
ISSN 1859-4131

L I Ê N  H I Ệ P  C Á C  H Ộ I  K H O A  H Ọ C  V À  K Ỹ  T H U Ậ T  T Ỉ N H  H Ư N G  Y Ê NSỐ 1 - 8 / 2016

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, 
HƯỚNG TỚI CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN



08
Nhãn đường phèn, loại nhãn 
ngon nhất của Hưng Yên 
đang bị mai một

Công nghệ in
hiện đại 14

Sách “Phố Hiến” khẳng định 
những giá trị văn hóa của 

vùng Phố Hiến và đô thị cổ 
Việt Nam

Đặc sản
Hưng Yên26

28

10
 Bộ Công thương phổ 
biến, thông tin về một 
số hiệp định thương 
mại tự do Việt Nam 
tham gia



Vấn đề - Sự kiện

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học 
công nghệ, hướng tới các mục tiêu phát triển kinh 
tế xã hội

Quá trình thành lập và kết quả hoạt động bước 
đầu của Liên hiệp các hội KH-KT tỉnh Hưng Yên

Nhãn đường phèn, loại nhãn ngon nhất của 
Hưng Yên đang bị mai một

An toàn thông tin mạng

Hưng Yên: đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, 
chuyển giao, ứng dụng KHCN

Bộ Công thương phổ biến, thông tin về một số 
hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia

Sách “Phố Hiến” khẳng định những giá trị văn 
hóa của vùng Phố Hiến và đô thị cổ Việt Nam

Ba nhiệm vụ trọng tâm góp phần giữ vững và 
phát triển thương hiệu Nhãn lồng Hưng Yên

Khánh thành Trường Đại học Y khoa Tokyo tại 
tỉnh Hưng Yên

Nhiều đột phá trong tái cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp theo hướng phát triển bền vững

Giáo dục đào tạo, y tế và nguồn 
nhân lực

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
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Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên (gọi 
tắt là Liên hiệp hội- LHH) là tổ 
chức chính trị, xã hội của đội 

ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh 
Hưng Yên, được tổ chức và hoạt động 
theo nguyên tắc tự nguyện, theo Điều 
lệ do Đại hội Liên hiệp Hội thông qua và 
được UBND tỉnh phê duyệt. Liên hiệp hội 
Hưng Yên là thành viên của liên hiệp các 
tổ chức khoa học và kỹ thuật Việt Nam, 
có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ 
trí thức khoa học và công nghệ trong 
tỉnh, cán bộ khoa học và công nghệ quê 
hương Hưng Yên trong và ngoài nước; 
làm đầu mối giữa hội thành viên với các 
cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ 
chức khác nhằm giải quyết những vấn 
đề chung trong hoạt động của Liên hiệp 
Hội và các hội thành viên; tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội các chính sách, 
chương trình, đề tài, dự án do cơ quan 
nhà nước yêu cầu về các vấn đề thuộc 
lĩnh vực hoạt động của LHH theo quy 
định. Nhiệm vụ của Liên hiệp hội là 
củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh 
hoạt động của các hội thành viên; tập 
hợp nghiên cứu ý kiến, kiến nghị của 
các hội thành viên, hội viên theo chức 

Tiến sĩ 
NGUYỄN KHẮC HÀO

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, HƯỚNG TỚI CÁC MỤC TIÊU 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hội để 
tham gia vào các chương trình phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; thực 
hiện công tác tập hợp, vận động trí thức 
khoa học và công nghệ, thực hiện vai trò 
thành viên của MTTQ tỉnh Hưng Yên... 

Xác định rõ vai trò của Liên hiệp Hội 
là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với trí 
thức, phản ánh tâm tư, nguyện vọng 
chính đáng và tâm huyết của đội ngũ trí 
thức, Liên hiệp Hội cùng các Hội thành 
viên luôn chú trọng công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng cho các hội viên, tích 
cực tham gia đóng góp ý kiến đối với lĩnh 
vực KHCN của tỉnh, tạo điều kiện thuận 
lợi để hội viên được đóng góp ý kiến 
vào các văn bản, dự thảo đề cương phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiều ý kiến 
đóng góp của đội ngũ trí thức ngày càng 
có giá trị về mặt khoa học, thể hiện tinh 
thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, 
sát thực, có giá trị thực tiễn, phù hợp 
với tình hình của địa phương trên cơ sở 
những chủ trương, nghị quyết của Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh. Bám sát nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ở từng 
giai đoạn, Liên hiệp Hội cùng các tổ chức 
Hội thành viên đã quan tâm đẩy mạnh 
hoạt động KHCN trong các lĩnh vực khác 
nhau của đời sống xã hội. Đội ngũ cán bộ 
KHCN của tỉnh đã tham gia nghiên cứu, 
phổ biến, chuyển giao ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, góp 
phần giảm nghèo, phát triển kinh tế của 
các địa phương trong tỉnh.

Thời gian qua, Liên hiệp Hội Hưng 
Yên đã và đang triển khai nhiều hoạt 
động nhằm khuyến khích và thúc đẩy 
phong trào sáng tạo khoa học công nghệ 
với nhiều hoạt động thiết thực. Liên hiệp 
Hội phối hợp với Sở Khoa học công nghệ 
và một số ngành hữu quan xây dựng và 
triển khai một số hoạt động  như: Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ nhất năm 
2016 - 2017; phối hợp với Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch Tôn vinh trí 

thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu có 
nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng 
và phát triển tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, 
dự kiến tổ chức vào cuối năm 2016.

Liên hiệp hội cũng phối hợp với Sở 
Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi 
nghiên cứu Khoa học Công nghệ trong 
học sinh khối THPT năm 2015 - 2016, kết 
quả đã chọn  được 6 giải để tham gia dự 
thi toàn quốc; phối hợp với Trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và các 
trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn 
tỉnh trong việc triển khai cuộc thi Sáng 
tạo kỹ thuật trong giáo viên và sinh viên; 
các chương trình, đề án chuyển giao, ứng 
dụng KHKT khác.

Nhân dịp tiến tới Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XII, Liên hiệp hội đã tham 
gia đóng góp nhiều ý kiến bằng văn bản 
về các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; góp 
ý trực tiếp hoặc bằng  văn bản với MTTQ, 
với các cơ quan, đơn vị và các Hội thành 
viên có liên quan; tuyên truyền phổ biến 
chỉ thị 42 - CT/TW đến hội viên của các 
hội thành viên. Cũng trong năm 2015, 
đầu năm 2016, Liên hiệp hội đã cử đoàn 
cán bộ tham dự Hội nghị giao ban Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
tại các tỉnh Yên Bái, Đà Nẵng, Hà Giang. 
Phân công lãnh đạo và cán bộ tham dự 
đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội 
nghị hội thảo chuyên đề do Liên hiệp hội 
Việt Nam chủ trì và phối hợp với các đơn 
vị, địa phương tổ chức.

Năm 2016 là năm có nhiều dấu ấn 
quan trọng: Năm đầu tiên triển khai thực 
hiện Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần 
thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XVIII; năm diễn ra cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; 
năm cho ngôi nhà chung của các nước 
trong khối ASEAN; năm đầu tiên chuẩn 
bị các điều kiện cho việc ký kết Hiệp định 
thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP. 

TS.NGƯT. NGUYỄN KHẮC HÀO
Chủ tịch liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
tỉnh Hưng Yên
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Đó chính là những yếu tố thuận lợi cho tỉnh nói 
chung và đội ngũ trí thức Hưng Yên nói riêng, 
song cũng đặt ra yêu cầu và áp lực cao hơn đối 
với hoạt động của Liên hiệp Hội và thách thức 
lớn hơn đối với đội ngũ trí thức tỉnh nhà. Theo 
đó, hoạt động của Liên hiệp Hội năm 2016 tập 
trung triển khai, tổ chức thực hiện một số nhiệm 
vụ mang tính chiến lược, nhằm tiếp tục phát huy 
vai trò của đội ngũ trí thức, khoa học trong thời 
kỳ CNH, HĐH đất nước:

Trước mắt LHH quán triệt, phổ biến nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại 
hội VII Liên hiệp Hội Việt Nam đến các Hội thành 
viên và hội viên của các Hội thành viên; tiếp tục 
phổ biến Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị và 
Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (Khóa X) về xây dựng đội ngũ 
trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh 
đó, triển khai thực hiện có hiệu quả việc tuyên 
truyền, phổ biến và chuyển giao ứng dụng các 
thành tựu, tiến bộ mới về Khoa học và Công 
nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Qua 
đó, giúp tăng năng suất, chất lượng công việc, 
giảm thời gian, giảm sức lao động cho người 
dân trong quá trình sản xuất.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ 
chức và công tác hội viên nhằm tập hợp đội 
ngũ các nhà khoa học, đội ngũ trí thức trong và 
ngoài tỉnh cùng tham gia đóng góp xây dựng, 
phát triển quê hương; chú trọng xây dựng mối 
quan hệ mật thiết với các cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể của tỉnh để hướng mọi hoạt động của 
Liên hiệp Hội bám sát các mục tiêu, chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương 
trong tỉnh; nâng cao năng lực và đẩy mạnh hoạt 
động chuyên môn của các tổ chức Hội thành 
viên. 

Điểm nhấn trong hoạt động của Liên hiệp 
Hội năm nay là hai hoạt động lớn: Triển khai tổ 
chức cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên 
lần thứ nhất trong toàn tỉnh; phổ biến quy chế, 
thể lệ tham dự cuộc thi tới đội ngũ trí thức và các 
tầng lớp nhân dân;  tổ chức Hội nghị Tôn vinh trí 
thức tiêu biểu tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất. Hai 
hoạt động này sẽ góp phần phát huy tốt khả 
năng sáng tạo và cống hiến của đội ngũ trí thức 
vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 
trong tiến trình hội nhập và hợp tác sâu rộng với 
khu vực và thế giới.

Tranh thủ cao sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, UB MTTQ VN tỉnh, tích cực phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Liên hiệp Hội và 
đội ngũ trí thức tỉnh nhà cần tiếp tục chung tay 
đẩy mạnh các hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh, 
xây dựng Liên hiệp Hội vững mạnh về mọi mặt, 
góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày 
càng văn minh, giàu đẹp.
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DANH SÁCH
BAN THƯỜNG VỤ VÀ BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP 
CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN
(Học vị và chức vụ công tác tính theo thời điểm tổ chức đại hội năm 2013)

BAN THƯỜNG VỤ 
 1. Đồng chí TS- NGƯT Nguyễn Khắc Hào : UVBTV TU, Phó chủ tịch  Thường 
trực UBND  tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội;
 2. Đồng chí Ngô Xuân Thái, Tỉnh ủy viên,Giám đốc Sở Khoa học & Công 
nghệ , Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội;
 3. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên-Phó trưởng ban thường trực 
ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội;
 4.  Đồng chí Lê Thị Thắm, Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ , Phó 
Chủ tịch;
 5. Đồng chí Đặng Đình Quân: Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp, Trưởng 
Ban Kiểm tra Liên hiệp Hội.

BAN CHẤP HÀNH( Xếp theo vần A, B,C)
1- Đồng chí Thạc sỹ Trần Đăng Anh - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường;
2- Đồng chí Kỹ sư Đoàn Thị Chải - phó GĐ Sở NN và PTNT ;
3- Đồng chí TS. Dương Phan Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại 
học Chu Văn An;
4- Đồng chí Cử nhân Nguyễn Xuân Đán -  Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh;
5- Đồng chí Thạc sỹ Nguyễn Văn Đoàn , Bí thư Tỉnh đoàn;
6- Đồng chí Thạc sỹ, Bác sĩ chuyên khoa II  Nguyễn Văn Đông –Giám đốc 
Sở Y tế;
7- Đồng chí Cử nhân Nguyễn Văn Hạ - PGĐ Sở Tư pháp
8- Đồng chí  Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Khắc Hào,UVBTV TU, Phó chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh; 
9- Đồng chí Thạc sỹ Đỗ Trọng Hoàn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề 
Kinh tế  Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên;
10- Đồng chí Cử nhân Nguyễn Đức Hộ - Phó Chủ tịch Hội Sinh vật 
cảnh tỉnh.
11-  Đồng chí Cử nhân Đỗ Tiến Hùng - phó Giám đốc Sở GD và ĐT;
12- Đồng chí Thạc sỹ Đặng Thị Phúc - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh
13- Đồng chí Kỹ sư Đặng Đình Quân - Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh
14- Đồng chí Kỹ sư Vũ Đức Sơn - TUV, GĐ Sở Công thương;
15- Đồng chí Cử nhân Bùi Huy Thanh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
16- Đồng chí Kỹ sư Ngô Xuân Thái - TUV, Giám đốc Sở KH&CN;
17- Đồng chí Lê Thị Thắm, Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ;  
18- Đồng chí Kỹ sư Hoàng Văn Thịnh -Chủ tịch Hội làm vườn và nuôi ong 
tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh;
19- Đồng chí Cử nhân Vũ Thị Kim Thoa - phó GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư;
20- Đồng chí Thạc sỹ Trần Thị Thanh Thủy - Tỉnh ủy viên-Phó trưởng ban 
thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
21-  Đồng chí Cử nhân Trần Đăng Tuấn - TUV, GĐ Sở Văn hoá - Thể thao và 
Du lịch;
22- Đồng chí PGS. TS Trương Ngọc Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường Đại 
học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên;
23- Đồng chí Cử nhân Phạm Văn Tuệ - Phó GĐ Sở Nội vụ.
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Quá trình thành lập Liên hiệp Hội
Thực hiện Thông báo số 635-TB/

TU ngày 29/5/2009 của Ban Thường 
vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng 
Yên, năm 2008 và 2009,  Sở Khoa học 
và Công nghệ đã phối hợp với: Sở Nội 
vụ, Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ 
chức Tỉnh uỷ đi học tập, trao đổi kinh 
nghiệm thành lập Liên hiệp Hội một số 
tỉnh.

Do nhiều lý do khách quan, nên 
quá trình có thành lập Liên hiệp Hội 
có gián đoạn; đến ngày 17/12/2012 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục ban 
hành Thông báo số 719-TB/TU, ngày 
17/12/2012 Thông báo ý kiến của Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ về Liên hiệp các 
Hội KH&KT tỉnh và phân công nhân 
sự Liên Hiệp hội; UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 
17/01/2013 về việc thành lập Liên hiệp 
các Hội KH&KT tỉnh Hưng Yên. Trong 
Quyết định xác định rõ, Liên hiệp các 
Hội KH&KT tỉnh Hưng Yên là một tổ 
chức Chính trị - Xã hội và là Hội có tính 
đặc thù. 

Ngày 28/3/2013, Đại hội lần thứ 
nhất của Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật (viết tắt là Liên hiệp Hội) tỉnh 
Hưng Yên, nhiệm kỳ 2013-2018.  Đại hội 
Thông qua các văn bản quan trọng và 
bầu ra Ban Chấp hành (BCH) khóa I gồm 
có 23 uỷ viên, BCH họp phiên toàn thể 
đã bầu Ban Thường vụ (BTV) khóa I gồm 
05 đồng chí, đồng chí TS Nguyễn Khắc 
Hào, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh được BCH 
Liên hiệp Hội khóa I bầu làm Chủ tịch 

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ KẾT QUẢ  
HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA LIÊN HIỆP  

CÁC HỘI KH-KT TỈNH HƯNG YÊN
LÊ THỊ THẮM
Phó chủ tịch liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên

Liên hiệp Hội; đồng chí Ngô Xuân Thái, 
Tỉnh ủy viên-Giám đốc Sở Khoa học & 
Công nghệ được bầu làm Phó Chủ tịch 
(phân công Thường trực); đồng chí 
Trần Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên-Phó 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Lê 
Thị Thắm-Phó Giám đốc Sở Khoa học & 
Công nghệ được bầu làm Phó Chủ tịch 
Liên hiệp Hội khóa I. BCH khóa I đã bầu 
Ban Kiểm tra của Liên hiệp Hội gồm có 
03 đồng chí, đồng chí Đặng Đình Quân, 
Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh 
được bầu làm trưởng Ban Kiểm tra của 
Liên hiệp Hội khóa I. Đồng chí Chủ tịch 
Liên hiệp Hội Nguyễn Khắc Hào, sau đó 
được Tỉnh ủy khóa XVII bầu làm Phó Bí 
thư (phân công Thường trực) Tỉnh ủy 
đến lúc nghỉ hưu (theo chế độ), được 
Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội 
Việt Nam khóa VI bầu làm Ủy viên Hội 

đồng TW; tại Đại hội Liên hiệp Hội Việt 
Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020, 
đồng chí Nguyễn Khắc Hào được Đại 
hội tiếp tục bầu làm Ủy viên Hội đồng 
Liên hiệp Hội TW. 

Một số hoạt động từ khi Đại hội 
đến nay

-  Liên hiệp hội tỉnh đã tham mưu, 
trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 
số 1148/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 7 
năm 2013 về việc phê duyệt Điều lệ 
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hưng 
Yên; Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 
04 tháng 4 năm 2014 về việc giao chỉ 
tiêu số lượng người làm việc cho Liên 
hiệp  các Hội khoa học Kỹ thuật tỉnh 
năm 2014 (05 biên chế). Liên hiệp hội 
đã phối hợp với Sở nội vụ trình UBND 
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tỉnh đề án vị trí việc làm và kế hoạch 
tuyển dụng viên chức vào làm việc tại 
cơ quan Liên hiệp Hội năm 2014.

 - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 
của Liên hiệp Hội đã được UBND tỉnh 
phê duyệt trong điều lệ và đề án vị trí 
việc làm. BTV Liên hiệp Hội tỉnh đã thảo 
luận và ban hành các quyết định về việc 
thành lập Ban Thông tin, Phổ biến kiến 
thức và Hội viên; QĐ về việc quy định 
chức năng, nhiệm vụ của Ban Thông 
tin, Phổ biến kiến thức và Hội viên; QĐ 
về việc thành lập Văn phòng Liên hiệp 
Hội; QĐ quy định chức năng nhiệm vụ 
của văn phòng Liên hiệp Hội; QĐ về việc 
thành lập Ban Khoa học, Công nghệ và 
Tư vấn phản biện thuộc Liên hiệp Hội; 
QĐ quy định chức năng nhiệm vụ của 
Ban Khoa học, Công nghệ và Tư vấn 
phản biện; UBND tỉnh đã ban hành 
Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 11 
tháng 7 năm 2014 về việc phê duyệt kế 
hoạch tuyển dụng viên chức vào làm 
việc tại Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh năm 2014. Liên hiệp hội 
đã ra Quyết định số 13 QĐ/LHH ngày 16 
tháng 9 năm 2014 về việc thành lập Hội 
đồng tuyển dụng viên chức năm 2014, 
thành lập ban kiểm tra sát hạch tuyển 
dụng viên chức vv… theo các quy định 
hướng dẫn tại Thông tư số 16/2012/TT-
BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của 
Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, 
xét tuyển viên chức, Liên hiệp Hội tỉnh 
đã tuyển dụng được 05 viên chức vào 
làm việc theo đúng đề án vị trí việc làm 
mà UBND tỉnh đã phê duyệt.

Ban thường vụ Liên hiệp Hội đã 
xây dựng, thảo luận,  hoàn thiện và 
ban hành : Quy chế hoạt động và phân 
công nhiệm vụ của Ban Chấp hành Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 
khoá I, nhiệm kỳ 2013-2018; Quy chế 
hoạt động cuả Ban kiểm tra Liên hiệp 
Hội nhiệm kỳ 2013-2018;  Quy chế làm 
việc, quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ 
quan Liên hiệp hội.

  Hằng năm, căn cứ vào nghị quyết 
Đại hội Liên hiệp Hội tỉnh khoá I, căn cứ 
theo sự chỉ đạo của Liên hiệp Hội Việt 
Nam và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh, BTV Liên hiệp hội xây 
dựng kế hoạch hoạt động hằng năm, 
cụ thể nhiệm vụ cho 6 tháng, quý và 
tiến hành sơ kết, tổng kết hoạt động 
năm kế hoạch. 

  Xem tiếp  trang 13

GS. TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam thăm và làm việc  
với LH CH KH&Kt tỉnh Hưng Yên.

Kết quả triển khai kế hoạch hoạt 
động của BTV, BCH Liên hiệp Hội từ 
sau Đại hội (năm 2014, 2015 cho đến 
nay): 

  Năm 2014, Liên hiệp Hội Hưng Yên 
có 09 Tổ chức Hội thành viên (Hội Đông 
y, Hội Châm cứu, Hội Làm vườn và Nuôi 
ong, Hội Sinh vật cảnh, Hội Khuyến học, 
Hiệp Hội Doanh nghiệp, Hội Luật gia, 
Hội Kế hoạch hóa Gia đình và Hội nhãn 
lồng) với 10.576 hội viên nòng cốt. Năm 
2015, BTV Liên hiệp Hội đã vận động, tư 
vấn, hướng dẫn và kết nạp thêm được 
02 Hội vào làm thành viên của Liên hiệp 
Hội là: Hội cựu Giáo chức và Hội Cầu 
đường tỉnh với 1702 hội viên nòng cốt, 
nâng tổng số hội viên của toàn tỉnh đến 
cuối năm 2015 là 12.278 hội viên nòng 
cốt. 6 tháng đầu năm 2016, BTV Liên 
hiệp Hội tiếp tục xúc tiến vận động, 
tư vấn và hướng dẫn thêm 02 Hội (Hội 
Y-Dược và Hội Điều dưỡng) chuẩn bị 
các thủ tục theo quy trình để được kết 
nạp làm thành viên của Liên hiệp Hội 
tỉnh. Đối với các Hội đã được kết nạp 
mới, BTV Liên hiệp Hội đều phối hợp 
với Sở Nội vụ và UBMTTQ tỉnh tiến hành 

các thủ tục để được kết nạp làm thành 
viên của UBMTTQ tỉnh.

 Căn cứ chức năng và nhiệm vụ 
của Liên hiệp hội đã được phê duyệt 
trong Điều lệ, hằng năm, Liên hiệp Hội 
đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, 
phổ biến các Chủ trương, chính sách 
và pháp luật, các Chỉ thị, Nghị quyết 
của Đảng, Nhà nước; xây dựng các kế 
hoạch chuyển giao, hướng dẫn áp 
dụng các thành tựu, tiến bộ Khoa học 
và Công nghệ vào sản xuất và đời sống. 
Kết quả, tính từ năm 2014 đến nay, LHH 
đã tổ chức đươc 14 Hội nghị, Hội thảo 
chuyên đề cho 650 lượt hội viên tham 
gia với nội dung tuyên truyền các chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của nhà nước, các quy định của pháp 
luật có liên quan đến các tầng lớp trí 
thức; Tổ chức được 32 lớp tập huấn cho  
2765 lượt hội viên tham gia học tập về 
kỹ thuật chăm sóc cây nhãn, cây vải sau 
khi thu hoạch; kỹ thuật xử lý rơm ,rạ và 
phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch 
và tại đồng ruộng; kỹ thuật chăn nuôi 
gia súc, gia cầm theo hướng an toàn 
sinh học, đảm bảo môi trường sinh thái 
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NHÃN ĐƯỜNG PHÈN, 
loại nhãn ngon nhất của Hưng Yên 

ĐANG BỊ MAI MỘT
Sự “khó tính” và mai một của 
cây nhãn đường phèn khiến 
chúng tôi nhớ tới giống gà 
Đông Tảo. Đều là hai sản vật 
“tiến vua” nức tiếng của đất 
Hưng Yên, trong khi gà Đông 
Tảo đã hồi sinh mãnh mẽ, sau 
thời gian dài mai một tưởng 
như mất giống, nhờ chất 
lượng thơm ngon đích thực, 
thì “số phận” cây nhãn đường 
phèn vẫn lận đận…

GIỐNG NHÃN QUÝ
Ngay giữa Phố Hiến cổ kính, cây 

nhãn tổ ở chùa Hiến là giống đường 
phèn chính hiệu. Nhãn đường phèn 
quả nhỏ. Với “vóc hình” trời sinh khiêm 
tốn như vậy, so với các loại nhãn khác 
đang được trồng phổ biến ở Hưng Yên, 
nhãn đường phèn không có lợi thế 
mẫu mã, nhìn đi nhìn lại chẳng bắt mắt 
tẹo nào cả về dáng chùm lẫn sắc quả.  

Bà Đoàn Thị Chải, Phó Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
quả quyết: Nếu đem bán ở chợ, nhãn 
đường phèn lép vế hoàn hoàn vì mẫu 
mã ấy! 

Thế nhưng, cầm quả nhãn đường 
phèn nhỏ nhắn mà bóc vỏ, lộ lớp cùi 
dày ánh vàng, vân múi căng mọng lồng 
vào nhau ở đáy quả, dóc cùi, ráo nước. 
Đưa lên miệng thấy mềm mà giòn, 

ngọt mà thanh, hương thơm thoang 
thoảng, chỉ muốn giữ nguyên ở lưỡi vì 
sợ nuốt vội thì phí quá! Đúng như cái 
tên, nhãn có vị ngọt và mùi thơm đặc 
biệt, khó quên. Hạt nhãn nhỏ, nhăn, 
sắc đen ánh nâu đỏ... 

Vì thế, nhãn đường phèn là sản 
vật được chọn bởi những người sành 
ăn, kén ăn, những người đã từng được 

thưởng thức mà vương vấn mãi hương 
vị thơm ngon ấy, mỗi năm đến mùa, lại 
nhớ để tìm.

Bởi vậy, nhãn đường phèn kiêu 
hãnh xếp ngôi đầu bảng về chất lượng 
trong số các loại nhãn. Người Phố Hiến 
gọi đây là “chúa” của nhãn lồng Hưng 
Yên, góp công làm nên thương hiệu 
“nhãn tiến vua”, niềm tự hào của đất và 
người xứ nhãn. 

Hưng Yên có nhiều giống nhãn 
khác nhau và dựa vào màu sắc, hương 
vị của quả nhãn mà nhân dân đặt tên 
các loại nhãn:  nhãn thóc, nhãn cùi, 
nhãn nước, nhãn đường phèn… Trong 
số các loại nhãn đó lại có nhiều giống 
nhãn khác nhau, nhưng tất cả chỉ có 
loại nhãn đường phèn là ngon nhất. 

Hiện nay, Hưng Yên có hơn 3.000 
ha nhãn, nhưng chủ yếu là các giống 

MINH HUỆ
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nhãn mới được chọn tạo, chiết ghép, 
bán được giá, tiêu thụ mạnh cả trong, 
ngoài tỉnh và đã xuất khẩu chính ngạch 
sang một trong những thị trường khó 
tính nhất thế giới là Mỹ. Phần lớn các 
giống này cho quả chất lượng thơm 
ngon, năng suất, đem lại giá trị kinh tế 
cao cho nông dân, nhưng chất lượng 
vẫn không thể sánh với hương vị thơm 
ngon đặc trưng của giống nhãn đường 
phèn. 

Chủ vườn Bùi Văn Tám ở xã Hồng 
Nam, thành phố Hưng Yên, một trong 
những hộ có diện tích trồng nhãn lớn 
xứ nhãn lồng cho biết, nhãn đường 
phèn là loại nhãn ngon nhất của Hưng 
Yên, giá cao gấp ba, gấp bốn các giống 
nhãn khác...            

BẢO TỒN CHO MAI SAU
Vậy mà, đặc sản thời trân ngon nổi 

tiếng ấy bây giờ tìm không dễ. Nhiều 
người sành nhãn lồng Hưng Yên vì yêu 
quí giống nhãn đường phèn, mỗi mùa 
nhãn về phải mất công tìm kiếm và 
không dễ mà tìm được, dù giá mua lúc 
nào cũng đắt hơn nhãn thông thường 
3-4 lần, vì “bói” mãi không ra một cây 
nhãn đường phèn. Loại nhãn “tiến vua” 
trứ danh này của Phố Hiến xưa đã quý 
nay lại càng hiếm…

Vì đâu nên nỗi ấy? Hoá ra, những 
cây nhãn đường phèn từng góp những 
chùm quả làm nên hương vị đặc trưng, 
tạo thành thương hiệu nhãn lồng Hưng 
Yên vang danh đã bị chặt bỏ dần, thay 
bằng nhãn giống mới trồng bằng cành 
chiết, ghép cho năng suất cao. 

Theo điều tra, khảo sát của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng 
Yên, diện tích trồng các giống nhãn 
quý, trong đó gồm nhãn nhãn đường 
phèn chỉ chiếm 0,68% diện tích nhãn 
của tỉnh.

Nhãn đường phèn ngày càng hiếm. 
Những cây còn sót lại là nhờ những 
người còn tâm huyết, luyến tiếc cây 
giống cha ông để lại mà không chặt 
bỏ, như ở vườn của các ông Trịnh Văn 

Quĩ, Bùi Văn Hiền, Bùi Văn Tám (xã Hồng 
Nam)… chỉ còn một vài cây để “chào 
hàng” cho giới sành nhãn thưởng thức.

Lý giải về điều này, bà Đoàn Thị Chải 
cho biết: Cây nhãn đường phèn khó 
trồng, khó chăm sóc, năng suất thấp, 
quả nhỏ, cho giá trị hàng hoá ở hiện tại 
không cao nên không được người dân 
quan tâm phát triển. 

Hiện nay, ngược lại với xu hướng 
chặt bỏ những cây nhãn đường phèn, 
một số chủ vườn nhãn bắt đầu tìm 
cách nhân giống loại nhãn này. 

Tuy vậy, ngay cả những chủ vườn 
nhãn giàu kinh nghiệm vẫn “bó tay” khi 
can thiệp cho nhãn đường phèn đậu 
quả, khắc phục tình trạng “năm ăn quả, 
năm trả cành” ở giống nhãn này. Việc 
ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ nhằm 
tăng khả năng phân hóa mầm hoa, kích 
thích đậu quả được ứng dụng thành 
công trên nhiều giống nhãn phổ biến 
hiện nay, lại không mấy hiệu quả đối 
với cây nhãn đường phèn. Cũng ở trên 
đất nhãn, không phải nơi nào cũng có 
thể trồng được cây nhãn đường phèn 
cho chất lượng quả ngon…

Được biết, năm 2011, UBND tỉnh 
Hưng Yên phê duyệt dự án “Bảo tồn 

giống nhãn đặc sản và nâng cao chất 
lượng, giá trị sản phẩm vùng chuyên 
canh nhãn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 
2012-2015”. Đến nay, đã có 21 cây nhãn 
đầu dòng ở 3 trà, có chất lượng ngon, 
thơm qua cuộc bình tuyển nhãn năm 
2013 được bảo tồn. Tiếc là, trong đó 
không có cây nào thuộc giống nhãn 
đường phèn… 

Sự “khó tính” và mai một của cây 
nhãn đường phèn khiến chúng tôi nhớ 
tới giống gà Đông Tảo, gắn với câu ca 
dí dỏm ‘’Nhãn lồng bổ ngập dao phay, 
gà to Đông Tảo ba ngày một cân!’’. 

Đều là hai sản vật “tiến vua” nức 
tiếng của đất Hưng Yên, trong khi gà 
Đông Tảo đã hồi sinh mãnh mẽ, sau 
thời gian dài mai một tưởng như đã 
mất giống, nhờ chất lượng thơm ngon 
đích thực, thì số phận cây nhãn đường 
phèn vẫn lận đận… 

Ở Hưng Yên bây giờ, vẫn còn những 
chủ vườn nhãn tâm huyết mong mỏi 
và mày mò xoay sở tìm cách “hồi sinh” 
những vườn nhãn đường phèn mang 
lại giá trị kinh tế cao, cũng là để tri ân 
tiền nhân và gìn giữ đặc sản đậm bản 
sắc địa phương cho con cháu mai sau.

Cây nhãn tổ Hưng Yên (chùa Hiến)
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THU YẾN
Hiện nay, các hành 

vi: Lấy cắp tài khoản, phát 
tán virus máy tính, tấn công 
website… đã trở thành những 
nguy cơ không nhỏ đối với việc 
bảo đảm an toàn thông tin 
mạng. Theo xếp hạng của các 
tổ chức quốc tế, Việt Nam là 
một trong 20 quốc gia có tỷ lệ 
lây nhiễm phần mềm độc hại 
và phát tán thư rác cao nhất 
trên thế giới. Dù đã được cảnh 
báo nhưng đến nay nhận thức 
về nguy cơ, tính rủi ro và hậu 
quả của tình trạng mất an ninh 
mạng vẫn chưa được quan 
tâm đúng mức.

Gần đây, việc một số website 
có tên miền .gov (những 
website thuộc quản lý của các 
cơ quan nhà nước) bị chèn 

đường link ẩn đã gióng lên hồi chuông 
cảnh báo về việc bảo đảm an toàn thông 
tin mạng. Theo các chuyên gia, việc có 
các link ẩn trên những website này có 
thể do website tồn tại lỗ hổng, bị hacker 
tấn công hoặc quản trị viên chủ động 
đưa thông tin vào website nhằm tối ưu 
hóa công cụ tìm kiếm (SEO), tăng xếp 
hạng website (rank) với Google… Việc 
đưa các link này lên hệ thống website sẽ 
ảnh hưởng trực tiếp tới các website của 
cơ quan nhà nước nếu các link có chứa 
nội dung thông tin không lành mạnh... 
Song, các đường link được để ẩn nên 
khó bị phát hiện.

Đối với cơ quan nhà nước, việc bảo 
đảm an toàn thông tin mạng có vai trò 
hết sức quan trọng. Theo thống kê của 
Sở Thông tin và Truyền thông, Trên địa 
bàn tỉnh có 1 cổng thông tin điện tử 
tỉnh với 33 cổng thành viên của các sở, 
ban, ngành và UBND các huyện, thành 
phố; hàng chục website, trang tin điện 
tử đã được cấp phép hoạt động… Tính 
đến thời điểm này, các cổng thông tin 
điện tử, website, trang thông tin điện tử 

của các cơ quan nhà nước trên địa bàn 
tỉnh chưa xảy ra tình trạng mất an toàn 
thông tin. Tuy nhiên, nếu việc bảo đảm 
an toàn thông tin mạng không được 
quan tâm đúng mức sẽ là cơ hội để tội 
phạm mạng xâm nhập vào hệ thống, 
nhẹ thì bị kiểm soát thông tin, còn nặng 
hơn nữa thì các thông tin quan trọng sẽ 
bị đánh cắp, thiệt hại về nhiều mặt.

Là cán bộ chuyên trách quản trị 
cổng thông tin điện tử của huyện Văn 
Lâm, đồng chí Ngô Thị Khuyên cho 
biết: Cổng thông tin điện tử huyện Văn 
Lâm được đưa vào sử dụng năm 2011, 
là thành viên của Cổng thông tin điện 
tử tỉnh Hưng Yên. Nội dung, thông tin 
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 
của huyện do đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND huyện phụ trách; tôi được phân 
công quản lý quản trị mạng. Từ khi đưa 
vào sử dụng đến nay, việc quản lý vận 
hành cổng thông tin điện tử của huyện 
chưa xảy ra sự cố. Để tăng tính bảo mật, 
định kỳ tôi thay đổi mật khẩu truy cập 
vào hệ thống quản trị. Ngoài ra, huyện 
cũng chưa có hệ thống thiết bị bảo mật 
riêng”.

Tâm lý lơ là, mất cảnh giác, chưa 
nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng 
của bảo đảm an toàn thông tin mạng… 
là nguyên nhân khiến việc bảo đảm an 
toàn thông tin mạng chưa được quan 
tâm đúng mức. Việc quản lý các cổng 
thông tin điện tử, website… tại các đơn 
vị chủ yếu được giao cho cán bộ kiêm 
nhiệm. Việc đầu tư về cơ sở hạ tầng, 
thiết bị bảo mật… còn ít, phần lớn các 
đơn vị hiện chưa có hệ thống bảo mật 
dữ liệu chuyên nghiệp mà chủ yếu chỉ 
trang bị một số hệ thống bảo vệ đơn 
giản như: Tường lửa, phần mềm chống 
virus..., dẫn tới tình trạng an ninh, an 
toàn thông tin lỏng lẻo, có nhiều kẽ hở 
để kẻ xấu lợi dụng.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong nhận thức và nâng cao ý thức bảo 
đảm an toàn thông tin mạng, UBND 
tỉnh đã có Quyết định số 04/2016/QĐ-
UBND ngày 15.3.2016 về việc ban hành 
Quy chế phối hợp phòng, chống tội 
phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền 

thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và 
Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 
17.3.2016 về việc ban hành Quy chế bảo 
đảm an toàn, an ninh thông tin thuộc 
lĩnh vực công nghệ thông tin trong 
hoạt động của các cơ quan Nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quy chế đã 
quy định trách nhiệm của các cơ quan 
Nhà nước và cán bộ, công chức, viên 
chức trong việc bảo đảm an toàn, an 
ninh thông tin, trong đó cơ quan Nhà 
nước phải xây dựng quy chế nội bộ bảo 
đảm an toàn, an ninh thông tin cho đơn 
vị mình; tăng cường triển khai các giải 
pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông 
tin trong hoạt động của cơ quan Nhà 
nước; nâng cao khả năng phòng, chống 
nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống 
thông tin; bảo đảm an toàn, bảo mật 
thông tin trên môi trường mạng trong 
việc thiết kế, vận hành hệ thống thông 
tin của cơ quan Nhà nước; thông tin số 
được quy định danh mục bí mật nhà 
nước, văn bản điện tử có nội dung mật 
không được truyền đưa trên môi trường 
mạng… Qua đó, nhằm chủ động ứng 
phó với các cuộc tấn công mạng trong 
tình hình mới, đặc biệt là đối với các hệ 
thống thông tin trọng yếu. 

Cùng với đó, ngày 1.7.2016, Luật 
An toàn thông tin mạng chính thức có 
hiệu lực thi hành đã quy định cụ thể 
về quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân trong việc bảo đảm an 
toàn thông tin mạng cũng như phát 
triển nguồn nhân lực an toàn thông 
tin mạng; quản lý nhà nước về an toàn 
thông tin mạng… Đây là hành lang 
pháp lý quan trọng để tăng cường an 
toàn thông tin mạng.

Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền 
thông tổ chức tập huấn về an toàn, bảo 
mật thông tin cho cán bộ phụ trách 
công nghệ thông tin của các sở, ban, 
ngành, huyện, thành phố. Bên cạnh đó, 
để bảo đảm an toàn thông tin mạng 
trong hoạt động, các cơ quan, đơn vị 
cần tăng cường tuyên truyền nâng cao 
nhận thức về an toàn thông tin cho cán 
bộ, công chức; đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ 
thống thiết bị bảo mật phù hợp… 

AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
VẤN ĐỀ   SỰ KIỆN
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Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 
văn, thương mại, dịch vụ đã thực 
hiện 43 đề tài có nội dung hệ thống 
hóa các công trình văn hóa, di tích 

lịch sử, các địa danh gắn liền với các vị anh 
hùng dân tộc, người có công với đất nước, 
đồng thời nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ 
những giá trị văn hóa phi vật thể của Phố 
Hiến, các dòng họ lớn, tri thức dân gian, lễ 
hội truyền thống, văn hóa dân gian… Lĩnh 
vực y tế, môi trường, công nghệ thông tin đã 
và đang triển khai 15 đề tài, dự án; các đề tài 
thuộc lĩnh vực môi trường tập trung đề xuất 
nhóm giải pháp nhằm hạn chế tình trạng 
gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng của ô 
nhiễm môi trường đến đời sống, sức khỏe và 
sản xuất của nhân dân; các đề tài thuộc lĩnh 
vực công nghệ thông tin tập trung ứng dụng 

các thành tựu của ngành vào thực tế quản lý 
nhà nước, khắc phục những hạn chế, nâng 
cao hiệu quả công việc; các đề tài thuộc lĩnh 
vực y tế tập trung vào nâng cao công tác 
khám, chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện 
các mục tiêu quốc gia của ngành Y tế.

Nhìn chung, giai đoạn 2011-2015, hoạt 
động khoa học và công nghệ trên địa bàn 
tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực, đáp 
ứng yêu cầu thực tiễn; nhiều thành tựu khoa 
học và công nghệ mới và kết quả nghiên cứu 
của địa phương đã được áp dụng, thúc đẩy 
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát 
triển sản xuất theo hướng nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả, từ đó nâng cao 
niềm tin và ý thức của người dân trong việc 
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và 
đời sống.

Hưng Yên: 

Từ năm 2011 đến nay, Hưng Yên đã thực hiện 116 đề tài, dự 
án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tập trung khai thác 
các lợi thế nhằm phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp 
và phát triển nông thôn. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp đã và đang triển khai 16 dự án có nội dung tập trung 
vào tiếp nhận, chuyển giao quy trình công nghệ mới phục vụ 
sản xuất vật liệu xây dựng, bảo quản, chế biến nông sản, sản 
xuất, chế biến một số giống nấm và sử dụng điện tiết kiệm, 
hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

ĐAN PHONG

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, 
CHUYỂN GIAO, ỨNG DỤNG KHCN

Mô hình Ứng dụng kỹ thuật tiến bộ trình diễn 
thâm canh giống lúa TBR45
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Ngày 14/6, tại Trung tâm hội 
nghị tỉnh Hưng Yên, Bộ Công 
thương phối hợp với tỉnh 
Hưng Yên tổ chức hội nghị 

phổ biến, thông tin về một số hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam tham gia. 
Tới dự có Thứ trưởng Bộ Công thương 
Trần Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh 
Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng cùng 
hơn 200 cán bộ chủ chốt trong tỉnh và 
các doanh nghiệp trên địa bàn đã tham 
dự.  

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công 
thương và vụ Chính sách thương mại đa 
biên đã phổ biến những nét tổng quan 
về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 
Nam, giới thiệu các Hiệp định thương 
mại tự do mà Việt Nam tham gia; những 
thời cơ và thách thức cho Việt Nam khi 
tham gia hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam - EU, hiệp định đối tác xuyên 
thái bình dương TPP. Nội dung chính 
của các hiệp định liên quan đến các lĩnh 
vực thuế xuất nhập khẩu, dệt may, dịch 
vụ và đầu tư, bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ, thương mại điện tử, môi trường và 
nguồn lao động. 

Bên cạnh những thách thức về cạnh 
tranh cho hàng hóa trong nước, theo 
tính toán của các chuyên gia kinh tế độc 
lập, tham gia các hiệp định thương mại 
sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 
trên 23 tỉ USD vào năm 2020 và trên 33 
tỉ USD vào năm 2025, giá trị xuất khẩu 
sẽ tăng thêm gần 70 tỉ USD. Việt Nam 
cũng là một trong những nước hưởng 
lợi nhiều nhất khi tham gia hiệp định 
TPP, bởi khi đó hàng hóa Việt Nam xuất 
khẩu đi các nước thuế sẽ về mức 0%, tạo 
ra cú hích lớn cho hàng hóa trong nước, 
nhất là hàng dệt may, da giày và các mặt 
hàng nông, lâm, thủy sản. Đồng thời, 
là cơ hội giúp Việt Nam hoàn thiện môi 
trường thể chế, hỗ trợ tiến trình đổi mới 
mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh 

tế, tạo ra sức hút đầu tư mạnh mẽ vào 
lĩnh vực có hàm lượng tri thức cao.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương 
Trần Quốc Khánh: hội nhập kinh tế quốc 
tế luôn đi kèm với nhiều rủi ro và thách 
thức, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt, 
tiêu chuẩn chất lượng gắt gao của TPP  là 
những đòi hỏi tất yếu của quá trình phát 
triển toàn cầu hóa. Với kinh nghiệm 30 
năm đổi mới, nước ta hoàn toàn có thể 
kiểm soát tình hình và phát huy những 
tiềm năng, thế mạnh bằng những nỗ lực 
đổi mới, đồng bộ và thống nhất từ trung 
ương đến địa phương.

 Theo đó, Bộ Công thương khuyến 
nghị các địa phương cần nhận biết 
được xu hướng tác động của TPP đến 
địa phương và các doanh nghiệp trên 
địa bàn; cần có quy hoạch, định hướng, 
chuyển đổi cơ cấu sản xuất để phù hợp 
với môi trường kinh doanh đang biến 
đổi; phối hợp với các bộ, ngành đưa 
thông tin đến doanh nghiệp; đẩy mạnh 
cải cách hành chính. Các doanh nghiệp 

phải tìm hiểu những nội dung cam kết 
liên quan đến mặt hàng của mình trên 
các mặt như thuế quan, quy tắc ứng xử, 
biện pháp kỹ thuật; đánh giá được tác 
động của các cam kết đối với hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Đặng 
Minh Ngọc nhấn mạnh: Hưng Yên là địa 
phương có vị trí chiến lược quan trọng 
nằm ở trung tâm tam giác kinh tế đồng 
bằng Bắc Bộ, có quốc lộ 5 chạy qua nối 
các trung tâm lớn như Thủ đô Hà Nội - 
Hải Phòng, nên Hưng Yên có nhiều cơ 
hội thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. 
Hiện nay, các khu công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh đang ngày càng phát triển nên 
việc tiếp cận thông tin về các hiệp định 
thương mại sẽ  góp phần để các doanh 
nghiệp chuyển đổi cơ cấu, theo hướng 
phát triển công nghệ cao. Theo đó sẽ 
tạo  nên mô hình tăng trưởng phù hợp 
trên cơ sở tiềm năng, tận dụng tối đa lợi 
thế và giảm thiểu tác động tiêu cực của 
quá trình hội nhập./.

BỘ CÔNG THƯƠNG PHỔ BIẾN, THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ 
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM THAM GIA

Đồng chí: Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự

MAI NGOAN



và phát triển bền vững. Tổ chức 03 lớp 
tập huấn cho các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ với hơn 200 lượt người tham 
dự về xây dựng và áp dụng, duy trì và 
cải tiến hệ thống quản lý chất lượng 
ISOO trong các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ  nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh 
theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 
21 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về chương trình quốc gia “ 
Nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt 
Nam đến năm 2020 “.

  Xây dựng chương trình phối hợp 
hoạt động giữa Liên hiệp Hội với Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy; chương trình phối 
hợp với các Hội thành viên; xây dựng 
chương trình phối hợp hoạt động giữa 
Liên hiệp hội với các trường Đại học và 
Cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên về các nội dung có liên 
quan đến các hoạt động nghiên cứu 
ứng dụng, tuyên truyền, phổ biến, 

chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn đời 
sống xã hội . 

  Ban thường vụ Liên hiệp hội đã chủ 
động phối hợp vói Viện nghiên cứu và 
phát triển Hoa và Cây cảnh thuộc Bộ 
Nông nghiệp và PTNT xây dựng đề tài 
: “Ứng dụng tiến bộ Khoa học, chuyển 
giao công nghệ trồng cây đào Nhật 
Tân ( Hà Nội) về trồng và phát triển tại 
tỉnh Hưng Yên “. Đăng ký đề án tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức KH&CN giai 
đoạn 2016-2020 với Hội đồng KH&CN 
tỉnh.

 Năm 2016, Liên hiệp hội đã phối 
hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và 
các Sở, ngành hữu quan xây dựng kế 
hoạch: Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
lần thứ nhất, năm 2016-2017; phối hợp 
với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng 
kế hoạch: Tôn vinh trí thức KH&CN tiêu 
biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp 
xây dựng và phát triển tỉnh Hưng Yên.

  Tham gia đóng góp ý kiến bằng 

văn bản về các văn bản của các cơ 
quan, đơn vị Hội thành viên có liên 
quan; dự và tham gia đóng góp vào các 
hoạt động của các Hội thành viên trong 
khối; Tuyên truyền, phổ biến chỉ thị 42-
CT/TW của Ban Chấp hành TW “ về tiếp 
tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của Liên hiệp các Hội 
khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước” đến hội viên của 
các Hội thành viên và các tầng lớp trí 
thức trong tỉnh.

Hàng năm, BTV Liên hiệp Hội tỉnh 
cử đoàn cán bộ tham dự Hội nghị giao 
ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. Phân công lãnh đạo và cán 
bộ tham dự đây đủ các lớp tập huấn, 
các lớp bồi dưỡng, hội nghị hội thảo 
chuyên đề do Liên hiệp Hội Việt Nam 
chủ trì và phối hợp tổ chức.

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP...   Tiếp  theo trang 9
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TỈNH TA GIÀNH 6 GIẢI TẠI CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH 
CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016

Tại cuộc thi khoa học kỹ thuật 
dành cho học sinh trung học cấp 
quốc gia năm học 2015-2016, 

tỉnh ta có 6 dự án tham gia. Kết quả, cả 

6 dự án đều đoạt giải lĩnh vực. Trong 
đó dự án Hệ thống làm mát bằng 
tháp bay hơi của học sinh Tạ Hoàng 
Bảo Việt (Trường THPT Khoái Châu) 
giành giải nhất, 2 dự án giành giải ba, 
1 dự án giành giải khuyến khích và 2 
giải nhánh.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật nhằm 
gắn việc học tập với nghiên cứu 
khoa học, khuyến khích học sinh vận 
dụng kiến thức đã học vào giải quyết 
những vấn đề của thực tiễn. 

Được biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
vừa ban hành quy chế mới: Tất cả học 
sinh THPT giành từ giải ba trở lên tại 
kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc gia bắt 
đầu từ cuộc thi năm nay sẽ được tính 
như học sinh giỏi quốc gia các môn 
văn hóa và được tuyển thẳng vào đại 
học, cao đẳng.

Đào Doan



Tại lễ trao giải thưởng Sách 
Việt Nam lần thứ 11, sách Phố 
Hiến đã đoạt giải Đồng sách 
hay Việt Nam và giải Bạc sách 

đẹp Việt Nam năm 2015. Với sự nghiên 
cứu, biên soạn công phu của các nhà 
khoa học, cuốn sách được đánh giá là 
một công trình nghiên cứu khoa học 
tổng hợp có giá trị nhất về Phố Hiến từ 
trước tới nay. 

Sách “Phố Hiến” do tiến sĩ Nguyễn 
Khắc Hào và tiến sĩ Nguyễn Đình Nhã 
cùng tập thể hơn 20 nhà khoa học, cán 
bộ nghiên cứu có uy tín ở các bộ ngành 
trung ương và tỉnh Hưng Yên. Với hơn 
800 trang in trên khổ 
19 x 24, cuốn sách tái 
hiện diện mạo, quá 
trình hình thành và 
phát triển của đô thị 
Phố Hiến gắn với sự 
vận động của lịch sử 
Việt Nam và thế giới. 
Nhóm tác giả cuốn 
sách đã lý giải sự khác 
biệt của Phố Hiến với 
các đô thị khác cùng 
thời, phân tích và làm 
rõ những yếu tố tác 
động tới quá trình 
phát triển và suy thoái 
trong sự vận động và biến thiên của 
hoàn cảnh lịch sử.

Toàn bộ cuốn sách được chia làm 
5 phần, bao gồm: phần thứ nhất là sự 
hình thành Phố Hiến trong tiến trình 
lịch sử gắn với các phát triển địa lý, giao 
thương. Phần thứ hai tái hiện Phố Hiến 
thời hưng thịnh và suy tàn, tập trung 
phản ánh về tình hình thương mại, 
quan hệ buôn bán giữa Phố Hiến với 

SÁCH “PHỐ HIẾN” 
khẳng định những giá trị văn hóa của 
vùng Phố Hiến và đô thị cổ Việt Nam

các vùng miền trong và ngoài nước. 
Phần thứ ba là trọng tâm của cuốn sách 
nghiên cứu về vùng văn hóa Phố Hiến 
với các giá trị văn hóa vật thể và phi vật 
thể; đặc biệt là những giá trị văn hóa 
đặc sắc còn lưu giữ được qua các di sản 
kiến trúc độc đáo của quần thể di tích 
Phố Hiến. Phần thứ tư đề cập đến vấn 
đề bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn 
hóa đô thị cổ Phố Hiến với những giải 
pháp để bảo vệ, lưu giữ, khai thác, phát 

huy giá trị lịch sử và văn hóa Phố Hiến 
trong bối cảnh thành phố Hưng Yên 
trên đường hiện đại hóa hôm nay. Phần 
cuối cùng là phụ lục với các tư liệu quý 
chưa được công bố và hình ảnh các văn 
bia, sắc phong, thần tích, thơ cổ, thơ 
hiện đại viết về Phố Hiến Hưng Yên...

Sách “Phố Hiến” được xuất bản là 
một nỗ lực nghiên cứu, tìm hiểu và tôn 
vinh những giá trị của Phố Hiến trong 
hệ thống đô thị cổ Việt Nam, làm cơ 
sở cho công tác bảo tồn và phát huy 
những giá trị lịch sử văn hóa đậm bản 
sắc dân tộc. Cuốn sách sẽ là kho tư 
liệu phong phú về một vùng đất một 
thời phát triển rực rỡ trong lịch sử Việt 
Nam, gợi mở cho việc nghiên cứu về 
từng khía cạnh chuyên sâu, khẳng định 
những giá trị của đô thị cổ Phố Hiến, 
đồng thời có biện pháp xây dựng Phố 
Hiến - thành phố Hưng Yên thành điểm 
du lịch hấp dẫn./. 
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Hội nhãn lồng tỉnh Hưng Yên được thành 
lập quy tụ các hội viên là những nhà khoa 
học, nhà quản lý, nhà vườn và những 
người tham gia chế biến, tiêu thụ nhãn 

trên địa bàn tỉnh với chức năng hỗ trợ các hội viên áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, 
chất lượng. Trong quá trình hoạt động Hội nhãn lồng 
tỉnh Hưng Yên luôn xác định muốn giữ vững và phát 
triển thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên mà cha ông 
chúng ta đã tạo lập và lưu truyền phải tập trung thực 
hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1. Tham gia bình tuyển và tích cực phát triển 
giống nhãn lồng đặc sản:. 

Kể từ khi tái lập, tỉnh ta đã tổ chức đạt kết quả 02 
đợt bình tuyển những cây nhãn lồng đặc sản đầu 
dòng, hội viên Hội nhãn lồng đã tích cực tham gia 
và hầu hết những cây được bình tuyển thuộc vườn 
của các hội viên. Để  phát triển và mở rộng diện tích 
những cây nhãn đã được bình tuyển, các hội viên có 
cây nhãn được bình tuyển đã chiết cành đưa về trồng 
tại vườn Bảo tồn của tỉnh đồng thời nhân rộng ngay 
trong vườn nhà nhằm tạo các cây mẹ cung cấp nguồn 
mắt nhãn để ghép nhân giống trồng vườn nhãn mới 
và cải tạo vườn nhãn tạp. Đến nay vườn của các hội 
viên tất cả đều được trồng hoặc ghép mới các giống 
nhãn đã được bình tuyển và là các vườn nhãn lồng 
thâm canh có năng suất chất lượng cao. 

2. Tích cực chủ động áp dụng có hiệu quả các kỹ 
thuật tiến bộ để thâm canh vườn nhãn: 

Hội đã thường xuyên mời các cán bộ của Viện 
nghiên cứu Rau – Quả, Viện Di truyền Nông nghiệp và 
Sở KH&CN hàng năm tập huấn, hướng dẫn Hội viên áp 
dụng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc, thâm canh 
nhãn bao gồm từ biện pháp tỉa cành, tạo tán, biện 
pháp kỹ thuật bón phân và phòng trừ sâu bệnh cho 
từng  giai đoạn trong năm, biện pháp xử lý ra hoa khắc 
phục tình trạng mất mùa “năm ăn quả năm trả cành” 
và xử lý cho nhãn ra hoa sớm đạt hiệu quả kinh tế cao, 
kỹ thuật thu hái, bảo quản và chế biến sản phẩm. Xây 

dựng các mô hình áp dụng các biện pháp thâm canh 
nhãn, đưa các tiến bộ kỹ thuật áp dụng trong thực tiễn 
và thông qua thực tiễn ứng dụng, tổ chức các buổi tọa 
đàm trao đổi, đúc rút kinh nghiệm hoàn thiện quy 
trình kỹ thuật. Đến nay hầu hết các hội viên đặc biệt là 
ở Hồng Nam- TP Hưng Yên và xã Hàm Tử huyện Khoái 
Châu đã áp dụng sáng tạo có hiệu quả nâng cao năng 
suất, chất lượng và thu nhập cao từ vườn nhãn. Tổng 
số 112 hội viên đa số đạt năng suất trên 7 tạ quả/ 1 
sào ( tương đương 18 tấn/ 1ha) có sản lượng nhãn từ 
03 tấn trở lên, điển hình là các hội viên như Ông Tám, 
Ông Cương, Ông Tuấn, Ông Minh phường Hồng Nam, 
ông Cảnh phường Lam Sơn TP Hưng Yên, ông Hoan xã 
Vũ xá, huyện Kim Động, ông Thế, ông Nghĩa Hàm Tử 
huyện Khoái Châu đặt năng suất bình quân trên 1 tấn 
quả/ 1 sào  ( tương đương 27 tấn/ 1ha/ năm)

3. Về tuyên truyền, quảng bá tiêu thụ sản phẩm:
Hội đã xây dựng quy chế và hoàn thiện hồ sơ đăng 

ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Ngày 24/8/2006 Cục 
Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN đã cấp Giấy chứng nhận – 
Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “ Nhãn lồng Hưng Yên 
– Hương Vị Tiến Vua” trong đó Hội nhãn lồng tỉnh 
Hưng Yên là chủ sở hữu và các hội viên là đồng sở hữu. 
Trong những năm qua Sở KH&CN đã hỗ trợ  Hội và các 
hội viên tích cực tham gia Hội chợ nhãn lồng do tỉnh 
tổ chức và các Hội chợ nông sản do Bộ Nông Nghiệp 
&PTNT, Chợ Thiết bị và Công nghệ do Bộ KH&CN tổ 
chức. Đồng thời tổ chức và duy trì có hiệu quả 16 điểm 
giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Năm 2014 nhãn lồng 
Hưng Yên được Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam 
bình chọn và cấp chứng nhận là  “Sản phẩm Nông 
nghiệp Tiêu biểu năm 2013”.

Năm 2015 sản phẩm nhãn quả tươi của Hội viên 
Hội nhãn lồng đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. 
Nhãn lồng là cây ăn quả đặc sản truyền thống của 
Hưng Yên có giá trị cao cả về kinh tế- xã hội và góp 
phần tích cực bảo vệ môi trường sinh thái đã được đưa 
vào Top 50  loại trái cây đặc sản nổi tiếng của Việt Nam. 

BA NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
GÓP PHẦN GIỮ VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

NHÃN LỒNG HƯNG YÊN
Chủ tịch Hội nhãn lồng tỉnh Hưng Yên
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Sau 3 năm khẩn trương tiến 
hành các thủ tục về việc thành 
lập trường, xây dựng cơ sở hạ 
tầng, ngày 22 tháng 07 năm 

2016, tại khu đô thị Ecopark đã diễn ra 
lễ khánh thành Trường Đại học Y khoa 
Tokyo Việt Nam. Tới dự có Bộ trưởng 
Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, lãnh đạo 
tỉnh Hưng Yên và các bộ, ngành và địa 
phương.   

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt 
Nam được xây dựng với diện tích 3,2 

Bà Mari Kusumi - Chủ tịch hội đồng quản trị Học viện Y 
khoa Waseda cùng ông Đào Ngọc Thanh - Tổng giám đốc 
công ty Vihajico ký kết hợp đồng.

 KHÁNH THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO 
TẠI TỈNH HƯNG YÊN

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên 
và các cơ quan chức năng, từ năm 2013, Học viện Y 
Khoa hàng đầu Nhật Bản Waseda đã cùng VIHAJICO 
ký kết hợp đồng đầu tư xây dựng Đại học Y khoa quốc 
tế đầu tiên tại Việt Nam. Theo đó, ngày 3/10/2013 đã 
diễn ra lễ ký kết hợp đồng thuê đất đầu tư xây dựng 
trường Đại học Y khoa Tokyo tại khu đô thị Ecopark. 
Tiếp đó ngày 14/3/2015, trường đã được khởi công, 
là một trong những dự án nằm trong chiến lược hợp 
tác giáo dục đã và đang thành công giữa hai quốc 
gia Việt Nam và Nhật Bản.

ha trong khuôn viên đô thị Ecopark,  
huyện Văn Giang. Tổng số vốn đầu tư 
giai đoạn 1 là 20 triệu USD, quy mô đào 
tạo 1.200 sinh viên, bao gồm các hang 
mục: nhà giảng đường thứ nhất, các 
phòng học, phòng thực hành, trung 
tâm hội thảo khoa học và trung tâm 
đào tạo.

Dự kiến năm 2016, trường sẽ tuyển 
sinh đào tạo hệ đại học cấp bằng cử 
nhân với 3 chuyên ngành: điều dưỡng, 
vật lý trị liệu, chỉnh hình chân tay giả. 

Năm 2017 trường sẽ đào tạo thêm 2 
chuyên ngành là Xét nghiệm và Kỹ 
thuật chỉnh hình; ngành Điều dưỡng 
hệ cao đẳng 3 năm. Sinh viên Việt 
Nam sẽ có thêm một lựa chọn trong 
việc học ngành chăm sóc sức khỏe với 
trang thiết bị học tập, thực hành hiện 
đại ngay tại Việt Nam mà không cần đi 
du học nước ngoài. Năm 2018 trường 
sẽ tiến hành xây dựng bệnh viện.

Trường Đại học Y khoa Tokyo đi vào 
hoạt động không chỉ cung cấp thêm 
dịch vụ giáo dục tiêu chuẩn quốc tế 
cho tỉnh Hưng Yên nói riêng và cho cả 
nước nói chung, mà còn tạo cơ hội để 
sinh viên Việt Nam có thêm cơ hội lựa 
chọn ngành học với trang thiết bị hiện 
đại ngay trong nước.

  Bà Mari Kusumi, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị - Chủ tịch Học viện Y khoa 
Waseda cho biết: “chúng tôi thành lập 
Đại học Y tại Việt Nam với sứ mệnh đào 
tạo đội ngũ nhân viên y tế có trình độ 
chuyên môn cao, giàu lòng nhân ái và 
sẵn sàng hội nhập với thế giới, mang lại 
sức khỏe, hạnh phúc cho cộng đồng. 
Sinh viên tốt nghiệp Đại học Y khoa 
Tokyo Việt Nam sẽ có cơ hội làm việc ở 
các bệnh viện lớn tại Việt Nam và quốc 
tế; đủ tư cách dự thi chứng chỉ hành 
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nghề quốc gia Nhật Bản để làm việc tại 
Nhật Bản; học nâng cao trình độ thạc 
sĩ, tiến sĩ tại Nhật Bản và quốc tế”...

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, 
Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh 
giá cao nỗ lực trong triển khai hợp 
tác, đầu tư xây dựng của nhà trường 
thời gian qua. Bộ trưởng hy vọng nhà 
trường là nơi đào tạo chất lượng cao 
trong lĩnh vực y khoa, qua đó không 
chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân trong nước mà còn 
cạnh tranh với các nước trong khu vực 

và quốc tế; mở hướng đi mới trong việc 
tăng cường liên kết đào tạo, nâng cao 
trình độ cho cơ sở y tế các địa phương, 
nhất là những nơi vùng sâu, vùng xa.

Việc Ecopark hợp tác với các tên 
tuổi lớn trong lĩnh vực giáo dục như 
Học viện Y khoa Waseda (Nhật Bản), Đại 
học Anh Quốc, trường Phổ thông Đoàn 
Thị Điểm và gần đây là hệ thống giáo 
dục CIEM Hoa Kỳ, hệ thống Mầm non 
Fuji, Mầm non quốc tế Twinkle Town, 
Mầm non cao cấp Sunrise Kidz một lần 
nữa khẳng định cam kết của chủ đầu tư 

 Lễ cắt băng khánh thành

Toàn cảnh nhà trường

VIHAJICO trong việc chú trọng thu hút 
đầu tư giáo dục các cấp, luôn tạo điều 
kiện và chào đón các đơn vị uy tín và 
chuyên nghiệp đến với Ecopark. Với tốc 
độ phát triển ấn tượng, phân khu Aqua 
Bay - giai đoạn phát triển tiếp theo của 
khu đô thị Ecopark có diện tích 74 ha 
và tương lai sẽ chào đón hơn 20.000 cư 
dân, trong đó đa phần là các gia đình 
trẻ, năng động có nhu cầu thụ hưởng 
một nền giáo dục tiên tiến nhất với 
chất lượng đẳng cấp quốc tế từ mầm 
non đến đại học.

Học viện Y khoa Waseda Nhật Bản 
là cơ sở giáo dục đại học và cao học 
có trình độ hàng đầu với bề dày lịch 
sử hơn 60 năm tại Nhật. Trường đã gặt 
hái được rất nhiều thành tựu trong 
công tác đào tạo, hỗ trợ sinh viên thi 
đỗ chứng chỉ hành nghề quốc gia Nhật 
Bản các chuyên ngành: Điều dưỡng, 
Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả, Vật lý 
trị liệu, Quản lý dinh dưỡng.

Nguồn: Thông tấn xã

VẤN ĐỀ   SỰ KIỆN
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Theo ông Nguyễn văn Doanh, 
Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và PTNT Hưng Yên: đến nay, 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

của tỉnh tiếp tục chuyển đổi theo 
hướng giảm tỷ trọng cây lương thực; 
tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản, rau 
quả, cây công nghiệp và dịch vụ nông 
nghiệp. Trong trồng trọt, giống lúa 
Nếp thơm Hưng Yên được Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn công 
nhận là giống lúa Quốc gia. Dự án lúa 
giống đã cung ứng gần 70% giống lúa 
chất lượng cao, góp phần đảm bảo an 
ninh lương thực, nâng giá trị canh tác 
đạt 150 triệu đồng/ha/năm. Diện tích 
cây ăn quả được mở rộng ở các huyện 
Khoái Châu, Văn Giang, Yên Mỹ, Ân 
Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động, thành 
phố Hưng Yên cho thu nhập trên 300 
triệu đồng/ha mỗi năm. Riêng cây 
nhãn lồng ở huyện Khoái Châu và 
thành phố Hưng Yên bước đầu được 
xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Về chăn nuôi, Hưng Yên đã chú 
trọng nâng tỷ lệ đàn bò lai sin, bò 
Brahman đỏ lên trên 35%, gà Đông Tảo 
và Đông Tảo lai trên 15%. Đã triển khai 
dự án chăn nuôi Lifsap với 4 vùng chăn 

nuôi an toàn tại các huyện Văn Giang, 
Văn Lâm, Khoái Châu và Tiên Lữ; bước 
đầu xây dựng được chuỗi ngành hàng 
chăn nuôi lợn đảm bảo an toàn thực 
phẩm. Dự án lúa - cá và nuôi trồng 
thủy sản theo hướng VietGap đã tạo 
ra một số sản phẩm có giá trị như: mô 
hình nuôi ếch, ba ba; mô hình nuôi cá 
lồng trên sông Hồng, sông Luộc. 

Hiện trên địa bàn Hưng Yên đã hình 
thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa 
như: trồng lúa chất lượng cao ở Ân Thi, 
Phù Cừ, Kim Động, Tiên Lữ; trồng hoa, 
cây cảnh ở Văn Giang, Khoái Châu, Văn 
Lâm; trồng cây ăn quả đặc sản ở Khoái 
Châu, Văn Giang, Yên Mỹ, Kim Động, 
Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng 
Yên. Một số mô hình liên kết sản xuất 
tiêu thụ mang lại nhiều lợi ích như: 
mô hình sản xuất lúa gạo Nhật Bản ở 
Kim Động, Mỹ Hào; mô hình dưa chuột 
xuất khẩu ở Tiên Lữ, chăn nuôi bò sữa 
ở Khoái Châu…

Trong sản xuất hàng hóa, Hưng 
Yên đã chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ 
thuật, xây dựng thương hiệu cho các 
sản phẩm để tạo uy tín cho nông sản. 
Ông Ngô Xuân Thái, Giám đốc Sở Khoa 
học và Công nghệ Hưng Yên cho hay, 

đến tháng 5/2016 Hưng Yên có 6 sản 
phẩm nổi tiếng có giá trị cao đã được 
Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu hàng 
hóa tập thể gồm: tương Bần, gà Đông 
Tảo, nhãn lồng, quất cảnh Văn Giang, 
chuối tiêu hồng Khoái Châu, vải lai 
chín sớm Phù Cừ. Hiện Sở Khoa học và 
Công nghệ Hưng Yên đang tiếp tục xây 
dựng chỉ dẫn địa lý nhãn lồng Hưng 
Yên, nhãn hiệu hàng hóa mật ong hoa 
nhãn và sản phẩm chạm bạc Phù Ủng

Về chiến lược trong thời gian tới, 
ông Đặng Minh Ngọc - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Hưng Yên cho biết: từ nay 
đến năm 2020, Hưng Yên tiếp tục tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp theo hướng 
tập trung phát triển các sản phẩm chủ 
lực, ưu tiên các sản phẩm có lợi thế 
cạnh tranh như: bò thịt chất lượng cao, 
gà Đông Tảo, nhãn lồng, vải lai chín 
sớm Phù Cừ, chuối tiêu hồng Khoái 
Châu... Tỉnh chỉ đạo các địa phương 
thực hiện tái cơ cấu sản xuất theo quy 
mô lớn, gắn với bảo quản chế biến và 
tiêu thụ theo chuỗi giá trị, nhằm tạo 
ra nông sản hàng hóa chất lượng cao. 
Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa 
học công nghệ kỹ thuật và tiên tiến, 
hình thành các vùng nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, với các loại cây 
trồng vật nuôi có thế mạnh tập trung 
tại các huyện Khoái Châu, Văn Giang, 
Yên Mỹ, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ, Ân 
Thi... Đồng thời, coi trọng phát triển 
các hình thức tổ chức sản xuất theo 
các loại hình kinh tế hợp tác, mỗi sản 
phẩm nông nghiệp gắn với cơ sở thu 
mua, chế biến trong chuỗi giá trị để có 
đầu ra ổn định./.

NHIỀU ĐỘT PHÁ TRONG TÁI CƠ CẤU SẢN XUẤT 
NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

MAI NGOAN

Thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, 

tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều chương trình, dự án mang tính 
đột phá, tạo điểm nhấn mới để nông nghiệp chuyển biến theo 
hướng hiện đại, hiệu quả, chất lượng. 

VẤN ĐỀ   SỰ KIỆN
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bồi dưỡng giảng viên, xây dựng 
chuẩn đầu ra. Thời gian dành 
cho kỹ năng thực hành với một 
số chuyên ngành đã được tăng 
từ 35 - 45% lên 50%-70% thời 
lượng chương trình đào tạo. Đến 
nay, toàn tỉnh có trên 2,2 nghìn 

cán bộ, giảng viên tại các trường chuyên 
nghiệp, trong đó gần 1,2 nghìn người có 
trình độ thạc sĩ trở lên. 

 Trong thời gian tới, với những cơ chế 
ưu đãi của tỉnh, Khu đại học Phố Hiến sẽ 
là điểm dừng chân của nhiều trường đại 
học uy tín. Cùng với đó, các Trường đại 
học Anh quốc Việt Nam, Đại học Y khoa 
Tokyo Việt Nam tại khu đô thị Ecopark 
(Văn Giang), Đại học Công đoàn cơ sở 2 
tại xã Giai Phạm (Yên Mỹ) đang tiến hành 
xây dựng, sẽ tạo điều kiện cho con em 
Hưng Yên và các tỉnh, thành phố trong cả 
nước học tập, tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao, góp phần vào phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh, của đất nước trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và hội nhập quốc tế.   

Trong những năm qua, Trường 
đại học Sư phạm kỹ thuật 
Hưng Yên luôn chú trọng xây 
dựng và phát triển mối quan 

hệ hợp tác với các doanh nghiệp. Từ 
năm 2007, được sự giúp đỡ của Chính 
phủ Hà Lan, đến nay nhà trường đã 
phát triển các chương trình giáo dục 
đại học định hướng nghề nghiệp - 
ứng dụng (POHE) cho 4 khoa, hướng 
đến việc đào tạo người lao động có 
trình độ khoa học công nghệ, kỹ năng 
chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp 
đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp 
và xã hội. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của 
Chương trình hợp tác Việt - Đức trong 
lĩnh vực đổi mới đào tạo nghề tại Việt 
Nam, Trường đã phối hợp với các tổ 
chức của Đức xây dựng và triển khai 
thành công Chương trình thí điểm 
hợp tác đào tạo kỹ thuật viên cơ điện 
tử trình độ cao đẳng nghề tại trường. 
Trên cơ sở được trang bị các kiến thức 
chuyên môn nghề tại trường, sinh viên 
được thực tập trên các trang thiết bị 
hiện đại tại 2 công ty của Đức. Ngoài ra, 
nhà trường tăng thời lượng môn ngoại 
ngữ để nâng cao khả năng giao tiếp 
bằng ngoại ngữ của sinh viên. 

Giúp sinh viên có cách nhìn tổng 
quát nhiều ngành nghề, giữa lý thuyết 
học tập và thực tế tại các cơ sở sản xuất - 

Đào tạo nguồn nhân lực
CHẤT LƯỢNG CAO

Đến tháng 7.2016, trên địa bàn tỉnh có 7 trường 
đại học, trong đó 3 trường đã hoạt động, 4 trường 
đang xây dựng; 6 trường cao đẳng, 2 trường trung 
cấp chuyên nghiệp; 10 trường cao đẳng, trung 
cấp nghề. Mỗi năm, mạng lưới giáo dục chuyên 
nghiệp trên địa bàn cho ra trường hàng nghìn sinh 
viên, học sinh, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động 
của nhiều đơn vị, doanh nghiệp.

Sinh viên Trường đại học Sư phạm 
kỹ thuật Hưng Yên thực tế tại 
doanh nghiệp

ĐÀO DOAN

kinh doanh, mỗi năm, Trường đại học Tài 
chính - Quản trị kinh doanh tổ chức cho 
khoảng 2 nghìn sinh viên đi kiến tập, trải 
nghiệm thực tế ở cơ quan, doanh nghiệp. 
Đồng thời, trường tiếp tục hợp tác trong 
việc tuyển dụng lao động sau tốt nghiệp 
với những doanh nghiệp đủ điều kiện, 
có ngành nghề phù hợp với các ngành 
nghề nhà trường đang đào tạo.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào 
tạo, các trường chuyên nghiệp trên toàn 
tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo như: 
cải tiến đổi mới giáo trình, bổ sung thêm 
nhiều đầu sách cho thư viện, tăng thời 
lượng thực hành, đầu tư cơ sở vật chất, 

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, Y TẾ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

Giờ thực hành nghề hàn của sinh viên 
Trường Cao đẳng hàng không 
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Đây bến đò La Tiến
Sông Luộc phù sa nước chảy xuôi dòng.

Cây đa già
Thân cành khắc khổ
Lá dựng trời xanh.

Mái đền thiêng
Bia đá vút cao
Trắng trời hương khói.

     * * *
Hát rằng:
À ơi!
Nén tâm nhang khấn vái
Hương khói bay về đâu?

Khói trắng bay lên hỏi trời
Hương thơm xuôi dòng sông Luộc
Hương thơm ru những linh hồn đã khuất.

     * * *

Đất Nguyên Hòa ven sông Luộc quê tôi
Ngô, dâu bờ bãi mướt xanh
Người dân hiền lành chân chất
Có cây đa bến nước
Đò ngang tấp nập Thái Bình
Thuyền dọc lúa khoai xuôi ngược.

Một ngày
Dòng sông đỏ nước
Giặc về, đồn bốt
Rào dựng thép gai
Đau thương chồng chất.

Tháng 7 mưa gió sụt sùi
Sương giăng mịt mờ trắng lạnh
Đêm đêm lập lòe bến nước
Chim về xào xạc cành đa.

Có phải những linh hồn liệt sĩ đã hy sinh
Có phải những oan hồn người dân vô tội
Xương trắng lạnh một dòng sông!

     * * *

Đây Bến Đò La Tiến
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Than rằng:
Hỡi ôi!
Hàng ngàn chiến sĩ, đồng bào
Giặc Pháp giết hại, dưới dao súng thù
Treo cành đa, moi gan cắt cổ ...
Xả súng không thương tiếc dân lành.

Nước mắt rưng rưng
Khói hương ai oán
Hận kẻ sát nhân.

Đêm đêm tiếng côn trùng rỉ rả
Ngày giỗ chung, không nấm mồ riêng
Giết người, thả xác trôi sông
4 năm máu nhuộm đỏ dòng sông quê.

     * * *
Sông một ngày sục sôi uất hận
Đoàn chiến binh chính nghĩa trở về
San đồn bốt, hàn lại thương đau cũ
Mang hòa bình về cho những miền quê.

Về đây những người dân yêu nước
Những anh hùng vì nghĩa cả hy sinh
Nén tâm thành tri ân người đã khuất
Cho quê hương ta cuộc sống thanh bình.

Vải Phù Cừ mùa tháng 5 trĩu ngọt
Nguyên Hòa, Tống Trân xanh mướt bãi phù sa
Dòng sông Luộc thuyền, xà lan tấp nập
Quê nghèo xưa, nay hạnh phúc đến mọi nhà.

Lời tri ân xin gửi về La Tiến
Bến đò này cầu mới sẽ sang sông
Những linh hồn hy sinh vì nghĩa lớn
Nén tâm nhang ghi tạc mãi trong lòng.

Tháng 7 năm 2016
NGUYỄN KHẮC HÀO

Nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên.

Đền cây Đa La Tiến

Cây Đa La Tiến Bia căm thù Di tích Cây Đa La Tiến

* Di tích lịch sử quốc gia Cây đa La Tiến. Thuộc thôn La Tiến, Xã Nguyên 
Hòa, huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên. Nơi đây từ tháng 12 năm 1949 đến tháng 
1 năm 1954 giặc Pháp đã sát hại 1145 người (trong đó có cả dân thường) 
bằng các hình thức cực kỳ dã man.



Tốt nghiệp kỹ sư chăn nuôi 
của Trường Đại học Nông 
nghiệp I Hà Nội năm 1983, 
về làm việc lại phòng Chăn 

nuôi của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Hải Hưng, sau này 
học lên Thạc sỹ Chăn nuôi, chỉ làm về 
chăn nuôi và cho đến nay là Trưởng 
phòng Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên. 
Đó là ông Nguyễn Đình Tưởng, người 
mà suốt hơn 30 năm qua luôn tâm 
đắc vì một cái “duyên” với nghề. 

Tham gia Hội đồng Khoa học 
của tỉnh từ năm 1997, đến giờ với 
đồng chí Nguyễn Đình Tưởng vẫn là 
những ngày tháng không hề ngơi 
nghỉ với từng loại vật nuôi của nông 
dân tỉnh nhà, với những trăn trở, băn 
khoăn giúp người chăn nuôi trong 
tỉnh thành công hơn, giàu có hơn, 
sản phẩm chăn nuôi ngày một tốt 
hơn. Ngay sau đó, năm 1998 đồng chí 
trực tiếp thực hiện Đề tài về giống gà 
Đông Tảo của Hưng Yên, nghiên cứu 
về tính năng sản xuất, năng suất, sản 
lượng, chất lượng, từ đó định hướng 
biện pháp chăm sóc, bảo vệ, phát 
triển giống gà quý. Với suy nghĩ đau 
đáu về một giống gà ngon, quý mà lại 
chỉ được nuôi ở một xã, số lượng ít ỏi, 
có nguy cơ mai một, mất giống bất cứ 
lúc nào. 

Thông qua đề tài này, giống gà 
Đông Tảo đã được tỉnh cũng như các 
ngành chuyên môn của tỉnh, chính 
quyền địa phương và cả người chăn 
nuôi nhìn nhận, có biện pháp giữ 
gìn, phát triển. Để mỗi lần xuống hộ 
chăn nuôi lại thấy đàn gà Đông Tảo 

GẶP NGƯỜI ĐỒNG HÀNH VỚI CHĂN NUÔI
TỪ NGÀY ĐẦU TÁI LẬP TỈNH

tăng lên, chất lượng tốt lên, được 
nhân ra nhiều mô hình trong tỉnh. 
Từ mấy chục hộ nuôi quy mô nhỏ lẻ 
ở xã Đông Tảo đến nay đàn gà Đông 
Tảo đã chiếm 15 – 20% tổng đàn gia 
cầm của tỉnh, được người ngoài tỉnh, 
ngoài nước ưa chuộng, săn đón… Rồi 
mới đây được cấp nhãn hiệu tập thể, 
trở thành gia cầm đặc sản mang tính 
hàng hóa. Niềm vui trong lòng người 
làm khoa học ấy cũng như được nhân 
lên theo.

Hay như năm 2002, ông Tưởng 
tiếp tục bỏ tâm sức cho Đề tài về 
chăn nuôi bò sữa. Khi ấy bò sữa vẫn 
còn xa lạ với người chăn nuôi tỉnh nhà 
mới manh nha trong một vài hộ chăn 
nuôi nhỏ lẻ. Nông dân còn đang băn 

khoăn liệu mình có nuôi được bò sữa 
hay không? nuôi thế nào?…  Và người 
làm khoa học ấy lại xắn tay, lăn lộn với 
đề tài, giải đáp cho nông dân từng 
câu, từng câu hỏi ấy, chỉ ra biện pháp 
chăn nuôi hữu hiệu, giống bò sữa cao 
sản, chỉ ra thị trường tiềm năng, mở ra 
con đường làm giàu cho nông hộ. Để 
hôm nay, đàn bò sữa của tỉnh đã đạt 
gần 1,7 nghìn con, nghề chăn nuôi bò 
sữa đang trở thành nghề làm giàu cho 
nông dân của các huyện Khoái Châu, 
Kim Động và Văn Giang.

Cứ như thế, hàng chục đề tài, 
chương trình, dự án đã lần lượt cùng 
con người tâm huyết ấy bước đi với 
người chăn nuôi tỉnh nhà, từng bước 
một, ngày càng dài, rộng và chắc chắn 

TẤM GƯƠNG TRÍ THỨC

VI NGOAN
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Đẩy mạnh xây dựng, bảo hộ
NHÃN HIỆU HÀNG HÓA CHO NÔNG SẢN

Để nâng cao giá trị sản phẩm, 
góp phần tăng thu nhập cho 
người sản xuất, khẳng định 

thương hiệu sản phẩm, thời gian 
gần đây tỉnh ta rất quan tâm trong 
việc xây dựng thương hiệu cho các 
loại nông sản chủ lực địa phương 
và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, 
để nông sản của tỉnh chiếm lĩnh thị 
trường trong nước cũng như rộng 
đường xuất khẩu. 

Đến nay, toàn tỉnh có 6 sản phẩm 
nông sản đã được Cục sở hữu trí tuệ 
cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và 
có hệ thống tổ chức quản lý theo 
mô hình tập thể được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt như: nhãn lồng 
phố Hiến hương vị tiến vua, chuối 
tiêu hồng Khoái Châu, quất cảnh 
Văn Giang, tương Bần, gà Đông Tảo, 
vải lai chín sớm Phù Cừ. Các sản 

phẩm được đăng ký nhãn hiệu hàng 
hóa đã và đang từng bước khẳng 
định tại một số thị trường bán lẻ giá 
cao tại các thành phố lớn. Có nhãn 
hiệu người tiêu dùng dễ dàng truy 
xuất được nguồn gốc của sản phẩm 
và cũng chính điều này tạo ra niềm 
tin với sản phẩm của địa phương và 
doanh nghiệp. 

Hiện tại trên địa bàn tỉnh có một 
số sản phẩm khác đang trong tiến 
trình nộp đơn chờ Cục Sở hữu trí tuệ 
xét duyệt theo quy định hiện hành 
và dự kiến sẽ được cấp văn bằng 
bảo hộ trong thời gian tới như: mật 
ong hoa nhãn Hưng Yên, sản phẩm 
thủ công mỹ nghệ từ Bạc của làng 
nghề chạm bạc Huệ Lai (Phù Ủng, 
Ân Thi), sản phẩm rượu Lạc Đạo của 
huyện Văn Lâm, rượu Trương Xá của 
huyện Kim Động.  

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, 
chỉ dẫn địa lý đối với các đặc sản địa 
phương trong tỉnh sẽ giúp cho các 
làng nghề phát triển, đồng thời bảo 
đảm quyền lợi cho người sản xuất 
kinh doanh và góp phần nâng cao 
hiệu quả kinh tế đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương. 

  Được biết, mới đây, UBND tỉnh 
đã phê duyệt dự án “Tuyên truyền 
phát triển thương hiệu kết nối cung 
cầu các sản phẩm được bảo hộ sở 
hữu trí tuệ tại tỉnh Hưng Yên”. Theo 
đó, dự án sẽ xây dựng các chuyên đề 
về định hướng và các giải pháp phát 
triển thương mại cho các sản phẩm 
được bảo hộ; cung cấp kiến thức về 
quy định pháp luật và cách thức tự 
bảo vệ nhãn hiệu cho các chủ thể 
quyền khi tham gia thị trường.   

   Minh Huấn

hơn, mở ra cho người chăn nuôi tỉnh 
nhà đến những con đường mới mẻ. Từ 
con số 26% năm 1997, đến năm 2015, 
tỷ trọng ngành chăn nuôi đã chiếm 
51,13% trong cơ cấu ngành nông 
nghiệp của tỉnh.

Chia sẻ về nghiệp của mình, ông 
Tưởng bộc bạch: “Mỗi đề tài khoa 
học phải có tính ứng dụng, phải được 
chứng minh qua thực tế, phải trả lời 
được những thắc mắc, băn khoăn 
của nông dân. Nhìn lại ngành nông 
nghiệp nói chung và chăn nuôi nói 
riêng sau 20 năm tái lập tỉnh có thể 
khẳng định vai trò của khoa học với 
sản xuất nông nghiệp vô cùng quan 
trọng, nó quyết định sự thành công, 
tính hiệu quả, năng suất, chất lượng, 
tính cạnh tranh và nhiều yếu tố khác. 
Nói cách khác, nông nghiệp hiện đại, 
hàng hóa phải có khoa học công nghệ 
đồng hành. 

Bản thân tôi cũng mong muốn 
tỉnh ta ngày càng quan tâm đến khoa 
học, công nghệ, quan tâm tới từng đề 
tài có tính ứng dụng cao, phát huy tối 
đa vai trò phản biện ở mỗi đề tài”.

Đã bước sang tuổi 56 và chỉ còn vài 
năm ít ỏi công tác, nhưng dường như 
trong đôi mắt của người làm khoa học 
ấy chúng tôi vẫn không tìm thấy chút 
gì mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Vẫn 
thấy ông còn đang dang dở, bề bộn 
với những đề tài mới về nhân giống 
gà Đông Tảo, về xử lý chất thải chăn 
nuôi, tự mình nuôi gà bằng đệm lót 
sinh học trên chính mái nhà mình. 
Hay tâm huyết hoạch định cho những 
đề tài còn đang ấp ủ về quản lý dịch 
bệnh trong chăn nuôi, kiểm soát gia 
súc, gia cầm và các sản phẩm liên 
quan để cung cấp thực phẩm an toàn 
cho người dân… Vẫn là thành viên 
nhiệt tình của Hội đồng tư vấn chính 
sách của Cục Chăn nuôi, vẫn tham gia 

nghiên cứu khoa học với nhóm tác giả 
của Viện Chăn nuôi Thế giới…

Trong khi chúng tôi còn đang 
mải mê ghi chép hàng chục bằng 
khen, giấy khen mà đồng chí vinh 
dự được các bộ, ngành Trung ương, 
UBND tỉnh khen thưởng, biểu dương, 
thì ông Tưởng lại chỉ say mê kể cho 
chúng tôi về những mô hình chăn 
nuôi mới đang được nông dân trong 
tỉnh áp dụng có hiệu quả. Để rồi chia 
tay chúng tôi, người làm khoa học ấy 
cười nói: “Đừng viết về tôi, hãy viết về 
những đổi thay của ngành chăn nuôi 
tỉnh nhà qua 20 năm tái lập tỉnh, viết 
về những nỗ lực của tập thể lãnh đạo 
và nhân dân toàn tỉnh để chăn nuôi có 
vị thế quan trọng trong ngành nông 
nghiệp. Còn với vai trò người làm 
khoa học, điều hiển nhiên tôi nguyện 
vì nông dân vất vả cả đời”.

TẤM GƯƠNG TRÍ THỨC
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Đó là em Nguyễn Trần Tấn Hiệp, 
học sinh lớp 11 Sử - Địa, Trường 

THPT Chuyên Hưng Yên. Mang trong 
mình niềm đam mê môn Lịch sử, 
Hiệp đã “ẵm” không ít giải thưởng 
trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp 
môn học này.

Trò chuyện với chúng tôi, Hiệp tâm 
sự: “Môn Lịch sử đến với em như một 
cơ duyên. Khi học tiểu học do công việc 
của bố mẹ rất bận rộn nên em được gửi 
đến nhà chú để học tập. Là giáo viên 
dạy môn Ngữ văn và Lịch sử nên chú 
em có một “kho tàng” sách khá phong 
phú. Tại đây, em được tiếp cận với 
những cuốn sách viết về lịch sử. Niềm 
yêu thích với môn Lịch sử nhen nhóm 
trong em từ đó. Chú chính là người 
gieo cho em tình yêu với môn Lịch sử, 
luôn đồng hành và dõi theo mỗi bước 
đi của em. Sau này do định hướng của 
gia đình, em tập trung học các môn 
học của khối A. Thất bại trong kỳ thi 
học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học 
năm học lớp 9 đã tạo ra bước ngoặt lớn 
đối với em, đưa em đến với môn Lịch 
sử gần hơn. Trong 2 tháng ngắn ngủi, 

em đã dốc toàn tâm, toàn sức ôn môn 
Lịch sử để dự thi kỳ thi tuyển sinh vào 
lớp 10 của Trường THPT Chuyên Hưng 
Yên. Kết quả đạt Á khoa “đầu vào” môn 
Lịch sử trong kỳ thi này đã tạo động lực 
cho em tiếp tục cố gắng để khẳng định 
mình”.

Theo Hiệp, muốn học giỏi môn Lịch 
sử phải có sự yêu thích, niềm đam mê 
với môn học. Lịch sử không phải môn 
học thuộc. Để học tốt môn học này, cần 
phải có tư duy logic, trong các bài học 
em thường gạch chân những mốc thời 
gian, những nội dung quan trọng để 
ghi nhớ những sự kiện, nhân vật lịch sử, 
đồng thời phân tích, sắp xếp lại các sự 
kiện theo dòng lịch sử… để ghi nhớ tốt 
các diễn biến của lịch sử. Sau đó, phải 
xâu chuỗi các sự kiện và giai đoạn để 
nắm vững và hiểu rõ cả quá trình diễn 
ra sự kiện. 

“Bật mí” về kinh nghiệm làm bài thi 
môn Lịch sử, Hiệp cho biết: Với bất cứ 
đề bài nào, em cũng dành 10 - 15 phút 
để đọc và nghiên cứu đề, phân bổ thời 
gian hợp lý cho từng câu hỏi. Sau đó 
lần lượt làm những câu hỏi từ dễ đến 

khó và dành thời gian để đọc, kiểm tra 
lại nội dung bài làm. Đối với các câu 
hỏi dù khó hay dễ đều phải đọc kỹ để 
hiểu sau đó lập thành dàn ý. Bài làm 
phải có bố cục mạch lạc, mở bài ngắn 
gọn, cô đọng, không dàn trải mà đi vào 
trọng tâm; thân bài cần chia ý, trình bày 
thành từng đoạn, sau mỗi ý phải rút ra 
được câu khái quát. Phần kết bài thâu 
tóm lại những sự kiện đã qua và mở 
hướng cho một giai đoạn mới. Hiệp 
chia sẻ: “Tâm lý thoải mái trước khi vào 
phòng thi và trong quá trình làm bài 
là yếu tố quan trọng để có một bài thi 
chất lượng”.

Tình yêu và sự đam mê với môn 
Lịch sử đã mang lại cho Hiệp nhiều 
thành tích đáng nể như: Giải nhì kỳ thi 
học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2015 - 
2016, giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc 
gia năm học 2015 - 2016, Huy chương 
vàng môn Lịch sử kỳ thi học sinh giỏi 
các trường THPT Chuyên khu vực 
Duyên hải và đồng bằng Bắc bộ năm 
học 2015 - 2016…

Thu Yến

NHÀ SÁNG CHẾ NHÍ
Tại cuộc thi khoa học kỹ thuật 

(KHKT) dành cho học sinh trung 
học cấp quốc gia năm học 2015 - 
2016, em Tạ Hoàng Bảo Việt, học sinh 
lớp 10A6, Trường THPT Khoái Châu 
(Khoái Châu) đã vinh dự giành giải 
nhất ở lĩnh vực cơ khí với dự án Hệ 
thống làm mát bằng tháp bay hơi.

Với dự án này, Việt được thầy Đỗ Văn 
Tuân, Phó Hiệu trưởng nhà trường, giáo 
viên phụ trách môn Vật lý hướng dẫn, 
chỉ bảo tận tình. Không phụ lòng mong 
mỏi của thầy cô, dự án của Việt đã đoạt 
giải nhất cuộc thi KHKT cấp trường và 
được đại diện tham gia cuộc thi KHKT 
cấp tỉnh tổ chức vào tháng 12.2015. Tại 
cuộc thi cấp tỉnh, dự án của em đoạt 
giải nhất lĩnh vực cơ khí, giải nhì toàn 
cuộc (cuộc thi KHKT cấp tỉnh không có 
giải nhất toàn cuộc). Đây là cơ sở để Tạ 
Hoàng Bảo Việt tham gia tranh tài tại 
cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung 
học cấp quốc gia được tổ chức vào đầu 

tháng 3.2016. 
Việt chia sẻ, trong quá trình thực hiện 

đề tài, việc tìm vật liệu vô cùng khó 
khăn. Những buổi chiều nghỉ học hay 
những ngày cuối tuần, Việt tranh thủ 
đạp xe đến các cửa hàng cơ khí, cửa 
hàng bán linh kiện máy tính cũ để tìm 
thiết bị. Vì phần lớn nguyên liệu để chế 
tạo sản phẩm đều là hàng đã qua sử 
dụng nên quá trình tìm mua mất nhiều 
thời gian. Bên cạnh đó, trong quá trình 
lắp ráp, Việt không phải là thợ cơ khí,  
lại thiếu các thiết bị chuyên dụng nên 
vất vả vô cùng. Sau khi đã tìm mua đầy 
đủ vật liệu, những hôm nghỉ học, Việt 
thường đến xưởng cơ khí gần nhà để 
lắp ráp, nếu phát sinh vướng mắc có 
thể nhờ giúp đỡ. Việt tâm sự, lần đầu 
gia công sản phẩm bằng máy cơ khí, 
các chi tiết máy được tạo ra chưa được 
đẹp, sản phẩm làm ra chưa được như 
mong muốn, nhưng qua quá trình trau 
dồi kinh nghiệm, sản phẩm của em đã 
dần hoàn thiện.

Hệ thống làm mát bằng tháp bay 
hơi do Việt sáng chế là một thiết bị 
làm mát sử dụng nước làm dung môi 
tải nhiệt với hiệu năng tương đối cao 
và tốc độ làm mát nhanh. Với cấu tạo 
đơn giản gồm 2 phần được kết nối với 
nhau bằng một cặp ống có độ dài tối 
đa là 100m giúp thuận tiện trong quá 
trình lắp đặt. Để giảm nhiệt độ làm mát 
xuống dưới nhiệt độ không khí, Việt sử 
dụng chíp làm lạnh bán dẫn giúp cho 
tốc độ làm lạnh của thiết bị nhanh hơn. 
Do không sử dụng gas làm môi chất 
nên thiết bị của Việt an toàn cho môi 
trường, không gây ngộ độc, không gây 
cháy nổ, dễ dàng bảo dưỡng. 

Không chỉ ham mê nghiên cứu KHKT, 
Việt còn là một học sinh ngoan ngoãn, 
có học lực tốt, được thầy cô và bạn bè 
quý mến. Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, 
Việt cho biết sẽ không ngừng phấn đấu 
học tập để biến ước mơ làm kỹ sư cơ 
khí chế tạo máy thành sự thật.

Dương Miên

ĐAM MÊ MÔN LỊCH SỬ
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TẤM GƯƠNG TRÍ THỨC

Trồng dưa lưới tại Trung tâm Nghiên 
cứu ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ giống cây trồng, trên địa bàn 
xã Tân Dân (Khoái Châu), là mô 
hình mang lại hiệu quả kinh tế cao 
gấp nhiều lần so với cây trồng khác, 
đang gợi mở cho nông dân thêm 
hướng làm giàu. 

Thu tiền tỷ/ha
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc 

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển 
giao công nghệ giống cây trồng (trung tâm) 
cho biết: Dưa lưới được trồng tại trung tâm 
là các giống dưa lai F1 do Công ty Cổ phần 
giống cây trồng Trung ương nhập và tuyển 
chọn. Thời vụ đối với khu vực đồng bằng 
sông Hồng, vụ xuân bắt đầu từ trung tuần 
tháng 2 đến đầu tháng 3, vụ thu đông bắt 
đầu từ trung tuần tháng 8 đến đầu tháng 
9. Dưa lưới thích hợp nhất là đất phù sa, 
pha cát, đất tơi xốp, sạch cỏ dại, tưới, tiêu 
chủ động, không có nguồn bệnh. Làm giàn 
đứng (chữ I), luống rộng 1,3 - 1,4m, mặt 
luống rộng 0,8 - 1m. Trồng 1 hàng trên 
luống, khoảng cách cây cách cây 0,3 - 0,4m, 
mật độ trồng 18.000 - 25.000 cây/ha, tùy 
theo nhu cầu thu quả có khối lượng lớn hay 
nhỏ. Trước khi tra hạt, tiến hành ngâm hạt 
3 giờ trong nước ấm, sau đó đưa hạt vào ủ 
ở nhiệt độ 28 - 320C đến khi hạt nứt nanh 
thì tra hạt vào bầu đã chuẩn bị sẵn. Nguyên 
liệu làm bầu là giá thể tự phối trộn gồm 
60% đất, 20% xơ dừa, 20% trấu hun hoặc sử 
dụng các viên nén ươm hạt vào bầu và tưới 
ẩm giá thể. Khi cây phát triển  1 - 2 lá thật thì 
trồng. Lượng phân bón lót và sau khi trồng 
cho 1 ha gồm 4500kg phân vi sinh, 930kg 
Super lân, 30kg đạm u rê, 2130kg NPK 
15:15:15, 40kg phân K2SO4. Ngoài ra, cần 
bón lót 56kg/ha chế phẩm sinh học nấm đối 
kháng Trichoderma. 

Chăm sóc giai đoạn cây con cần thường 
xuyên tưới nước để giữ ẩm cho đất, giúp bộ 
rễ của cây phát triển mạnh, ăn rộng. Khi cây 
phát triển 4 - 5 lá thật làm giàn chữ I, tỉa bỏ 
toàn bộ các nhánh bên dưới nách lá thứ 13, 

Trồng dưa lưới
TRONG NHÀ MÀNG

để lại các nhánh mang hoa cái từ nhánh thứ 
13 đến nhánh thứ 18. Khi hoa cái nở sẽ thụ 
phấn bổ sung vào buổi sáng. Khi quả dưa to 
bằng quả trứng gà, lựa chọn quả phát triển 
cân đối, không bị dị dạng, sâu bệnh và chỉ 
để lại 1 quả/cây. Trên nhánh mang quả đã 
chọn, bấm ngọn chỉ để lại 2 lá nuôi quả. Khi 
quả có đường kính 8 - 10cm, tiến hành treo 
quả bằng túi lưới hoặc bằng dây nilon. Khi 
cây đạt chiều cao 2 - 2,5m, bấm ngọn chính 
và các nhánh phía trên quả để tạo thông 
thoáng cho giàn. Trước thu hoạch 15 ngày, 
hạn chế tưới nước, trước thu hoạch 10 ngày 
dừng tưới nước để dưa tích lũy đường, tăng 
vị ngọt. 

Do dưa lưới có khả năng chống chịu sâu 
bệnh kém, thường nhiễm nấm, vi khuẩn, 
virus, trong đó các bệnh do nấm gây ra là 
chủ yếu, vì vậy cần phun các loại thuốc gốc 
đồng, kẽm phòng bệnh định kỳ 7 ngày/lần. 
Ngoài ra, cần theo dõi, phòng trừ sâu xanh 
ăn lá, bọ trĩ, bọ phấn trắng, bệnh lở cổ rễ, 
bệnh thối thân, thối đốt, bệnh nứt thân, 
bệnh sương mai. 

Qua nghiên cứu, khảo nghiệm của trung 
tâm sau nhiều vụ, dưa lưới nếu trồng trong 
nhà màng (khung sắt, che phủ nilon), tưới 
nước nhỏ giọt hoặc trồng trong nhà kính sẽ 
hạn chế được sâu bệnh, côn trùng, cỏ dại  và 
ảnh hưởng của mưa; năng suất đạt 50 tấn/
ha, giá trị thu được 800 triệu đến 1 tỷ đồng/
lứa (3 tháng), trừ chi phí đầu tư giống, phân 

bón, thuốc BVTV, khấu hao nhà màng, thu 
lãi 750 – 900 triệu đồng/ha, cao gấp nhiều 
lần so với các giống dưa khác trồng ở ngoài 
mô hình. Đặc biệt các giống dưa lưới có ưu 
điểm vỏ dày, hương vị hấp dẫn, do đó thuận 
lợi trong vận chuyển và phù hợp với thị hiếu 
của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Nhân rộng mô hình
Hiện nay tỉnh ta đang tích cực triển khai 

thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp 
hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia 
tăng và phát triển bền vững, do đó rất cần 
nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn 
nuôi có giá trị kinh tế cao, bền vững vào 
sản xuất. Tỉnh ta có nhiều lợi thế bởi có cả 
một dải đất phù sa ven bãi sông Hồng, sông 
Luộc, đất trong đồng cũng được cải tạo tơi 
xốp, phù hợp với phát triển trồng dưa lưới; 
nông dân cần cù, sáng tạo trong lao động, 
mong được tiếp thu, ứng dụng kỹ thuật mới 
vào sản xuất. Tại một số địa phương như ở 
xã Hồng Tiến (Khoái Châu), xã Phú Thịnh 
(Kim Động)… nông dân đã xây dựng nhà 
màng để sản xuất rau, quả an toàn vệ sinh 
thực phẩm, chi phí vật tư ban đầu khoảng 
hơn 600 triệu đồng/1ha, có thể sử dụng 
trong nhiều năm, nếu ứng dụng vào trồng 
dưa lưới sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. 
Mô hình trồng dưa lưới của trung tâm có thể 
gợi mở thêm hướng làm giàu cho nông dân 
trong tỉnh. 
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1. Thời vụ trồng: 
Đồng bằng sông Hồng: Trồng tháng 

2- 4 và tháng 8-10.
Trung du miền núi phía Bắc: Trồng 

tháng 4-6. 
2. Chọn giống: 
Nên trồng giống nhãn T6 - giống có 

cùi quả dày, thơm, ngọt, bóc ráo tay, ăn 
có dư vị, sản phẩm có giá trị xuất khẩu 
cao.

Ngoài ra, ở Hưng Yên đang duy trì 
được hơn 30 cây nhãn đầu dòng có 
chất lượng tương đương, nhà vườn có 
thể liên hệ để có cây giống nhân ra từ 
số nhãn đầu dòng này.

3. Kỹ thuật trồng:
Do bộ rễ nhãn hút dinh dưỡng 

thông qua hệ nấm háo khí hoạt động ở 
vùng rễ. Nên cần vun đất hình nấm cao 
(thoáng khí) để trồng cây con.

Nấm đất cao 30-40cm, rộng 50-
60cm. Trồng 12 cây/ 1sào Bắc bộ. 
Khoảng cách 6 x 5m/ 1 cây. 

Cây giống ở vườn ươm đưa ra ruộng 
trồng cần xếp nơi thoáng mát 1- 2 ngày. 
Chờ cho các đầu rễ cây thâm lại mới tiến 
hành trồng, tránh bị thối rễ, ảnh hưởng 
đến sinh trưởng.

Phân lót/ 1 cây: 15-20kg phân 
chuồng hoai + 0,3 kg NPK Đầu trâu 13-
13-13+TE (không để rễ cây tiếp xúc trực 
tiếp với phân lót khi trồng).   

4. Chăm sóc nhãn thời kỳ cây con
 Bón phân khi cây bén rễ hồi 

xanh: 0,2kg Đạm urê + chế phẩm Siêu 
lân pha loãng tưới gốc/ 12 cây.

Cây ra lộc dài 5-10cm, phun bón lá 
Atonik (kích cành lộc vươn dài, lóng to, 
lá dày).

Lá lộc chuyển màu bánh tẻ, tiếp 
tục tưới thúc Đạm urê. Cây ra lộc dài 
5-10cm, phun Atonik. Lặp lại chu kỳ 
tưới đạm, phun Atonik như trên trong 
2 năm liên tiếp. Cây nhãn sẽ ra được 13-

15 lứa lộc. Bọ tán có thể vươn rộng tới 
3m, sang năm thứ 3 mỗi cây đã có thể 
cho khai thác 20-25kg quả. 

Chú ý: 
- Tăng dần lượng bón Đạm urê từ 

0,2kg/ sào lên 0,5kg/ sào vào cuối năm 
thứ 2. 

- Ngoài tưới Đạm urê, cần bón thêm 
0,5kg bột đậu tương + 0,3kg Lân supe/ 
1 gốc/ 1 năm (rắc đều Lân supe, bột đậu 
tương cách gốc 15 - 30cm tới mép hình 
chiếu tán cây, dùng màng nilon phủ kín 
phân, và phải đợi bột đậu tương lên 
mốc xanh mới cuốn dọn màng nilon, 
rồi vùi sâu phân trong đất).

- Phun Atonik kết hợp thuốc phòng 
trừ sâu bệnh (nếu có).

- Sau mỗi lần cành lộc chuyển màu 

bánh tẻ, cần cắt tỉa, tạo tán để cây phát 
triển cân đối dạng hình nấm. Và khống 
chế đỉnh tán cây cao không quá 3m, 
thuận tiện chăm sóc và thu hoạch.

- Đất vườn khô chỉ tưới đủ ẩm, 
không được tưới bão hòa đất. Định kỳ 
vét đất vun gốc tạo rãnh luống thoát 
nước trong vườn.  

5. Điều khiển cây ra hoa đậu quả    
Với cây nhãn thâm canh cao thì từ 

tuổi thứ 2 trở đi đã có thể khai thác quả. 
Cách làm:

- Từ trung tuần tháng 9 (Âm lịch): 
dừng tưới nước, bón phân cho cây. 

- Vào ngày Đông chí hàng năm, tiến 
hành khoanh vỏ cành kích cho cây phân 
hóa mầm hoa (nếu trước đó 10-15 ngày 
đã có cây đã nhú lộc, phải khoanh vỏ 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC

QUI TRÌNH THÂM CANH NHÃN
THEO HƯỚNG VIETGAP

Trong quá trình cây nhãn mang quả, tuyệt đối không sử dụng 
hóa chất bảo vệ thực vật. Để không chế sâu bệnh hại, khi cây 
nhãn lộ quả non bằng hạt đậu tương, phun chế phẩm Nano bạc 
định kỳ 15 ngày/ lần.

NGUYỄN HẢI TIẾN*
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ngay, không cần đợi tới ngày Đông chí).
- Khoanh thân cây hoặc cành cây có 

đường kính 8-10cm.
- Vị trí khoanh: cách gốc cành 15-

20cm.
- Dụng cụ khoanh: Cưa sắt.
- Cách khoanh: Tiện 1 vòng tròn 

khép kín (quanh thân/cành cây) làm 
đứt lớp vỏ bì, tượng tầng, chạm tới tầng 
sinh gỗ.

Sau khoanh vỏ xúc tiến bón gốc 
ngay. Lượng phân/ 1 gốc: 1kg bột đậu 
tương + 2-3kg phân hữu cơ vi sinh + 0,5 
kg Lân supe. 

6. Chăm bón nhãn thời kỳ cây 
mang quả

Cây phân hóa mầm hoa đến quả 
non đạt đường kính 1cm, định kỳ 7 
ngày/ lần phun dưỡng quả bằng bón lá 
SWEED-RONG BIỂN 95%.

Khi hạt quả chuyển màu đen, bón 
nuôi quả/ 1 gốc: 0,5kg Kali clorua + 1,5kg 
bột đậu tương + chế phẩm Siêu lân.

Trước thu quả 20 ngày, tùy theo 
lượng quả lấy đi trên cây để định lượng 
phân bón cho cây. Nếu cây cho khai 
thác 70-100kg quả, lượng bón gốc là 
1,5-2kg bột đậu tương + 3-4kg phân 
hữu cơ vi sinh + 0,7-1kg Lân supe (lần 
bón này chủ yếu để nuôi Lộc thu).     

7. Phòng trừ sâu bệnh cho nhãn
Cắt tỉa nhãn thường xuyên, tạo sự 

thông thoáng cho vườn để giảm thiểu 
sâu bệnh hại.

- Phòng trừ sương mai, rệp muội, 
bọ xít và một số dịch hại khác bằng 
Ridomil (0,2%) + Sherpa (0,2%). Phun 
các thời điểm: Cây nhú lộc; lá bánh tẻ; 
giò hoa mới nhú; trước nở hoa 7 ngày 
và sau tắt hoa, đậu quả.

- Trừ bệnh thối rễ và lở cổ rễ khi cây 
nhãn có biểu hiện suy yếu, lá vàng rụng, 
rễ mủn, rễ thối đen: Xới xáo vùng gốc, 
vét rãnh sâu để khơi thông dòng chảy, 
hạ thấp mực nước ngầm vườn nhãn, 
kết hợp tưới gốc bằng Bassa 50EC + 
Ridomil 5G.

- Suốt giai đoạn nhãn mang quả 
tuyệt đối không sử dụng hóa chất bảo 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC

vệ thực vật. Khống chế bệnh hại, làm 
sáng vỏ quả bằng chế phẩm Nano 
bạc. Phun định kỳ 15 ngày/ lần. Lượng 
phun 60ml pha/ bình 16-18 lít nước 
sạch. Có thể kết hợp bón lá SWEED-
RONG BIỂN 95%.   

8. Chăm sóc vườn nhãn sau thu 
hoạch

Để năm sau cây nhãn tiếp tục ra 
hoa đậu quả, thì trong mùa thu năm 
trước cây nhãn phải có 2 lần ra lộc. Nên 
ngay khi cây kết thúc thu quả phải bón 
Đạm urê ngay (vườn khô thì hòa nước 
tưới, vườn ẩm rắc vùi phân dưới lớp đất 
5-10cm. Lượng đạm bón/ 1 cây, cây trên 
5 tuổi 0,5-0,6kg. 

Sau đó tiến hành cắt tỉa cành khô, 
cành gầm, cành vượt, cành sâu bệnh và 
cành mọc quá dày trong tán. Thu gom 
tiêu hủy tàn dư thực vật trong vườn. 
Quét vôi thân gốc. Tìm diệt sâu đục 
thân, đục cành qua lỗ mùn đùn trên 
thân (cành).  

Khi cây ra lộc dài khoảng 10cm, 
phun Atonik kích dài cành lộc. Cành lộc 
chuyển màu bánh tẻ tiếp tục bón Đạm 
urê, rồi phun Atonik khi lộc dài 10. Như 
vậy vườn nhãn đã ra 2 lần Lộc thu.

Nhờ cách làm này, gia đình ông 
Nguyễn Phúc Hậu, thôn Giao Trì Quán 
Trạch, xã Liên Nghĩa (Văn Giang – Hưng 
Yên), mỗi năm thu đươc hơn 50 triệu 
đồng/ 1 sào nhãn./        
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NUÔI GÀ ĐÔNG TẢO SINH SẢN TRONG NHÀ LẠNH
PHỐI GIỐNG BẰNG THỤ TINH NHÂN TẠO

1. Xây dựng chuồng trại
Tùy theo khả năng đầu tư của nhà 

nông, để quyết định qui mô xây dựng 
nhà lạnh nuôi gà sinh sản. Phù hợp nhất 
nên làm nhà lạnh nuôi 1500-2500 con. 
Nhà lạnh nuôi gà cần có: Tường bao kín 
cố định, mái lợp fibro xi măng che mưa 
nắng, trần (nhựa) cách nhiệt, hệ thống 
làm mát, sưởi ấm, thắp sáng và quạt 
gió hút mùi thông khí (chuyên dụng). 
Và phải có máy phát điện dự phòng, để 
đảm bảo nhà nuôi luôn mát mẻ mùa hè, 
ấm áp mùa đông. Nền chuồng cần được 
cứng hóa láng bóng, dễ dàng cho vệ 
sinh chuồng trại.

Để tận dụng không gian trại nuôi, 
cần thiết kế hệ thống lồng nuôi 2 tầng, 
rộng 1-1,2m, dài bằng chiều dọc nhà. 
Mỗi tầng ngăn chia các ô lồng nuôi gà 
kích thước 40 x 40 x 40cm. Khoảng cách 
nền nhà tới đáy lồng tầng 1 tối thiểu 
0,5m. Sàn lồng cần dốc ra ngoài 15-20 
độ, để sau gà đẻ trứng lăn tự nhiên ra 
nơi qui định, tiện thu gom, tránh dập vỡ 
và dính phân. Máng ăn, nước uống cần 
thiết kế tiện dụng cho gà ăn, uống và 
người làm vệ sinh trong ngày. Lối đi lại 
chăm sóc giữa 2 dãy lồng 0,8-1m. 

2. Chọn giống nuôi đẻ
Chọn con giống khỏe, không dịch 

bệnh. Con trống có trọng lượng 4,5-
5kg. Mã lông dài mượt, màu tía đỏ. Da 
đỏ. Đầu to. Mỏ đỏ tươi. Mào sít. Vai rộng. 
Ngực nở. Lườn trắm. Đít thót. Có yếm 
miệng. Bàn chân tù và dày. Ngón chân 
ngắn. Ống chân ngắn, to (đường kính 
> 3,5cm). Dọc ống chân có các lớp vảy 
thịt xếp gối nhau thẳng hàng. Con mái 
có trọng lượng từ 3kg trở lên. Màu lông 
nâu sáng. Da đỏ. Mào và yếm miệng teo 
nhỏ...

3. Thụ tinh nhân tạo
Gà Đông Tảo có đặc điểm thể trọng 

lớn, chân to và ngắn, để giao phối tự 
nhiên tỷ lệ trứng có phôi rất thấp, khó 

NGUYỄN HẢI TIẾN*

ỨNG DỤNG KHOA HỌC

Bằng thụ tinh nhân tạo, nhà 
nông có thể tạo ra số lượng 
lớn gà Đông Tảo có nhiều đặc 
điểm quí hiếm: chân to, mã 
đẹp, thể trọng lớn, giá thành 
hạ... Anh Nguyễn Tiến Thắng 
(thôn Ninh Vũ, xã Bình Kiều, 
huyện Khoái Châu - Hưng 
Yên), là người tiên phong áp 
dụng thành công phối giống 
nhân tạo cho gà Đông Tảo 
và nuôi gà sinh sản trong nhà 
lạnh. Anh Thắng chia sẻ kinh 
nghiệm: 
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tạo được con giống mang các tính trạng 
mong muốn. Nhưng thụ tinh nhân tạo 
sẽ khắc phục hoàn toàn các hạn chế đã 
nêu.

Gà Đông Tảo nuôi 6-7 tháng có thể 
cho lấy tinh và thụ tinh. Phải có người 
chuyên lấy tinh. Người lấy tinh thường 
xuyên gần gũi vuốt ve, thân thiện với 
con gà và biết mát sa tạo hưng phấn 
cho gà trống. Trong ngày cần lấy tinh 
con trống từ 4-5 giờ chiều. Sau lấy tinh 
nên truyền ngay cho gà mái.

Lấy tinh gà trống: Ngoài người 
chuyên lấy tinh, cần thêm 1 người phụ 
việc. Người lấy tinh đặt con gà trống đầu 
hướng vào trong lòng mình, để cho gà 
thoải mái. Tay trái luồn bên dưới lườn 
gà. Ngón tay nắm cẳng trái. Tay phải 
vuốt từ lưng đến đuôi. Ngón tay trái xoa 
bóp dưới bụng. Sau 3-4 lần vuốt mạnh, 
chuyển tay phải từ lưng xuống huyệt 

đạo. Dùng ngón cái và ngón trỏ day bóp 
2 bên huyệt. Đồng thời ngón trái bóp 
vào vùng bụng, gà xuất tinh và người 
phụ việc đưa chén vào hứng.

Thụ tinh cho gà mái: Người chuyên 
lấy tinh ôm gà mái nhẹ nhàng hướng 
đầu vào lòng mình. Làm các thao tác 
vuốt, giữ gà mái tương tự như làm với 
gà trống. Huyệt đạo gà sẽ chuyển động, 
miệng vòi trứng xuất hiện ở bên trái. 
Người phụ việc dùng ống pipet hút 
tinh từ trong chén, đưa sâu vào trong 
vòi trứng 1-2cm, bóp đầu pipet nhỏ 0,1 
cc tinh vào vòi. Nới lỏng tay giữ gà cho 
huyệt đạo trở lại bình thường. Chú ý: 
chén hứng tinh và pipét dẫn tinh phải 
đảm bảo vô trùng.

Gà mái định kỳ 3 -5 ngày/ 1 lần thụ 
tinh nhắc lại. Những trứng đẻ từ ngày 
thứ 5 (kể từ ngày thụ tinh đầu tiên) mới 
đưa vào ấp nở. Trứng đẻ 4 ngày trước đó 
dùng làm thương phẩm.

Cơ cấu nuôi trống/ mái trong đàn gà 
sinh sản bằng thụ tinh nhân tạo là 1/ 12-
15 (phối giống tự nhiên là 1/ 6-7). 

Trong thụ tinh nhân tạo gà Đông 
Tảo, tỷ lệ trứng có phôi khi ấp nở đạt  > 
90% (phối giống tự nhiên 50-55%). Gà 
con ấp nở khỏe hơn, khả năng chống 
chịu tốt hơn, khi trưởng thành chân to, 
mã đẹp, thể trọng lớn...

4. Nuôi gà trong giai đoạn đẻ 
trứng:

Gà hậu bị nuôi đến báo đẻ (4-5 
tháng) thì đưa vào lồng nuôi nhà lạnh. 
Gà trống nuôi riêng, mái riêng nhưng 
phải nhìn thấy nhau. Gà mái nuôi 3-4 
con/ 1 lồng. Gà trống 1-2 con/ 1 lồng. 
Duy trì nhiệt độ trong nhà 23-25oC. Thời 
gian chiếu sáng trong ngày 12 - 16 giờ. 
Ngày cho ăn 2 lần (sáng, chiều). Dùng 
thức ăn công nghiệp chuyên cho gà đẻ, 
mua từ các nhà sản xuất có uy tín. Riêng 
gà trống định kỳ 1 tuần 3 lần cho ăn 
thêm giá đỗ, mầm thóc (tự chế) để tăng 
lượng tinh. Nhặt trứng ngay sau khi gà 
đẻ, phân loại, đánh dấu, xếp vào khay. 

5. Ấp nở:
Ấp trứng bằng máy. Tuân thủ chặt 

chẽ qui trình ấp nở trứng gà bằng máy 
của ngành chăn nuôi. Chú ý: Cần đặt 
máy trong phòng cách xa nhà chăn 
nuôi. Vệ sinh vô trùng trong ngoài máy 
trước và sau mỗi lần ấp nở. Tiệt trùng 
trứng khi đưa vào máy ấp bằng formol. 
Không đưa vào ấp những quả trứng quá 
to, quá nhỏ, có hình dạng khác thường. 
Soi trứng để loại bỏ những ruột quả có 
dị tật (có cục máu, bọt khí nằm không 
đúng vị trí...). Những ngày nóng > 35oC 
cần mở phòng máy, phun nước làm mát 
phòng... 

6. Vệ sinh phòng dịch cho gà
Rửa chuồng ngày 2 lần (sáng và 

tối). Vệ sinh máng ăn, máng uống hàng 
ngày. Định kỳ 10-15 ngày/ lần tẩy trùng 
chuồng nuôi (tường, trần, nền, lồng, 
máng ăn, uống) bằng nước vôi trong. 
Rắc vôi bột 1 tháng/ lần xung quanh trại 
nuôi. Các chất thải chăn nuôi phải xử 
lý qua hầm biogas. Hạn chế người lạ ra 
vào gia trại. Vaccine phòng bệnh cho gà 
đúng lịch theo khuyến cáo của ngành 
thú y. Cho gà uống kháng sinh phòng 
bệnh khi thời tiết thay đổi. Nuôi cách ly 
kịp thời những con gà có dấu hiệu kém 
ăn, ủ rũ, đẻ ít...

Nhờ các biện pháp kỹ thuật chăn 
nuôi này. Chỉ với 250m2 gia trại nhà lạnh. 
Mỗi năm vợ chồng Nguyễn Tiến Thắng 
(0977.573.390) đã sản xuất được trên 
1 vạn gà con bóc trứng chân to, trọng 
lượng lớn, nhưng giá bán bình dân./. 
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Theo thống kê của sở Khoa học 
và Công nghệ, từ khi tái lập 
tỉnh đến nay, ngành KHCN 
tỉnh đã triển khai thực hiện 

hơn 400 đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN 
thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp và phát 
triển nông thôn; công nghiệp tiểu thủ 
công nghiệp; bảo vệ môi trường; y tế 
khoa học xã hội và nhân văn; công nghệ 
thông tin. Trong đó, tính riêng từ năm 
2011 đến nay, toàn tỉnh triển khai thực 
hiện 178 đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN 
với tổng kinh phí đầu tư lên tới hàng 
trăm tỷ đồng. Ngoài ra, còn có hàng 
trăm sáng kiến khoa học được nghiên 
cứu, ứng dụng vào thực tiễn phục vụ 
sản xuất và đời sống của nhân dân. Họat 
động KHCN với phương châm hướng 
về cơ sở, tập trung vào ứng dụng, đi tắt, 
đón đầu, hàng năm có hơn 20 đề tài, dự 
án được triển khai thực hiện trên nhiều 
lĩnh vực đã mang lại những kết quả 
đáng ghi nhận. Nhiều kết quả nghiên 
cứu được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 
đánh giá cao và có giá trị thực tiễn, khả 
năng áp dụng rộng rãi góp phần quan 
trọng vào công cuộc phát triển kinh 
tế xã hội và việc hoạch định các chủ 
trương, chính sách của tỉnh. 

Thông qua các đề tài, dự án, ngành 
KHCN đã chuyển giao và tiếp nhận 50 
quy trình công nghệ, đào tạo và tập 
huấn cho khoảng 30 cán bộ quản lý, 
kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật cùng 
hàng nghìn hộ nông dân được tiếp cận 
với công nghệ chế biến, bảo quản sau 
thu hoạch cũng như các biện pháp kỹ 
thuật, quy trình chăm sóc, thâm canh 
một số đối tượng cây trồng chất lượng 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC

Khoa học công nghệ
ĐỘNG LỰC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KHCN) giữ vai trò then chốt và quyết định đối với nâng 
cao chất lượng, giá trị các sản phẩm trong công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Nhận thức được 
tầm quan trọng của KHCN đối với phát triển KT-XH địa phương, thời gian qua, ngành KHCN tỉnh đã 
tranh thủ tối đa các điều kiện về nhân lực, cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh phối hợp liên ngành và liên kết, 
hợp tác trong, ngoài nước. Thành quả của KHCN, đặc biệt là việc áp dụng thành tựu của KHCN đã 
đem đến cho tỉnh ta một diện mạo mới về nhiều mặt.

cao như lúa, nhãn, hoa, nấm, rau... Chính 
từ kết quả ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất, đến nay, nông 
dân trong tỉnh đã chủ động được 100% 
nhu cầu hạt giống siêu nguyên chủng, 
trên 70% hạt giống nguyên chủng, góp 
phần đưa năng suất lúa bình quân từ 
năng suất lúa bình quân toàn tỉnh tăng 
từ 9,8 tấn/ha (năm 1997), lên trên 13,2 
tấn/ha/năm, giá trị sản xuất từ 30 triệu 
đồng/ha lên trên 60triệu đồng. Đồng 
thời, đã khảo nghiệm, trình diễn, tuyển 
chọn được nhiều giống cây con mới có 
năng suất, chất lượng cao, chống chịu 
sâu bệnh tốt, phù hợp với điều kiện của 
tỉnh để bổ sung cơ cấu mùa vụ, góp 
phần đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, 
hạn chế rủi ro trong sản xuất nông 
nghiệp bổ sung cơ cấu mùa vụ, như 
giống lúa Nếp thơm Hưng Yên, giống 
lúa thuần HT1, TBR1, TBR45, RVT...; 

giống lúa lai TH3-3, GS9..., giống ngô: 
NK66,  MX10, HN88, Dâu lai VH9, VH13...; 
nhãn lồng chín muộn Khoái Châu, vải lai 
chín sớm Phù Cừ, quýt đường canh Văn 
Giang, hoa lan hồ điệp, bò thịt lai sind, 
gà Đông Tảo, cá rô đồng đầu vuông cho 
sinh sản nhân tạo...  

Khoa học và công nghệ đã góp 
phần vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế, 
tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả 
trong sản xuất, hình thành những cánh 
đồng cho thu nhập từ 150 - 200 triệu 
đồng; tạo điều kiện để hình thành một 
số vùng chuyên canh lớn như vùng 
nhãn lồng thành phố Hưng Yên 300 
ha, Hàm Tử Khoái Châu trên 350 ha; 
chuối tiêu hồng vùng bãi Khoái Châu 
800 ha; cây ăn quả Văn Giang 400 ha; 
vải lai chín sớm Phù Cừ 400 ha. Một số 
dự án đã được nhân dân tiếp thu, ứng 
dụng nhanh và đưa vào sản xuất đem 

MINH HUẤN*
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lại hiệu quả kinh tế cao như dự án bảo 
tồn và phát triển nguồn gen nhãn lồng 
đặc sản Hưng Yên. Hiện, sở KHCN vẫn 
đang tiếp tục duy trì vườn bảo tồn các 
giống nhãn đầu dòng với 8 giống nhãn 
đầu dòng nhằm nhân giống và cung 
cấp hàng vạn cây giống chất lượng cho 
nhân dân áp dụng; thông qua công tác 
chuyển giao kỹ thuật tiến bộ đã khắc 
phục được hiện tượng nhãn được mùa 
cách năm. Từ cây nhãn đầu dòng, đến 
nay đã phát triển trên 1.500 ha cho thu 
nhập trung bình 300 triệu/ha/năm; dự 
án chuối tiêu hồng từ 17 ha đến nay đã 
phát triển thành vùng trên 800 ha, dự 
án nuôi thâm canh cá rô đầu vuông, từ 
1ha đến nay đã mở rộng trên 150 ha và 
đã chủ động được nguồn giống tại địa 
phương, góp phần cho nông nghiệp 
phát triển ổn định và bền vững. 

Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, 
thủy sản đã tăng cường chuyển giao 
các giống con mới vào sản xuất như mô 
hình chăn nuôi gà tây HuBa, gà lông 
màu, ngan Pháp, gà Ai Cập, vịt Super 
M3 cho năng suất trứng và thịt cao, 
chất lượng thịt ngon được người dân 
tiếp thu và mở rộng quy mô chăn nuôi. 
Đặc biệt từ năm 2013-2015 sở KHCN đã 
thực hiện đề tài bảo tồn, khai thác và 
phát triển giống gà Đông Tảo, đã lựa 
chọn được 250 con gà giống gốc Đông 
tảo làm nguồn nhân giống chất lượng 
cung cấp cho nhân dân, thông qua đó 
giá bán gà Đông Tảo năm 2013, 2014 
được đánh giá là thịt gia cầm bán cao 
nhất thế giới. Trong lĩnh vực thủy sản 
đã xây dựng được các mô hình cho cá 
rô đồng đầu vuông sinh sản nhân tạo, 
mô hình nuôi cá rô đồng đầu vuông, 
chép lai V1 cho năng suất, hiệu quả 
kinh tế cao. Ngoài ra, để góp phần giảm 
ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe 
cho nhân dân, nâng cao năng suất chất 
lượng, khả năng phòng chống dịch 
bệnh trong chăn nuôi, những năm qua, 
sở KHCN cũng tích cực triển khai các mô 
hình đệm lót sinh học trong chăn nuôi 
gia cầm; ứng dụng chế phẩm vi sinh 
chế biến rơm, rạ thành phân hữu cơ; sử 
dụng chế phẩm sinh học để xử lý môi 
trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 
tỉnh; xử lý chất thải, nước thải một số 
làng nghề trên địa bàn tỉnh; ứng dụng 
dung dịch điện hoạt hóa để khử trùng 

tiêu độc phòng chống dịch bệnh trong 
chăn nuôi; chương trình hỗ trợ xây dựng 
1.000 hầm khí sinh học biogas...   

Đối với sản xuất công nghiệp, KHCN 
cũng đã tham gia vào các quá trình 
bằng nhiều chương trình nâng cao 
năng suất, chất lượng, hỗ trợ doanh 
nghiệp, hỗ trợ xây dựng thương hiệu 
đặc sản địa phương. Đặc biệt, từ vài năm 
trở lại đây, hoạt động KHCN tỉnh cũng 
rất chú trọng đến việc đăng ký nhãn 
hiệu, xây dựng chỉ dẫn địa lý, bảo hộ sở 
hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực 
của tỉnh nhằm đem lại nguồn lợi kinh tế 
cho người sản xuất, nâng cao sức cạnh 
tranh của sản phẩm như: sản phẩm 
nhãn lồng Hưng Yên, tương Bần, gà 
Đông Tảo, quất cảnh Văn Giang, chuối 
tiêu hồng Khoái Châu, vải lai chín sớm 
Phù Cừ, mật ong hoa nhãn Hưng Yên... 
Đây là một trong những bước đột phá 
trong lĩnh vực nông nghiệp, nhằm tăng 
sức cạnh tranh và sản xuất bền vững các 
sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Hưng 
Yên.   

Cùng với đó, công tác quản lý hoạt 
động nghiên cứu, chuyển giao và ứng 
dụng các nhiệm vụ KHCN cũng được 
triển khai tích cực. Chỉ tính riêng từ năm 
2011 đến nay, sở KHCN đã chủ động 
phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ 
chức trên 600 lớp tập huấn và xây dựng 
gần 40 mô hình trình diễn các tiến bộ 
KHKT cho hàng vạn lượt người tham dự 
với tổng nguồn kinh phí hàng chục tỷ 
đồng. Qua đó đã góp phần nâng cao 
nhận thức của người dân về ứng dụng 
các tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời 
sống, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản 
xuất hàng hóa từng bước công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông 
thôn. Ngoài ra, các hoạt động quản lý 
Nhà nước về KHCN như sở hữu trí tuệ, 
an toàn bức xạ, hạt nhân, tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng... tiếp tục được chú 
trọng. Lĩnh vực sáng kiến, lao động sáng 
tạo được quan tâm đẩy mạnh.  

 Nhìn lại chặng đường 20 năm qua, 
tỉnh ta đã đạt được không ít thành tựu 
về phát triển và ứng dụng khoa học 
cũng như công nghệ trong nền kinh tế 
và trong đời sống xã hội, thể hiện thông 
qua áp dụng mô hình các giống cây, 
con mới; áp dụng khoa học trong quản 
lý chất lượng ở cơ quan nhà nước và 
doanh nghiệp; một số sản phẩm hàng 
hoá được hỗ trợ xây dựng thương hiệu 
sản phẩm… Đồng thời, tỉnh cũng đã 
quan tâm hoạt động lĩnh vực khoa học 
công nghệ thông qua việc bố trí kinh 
phí, biên chế và cơ chế chính sách bảo 
đảm  cho khoa học phát triển, coi phát 
triển khoa học và công nghệ là một 
trong những quốc sách hàng đầu góp 
phần quan trọng thực hiện các mục tiêu 
phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh CNH- 
HĐH. Tuy nhiên, bên cạnh những thành 
tựu to lớn đó, KHCN tỉnh ta vẫn còn một 
số tồn tại, hạn chế như: phát triển chưa 
tương xứng với tiềm năng. Các mô hình 
áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học 
còn ở quy mô nhỏ nên hiệu quả nhân 
rộng ra các địa phương chưa cao, chưa 
thực sự tạo ra những chuyển biến mạnh 
mẽ trong nhận thức của nhân dân. Việc 
đầu tư, nghiên cứu chưa cân xứng, mới 
chỉ tập trung chủ yếu vào một số ngành, 
lĩnh vực chủ chốt, thế mạnh của tỉnh. 
Kết quả thực hiện một số dự án, đề tài 
được nghiệm thu đánh giá còn chậm 
được tuyên truyền, phổ biến nhân rộng, 
việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu 
còn giới hạn trong ngành hoặc đơn vị 
thực hiện...  

Nhằm tiếp tục đưa KHCN phục vụ 
có hiệu quả mục tiêu kinh tế, xã hội của 
địa phương, kế hoạch giai đoạn 2016-
2020 của tỉnh xác định hoạt động KHCN 
phải bám sát định hướng, quy hoạch 
và phục vụ trực tiếp các mục tiêu phát 
triển KTXH của tỉnh theo hướng CNH – 
HĐH, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát 
triển. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, 
tập trung lựa chọn, ứng dụng và chuyển 
giao các thành tựu KHCN, tiến bộ kỹ 
thuật mới vào sản xuất và đời sống. Xác 
định các ngành sản xuất, sản phẩm chủ 
lực của địa phương để đầu tư đổi mới 
công nghệ theo hướng công nghiệp 
hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, 
tạo sản phẩm có hàm lượng công nghệ 
cao, có giá trị xuất khẩu...
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Khóm rừng si cổ thụ”độc nhất vô 
nhị” ở Chí Tân

 Đền Cót, xã Chí Tân (Khoái Châu) tọa 
lạc giữa một không gian thoáng đãng 
ngoài đê sông Hồng. Ngôi đền khiến bất 
cứ ai lần đầu đến chiêm bái đều có cảm 
giác choáng ngợp! 

  Choáng ngợp bởi khu di tích cấp 
quốc gia này được che phủ, bao quanh 
bởi quần thể những cây si cổ thụ già cỗi 
mọc dày đặc, tưởng như đền đang bồng 
bềnh giữa chốn bồng lai, nhìn rất lạ và 
độc đáo. Từng thăm quan nhiều di tích 
nhưng chúng tôi chưa bao giờ được 
mục sở thị khóm rừng si cổ hùng vĩ và 
quý hiếm như ở đền Cót. Đây có lẽ là 
khóm rừng si cổ thụ “độc nhất vô nhị” 
của Hưng Yên ngày nay.

 Theo các nhà bảo tàng học, khóm 
rừng si ở đền Cót hiện là một trong 
những cây có tuổi thọ cao nhất ở Hưng 
Yên. 

 Khóm rừng si này được thiên nhiên 
ban tặng những đặc điểm rất độc đáo. 
Một cổng vào ngôi đền được hình thành 

ĐỘC ĐÁO HAI KHÓM RỪNG CỔ THỤ
Ở HƯNG YÊN

nhờ cắt tỉa bộ rễ si um tùm, nom rất ấn 
tượng và thơ mộng. Có khóm si trông 
tựa như ông tiên phúc hậu, chùm râu 
bạc  phất phơ. Có khóm si nom giống 
con rồng đang bay. Lại thấy khóm si 
có cây gạo cổ thụ mọc tít trên ngọn, 
mùa này đang nở hoa đỏ, lấp lánh như 
những  ánh đèn thắp trên không trung. 
Trong rừng si  rậm rạp, có chùm rễ từ 
thân cây lao thẳng xuống, bám vào đất. 
Có rễ vắt vẻo từ cây nọ sang cây kia như 
cánh tay người khổng lồ đang vươn ra. 
Có những rễ cây to một vòng tay người 
ôm. Lại có những chùm rễ nhỏ lơ thơ rủ 
xuống mặt đất…

 Ông Bùi Xuân Kỷ, Phó ban quản lý 
Di tích đền Cót, năm nay đã 85 tuổi kể 
rằng,  khóm rừng si này quanh năm tươi 
tốt.  Vào mùa quả chín, chim chóc suốt 
ngày ríu rít, lóc chóc trong tán lá. Theo 
truyền ngôn, khóm rừng si này có từ 
thời Lý, cách ngày nay ngót một nghìn 
năm. Do ở khu vực ngoài đê sông Hồng, 
về mùa nước, các gốc si già cỗi thường 
bị mục ruỗng. Những cây si bây giờ là 

những rễ cây hậu duệ bao đời của những 
cây đời trước nối tiếp nhau sinh sôi, qua 
nhiều năm đã trở thành một khóm rừng 
si um tùm rậm rạp. 

  Đền Cót gắn với sự tích anh hùng 
của buổi đầu giữ nước, dựng nước của 
dân tộc. Đền thờ Đức Linh Lang Đại 
Vương có công đánh giặc vào thế kỷ 
XI, được tôn phong danh hiệu “thượng 
đẳng thần”. Tương truyền, khi xưa, Đức 
Linh Lang trên đường đánh trận qua 
vùng này gặp dân làng bị dịch đậu mùa 
hoành hành. Hay tin, Đức Vương cùng 
quan quân chữa chạy cho dân. Song 
không may Đức Vương và một số quân 
sĩ bị lây bệnh, nhân dân đã quây cót, lợp 
mái lá để che gió chữa bệnh cho ngài. 
Khi Linh Lang mất, dân làng lập đền thờ 
và nhớ chuyện xưa nên đặt tên đền là 
đền Cót. Rừng si cổ ken dày bao quanh 
ôm lấy ngôi đền, giống như những tấm 
cót quây giường bệnh Đức Vương thuở 
trước.

Ngày nay, sau bao biến đổi của lịch 
sử và tự nhiên, khóm rừng si ở đền Cót 

Ở Hưng Yên có 2 khóm rừng rất độc đáo gắn với 2 di tích quốc gia. Những khóm rừng 
này có nhiều cổ thụ thân lớn, vươn cao, tán lá xòa rộng, mang vóc dáng kỳ dị càng làm 
tôn thêm vẻ cổ kính, linh thiêng cho di tích. 
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vẫn xanh tốt, rậm rạp tỏa bóng xung 
quanh đền, khiến cảnh quan ngôi đền 
thêm thanh u, tĩnh mịch.

 
Khóm rừng  “mini” ở cửa ngõ 

thành phố Hưng Yên
 Đền Tân La là di tích lịch sử văn hóa 

quốc gia hiếm có tại Hưng Yên khi được 
bao bọc bởi rừng cây rậm rạp, um tùm, 
có những cây nhiều người mới ôm xuể. 
Khóm rừng “mini” này đã góp phần tạo 
cho ngôi đền cảnh quan sinh động, tươi 
tốt, kỳ thú, bốn mùa có màu xanh của 
cây cối che phủ. Đền nằm ngay cửa ngõ 
phía bắc của thành phố Hưng Yên.

 Theo thần tích, đền Tân La được xây 
dựng từ những năm đầu công nguyên, 
đã được trùng tu nhiều lần, thờ Bát 
Nàn tướng quân Vũ Thị Thục, một vị nữ 
tướng xuất sắc của Hai Bà Trưng. Đền 
tọa lạc trên khu đất rộng, địa thế cao ráo 
ở xã Bảo Khê.   Bao quanh di tích là ao 
hồ, ken dày cây cổ thụ nhiều tầng rậm 
rạp, có những cây có lẽ đã hàng trăm 
tuổi nhưng vẫn xanh tươi. Thật khó có 
thể hình dung được cảnh quan đền Tân 
La sẽ như thế nào khi không còn khóm 
rừng nhỏ này.

 Có một điều lạ là chen cùng các cây 
cổ thụ trong đám rừng tự nhiên này, 
ngoài những cây thường gặp ở vùng 
đồng bằng, lại có những cây thường 
thấy ở những vùng rừng miền núi xa xôi 
như: song, mái, móc và rất nhiều loài tầm 
gửi… mọc chen dày, tạo cho cảnh quan 
nơi đây vẻ khác lạ, như lạc vào chốn sơn 
lâm. Những buổi trưa hè đến đây nghe 
tiếng gió thổi lào rào trên vòm lá, không 
gian đền vắng lặng càng thêm vẻ yên ả, 
thanh bình.  

 Tại khu di tích có 3 cây muỗm cổ thụ 
uy nghi vươn thẳng lên trời. Thân các 
cây muỗm này   to khoảng  3 vòng tay 
người ôm.  

 Cụ Nguyễn Thị Mùi, năm nay đã gần 
90 tuổi, nhiều năm làm thủ từ của đền 
kể rằng, thuở ấu thơ là cô bé đi chăn trâu 
thuê đã thấy những  cây muỗm sừng 
sững tọa lạc trong đền. Cây đã có tuổi 
hàng trăm năm, tương truyền rất linh 
thiêng. Những năm mưa thuận gió hòa, 

cây muỗm rất sai quả, quả thơm và giòn, 
hơi chua, vị rất đặc biệt, vào buổi sớm 
chẳng cần trèo hái, muỗm rụng xuống 
gốc có thể nhặt được hàng rổ. Trong 
kháng chiến chống Pháp, đêm đêm du 
kích thường trèo lên cây dùng loa phóng 
thanh gọi về bốt Dốc Lã tuyên truyền 
chính sách khoan hồng của ta, dụ địch 
ra hàng. Một lần, địch ở bốt Dốc Lã cho 
lính dõng tấn công vào đền chặt đi một 
cây muỗm. Ít lâu sau những  tên lính này 
đều gặp họa sát thân... 

Đền mở hội vào mồng 1.3 âm lịch, 
vào dịp lễ hội, nhân dân trong vùng và 
khách thập phương về dự rất đông. Theo 
nhiều người dân địa phương, những cây 
tầm gửi leo bám ở khóm rừng nhỏ của 

đền có tác dụng chữa một số bệnh 
ngoài da như: lở, ngứa... rất hiệu nghiệm. 
Thế nhưng, không mấy ai tự ý leo trèo, 
bẻ cành, vặt lá mà đều làm lễ xin... 

 Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc 
Lai, quần thể cây cối ở Đền Tân La được 
xem như một khu rừng nhỏ  còn sót lại 
giữa đồng bằng Bắc Bộ. 

 Cây cổ thụ là cảnh đẹp của làng quê, 
là linh hồn của mỗi công trình kiến trúc 
cổ. Mong rằng khóm rừng cây ở những 
khu di tích trên được tiếp tục gìn  giữ và 
bảo vệ, để du khách mỗi khi tới chiêm 
bái, tâm hồn được thanh lọc trong vẻ 
cổ kính, tôn nghiêm của di tích và màu 
xanh mát lành của cây cối.

TRƯỜNG ĐH THỦY LỢI ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG 
CƠ SỞ MỞ RỘNG TẠI HƯNG YÊN

Trường ĐH Thủy Lợi đang 
xúc tiến đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng cơ sở mở rộng tại Khu đại 
học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên với 
02 khối Giảng đường và 01 khu 
Ký túc Xá

Theo quy hoạch chi tiết được 
phê duyệt, tổng diện tích xây 
dựng của dự án trường ĐH Thủy 
Lợi tại Khu đại học Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên là 80,33ha. Giai đoạn 1 
của dự án được triển khai xây dựng trên diện tích mặt bằng 57ha, với tổng 
mức đầu tư xây dựng 1.422 tỷ đồng. 

Hiện nay, hạng mục thi công xây lắp Giảng đường - Ký túc xá thuộc gói 
thầu số 7 do Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP (HANCORP) thực hiện 
đang đi vào giai đoạn hoàn thiện.

GS.TS Nguyễn Quang Kim, Hiệu trưởng trường ĐH Thủy Lợi cho biết, sau 
khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng cơ sở vật chất hiện đại cho 13.400 sinh viên, 
học viên cao học và nghiên cứu sinh học tập, nghiên cứu với gần 300 phòng 
học có quy mô từ 30 đến 100 chỗ ngồi. Khu Ký túc xá với 560 phòng ở khép 
kín có thể bố trí cho khoảng 4.480 chỗ ở nội trú cho sinh viên, NCS và học viên 
cao học. Ngoài ra, khu Ký túc xá còn có các không gian công cộng như căng 
tin, cửa hàng tiện ích, phòng sinh hoạt chung...

Cũng theo GS Nguyễn Quang Kim, Hiệu trưởng trường ĐH Thủy lợi, nhà 
trường dự kiến đưa cơ sở mới này vào hoạt động trong năm 2017. Nhà trường 
sẽ đưa sinh viên năm cuối đến học tập tại đây. Để thuận tiện cho việc đi lại 
giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở mới tại Hưng Yên này, nhà trường sẽ bố trí xe đưa 
đón giảng viên và sinh viên.

Theo nguồn Internet
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* SẠCH LÀNG TỐT RUỘNG
Với cách làm đơn giản lại ít tốn kém 

công sức, tiền của, việc xử lý rác thải 
sinh hoạt tại hộ gia đình đang có sức 
lan tỏa lớn và hấp dẫn người dân Hưng 
Yên. Theo nhiều bà con ở các huyện 
Kim Động, Phù Cừ và thành phố Hưng 
Yên, quy trình xử lý rác tại gia đình khá 
đơn giản theo 2 cách: chỉ cần trang bị 
một thùng phi nhựa dung tích từ 100 
- 200 lít; nếu gia đình nào có đất vườn 
thì đào hố rác kích thước 70cm x 70cm, 
sâu khoảng 1m, rồi đặt nắp hố rác di 
động lên. Hàng ngày, các loại rác thải 
sinh hoạt trong gia đình được thu gom 
và phân loại riêng rác hữu cơ như thức 
ăn thừa, rau, quả hư hỏng, xác động vật 
chết, lá cây, cỏ khô… tất cả được cho 

vào thùng xử lý rác. Sau đó, pha chế 
phẩm phân vi sinh để xử lý theo công 
thức. Sau 4 tuần rác thải sẽ được các 
loại vi sinh vật phân hủy thành phân 
hữu cơ dùng để bón cho cây trồng khá 
tiện lợi.

Bà Nguyễn Thị Hưng và nhiều người 
dân ở xã Hiệp Cường (Kim Động) phấn 
khởi cho biết: từ khi được tham gia mô 
hình xử lý rác tại gia đình, mọi nhà đều 
rất mừng vì thấy rõ hữu ích, rác vừa được 
để gọn gàng, kín đáo, lại không bốc mùi 
hôi. Đặc biệt, sau khi xử lý thì sản phẩm 
được dùng để bón cây rất tốt. Cũng 
theo nhiều người dân các xã Trung 
Nghĩa, Quảng Châu (thành phố Hưng 
Yên): với nguồn phân bón từ rác thải 
đã xử lý, các loại cây trồng như cà chua, 

MAI NGOAN*
Xử lý rác thải bằng chế phẩm sinh học vừa để giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường, đồng thời tạo ra nguồn phân bón hữu cơ 
cho cây trồng, giảm chi phí vận chuyển rác thải... Đây là hiệu 
quả lớn từ mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình ở tỉnh Hưng Yên 
đang mở ra hướng đi mới trong công tác bảo vệ môi trường 
nông thôn, nhận được sự hưởng ứng của nhân dân “chung 
tay vì một môi trường nông thôn xanh, sạch và bền vững”. 

cà rốt, bắp cải, đậu tương sinh trưởng 
và phát triển tốt, cho năng suất cao, 
không có ký sinh trùng gây bệnh như 
nấm, sán; hơn nữa cây khỏe, có sức đề 
kháng sâu bệnh tốt hơn so với bón phân 
hóa học hoặc phân tươi không qua ủ.    
    Không những tận dụng được nguồn 
rác thải làm phân bón, mô hình còn góp 
phần thiết thực trong việc giữ gìn môi 
trường sạch sẽ, trong lành. Theo nhiều 
người dân ở các huyện Ân Thi, Phù Cừ, 
Khoái Châu: từ khi thực hiện dự án nói 
trên, lượng rác thải của mỗi hộ gia đình 
giảm đi 2/3 so với trước. Đặc biệt, ý thức 
người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi 
trường đã được nâng lên rõ rệt, không 
còn tình trạng người dân đổ rác bừa bãi 
ra đường, vấn đề vệ sinh môi trường từ 
nhà ra ngõ được đảm bảo sạch sẽ. Nếu 
triển khai trên diện rộng, mỗi huyện 
trung bình có từ 100 đến 150 tấn rác thải 
mỗi ngày, toàn bộ lượng rác này sẽ được 
tiêu thụ để “chiết xuất” thành  phân bón, 
hơn nữa còn giảm chi phí vận chuyển 
thu gom hàng trăm triệu đồng. 

* HIỆU QUẢ NHÂN ĐÔI, MÔ HÌNH 
NHÂN RỘNG

Theo ông Lê Đức Lành, Chi cực 
trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh 
Hưng Yên, từ hiệu quả kép nói trên, 2 
năm trở lại đây mô hình xử lý rác thải 
tại gia đình được tỉnh Hưng Yên nhanh 
chóng nhân ra diện rộng. Triển khai từ 
năm 2012 tại huyện Kim Động và thành 
phố Hưng Yên, ban đầu có hơn 800 hộ 
tham gia thí điểm ở 3 xã; đến nay chỉ 
sau hơn 2 năm đã “tăng tốc” lên gần 25 
nghìn hộ ở 100% số xã của huyện Kim 
Động và 50% xã, phường, thị trấn ở 
thành phố Hưng Yên và 8 huyện còn lại. 

 Theo ước tính của cán bộ chuyên 
môn, với 25 nghìn hộ gia đình hiện đang 
thực hiện xử lý rác thải tại nhà bằng chế 
phẩm sinh học, mỗi năm toàn tỉnh sẽ cho 
khoảng 7.500 tấn phân hữu cơ vi sinh trị 
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giá khoảng 15 tỷ đồng; ngoài ra còn tiết 
kiệm được trên gần 10 tỷ đồng phí vận 
chuyển, xử lý rác thải. Nếu không, việc 
chôn lấp, xử lý khối lượng rác, nước rỉ rác 
gia tăng hàng năm với hàng chục nghìn 
tấn rác, đòi hỏi diện tích đất và nguồn 
kinh phí lớn gấp nhiều lần, là nỗi trăn trở 
và bài toán khó đối với nhiều địa phương 
trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường. 
                Từ hiệu quả thiết thực của mô hình 
thí điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng 
Yên đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-
UBND về triển khai mô hình phân loại, 
xử lý rác thải tại hộ gia đình năm 2015 ở 
cả 10 huyện, thành phố tại gần 25.000 
hộ gia đình. Trong đó: huyện Khoái Châu  
20.000 hộ gia đình; huyện Kim Động và 
Phù Cừ mỗi huyện trên dưới 2.000 hộ... 
Đáng chú ý, việc triển khai nhân rộng 
mô hình này còn có sự vào cuộc tích cực 
của nhiều ban, ngành, đoàn thể. Ban 
Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với phòng Tài 
nguyên và Môi trường các huyện, thành 
phố triển khai tại trên 1.000 hộ gia đình 
thuộc các xã: Quang Hưng (huyện Phù 
Cừ); Trung Dũng (huyện Tiên Lữ); thị trấn 
Như Quỳnh (huyện Văn Lâm), Phú Thịnh 
(Kim Động); Trung Nghĩa, Hồng Nam, 
Quảng Châu (thành phố Hưng Yên)... Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai lồng 
ghép với chương trình xây dựng “khu 
dân cư 3 không” tại   xã Nhân Hòa (Mỹ 
Hào) và một số xã của các huyện Phù 
Cừ, Ân Thi, Văn Lâm, Văn Giang... Các tổ 
chức chính trị, xã hội của tỉnh đã triển 
khai, nhân rộng mô hình tại gần 1.000 
hộ gia đình.

Ông Trần Đăng Anh, Phó Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên 
khẳng định: mô hình xử lý rác thải tại 
hộ gia đình đang được tỉnh coi trọng 
là một trong những nhiệm vụ chính 
trong bảo vệ môi trường nông thôn. 
Đây cũng là một điểm nhấn, là giải pháp 
bền vững huy động được sự tham gia 
của cộng đồng dân cư nông thôn vốn 
chiếm 70% dân số của tỉnh. Hoạt động 
này không những nâng cao ý thức, trách 
nhiệm của nhân dân trong bảo vệ môi 
trường, mà còn góp phần giảm khối 
lượng rác thải sinh hoạt phát sinh; đồng 
thời tăng cường tái sử dụng chất hữu 
cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây 
trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp; giảm thiểu ô nhiễm và các dịch 
bệnh từ rác thải gây ra./.

HƯNG YÊN: BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT 
HÁT TRỐNG QUÂN CỔ DẠ TRẠCH

Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Hưng Yên vừa 
hoàn thành đề tài khoa 
học “Bảo tồn, khai thác và 
phát triển nghệ thuật hát, 
diễn xướng trống quân 
cổ xã Dạ Trạch, huyện 
Khoái Châu”. Đề tài nhằm 
nghiên cứu để tìm ra giải 
pháp bảo tồn nghệ thuật 
trống quân là di sản văn 
hóa phi vật thể độc đáo, 
một loại hình nghệ thuật 
đang đứng trước nguy cơ bị mai một.

 Đề tài do trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và du lịch tỉnh Hưng 
Yên thực hiện, bước đầu hệ thống và tổng hợp các yếu tố, giả thuyết về sự 
hình thành và những đặc điểm của hát trống quân Dạ Trạch. Đồng thời, đề 
cập những vấn đề cơ bản, chi tiết hiện tượng bản chất của nghệ thuật hát 
và diễn xướng, các vấn đề về thanh âm, điệu thức, nhịp điệu, tiết tấu, làn 
điệu, nhịp phách Trống quân cổ xã Dạ Trạch. Qua đó, khẳng định phong 
cách riêng mang tính độc đáo về nhạc cụ, không gian, lề lối và hình thức 
diễn xướng của loại hình nghệ thuật phong phú này.

Việc xác định làn điệu trống quân cổ xã Dạ Trạch dựa vào quy luật thanh 
điệu trong thơ rất có giá trị về mặt khoa học, chỉ ra được sai, đúng trong 
nhịp điệu tiết tấu. Đồng thời chỉ ra được những mặt hạn chế cũng như các 
mặt tích cực trong việc truyền dạy, bồi dưỡng, bảo tồn trống quân. Đề tài 
cũng đề xuất các giải pháp đúng định hướng chung của Nhà nước, phù 
hợp với xu thế của thời kỳ hội nhập sát với thực tiễn. Đề tài khoa học đã sưu 
tầm tài liệu thu thập, khảo sát thực địa khá công phu như số lượng người 
biết hát trống quân, độ tuổi các thành viên câu lạc bộ  số người tham gia 
các lớp truyền dạy.

 Hát trống quân ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu là loại hình nghệ 
thuật ca múa nhạc cổ của dân tộc, gắn với tín ngưỡng thờ đức thánh Chử 
Đồng Tử và công chúa Tiên Dung - một trong “tứ bất tử” của Việt Nam. 
Lời ca trong làn điệu hát trống quân phản ánh nhận thức của người dân 
về thiên nhiên, khát vọng về cuộc sống no ấm, mùa màng bội thu, “thiên 
thời địa lợi nhân hòa”. Nội dung lời hát còn đậm chất trữ tình, thể hiện rõ 
nét tình yêu nam nữ, hạnh phúc lứa đôi của người nông dân dưới chế độ 
phong kiến. Loại hình nghệ thuật này được lưu truyền từ xa xưa ở vùng 
đất Dạ Trạch được coi là một làn điệu dân ca cổ đặc sắc, đã từng đạt Huy 
chương vàng tại hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc năm 1997.  
  Tuy nhiên, nghệ thuật hát trống quân ở Dạ Trạch đang đứng trước 
nguy cơ bị thất truyền và ngày càng mai một, do lớp nghệ nhân từng tham 
gia hát trống quân được cha ông truyền lại trước đây hầu hết đã mất, chỉ 
còn lại một số ít nghệ nhân nay tuổi cao sức yếu. Do vậy hát trống quân Dạ 
Trạch đang rất cần được bảo tồn để lưu giữ những giá trị quý báu của di 
sản văn hóa phi vật thể. Mặt khác, hát trống quân cổ Dạ Trạch có những giá 
trị tâm linh cũng như văn hóa nghệ thuật nhất định, có thể khai thác phục 
vụ du lịch nhằm bảo tồn và phát huy cho mai sau loại hình nghệ thuật đậm 
đà bản sắc tâm hồn Việt./.

                                                                         Mai Ngoan
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Hơn 70% nguồn vốn do nhân 
dân đóng góp là kết quả qua 
5 năm thực hiện chương trình 
nông thôn mới ở Hưng Yên. Có 
được con số ấn tượng này là 
nhờ những kinh nghiệm hay, 
cách làm sáng tạo trong việc 
phát huy vai trò, sức mạnh của 
nhân dân, tạo nền tảng để 
công cuộc xây dựng nông thôn 
mới ở Hưng Yên đạt hiệu quả 
thiết thực và bền vững.

HUY ĐỘNG 70% NGUỒN LỰC TỪ NHÂN DÂN 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Trong tổng số nguồn vốn huy 
động qua 5 năm triển khai 
thực hiện với gần 28 nghìn 
tỷ đồng của toàn tỉnh Hưng 

Yên, riêng nguồn lực từ nhân dân 
đóng góp gần 20.000 tỷ đồng. Trong 
đó tiền mặt khoảng 320 tỷ đồng, hiến 

đất thổ cư và đất nông nghiệp, ngày 
công lao động trị giá hơn 3,3 nghìn tỷ 
đồng, người dân tự đầu tư xây dựng 
công trình nhà ở, công trình phụ trợ, 
chỉnh trang khuôn viên hơn 14 nghìn tỷ 
đồng.Với sự đóng góp lớn từ sức dân, 
đến nay bình quân toàn tỉnh đạt gần 15 
tiêu chí/xã; đã có 35 xã được công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới.

 Đáng chú ý, toàn tỉnh đã huy động 
gần 1.400 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn 
đầu tư làm đường giao thông nông 
thôn, làm mới cải tạo hơn 860 km. Để 
khuyến khích nhân dân chung sức đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, 
tỉnh Hưng Yên cũng đã hỗ trợ “vốn mồi” 
hơn 200 tỷ đồng để các địa phương làm 
hơn 1.000 km đường giao thông tới 
tận thôn xóm. Theo đó đã có hơn 60% 
số xã đăng ký xây dựng nông thôn mới 
đạt tiêu chí về giao thông. Đã xuất hiện 
nhiều điểm sáng về phong trào nhân 
dân tự nguyện hiến đất làm đường giao 
thông, chỉnh trang khuôn viên nông 
thôn như các xã: Bảo Khê, Hồng Nam 
(thành phố Hưng Yên); Phù Ủng (Ân Thi); 
Đình Cao (Phù Cừ), Nhân Hòa (Mỹ Hào), 
Yên Phú (Yên Mỹ)... Riêng xã Bảo Khê, 
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người dân đã hiến hơn 25 nghìn m2 đất 
trị giá gần 20 tỷ đồng để mở rộng đường 
giao thông. Tại thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa 
(Mỹ Hào), người dân tự nguyện đóng 
góp gần 2 tỷ đồng tiền mặt để bê tông 
hóa đường liên thôn và sửa chữa nâng 
cấp đường điện chiếu sáng.

Điểm nhấn trong phong trào nhân 
dân chung sức tham gia xây dựng nông 
thôn mới ở Hưng Yên còn là mô hình 
“khu dân cư 3 không” được nhân rộng: 
Không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm 
môi trường, không lãng phí, hủ tục lạc 
hậu trong việc cưới việc tang được các 
địa phương ở Hưng Yên hưởng ứng 
và đạt hiệu quả thiết thực, đang mở ra 
những bước đột phá cho chương trình 
xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn 
tỉnh đã có gần 140 thôn thực hiện tốt 
việc bảo vệ môi trường, xây dựng nghĩa 
trang đồng bộ để giảm chi phí, tiết kiệm 
đất; điển hình như các thôn: Bình Lương 
(Tân Quang - Văn Lâm), Ninh Tập (Đại 
Tập - Khoái Châu), Ngô Xuyên (Quảng 
Lãng - Ân Thi); Thọ Lão (Quang Hưng 
- Phù Cừ), Quảng Lạc (Phú Thịnh - Kim 
Động)... 

 Cùng với xây dựng hạ tầng nông 
thôn, tỉnh Hưng Yên đã vận động nhân 
dân đổi mới và phát triển các hình thức 
sản xuất có hiệu quả ở nông thôn như: 
phát triển mô hình kinh tế trang trại, 
tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, hình 
thành nền nông nghiệp sản xuất hàng 
hóa hiệu quả cao... Hiện trên địa bàn 
tỉnh đã có hơn 700 mô hình trang trại 
làm ăn có lãi; hình thành nhiều vùng 
sản xuất nông nghiệp hàng hóa cho thu 
lãi từ 200 triệu đồng đến hơn 300 triệu 
đồng/ha mỗi năm như: vùng trồng hoa 
cây cảnh ở các huyện Văn Giang, Khoái 
Châu, Văn Lâm; vùng trồng cây ăn quả 
đặc sản nhãn, vải, cam, bưởi, chuối ở 
thành phố Hưng Yên và các huyện Phù 
Cừ, Khoái Châu, Văn Giang, Yên Mỹ, Kim 
Động, Tiên Lữ; các vùng nuôi trồng thủy 
sản ở Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động... 
Theo đó, đã tạo đà để nông nghiệp 
nông thôn phát triển hiệu quả cao và ổn 
định./.

Mai Ngoan
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BÁO ĐỘNG TÌNH TRẠNG 
NGUỒN NƯỚC NGẦM BỊ SỤT 

GIẢM VÀ Ô NHIỄM 
Trong 3 năm trở lại đây, mỗi khi bước vào mùa nắng nóng, 

nhiều vùng ở Hưng Yên thương bị khan hiếm nguồn nước sạch. 
Nguồn nước ngầm không những bị nhiễm sắt mà còn bị giảm 
sâu đang cảnh báo những nỗi lo về nước sinh hoạt.

 Theo phản ánh của nhiều người dân ở các huyện Văn Lâm, 
Văn Giang: về mùa hè, các giếng khoan và giếng khơi của hàng 
trăm hộ dân bị cạn kiệt nước. Nhiều gia đình gặp phải hiện 
tượng tụt mực nước ngầm, không thể bơm được nước phục 
vụ sinh hoạt, phải nối thêm ống trõ từ 2 đến 4 m và nâng công 
suất máy bơm mới khai thác được nước. Trước hiện tượng này, 
không ít gia đình đã phải đầu tư kinh phí lên hơn 10 triệu đồng 
để khoan lại giếng nâng cao độ sâu khai thác nước, nếu trước 
đây chỉ cần khoan ở mức trên 40 m, nay phải sâu thêm đến 90m 
mới đảm bảo lưu lượng và chất lượng. Điển hình là ở các xã Lạc 
Hồng ; Trưng Trắc; Đình Dù, thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm); Long 
Hưng, Thắng Lợi, Cửu Cao, thị trấn Văn Giang( huyện Văn Giang)

Cùng với kham hiếm, nguồn nước ở Hưng Yên còn bị ô nhiễm 
nghiêm trọng. Theo kết quả phân tích của Sở Tài nguyên môi 
trường Hưng Yên, chất lượng nước mặt tại một số dòng kênh 
mương trên địa bàn tỉnh cũng đang ô nhiễm ở mức báo động do 
nước thải sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, chất thải chăn nuôi, 
sản xuất nông nghiệp. Trong đó các chỉ số đều vượt mức cho 
phép như: TSS vượt từ 1 đến gần 2 lần; COD vượt từ 1 đến 2,8 lần; 
BOD5 vượt từ 1,3 đến hơn 4 lần; Coliform vượt từ 1 đến 1,3 lần

 Nước mặt ô nhiễm đã ngấm xuống lòng đất kéo theo nguồn 
nước ngầm cũng bị ảnh hưởng. Ông Trần Huy Vinh, cán bộ Trung 
tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn tỉnh Hưng Yên cho biết, 
về chất lượng nước ngầm qua kết quả lấy và phân tích mẫu nước 
Bộ chỉ số năm 2015 trên địa bàn tỉnh cho thấy: có 30% số mẫu 
nhiễm chỉ số Clorua; 12,6% số mẫu nhiễm Cliform tập trung tại 
các huyện Ân Thi Phù Cừ; Tiên Lữ; TP Hưng Yên; Khoái Châu, Kim 
Động. Riêng tại 2 huyện Khoái Châu và Ân Thi có 11,7% số mẫu 
nhiễm Ecoli. 

Trước tình trạng trên, các ngành chức năng ở Hưng Yên đã 
đưa ra một số giải pháp. Trong đó, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp 
tục xây dựng các nhà máy cấp nước tập trung tại các vùng bị ô 
nhiễm nguồn nước theo chương trình mục tiêu quốc gia nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Sở Tài nguyên và Môi 
trường đang xây dựng đề án “Bảo vệ môi trường, phòng chống 
biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 -2020” ; trong đó đưa ra các biện 
pháp đồng bộ, tạo chuyển biến cơ bản trong vấn  đề  bảo vệ 
nguồn tài nguyên nước./.

                                                                             P.V                   
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Theo các nhà nghiên cứu, đây 
là tòa tháp cửu trùng (tháp chín 
tầng) làm bằng đất nung duy 
nhất, được xây dựng từ thời Lý 
- Trần hiện còn tồn tại trong hệ 
thống các đền, chùa của Hưng 
Yên. Tòa tháp nằm trong quần thể 
các các di vật của ngôi đền nghìn 
tuổi Đậu An, xã An Viên (Tiên Lữ).

Theo thần phả, đền Đậu An thờ 
Ngọc Hoàng thượng đế, Ngũ 
lão tiên ông và Thiên tiên, địa 
tiên, tương truyền là những 

vị tiên giúp đỡ dân làng khai khẩn đất 
hoang, diệt trừ thú dữ, bảo vệ mùa 
màng.

Tòa tháp chín tầng bằng đất nung 
nằm trong sân đền chính, có chiều cao 
4,5m, nhỉnh hơn ngôi nhà truyền thống 
của người Việt, được các nhà nghiên cứu 
đánh giá là một công trình kiến trúc rất 
có giá trị xây dựng từ thời Lý – Trần và đã 
qua nhiều lần  trùng tu. 

 Trải qua bao dâu bể của lịch sử, tòa 
tháp đất nung vẫn vững chãi trước sức 
hủy hoại của thiên nhiên nhiều thế kỷ. 
Tuy vậy, thời gian gần đây, để bảo vệ 
tháp trước tác động của con người, Ban 
quản lý đền Đậu An đã phải cho xây 
tường rào bao quanh tháp...  

 Tích xưa truyền rằng, tháp là gạch 
nối giữa trời và đất, nơi Ngọc hoàng 
Thượng đế và các đấng thần tiên giáng 
trần vào ngày hội đền. Chiều cao chín 
tầng của tháp có lẽ phản ánh quan niệm 
của người xưa về chốn cửu trùng cao xa 
tít tắp chín tầng mây. 

  Nhìn từ xa, tòa tháp có dáng cao 
thon gọn, đầy vẻ huyền bí giữa tứ bề cây 
cổ thụ mùa này đang nhú lộc non. Càng 
lại gần, sắc hồng của tháp càng nổi bật, 
lấn át lớp rêu phong. Nhiều viên gạch 
xây tháp vẫn hồng hào, ánh lên vẻ mịn 
màng tưởng như nhờ hứng sương, dãi 

nắng, hong gió nhiều thế kỷ mới khiến 
chúng trơn nhẵn như vậy. Đáy tháp có 
chu vi khoảng 8m. Các tầng tháp đều có 
tứ mái lợp ngói xưa, 4 góc tạo hình cong 
mũi hài rất mềm mại, duyên dáng. Mỗi 
tầng đều trổ cửa nhìn ra bốn phía theo 
lối kiến trúc cuốn tò vò. Tùy vị trí quan 
sát, người chiêm bái có thể nhìn xuyên 
từ bên này sang bên kia tháp qua các ô 
cửa tò vò, gợi cảm giác thấu suốt, linh 
thiêng. Càng lên cao, các tầng càng thu 
hẹp dần và kết thúc bằng một chỏm 
nhọn hình bầu rượu, dân gian còn gọi là 
Hồ Lô...

  Ấn tượng nhất về trang trí trên 
tháp chính là hình vũ nữ chăm đội hoa 
sen khỏe khoắn, phồn thực, nổi bật ở 
4 góc của tầng tháp đầu tiên. Ngoài ra, 
lối trang trí trên tháp rất phong phú, đa 
dạng với nhiều loại họa tiết khác nhau. Ở 
các tầng trên, cạnh ngoài mỗi viên gạch 
đều có khắc cách điệu rất mềm mại các 
hình tượng: cánh sen, chim thần Garu, 
rồng vờn mây, ngựa, voi, mây, lửa … 
chứng tỏ trình độ tạo tác tài hoa của các 
nghệ nhân xưa. 

 Tiến sĩ Hoàng Mạnh Thắng, nguyên 
Phó chủ tịch Hội VHNT Hưng Yên cho 
rằng, chất liệu của tháp vừa có dáng 
dấp tháp Đình Bảng, vừa có nét Chăm 
Pa. Tháp dựng bằng gạch, sử dụng kết 

cấu mộng theo lối cổ và keo kết dính tạo 
thành một khối thống nhất, vững chắc. 
Phần đế tháp kiểu chân quỳ dạ cá. Thân 
bệ được lắp ghép bằng các viên gạch 
hình vuông, bên trong trang trí hình 
rồng uốn lượn. Phần cạnh mặt bệ là các 
viên gạch trang trí hình các cánh sen, 
tầng cánh sen dưới ôm khép tầng cánh 
sen trên nom rất hài hòa, sinh động, 
trông xa như một đài sen đang nở. Kiểu 
tạo dáng và trang trí này được nhiều nhà 
nghiên cứu cho rằng, đó là dấu ấn của 
thời Trần…

Theo tiến sĩ Hoàng Mạnh Thắng, trên 
một số viên gạch có đánh dấu số thứ tự, 
tuy đã bị đảo lộn nhưng điều này cho 
thấy những viên gạch xây trên tháp đã 
được khắc, rạch và đánh dấu trước khi 
nung. Một vài viên gạch trên tháp ghi 
chữ Hán: An Viên kim xã (xã An Viên), 
Hoàng triều Cảnh Trị ngũ niên (1667). 
Điều này chứng tỏ tháp được xây dựng 
thêm hoặc tu sửa vào thời gian này, 
dấu ấn để lại đến này nay hầu như còn 
nguyên vẹn trên kiến trúc. 

  Ngoài tháp đất nung, đền Đậu An 
còn có bệ tòa sen đất nung đặt trong 
hậu cung của đền, dài 2,7m, rộng 1,3m. 
Bệ tòa sen được xây dựng cùng niên đại 
với tháp cửu trùng. Do đặt trong hậu 
cung, ít người được chiêm bái so với 
tháp chín tầng nhưng vẻ đẹp độc đáo 
của bệ toà sen khiến những ai từng biết 
đều rất ấn tượng với kiểu dáng cùng 
những hình khối chạm nổi cánh sen, 
lưỡng long chầu lá đề, hoa văn sóng 
nước… trên thân bệ.

 Tháp cửu trùng đất nung cùng với 
bệ tòa sen đất nung tồn tại tương đối 
nguyên vẹn đến ngày nay được các nhà 
nghiên cứu đánh giá rất cao về giá trị 
khảo cổ thời Lý - Trần, nhất là ở nơi khí 
hậu nhiệt đới, lại trải qua nhiều cuộc 
can qua. Các di vật bằng đất nung ở đền 
Đậu An và toàn cảnh đền tạo thành một 
quần thể di tích với kiểu kiến trúc đặc 
sắc, góp phần làm nên tinh hoa văn hóa 
Hưng Yên. 

TÒA THÁP CỬU TRÙNG
ở ngôi đền nghìn tuổi của Hưng Yên

MINH HUỆ*
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Bước chân hướng về phía trước, đặt gót 
chân xuống trước rồi tiếp tục đặt phần còn 
lại của bàn chân. Chuyển người ra phía trước 
dồn lực vào mũi chân

2. Nâng cao gót chân của chân kia, dồn 
lực vào mũi chân đưa người hướng về trước 
đồng thời bước lên phía trước và lặp lại động 
tác như động tác 1.

Bước chân không nên quá dài. Mắt nhìn 
thẳng, cằm song song với mặt đất. Hai tay co 
khoảng 70 độ, đánh tay theo mỗi bước chân, 
khuỷu tay không được vung ra ngoài, bàn tay 
thả lỏng, tránh nắm chặt. Hơi thở điều hoà 
theo mỗi bước chân. Tốc độ đi bộ lý tưởng là 
5km/giờ. Với những người bình thường chỉ 
nên đi bộ 30-60 phút mỗi ngày(Bạn có thể 
kết hợp đi bộ với các bài tập căng cơ)

Bước đi phù hợp: Mỗi người đều có một 
dáng đi tự nhiên với độ sải bước chân nhất 
định, nó có thể dài hơn hoặc ngắn hơn sải 
chân của người khác. Một trong những lỗi 
mà bạn hay mắc phải khi đi bộ là cố gắng 
bước dài hơn sải chân của mình để đi bộ 
nhanh hơn. Điều này là hoàn toàn bình 
thường khi bạn chạy. Còn khi đi bộ, bước 
quá dài so với sải chân có thể khiến bạn 
đau cơ, khớp xương, đau giữa lòng bàn 
chân, đau đầu gối, hông và gót chân. Nếu 
bạn muốn tăng tốc, hãy tập trung vào việc 
tăng các bước trong một đơn vị thời gian, 
chứ không phải là cố bước cho dài hơn. 
Bạn nên đi bộ nhanh như thế nào? Điều đó 
hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ bạn tập, 
độ dài sải chân và mức độ luân chuyển bước 
chân. Dưới đây là một vài hướng dẫn chung:

1. Điều hoà dần dần bước chân: khoảng 
115-120 bước/phút

2. Đi bộ nhanh là khoảng 135 bước/ 
phút.

3. Đi bộ nhanh hơn (hay chạy chậm) bắt 
đầu ở mức 160 bước/phút. Phần lớn mọi 
người không thể đi bộ ở mức độ này. Sẽ dễ 
dàng và hiệu quả hơn khi bạn chuyển sang 
chạy bước nhỏ khi bạn đã đi bộ đạt đến mức 
cao này.

Hãy chú ý tới dáng đi của bạn: Đứng 
thẳng người, chân hướng về phía trước, 
bụng thóp, lưng thẳng, cổ thẳng với vai, đầu 
thẳng và mắt nhìn thẳng về phía trước tầm 
10-20 m. Khi đi bộ, lực của cơ thể bạn dồn 
về phía trước. Khung xương chậu sẽ quay 
hướng về phía trước theo từng nhịp bước 
chân, nhưng không nên lắc từ bên này sang 
bên kia. Cố gắng giữ chân thẳng với hông 
và ngón chân hướng về phía trước, không 
hướng vào trong hay hướng ra ngoài .

Những người cao tuổi chỉ nên đi bộ với 
cường độ thấp, việc đi bộ với cường độ thấp 
sẽ không gây ảnh hưởng đến cấu trúc xương 
khớp mà nó giúp di chuyển thăng bằng, tinh 
thần thoải mái, trí tuệ minh mẫn và phòng 
chống những bệnh của người già.

Với những người trẻ tuổi, việc đi bộ hàng 
ngày sẽ giúp cơ thể dẻo dai, giảm stress 
trong cuộc sống, giảm nguy cơ mỡ máu do 
việc ăn uống không lành mạnh. Hơn thế 
nữa, nó giúp chị em kiểm soát được trọng 
lượng cơ thể . Chỉ cần bạn đi với cường độ 
nhanh, tăng giảm tốc độ liên tục sẽ tiêu hao 
năng lượng một cách đáng kể. Theo nghiên 
cứu của các chuyên gia, nếu phụ nữ đi bộ 1 
giờ mỗi ngày và 5 lần trong một tuần có thể 
tiêu hao được 1.500 calo mỗi ngày và loại bỏ 
khoảng 11 kg mỡ thừa mỗi năm. Duy trì việc 

này bạn sẽ luôn có được cơ thể thon gọn mà 
không cần phải lo ảnh hưởng đến sức khỏe. 
Ngoài ra, nó còn cải thiện đời sống vợ chồng 
cho bạn và giúp phụ nữ mang bầu dễ sinh 
hơn khi chuyển dạ.

Về trang phục:  Bạn nên chọn những 
trang phục thoáng mát thấm mồ hôi, vào 
mùa đông phải mặc đủ ấm nhưng vẫn phải 
dễ vận động. Hãy chọn một đôi giày vừa 
chân để không bị nhức mỏi chân sau mỗi 
lần tập.

Về thời gian tập luyện:
Vào buổi sáng, bạn nên dậy sớm tập 

trong khoảng 5-6h sáng (nếu thời tiết tốt). 
Khoảng thời gian này nhiệt độ mát mẻ, 
đường chưa có nhiều người và phương tiện 
vì thế bạn sẽ tránh được tiếng ồn và ô nhiễm 
và cũng để kịp bắt đầu cho công việc hàng 
ngày của mình. Việc tập luyện trong thời 
gian này sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái 
suốt cả ngày, bạn có thể giải quyết những 
công việc của mình một cách nhanh hơn và 
hiệu quả hơn.

Thường nhiều người không có thời gian 
cho đi bộ buổi chiều, nhưng nếu được bạn 
nên đi bộ trong khoảng 15-19h để tăng 
cường sức bền cho cơ thể và xây dựng cơ 
bắp.

 Buổi tối, sau 19h bạn có thể đi bộ thay 
vì ngồi trước màn hình ti vi. Tuy nhiên, hãy 
chú ý chỉ nên đi bộ sau bữa ăn hơn 1 tiếng để 
không làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thu 
của hệ tiêu hóa. Nhưng cũng không nên tập 
quá 21h vì cơ thể cần 1-3 giờ để làm dịu các 
hoạt động chuyển hóa sau vận động.

Đi bộ vào giờ nào, tốc độ đi bộ bao nhiêu 
là phù hợp, thời gian đi bộ trong bao lâu, tất 
cả chỉ là tương đối, không có quy tắc nào 
chung cho tất cả mọi người. Tùy tình trạng 
sứ khỏe, thời tiết trong ngày mà chọn thời 
gian nào thì đi bộ cho tốt nhất, thậm chí là 
không đi bộ nếu thời tiết hôm đó xấu. Về 
tốc độ đi bộ, và đi bộ trong bao lâu là do 
bạn quyết định, miễn là ngày hôm sau bạn 
cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn, có nghĩa là 
bạn đã luyện tập phù hợp, nếu là ngược lại 
thì cần giảm tốc độ, giảm số lượng thời gian 
đi bộ.

Để tạo thêm động lực tập luyện bạn có 
thể đi cùng bạn bè, người thân. Vừa đi bộ 
vừa nói chuyện sẽ giúp bạn quên đi mệt 
mỏi, tăng thời gian tập luyện và hiệu quả sẽ 
cao hơn.

Hội KHHGĐ tỉnh Hưng Yên

ĐI BỘ NHƯ THẾ NÀO CHO TỐT
Đi bộ vốn là việc hoàn toàn tự nhiên của con người. Đó là một trong những 

kỹ năng được hình thành sớm nhất, thậm chí trước khi chúng ta học nói và 
học cách ăn uống. Bạn có thể đi bộ thoải mái mà không sợ bị quá sức. Thể 
dục đi bộ có thể tăng sức bền, làm xương chắc khoẻ, cải thiện sức khoẻ và giúp 
bạn điều chỉnh cân nặng cơ thể. Và đã có rất nhiều người thành công trong 
việc giảm cân và giữ cân nặng vừa phải khi lấy đi bộ làm lộ trình tập luyện. 

Xin giới thiệu với các bạn các kiến thức đi bộ cơ bản, giúp bạn đi bộ an 
toàn, hiệu quả.
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Những công trình kiến trúc độc đáo
Theo nghiên cứu của các nhà khoa 

học, khu di tích Phố Hiến hình thành và 
phát triển là thành quả kết tinh từ quá 
trình đô thị hóa Phố Hiến cổ. Từ thế kỷ 
16 và 17, Phố Hiến đã là trung tâm chính 
trị, kinh tế, văn hóa với nhiều mối giao 
lưu quốc tế với các nước như: Trung 
Quốc, Hà Lan, Nhật Bản, Pháp... Nơi đây 
trở thành điểm trung chuyển và là cửa 
ngõ của mọi tuyến giao thương đường 
sông từ vùng biển Bắc Bộ đi sâu vào đất 
liền tới Kinh thành Thăng Long

Khu di tích Phố Hiến cũng là một 
quần thể các công trình kiến trúc nghệ 
thuật tiêu biểu mang những dấu ấn 
riêng, thể hiện những giá trị độc đáo 
trong hệ thống đô thị cổ Việt Nam. Phố 
Hiến khởi nguồn trong thời kỳ hưng 
thịnh được dân bản địa và thương nhân 
nước ngoài xây dựng nên các công 
trình kiến trúc tuyệt vời như bến cảng, 
thương điếm, đền đình chùa. Trong 
đó, nhiều công trình mang vẻ đẹp đặc 
trưng văn hóa Việt, một số công trình 
có sự kết hợp hài hòa tinh xảo với kiến 
trúc phương Tây nhưng vẫn mang đậm 
hồn Việt. 

Phố Hiến sau khi suy tàn nhưng vẫn 
còn hiện hữu đến ngày nay nhiều công 
trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, 
chứng minh cho thời kỳ phát triển rực 
rỡ của một “Tiểu Tràng An” xưa, là di sản 
vô giá của kho tàng văn hóa dân tộc và 
nhân loại. Nổi bật trong đó là những 
công trình kiến trúc thuần Việt như: 
chùa Chuông, chùa Nễ Châu, đình chùa 
Hiến, đền Mẫu, đền Mây, đền Kim Đằng, 
Văn miếu Xích Đằng... Tại các di tích này 

Phố Hiến - Những giá trị đặc biệt 
CỦA ĐÔ THỊ CỔ VIỆT NAM

Khu di tích Phố Hiến được công nhận là “Di tích Quốc gia đặc biệt” đang khơi dậy cho vùng 
đất Hưng Yên những tiềm năng lớn và mở ra những bước đi mới trong phát triển văn hóa 
du lịch. Đây cũng là sự khẳng định những giá trị to lớn của Phố Hiến trong lịch sử văn hóa 
dân tộc Việt Nam; đồng thời đặt ra vấn đề lớn trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị 
của một vùng đất cổ Phố Hiến xứng tầm với một di tích Quốc gia đặc biệt.

còn lưu giữ được các mảng chạm khắc 
hoa văn chủ yếu là tứ linh, tứ quý, hoa 
văn, đầu rồng cùng các bức châm thư 
với nghệ thuật thư pháp thanh thoát, 
uyên bác. Riêng chùa Chuông, đình An 
Vũ được làm kiểu bốn mái mang nét 
đặc trưng của kiến trúc thời Lê. Còn đền 
Mây, đền Mẫu, đền Trần, Văn miếu Xích 
Đằng mang đặc trưng kiến trúc thời 
Nguyễn với kiểu dáng tường hồi bít đốc, 
cùng các mảng chạm khắc tứ linh và tứ 
quý đan xen. Trong khi đó, đình chùa 
Hiến, chùa Nễ Châu mang dáng dấp 
nghệ thuật chạm khắc thời Lê - Nguyễn 
cũng là dấu tích về sự phát triển rực rỡ 
của Phố Hiến thời hoàng kim

Tại Phố Hiến còn có những công 
trình kiến trúc của người Việt kết hợp 

với kiến trúc Trung Hoa và phương Tây 
như: Đông đô Quảng Hội, đền Thiên 
Hậu, chùa Phố, Võ Miếu. Mái của các 
công trình này chủ yếu là lợp ngói ống. 
Các mảng chạm khắc được dựa theo các 
tích cổ trong dân gian như: cá chép vượt 
vũ môn hóa rồng, hoa sen úp, lân hý cầu, 
kết nghĩa vườn đào, bát mã quần phi... 
Ngoài ra, nhà thờ thiên chúa giáo tọa 
lạc giữa trung tâm Phố Hiến được xây 
từ thế kỷ thứ 17 mang đậm kiến trúc gô 
tích vòm theo kiểu vòng cung ba thùy. 
Nét kiến trúc mỹ thuật của từng di tích 
đều góp phần vào việc chứng nhận làm 
sáng tổ các giai đoạn, các thời kỳ lịch sử; 
là cơ sở để các nhà khoa học nghiên cứu 
về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật 
của Phố Hiến nói riêng và dân tộc Việt 
Nam nói chung

MAI NGOAN*

Văn miếu Xính Đằng tại thôn Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên 
là một di tích quan trọng trong quần thể di tích Phố Hiến.
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Cùng với kiến trúc độc đáo, các di tích 
đều toát lên sự thâm nghiêm của không 
gian u tịch gắn với sự bài trí tượng thờ 
trong khung cảnh thiên nhiên hài hòa 
khiến nhiều di tích ở Phố Hiến tạo được 
ấn tượng khá mạnh và sâu lắng trong 
du khách. Đó là chùa Chuông phong 
cảnh tuyệt mỹ được ví là thắng cảnh 
“đẹp nhất Sơn Nam”, là đền Mẫu cổ kính 
ẩn mình dưới bóng cây cổ thụ 3 gốc soi 
bóng lung linh bên hồ Bán nguyệt thơ 
mộng, là đền Mây thấp thoáng bên 
bờ sông Hồng được coi là đệp hơn cả 
“trăm cảnh nghìn cảnh”. Những di tích 
này cũng được coi là những địa danh 
nổi tiếng trong tuyến du lịch xuôi sông 
Hồng về Phố Hiến.

Bảo tồn cho mai sau
Khu di tích Phố Hiến được Chính 

phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt 
làm khởi sắc một vùng đất cổ, là niềm 
vinh dự, tự hào của nhân dân tỉnh Hưng 
Yên. Những năm qua, công tác trùng 
tu, bảo tồn khu quần thể khu di tích 
Phố Hiến luôn được tỉnh Hưng Yên coi 

trọng. Từ năm 1997 đến nay, tỉnh đã tiến 
hành dự án tu bổ, tôn tạo Quần thể di 
tích Phố Hiến để phục hồi và bảo tồn 
các giá trị văn hóa lịch sử. Trong đó, các 
di tích như: Văn miếu Xích Đằng, chùa 
Chuông, đền Mẫu, Đông Đô Quảng Hội, 
đình chùa Hiến... là những công trình đã 
được tu bổ, tôn tạo tổng thể để bảo vệ, 
gìn giữ cho kho tàng di sản quý giá của 
vùng đất văn hiến. Các hạng mục được 
phục hồi đảm bảo đúng quy trình kỹ 
thuật và nguyên tắc bảo tồn, góp phần 
khai thác và phát huy các giá trị của di 
tích cho mai sau

Tỉnh Hưng Yên cũng đang triển khai 
từng bước các nhóm dự án theo Quyết 
định số 744/QĐ-TTg ngày 27/5/2010 
của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê 
duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn 
tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến 
gắn với phát triển du lịch”, thông qua 
quy hoạch sẽ hoàn thiện không gian 
kiến trúc về bảo tồn, tôn tạo và phát 
huy giá trị Phố Hiến, để Hưng Yên không 
những phát triển về kinh tế xã hội mà 

Chùa Chuông

Đông Đô Quảng Hội

Đền Mẫu

Hồ Bán Nguyệt

còn mở ra tiềm năng lớn về văn hóa du 
lịch. Theo đó, phạm vi nghiên cứu của 
Quy hoạch khoảng gần 2.000 ha theo 
ranh giới Phố Hiến cổ và nằm trong giới 
hạn thành phố Hưng Yên, phù hợp với 
quy hoạch chung xây dựng thành phố 
Hưng Yên đến năm 2020.

Quần thể Phố Hiến trở thành Di tích 
Quốc gia đặc biệt cũng là tiền đề để 
Hưng Yên phát huy giá trị lịch sử, tiềm 
năng du lịch sau thời gian dài bị lãng 
quên. Việc khai thác, phát huy giá trị 
của di tích sẽ góp phần bảo lưu những 
giá trị văn hóa truyền thống của những 
dấu tích cổ xưa trên đất Phố Hiến. Hiện 
nay, tại các di tích như đền Mẫu, chùa 
Chuông, đình chùa Hiến... đều trở thành 
những trung tâm sinh hoạt văn hóa tín 
ngưỡng được du khách trong cả nước 
biết đến. Đáng chú ý, việc khôi phục 
“Các lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến” 
được gắn với các di tích đã góp phần 
tái hiện về một vùng đất “trên bến dưới 
thuyền” xưa, đã đi vào lịch sử với câu ca 
“Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”./.
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