồng bộ; hệ thống điện liên xã bảo
đảm yêu cầu kỹ thuật phục vụ sản xuất
và sinh hoạt của nhân dân; đời sống của
người dân ngày càng được cải thiện.
Tổng nguồn vốn huy động xây dựng
nông thôn mới của toàn huyện là hơn
3 nghìn tỷ đồng; trong đó vốn tín dụng,
đóng góp của doanh nghiệp và người
dân chiếm hơn 80%. Theo đó, nhiều
công trình cơ sở hạ tầng được tu sửa,
chỉnh trang và xây mới, nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
100% số xã hoàn thành lập quy hoạch

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao bằng công nhận đạt chuẩn nông
thôn mới cho huyện Mỹ Hào

chung, quy hoạch chi tiết khu trung tâm
xã và quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch
phân vùng sản xuất nông nghiệp…
Về kinh tế và tổ chức sản xuất, huyện
Mỹ Hào có các khu công nghiệp: Phố
Nối A, Phố Nối B, Thăng Long II, Minh
Đức với 08 làng nghề điển hình như:
làng nghề sản xuất mộc dân dụng mỹ
nghệ Hòa Phong, làng nghề tương Bần,
làng nghề tái chế nhựa Phan Bôi... Thu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao bằng khen cho các tập thể và cá
nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới của huyện Mỹ Hào

nhập bình quân năm 2017 của huyện
đạt gần 69 triệu đồng/người; hộ nghèo
còn dưới 2%.
Thực hiện Chương trình phát triển
nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao giai
đoạn 2016-2020 và Đề án làm điểm thực
hiện Chương trình tại xã Hòa Phong. Đã
hình thành 3 vùng thâm canh cao với
quy mô 400ha sản xuất lúa hàng hóa
chất lượng cao; các vùng chăn nuôi gia
súc, gia cầm tại các xã: Cẩm Xá, Hòa
Phong, Hưng Long, Ngọc Lâm. Vùng sản
xuất hoa, cây cảnh tại xã Nhân Hòa và thị
trấn Bần Yên Nhân. Đây là các mô hình
sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, áp
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ
giới hóa tạo nhiều sản phẩm giá trị lớn,
tăng thu nhập cho nông dân.
Ông Vương Văn Đức, Bí thư Huyện ủy
Mỹ Hào cho biết, việc hoàn thành xây
dựng huyện nông thôn mới không phải
là mục tiêu cuối cùng. Đây sẽ là nền tảng
để huyện tiếp tục đẩy mạnh sản xuất,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
hiệu quả cao và bền vững. Theo đó, tiếp
tục phấn đấu xây dựng các xã nông
thôn mới kiểu mẫu./.
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LẦN THỨ 2 TỔ CHỨC LỄ HỘI TÔN VINH
SẢN PHẨM CAM HƯNG YÊN
TRUNG KIÊN

Cắt băng khai mạc lễ hội tôn vinh sản phẩm cam năm 2018

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan các gian trưng bày sản
phẩm cam

Lễ hội thu hút đông đảo khách hàng đến thu mua cam

Tối ngày 24/11, tại Trung tâm huyện
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã khai mạc
lễ hội Cam Hưng Yên năm 2018. Đây
là lần thứ 2 tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ
hội, nhằm khẳng định thương hiệu
và tôn vinh sản phẩm cam và cây
trái của vùng đất Hưng Yên.
10 I BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG
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P

hát biểu khai mạc lễ hội, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng
Yên Nguyễn Minh Quang cho
biết, Hưng Yên không phải
là quê hương của cam, nhưng giống
cây này đã được người dân trong tỉnh
canh tác từ lâu bên cạnh cây nhãn
lồng. Cam Hưng Yên có vị ngon, ngọt,
thơm mát đặc trưng mà cam ở các
vùng khác khó có thể so sánh. Trước

Xuân Kỷ Hợi
đây cam Hưng Yên chủ yếu được
trồng tại huyện Khoái Châu và Văn
Giang với diện tích không lớn, nhưng
những năm gần đây diện tích trồng
cam của tỉnh không ngừng được mở
rộng. Hiện nay cam đã được trồng tại
8/10 huyện thành phố với tổng diện
tích khoảng 1.600ha, sản lượng hàng
năm trên 35.000 tấn.
Tại Hưng Yên hiện đã có hàng chục
trang trại trồng cam với quy mô từ
vài ha tới hàng chục ha, tiêu biểu như
Trang trại Cam Bống Vàng tại huyện
Phù Cừ, Trang trại Cam Tam Thiên Mẫu
của Công ty TNHH Tam Thiên Mẫu
huyện Yên Mỹ, Trang trại Cam của các
hội viên HTX Quảng Châu thành phố
Hưng Yên, trang trại Cam bưởi của các
hội viên HTX sản xuất rau quả và dịch
vụ thương mại xã Đồng Thanh huyện
Kim Động...
Với phương thức canh tác tập
trung, tại các vùng trồng cam lớn ở
các huyện Kim Động, Khoái Châu,
Phù Cừ, thành phố Hưng Yên, các nhà
vườn đã áp dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật, không sử dụng hóa chất
độc hại, thực hiện quy trình chăm
sóc, thu hái sạch và an toàn. Nhiều
trang trại đã áp dụng thành công quy
trình VietGap cho sản phẩm thực sự
sạch và an toàn. Theo đó đã sản xuất
được giống cam cho năng suất, chất
lượng, giá trị thương phẩm cao; mang
lại nguồn thu nhập lớn cho các nhà
vườn, với mức thu lãi mỗi năm từ 300
đến 500 triệu đồng/ha.
Tại lễ hội, với quy mô trên 50 gian
hàng trưng bày sản phẩm cam cùng
các loại quả có múi và một số nông
sản tiêu biểu của 10 huyện, thành
phố trong tỉnh, lễ hội nhằm quảng bá
giới thiệu với người tiêu dùng trong
và ngoài nước về cam Hưng Yên cùng
các sản phẩm nổi tiếng của quê nhãn.
Đây cũng là dịp để các hợp tác xã,
nhà vườn, hộ sản xuất kinh doanh
cam trao đổi, học hỏi kinh nghiệm,
lắng nghe những góp ý của người
tiêu dùng, nhà kinh doanh phân phối
để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Qua đó, đẩy mạnh quảng bá và xúc
tiến tiêu thụ hàng hóa, kết nối giao
thương tiêu thụ sản phẩm, gìn giữ và
phát triển thương hiệu các nông sản
của Hưng Yên.

33 ĐỀ TÀI ĐOẠT GIẢI CUỘC THI
KHOA HỌC KỸ THUẬT CHO HỌC SINH
TRUNG HỌC TỈNH HƯNG YÊN
THU PHƯƠNG

Trao thưởng cho các thí sinh đạt giải cuộc thi

Từ ngày 3 - 6/12, tại trường THPT Chuyên Hưng Yên, Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh đã tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật
cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2018 -2019.

T

ham dự cuộc thi có 52 đề tài của 102 tác giả là học
sinh bậc THPT và THCS trên toàn tỉnh. Các đề tài thuộc
nhiều lĩnh vực như: hệ thống nhúng, hóa sinh, khoa
học vật liệu, khoa học xã hội và hành vi, kỹ thuật cơ khí,
kỹ thuật môi trường, năng lượng vật lý, phần mềm hệ thống, rô
bốt và máy thông minh, vi sinh.
So với năm học 2017-2018, cuộc thi năm nay có số lượng đề
tài lớn hơn. Một số trường có nhiều đề tài như: trường THPT
Chuyên Hưng Yên có 4 đề tài, THPT Đức Hợp 3 đề tài... Cuộc thi
nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học,
sáng tạo kỹ thuật, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; góp phần
đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học.
Theo đánh giá của ban tổ chức, các sản phẩm dự thi có nội
dung và phương pháp nghiên cứu phù hợp, thực hiện tiến trình
nghiên cứu, ghi chép nhật trình và trình bày báo cáo khoa học
theo đúng yêu cầu của một công trình khoa học. Đa số các dự án
có tính sáng tạo. Nhiều đề tài khoa học chú ý tới việc vận dụng
kiến thức trên lớp vào nghiên cứu khoa học.
Cùng với việc khuyến khích học sinh say mê nghiên cứu khoa
học, sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi đã góp phần đổi mới hình thức
tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp
đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực của học sinh; nâng
cao chất lượng dạy học trong các nhà trường THCS, THPT.
Kết quả, ban tổ chức đã trao giải cho 33 đề tài; 6 đề tài được
chọn dự thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.
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XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO SẢN PHẨM
NGHỆ CHÍ TÂN - KHOÁI CHÂU
QUỲNH HOA

Sản phẩm nghệ Chí Tân của huyện Khoái
Châu (Hưng Yên) vừa được Cục Sở hữu trí
tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền
sử dụng nhãn hiệu “Nghệ Chí Tân - Khoái
Châu”. Đây là sản phẩm thứ 13 của tỉnh
Hưng Yên và cũng là sản phẩm thứ 3 của
huyện Khoái Châu (sau gà Đông Tảo và
chuối tiêu hồng) được cấp nhãn hiệu bảo
hộ. Với mục tiêu xây dựng thương hiệu, tạo
niềm tin với người tiêu dùng, đây là bước
tiến mới để sản phẩm nghệ Khoái Châu
khẳng định vị thế trên thị trường.

Ông Ngô Xuân Thái, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao quyết định
chứng nhận nhãn hiệu nghệ Chí Tân - Khoái Châu cho huyện

D

ự án “Xây dựng, quản lý và
phát triển chứng nhận nghệ
Chí Tân cho sản phẩm nghệ
của huyện Khoái Châu, tỉnh
Hưng Yên” được triển khai thực hiện từ
năm 2017 với các mục tiêu: tạo lập nhãn
hiệu chứng nhận nghệ Chí Tân cho sản
phẩm nghệ của huyện Khoái Châu,
thực hiện các nội dung quản
lý nhãn hiệu, phát triển thị
trường tiêu thụ sản phẩm,
tăng cường năng lực cho
người sản xuất, kinh
doanh. Cùng đó, lập
bản đồ vùng, xây dựng
quy trình cấp và thu hồi
nhãn hiệu, quy chế sử
dụng tem nhãn bao bì,
quy trình kiểm soát chất
lượng sản phẩm, quy trình
hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm
sóc; xây dựng mô hình tổ chức quản lý
nhãn hiệu chứng nhận…
Ông Nguyễn Văn Đạt Trưởng phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
huyện Khoái Châu cho biết, trên địa
bàn hiện có gần 300 ha trồng nghệ tại
7 xã. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở
Chí Tân với hơn 130 ha; các diện tích

còn lại thuộc
các xã: Đại
Hưng, Thuần
Hưng, Nhuế
Dương, Thành
Công, Đại Tập,
Liên Khê. Trồng
nghệ công chi
phí thấp, dễ chăm
sóc, thu lãi ổn định, mỗi
ha đạt sản lượng 30 tấn, cho lãi 150
triệu đồng; cùng với thu nhập từ trong
xen canh lạc, đỗ sẽ cho tổng mức lãi
khoảng hơn 200 triệu đồng, hiệu quả
gấp 4 lần cấy lúa.
Ông Hoàng Văn Tựu, Phó Chủ tịch
UBND huyện Khoái Châu cho biết,
huyện đang chỉ đạo các cơ quan

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

I

Xuân Kỷ Hợi 2019

chuyên môn và các xã quy hoạch vùng
sản xuất, phát triển các cơ sở kinh
doanh, chế biến, đồng thời tìm đầu
ra cho cây Nghệ, xây dựng và quảng
bá thương hiệu Nghệ Khoái Châu đến
khắp các thị trường trong và ngoài
nước, tổ chức các hoạt động quảng bá
xúc tiến thương mại, hướng đến xuất
khẩu.
Trong những năm qua, huyện Khoái
Châu cũng đã phối hợp với Chi cục
Quản lý chất lượng Nông - Lâm sản
và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Sở Khoa học và Công
nghệ, Công ty phát triển tài sản trí tuệ
Việt tập huấn hướng dẫn áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng cho từng
công đoạn chuỗi mô hình sản xuất
Nghệ an toàn cho các hộ tăng cường
cơ chế chính sách hỗ trợ cho người
dân, quy hoạch vùng trồng Nghệ tập
trung để Nghệ trở thành một trong
những cây trồng chủ lực của huyện;
xây dựng vùng sản xuất hàng hóa
theo hướng VietGap nhằm đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo niềm
tin với người tiêu dùng./.

Xuân Kỷ Hợi

ĐẨY MẠNH HỖ TRỢ, XÂY DỰNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ
MINH HUẤN

Năm 2018, tỉnh Hưng Yên có 4 sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm truyền
thống được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể, chuẩn hóa về chất lượng và
hệ thống nhận diện thương hiệu. Hầu hết các sản phẩm khác sau khi được cấp chứng nhận bảo
hộ NHTT, giá trị thương hiệu, giá trị của sản phẩm đều tăng từ 15 - 20% và giữ ổn định.

Ô

Tương Bần

Nhãn lồng Phố Hiến

ng Nguyễn Hồng
ít nhất 30 sản phẩm đặc thù của
Chuyên, phó chủ
địa phương, sản phẩm mang
tịch UBND huyện
truyền thống địa danh được hỗ
Phù Cừ cho biết: Sản
trợ tạo lập, quản lý và phát triển
phẩm quả vải lai chín sớm Phù
quyền sở hữu trí tuệ; 4-5 nhãn
Cừ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp
hiệu cộng đồng và cá nhân đăng
văn bằng bảo hộ NHTT từ năm
ký được bảo hộ tại nước ngoài.
2015. Đây là kết quả trong suốt
Để phát triển thương hiệu, phát
thời gian dài các ngành chức
triển sở hữu trí tuệ bảo đảm mục
năng, chính quyền địa phương
tiêu nhiệm vụ đề ra và bền vững
và người dân trồng vải lai chín
cần có sự phối hợp chặt chẽ,
sớm chất lượng cao tại Phù
đồng bộ của các sở, ngành, các
Cừ thực hiện đúng các quy
địa phương.
trình sản xuất theo tiêu chuẩn
Trên cơ sở kết quả bước đầu đã
Trao bằng chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản
VietGAP. Sau khi có nhãn hiệu,
đạt
được, Sở Khoa học và Công
phẩm mật ong hoa nhãn
các nhà vườn đã có ý thức cần
nghệ tiếp tục tăng cường công
phải liên kết lại với nhau thông
tác tuyên truyền nâng cao nhận
qua việc tổ chức các câu lạc bộ hay tổ đồng thời góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân và doanh nghiệp...
kinh tế tập thể để có cùng một quy thức của người dân, doanh nghiệp từ về vai trò của sở hữu trí tuệ đối với sản
trình sản xuất cho chất lượng cây ăn sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo xuất và thương mại sản phẩm hàng
trái đồng đều. Từ đó nhằm cung ứng hướng tập trung, nhất là đã thực hiện hóa, đặc biệt là hỗ trợ các cá nhân, tập
trái cây có chất lượng tốt, sản lượng ổn chủ trương mỗi địa phương có một thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể,
sản phẩm đặc thù.
định và uy tín trên thị trường.
nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu
Ông Ngô Xuân Thái, Giám đốc Sở chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sản
Việc xây dựng thương hiệu cho các
sản phẩm tiêu biểu của tỉnh là hướng Khoa học và Công nghệ Hưng Yên cho phẩm có giá trị kinh tế cao và các sản
đi trọng tâm cần thiết và mang lại hiệu biết: Theo mục tiêu của Chương trình phẩm làng nghề truyền thống có sức
quả, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh, mục tiêu cạnh tranh cao trên địa bàn, góp phần
tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG
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ĐỀ ÁN OCOP - TIÊU CHUẨN HÓA
CÁC SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG
MAI NGOAN

Tỉnh Hưng Yên đang xây dựng đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2018 2020, nhằm phát triển các hình thức sản xuất vừa và nhỏ có lợi thế, có khả năng cạnh
tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế
nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị.

Ô

ng Đỗ Minh Tuân, Giám đốc
Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh Hưng
Yên cho biết, đề án “Mỗi xã
một sản phẩm” sẽ được thực hiện đa
dạng, nhằm khơi dậy tiềm năng lợi thế
vốn có của từng địa phương.
Trước mắt, năm 2019 sẽ thực hiện
tiêu chuẩn hóa các sản phẩm trồng trọt,
với 19 sản phẩm đặc trưng như: nhãn
lồng, vải lai chín sớm Phù Cừ, nghệ
vàng Khoái Châu, quất cảnh và cây
cảnh Văn Giang, nếp thơm Hưng Yên...
Trong số này, phấn đấu có 2 sản phẩm
đạt 3 sao trở lên, 13 sản phẩm đạt 4 sao
và 4 sản phẩm đạt 5 sao.
Về các sản phẩm chăn nuôi thủy sản,
năm 2019 Hưng Yên sẽ tiêu chuẩn hóa
7 sản phẩm tham gia Chương trình
OCOP, gồm: Mật ong hoa nhãn, gà
Đông Tảo, lợn thịt, bò thịt, sữa tươi, vịt
thịt, cá chép lai. Trong đó phấn đấu có
3 sản phẩm đạt 3 sao, 2 sản phẩm đạt 4
sao, 2 sản phẩm đạt 5 sao.
Tỉnh cũng phát triển 15 sản phẩm

Gà Đông Tảo

Mật ong nhãn Hưng Yên

sơ chế, chế biến như: Tương Bần, tinh
bột nghệ Chí Tân, long nhãn Hưng
Yên, hương trầm Bảo Khê, rượu Trương
Xá và Lạc Đạo, bánh răng bừa Phụng
Công, bánh cuốn Mễ Sở, cơm nắm Lạc
Đạo... Trong số 16 sản phẩm dự kiến
năm 2019 sẽ có 10 sản phẩm đạt tiêu
chuẩn 3 sao, 3 sản phẩm đạt 4 sao, 2 sản
phẩm đạt 5 sao.
Về hàng thủ công mỹ nghệ, lưu niệm,
nội thất có 12 sản phẩm được tiêu
chuẩn hóa điển hình như: đúc đồng
Lộng Thượng, chạm bạc Phù Ủng; đồ
gỗ Mỹ nghệ dân dụng Hòa Phong, đan

đó rọ Thủ Sỹ.... Dự kiến có 7 sản phẩm
đạt 3 sao, 4 sản phẩm đạt 4 sao, 1 sản
phẩm đạt 5 sao.
Cùng với các sản phẩm trên, Hưng
Yên cũng phát triển sản phẩm mô hình
du lịch cộng đồng tại các khu di tích
Phố Hiến, đền Đa Hòa Dạ Trạch, làng
Việt cổ Đại Đồng, di tích chùa Nôm...
Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tiêu chuẩn hóa
sản phẩm mô hình du lịch cộng đồng
phấn đấu đạt 5 sao.
Từ nay đến năm 2020, Hưng Yên tập
trung phát triển sản phẩm sạch gắn
với công nghiệp chế biến ở vùng sản
xuất tập trung, xây dựng thương hiệu,
cung cấp sản phẩm cho các siêu thị,
chợ đầu mối và doanh nghiệp xuất
khẩu. Xây dựng chiến lược phát triển
và thương mại hóa các sản phẩm chủ
lực, phát triển sản phẩm dịch vụ OCOP
và hệ thống quản lý chất lượng; hướng
tới các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế,
khuyến khích các sản phẩm đạt tiêu
chuẩn Global Gap, Organic, GMP... Mặt
khác, tích cực quảng bá, tiếp thị sản
phẩm, tổ chức các sự kiện xúc tiến
thương mại; phát triển các hợp tác xã
và các tổ hợp, doanh nghiệp tham gia
chương trình OCOP và triển khai các dự
án thành phần của chương trình này.

Chuối tiêu hồng Khoái Châu
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MÁY ĐẢO THÓC TỰ ĐỘNG

của hai học sinh trường làng
ĐÀO DOAN

S

Thầy trò trường THPT Nguyễn Thiện Thuật bên sản phẩm máy đảo thóc tự động

inh ra và lớn lên ở vùng nông
thôn huyện Mỹ Hào, 2 em
Phạm Viết Vương và Nguyễn
Thị Hậu ở trường THPT Nguyễn
Thiện Thuật muốn giảm thiểu sức lao
động của người nông dân trong khâu
phơi thóc bằng kiến thức đã được
học trên lớp. Từ kiến thức môn Vật lý
và Công nghệ, các em đã cùng nhau
nghiên cứu, chế tạo chiếc máy đảo
thóc tự động, giúp thóc dễ dàng tiếp
nhận ánh nắng và khô nhanh hơn.
Em Phạm Viết Vương cho biết: Thiết
bị chế tạo gồm cảm biến hồng ngoại,
nam châm điện, ắc quy, mô - tơ, mạch
hạ áp, tấm pin năng lượng mặt trời
12V-10W, mạch điều khiển hoạt động
của mô-tơ. Phần vỏ thiết bị là khung
được làm bằng sắt, chắc chắn; phần
giá đỡ động cơ tạo bởi một miếng
nhôm nhẹ. Nắp phía trên được gắn
với tấm pin năng lượng mặt trời. Bên

trong sản phẩm các linh kiện gắn trên
bảng mạch; hai nguồn điện là ắc quy
được đặt hai bên; cảm biến được bố
trí ở góc của khung. Bánh xe được sử
dụng bánh xích nhằm mục đích di
chuyển tốt trên bề mặt thóc.
Máy đảo thóc tự động có nguyên lý
hoạt động là: khi bật công tắc, cả hai
mô- tơ hoạt động nên xe đi thẳng, bộ
phận đảo thóc được xe kéo đi thực hiện
nhiệm vụ đảo thóc. Khi đến cuối đoạn
đường, xe còn cách vật cản chừng
30cm, cảm biến 1 (phía trước) hoạt
động, relay 1 đóng làm động cơ bên
phải dừng, xe sẽ chuyển động sang
phải. Công tắc tự đóng về phía bên trái
làm xe chuyển động song song với vật
cản. Lúc này, cảm biến 2 (bên trái) hoạt
động, relay 2 đóng, động cơ bên phải
dừng làm cho xe tiếp tục chuyển động
sang phải (đi xuống). Chuyển động
tiếp theo của xe khi đi xuống dưới sẽ

tiếp tục như vậy thành đường zic - zắc.
Bộ phận đảo thóc sẽ thực hiện nhiệm
vụ, thóc liên tục được đảo và được
tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trở nên
nhanh khô hơn.
Em Nguyễn Thị Hậu cho biết: Sau
khi hoàn thành sản phẩm, chúng em
đã tiến hành trên thực nghiệm và cho
kết quả như mong muốn. Mặt khác,
còn tận dụng được nguồn năng lượng
mặt trời vì thiết bị luôn hoạt động dưới
trời nắng; giá thành của sản phẩm rẻ,
chỉ 890 nghìn đồng. Sản phẩm còn có
thể cải tiến để trở thành máy hút bụi
bằng cách lắp bộ phận hút bụi thay
cho bộ phận đảo thóc. Hoặc có thể cải
tiến trở thành máy cắt cỏ bằng cách
thay lưỡi cắt cho bộ phận đảo thóc.
Ngoài ra có thể lắp thêm một số cảm
biến dự báo thời tiết và cải tiến thiết
bị đảo thóc thành thiết bị cào thóc khi
trời sắp mưa.
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TIN HỌC HÓA TRONG QUẢN LÝ Y TẾ
THẢO HOÀN

Thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt
của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND
tỉnh Hưng Yên về việc triển khai
chương trình tin học hóa vào
công tác quản lý đã và đang
được ngành y tế ứng dụng rộng
rãi đến các cơ sở y tế trực thuộc.

T

oàn ngành ghi nhận đã có
những chuyển biến tích cực
trong công tác giải quyết
các thủ tục hành chính, cho
đến việc quản lý khám, chữa bệnh và
thanh toán bảo hiểm y tế. Đến nay,
100% cơ sở y tế trong tỉnh đã kết nối

liên thông với Cổng tiếp nhận dữ liệu
Hệ thống thông tin giám định BHYT
của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Tỷ lệ trung bình chung trong chuyển
dữ liệu đúng thời hạn của các cơ sở
khám, chữa bệnh là 90%, cao hơn tỷ lệ
bình quân của cả nước.
Với vai trò là cơ quan quản lý nhà
nước, Sở Y tế đã từng bước thực hiện
tin học hóa vào công tác quản lý hành
chính nhà nước. Việc ứng dụng công
nghệ thông tin (CNTT) giúp cho việc
quản lý, truy xuất thông tin trong từng
lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết

một cách chặt
chẽ, thông suốt và
nhanh chóng, tạo
điều kiện thuận
lợi cho cá nhân,
tổ chức tìm hiểu
thông tin, đăng
ký nộp hồ sơ trực
tuyến, tiết kiệm
được thời gian,
chi phí và giám
sát được quá trình
giải quyết hồ sơ.
Mạng nội bộ được
kết nối đến các
phòng, ban của
sở và các đơn vị trực thuộc. Các dịch
vụ công trực tuyến đều đạt mức độ 3,
trong đó có 03 dịch vụ đạt mức độ 4
là mức độ cao nhất: Thủ tục về trang
thiết bị y tế; công bố tiêu chuẩn chất
lượng; công trình y tế. Các cá nhân, tổ
chức không còn phải trực tiếp đến bộ
phận “một cửa” nộp hồ sơ và lấy kết
quả nữa mà sẽ nộp hồ sơ và nhận kết
quả qua mạng.
Thực hiện thành công mô hình một
cửa, một cửa liên thông điện tử tại Sở
Y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công
dân và các tổ chức khi thực hiện các
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giao dịch hành chính. Các bệnh viện
từng bước thực hiện tự chủ về tài
chính, trong đó dẫn đầu là bệnh viện
Đa khoa tỉnh, bệnh viện Sản – Nhi.
Công tác khám bệnh, chữa bệnh luôn
được cải tiến, giảm thủ tục hành chính
không cần thiết giúp người dân rút
ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí
do phải đi lại nhiều lần và chất lượng
khám chữa bệnh được nâng cao.
Việc triển khai ứng dụng công nghệ
thông tin kết nối nhà thuốc, quầy
thuốc vẫn đang được Sở Y tế tiếp tục
chỉ đạo thực hiện. Sở Y tế cũng đề nghị
Tập đoàn Viettel đẩy nhanh việc hoàn
thiện phần mềm kết nối nhà thuốc, bổ
sung đầy đủ dữ liệu và các thông tin
cần thiết, tạo điều kiện cho các cơ sở
sử dụng thuận tiện đơn giản nhất.
Việc quản lý trên mạng vi tính tại
Hưng Yên đã mang lại nhiều hiệu quả
và tiện ích, các thông tin cơ bản của hồ
sơ bệnh án được lưu trữ đầy đủ, chính
xác giúp cho việc truy xuất nguồn gốc,
thông tin được xử lý nhiều chiều. Số
liệu tồn kho, xuất nhập tại khoa dược
được quản lý chặt chẽ. Báo cáo về tiền
thu và các chế độ thanh toán viện
phí, thanh toán BHYT được thực hiện
nhanh chóng,

Xuân Kỷ Hợi

ĐƠN VỊ TUYẾN HUYỆN ĐẦU TIÊN TRIỂN KHAI
CHẠY THẬN NHÂN TẠO
BẢO LONG (PHẠM THẢO HOÀN)

Thực hiện chủ trương chung về triển khai hoạt động xã hội hóa trong công tác khám, chữa
bệnh. Căn cứ nhu cầu lọc máu (thận nhân tạo) của người bệnh trong huyện và khu vực lân
cận, có khoảng gần 100 ca chạy thận nhân tạo/năm phải chuyển lên tuyến trên, tương ứng
với gần 10.000 lượt chạy thận nhân tạo. Bằng hình thức liên doanh liên kết triển khai các kỹ
thuật y tế hiện đại vào chẩn đoán và điều trị, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ là đơn vị y tế tuyến
huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo từ tháng 4 năm 2018.

B

an đầu, Trung tâm đầu tư 05
máy chạy thận nhập khẩu
từ Đức, đáp ứng công suất
phục vụ 10 – 20 bệnh nhân/
ngày. Hệ thống gồm các thiết bị phụ
trợ như: Hệ thống lọc nước RO, hệ
thống máy pha dịch trung tâm tự
động, hệ thống rửa quả và tái sử dụng
quả lọc, hệ thống giường bệnh,…
Ngay từ những ngày đầu tiên triển
khai kỹ thuật này tại đơn nguyên chạy
thận nhân tạo đã tiếp nhận 17 bệnh
nhân/ngày, được chia làm 02 ca (sáng
– chiều), mỗi ca kéo dài 4 giờ, trung
bình một tháng đáp ứng khoảng hơn
200 ca.
Được biết, sau khi đơn nguyên chạy
thận nhân tạo được thành lập không
chỉ thu hút những bệnh nhân trong
khu vực mà có cả những bệnh nhân
ở các tỉnh lân cận như Hải Dương
cũng về đây đăng ký chạy thận. Đến
nay, đơn nguyên chạy thận nhân tạo
của Trung tâm Y tế Tiên Lữ tiếp tục
triển khai thêm 02 máy thận nhân
tạo, nâng tổng số máy thận nhân tạo
đang hoạt động là 07 máy, số người
bệnh đang chạy thận nhân tạo là 35
bệnh nhân đăng ký chạy thận nhân
tạo, được chia làm 2 ca vào các ngày
thứ 3, 5, 7 và thứ 2, 4, 6 hàng tuần
Để đảm bảo cho quá trình chạy
thận được diễn ra an toàn, hiệu quả,
Trung tâm đã cử 02 kíp (mỗi kíp gồm:
01 bác sĩ, 02 điều dưỡng) học tập tại
khoa Thận tiết niệu – bệnh viện Bạch

Mai, đồng thời Trung tâm y tế cũng
đã mời bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư của
bệnh viện Bạch Mai về giúp đỡ kíp
chạy thận nhân tạo trong thời gian
đầu mới vận hành. Tính đến thời điểm
hiện nay, đơn nguyên chạy thận nhân
tạo của Trung tâm có 8 cán bộ đảm
trách công việc chăm sóc, điều trị cho
bệnh nhân, trong đó có 02 bác sĩ, 04
điều dưỡng, 01 hộ lý và 01 cán bộ phụ
trách điện nước.
Việc triển khai đơn nguyên chạy
thận nhân tạo vào hoạt động của
Trung tâm y tế Tiên Lữ bước đầu tạo
được sự đồng thuận cao của người
bệnh, qua đó người bệnh trong huyện

và các địa bàn lân cận giảm được chi
phí đi lại, cũng như thời gian nếu phải
đi chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện
Đa khoa tỉnh hay các bệnh viện tuyến
trên như trước đây. Đặc biệt, đối với
những bệnh nhân chạy thận nghèo,
Trung tâm y tế huyện còn hỗ trợ một
bữa cháo vào thứ 4 hàng tuần, không
lấy tiền vé gửi xe và hỗ trợ phần trăm
còn lại BHYT mà bệnh nhân cùng chi
trả cho những bệnh nhân có hoàn
cảnh thực sự khó khăn. Được biết,
phần lớn bệnh nhân chạy thận nhân
tạo đều là bệnh nhân nghèo, có hoàn
cảnh khó khăn.
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THÀNH LẬP BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI
TỈNH HƯNG YÊN
BÍCH NGỌC

Ngày 19/10, tỉnh Hưng Yên đã
công bố quyết định thành lập
Bệnh viện nhiệt đới trên cơ sở
tổ chức lại Trung tâm Phòng,
chống HIV/AIDS của tỉnh.

T

heo đó, Bệnh viện nhiệt đới
tỉnh Hưng Yên có chức năng
thực hiện các hoạt động
phòng, chống bệnh truyền
nhiễm, khám chữa bệnh nhiệt đới
và HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, phục
hồi chức năng; đào tạo cán bộ y tế;
nghiên cứu khoa học về y học; chỉ
đạo tuyến về chuyên môn, kỹ thuật;
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng trao quyết định thành lập
Bệnh viện nhiệt đới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng trao Huân chương
Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Bệnh viện nhiệt đới

phòng, chống bệnh dịch; tổ chức các
hoạt động truyền thông can thiệp và
dự phòng lây nhiễm, điều trị các bệnh
truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới và HIV/
AIDS, điều trị nghiện chất theo hướng
dẫn; nghiên cứu và tham gia nghiên

cứu khoa học.
Cơ cấu của Bệnh viện có 2 phòng
chức năng: Kế hoạch Tài chính và chỉ
đạo tuyến, Tổ chức hành chính. Về
chuyên môn có 6 khoa: Khoa Khám
bệnh (bao gồm cả nhiệm vụ khám
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bệnh, chữa bệnh ban đầu, điều trị
ngoại trú và điều trị nghiện chất);
Khoa Hồi sức cấp cứu; Khoa Nội tổng
hợp; Khoa Truyền nhiễm (bao gồm
bệnh viêm gan, HIV/AIDS và các bệnh
truyền nhiễm khác); Khoa Xét nghiệm
(bao gồm cả nhiệm vụ chẩn đoán
hình ảnh và thăm dò chức năng);
Khoa Dược - Chống nhiễm khuẩn
(bao gồm cả nhiệm vụ vật tư y tế và
dinh dưỡng).
Quy mô giường bệnh của Bệnh
viện trước mắt là 60 giường, đến năm
2020 là 150 giường. Bệnh viện sẽ phối
hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn để
dự phòng, phát hiện, ngăn chặn, hạn
chế lây lan, dập tắt dịch bệnh. Đồng
thời, tổ chức thực hiện chương trình
phòng bệnh các bệnh truyền nhiễm,
bệnh nhiệt đới và HIV/AIDS; tham
gia công tác phòng chống dịch bệnh
theo sự phân công của Sở Y tế; chuẩn
bị cơ sở để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly
bệnh nhân, khống chế dịch bệnh và
đề xuất với cấp có thẩm quyền dự trữ
các nguồn lực để kịp thời chống dịch
nếu có dịch xảy ra./.

Xuân Kỷ Hợi

HƯNG YÊN CÓ TRUNG TÂM LOGISTICS THĂNG LONG

HIỆN ĐẠI, TÍCH HỢP ĐA CHỨC NĂNG
ĐINH TUẤN

Ngày 4/10/2018, tại Xã Dị
Sử, huyện Mỹ Hào đã diễn ra
Lễ khánh thành Trung tâm
Logistics Thăng Long. Đây là
Trung Tâm Logistics hiện đại,
tích hợp đa chức năng đầu tiên
tại tỉnh Hưng Yên.

D

ự án với tổng vốn đầu tư gần
280 tỷ đồng, do các doanh
nghiệp hợp tác đầu tư gồm:
Công ty CP Transimex cùng
Công ty Cổ phần Vinafreight, Công ty
Cổ phần Giao nhận Vận tải và Ngoại
thương (VNT LOGISTICS), Công ty Cổ
phần Xuất nhập khẩu & Đầu tư Chợ lớn
(CHOLIMEX) và Công ty TNHH TM&VT
Tuấn Mạnh.
Dự án có tổng diện tích gần 3 ha
bao gồm hệ thống kho tổng hợp, kho
đông lạnh và kho mát; được trang bị
hệ thống khung kệ chứa hàng 8 tầng,
hệ thống kiểm soát độ ẩm, hệ thống
camera 24/7, hệ thống PCCC đạt tiêu
chuẩn, phần mềm quản lý hiện đại.
Hệ thống Kho đạt chuẩn ISO, HACCP,
CT-PAT và các tiêu chuẩn khác theo quy
định; có thể phân phối, lưu trữ hàng hóa
tiêu dùng nhanh (FMCG), hàng thực
phẩm tươi sống, hàng hóa nguyên vật
liệu... phục vụ cho cư dân các Nhà đầu
tư, sản xuất, công nghiệp hoạt động tại
tỉnh Hưng Yên và các vùng lân cận.

Cắt băng khánh thành nhà máy

Với vị trí thuận lợi nằm liền kề Khu
Công nghiệp Thăng Long 2, cạnh quốc
lộ 5A, cách Trung tâm Thành phố Hà Nội
25 km, liên thông giữa vùng tam giác
kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng
- Bắc Ninh, kết nối với Cảng Hải Phòng,
kết nối với tuyến đường 39 - thuận lợi
cho việc vận chuyển hàng hóa về các
tỉnh lân cận như Nam Định, Thái Bình,
Ninh Bình,....
Trung tâm sẽ tập trung phát triển
dịch vụ logistics, tích hợp trọn gói và
đồng bộ, tổ chức và hoạt động theo mô
hình logistics bên thứ 3 (3PL) trên cơ sở
phát triển quản trị chuỗi cung ứng hiện
đại, hiệu quả, chuyên nghiệp; sẽ đáp
ứng được các yêu cầu về phân phối
nội địa cho các doanh nghiệp phía Bắc
cũng như lưu thông hàng hóa trong

nước và xuất nhập khẩu.
Ông Nguyễn Bảo Trung - Giám đốc
Công ty Thăng Long Logistics cho biết,
Trung tâm Logistics tại Hưng Yên tích
hợp các chức năng lưu trữ hàng hóa
đa đạng, từ hàng hóa tiêu dùng thông
thường đến các hàng hóa thực phẩm
cần bảo quản nhiệt độ cùng với khả
năng phân phối rộng khắp các loại
hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng
và đến các cửa hàng phân phối lẻ thứ
cấp. Trung tâm được trang bị các trang
thiết bị hiện đại bao gồm kho tổng hợp
với hệ thống kệ chứa hàng hóa VNA, sử
dụng thiết bị nâng tự động, hệ thống
kho có bảo quản nhiệt độ từ âm 30 độ
C đến 15 độ C, đáp ứng tất cả các điều
kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, thân
thiện với môi trường./.

Thiêt bị hiện đại bên trong nhà máy
BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG
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TẤM GƯƠNG TRÍ THỨC

Cô giáo trường quê

SAY MÊ “THẮP LỬA” CHO HỌC TRÒ
QUỲNH HOA

Tại Lễ Tri ân, tôn vinh nhà giáo
tiêu biểu năm 2018 do Bộ Giáo
dục và Đào tạo tổ chức ngày
18/11, cô giáo Đặng Thanh Hải,
giáo viên dạy Toán trường THPT
Triệu Quang Phục, huyện Yên Mỹ
được vinh danh. Cô được coi là
người “truyền lửa” đam mê Toán
cho học trò.

C

ô giáo Đặng Thanh Hải sinh
năm 1974, là Tổ trưởng Tổ
Toán - Tin, gắn bó với công
việc bồi dưỡng học sinh
giỏi của nhà trường. Với niềm say mê
Toán học, cô Hải tích cực rèn luyện,
trau dồi kiến thức, tích luỹ kinh
nghiệm, sáng tạo đổi mới phương
pháp dạy học phù hợp với
từng bài giảng.
Với những học
sinh có tâm lý
ngại học Toán,
cô Hải giải
thích cho các
em hiểu vai
trò của Toán
học trong đời
sống. Cô luôn
đưa ra các ví
dụ minh họa
dễ hiểu để dẫn

Cô giáo Đặng Thanh Hải (áo dài cam bên phải) chụp ảnh kỉ niệm cùng Thủ
tướng và các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước

dắt vào bài học giúp các em hiểu
được bản chất vấn đề. Cô thường kể
những câu chuyện vui, câu đố mang
thông điệp giáo dục cho các em, để
môn Toán không còn khô khan mà
trở nên thú vị bổ ích.
Là giáo viên chủ nhiệm, cô Hải
luôn gần gũi, sát sao quan tâm đến
từng em học sinh, phối hợp
chặt chẽ với Ban phụ
huynh học sinh để
có những biện
pháp quản lý
dạy dỗ học
sinh đạt kết
quả tốt nhất.
Lớp cô chủ
nhiệm luôn là
lớp đứng đầu
toàn trường về
thành tích học
tập, các phong

Cô Đặng Thanh Hải tham gia hội thảo
toán học Quốc tế về “Giáo dục toán
học và tích hợp đào tạo giáo viên toán” tháng 9 năm 2018.
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trào văn nghệ, thể thao và hoạt
động ngoài giờ lên lớp.
Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi
Toán cấp tỉnh, năm nào đội tuyển
của cô cũng đạt giải cao, lớp học
sinh do cô Hải chủ nhiệm luôn đạt
tỷ lệ đỗ đại học trên 90%. Cô Hải
nhiều năm được công nhận là giáo
viên dạy giỏi cấp tỉnh; năm học 2017
- 2018 cô đạt giải Khuyến khích cấp
tỉnh trong cuộc thi Thiết kế giáo án
E-learning; năm học 2014 - 2015 cô
có sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A
cấp tỉnh...
Cô Hải chia sẻ: học trò không phải
là “những chiếc bình”, mà là những
“ngọn đuốc cần được thắp lên”. Vì
vậy, sứ mệnh của người thầy là “Thắp
lửa” chứ không phải “Đổ đầy”. Tôi coi
trọng phương pháp dạy học thông
qua trải nghiệm, dạy học hướng tới
việc truyền cảm hứng để các em có
thể phát triển được niềm đam mê
từ bên trong bản thân mình, thay vì
nhồi nhét kiến thức và tạo áp lực từ
phía ngoài.

Xuân Kỷ Hợi

HAI CHÀNG TRAI XỨ NHÃN TỎA SÁNG

Ở ĐẤU TRƯỜNG QUỐC TẾ
ĐÀO DOAN

Có hai chàng trai cùng sinh ra và
lớn lên ở vùng nông thôn, cùng
học tập, cùng phấn đấu và cùng
tỏa sáng. Các em vừa trở về từ
cuộc thi vòng loại Châu Á 2018
ICPC Asia Singapore diễn ra tại
Singapore. Đó là Lê Minh Quang
và Trần Thanh Tùng, hiện đang là
sinh viên lớp Kỹ sư tài năng Công
nghệ thông tin K61, Trường đại
học Bách Khoa Hà Nội.

Q

uang và Tùng là 2
trong 3 thành viên Đội
amazingbamboo_with_
coccoc của Trường đại học
Bách khoa Hà Nội đã vượt qua một loạt
các đội mạnh tới từ 25 trường đại học
hàng đầu thuộc 10 nước trong khu
vực châu Á, để giành giải The Second
Runner-Up (á quân) tại vòng loại Châu
Á 2018 ICPC Asia Singapore và được
xếp hạng 2 tại cuộc thi. Bên cạnh đó,
đội cũng giành được giải “Fisrt to
Solve Problem A” (đội giải được bài
A sớm nhất). Trước đó, đội đã giành
giải nhất vòng online ICPC Việt Nam
và hạng 3 trong số các đội Việt Nam
tham dự ICPC Asia Hà Nội 2018. Thành
tích của đội tại kỳ thi hứa hẹn lần đầu
tiên mang lại cho Trường đại học Bách
khoa Hà Nội suất tham dự vòng chung
kết thế giới ICPC World Finals tại Bồ
Đào Nha vào tháng 4/2019.
Gắn bó với nhau từ khi còn là học

Quang ngoài cùng bên trái, Tùng ngoài cùng bên phải.

sinh Trường THPT Chuyên Hưng Yên,
Quang quê ở xã Xuân Trúc (Ân Thi),
Tùng ở xã Vĩnh Khúc (Văn Giang). Tuy
khác lớp, nhưng Quang và Tùng cùng
được chọn vào đội tuyển tin học quốc
gia của trường từ năm học lớp 10. Từ
đó đến nay, hai bạn đã thường xuyên
sát cánh bên nhau trong các “mặt trận”,
từ các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc
gia THPT, cùng được tuyển thẳng vào
lớp Kỹ sư tài năng Công nghệ thông
tin, Trường đại học Bách Khoa Hà Nội,
đến đấu trường quốc tế và đã mang
vinh quang về cho nhà trường, thầy
cô, gia đình. Hiện các em đang ở trọ
cùng nhau.
Quang cho biết: Trong học tập,
chúng em hỗ trợ, trao đổi với nhau
những phần chưa rõ. Phương pháp
học của chúng em là tự học, tự rèn
luyện là chính, tuy nhiên đòi hỏi phải
có nền tảng toán học, các thuật toán
và kinh nghiệm kỹ thuật lập trình. Đây

là cả một quá trình dài, không thể một
sớm, một chiều. Với đặc thù ngành học
này, chúng em cần có vốn tiếng Anh
để tìm kiếm cấu trúc dữ liệu trong các
trang Website nước ngoài và tra cứu
nhiều tài liệu nước ngoài phục vụ việc
học.
Năm 2015 và 2016, từng mang giải
quốc gia về cho Trường THPT Chuyên
Hưng Yên, nhưng tiếc nuối khi tuột
tấm huy chương khi được chọn tham
dự kỳ thi Olympic quốc tế năm 2016,
cả Quang và Tùng quyết tâm “nếu có
cơ hội thì chúng em tiếp tục chinh
phục”.
Sau nhiều nỗ lực phấn đấu, 2 chàng
trai đã biến ước mơ thành hiện thực.
ICPC cuộc thi lập trình quốc tế lâu đời
và danh giá nhất dành cho sinh viên
các trường đại học và cao đẳng trên
toàn cầu, là một kỳ thi giúp thí sinh
đánh giá được kỹ năng lập trình, cũng
như tư duy thuật toán của bản thân.
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TRANG XUÂN KỶ HỢI

Những nét đẹp văn hóa ngày xuân
TRÊN ĐẤT PHỐ HIẾN

THÚY HẰNG

Hát ca trù ngày Tết tại Văn miếu Xích Đằng,
thành phố Hưng Yên

Triển lãm thư pháp tại Văn miếu Xích Đằng

H

àng năm cứ độ Tết đến xuân
về, trên địa bàn Hưng Yên
thường diễn ra nhiều hoạt
động văn hoá truyền thống
phong phú và hấp dẫn thu hút đông
đảo nhân dân tham gia. Nhiều nơi tổ
chức các hình thức giao lưu văn nghệ
quần chúng giữa các làng quê, cùng với
nhiều hoạt động bổ ích tạo không khí
vui tươi lành mạnh ngày xuân.
Tại các đền chùa thuộc quần thể di
tích Phố Hiến và ở nhiều nơi như: Đền
Mẫu, Chùa Chuông, Chùa Nôm, đền
hoá Dạ Trạch, đền Đa Hoà, đền Phù
Ủng... ngoài hoạt động tín ngưỡng tâm
linh còn có các tiết mục hát sân đình
như hát chèo, trống quân do các nghệ
nhân địa phương biểu diễn, nhằm tái
hiện hình ảnh của đất Hưng Yên giàu
truyền thống văn hiến.
Tại Văn Miếu Xích Đằng (thành phố
Hưng Yên), Sở Văn hoá Thể thao và Du
lịch tổ chức triển lãm thư pháp, cho chữ
đầu xuân, hát ca trù; đồng thời phối
hợp với phòng giáo dục thành phố
Hưng Yên, Hội văn học nghệ thuật tỉnh
tổ chức lễ dâng hương và tổ chức ngày
thơ Việt Nam.
Trong quá trình diễn ra triển lãm thư
pháp có hát ca trù với sự thể hiện của các

Cho chữ ngày xuân tại Văn miếu Xích Đằng

ca nương Câu lạc bộ ca trù Giáo Phòng,
Câu lạc bộ ca trù Đào Đặng... Chương
trình hát ca trù gồm có hát tế thờ Khổng
Tử, Chu phu Tử và hát mừng Xuân, mừng
đất nước, mừng Đảng. Chương trình cho
chữ đầu xuân do các thư pháp gia của
câu lạc bộ Hán Nôm, huyện Văn Lâm
thực hiện. Các hoạt động này được tổ
chức đến hết ngày 6 Tết.
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Việc tổ chức triển lãm thư pháp, cho
chữ đầu xuân và hát ca trù khi mỗi độ
Tết đến xuân về là những nét đẹp trong
hoạt động văn hóa nhằm từng bước
phục hồi, bảo tồn phát huy di sản văn
hóa phi vật thể, một trong những loại
hình nghệ thuật trong sinh hoạt văn
hóa của cộng đồng người Việt.

Nhà thơ

HỒNG THANH QUANG
Hồng Thanh Quang, tên thật là Đặng Hồng Quang, sinh
ngày 7 tháng 9 năm 1962 tại Hà Nội. Quê quán tại xã Nguyên
Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Ông là kỹ sư vô tuyến điện,
cử nhân báo chí, nhà thơ, nhà báo Việt Nam. Hiện nay là Tổng
Biên tập Báo Đại đoàn kết.
Tạp chí Tri thức, Khoa học và Ứng dụng xin trân trọng giới
thiệu chùm thơ của anh.

Mất

Mất tiền là mất ít,
Mất danh là mất nhiều.
Sẽ là mất tất cả,
Khi không còn biết yêu...

Càng Già
Càng Bao Dung

Thắp Hương
Mùng Một

Càng già, càng bao dung
Càng mở lòng với gió,
Bình thản trước khó khăn,
Bớt giận hờn than quở…

Càng già, càng khoan thai
Với rộng dài thương nhớ,
Dễ xao xuyến cùng hoa
Dù bẻ cành không nỡ…

Thắp hương mùng một,
Gột rửa âu lo,
Sân si kìm nén
Cho mình ý thơ...

Càng già, càng miên man
Hoài niệm về dang dở.
Và rất hiểu người dưng
Yêu tự nhiên như thở…

Không trách người ta,
Tự mình khe khắt,
Lọc những niềm yêu
Chắp thành điệu hát...
Sấp ngửa đồng xu,
Rủi ro tự gánh,
May vẫn hơn khôn,
Đoạn trường không tránh...
Mùng một thắp hương,
Tu thân để phúc.
Tuỳ khúc theo sông,
Yêu em mọi lúc...
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Tháng Ba
Phố Hiến

Tháng ba Phố Hiến
Mưa bụi giăng giăng
Cây gạo cựa mình bật lộc.
Tháng ba Phố Hiến
Rặng nhãn bên đường
Hoa nở đơm vàng phố cũ.
Tháng ba Phố Hiến
Cây bàng góc phố
Tán cành lá đỏ làm duyên.

Phố Đêm

Đèn mờ trong mưa bụi
Phố vắng người lại qua
Bàng già đeo lá đỏ
Song cửa hé hiên nhà
Bên ngõ quen phố nhỏ
Bếp than rạng má hồng
Tiếng nói cười ríu rít
Xua giá lạnh đêm đông...
Mấy năm dài xa phố
Hành quân ghé thăm nhà
Mai đường về biên giới
Ấm lòng người đi xa.
Lê Hào
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Tháng ba Phố Hiến
Mái đình cong cong
Ngói vẩy rêu phong nhà cổ.
Tháng ba Phố Hiến
Anh có em
Trời khéo se duyên
Đời anh Phố Hiến.
Lê Hào

Xuân Kỷ Hợi

Hàn Mặc Tử
Đếm bước chân chầm chậm
Đường vào cõi Thi Nhân
Thương một đời hưu quạnh
Giữa biển trời Quy Nhơn.
Một bên rừng heo hút
Một bên biển sóng buồn
Giữa bao la trời đất
Mộ chàng nằm cô đơn.
Dốc chẳng dài, chẳng dựng
Mà lòng nặng bởi thương
Vừa bước vừa khe khẽ
Mấy vần của Thi Nhân.
Trăng trên đồi Mặc Tử
Nhớ ai đượm nét buồn
Biển bên đồi Mặc Tử
Nhớ ai sóng dịu êm.
Nghệ nhân gầy tóc xõa
Cây bút lửa run run
Viết vần thơ trên gỗ
Như đổ xuống cõi hồn.
Ai kiếp này ép xác
Kết bè bạn cùng trăng
Câu thơ muôn thương xót
Bao kiếp khổ đời thường.
Những vần thơ huyết lệ
Những nỗi buồn tái tê
Đọc mà như tụng niệm
Mong một lần sẻ chia .
Tôi người trai xứ Bắc
Xin thắp nén nhang này
Mấy vần thơ quê mộc
Dâng lên người chiều nay.
Quy Nhơn, Tháng 8/2017

Mời Rượu

Rượu nhà mình ủ kỹ
Bạn thân ơi chén này
Sóng sánh vàng như nắng
Ngan ngát hương cỏ cây.
Những thảo dược quý giá
Quyện hương nếp đồng nhà
Như trăm ngàn tinh túy
Của đất trời quê ta.
Nhấp từng chút, từng chút
Chén thơm ngon đong đầy
Lăn tăn như sóng gợn
Phảng phất hồn mây bay.
Như trăng treo đầu tháng
Như gió vờn chân mây
Như dáng người tri kỷ
Như tứ thơ đong đầy.
NGUYỄN KHẮC HÀO

NGUYỄN KHẮC HÀO
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Rộn ràng

LỄ HỘI HOA VĂN GIANG
THANH HUYỀN

Ngày 20/1, tỉnh Hưng Yên
đã khai mạc Lễ hội hoa
Văn Giang năm 2019;
đồng thời tổ chức Lễ trao
bằng công nhận danh
hiệu «Làng nghề hoa
cây cảnh» cho làng hoa
xã Phụng Công. Đây là
lần thứ 2 tỉnh Hưng Yên
tổ chức lễ hội hoa xuân,
nhằm quảng bá tiềm
năng, thế mạnh của vùng
trồng hoa lớn nhất miền
Bắc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc lễ hội hoa Văn Giang

L

ễ hội được tổ chức tại xã
Phụng Công, với sự tham gia
của hàng trăm nhà vườn, các
doanh nghiệp kinh doanh
hoa, cây cảnh nghệ thuật của các xã
Phụng Công, Xuân Quan và thị trấn
Văn Giang. Các gian hàng được trang
trí, sắp xếp khá hấp dẫn với đa dạng
các sản phẩm như: hoa giỏ treo, cây
cảnh bon sai, các loại hoa đủ sắc màu
rực rỡ.
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Ông Chu Quốc Hiệu, Chủ tịch UBND
huyện Văn Giang cho biết, trên địa bàn
hiện có hơn 1.000 ha chuyên trồng
hoa cây cảnh, tập trung thành 3 vùng
chuyên canh: vùng trồng hoa công
nghệ cao, vùng trồng cây cảnh, vùng
trồng cây phôi. Theo đó, đã hình thành
8 làng nghề chuyên sản xuất hoa cây
cảnh, có 2 xã là Xuân Quan và Phụng
Công được cấp bằng công nhận là
"Làng nghề hoa cây cảnh". Văn Giang

Xuân Kỷ Hợi

Các đồng chí lãnh đạo tham quan khu trưng bày hoa tại xã Phụng Công

Lễ hội thu hút đông đảo khách tham quan

hiện có 3 sản phẩm được Cục Sở hữu
trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ gồm:
Quất cảnh Văn Giang, Cam Văn Giang
và Hoa Xuân Quan.
Ông Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch UBND
xã Phụng Công cho biết, Phụng Công
hiện có gần 1.400 hộ làm nghề trồng
hoa cây cảnh, doanh thu năm 2018
của toàn xã đạt hơn 300 tỷ đồng. Hiện
bà con đã đưa tiến bộ kỹ thuật, áp
dụng công nghệ cao trong sản xuất
hoa như: nuôi cấy mô, trồng hoa trong
nhà lưới, nhà kính; sử dụng kỹ thuật
hiện đại như máy phay đất, hệ thống
tưới nước tự động, máy bơm nước,
máy phun thuốc trừ sâu...
Phát biểu tại lễ hội, Chủ tịch UBND
tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng
đánh giá cao nghề trồng hoa cây cảnh

Văn Giang đang có nhiều đột phá với
hiệu quả lớn, phát triển nhanh, mạnh,
đưa Văn Giang hướng đến một nền
"nông nghiệp đô thị, nông nghiệp
thông minh, nền nông nghiệp công
nghệ cao". Chủ tịch UBND tỉnh Hưng
Yên cũng yêu cầu các ngành chức
năng phối hợp với huyện Văn Giang
tạo mọi điều kiện thuận lợi để nghề
trồng hoa cây cảnh trên dải đất màu
mỡ ven sông Hồng ngày càng phát
triển phồn thịnh, hướng tới hình thành
điểm đến du lịch hấp dẫn ven Thủ đô
Hà Nội.
Đến với lễ hội hoa Văn Giang, khách
tham quan được thưởng thức, mua
sắm các loại hoa cây cảnh đẹp, độc
và lạ. Đồng thời, được giao lưu chia sẻ
kinh nghiệm từ các nghệ nhân của các
làng nghề về bí quyết chăm sóc hoa
cây cảnh và thú chơi tao nhã của người
Việt khi Tết đến xuân về. /.
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Chợ hoa

TRANG XUÂN KỶ HỢI

Tết

VÀ THÚ CHƠI TAO NHÃ CỦA NGƯỜI VIỆT
DIỆU THÚY

Một trong những thú chơi của
người Việt vào mỗi độ Tết đến
Xuân về là đến những vườn quất,
vườn mai, vườn đào nổi tiếng và
những hội hoa Xuân để ngắm
hoa và tìm mua cho mình những
cành, những cây vừa ý, bày chơi
ngày Xuân. Không chỉ chăm lo
một cái Tết đủ đầy với các món
ăn truyền thống và mâm ngũ
quả trên bàn thờ gia tiên, người
Việt còn đón Tết, chơi Tết bằng
muôn vạn sắc hoa cây cảnh.

D

ấu hiệu Tết, không khí ngày
Tết được thể hiện sớm nhất
và đậm nhất chính là các
chợ hoa Tết. Chợ hoa ngày
Tết thường họp từ Tết ông Táo (23
tháng Chạp) cho đến tận đêm Giao
thừa. Ngày nào chợ hoa cũng nhộn
nhịp, tấp nập suốt từ sáng đến tối...
Người người đến chợ không chỉ để
mua hoa mà còn để ngắm hoa, ngắm
người.
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Chợ hoa Tết đủ có mọi hương sắc,
hình vẻ, đáp ứng thú chơi hoa ngày
càng tinh tế của người dân. Người
miền Bắc thường hay chơi hoa đào
ngày Tết. Đào có nhiều loại gồm bạch
đào, hồng đào, bích đào. Theo tích cũ
lưu truyền, ngày Tết trưng hoa đào để
trừ ma quỷ quấy nhiễu. Người sành
chơi thường chọn cho mình những
cành đào vừa có thế, vừa có nhiều nụ
để không chỉ chơi trong mấy ngày Tết

Xuân Kỷ Hợi

mà còn nở hoa đến tận ra Giêng. Nghệ
thuật trồng đào nổi tiếng nhất không
đâu theo kịp là ở Nhật Tân, Nghi Tàm,
Hà Nội.
Nếu hoa đào là sắc Xuân đất Bắc
thì hoa mai lại tượng trưng cho Xuân
ấm phương Nam. Hoa mai cũng có rất
nhiều loại như tứ quý màu đỏ, hồng
mai, bạch mai, chi mai màu trắng pha
hồng, hoàng mai màu vàng, mai chiếu
thủy màu trắng phớt, song mai màu
trắng muốt. Tuy nhiên phổ biến hơn
cả là hoa mai vàng.
Ngoài hai loại hoa đặc sắc nói trên,
quất cũng là loại cây được bày bán
phổ biến trong chợ hoa. Quất được
trồng trong chậu cảnh, tỉa uốn thành
những tầng, những tán cầu kỳ. Quất
Văn Giang (Hưng Yên), quất Nhật Tân,
Quảng Bá (Hà Nội) là những loại quất
đẹp nổi tiếng. Màu vàng của quất biểu

tượng cho tài lộc nên cây quất được
nhiều người ưa chuộng.
Ngoài ra còn có rất nhiều loại hoa
khác cũng được ưa chuộng về bày

trong nhà vào dịp Tết như cúc, thủy
tiên, layơn, đồng tiền, thược dược…
hòa vào nhau tạo thành một bức tranh
rực rỡ, đa dạng sắc màu của chợ hoa./.

BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG

I

Xuân Kỷ Hợi 2019

I

29

TRANG XUÂN KỶ HỢI

MÙNG 3 TẾT THẦY - VĂN HOÁ “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”

“M

THÚY HẰNG

ùng 1 Tết cha,
mùng 2 Tết mẹ,
mùng 3 Tết thầy” là
câu nói dân gian đã
trở nên quen thuộc đối với mỗi người
dân Việt Nam mỗi khi Tết đến, xuân về.
Nó gợi nhắc đến truyền thống “Uống
nước nhớ nguồn”, “Tôn sư trọng đạo”
tốt đẹp của dân tộc ta.
Theo quan niệm của nhiều người,
“cha” là đại diện của “họ hàng bên
nội”. Do đó, “mùng 1 Tết cha” có nghĩa
là sáng ngày mồng 1 Tết, vợ chồng
con cái, anh em ruột thịt sẽ tập trung
bên nội để cúng bái gia tiên và chúc
Tết ông bà, cha mẹ để tỏ lòng thành

kính. Sang đến ngày mùng 2 Tết, theo
thông lệ, vợ chồng con cái sẽ “khởi
hành” sang thăm hỏi và chúc Tết bên
nhà ngoại. Các nghi thức “Tết mẹ”
cũng trang trọng và thành kính như
bên nhà nội. Con cháu chúc Tết ông bà
và nhận “lì xì” may mắn đầu năm.
Ngày mùng 3 Tết, người Việt, mọi
người thường rủ nhau đến chúc Tết
thầy cô giáo. Đây vừa là dịp thăm hỏi,
tỏ lòng biết ơn thầy cô vừa là thời điểm
để bạn bè có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và
chúc tụng nhau gặp nhiều điều may
trong những ngày Tết đến, xuân về.
Ngày xưa cho dù làm quan đến tể
tướng thì ngày Tết người học trò đến
thăm thầy cũng vẫn một lòng tôn sư
trọng đạo như thế. Thường thì ngày

mồng ba Tết, người đứng đầu hàng
môn sinh - những người cùng học,
không phân biệt tuổi tác, chức vụ, vị trí
xã hội, thường tụ họp ở gia đình thầy
giáo, chúc Tết thầy. Người cao tuổi
nhất hoặc người được các bạn đồng
môn tín nhiệm nhất thay mặt mọi
người đứng lên trịnh trọng thưa với
thầy về sự có mặt của học trò lớp mình
và chúc thầy trường thọ cùng những
điều tốt lành.
Công dưỡng dục thuộc về cha mẹ
nhưng công lao dạy dỗ thành người
hiểu biết, thành người có nghề nghiệp
để sau này sinh sống và định vị cuộc
đời mình trước nhân quần xã hội là
người thầy. Với tinh thần tôn sư trọng
đạo, người Việt quan niệm “Nhất tự vi
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sư, bán tự vi sư” nghĩa là “dạy một chữ
là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, để tỏ
lòng tri ân người có công khai tâm cho
con người bằng trí thức, bằng chữ.
Phong tục “Mùng 3 tết Thầy” là một
trong những nét đẹp truyền thống
đáng trân trọng. Trong tâm thức
người Việt, dù trong hoàn cảnh nào
thì nhớ về thầy trong những ngày vui
của tết là điều không bao giờ mất đi.
Tết thầy cốt ở tấm lòng, đi tết thầy,
người ta có thể đơn giản chỉ dùng
đến những dòng tin nhắn, những
cuộc điện thoại đầy tôn kính hay đến
thăm thầy, chúc tết thầy với một tình
cảm trìu mến... chỉ ngần ấy thôi cũng
đủ để làm nên một cái tết thầy đầy
ấm áp, yêu thương.
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NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ CHÚ HEO

nhân năm Hợi
DIỆU THÚY

T

rong chuỗi 12 con
giáp, ba con vật cuối cùng
(gà, chó, và heo) có mối liên
hệ gần với con người hơn
các con vật như chuột, trâu, cọp, v.v.
Heo là một con vật mà chỉ nói đến tên
chúng ta cũng có thể cảm thấy gần gũi;
một con vật mà hình ảnh của nó đã đi
vào thơ ca, hội họa dân gian và là biểu
tượng văn hóa. Đứng trên phương diện
sinh học mà nói, heo rất thông minh,
dễ dạy, ngoan hiền và thân thiện.
Heo là con vật có một mối liên hệ
lâu đời nhất với con người. Theo văn
hóa Việt Nam hay Châu Á, heo là biểu
trưng của tiền bạc, sự phồn thịnh, sung
túc, tài lộc, nên nhiều nghệ nhân đã
đúc tượng heo vàng, lịch ảnh heo treo
tường, heo ống tiết kiệm làm giàu,
tranh dân gian để thể hiện sự chúc
tụng năm mới nhiều may mắn, con
cháu đông vui, sanh sôi nảy nở, phúc
lộc dồi dào phong phú. Heo cũng còn

Chúng ta đang sống trong chu kỳ
tuần hoàn của vũ trụ, nên quỹ đạo
bốn mùa (xuân hạ thu đông) hay
12 con giáp (Tý, Sửu, Dần, Mão,
Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất
và Hợi) luôn xoay chuyển. Năm
2019 là xuân Kỷ hợi, năm con heo,
xin được nói chuyện về heo.
là biểu tượng của vật tế lễ cúng bái như
sính lễ hôn nhân, đám giỗ, quà cưới
cho cô dâu, tạ lễ sau khi thành công
ở thương trường buôn bán, sanh con,
cúng tế thần linh, lễ khai trương….
Ở các bán đảo Thái Bình Dương, loại
heo không lông Kapia thường được
dùng làm con vật để tế thần, vì người ta
tin rằng heo có linh hồn, sẽ linh thiêng.
Ở Âu châu thời cổ đại, heo là con vật
được nữ thần Demeter (thần sinh sản
trong thuyết Hy Lạp Cổ Đại) ưa thích.
Bởi lẽ, heo là biểu tượng cho sự sinh sản
con cái sung túc, nên phụ nữ hay mua
heo mạ đồng vàng để trong nhà hay
phòng riêng để cầu mắn con. Người
thổ dân da đỏ ở Mỹ cũng xem heo là
biểu tượng của sự thịnh vượng và may
mắn. Ở Đức, tham dự vào buổi tiệc có
thịt heo vào đêm Noel có ý nghĩa ngăn
ngừa quỉ thần và đem lại thịnh vượng,
tiền tài cho năm mới. Ở Mỹ, heo được
làm biểu tượng của đội thể thao, như

đại học Arkansas đặt tên cho đội thể
thao là Sus Scrofa (Con Lợn Lòi)
Với trẻ con Việt Nam, con heo đất còn
là người bạn thân thiết. Thuở nhỏ bé tí,
các bé nhóc đã được ba mẹ ông bà dạy
cách tiết kiệm bằng cách bỏ vài đồng,
vài cắc vào chú heo con nho nhỏ, màu
vàng, màu bạc hay màu đất để cúng
chùa, giúp người nghèo, làm từ thiện...
Tích tiểu thành đại! Bài học “heo ống”
nhỏ này sẽ giúp trẻ con hay ngay cả
người lớn biết xài tiết kiệm, san sẻ bố
thí, cúng dường làm phước.
Heo là con vật thuộc 12 con giáp, rất
thân thiện và gần gũi với con người. Nó
sướng nhất vì chỉ ăn và ngủ, khỏi phải
lo lắng điều gì. Vì heo vốn là nhàn nhã,
sống vô tư, không lo nghĩ, tròn trịa trù
phú, mũm mĩm phồn thực, phúc lộc,
nên năm heo sẽ mang nhiều niềm vui,
vận may, tụ tài lộc, lợi nhuận sung túc
thoải mái cả tinh thần và vật chất đến
với mọi người.
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KHOA HỌC TÌM RA CAN THIỆP Ở CẤP ĐỘ
PHÂN TỬ ĐỂ SỐNG KHỎE VÀ LÂU HƠN
MINH TUẤN

Trong một phát hiện được công
bố hôm 2/1/2019, các nhà
nghiên cứu thuộc Viện Khoa học
đời sống tại Đại học Michigan
của Mỹ đã tìm ra một nguyên
nhân gây suy giảm chức năng
vận động và suy nhược gia tăng
ở các cá thể giun lão hóa, đồng
thời tìm ra một phân tử có thể
giúp cải thiện chức năng này.

T

heo thời gian, chức
năng vận động ở
người và động vật
ngày càng bị suy
giảm. Giun tròn có biểu hiện lão
hóa đặc biệt giống với những
động vật khác, và chúng chỉ
sống trong khoảng 3 tuần. Điều
này khiến chúng trở thành một
mẫu thí nghiệm lý tưởng cho
việc nghiên cứu về lão hóa.
Để hiểu rõ hơn xem sự tương
tác giữa các tế bào thay đổi ra
sao khi những con giun lão hóa
dần đi, các nhà nghiên cứu đã
khảo sát tại các điểm tiếp xúc,
nơi các nơron vận động kết nối với
mô cơ. Họ đã phát hiện một phân tử
có tên viết tắt là SLO-1, hoạt động như
một bộ điều khiển tại các điểm nối
này, có tác dụng làm chậm các tín hiệu
từ nơron đến mô cơ và làm giảm chức
năng vận động.
Các nhà nghiên cứu đã tiến hành
thí nghiệm trên phân tử SLO-1 của
các con giun tròn. Đầu tiên họ sử
dụng các công cụ di truyền học và
sau đó dùng đến một loại thuốc có

tên paxilline. Trong cả hai trường hợp,
họ đều nhận thấy không những chức
năng vận động ở các con giun thí
nghiệm được cải thiện, mà chúng còn
sống lâu hơn những con giun tròn
bình thường.
Shawn Xu, giáo sư phân tử học và
sinh lý học cơ thể tại khoa Y Dược, Đại
học Michigan, cho rằng: “Việc tuổi thọ
được kéo dài, song sức khỏe và thể
trạng không được cải thiện là điều
chưa thực sự lý tưởng. Nhưng chúng
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tôi đã phát hiện ra rằng thí
nghiệm này đã cải thiện cả hai
yếu tố trên. Những con giun đó
khỏe mạnh hơn và cũng sống
lâu hơn.”
Ngạc nhiên hơn, việc điều
chỉnh thời điểm can thiệp thay
đổi đáng kể hiệu quả về cả chức
năng vận động lẫn tuổi thọ.
Khi SLO-1 bị tác động trong
khoảng thời gian đầu của vòng
đời, nó không làm thay đổi tuổi
thọ, mà lại có tác động xấu đến
chức năng vận động ở các con
giun non.
Nhưng khi hoạt động của
SLO-1 bị chặn ở giữa giai đoạn trưởng
thành, cả chức năng vận động lẫn
tuổi thọ đều được cải thiện. Do SLO1 tồn tại trong cơ thể nhiều loài động
vật, các nhà khoa học hy vọng những
phát hiện này sẽ khuyến khích việc
phân tích tác động lão hóa của nó trên
những sinh vật khác. Tiếp đó là việc
xác định được tầm quan trọng của
SLO-1 trong sự phát triển đầu đời của
giun, đồng thời hiểu sâu hơn về cơ chế
ảnh hưởng của nó đến tuổi thọ./.

Xuân Kỷ Hợi

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
TẠI VIỆT NAM
MINH NGUYỆT

Việt Nam đang áp dụng chủ yếu 3 loại hình công nghệ là chôn lấp, sản xuất
phân vi sinh và đốt. Với công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh, Việt Nam đã có thể chủ
động thiết kế, thi công đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam.

T

uy nhiên, theo thống kê của
Bộ Xây Dựng, trong tổng số
660 bãi chôn lấp rác có quy
mô trên 1ha mới có 120 bãi
chôn lấp hợp vệ sinh với diện tích
khoảng 977,3ha, còn lại chiếm 73,5%
không hợp vệ sinh. Các bãi chôn lấp
này chủ yếu là bãi tạm, lộ thiên, không
có hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ
rác đang là nguồn gây ô nhiễm môi
trường nước và không khí.
Với công nghệ sản xuất phân vi
sinh từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt,
các cơ sở sử dụng công nghệ ủ
hiếu khí hoặc kị khí trong thời gian
khoảng 40-45 ngày. Một số cơ sở sử
dụng dây chuyền công nghệ nhập
khẩu từ Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Bỉ
thường phải cải tiến để phù hợp
với đặc điểm chất thải rắn sinh hoạt
chưa được phân loại tại Việt Nam như
nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Nam Bình Dương (Bình Dương) công

suất 420 tấn/ngày, nhà máy xử lý và
chế biến chất thải Cẩm Xuyên (Hà
Tĩnh) công suất 200 tấn/ngày, nhà
máy xử lý rác Tràng Cát (Hải Phòng)
công suất 200 tấn/ngày.
Công nghệ đốt đã được áp dụng
tại một số địa phương, đặc biệt là các
thành phố, khu đô thị đông dân cư
hay một số huyện, xã theo quy mô
khác nhau từ 10-150 tấn/ngày. Trong
đó, chủ yếu là công nghệ đốt không sử
dụng nhiên liệu quy mô nhỏ từ 10-12
tấn/ngày. Một số địa phương cũng đã
đầu tư công nghệ đốt thu hồi nhiệt để
sấy rác, lâm sản như Công ty cổ phần
dịch vụ môi trường Thăng Long, Xí
nghiệp xử lý rác thải và sản xuất phân
bón thành phố Thái Bình...
Công nghệ đốt phát điện đã có một
vài dự án điện rác đưa vào vận hành
thử nghiệm tại một số nơi. Công nghệ
xử lý chất thải rắn công nghiệp của
Công ty Hitachi Zosen (Nhật Bản) theo

phương pháp đốt và cấp điện cho lò
hơi phát điện tại Nhà máy xử lý chất
thải công nghiệp phát điện Nam Sơn
(Hà Nội) với công suất 75 tấn/ngày và
tạo ra 1,93MW điện.
Công nghệ điện rác WTE sử dụng
công nghệ khí hóa phát triển bởi đội
ngũ cán bộ, nhà nghiên cứu Việt Nam
của Công ty trách nhiệm hữu hạn
thủy lực máy tại Hà Nam, hiện đã thực
nghiệm ở quy mô nhỏ xử lý chất thải
công nghiệp không nguy hại bằng
công nghệ điện rác tại công trường
xử lý rác Gò Cát, quận Tân Bình, Thành
phố Hồ Chí Minh.
Công nghệ phân loại xử lý rác thải,
sản xuất biogas phát điện và phân
bón hữu cơ của Công ty trách nhiệm
hữu hạn phát triển dự án Việt Nam
tại Quảng Bình. Bộ Khoa học và Công
nghệ cho rằng công nghệ đốt phát
điện cần được tiếp tục theo dõi, đánh
giá tính ổn định, hiệu quả.
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TRỒNG CAM THEO QUY TRÌNH VIETGAP

MỞ HƯỚNG THÂM CANH BỀN VỮNG
THANH HƯƠNG

Tỉnh Hưng Yên đang mở rộng
vùng chuyên canh cam theo tiêu
chuẩn Vietgap. Đây là quy trình
thực hành sản xuất nông nghiệp
sạch đang hấp dẫn các nhà vườn
bởi hiệu quả vượt trội, mở ra tiềm
năng sản xuất hàng hóa cho thu
nhập cao và bền vững.

T

oàn tỉnh hiện có hơn 1.600 ha
trồng cam, tập trung nhiều
ở các huyện: Kim Động,
Văn Giang, Khoái Châu, Văn
Giang, Yên Mỹ và thành phố Hưng
Yên. Trong đó, có khoảng 1.200 ha
được sản xuất theo hướng Vietgap
chiếm hơn 70% tổng diện tích. Các
nhà vườn đã áp dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật, không sử dụng hóa chất độc
hại, thực hiện quy trình chăm sóc, thu
hái sạch và an toàn.
Huyện Kim Động là nơi có vùng
trồng cam lớn nhất tỉnh với hơn 300 ha
ở các xã Đồng Thanh, Vĩnh Xá, Chính
Nghĩa. Riêng xã Đồng Thanh đã quy
hoạch vùng trồng cam theo quy trình

Vườn cam trồng theo quy trình VietGap của nông dân huyện Yên Mỹ

VietGap, bước đầu có 13 ha đã được
cấp chứng nhận đạt chuẩn. Do đảm
bảo về chất lượng, mẫu mã nên việc
tiêu thụ thuận lợi, mỗi ha cho thu lãi
trên 300 triệu đồng.
Huyện Phù Cừ có 2 vùng trồng cam
VietGap tại xã Tam Đa và xã Quang
Hưng với diện tích gần 40 ha, trong đó
có gần 30 ha
được cấp chứng
nhận tiêu chuẩn
VietGap.
Với
việc chú trọng
ứng dựng khoa
học kỹ thuật
trong sản xuất
đã giúp các
hộ trồng cam
xây dựng được
thương
hiệu,
chiếm lĩnh được
thị trường, chất
lượng quả cam
có nhiều ưu
Vườn cam trồng theo quy trình VietGap của nông dân
điểm vượt trội
huyện Phù Cừ
so với phương
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pháp trồng cam truyền thống trước đó,
mang lại giá trị cao hơn từ 10 - 15%.
Tại thành phố Hưng Yên đã quy hoạch
vùng trồng cam theo quy trình Vietgap
tại xã Quảng Châu với 32 ha. Tham gia
quy trình sản xuất cam Vietgap, bà con
được hướng dẫn về quy trình sản xuất,
hỗ trợ một phần phân bón và thuốc
bảo vệ thực vật, quy trình phân tích
mẫu đất, nước và chất lượng sản phẩm
đến thời kỳ thu hoạch. Vì vậy sản phẩm
cam đạt chất lượng ngon, tiêu thụ ngay
tại vườn với giá ổn định ở mức trên 20
nghìn đồng/kg.
Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có 13 HTX
có diện tích cam được chứng nhận tiêu
chuẩn Vietgap. Trong đó, nhiều HTX
xây dựng được vùng thâm canh quy
mô lớn như: HTX Nông nghiệp Ngũ
Phúc, HTX cam Quảng Châu, HTX cam
Đồng Thanh... Các HTX này đã sản xuất
được giống cam cho năng suất, chất
lượng, giá trị thương phẩm cao; mang
lại nguồn thu nhập lớn cho các nhà
vườn, với mức thu lãi mỗi năm từ 300
đến 500 triệu đồng/ha./.

Xuân Kỷ Hợi

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO TRÊN CÂY ĂN QUẢ
MANG LẠI SẢN PHẨM SẠCH
ĐỖ HUYỀN

Giảm chi phí đầu tư, hạn chế tình
trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực
vật gây ô nhiễm môi trường, cây
trồng sạch bệnh, chất lượng sản
phẩm tốt và đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm, thu lợi nhuận
tăng hơn 20%... đây là những
lợi ích thiết thực từ việc áp dụng
công nghệ Nano trên cây ăn quả
đang được nhiều nông dân Hưng
Yên quan tâm.

C

ông nghệ này được Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông
thôn Hưng Yên triển khai hỗ
trợ tại 5 mô hình trồng nhãn
và cây có múi ở các huyện Kim Động,
Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Các mô
hình đã thu hút gần 100 hộ làm vườn
tham gia. Bà con được tập huấn, hướng
dẫn sử dụng chế phẩm Nano, các biện
pháp chăm sóc nhãn, cam và được hỗ
trợ một phần chế phẩm Nano, phân
bón.
Theo các hộ trồng cam ở xã Đồng
Thanh (Kim Động), so với phương pháp
phòng, trừ sâu bệnh truyền thống, ứng
dụng chế phẩm Nano S500 mang lại
ưu điểm vượt trội, hiệu quả cao trong
phòng, trừ bệnh loét quả, sẹo quả, ngăn
ngừa nấm và vi khuẩn; vỏ quả cam căng

Vườn nhãn của nông dân xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên

mọng, màu xanh đậm, sáng màu, khi
chín có màu vàng, mã đẹp, thời gian
chín nhanh hơn. Chi phí đầu tư cho mỗi
ha thấp hơn 7 triệu đồng, lợi nhuận
tăng hơn 20 triệu đồng so với cam sản
xuất ở ngoài mô hình.
Về cây nhãn, những người làm vườn
xã Tân Hưng (thành phố Hưng Yên) cho
biết: với cây nhãn, việc sử dụng nano
bạc hạn chế nhiều bệnh hại như thán
thư, sương mai, thối quả; tỷ lệ rụng,
nứt quả giảm 20%, lượng thuốc bảo vệ
thực vật giảm 50% và an toàn với môi
trường, năng suất, sản lượng nhãn tăng

Mô hình trồng cam ứng dụng công nghệ Nano của nông dân xã Hoàng Hanh,
thành phố Hưng Yên

20%, mã vỏ quả đẹp hơn, chất lượng
quả ngon hơn được khách hàng tín
nhiệm.
Theo ông Nguyễn Văn Tráng, Phó
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Hưng Yên: Qua theo
dõi, đánh giá, các mô hình ứng dụng
chế phẩm Nano có tác dụng phòng trừ
sâu bệnh trên cây ăn quả, có thể thay
thế thuốc bảo vệ thực vật hóa học để
diệt nấm bệnh, nứt rụng quả, bệnh sẹo
quả, loét quả. Nano bạc, đồng là sản
phẩm sạch, không độc hại, không gây
ô nhiễm môi trường, không gây tồn dư
các chất độc hại trên nông sản, an toàn
khi sử dụng.
Trong trường hợp sử dụng quá liều
lượng, nano bạc, đồng không gây
tác dụng phụ như làm xoăn lá, cháy
lá, không làm rụng hoa và quả non,
không gây ngộ độc cho cây. Ngoài ra,
chế phẩm Nano có chứa thành phần
của đồng còn có tác dụng bổ sung cho
cây yếu tố vi lượng đồng, thúc đẩy quá
trình trao đổi chất. Từ hiệu quả này, tỉnh
Hưng Yên sẽ tiếp tục triển khai trên diện
rộng./.
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LỢI ÍCH THIẾT THỰC TỪ CHĂN NUÔI
AN TOÀN SINH HỌC
PHƯƠNG ANH

Toàn tỉnh hiện có gần 8 triệu
con gia cầm, hơn 500 nghìn con
lợn, gần 40 nghìn con trâu, bò.
Với việc áp dụng phương pháp
chăn nuôi theo hướng an toàn
sinh học, ngành chăn nuôi của
tỉnh đạt được nhiều kết quả
khả quan, khống chế được dịch
bệnh, đem lại hiệu quả kinh tế,
góp phần giảm ô nhiễm trong
chăn nuôi và đem đến cho người
tiêu dùng nguồn thực phẩm bảo
đảm an toàn, chất lượng.

T

ại các mô hình chăn nuôi gia
súc, gia cầm đang áp dụng
theo hướng an toàn sinh học,
quy trình Vietgahp cho thấy,
với chăn nuôi truyền thống, tỷ lệ vật
nuôi chết do dịch bệnh, môi trường có
thể lên đến 30 - 50% tổng đàn, khi áp
dụng quy trình an toàn sinh học, chỉ
còn 5-10%, chi phí đầu vào giảm, nên
hiệu quả kinh tế cũng tăng 20 - 25%.
Để chăn nuôi phát triển bền vững,

những năm qua, tỉnh đã hỗ trợ các địa
phương và nông dân thực hiện nhiều
đề án, mô hình chăn nuôi theo hướng
an toàn sinh học, áp dụng quy trình
Vietgahp như: Đề án giống vật nuôi;
Dự án chăn nuôi lợn hướng nạc theo
hướng Vietgahp và chăn nuôi bò thịt
cao sản; các mô hình khuyến nông
chăn nuôi…
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hàng
nghìn hộ đang áp dụng phương pháp
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chăn nuôi an toàn sinh học, quy trình
Vietgahp. Điển hình như Trung tâm
Khuyến nông tỉnh thực hiện mô hình
chăn nuôi gà Đông Tảo an toàn sinh
học với 3,5 nghìn con tại 2 huyện Ân
Thi và Mỹ Hào. Đây là mô hình đã được
thực hiện liên tiếp trong 3 năm qua
trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa chăn
nuôi an toàn sinh học đến với hàng
trăm hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Nông hộ
tham gia mô hình khẳng định dù giá
bán tương đương với giá thị trường
nhưng người nuôi gà theo hướng an
toàn sinh học vẫn có lãi cao hơn nhờ
giảm hao hụt, giảm chi phí thuốc thú y.
Bảo đảm an toàn sinh học trong chăn
nuôi là cần thiết để phòng, chống dịch
bệnh, sản xuất sạch, giảm ô nhiễm môi
trường, giảm nguy cơ gây ảnh hưởng
tiêu cực đến sức khỏe con người. Vì vậy
rất cần sự vào cuộc của ngành chuyên
môn, chính quyền địa phương trong
việc hỗ trợ, hướng dẫn người chăn
nuôi, từ đó thúc đẩy chăn nuôi phát
triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh
tế cao, đem đến nguồn thực phẩm an
toàn cho người tiêu dùng./.

Xuân Kỷ Hợi

SÁU XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ Ở CES 2019
SẼ LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI
VIỆT ĐỨC

Steve Koenig, Phó chủ tịch
nghiên cứu thị trường tại Hiệp
hội công nghệ tiêu dùng Mỹ,
đã đưa ra sáu xu hướng nổi bật
nhất tại CES 2019.
5G
Tạp chí GQ (Mỹ) gần đây nhận định:
“Mọi thế hệ mạng di động cho đến
nay, bao gồm cả 4G, đều liên quan đến
việc kết nối mọi người. Và mặc dù 5G
cũng sẽ được thiết kế để kết nối mọi
người, nhưng nó cũng sẽ hướng đến
kết nối mọi thứ.” 5G có tốc độ và công
suất lớn hơn, độ trễ thấp hơn. Tại CES
2019, hãng sản xuất chip Qualcomm
giới thiệu công nghệ “Beamforming”
để tăng độ phủ 5G tới các khu vực xa
xôi mà cáp quang không thể tiếp cận
được; và quan trọng nhất là sự xuất
hiện điện thoại thông minh 5G.
Trí tuệ nhân tạo
Xu hướng toàn diện tại CES 2019 là
trí tuệ nhân tạo (AI). Đó là các chương
trình máy tính có đầy đủ các bộ xử lý
và chip tập trung vào AI, bên cạnh các
công ty sử dụng bộ công cụ để nhúng
AI vào các sản phẩm của họ nhằm
nâng cao trải nghiệm người dùng.
Trợ lý kỹ thuật số cũng sẽ đi vào nhiều
không gian công nghệ hơn như ôtô,
hệ thống loa giải trí, máy tính xách tay,
tivi ... CES năm nay tiếp tục ghi nhận sự
hiện diện mạnh mẽ của Amazon Alexa
hoặc Google Assistant trong các sản
phẩm công nghệ.
8K
Theo ông Koenig, CES năm nay sẽ là
cuộc “đổ bộ” của các sản phẩm công
nghệ màn hình tivi 4K, 3D, HDR và
đặc biệt là các màn hình 8K với các
thương hiệu như Samsung luôn đi

đầu trong xu hướng nâng cấp chuẩn
độ nét màn hình.

Xe tự hành “cấp độ ba”
Trước đây, CES đã giới thiệu nhiều
phương tiện tự hành “cấp độ hai”
(thuật ngữ của Hiệp hội kỹ sư ôtô Mỹ).
Nghĩa là tự hành một phần: giữ làn
đường thích ứng, nói hoặc hỗ trợ đỗ
xe. “Cấp độ ba” là tất cả những gì CES
2019 hướng đến, khi chiếc xe hoàn
toàn kiểm soát trong một phần thời
gian. Các đội xe tự hành sẽ xuống
đường với sự giúp đỡ của các ông lớn
xe hơi GM, Ford và Daimler.

Thực tế tăng cường
Công nghệ thực tế tăng cường (AR)
đã có mặt một thời gian. Điều mới
của nó đang chuyển từ sản phẩm B2B
(phát triển cho khách hàng tổ chức,
doanh nghiệp) sang sản phẩm B2C
(phát triển cho khách hàng tiêu dùng
phổ thông). Các công ty đang nỗ lực
để làm cho trải nghiệm AR của người
tiêu dùng tốt hơn.
Lenovo và Vuzix sẽ trình diễn những
chiếc tai nghe mới của họ, trong khi
các công ty khác trưng bày “gương
thông minh” cho các cửa hàng, giúp
bạn không phải thử cùng một loại
quần áo với nhiều màu khác nhau vì
gương có thể chuyển màu cho bạn.

Công nghệ chống chọi với thảm
họa
Một danh mục rộng, mới lạ xuất
hiện tại CES 2019 là “công nghệ chống
chọi”. Các thành phố thông minh
không có khả năng phục hồi rất dễ
bị tổn thương - không chỉ đối với các
cuộc tấn công mạng mà còn cả sóng
thần hay động đất. Làm thế nào để
đảm bảo cho người dân các nhu cầu
sinh hoạt, cung cấp năng lượng nếu
có thảm họa? Có rất nhiều sản phẩm
trên sàn triển lãm CES 2019 giải quyết
chủ đề này, nhưng Koenig đặc biệt
thích Watergen, người chiến thắng
Giải thưởng sáng tạo xuất sắc nhất CES
2019, tạo ra nước từ không khí./.
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC

CES 2019: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
CAO TRONG NÔNG NGHIỆP
MINH TUẤN

T

rong lần đầu tiên xuất hiện tại Triển lãm
điện tử tiêu dùng (CES) ở Las Vegas (Mỹ),
thiết bị trồng trọt công nghệ cao của hãng
John Deere đã cho thấy vai trò của công
nghệ trong phát triển nông nghiệp.
John Deere đã mang tới hội chợ một cỗ máy gặt
đập khổng lồ và một máy kéo được chỉ dẫn bởi hệ
thống GPS, những sáng tạo chứng minh rằng nông
nghiệp giờ không còn là ngành chỉ trông chờ vào
thời tiết.
Đặc biệt, đây là dữ liệu GPS tân tiến mà theo công
ty của Deere là có độ chính xác tới 2,54 cm so với độ
chính xác 3m của dữ liệu GPS truyền thống.
Khi làm việc trên đồng ruộng, cỗ máy - vốn cũng
được trang bị thiết bị laser, màn hình máy tính và
bộ phận cảm biến, sẽ thu thập các thông số về điều
kiện của đất trồng và giám sát cách thu hoạch ngô
cũng như các loại cây trồng khác để tránh lãng phí
và cải thiện năng suất.
Deanna Kovar, Giám đốc tiếp thị của John Deere
cho biết: “Chúng tôi muốn các khách hàng hiểu
được quy trình trồng trọt. Thiết bị này không chỉ
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thu hoạch nông sản mà còn thu thập dữ liệu, giúp người
nông dân đưa ra các quyết định cho mùa vụ tiếp theo.”
Cô cho biết với các thiết bị điện tử bổ sung, giá trị của chiếc
máy gặt sẽ chỉ tăng thêm 10.000 USD so với một chiếc máy
gặt đập thông thường, vốn đã có giá gần 500.000 USD và tin
tưởng đây sẽ là lựa chọn được phần lớn người dùng ưu tiên./.
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VĂN HÓA - MÔI TRƯỜNG

ĐÁP ỨNG NHU CẦU NƯỚC SẠCH ĐẨY NHANH
TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
THANH HƯƠNG

T

heo ông Lê Trung Cần, Phó
Giám đốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Hưng
Yên, đến nay chương trình
mục tiêu quốc gia nước sạch đã có 13
doanh nghiệp đầu tư xây dựng công
trình cấp nước, được phân vùng cấp
nước sạch cho 88 xã vùng nông thôn,
44 xã đang xây dựng đường ống cấp
nước. Một số công trình đang mang lại
hiệu quả thiết thực như: nhà máy nước

Công nhân vận
hành nhà máy
nước sạch Dạ
Trạch

Ngọc Tuấn (Kim Động), dự án nước
Phần Lan tài trợ xây dựng nhà máy
nước tại thành phố Hưng Yên, Phố Nối
và và các xã Phùng Hưng (Khoái Châu),
Toàn Thắng (Kim Động)…
Điển hình là nhà máy nước sạch
Ngọc Tuấn tại xã Chính Nghĩa, huyện
Kim Động có công suất 9.500 m3/ngày
đêm, cấp nước sạch cho 9 xã của 2
huyện Kim Động và Ân Thi. Với nguồn
nước được lấy trực tiếp từ sông Hồng,
chất lượng nước đảm bảo tiêu chuẩn
theo QC 01-2009 của Bộ Y tế, nhà máy
nước Ngọc Tuấn đã thu hút hơn 4.000
hộ và trên 80 doanh nghiệp tham gia
đấu nối để sử dụng.

Trên địa bàn tỉnh, vẫn còn tình trạng
nguồn nước bị ô nhiễm, nước sinh hoạt
chưa đảm bảo vệ sinh, tại nhiều cơ sở
cấp nước chưa đạt quy chuẩn. Theo
ông Phan Tiến Sơn, Giám đốc Trung
tâm y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên, qua
kiểm tra 38 cơ sở cung cấp nước sinh
hoạt có công suất trên 1.000 m3/ngày
đêm, tỷ lệ mẫu nước đạt quy chuẩn là
hơn 53%; tại 15 cơ sở cấp nước công
suất dưới 1.000 m3 nước ngày đêm, tỷ
lệ mẫu đạt quy chuẩn là hơn 21%, các
mẫu còn lại không đạt quy chuẩn về
lý hóa.
Qua thời gian triển khai dự án nước
sạch nông thôn, quy trình thỏa thuận

và lắp đặt cụm đồng hồ ở một số nơi
vẫn chưa được người dân hưởng ứng.
Theo ông Lê Trung Kiên, Giám đốc
Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh
môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên,
do các doanh nghiệp tự bỏ vốn, không
có hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ phía nhà
nước nên việc huy động nhân dân
đóng góp đầu tư cụm đồng hồ còn gặp
nhiều khó khăn. Tại nhiều địa phương
người dân vẫn còn tâm lý trông chờ,
chưa tự nguyện đầu tư kinh phí lắp đặt
đồng hồ, nên tiến độ lắp đặt đấu nối
để sử dụng nước còn chậm.
Về các giải pháp nâng cao hiệu quả
chương trình nước sạch nông thôn,
ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh
đã giao cụ thể cho các doanh nghiệp
sử dụng nước nguồn Bắc Hưng Hải và
nước ngầm phải sử dụng nguồn nước
cấp từ sông Hồng, sông Luộc. Toàn
tỉnh phấn đấu đến hết năm 2018 đạt
80 % số hộ dân dùng nước sạch; đến
năm 2020 đạt 100% hộ dân đấu nối sử
dụng nước sạch tại các nhà máy nước
tập trung, với chất lượng theo quy
chuẩn của Bộ Y tế./.
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DỪNG HOẠT ĐỘNG 5 CƠ SỞ

gây ô nhiễm môi trường
ĐỖ HUYỀN

Tỉnh Hưng Yên đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động sản xuất để tập trung khắc phục ô
nhiễm môi trường đối với 5 doanh nghiệp đã vi phạm xả thải vượt mức quy chuẩn. Dù đã bị
phạt nhiều lần nhưng các cơ sở này vẫn chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp xử lý triệt
để ô nhiễm môi trường theo quy định.

5

doanh nghiệp bị dừng hoạt
động đến khi hoàn thành khắc
phục ô nhiễm môi trường là:
Công ty cổ phần sản xuất và
xuất nhập khẩu Phương Đông, Công
ty TNHH thép không gỉ Hà Anh, Công
ty TNHH AOCC Việt Nam, Công ty
TNHH công thương Tinh Nhuệ Hưng
Yên, Công ty TNHH công nghiệp Nam
Thái. Theo kết quả kiểm tra lấy mẫu
của Sở tài nguyên và Môi trường Hưng
Yên, các cơ sở này có mẫu nước thải
sau khi xử lý đều vượt tư 1,2 lần đến
hơn 2 lần so với mức cho phép.
Điển hình là Công ty cổ phần sản
xuất và xuất nhập khẩu Phương Đông,
có trụ sở tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ
Hào đã 2 lần bị tỉnh Hưng Yên xử phạt
tổng số tiền gần 600 triệu đồng về
hành vi xả nước thải chưa qua xử lý
ra môi trường. Nước thải của Công ty
vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải

từ 1,5 đến dưới 3 lần trong trường hợp
thải lượng nước thải từ 100 m3/ngày
đến dưới 200 m3/ngày.
Tương tự, Công ty TNHH AOCC Việt
Nam, đóng trụ sở tại thị trấn Yên Mỹ,
huyện Yên Mỹ đã 3 lần bị xử phạt do
tái diễn các vi phạm về xả chất thải
nguy hại ra môi trường với các hành
vi vi phạm: không thực hiện một trong
các nội dung trong đề án bảo vệ môi
trường đã được duyệt; không thu gom
chất thải nguy hại theo quy định; xả
thải vượt quy chuẩn về chất thải từ 1,1
lần đến dưới 3 lần trong trường hợp
xả thải lượng nước thải từ 60 m3/ngày
đêm đến dưới 80 m3/ngày đêm.
Còn Công ty thép không gỉ Hà Anh
đóng tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào cũng
nằm trong danh sách “đen” các doanh
nghiệp có thâm niên xả thải gây ô
nhiễm môi trường từ 10 năm qua.
Theo kết quả phân tích mẫu của sở Tài
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nguyên và Môi trường Hưng Yên, nước
thải sau khi xử lý của công ty có thông
số COD vượt hơn 1,2 lần so với quy
chuẩn cho phép.
Cùng với việc xử lý 5 doanh nghiệp
trên, tỉnh Hưng Yên tiếp tục yêu cầu
công ty TNHH Giặt thời trang Quốc
tế thực hiện nghiêm quyết định đình
chỉ hoạt động 12 tháng mà UBND tỉnh
đã ban hành ngày 15/8/2018. Đây là
doanh nghiệp đã 2 lần bị xử phạt về
hành vi gây ô nhiễm môi trường.
Ngoài ra, tỉnh Hưng Yên cũng đã
đưa ra khỏi danh sách các cơ sở gây
ô nhiễm môi trường đối với 10 doanh
nghiệp đã hoàn thành xử lý triệt để
ô nhiễm. Đây là các đơn vị sau khi bị
phát hiện vi phạm và xử phạt, đã đầu
tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải
đảm bảo quy chuẩn cột A trước khi
thải ra môi trường./.

SỨC KHỎE

NHỮNG THỰC PHẨM CHỐNG UNG THƯ
CỰC TỐT MÀ RẺ TIỀN
BÍCH NGỌC

Hiện nay, thế giới đã công nhận
một số loại rau quả có tác dụng
ngăn ngừa ung thư di căn.
Tỏi: chống hình thành khối u, ức chế
sự hình thành của tế bào ung thư
Tỏi và các thành phần allyl sulfur hữu
cơ của nó được chứng minh là ức chế
hiệu quả sự tiến triển của tế bào ung
thư. Giảm sự kích hoạt các chất gây
ung thư là thuộc tính chính. Cơ chế tái
tạo AND thích hợp là rất quan trọng
trong việc dự phòng và kiểm soát ung
thư, bao gồm ung thư vú. Chiết xuất
từ tỏi được chứng minh là có hiệu quả
trong việc thúc đẩy hoạt động tích cực
của cơ chế tái tạo ADN.
Tảo biển phòng ngừa ung thư tuyến
vú và u tuyến giáp: Tảo biển chứa
sodium alginate có khả năng kết hợp
rất mạnh với cadmium, strontium có
tác dụng gây ung thư và đem những
chất đó bài tiết ra ngoài cơ thể. Tảo
biển có thể chọn lọc tiêu diệt hoặc
ức chế vi khuẩn gây ra ung thư trong
đường ruột.
Súp lơ xanh ngừa ung thư: Các
nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn súp lơ xanh
chỉ vài lần một tuần có thể làm giảm
nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư
vú, ung thư phổi và ung thư da. Trong
súp lơ xanh chứa sulforaphane, một
hợp chất chống ung thư giúp tiêu diệt
các gen ung thư một cách hiệu quả.
Hạt óc chó: Trong số tất cả các loại
hạt, hạt óc chó được chứng minh là
loại hạt tốt nhất cho sức khỏe tim. Các
nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hạt
óc chó chứa nhiều chất chống oxy hóa

và axit béo omega-3 giúp giảm đáng
kể nguy cơ mắc bệnh tim. Ăn khoảng
một nắm hạt óc chó mỗi ngày có thể
giảm gần 40% nguy cơ bệnh tim.
Rau bina phòng bệnh gan: Nghiên
cứu cho thấy rau bina có thể tăng hiệu
quả chữa bệnh gan vì nó giàu vitamin
E, betaine và choline. Chức năng chính
của gan là tham gia vào quá trình thải
độc và khi không hoạt động đúng
cách, các độc tố sẽ tích tụ trong gan và
cuối cùng có thể khiến bạn sinh bệnh.
Củ nghệ: ức chế các tế bào ung thư
vú, tử cung, ruột kết
Các nghiên cứu cho thấy nghệ chứa
hợp chất bao gồm cả curcumin, có
tác dụng chống viêm mạnh mẽ và
chống oxy hóa mạnh. Nghệ có thể
giảm cholesterol, cải thiện chức năng
gan, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh
Alzheimer, giảm viêm ruột và chống
lại bệnh trầm cảm.
Curcumin đã được chứng minh
trong các nghiên cứu lâm sàng về khả
năng ức chế sự gia tăng các tế bào ung
thư và di căn có liên quan đến một loạt
các bệnh ung thư vú, tử cung, buồng
trứng, thận, bàng quang, bạch cầu,
ung thư bạch cầu, ung thư ruột kết,

gan, tụy, phổi và u lymphô.
Nấm hương có chứa chất β-DGlucosidase, có thể tăng cường khả
năng kháng ung thư cho cơ thể. Nó có
hiệu quả rõ rệt đối với các bệnh ung
thư ác tính như ung thư bạch cầu, thực
quản, dạ dày, đại tràng, phổi, gan...
Ngoài ra còn có thành phần của chất
cảm ứng interferon có thể xâm nhập
vào tế bào ung thư ức chế sự phát triển
của khối u.
Khoai lang có khả năng ức chế tế
bào ung thư rất rõ rệt. Tỷ lệ ức chế tế
bào ung thư của khoai lang đã nấu
chín chiếm 98.7%, còn khoai lang sống
chiếm 94,4%. Đặc biệt khoai lang tím
có khả năng tiêu diệt các tế bào ung
thư. Các nhà khoa học đã tiến hành kết
hợp các chiết xấu lấy từ củ khoai lang
tím nướng chín lên các tế bào ung
thư, và thấy rằng các tế bào ung thư
bị ức chế phát triển. Các nhà khoa học
khẳng định khoai lang tím rất hiệu quả
trong việc ngăn ngừa ung thư cấp độ
1 và 2, trong khi lại không gây ra tác
dụng phụ nào.
Cà rốt hỗ trợ điều trị ung thư đại
tràng, ngăn ngừa ung thư tái phát
Trong nghiên cứu được thực hiện
cho thấy cà rốt giúp làm chậm sự phát
triển của các khối u đại tràng, có tác
dụng trong việc hỗ trợ điều trị ung
thư đại tràng. Các nghiên cứu cũng
cho thấy, nước ép cà rốt làm tăng
mức độ carotenoid trong máu của
những người sống sót sau ung thư vú.
Các nhà nghiên cứu tin rằng mức độ
carotenoid cao có thể giúp ngăn ngừa
ung thư tái phát.
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