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Thế giới khoa học

5 thành tựu khoa học kỹ thuật vĩ đại của nhân loại



LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN
BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH KHÓA I, NHIỆM KỲ 2013-2018
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Căn cứ QĐ số 1148/QĐ-UBND, Căn cứ quy chế hoạt động của Ban chấp hành 
Liên hiệp hội, Căn cứ công văn số 620/SNV- TCBCTCPCP, được sự đồng ý của 
UBND tỉnh Hưng Yên. Ngày 06 tháng 9 năm 2016, Ban Chấp hành Liên hiệp hội 
tỉnh khóa I tiến hành họp phiên thứ 6 ( Thành phần mở rộng) nhằm triển khai 
một số nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm , bầu bổ sung một số đồng chí 
vào Ban Chấp hành  Liên hiệp hội và bầu chức danh Tổng thư ký khóa I, nhiệm 
kỳ 2013-2018.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã bầu được 05 
đồng chí vào Ban Chấp hành Liên Hiệp hội , 01 đồng chí vào chức danh tổng thư 
ký khóa I, nhiệm kỳ 2013-2018

Danh sách 05 đồng chí  trúng cử vào Ban Chấp hành gồm:
Đồng chí: Đỗ Hữu Nhân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban T.T, BTG Tỉnh ủy;
Đồng chí: Nguyễn Thị Anh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế;
Đồng chí: Bùi Huy Cường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, phụ trách Tỉnh đoàn;
Đồng chí: Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
Đồng chí: Nguyễn Văn Tăng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh.
Đồng chí Ngô Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội nhãn lồng đã được bầu làm Tổng Thư 

Ký Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hưng Yên.
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Năm Bính Thân qua đi, xuân Đinh Dậu đang đến 
mang theo nhiều hy vọng về một năm mới tốt lành. 
Đối với ngành Khoa học và Công nghệ, năm 2016 ghi 
dấu ấn với thành công từ những đề tài, dự án, nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ tạo nên những thành 
quả quan trọng, góp phần nâng cao năng suất, chất 
lượng một số cây trồng, vật nuôi và các sản phẩm 
hàng hóa chủ yếu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.  

Năm 2016, ngành khoa học công nghệ Hưng Yên 
có 29 đề tài, dự án, chương trình, nhiệm vụ và 11 
hoạt động chuyển giao thuộc nhiều lĩnh vực được 
triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với tổng kinh 
phí hơn 20 tỷ đồng. Thông qua các đề tài, dự án, 
chương trình, nhiệm vụ, nhiều công nghệ mới được 
ứng dụng, nhiều tiến bộ KHCN trong sản xuất rau, 
hoa quả được thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực 
như: nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô, trồng 
cây trong nhà lưới, trồng hoa công nghệ cao, trồng 
rau theo quy trình VietGap.... Nhiều giống cây trồng, 
vật nuôi mới được đưa vào xây dựng các mô hình 
điểm cho năng suất, giá trị kinh tế cao để nâng cao 
hiệu quả sản xuất như: măng tây, lúa N25, hoa Lily, cá 
chép giòn, thỏ Niu-di-lân, bò lai Brahman đỏ… Đó là 
một trong những nền tảng tạo nên những khởi sắc 
quan trọng về lâu dài.

Hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công 
nghệ năm 2016 đã có nhiều chuyển biến tích cực. 
Các mô hình khoa học và công nghệ đã đáp ứng 
nhu cầu thực tiễn, giải quyết được những vấn đề bức 
thiết của từng địa phương. Thông qua các mô hình 
khoa học và công nghệ đã giúp người dân chuyển 
đổi được nhận thức, coi tiến bộ khoa học và công 
nghệ là nguồn lực thiết thực giúp họ xóa đói, giảm 
nghèo, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ chế thị 
trường. Một số nhiệm vụ tập trung ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, 

phát huy giá trị kinh tế cho các nông sản chủ lực 
truyền thống của địa phương. Ví dụ: Nghiên cứu ứng 
dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho gà Đông Tảo 
và gà lai Đông Tảo; mô hình thâm canh cam, quýt ít, 
không hạt chất lượng; mô hình nghiên cứu, sản xuất 
thử nghiệm phân bón chuyên dùng cho nhãn chín 
muộn huyện Khoái Châu;...  

Đến nay, toàn tỉnh có 7 sản phẩm nông nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 
giấy chứng nhận bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Các 
sản phẩm được bảo hộ đã góp phần nâng cao chất 
lượng, quá trình kiểm tra, quản lý nghiêm ngặt, tăng 
khả năng cạnh tranh, nhiều sản phẩm khẳng định 
chỗ đứng trên thị trường như: mật ong hoa nhãn 
Hưng Yên, quất cảnh Văn Giang, chuối tiêu hồng 
Khoái Châu, gà Đông Tảo, nhãn lồng Hưng Yên, vải 
lai chín sớm Phù Cừ và sản phẩm thủ công mỹ nghệ 
chạm bạc Huệ Lai.. 

Ông Ngô Xuân Thái, giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ cho biết: thời gian qua, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã triển khai thực hiện các mô hình ứng 
dụng Khoa học và Công nghệ  vào sản xuất và đời 
sống trên, mang lại kết quả thành công cả về tính 
khoa học và hiệu quả kinh tế. Năm 2017, để việc ứng 
dụng kết quả của các đề tài, dự án tại địa phương 
đạt hiệu quả cao, tỉnh cần tập trung huy động mọi 
nguồn lực  để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
khoa học công nghệ,  coi trọng đào tạo cán bộ khoa 
học công nghệ trong một số lĩnh vực mũi nhọn để 
phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh. Khuyến khích, thu hút, đồng thời tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ khoa học người 
Hưng Yên hiện đang sống và làm việc ở ngoài tỉnh, 
nước ngoài đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa 
học công nghệ của tỉnh./.    

Minh Huấn

Khoa học công nghệ Hưng Yên
trước thềm xuân mới



THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC DỰ LỄ KỶ NIỆM 
185 NĂM THÀNH LẬP TỈNH HƯNG YÊN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc đã tới dự và chúc 
mừng Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân trong tỉnh. Cùng 

dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh, các đồng chí Ủy viên 
Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Bí thư 
Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương; Thượng tướng Tô 
Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và nhiều 
đồng chí  lãnh đạo các ban, bộ, ngành 
Trung ương và một số tỉnh, thành phố 
phía Bắc.

Nằm bên tả ngạn sông Hồng, ở 

trung tâm Đồng bằng Bắc bộ, từ hàng 
ngàn năm trước, vùng đất Hưng Yên 
đã có sự định cư, sinh sống của người 
Việt. Vùng đất này gắn với truyền 
thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung, là 
một trong Tứ Bất Tử của dân tộc ta, 
thể hiện ước nguyện ngàn đời của 
nhân dân Việt Nam về cuộc sống ấm 
no, hạnh phúc. Trải qua quá trình lịch 
sử đấu tranh, xây dựng, bằng tinh thần 
lao động cần cù và sáng tạo của người 
dân, đến thế kỷ thứ 17, nơi đây đã trở 
thành một thương cảng - Đô thị Phố 

TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Hưng Yên (Ảnh: TTXVN)

  Ngày 11/12, tỉnh Hưng Yên đã 
long trọng tổ chức  Lễ Kỷ niệm 
185 năm thành lập tỉnh (1831 - 
2016), 75 năm thành lập Đảng 
bộ tỉnh (7/1941 - 7/2016) và 
20 năm tái lập tỉnh Hưng Yên 
(01/1997 - 01/2017). 
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VẤN ĐỀ   SỰ KIỆN



Hiến sầm uất, được ví “Thứ nhất Kinh 
kỳ, Thứ nhì Phố Hiến”. Năm 1831, tỉnh 
Hưng Yên được thành lập - một dấu 
mốc quan trọng trong lịch sử hình 
thành, phát triển của Hưng Yên ngày 
nay.

Hưng Yên là mảnh đất “địa linh, 
nhân kiệt”, giàu truyền thống yêu 
nước và cách mạng; có nhiều danh 
tướng tên tuổi gắn với lịch sử vẻ vang 
của dân tộc (như Triệu Quang Phục, 
Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thiện Thuật, 
Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Bình...). 
Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được 
thành lập, người dân Hưng Yên luôn 
một lòng đi theo Đảng, bất khuất, kiên 
cường chống giặc ngoại xâm, hăng 
say lao động trong công cuộc đổi mới. 
Nhiều người con ưu tú của Hưng Yên 
đã trở thành những chiến sĩ cộng sản 
trung kiên, cán bộ lãnh đạo cấp cao 
của Đảng, tiêu biểu như các đồng 
chí: Nguyễn Văn Linh, Tô Hiệu, Lê Văn 
Lương, Bùi Thị Cúc…, góp phần làm 
rạng rỡ truyền thống cách mạng vẻ 
vang của quê hương, đất nước.

Thực hiện đường lối đổi mới của 
Đảng, đặc biệt sau 20 năm kể từ ngày 
tái lập tỉnh, trong điều kiện còn nhiều 
khó khăn của một tỉnh thuần nông, 
xuất phát điểm thấp, Đảng bộ, chính 
quyền, quân và dân Hưng Yên đã 
đoàn kết nhất trí, hăng hái thi đua lao 
động sản xuất, tích cực vươn lên, đổi 
mới trong các lĩnh vực và đạt được 
thành tựu khá toàn diện. Tăng trưởng 
kinh tế cao hơn bình quân cả nước; cơ 
cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
(tỷ trọng khu vực nông nghiệp đến nay 
chỉ còn 13,2% so với cả nước khoảng 
17%). Thu ngân sách tăng mạnh, năm 
2017 dự kiến Hưng Yên là một trong 
16 địa phương có điều tiết về ngân 

sách trung ương. Thu nhập bình quân 
đầu người tăng gấp 10 lần so với thời 
điểm tái lập tỉnh. 

Chúc mừng những người con 
vùng đất giàu truyền thống Hưng 
Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
nhấn mạnh, là tỉnh có vị trí địa lý kinh 
tế, điều kiện tự nhiên, xã hội rất thuận 
lợi (thuộc Vùng kinh tế trọng điểm 
phía Bắc và Tam giác tăng trưởng Hà 
Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh), thời 
gian tới Hưng Yên cần phát huy tối 
đa tiềm năng, lợi thế; khắc phục tồn 
tại, hạn chế, vượt qua khó khăn, thách 
thức; huy động và sử dụng hiệu quả 
mọi nguồn lực; triển khai đồng bộ các 
giải pháp, phấn đấu thực hiện thành 
công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, 
không ngừng nâng cao tiềm lực và 
sức cạnh tranh, phát triển nhanh hơn, 
bền vững hơn. 

Thủ tướng mong muốn Hưng 
Yên phấn đấu ngay trong năm 2017-
2018, chỉ số PCI đạt mức bình quân 
của Vùng; phát huy hơn nữa tinh thần 
năng động, đổi mới sáng tạo, tập 
trung thực hiện các giải pháp nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 
và sức cạnh tranh, tạo môi trường 
và động lực mới cho phát triển. Chủ 
động, tích cực hội nhập; huy động các 
nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thúc 
đẩy phát triển sản xuất, nâng cao chất 
lượng hàng hóa; đa dạng hóa các loại 
hình dịch vụ; thu hút các nguồn lực 
đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, 
chú trọng phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao gắn với xây dựng nông 
thôn mới.  

Hưng Yên cũng cần chú trọng 
phát triển nguồn nhân lực, nâng cao 
chất lượng giáo dục và dạy nghề; 
quan tâm đầu tư cho khoa học, công 

nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển và 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là 
trong bối cảnh thế giới bước vào Cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4.  

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây 
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 
trị, Thủ tướng yêu cầu Hưng Yên đẩy 
mạnh phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí. Thực hiện có hiệu quả các 
Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 
4 (khóa XII), nhất là về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ 
và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi 
mới công tác cán bộ, giáo dục chính 
trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo 
đức, lối sống, phát huy vai trò tiên 
phong, gương mẫu của cán bộ, đảng 
viên. 

Trên tinh thần đó, Thủ tướng tin 
tưởng với truyền thống vẻ vang của 
vùng đất văn hiến, giàu truyền thống 
cách mạng và anh hùng, phát huy 
những thành tựu và kinh nghiệm có 
được trong quá trình đổi mới, đặc biệt 
là sau 20 năm tái lập, chắc chắn rằng, 
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên 
sẽ đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung 
lòng, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, hội 
nhập và phát triển toàn diện trên các 
lĩnh vực, thực hiện thắng lợi và hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã 
đề ra, xây dựng Hưng Yên ngày càng 
giàu đẹp, người dân có cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc; góp phần cùng cả 
nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
của Đảng./.
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* Những bước đi đột phá
Về Hưng Yên hôm nay, không còn 

những con đường gồ ghề lầy lội do cơ 
sở hạ tầng thấp kém, không còn cảnh 
thị xã Hưng Yên “nước giếng đèn dầu” 
đìu hiu bị quên lãng. Khắc phục muôn 
vàn khó khăn của ngày đầu tái lập năm 
1997, vượt lên bối cảnh xuất phát thấp 
về kinh tế xã hội, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 
đã đưa ra những chủ trương, đường lối 
mang tính đột phá để mở hướng đi phù 
hợp. Nghị quyết Đảng bộ tỉnh từ khóa 
14 đến khóa 18 luôn xác định rõ các 
khâu mũi nhọn để tăng trưởng kinh tế, 
bảo đảm an sinh xã hội theo hướng bền 
vững với những bước đi chiến lược, tạo 
cơ hội để vươn lên.

Khai thác tiềm năng lợi thế nằm ở 
vùng trung tâm kinh tế đồng bằng Bắc 
Bộ, cùng với vị trí cận kề Thủ đô Hà Nội, 
có Quốc lộ 5 chạy qua, Hưng Yên đã tận 
dụng mọi điều kiện cơ hội để phát triển 
kinh tế đồng bộ, phát triển toàn diện các 
lĩnh vực theo phương châm duy trì tốc 
độ tăng trưởng theo hướng chất lượng 
và ổn định. Hệ thống cơ sở hạ tầng 
được đầu tư, mạng lưới giao thông được 
hoàn thiện với những công trình huyết 
mạnh như: cầu Yên Lệnh bắc qua sông 
Hồng, đường liên tỉnh Hà Nội- Hưng 
Yên; đường đê tả sông Hồng, đường 

nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu 
Giẽ - Ninh Bình... Hiện nay, cả 10 huyện 
và thành phố ở Hưng Yên đều có tuyến 
quốc lộ chạy qua.

Tỉnh cũng đã quy hoạch, phân bố cơ 
cấu kinh tế từng vùng cho hợp lý. Các 
huyện ven quốc lộ 5, quốc lộ 39 gồm 
Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, 
Kim Động, thành phố Hưng Yên được 
quy hoạch, hình thành các khu công 
nghiệp, thu hút các nhà đầu tư; đồng 
thời quy hoạch các khu đô thị Mỹ Hào, 
Văn Giang, Yên Mỹ, thành phố Hưng 
Yên. Trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh 
thực hiện chuyển đổi theo hướng giảm 
tỉ trọng cây lương thực, tăng cây công 
nghiệp, rau quả, chăn nuôi, hình thành 
nền nông nghiệp hàng hoá. Hình thành 
các vùng chuyên canh sản xuất cây con 
cho giá trị kinh tế cao như: phát triển 
vùng cây đặc sản cho giá trị kinh tế cao 
ở Khoái Châu, Văn Giang, Yên Mĩ; hình 
thành vùng lúa cao sản, chăn nuôi bò lai 
sin, lợn nạc, thuỷ sản, VAC cho đồng đất 
chiêm Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ; chuyển 
dịch nhanh cơ cấu nông nghiệp nông 
thôn, tích cực xây dựng nông thôn mới.

Cùng với phát triển kinh tế, Hưng 
Yên triển khai toàn diện các hoạt động 
y tế, giáo dục. Đã đầu tư cải tạo, nâng 
cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh; xây mới các 

bệnh viện: Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện 
Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Sản Nhi... 
các bệnh viện huyện và các trạm y tế ở 
các xã, phường, thị trấn được đầu tư mới 
và đưa vào sử dụng. Cùng với kiên cố hóa 
hệ thống trường học phổ thông, khu đại 
học Phố Hiến hình thành, thu hút được 
nhiều trường Đại học như: Đại học Chu 
Văn An, Đại học Thủy lợi; các trường Đại 
học Y Khoa Tôkyo Nhật Bản, Trường Đại 
học Anh quốc Việt Nam được xây dựng 
tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang).  

* Bức tranh ngày mới
Sau 20 năm nỗ lực vượt khó vươn 

lên với những chủ trương sáng suốt, đất 
nhãn hôm nay đã gặt hái những mùa 
vàng bội thu. Kinh tế luôn duy trì tốc 
độ tăng trưởng nhanh và bền vững, cao 
hơn bình quân chung của cả nước, với 
mức đạt 10,85%/năm. Tổng thu ngân 
sách năm 2016 đạt hơn 9.000 tỷ đồng, 
thu nhập bình quân đầu người đạt 
gần 45 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch theo hướng tăng mạnh về 
công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ 
trọng nông nghiệp. 

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng 
bình quân giai đoạn 1997 - 2016 đạt 
18,7%;  cơ cấu công nghiệp chuyển dịch 
tích cực; các khu công nghiệp Phố Nối A, 
Phố Nối B, Khu công nghiệp Thăng Long 

KỶ NIỆM 185 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ 20 NĂM TÁI LẬP TỈNH:    

HƯNG YÊN
TRÊN ĐƯỜNG HƯNG THỊNH                                                
Hai mươi năm sau ngày tái lập, diện mạo quê nhãn Hưng 
Yên ngày một đổi thay với những khu công nghiệp bề thế, 
những vùng nông thôn trù phú bốn mùa hoa trái, những 
khu đô thị sầm uất... Đó cũng là những chuyển biến vượt 
bậc đang đánh thức tiềm năng của vùng đất Phố Hiến 
ngày mới.  
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II hoạt động hiệu quả, đóng góp nhiều 
vào nguồn thu ngoại tệ qua hoạt động 
xuất khẩu. Mỗi năm trên địa bàn tỉnh có 
hơn 500 doanh nghiệp mới được thành 
lập, đến  nay thu hút hơn 1.400 dự án với 
tổng vốn đầu tư đăng ký gần 100 nghìn 
tỷ đồng và 3,5 tỷ USD. Các thành phần 
kinh tế được khuyến khích phát triển. 
Nông nghiệp phát triển theo hướng sản 
xuất hàng hóa gắn với đề án tái cơ cấu 
sản xuất, đã chuyển đổi hơn 13 nghìn 
ha trồng lúa kém hiệu quả sang trồng 
cây ăn quả cho giá trị cao gấp hơn 3 lần, 
tập trung ở các huyện Văn Giang, Khoái 
Châu, Ân Thi, Yên Mỹ, Kim Động, Phù Cừ, 
Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên... chương 
trình xây dựng nông thôn mới đến nay 
có 44 xã được công nhận đạt tiêu chí. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng có nhiều 
đổi thay, với mạng lưới giao thông phát 
triển đồng bộ và hiện đại như: cầu Yên 
Lệnh, quốc lộ 38, quốc lộ 39 đạt tiêu 
chuẩn cấp 3 đồng bằng; điểm nhấn là 
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với 6 làn xe, 
có 26 km qua Hưng Yên đã góp phần 
thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, cầu 
Hưng Hà  và đường dẫn hai đầu cầu 
thuộc tuyến đường bộ nối cao tốc Hà 
Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - 
Ninh Bình đang thi công sẽ đáp ứng 
nhu cầu kết nối 2 tuyến cao tốc làm 

động lực phát triển  khu vực đồng bằng 
sông Hồng, trong đó có  Hưng Yên. Hệ 
thống đô thị được quy hoạch, trong đó 
thị xã Hưng Yên đã được nâng cấp thành 
thành phố, đến nay đạt tiêu chí đô thị 
loại 2; xây dựng huyện Mỹ Hào thành đô 
thị loại 4 và chuẩn bị thành thị xã. Các 
khu đô thị Ecopark, đô thị Thăng Long 
và một số khu đô thị được quy hoạch tại 
các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Văn 
Giang, Khoái Châu, Kim Động đang tạo 
ra bức tranh mới đầy sức sống cho các 
vùng quê.

Cùng với những bước tiến về kinh tế, 
mọi mặt đời sống chính trị xã hội cũng 
khởi sắc. Về xây dựng Đảng, hàng năm 
có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt 
trong sạch vững mạnh, cuộc vận động 
“Học tập làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh” có sức lan toả rộng rãi với 
nhiều hoạt động phong phú.  Về văn 
hóa xã hội, 20 năm qua Hưng Yên đầu 
tư trên hàng nghìn tỷ đồng xây dựng và 
nâng cấp hệ thống thiết chế văn hoá từ 
tỉnh tới cơ sở; chú trọng công tác bảo 
tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá 
vật thể và phi vật thể; Khu di tích Phố 
Hiến được xếp hạng di tích Quốc gia 
đặc biệt, khẳng định các giá trị trong hệ 
thống đô thị cổ Việt Nam. Chất lượng 
giáo dục toàn diện của Hưng Yên liên 

tục được duy trì top đầu cả nước về thi 
tuyển đại học, phổ cập giáo dục các 
cấp; quan tâm đầu tư cho giáo dục  đào 
tạo ngay từ bậc học nền móng. Hoạt 
động y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân 
được nâng cao, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc 
gia về y tế hiện nay đạt gần 80%. Phát 
huy truyền thống quê hương văn hoá, 
Hưng Yên tích cực đẩy mạnh nâng cao 
chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở, tỷ 
lệ làng khu phố văn hóa chiếm 86%, gia 
đình văn hóa đạt 89%. Các chính sách 
an sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm 
chăm lo gia đình chính sách, mỗi năm 
tạo việc làm mới cho 2 vạn lao động, tỷ 
lệ hộ nghèo còn 5%.  

Về Hưng Yên trong không khí nhộn 
nhịp chuẩn bị Lễ kỷ niệm 185 năm 
thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng 
bộ tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh, ông Đỗ Tiến 
Sỹ, Bí thư Tỉnh uỷ chia sẻ: “Trong mọi 
hoàn cảnh, Hưng Yên luôn vượt khó 
vươn lên, duy trì kinh tế xã hội phát triển 
vững bền, bảo đảm an sinh xã hội, cải 
thiện đời sống nhân dân. Với những kết 
quả ấn tượng của chặng đường 20 năm 
qua sẽ tạo đòn bẩy vững chắc để Hưng 
Yên tiếp tục tiến bước trên chặng đường 
mới”. Hưng Yên đang thực sự vươn mình 
để trở nên hưng thịnh./.
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Để tìm đầu tra thuận lợi cho 
cây nhãn, huyện Khoái Châu 
đã tổ chức các hoạt động xúc 
tiến thương mại, giúp người 

trồng nhãn được tiếp cận với các doanh 
nghiệp có kinh nghiệm xuất khẩu rau 
quả ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 
để học hỏi kinh nghiệm, mở rộng thị 
trường xuất khẩu theo hướng ổn định. 
Các doanh nghiệp cho rằng, Hưng Yên 
có nhiều giống nhãn tốt chiếm lĩnh 
được thị trường, tuy nhiên việc quảng 
bá thương hiệu phải đi đôi với quy trình 
sản xuất, người trồng nhãn phải tiếp 
cận với phương pháp khoa học, ứng 
dụng tiến bộ để đổi mới công nghệ sản 
xuất, cam kết tạo ra sản phẩm giá trị 
cao, đảm bảo chất lượng.

Bà Mai Khuê Anh, Giám đốc điều 
hành Tổng công ty thương mại Hà Nội 
Hapro cho rằng: hiện nay, nhiều doanh 
nghiệp thu mua nhãn với số lượng lớn 
đang tạo cơ hội thuận lợi cho nhãn 
Hưng Yên tiêu thụ giới thiệu sản phẩm. 
Tuy nhiên, việc kinh doanh nhãn tươi 
của các doanh nghiệp còn gặp nhiều 
khó khăn, không có lãi do phí vận 
chuyển, hao hụt, chất lượng... Do vậy 

chính quyền địa phương và các cơ quan 
chuyên môn cần hướng dẫn bà con quy 
trình thâm canh sạch, loại bỏ hóa chất 
để sản phẩm đạt chất lượng vệ sinh 
an toàn thực phẩm, khi thu hoạch cần 
có quy trình đóng gói sản phẩm để dễ 
tiêu thụ; đồng thời cần công bố các 
nhà vườn đạt tiêu chuẩn chất lượng để 
người tiêu dùng biết.

Theo ông Đỗ Đình Hưng, Giám đốc 
Công ty TNHH Thương mại Agri Việt 
Hưng, để giữ thương hiệu và quản lý 
được thị trường cho nhãn lồng Hưng 
Yên cần coi trọng khâu sản xuất, không 
làm theo tự phát mà tổ chức thành 
những tổ hợp trồng nhãn có kỹ thuật 
chăm sóc tốt, quy trình an toàn theo 
hướng ViệtGap, đảm bảo nhãn vừa sạch 
vừa đạt tiêu chuẩn chất lượng, nhằm lưu 
giữ các giống nhãn đặc sản vốn có của 
tỉnh. 

Theo ông Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch 
UBND huyện Khoái Châu, diện tích trồng 
nhãn Khoái Châu đang có xu hướng 
tăng lên; để vùng nhãn phát triển theo 
hướng bền vững, huyện Khoái Châu 
đang duy trì vùng thâm canh nhãn đạt 
tiêu chuẩn VietGap tại xã Hàm Tử với sản 

lượng 120 tấn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. 
Đồng thời, khuyến cáo nông dân tiếp 
tục tuyển chọn nhân rộng bộ giống có 
năng suất chất lượng, áp dụng quy trình 
sản xuất sạch theo nguyên tắc “4 đúng”, 
đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh an 
toàn thực phẩm.  

               Ông Đặng Ngọc Quỳnh Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết: 
việc quảng bá, xúc tiến thương mại sản 
phẩm nhãn lồng Hưng Yên đang có sự 
liên kết giữa hợp tác xã, cơ sở sản xuất 
và người làm ra sản phẩm sạch với 
doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu. Tỉnh 
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp sản xuất và kinh doanh các mặt 
hàng nông sản; hình thành mối liên 
kết nông dân với doanh nghiệp chặt 
chẽ, bền vững. Tăng cường liên kết “4 
nhà”, nối liền sản xuất với chế biến, kinh 
doanh, xuất nhập khẩu đảm bảo các 
tiêu chuẩn. Hợp tác kết nối giao thương 
giữa các trung tâm, các hệ thống siêu 
thị ở trong nước, tiến tới đưa sản phẩm 
nhãn lồng và các nông sản khác ra tiêu 
thụ ở các nước trong khu vực và một số 
thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật 
Bản...

 ĐỂ VÙNG NHÃN KHOÁI CHÂU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG                     

Khoái Châu hiện là vùng nhãn 
lớn nhất tỉnh Hưng Yên với hơn 
1.600 ha đang cho thu hoạch, 
tập trung ở các xã Hàm Tử, 
Đông Kết, Bình Kiều, An Vĩ, Ông 
Đình... Năm 2016 toàn huyện 
đạt khoảng hơn 20 nghìn tấn 
quả tươi, trị giá hơn 400 tỷ 
đồng. Khoái Châu hiện có 2 
nhóm giống chính gồm: nhãn 
chín muộn (PHM99-1.1); nhãn 
T2, T6, nhãn “siêu ngọt”... 
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     Cuối tháng 8/2016, UBND tỉnh Hưng Yên 
đã tổ chức hội nghị công bố nhãn hiệu chứng 
nhận “Mật ong hoa nhãn Hưng Yên”. Đây là 
sản phẩm thứ 7 của tỉnh Hưng Yên được cấp 
giấy chứng nhận bảo hộ (sau tương Bần, 
nhãn lồng, quất cảnh Văn Giang, gà Đông 
Tảo, chuối tiêu hồng Khoái Châu, vải lai chín 
sớm Phù Cừ), nhằm nâng cao giá trị và uy tín 
của sản vật nổi tiếng trên vùng đất Hưng Yên. 

Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu chứng nhận “Mật ong 
hoa nhãn Hưng Yên” cho Chi 

cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy 
sản tỉnh Hưng Yên. Đây  là tổ chức có 
thẩm quyền cho phép tổ chức, cá nhân 
khác sử dụng trên sản phẩm mật ong 
chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, 
nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất.

Mật ong hoa nhãn là sản phẩm 
thiên nhiên ban tặng cho vùng đất trù 
phú Hưng Yên, với đặc điểm nổi trội có 
mùi hương hoa nhãn đặc trưng, màu 
sắc đẹp, mang lại nhiều công dụng hữu 
ích cho sức khỏe con người. Với lợi thế 
có diện tích hơn 3.000 ha nhãn đang 
cho thu hoạch, Hưng Yên có nhiều tiềm 
năng phát triển nghề nuôi ong lấy mật. 
Nuôi ong mang lại lợi nhuận bình quân 
mỗi năm là 2,5 triệu đồng/đàn ong 
ngoại và 1,2 triệu đồng/đàn ong nội, 
mỗi năm sản lượng mật toàn tỉnh có thể 
đạt hơn 100 tấn, trị giá hơn 10 tỷ đồng. 

            Dù là đặc sản nổi tiếng cùng với 
nhãn lồng tiến vua, mang lại giá trị kinh 
tế cao nhưng mật ong hoa nhãn Hưng 
Yên vẫn chưa có thương hiệu để chiếm 
lĩnh được thị trường.  Nghề nuôi ong ở 

Hưng Yên vẫn mang tính tự phát, chưa 
có quy hoạch và những giải pháp mang 
tính định hướng để phát triển ổn định. 
Do vậy từ nhiều năm nay, người nuôi 
ong vẫn mong được các cơ quan chức 
năng hỗ trợ về áp dụng tiến bộ kỹ thuật, 
xây dựng thương hiệu để nghề nuôi ong 
phát triển theo hướng sản xuất hàng 
hóa, nhằm mang lại lợi nhuận cao, tăng 
thêm nguồn thu bền vững từ cây nhãn 

Để mật ong hoa nhãn có thương 
hiệu và được pháp luật bảo hộ, từ năm 
2015 dự án “Xây dựng, quản lý và phát 
triển nhãn hiệu chứng nhận “mật ong 
hoa nhãn Hưng Yên” đã được tỉnh Hưng 
Yên triển khai, với sự tham gia của Cục 
Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công 
nghệ, Chi cục quản lý chất lượng nông 
lâm, thủy sản Hưng Yên, Hội nhãn lồng 
Hưng Yên. Mục tiêu của dự án là tạo lập 
quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận 
cho sản phẩm, đảm bảo việc kiểm soát 
chất lượng, kiểm soát hoạt động nuôi 
ong, khai thác thác và xúc tiến thương 
mại.

Ông Ngô Xuân Thái, Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ Hưng Yên cho 
biết, trong quá trình thực hiện, dự án đã 
tạo lập nhãn hiệu chứng nhận trên cơ sở 

xây dựng được bộ tiêu chí của sản phẩm 
làm căn cứ đánh giá, xây dựng hệ thống 
quản lý nhãn hiệu bao gồm: quy trình 
cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu 
chứng nhận, quy chế kiểm soát chất 
lượng sản phẩm, quy chế sử dụng tem 
nhãn mang nhãn hiệu chứng nhận. Dự 
án đã chọn 2 cơ sở ở thành phố Hưng 
Yên đủ điều kiện để cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng 
nhận gồm: Công ty TNHH Ong Hưng 
Yên và cửa hàng Mật ong Mai Cừ. Dự án 
cũng đã xây dựng kế hoạch phát triển 
thị trường tiêu thụ mật ong hoa nhãn 
Hưng Yên hướng tới xuất khẩu. 

           Theo ông Trần Nguyên Tháp - Chi 
cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng 
nông lâm, thủy sản Hưng Yên: nghề nuôi 
ong ở Hưng Yên vẫn mang tính tự phát, 
chưa có quy hoạch và những giải pháp 
mang tính định hướng để phát triển ổn 
định. Việc cấp nhãn hiệu chứng nhận 
cho sản phẩm mật ong hoa nhãn sẽ 
góp phần nâng cao giá trị, khẳng định 
thương hiệu để nghề nuôi ong phát 
triển theo hướng sản xuất hàng hóa, 
nhằm mang lại lợi nhuận cao, tăng thêm 
nguồn thu bền vững nhằm khai thác 
tiềm năng nguồn lợi từ đất nhãn./. 

MẬT ONG HOA NHÃN HƯNG YÊN ĐƯỢC CẤP 
NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN BẢO HỘ
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HƯNG YÊN:  
XÂY DỰNG BỆNH VIỆN VỆ TINH CHUYÊN KHOA TIM MẠCH

Bệnh viện Tim Hà Nội chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viên đa khoa tỉnh (Ảnh: Báo 
Hưng Yên)

Mục tiêu của đề án là xây dựng Khoa 
Tim mạch - Lão khoa với các đơn vị nội 
tim mạch, cấp cứu tim mạch, tim mạch 
can thiệp nhằm nâng cao chất lượng 
khám, chẩn đoán và điều trị, người bệnh 
được hưởng dịch vụ kỹ thuật cao, giảm 
tải cho tuyến trung ương. Bệnh viện 
Tim mạch Hà Nội sẽ trực tiếp đào tạo và 
chuyển giao kỹ thuật, tư vấn khám chữa 
bệnh từ xa bằng công nghệ thông tin. 
Theo đó, Bệnh viên đa khoa Hưng Yên 
phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% số 
cán bộ, nhân viên của khoa Tim mạch 
- Lão khoa được tiếp nhận kỹ thuật 
của bệnh viện hạt nhân, được đào tạo 
chuyên môn phù hợp; giảm tối thiểu 
25% số bệnh nhân chuyển lên tuyến 
trung ương; tiếp nhận và điều trị hiệu 
quả 100% số bệnh nhân ở giai đoạn hồi 
phục từ các bệnh viện tuyến trung ương 
chuyển về. 

Tổng kinh phí thực hiện đề án giai 
đoạn 2016 - 2020 là 6 tỷ đồng, trong đó 
Trung ương đầu tư 5,8 tỷ đồng thông 
qua đề án Bệnh viện vệ tinh của Bộ y 
tế để triển khai đào tạo, chuyển giao 
kỹ thuật, đầu tư cơ sở vật chất và trang 
thiết bị; ngân sách tỉnh Hưng Yên đầu tư 
200 triệu đồng 

Ông Hoàng Văn Hùng, Giám đốc 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cho 

biết, Bệnh viện sẽ phối hợp với Bệnh 
viện Tim Hà Nội để đào tạo 4 lớp chuyên 
môn về tim mạch cơ bản, điện tâm đồ 
trong thực hành lâm sàng, cấp cứu tim 
mạch, điều dưỡng nội khoa tim mạch; 
chuyển giao 13 gói kỹ thuật thuộc các 
lĩnh vực: siêu âm, tim mạch can thiệp, 

đặt máy tạo nhịp... tiếp tục nâng cấp 
trang thiết bị để năm 2016 hoàn thiện 
60 giường bệnh; xây dựng và triển khai 
lắp đặt hệ thống Telemedicine phục 
vụ khám chữa bệnh, đảm bảo kết nối 
thông suốt với bệnh viện hạt nhân và 
các bệnh viện khác./.

 Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đề án “Xây dựng bệnh viện vệ tinh chuyên khoa tim 
mạch giai đoạn 2016 - 2020 của Bệnh viện đa khoa tỉnh”. Đây sẽ là bước phát triển mới 
nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh lý tim mạch 
qua sàng lọc phát hiện sớm, cải thiện chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân tim mạch.
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Từ tháng 10/2016, Công ty LG 
Electronics Việt Nam đã triển khai dự 
án “Phòng ngừa dịch bệnh do muỗi” 
tại huyện Tiên Lữ. Đây là dự án phi lợi 

nhuận, là một hoạt động xã hội rất ý nghĩa 
vì an sinh cộng đồng do Tổ chức Tầm nhìn 
thế giới Việt Nam đề xuất thực hiện, cùng 
sự tài trợ toàn bộ kinh phí của Tập đoàn LG 
Electronics Việt Nam, nhằm hỗ trợ các cơ 
quan y tế, chính quyền địa phương thực 
hiện các biện pháp  phòng chống muỗi và 
các dịch bệnh do muỗi gây ra cho người dân.

Dự án “Phòng ngừa dịch bệnh do muỗi” được 
triển khai tại hai xã Lệ Xá và Trung Dũng thuộc 
huyện Tiên Lữ. Với mục tiêu nâng cao nhận thức 
cho người lớn và trẻ em trong khu vực dự án về 
các bệnh do muỗi truyền và các biện pháp phòng 
ngừa, hạn chế các bệnh do muỗi gây ra, nhằm cải 
thiện sức khỏe của trẻ em và cộng đồng tại hai 
xã này. 

 Khởi động dự án nói trên, LG chính thức 
chuyển giao 1,5 tỷ VND (tương đương 70 nghìn 
USD) cho dự án. Trong khoảng thời gian 3 tháng, 
tổng kinh phí của dự án do LG tài trợ được sử 

dụng cho các hoạt động tuyên truyền, hướng 
dẫn, cải thiện hệ thống thoát nước, rác thải, mua 
thuốc và các thiết bị y tế phòng chống muỗi. Dự 
kiến sẽ có khoảng gần 30 ngàn người dân trong 
và xung quanh khu vực dự án được hưởng các lợi 
ích từ dự án này. 

 Cũng trong khuôn khổ dự án, LG Electronics 
Việt Nam đã trao tặng 20 máy điều hòa xua muỗi 
cho Bệnh viện huyện Tiên Lữ. Đây là dòng điều 
hòa có tính năng xua muỗi dựa trên nguyên lý 
phát ra sóng siêu âm sạch ở tần số thấp 30KHz ~ 
100KHz, làm giảm khả năng phát hiện khí carbon 
dioxide (CO2) của muỗi và khiến hệ thần kinh 
của chúng không thể nhận diện được con người. 

 Ông Kim Young Lak, Tổng Giám Đốc công 
ty LG Electronics Việt Nam cho biết: “Dự án này 
thể hiện thiện chí của Tập đoàn Điện tử LG trong 
việc hợp tác với các tổ chức xã hội và phi chính 
phủ, để thực hiện các hoạt động cộng đồng trên 
các phương diện phúc lợi, giáo dục, sức khỏe. 
Tập đoàn LG chúng tôi đã luôn tích cực tham gia 
vào các hoạt động cộng đồng trong hơn 20 năm 
qua tại Việt Nam, và chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục 
thực hiện những hoạt động ý nghĩa này trong 
tương lai.”

CÔNG TY LG ELECTRONICS VIỆT NAM TRIỂN KHAI DỰ 
ÁN “PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH DO MUỖI” TẠI TIÊN LỮ.           
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HƯNG YÊN: PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM
GÀ ĐÔNG TẢO                       

VÀ CHUỐI TIÊU HỒNG KHOÁI CHÂU

Ông Nguyễn Văn Đạt, Trưởng 
phòng Nông nghiệp huyện 
Khoái Châu cho biết: Gà 
Đông Tảo và chuối tiêu 

hồng là 2 sản phẩm đặc trưng của địa 
phương. Hiện Khoái Châu có hơn 750 
ha trồng chuối, trong đó có hơn 400 ha 
chuối tiêu hồng quy mô lớn, tập trung 
chủ yếu ở các xã Đông Ninh, Đại Tập, Tứ 
Dân, Tân Châu. Chuối tiêu hồng Khoái 
Châu có đặc trưng quả to, mẫu mã đẹp, 
năng suất cao đạt trên 40 tấn/ha, cho 
thu khoảng 300 triệu đồng/ha/năm. 
Sản phẩm được cung cấp rộng rãi trong 
nước và xuất khẩu sang Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Nga, Iran...

Với gà Đông Tảo, toàn huyện có tổng 
đàn khoảng 5 nghìn con tập trung nhiều 
ở các xã: Đông Tảo, Bình Minh, Dạ Trạch, 
Tân Dân. Việc chăn nuôi và kinh doanh 

gà Đông Tảo đã xuất hiện nhiều mô hình 
liên kết trong sản xuất giống, thức ăn, thị 
trường tiêu thụ. Khoái Châu hiện có 150 
máy ấp trứng, mỗi năm bán ra thị trường 
từ 2,5 đến 3 triệu con tương đương 100 
tỷ đồng. Để giống gà này phát triển hiệu 
quả và giữ vững thương hiệu, tại Khoái 
Châu đã thành lập Hội chăn nuôi và kinh 
doanh gà Đông Tảo với 140 hội viên 
có sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, 

thực hiện đúng quy trình chăn nuôi, sản 
phẩm chất lượng bảo đảm an toàn vệ 
sinh thực phẩm. 

 Để thực hiện tốt việc quản lý nhãn 
hiệu nhằm giữ uy tín cho 2 sản phẩm 
này, huyện Khoái Châu đã chỉ đạo các cơ 
quan chuyên môn thường xuyên phối 
hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức 
tập huấn cho nông dân về công tác xúc 
tiến thương mại và xây dựng thương 

“Cần phát huy và bảo vệ thương hiệu cho các sản phẩm nông sản 
đã được bảo hộ nhãn hiệu như gà Đông Tảo và chuối tiêu hồng 
để nâng cao hiệu quả bền vững cho người dân”. Đây là vấn đề 
trọng tâm trong chương trình “Quản lý và phát triển thương hiệu 
sản phẩm gà Đông Tảo và chuối tiêu hồng” đang được huyện 
Khoái Châu tích cực triển khai trên diện rộng.

VẤN ĐỀ   SỰ KIỆN
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hiệu, quản trị kinh doanh và kỹ năng 
phát triển thị trường, nâng cao chuỗi giá 
trị sản phẩm. Riêng chuối tiêu hồng, đã 
hình thành 2 vùng sản xuất theo hướng 
Vietgap quy mô 50 ha tại 2 xã Đại Tập và 
Tân Châu. Chăn nuôi gà Đông Tảo đang 
được phát triển theo hướng an toàn 
sinh học.  

              Theo bà Lê Thị Thắm, Phó 
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Hưng Yên: trên địa bàn Hưng Yên 
hiện có 7 nông sản đã được Cục Sở hữu 
trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận nhãn 
hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận 
gồm: tương bần, nhãn lồng, quất cảnh 
Văn Giang, gà Đông Tảo, chuối tiêu hồng 
Khoái Châu, vải lai chín sớm Phù Cừ, mật 
ong hoa nhãn; trong đó huyện Khoái 
Châu có 2 sản phẩm. Hiện nay, Sở Khoa 
học và công nghệ đang triển khai đề tài 
“bảo tồn khai thác và phát triển giống 
gà Đông Tảo tại Hưng Yên”, phối hợp với 

H ọ c 
v i ệ n 
Nông 

nghiệp 
V i ệ t 

Nam xây 
dựng 

quy 

trình 
chăn nuôi, 

chế biến theo chuỗi khép kín đảm bảo 
an toàn thực phẩm. Với sản phẩm chuối 
tiêu hồng, sau khi được cấp nhãn hiệu 
chứng nhận, Sở khuyến cáo nông dân 
chăm sóc sử dụng các loại thuốc bảo 
vệ thực vật thảo mộc, hữu cơ, kiểm soát 
chặt chẽ chất lượng sản phẩm.

             Ông Nguyễn Văn Bình, Giám 
đốc Trung tâm phát triển tài sản trí tuệ 
(Cục Sở hữu trí tuệ) khẳng định: việc xây 

dựng thương hiệu cho gà Đông Tảo và 
chuối tiêu hồng của Khoái Châu là một 
trong những định hướng phù hợp cho 
mục tiêu lâu dài và bền vững, nhằm 
nâng cao hiệu quả cho người dân. Tuy 
nhiên, các sản phẩm này dù đã được 
cấp giấy chững nhận nhãn hiệu tập 
thể và nhãn hiệu chứng nhận nhưng 
việc sử dụng thương hiệu được cấp vẫn 
chưa thực sự hiệu quả. Vậy nên làm thế 
để phát huy hết vai trò của việc bảo hộ 
nhãn hiệu cho các nông sản trong bối 
cảnh người dân chưa mặn mà áp dụng 
vào thực tế là vấn đề cần quan tâm hàng 
đầu của các địa phương. Với 2 sản phẩm 
gà Đông Tảo và chuối tiêu hồng của 
huyện Khoái Châu, việc áp dụng công 
nghệ sản xuất theo hướng Vietgap và 
công nghệ sinh học sẽ là yếu tố tích cực 
góp phần vào việc quản lý và phát triển 
thương hiệu sản phẩm./.

VẤN ĐỀ   SỰ KIỆN
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TẬP ĐOÀN NHẬT BẢN SẼ XÂY DỰNG NHÀ MÁY 
XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ RÁC THẢI TẠI HƯNG YÊN

Theo kế hoạch tập đoàn Kume sẽ 
làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc 
tế Nhật Bản (JICA) để tài trợ Hưng 
Yên xây dựng nhà máy xử lý rác thải. 

Tập đoàn Kume sẽ tiến hành điều tra hiện 
trạng rác thải tại Hưng Yên, sau đó xây dựng 
nhà máy nhỏ để tiến hành xử lý và phân 
loại rác thải thành phân bón hữu cơ, đồng 
thời hướng dẫn nhân dân xử lý rác. Toàn bộ 
nguồn vốn đầu tư do phía Nhật Bản tài trợ.  

Khi hoàn thành xây dựng, dự án sẽ được 
chuyển phía tỉnh quản lý, vận hành. Sau khi 
hoạt động thành công sẽ tiếp tục kêu gọi đầu 
tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải lớn tại Hưng 
Yên. Phía tập đoàn Kume cũng đã đề nghị tỉnh 
tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cũng như 
cử đơn vị, nhân lực phối hợp thực hiện các 
nhiệm vụ của dự án, trong đó đặc biệt là công 
tác điều tra, khảo sát tình hình xả thải cũng 
như thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh… 

Theo ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch 
UBND tỉnh Hưng Yên: kế hoạch tiến hành các 

bước xử lý rác thải của tập đoàn Kume là rất 
đồng bộ, hiện đại và mang lại hiệu quả cao. 
Tỉnh Hưng Yên sẽ quan tâm đến vấn đề thu 
gom rác thải để nhà máy xử lý, cũng như thực 
hiện các chính sách ưu đãi về đất, nước sạch, 
xây dựng hạ tầng giao thông, điện...để tập 
đoàn xây dựng nhà máy và đi vào hoạt động 
trong thời gian sớm nhất. 

Tỉnh Hưng Yên cũng sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi để dự án hợp tác xây dựng nhà máy xử lý 
và tái chế rác thải thử nghiệm quy mô nhỏ 
tại thành phố Hưng Yên sớm triển khai, hoàn 
thành và đi vào hoạt động. UBND tỉnh giao 
các sở, ngành chức năng, UBND thành phố 
Hưng Yên, Công ty TNHH MTV Môi trường và 
công trình đô thị Hưng Yên tích cực phối hợp, 
tạo điều kiện cho Tập đoàn Kume, để sau khi 
thành công trong dự án quy mô nhỏ sẽ tiếp 
tục triển khai thực hiện dự án ở quy mô toàn 
tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý 
rác thải trên diện rộng./.        

Tập đoàn Kume Nhật Bản đang 
có kế hoạch việc xây dựng nhà 
máy xử lý và tái chế rác thải 
thành phân bón hữu cơ tại 
thành phố Hưng Yên. Đây sẽ 
là điều kiện thuận lợi để Hưng 
Yên giải quyết những khó khăn 
trong vấn đề về rác thải, góp 
phần bảo vệ môi trường.

VẤN ĐỀ   SỰ KIỆN
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GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, Y TẾ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

Đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo là đổi 
mới những vấn đề lớn, cốt lõi, 
cấp thiết, từ quan điểm, tư 

tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, 
phương pháp, cơ chế, chính sách, điều 
kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự 
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà 
nước đến hoạt động quản trị của các 
cơ sở giáo dục - đào tạo và việc tham 
gia của gia đình, xã hội và bản thân 
người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, 
ngành học. Đổi mới giáo dục và đào tạo 
chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ 
yếu trang bị kiến thức sang phát triển 
toàn diện năng lực và phẩm chất người 
học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với 
thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp 
với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. 
Phát triển giáo dục và đào tạo  gắn với 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và 
công nghệ; với hội nhập quốc tế; phù 
hợp quy luật khách quan.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 
đào tạo được xác định là nhiệm vụ của 

Đảng, Nhà nước và toàn xã hội với mục 
đích tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ 
về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào 
tạo, coi trọng giáo dục toàn diện, đồng 
thời phát huy tiềm năng, những năng 
lực cần thiết phù hợp với sự phát triển 
của đất nước, khả năng sáng tạo của mỗi 
cá nhân nhằm tạo ra lớp người biết yêu 
gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, có 
lòng nhân ái, khoan dung, sống trung 
thực, lòng tự trọng, chí công vô tư, có 
tính tự lập, tự chủ, tự tin làm việc hiệu 
quả và có tinh thần vượt khó, có trách 
nhiệm với bản thân, cộng đồng, nhân 
loại, đất nước và môi trường. Đồng thời 
thực hiện tốt chủ trương giáo dục mở, 
dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, thực học, 
thực nghiệm… 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương 
pháp dạy và học theo hướng hiện đại; 
vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy 
học một cách linh hoạt, sáng tạo, hợp 
lý, phù hợp với với nội dung, đối tượng 
và điều kiện cụ thể của cơ sở giáo dục 
phổ thông; phát huy tính tích cực, chủ 
động, sáng tạo của học sinh; khắc phục 

lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ 
máy móc; tập trung dạy cách học, cách 
nghĩ, khuyến khích và rèn luyện năng 
lực tự học, tạo cơ sở để học tập suốt 
đời, tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ 
năng, phát triển năng lực của học sinh. 
Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ 
chức hình thức học tập đa dạng, chú ý 
các hoạt động xã hội, trải nghiệm sáng 
tạo, nghiên cứu khoa học. Đổi mới căn 
bản hình thức và phương pháp thi, kiểm 
tra và đánh giá chất lượng giáo dục, bảo 
đảm trung thực, khách quan, góp phần 
hướng dẫn, điều chỉnh cách học và cách 
dạy. 

Thực hiện đổi mới giáo dục và đào 
tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo mong 
nhận được sự quan tâm, đồng thuận 
của các cấp ủy đảng, chính quyền, các 
ngành, tổ chức chính trị - xã hội, gia đình 
và toàn xã hội, đặc biệt đội ngũ cán bộ 
quản lý, giáo viên nhận thức đúng đắn 
quan điểm đổi mới giáo dục và đào tạo, 
từ đó đổi mới tư duy, nâng cao chuyên 
môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu giáo 
dục trong tình hình mới. 

 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIÁO DỤC
TRONG TÌNH HÌNH MỚI
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TẤM GƯƠNG TRÍ THỨC

Theo các cụ cao niên trong 
làng, Thổ Hoàng xưa có thế 
đất “Thất tinh quần tụ”. Dân 
làng đã cùng nhau đào ao, 

vượt đất làm nhà định cư thành 7 xóm, 
quây quần theo hình vòng tròn. Dân 
gian lưu truyền rằng, vì thế đất độc đáo 
nên dân làng làm ăn hưng vượng, làng 
có nhiều người đỗ đạt cao, có nhiều 
đóng góp cho đất nước. 

Ông Vũ Thanh, người nhiều năm 
làm trưởng thôn Thổ Hoàng Cả cho 
biết: Theo hương ước của làng còn lưu 
giữ đến bây giờ, kể từ khi nhà nước 

phong kiến mở khoa thi kén chọn người 
hiền tài ra giúp nước cho đến khoa thi 
cuối cùng, làng Thổ Hoàng đã có hàng 
trăm người đỗ cử nhân, tú tài ở các kỳ 
thi Hương, với 12 người đỗ khoa bảng 
và là một trong mười hai ngôi làng có 
nhiều người đỗ đạt cao nhất nước.

Tiêu biểu nhất trong các nhà khoa 
bảng của làng là cụ Nguyễn Trung 
Ngạn, mới 15 tuổi đã thi đỗ Hoàng giáp 
(1304), vị Hoàng giáp đầu tiên của nền 
khoa cử Việt Nam, về sau làm quan đến 
chức Nhập nội Đại Hành khiển (tức Tể 
tướng), tước Thân Quốc công, đứng 

Vốn là một ngôi làng cổ, làng 
Thổ Hoàng xưa, nay là làng 
Thổ Hoàng Cả, thị trấn Ân 
Thi, huyện Ân Thi (Hưng Yên) 
ẩn chứa trong mình lớp trầm 
tích văn hóa, lịch sử dày đặc. 
Dưới thời phong kiến, Thổ 
Hoàng là một trong mười hai 
ngôi làng có nhiều người đỗ 
đạt cao nhất nước.

NGÔI LÀNG KHOA BẢNG Ở XỨ NHÃN
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TẤM GƯƠNG TRÍ THỨC

đầu hàng ngũ quan lại trong triều đình, 
tên tuổi được lưu danh ở Văn miếu 
Quốc Tử Giám (Hà Nội) và Văn miếu 
Xích Đằng (Hưng Yên). 

Ông Nguyễn Trung Toàn, hậu duệ 
đời thứ 21 của Hoàng giáp Nguyễn 
Trung Ngạn cho biết: Ngày nay, trên 
quê hương Thổ Hoàng còn lưu giữ 
được mộ phần của cụ. Phần mộ cụ 
Hoàng Giáp tương đối khang trang, 
đặt trên cồn Con Nhạn, thế đất có hình 
như con nhạn, rộng hơn 70m2, chung 
quanh xây viền gạch, tọa lạc ở phía Tây 
Nam làng Thổ Hoàng, cách huyết mạch 
giao thông chính của huyện khoảng 
1 km đường chim bay. Trên mộ là nhà 
bia tưởng niệm hình vuông, 8 mái cong 
kiểu cổ, cao khoảng 3m. Trong lăng có 
bia đá cao 60x40cm khắc hai hàng chữ 
Hán: Danh nhân văn hoá Nguyễn Trung 
Ngạn. Ngoài cùng cổng nhà bia là hai 
cột đề câu đối: Ái quốc danh nhân công 
linh tại/ Trung quân chính khí sử ký tồn. 
Để tôn vinh những đóng góp to lớn 
cho đất nước của Nguyễn Trung Ngạn, 
huyện Ân Thi đang tích cực xúc tiến 
với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn 
hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) về 
dự án xây dựng đền thờ Nguyễn Trung 
Ngạn, với kinh phí ước tính khoảng 40 
tỷ đồng. 

Nổi tiếng cả nước có nhiều người đi 
học, đỗ đạt thành danh, Thổ Hoàng có 
5 dòng họ nhiều người đỗ đạt về khoa 

cử hơn cả. Đặc biệt, có những dòng 
họ cha con, ông cháu đều đỗ đạt như: 
họ Hoàng có 5 người đỗ đại khoa là: 
Hoàng Tuân, người khai khoa cho dòng 
họ Hoàng, đỗ Bảng nhãn năm 1553; 
Hoàng Chân Nam, cháu của Hoàng 
Tuân, đỗ tiến sỹ năm 1571; Hoàng Công 
Chí đỗ tiến sĩ năm 1670; Hoàng Công 
Bảo là con của Hoàng Công Chí, đỗ tiến 
sỹ năm 1710; Hoàng Bình Chính là cháu 
nội Hoàng Công Bảo, đỗ tiến sỹ năm 
1775. Cùng với đó, họ Vũ có 3 vị đỗ đại 
khoa. Họ Nguyễn có 3 vị đỗ đại khoa... 

Hiện nay, nhà thờ họ Hoàng là một 
trong những di tích nho học và khoa 
bảng của Hưng Yên, phối thờ tổ tiên 
dòng họ Hoàng và các vị tiến sỹ trong 
họ. Vốn được xây dựng từ năm 1893, 
nhà thờ họ Hoàng trùng tu lại vào năm 
2012, hiện còn lưu giữ một tấm bia đá 
giá trị, có niên đại từ thế kỷ 17 do tiến sỹ 
Trần Thế Vinh phụng soạn. Bia có 2 mặt, 
kích thước 70cm x 100cm, trán bia hình 
vòm trang trí rồng chầu mặt nguyệt, 
diềm bia trang trí hình dây hoa cách.

Trung 
quân 
chính 
khí 
sử 
ký 
tồn

Ái 
quốc 
danh 
nhân 
công 
linh 
tại
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TẤM GƯƠNG TRÍ THỨC

4 giáo viên, học sinh Hưng Yên
được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương

Ngày 19.10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tuyên 
dương nhà giáo và học sinh tiêu biểu năm học 2015-2016 
và phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong 
dạy và học giai đoạn 2016-2020”.

 Trong số 252 nhà giáo và học sinh phổ thông trong cả 
nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng, Hưng Yên 
có 4 đại diện, gồm cô giáo Lê Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường 
THPT Triệu Quang Phục (Yên Mỹ); cô giáo Nguyễn Thị Xiêm, 
giáo viên Trường THPT Mỹ Hào; em Lê Minh Quang, cựu 
học sinh Trường THPT Chuyên Hưng Yên, hiện là sinh viên 
Trường đại học Bách khoa Hà Nội; em Tạ Hoàng Bảo Việt, 
học sinh Trường THPT Khoái Châu. Đây là những tấm gương 
sáng về sự tận tâm, tận lực, đi đầu trong đổi mới quản lý, đổi 
mới phương pháp dạy học, có nhiều cải tiến, sáng kiến, đổi 
mới nâng cao chất lượng giáo dục; là những tấm gương rèn 
luyện tốt, đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi học sinh 
giỏi, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

                                                                      Đào Doan

97% số trường học ở Hưng Yên có thư viện 

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh 
hiện có 376 thư viện trường học các cấp học từ tiểu học đến 
THPT, đạt khoảng 97% tổng số các trường học. 

 Trong đó có 309 thư viện được bố trí phòng kiên cố, 60 
thư viện là phòng bán kiên cố và 7 thư viện là phòng tạm. 
Trong số 376 thư viện có 133 thư viện đạt chuẩn. 

 Nhìn chung, các thư viện có đầu sách phong phú gồm: 
sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nâng cao và sách 
thuộc các lĩnh vực pháp luật, văn học, lịch sử, khoa học…

 Nguồn sách được huy động chủ yếu từ học sinh, phụ 
huynh học sinh, các tổ chức và xã hội hóa... Các trường 
thường xuyên phát động phong trào đọc sách trong cán 
bộ, giáo viên và học sinh, nhằm nâng cao năng lực chuyên 
môn, kiến thức, chất lượng giáo dục.

Đào Doan

Chùm tin giáo dục:
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 CHIẾC QUẠT 
“THÔNG MINH”

 Chiếc quạt điện 
thông thường, nếu 
bận một việc gì đó, 
bạn ra khỏi phòng 
mà quên chưa kịp 
tắt quạt hay đang 
say giấc ngủ, ngại 
dậy tắt quạt làm 
ảnh hưởng đến 
kinh tế và sức khỏe 
của người sử dụng. 
Đối với chiếc “quạt 
thông minh” của hai 
em Nguyễn Xuân 
Hinh và Nguyễn 
Ngọc Bảo ở Trường 
THCS Chu Mạnh 
Trinh (Ân Thi), bạn chỉ 
cần nhẹ nhàng ấn nút điều khiển, bộ 
cảm biến trong quạt sẽ đáp ứng yêu cầu 
của bạn về hướng gió, tốc độ và tự ngắt 
khi bạn ra khỏi phòng. 

Trò chuyện với chúng tôi, em 
Nguyễn Ngọc Bảo, tác giả của sản phẩm 
“quạt thông minh” chia sẻ: “Buổi tối đi 
ngủ, em thường bật quạt số to, đến 
nửa đêm, khi nhiệt độ không khí giảm, 
rất lạnh nhưng do ngại dậy tắt quạt 
nên em đã bị ốm. Hơn nữa, nhiều khi 
ra khỏi phòng, em hay quên không tắt 
quạt, gây tốn điện. Nhiều lần như vậy, 
em suy nghĩ, giá có cái quạt tự động tắt, 
mở theo yêu cầu của người sử dụng thì 
hay biết mấy”. Chia sẻ suy nghĩ của mình 
với bạn Nguyễn Xuân Hinh, không ngờ 
Hinh và Bảo lại có cùng ý tưởng, nên hai 
em bắt tay vào “chế” ra chiếc quạt thông 

minh. Từ chiếc quạt điện thông thường, 
hai học sinh lắp ráp thêm các bộ phận 
cảm biến phát hiện người, cảm biến 
nhiệt độ và chế độ ngủ. Người sử dụng 
chỉ cần bật nút nguồn để quạt khởi động 
và dùng điều khiển  để điều chỉnh từ xa 
theo nhu cầu của mình. Bật chế độ cảm 
biến phát hiện người, quạt đang quay, 
người rời khỏi vị trí ra chỗ khác, sau 10 
giây quạt tự tắt và chạy lại khi có người. 
Đối với chế độ cảm biến nhiệt độ, quạt 
tự tắt khi nhiệt độ phòng dưới nhiệt độ 
đặt. Với những tính năng ưu việt và hiệu 
quả sử dụng cao, chiếc quạt thông minh 
của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Bảo và 
Nguyễn Xuân Hinh đã giành giải Khuyến 
khích Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp 
quốc gia học sinh trung học năm  học 
2015 -2016.

7 SẢN PHẨM NÔNG SẢN ĐƯỢC 

BẢO HỘ NHÃN 
HIỆU

Từ đầu năm đến 
nay, sở Khoa học và 
Công nghệ đã tiến 
hành thực hiện xây 
dựng nhãn hiệu 
hàng hóa cho 5 sản 
phẩm nông sản đặc 
sản của tỉnh, trong 
đó có 2 sản phẩm đã 
được Cục sở hữu trí 
tuệ cấp giấy chứng 
nhận bảo hộ, nâng 
tổng số các sản 
phẩm nông sản, đặc 
sản truyền thống 
của tỉnh được  Cục 

Sở hữu trí tuệ cấp nhãn 
hiệu chứng nhận bảo hộ đến thời điểm 
này lên 7 sản phẩm, gồm: mật ong hoa 
nhãn Hưng Yên, gà Đông Tảo, chuối tiêu 
hồng Khoái Châu, quất cảnh Văn Giang, 
Vải lai chín sớm Phù Cừ, sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ từ bạc của làng nghề 
chạm bạc Huệ Lai, nhãn lồng Hưng Yên.  

Nhìn chung, công tác quản lý nhà 
nước về sở hữu trí tuệ đối với các sản 
phẩm truyền thống tiêu biểu của địa 
phương được sở Khoa học và Công 
nghệ ưu tiên thực hiện trong thời gian 
qua. Các sản phẩm được bảo hộ, tăng 
thêm cơ hội quảng bá, phát huy uy tín 
và gìn giữ tinh hoa dân tộc, đặc biệt là 
hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tăng 
thu nhập cho người dân, góp phần phát 
triển kinh tế, xã hội địa phương.

CÁC NHÀ SÁNG CHẾ “NHÍ” Ở HƯNG YÊN

Mặc dù không được đào tạo bài bản về lĩnh vực cơ khí, động lực học nhưng 
với niềm đam mê và xuất phát từ nhu cầu thực tế, các nhà sáng chế “tuổi 
teen” đã tìm tòi, học hỏi, cho ra đời những sản phẩm mang tính nhân văn 
sâu sắc, thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng. 

MINH HUẤN

TẤM GƯƠNG TRÍ THỨC
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LỜI TÒA SOẠN: 
Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1/1997- 1/2017), 
trang Văn nghệ Tạp chí “Tri thức, Khoa học 
và Ứng dụng” trân trọng giới thiệu chùm 
thơ Xuân của 2 tác giả Hoàng Thế Dân và 
Nguyễn Khắc Hào; 2 tác giả tham gia Hội 
viên Hội Văn học và Nghệ thuật tỉnh Hải 
Hưng từ năm 1978 đến nay.

Ban Mai
Một năm ba trăm sáu nhăm ngày
Nào biết được bao ngày thư thả
Từ công việc của phường của xã
Đến việc nhà cơm áo phải lo ngay.

Bất chợt đào mai báo hiệu mùa xuân đến
Như có phép màu cây cỏ nảy chồi tơ
Trời cao xanh, lúa đồng xanh hớn hở
Má em hồng thêm rực rỡ hoa xuân.

Tết chưa đến người đã đi nhộn nhịp
Thăm hỏi từng nhà liệt sĩ, thương binh
Mẹ anh hùng giang vòng tay trìu mến
Ôm con ai sung sướng ngỡ con mình!

Dẫu cuộc đời còn lắm sự dở dang
Trắng đen chưa dễ gì sáng tỏ
Nên  ta biết nâng niu giọt mồ hôi nước mắt
Và vững vàng chân bước vượt gian lan.

Ôi đẹp quá! Én kết đoàn bay lượn
Ban mai hồng xua giá lạnh dần tan.

   Hoàng Thế Dân

Kỷ Niệm
Tuổi xanh bay với cánh diều

Bây giờ nhìn áng mây chiều còn mơ
Gió lên từ phía mặt hồ

Vẳng nghe tiếng sáo năm xưa gọi mình.
 

Hoàng Thế Dân

Cái Đẹp
Bông hoa đẹp ai không muốn ngắm
Anh hay ghen vì vội quên rồi
Hoa hồng, hoa mai, hoa đào sắc thắm
Đâu chỉ dành cho riêng một anh thôi.

                                      Hoàng Thế Dân
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Rượu I
Mở nút chai thơm ngây ngất
Uống đến đê mê đã đời.

Lúc say lên đến tận trời
Một người uống rượu, một người rót cho.

La đà lúc nhỏ, lúc to
Đời mà thi tửu, Trời cho người chiều.

Nguyễn Khắc Hào

Rượu II
Đã rủ nhau uống rượu
Còn ngại vị cay nồng
Còn lo cổ nhân dặn:
“ Đa tửu thì bại tâm…’’

Đã uống thì chẳng nhớ
Chẳng nhớ bao nhiêu ly
Càng rót, càng muốn rót
Rượu ngon có bạn bè.

Bá vai nhau mà uống
Ôm lấy nhau mà say
Nói như là không nói
Say như là không say.

 Nguyễn Khắc Hào

Khai Bút
Mùa xuân! Lộc non lên cành e ấp. Mưa bay 
man mác, chợt đâu đây hương bưởi, thân quen 
mà ngỡ mới lần đầu.

Như có gì sáng nay, khi ngủ dậy em đẹp hơn 
mọi ngày. Kìa tiếng chim hót, trong lòng ta rạo 
rực; con cháu hân hoan quà mừng tuổi, mẹ già 
thắp nén nhang thơm, tổ tiên đất trời tụ hội.

Ơi mùa xuân! Đường đi chưa hết, đường lại bắt 
đầu. Thời gian cho ta nhìn lại. Năm mới hoa trà 
hàm tiếu, ửng lên má hồng. Chúng mình được 
thêm một tuổi; nét trầm ngâm, đường đời bện 
buồn vui, vương trên khóe mắt.

Đêm giao thừa hôm qua hái lộc, cầu chúc tốt 
lành;
Cứ như thế em ơi, chúng mình đi giữa đất trời, 
mùa xuân xao xuyến.

Nguyễn Khắc Hào
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC

Món gan béo là một trong 
những tinh hoa ẩm thực 
của Pháp trên thế giới. 
Món ăn này đã được du 

nhập vào Việt Nam, tuy nhiên còn rất 
mới lạ, đang được người tiêu dùng tìm 
kiếm. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, Sở 
Khoa học và Công nghệ Hưng Yên đã 
ký hợp đồng với Viện chăn nuôi thực 
hiện nhiệm vụ: “ Xây dựng mô hình 
chăn nuôi ngan Pháp và con lai ngan 
vịt để sản xuất gan béo chất lượng cao 
tại Hưng Yên”.

Ngày 14/12/2015, Viện chăn nuôi 
đã tổ chức tập huấn “Kỹ thuật chăm 
sóc, nuôi dưỡng cho giống ngan Pháp, 
con lai ngan vịt và quy trình công nghệ 
nuôi lấy gan béo” tại thôn Phú Mãn, xã 
Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ. Tại buổi 
tập huấn, cán bộ kỹ thuật của Viện chăn 
nuôi đã hướng dẫn quy trình nhồi gan 
béo và thực hành nhồi gan béo cho các 
hộ chăn nuôi thuộc 2 huyện Phù Cừ, 
Tiên Lữ.

Quy trình sản xuất gan béo:
Chọn con giống để sản xuất gan 

béo: Có thể sử dụng ngan Pháp R71 hay 
con lai ngan vịt, tuy nhiên con lai ngan 
vịt nhồi lấy gan béo sẽ cho hiệu quả cao 

nhất. Khi chọn con giống để nuôi, cần 
phải chọn con đực vì thể trạng con đực 
thích hợp để nuôi nhồi hơn con cái. 

Chọn con giống nuôi lấy gan béo 
từ 01 ngày tuổi, trước tiên dựa vào 
đặc điểm ngoại hình, thể chất của con 
giống, sau đấy mới chọn đến giới tính. 
Đối với con giống 01 ngày tuổi, chú ý 
chọn những con lông bông, tơi xốp, mắt 
tinh nhanh, mỏ và chân không bị khô.

Chọn phân biệt giới tính
•Cách 1: Sử dụng cách vê, sờ - sử 

dụng ngón cái và ngón trỏ bóp vào 
phần lỗ huyệt (hậu môn ngan)- khi bóp 
vào mà thấy gợn ở đầu ngón tay thì đó 
là con đực, không gợn là con mái. 

•Cách 2: Làm lộ gai giao cấu bằng 
cách bóp lỗ huyệt, nếu không có gai 
giao cấu là con mái. 

Nuôi dưỡng giai đoạn 1 – 90 ngày 
tuổi: Nuôi dưỡng bình thường như các 
loại ngan vịt khác. Tuy nhiên với con 
lai ngan vịt nhồi gan béo, cần bổ sung 

QUY TRÌNH NUÔI NGAN PHÁP, NGAN LAI VỊT 
LẤY GAN BÉO

Gan béo là một sản phẩm có 
giá trị dinh dưỡng cao, chứa 
nhiều axit béo không no, có tác 
dụng tốt cho tim mạch, giúp 
giảm cholesterol trong máu, 
giảm xơ vữa thành mạch, 
đồng thời cũng là sản phẩm 
chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế 
cao. 

thực hành nhồi ngan lớp tập huấn tại thôn Phú Mãn

thêm các loại rau xanh vào khẩu phần 
cho ăn tự do – mục tiêu làm tăng thể 
tích không gian trong xoang bụng con 
lai lên. Để sau này khi nhồi thì con vật 
sẽ chứa được nhiều thức ăn hơn từ đó 
mà con ngan sau này sẽ đạt được gan 
to hơn so với bình thường. Ngoài ra với 
mục đích nuôi con ngan lai vịt lấy gan 
béo, cần tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu 
về sử dụng thuốc phòng bệnh và tiêm 
phòng vác xin theo quy định. Vì các loại 
thuốc này ảnh hưởng đến sự phát triển 
cũng như chất lượng của gan béo. 

Chuẩn bị cho giai đoạn vào nuôi 
nhồi:

•Sau 90 ngày tuổi, chọn những con 
đực khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn về cân 
năng từ 4,0kg trở lên. Loại bỏ những con 
ốm yếu sẽ hấp thu được lượng thức ăn 
rất ít và cho gan chất lượng thấp. 

•Sau khi chọn được con đạt tiêu 
chuẩn, thì bắt đầu áp dụng nuôi theo 
quy trình sản xuất gan béo, thời gian 
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nuôi nhồi từ 12-14 ngày, cần tuân thủ 
đúng theo các yêu cầu về kỹ thuật 
chuồng trại và thức ăn, kỹ thuật nhồi 
thức ăn, cách mổ và bảo quản gan béo. 

Chuẩn bị chuồng cho giai đoạn nuôi 
nhồi:

- Khi vào vỗ béo phải hạn chế sự 
vận động của ngan và con lai, hạn chế 
tiếp xúc trực tiếp với nền chuồng. Sàn 
chuồng cách mặt đất từ 30 – 50 cm. Cần 
có chuồng nuôi với mật độ 5 con/m2 
diện tích sàn lồng. 

- Quanh chuồng có máng uống, phía 
trên phải có phên chắn không cho ngan 
vịt nhảy ra ngoài. 

- Nhiệt độ chuồng nuôi: luôn giữ 
chuông nuôi sạch sẽ, thoáng, nhiệt độ 
trung bình từ 18-22oC. Nhiệt độ trên 
30oC thì ngan, con lai sẽ bị nóng rực, 
dẫn đến chết, vì vậy cần theo dõi nhiệt 
độ, áp dụng các biệt pháp chồng nóng. 
Vào mùa rét, chuồng nuôi cần được che 
chắn kín gió lùa và đảm bảo đủ ấm cho 
ngan, con lai. Trời quá rét có thể dùng 
các biện pháp tạo nhiệt độ đủ ấm cho 
chuồng nuôi. 

Thức ăn:
Chọn ngô đỏ loại 1 các hạt đều 

nhau, đảm bảo không bị mối mọt. Ngô 
hạt nhồi cho ngan, con lai ngan vịt với 
lượng tăng dần. Ngày đầu khoảng 4-5 
lạng/ngày/chia 2 lần và tăng dần tùy 
theo sức hấp thu của mỗi con nhưng 
trung bình cần chuẩn bị 9 kg ngô/con/
đợt nuôi nhồi. 

+ Premix – vitamin: 4g/con/ngày/
chia 2 lần 

+Thuốc muối (Natri bicacbonat): 4g/
con/ngày/ chia 2 lần. 

+ Dầu ăn (trộn với ngô hạt tạo bôi 
trơn, dễ trôi xuống thực quản khi nhồi) 

+Cho uống nước sạch tự do.
Chuẩn bị thức ăn trước khi nhồi:
Sơ chế ngô: Ngô cần sửa sạch, loại 

bỏ các tạp chất (vẩy, vỏ), cho vào nồi 
luộc cùng với một ít muối hạt. Sau khi 
cho muối xong, khuấy đều trong nồi rồi 
bắc lên bếp. Luộc ngô đến lúc nước sôi 
sủi tăm thì tắt bếp, để đậy vung khoảng 
15 phút. Sau đó đổ ngô ra ngoài cho ráo 
nước và làm nguội (sờ vào hạt ngô vẫn 

còn ấm tay là được). Mục đích của việc 
luộc ngô là diệt nấm mốc và công phá 
sơ bộ độ cứng của vỏ hạt. Chú ý: không 
được luộc ngô chín nhừ, vì như vậy ngô sẽ 
bị dính bết khi nhồi vào trong thực quản 
con lai sẽ khó tiêu hóa.

Sau khi chuẩn bị ngô, trộn Premix-
vitamin vào ngô. Dùng 4 g Premix-
vitamin/con/ngày chia 2 lần. Chuẩn bị 2 
g/lần * số lượng con lai nhồi = tổng số 
gram Premix-vitamin cần cho 1 lần nhồi. 
Thêm 150 gram dầu cho 10 kg ngô. Trộn 
đều ngô, premix-vitamin và dầu ăn. 

Chuẩn bị nước pha muối cho uống 
trong quá trình nhồi ngô cho ngan lai 
vịt. 

Phễu nhồi: Miệng phễu có đường 
kính từ 10 – 12 cm. Chiều đáy phễu 1,5-
2,5 cm. Phần cuỗng phễu dài khoảng 
20 cm (cuỗng phễu được đưa vào trong 
thực quản con ngan lai vịt ), đường kính 
ống phi 20. Phần ruột gà, phần trên có 
thiết kế theo dạng tay quay, dưới đánh 
xoắn theo dạng xoắn lo so, mục đích 
trong quá trình nhồi, ruột gà sẽ đẩy thức 
ăn xuống. 

•Một người ngồi ghế giữ mình và 
đầu ngan lai vịt. Người còn lại cho phễu 
vào miệng ngan và quay phễu cho thức 
ăn ngô xuống thực quản. Vuốt ngô từ 
thực quản cho xuống diều ngan. Đến 

khi diều đầy thì dừng lại và cho uống 
nước pha muối 

•Một ngày nhồi 2 lần vào giờ cố định, 
cách nhau 12 giờ, nhồi liên tục trong 12 
- 14 ngày. 

Mổ lấy gan: Cắt tiết, làm lông như 
bình thường nhưng chú ý phần bụng 
ngan lai vịt, không đặt nằm sấp, vặt lông 
nhẹ nhàng, không ấn dễ làm dập gan. 
Dùng dao sắc và kéo thao tác cẩn thận, 
nhẹ nhàng tách các cơ quan nội tạng lấy 
gan ra. 

Bảo quản gan béo: Sau khi mổ lấy 
gan rửa sạch, để róc nước vằ đặt vào 
ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ 40C thời 
gian 6-8 giờ. Khi gan béo đã khô ráo bề 
mặt dùng màng  bọc thực phẩm quấn 
riêng từng cái và bảo quản ở tủ lạnh sâu 
-180C đến -220C. Sau 24 giờ gan béo 
đông cứng và giữ ở nhiệt độ đó đưa đến 
nơi tiêu thụ.  Khi vận chuyển phải có 
thùng xốp (có đá) hoăc xe chuyên dụng 
để giữ nhiệt nhằm tránh quá trình tan 
đông trong quá trình vận chuyển. 

Yêu cầu về chất lượng gan béo:  Màu 
vàng chanh thuần nhất (không có màu 
nâu đỏ, không có màu ghi), không dập 
nát, không vỡ, không có bầm tím; Khối 
lượng tối thiểu phải đạt 450 gram trở 
lên. 

Dụng cụ nhồi

BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG   I  Xuân Đinh Dậu 2017  I  23



ỨNG DỤNG KHOA HỌC

NHƯ NHAU CẢ
Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta 

chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành 
công, ông đem ra thử con trai. Cậu con trai vừa đi học về 
ông ta đem robot ra hỏi: 
- Sao con đi học về trễ vậy? 
- Con qua nhà bạn mượn sách về học. 
- Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái.

Ông bố cười: Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu 
phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa 
lời. 
- Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường.

Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói: 
Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh! 
- Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.

IM LẶNG LÀ VÀNG
Edison phát minh một dụng cụ điện tử, ông muốn bán 

phát minh này với giá 3.000 USD, và tự nhủ nếu các thương 
gia chỉ trả 2.000 USD cũng được. Lúc gặp nhau, họ hỏi ông 
về giá cả, Edison lúng túng không biết phải nói như thế 
nào. Một người trong số họ đành phải bắt đầu trước:

- Chúng tôi không trả cao đâu, ông nghĩ sao với cái giá 
40.000 USD?

RA ĐỀ QUÁ KHÓ
Tàu Discovery đang trên đường trở về trái đất từ trạm 

vũ trụ quốc tế Alpha, trong số bốn phi hành gia có một 
người da đen. Bỗng xuất hiện một chỗ hỏng ở vỏ ngoài 
con tàu, cần một người hy sinh leo ra khắc phục sự cố. 
Nhóm trưởng họp mọi người lại và tuyên bố:

- Các bạn, một người trong chúng ta phải hy sinh để 
chữa con tàu, riêng tôi thì không thể chỉ định ai. Vì vậy tôi 
sẽ tiến hành một cuộc kiểm tra kiến thức, ai không trả lời 
được, người đó sẽ có vinh dự được chết vì sự nghiệp chinh 
phục không gian của nhân loại.

Ông ta bắt đầu hỏi người thứ nhất:
- Vũ khí mà người Mỹ đã dùng để tấn công một thành 

phố của Nhật Bản ngày 6/8/1945 tên là gì?
- À... ờ... một trái bom nguyên tử.
- Tuyệt! Nói đoạn ông quay về phía người thứ hai, mặt 

đang trắng nhợt vì sợ hãi. Thế tên thành phố đó là gì?
- Người này thốt lên và thở phào nhẹ nhõm: Hiroshima.
- Vị trưởng nhóm dừng lại trước mặt phi công da đen 

và hỏi: Bây giờ đến lượt anh. Họ, tên, tuổi và nghề nghiệp 
của những nạn nhân?

NƠI HOANG SƠ
Một nhà thám hiểm vừa phát hiện ra một vùng đất 

mới, trên đường thăm dò, ông gặp một cậu bé bản địa 
- Nhà thám hiểm đưa cho cậu ta xem chiếc máy chữ và 
một hộp diêm. Nhìn thấy mấy thứ đó, cậu bé tỏ ra rất ngạc 
nhiên. 
- “Đây đúng là một vùng đất hoang sơ nhất trên thế giới, 
không còn nghi ngờ gì nữa!” Nhà thiếm hiểm nghĩ thầm. 
- Đến lúc này thì cậu bé lên tiếng:”Thưa ngài, mặc dù cháu 
chẳng hiểu ngài định làm gì với mấy thứ đó, nhưng cháu 
muốn biết cháu đi được chưa ạ. Cháu cần phải vào cửa 
hàng Internet để “chat” ngay bây giờ!

TÀU VŨ TRỤ
Hai người nói chuyện với nhau về những thành tựu của 

nước mình. 
- Sau rất nhiều chuyện, một người nói: Nước tôi đã sản xuất 
được tàu vũ trụ để đổ bộ lên mặt trời rồi đấy.

- Nghe vậy, người kia phản ứng lại: Bậy, mặt trời nóng 
như vậy thì lên làm sao được, tàu sẽ bị nóng chảy ngay lập 
tức!

- Người thứ nhất trả lời: Ông dốt thật, chúng tôi thừa 
thông minh để biết điều đó, vì vậy, chúng tôi sẽ phóng vũ 
trụ vào ban đêm chứ.

Nụ cười Khoa học
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LẮP CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ TỰ ĐỘNG CHO
CHĂN NUÔI LỢN CÔNG NGHỆ CAO

Chỉ cần gửi tin nhắn KTND (kiểm tra nhiệt độ) 
qua điện thoại di động, sau giây lát, hệ thống 
cảm biến nhiệt độ tự động cập nhật đầy đủ các 
thông số nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió… trong 
chuồng nuôi lợn. Rồi tự nhắn tin cho gia chủ, 
dù ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam 
hay nước ngoài. Trang trại chăn nuôi lợn của 
gia đình anh Nguyễn Văn Toán, xã Tân Châu  
(Khoái Châu - Hưng Yên), đã có được công 
nghệ này.

Anh Toán chia sẻ: Từng chăn nuôi lợn khép kín có 
hệ thống máng ăn, vòi nước  uống và tường làm 
mát tự động… Nhưng hệ thống quạt hút gió vẫn 
cần có người trực để điều tiết khi cần. Rất bất tiện 

khi người chăn nuôi ở xa trại lợn mà thời tiết có mưa, 
không thể kịp thời ngắt giảm tốc độ quạt thông gió, 
tăng nhiệt độ chuồng nuôi. Theo đó đàn lợn sẽ bị sốc 
nhiệt lạnh, gây phát sinh các bệnh về đường hô hấp, sau 
chuyển sang tiêu chảy, có thể chết cả đàn lợn con, lợn 
thịt. Với lợn nái đang chửa, bị lạnh đột ngột sẽ bị xảy 
thai hoặc chết lưu thai… Nên tỷ lệ rủi ro thất thoát trong 
chăn nuôi lợn vẫn còn khá cao.     

Mọi bất cập nêu trên đã được khắc phục hoàn toàn 
kể từ khi anh Toán chuyển đổi thành công hệ thống 

THS. NGUYỄN HẢI TIẾN
Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên.
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Làm chủ khoa học, công nghệ
Để từng bước nắm bắt và làm chủ 

công nghệ y học hiện đại, trong những 
năm gần đây ngành y tế Hưng Yên đã 
tập trung đầu tư toàn diện nhằm mục 
tiêu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh 
ngày càng cao của nhân dân. Qua đó, 
góp phần giảm tải cho các bệnh viện 
tuyến Trung ương, giảm tỉ lệ bệnh 
nhân chuyển tuyến, vượt tuyến, củng 
cố niềm tin của người bệnh vào trình 
độ tay nghề của cán bộ y tế.

Bệnh viện đa khoa tỉnh là bệnh 
viện duy nhất của tỉnh Hưng Yên được 
xếp hạng một, từ nhiều năm nay bệnh 
viện đã đầu tư đưa nhiều trang thiết 
bị mới, hiện đại vào sử dụng như: Hệ 
thống máy cộng hưởng từ MRI, chụp 
CT - 64 dãy, CT-16 dãy, Xquang số, siêu 
âm màu 3D, 4D, chụp mạch hóa số 
can thiệp, nội soi chẩn đoán ung thư 
sớm... Hệ thống phòng mổ được trang 
bị máy gây mê, máy theo dõi đa chức 
năng, dàn phẫu thuật nội soi, khoan đa 
năng, dao mổ Plasma, dao hàn mạch, 
tán sỏi ngược dòng bằng tia laser, vi 
phẫu thanh quản bằng kính hiển vi 
điện tử, điều trị nhồi máu não bằng 
thuốc tiêu sợi huyết Alteplaser, các kỹ 
thuật can thiệp tim mạch đang dần ổn 
định và từng bước được thực hiện.

Bệnh viện Sản - Nhi cũng là một 
đơn vị được đánh giá đi đầu trong 
việc đầu tư toàn diện. Đội ngũ bác sĩ, 
kỹ thuật viên trẻ của bệnh viện đã làm 
chủ được nhiều thiết bị y tế hiện đại, 
thực hiện thành công nhiều kỹ thuật 
cao như: đưa vào sử dụng máy City 
128 dãy, chụp tử cung - vòi trứng, kỹ 
thuật IUI, bước đầu điều trị có hiệu 
quả bệnh lý vô sinh, giúp nhiều cặp vợ 
chồng hiếm muộn có con; Kỹ thuật đẻ 
không đau được thực hiện thường quy 
tại bệnh viện, trung bình thực hiện 50 
ca/tháng, mổ nội soi cắt tử cung toàn 
phần đã giúp nhiều bệnh nhân thoát 
khỏi cửa tử. Đặc biệt là lĩnh vực nhi 
khoa, đã thực hiện thành công nhiều 
ca phẫu thuật thoát vị bẹn, nang nước 
thừng tinh, lồng ruột…

Hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh

cảm biện điện tự động hầm lò khai 
thác mỏ, thành hệ thống cảm biến 
nhiệt độ tự động dùng cho trại lợn.  

Hệ thống cảm biến nhiệt tự 
động trại lợn vừa kết nối được với 
mạng viễn thông quốc gia, vừa kết 
nối với các thiết bị điều khiển chăn 
nuôi tự động trong trại lợn. 

Cảm biến nhiệt độ trại lợn 
hoạt động theo nguyên lý cảm 
ứng nhiệt - Khi thời tiết bên ngoài 
chuồng nuôi thay đổi (quá nóng 
hoặc quá lạnh), sẽ kéo theo sự thay 
đổi nhiệt độ, ẩm độ không khí bên 
trong chuồng lợn. Khi đó hệ thống 
cảm biến nhiệt độ trong trại lợn 
sẽ tự động điều chỉnh tốc độ quay 
hoặc số lượng quạt hút gió hoạt 
động, đảm bảo cho nhiệt độ, ẩm 
độ không khí của chuồng nuôi 
luôn ổn định ở ngưỡng (đã cài đặt 
trước) thích hợp cho con lợn tăng 
trưởng.

Kết quả: Từ sau lắp đặt cảm biến 
nhiệt độ tự động trong trại lợn, rủi 
ro dịch bệnh trên đàn lợn nuôi đã 
triệt tiêu căn bản. Người chăn nuôi 
không cần thường xuyên ở gần 
trại. Chỉ cần gửi tin nhắn KTND 
(kiểm tra nhiệt độ) qua điện thoại 
di động, là sau giây lát, hệ thống 
cảm biến nhiệt độ đã cập nhật đủ 
các thông số nhiệt độ, ẩm độ, tốc 
độ gió trong chuồng lợn… Rồi tự 
động nhắn tin tới gia chủ dù ở bất 
cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam 
hay nước ngoài.

Để tiết giảm tối đa chi phí chăn 
nuôi, anh Toán còn tiến hành một 
số cải tiến khác:

- Thay đường ống cấp nước cho 
giàn tường làm mát bằng các vòi 
phun nước dạng sương, giúp tiết 
kiệm được 80% nhu cầu điện năng 
làm mát chuồng lợn so với kỹ thuật 
phổ biến hiện hành.

- Đồng bộ hệ thống chiếu sáng 
bởi bóng đèn Led (tiết kiệm điện) 
trong các hoạt động chăn nuôi và 
sinh hoạt gia đình.

- Đầu tư máy móc tự nghiền 

trộn thức ăn (ngô hạt đỏ, hạt đậu 
tương, bột cá nhạt, dầu thực vật, 
cám đậm đặc… ) cho lợn. Giúp 
giảm chi phí chăn nuôi/ 1 đầu lợn 
thịt từ 120-150 nghìn đồng so với 
cho ăn cám công nghiệp mua từ 
các nhà máy.

- Chủ động nguồn con giống 
chất lượng tốt, giá thành hạ bằng 
nuôi sinh sản 70 con lợn nái ngoại.

- Xây hầm Biogas xử lý chất thải 
và nâng cao ống thoát khí chuồng 
nuôi. Giúp giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường, ngăn ngừa nguy cơ phát 
sinh dịch bệnh hại lợn.

Bằng những cách làm này, gia 
đình anh Nguyễn Văn Toán thường 
xuyên nuôi 500 con lợn thịt, 70 lợn 
nái ngoại. Mỗi năm xuất chuồng 
hơn 100 tấn lợn hơi. Lãi ròng 1,5-
1,7 tỷ đồng. 

Theo kinh nghiệm của anh 
Toán: 

Các trại chăn nuôi lợn khép kín 
phổ biến hiện nay, trung bình chỉ 
lãi được 0,8-0,9 triệu đồng/ đầu 
lợn/ 1 lứa. Nếu nuôi lợn khép kín 
chủ động con giống, tự phối trộn 
lấy thức ăn và điều chỉnh nhiệt độ 
chuồng nuôi tự động, lợi nhuận sẽ 
tăng gấp đôi (1,5-1,7 triệu đồng/ 
đầu lợn/ 1 lứa). 

Chăn nuôi lợn khép kín vẫn 
phải tuân thủ chặt chẽ qui trình 
nuôi lợn an toàn sinh học như:

Vệ sinh chuồng trại ngày 2-3 
lần.

Định kỳ 7 ngày/ 1 lần tiêu độc 
khử trùng chuồng trại bằng dung 
dịch Formol hoặc nước vôi trong.  

Vacxin phòng ngừa dịch bệnh 
cho lợn đúng kỳ theo khuyến cáo 
của cán bộ thú y cơ sở. 

Hạn chế người lạ ra vào trại 
nuôi lợn và phải có máy phát điện 
dự phòng sự cố điện lưới.

Duy trì nhiệt độ, ẩm độ không 
khí chuồng nuôi lợn ở ngưỡng 27 
± 1-20C và 75 ± 5%./.   
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC

Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe 

LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ Y HỌC HIỆN ĐẠI 
HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Khoa học và công nghệ cao 
đang ngày càng tác động 
mạnh mẽ đến sự phát triển 
của xã hội, đặc biệt là việc ứng 
dụng kỹ thuật cao trong lĩnh 
vực y tế có vai trò quan trọng 
trong việc nâng cao chất lượng 
công tác chăm sóc và bảo vệ 
sức khỏe nhân dân.

nghiệm tế bào, chẩn đoán ung thư giai 
đoạn sớm cùng nhiều kỹ thuật hiện 
đại khác, đã thực hiện phẫu thuật khó 
trong lĩnh vực sản khoa: mổ đẻ lần hai, 
phẫu thuật nội soi…Do vậy, tỉ lệ bệnh 
nhân chuyển tuyến giảm từ 8% năm 
trước xuống còn 3% năm 2016”.

Tại Trung tâm y tế huyện Phù 
Cừ, những năm trước được xếp vào 
top dưới so với hệ thống y tế huyện, 
nhưng từ năm 2015 trung bình khám 
đạt 150-290 lượt bệnh nhân/ngày, số 
bệnh nhân điều trị nội trú dao động 
từ 150-250 người. Nhiều kỹ thuật mới 
được chuyển giao và thực hiện hiệu 
quả tại Trung tâm như: chẩn đoán hình 
ảnh, nội soi, YHCT,..

Có thể nói, hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh là mục tiêu duy nhất 
và tiên quyết đối với các cơ sở y tế. 
Ngoài việc ứng dụng thành công các 
kỹ thuật, thiết bị tiên tiến, hiện đại thì 
các bệnh viện cũng tập trung đầu tư 
nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ  
y tế, đặc biệt là nâng cao tinh thần thái 
độ phục vụ người bệnh, giúp người 
bệnh giảm bớt gánh nặng về bệnh tật, 
góp phần đảm bảo an sinh, sự phát 
triển bền vững của xã hội.

PHẠM THẢO HOÀN

    Đa số các đơn vị y tế đã chủ động 
xây dựng lộ trình tiến tới tự chủ trong 
tài chính, sự sống còn của cơ sở y tế 
phụ thuộc vào sự hài lòng của người 
bệnh. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hà, giám 
đốc Trung tâm y tế Tiên Lữ cho biết: 
“Trung bình một ngày chúng tôi khám 
và điều trị cho khoảng trên dưới 200 
lượt người bệnh, tăng gần gấp 2 lần so 
với cùng kỳ năm 2015. Bước đầu thực 
hiện các kỹ thuật chọc hút tế bào, xét 
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                                          Đền Mẫu     (Ảnh: Lê Hào)
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  ĐẦU XUÂN VỀ LẠI PHỐ HIẾN XƯA                 

Trải qua nhiều biến động của 
lịch sử, Phố Hiến hôm nay vẫn 
còn lưu giữ được một quần thể 
di tích khá phong phú, có giá trị 
độc đáo về lịch sử và kiến trúc 
nghệ thuật, với nhiều nét đặc 
sắc, khác biệt trong hệ thống 
đô thị cổ Việt Nam. Trong đó 
có 16 di tích hợp thành “khu 
dich tích Phố Hiến” đã được xếp 
hạng “Di tích quốc gia đặc biệt”.

  * Một thời hưng thịnh
Theo sử sách ghi lại và các công 

trình nghiên cứu của các nhà khoa học, 
Phố Hiến nằm sát bên bờ tả ngạn sông 
Hồng, có vị trí là cửa ngõ của mọi tuyến 
giao thương đường thủy quốc tế đặc 
biệt quan trọng, kết nối với nhiều nước 
như Nhật Bản, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, 
Hà Lan, Anh, Pháp... Vào khoảng thế kỷ 
16 - 17, Phố Hiến là một thương cảng 
nổi tiếng ở Đàng ngoài với không khí 
nhộn nhịp, buôn bán tấp nập “trên bến 
dưới thuyền”. Các thuyền buôn từ các 
nước Đông Á, phương Tây tràn ngập 
thương cảng trao đổi hàng hóa, chiếm 
phần lớn là thuyền buôn của người Hoa, 
người Nhật. Hàng hóa giao thương thời 
ấy chủ yếu là tơ lụa, nông lâm thủy sản, 
gốm sành sứ, kim loại...

            Đất lành chim đậu, các thương 
gia nước ngoài đã lập thương điếm tại 
đất Phố Hiến để làm ăn buôn bán. Do 
vậy Phố Hiến không những là một đô 
thị hành chính mà còn là trung tâm 
kinh tế thương mại sầm uất. Cuộc sống 

sinh hoạt và nếp sống văn hóa của các 
thương gia ngoại quốc đã để lại cho nơi 
đây những di sản văn hóa quý giá, với 
những công trình mang nhiều nét kiến 
trúc độc đáo.

              Theo dòng thời gian cùng với 
những thăng trầm của lịch sử, Phố Hiến 
nay dù đã trở thành phế tích, nhưng vẫn 
còn bảo tồn, giữ gìn được hơn 100 di 
tích lịch sử văn hóa có giá trị. Đã có 18 
di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn 
hóa quốc gia. Điển hình như: đền Mây, 
đền Trần, đền Mẫu, Đông Đô Quảng hội, 
Chùa Chuông, Văn Miếu Xích Đằng... 
Nhiều lễ hội gắn liền với các di tích được 
duy trì hàng năm, tái hiện hình ảnh 
Phố Hiến xưa đã thu hút hàng vạn lượt 
khách du lịch trong và ngoài nước đến 
tham quan, tìm hiểu.

* Những dấu tích còn lại
Dấu tích còn lại của Phố Hiến ngày 

nay là những công trình kiến trúc tín 
ngưỡng, tôn giáo. Vẻ đẹp của các di 
tích này là sự kết tinh của nền kiến trúc 
thuần Việt đan xen kiến trúc Trung Hoa 

và các nền kiến trúc phương Tây.
Trong quần thể di tích Phố Hiến, 

chùa Chuông là một điểm đến mang 
vẻ đẹp nao lòng. Với tên gọi Kim Chung 
Tự, ngôi chùa được mệnh danh là “Phố 
Hiến đẹp nhất danh lam”. Trải qua bao 
cuộc bể dâu, Phố Hiến dù không còn là 
thương cảng huyết mạch, nhưng chùa 
Chuông vẫn tồn tại thanh bình giữa 
lòng thành phố Hưng Yên, ẩn mình dưới 
những tán cây cổ thụ cùng những dấu 
xưa trầm mặc. Bên trong ngôi chùa là hệ 
thống tượng Phật Bồ Tát, La Hán, cùng 
với những bức phù điêu mang giá trị 
nghệ thuật sống động, mô tả cảnh nhục 
hình dưới cõi âm, tô đậm thêm bầu 
không gian thiêng liêng, cổ kính.

Tọa lạc bên sông Hồng, cạnh bến đò 
Mây, Đền Mây được dân gian ca ngợi 
“Trăm cảnh nghìn cảnh không bằng 
Bến Lảnh, Ðò Mây”.  Nằm ẩn mình dưới 
bóng cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi, 
xa xa là dòng sông Hồng chảy cuồn 
cuộn mang phù sa bồi đắp cho vùng 
đất Đằng Châu, đền Mây được biết đến 

MAI NGOAN 
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với cảnh vật nên thơ, hữu tình đậm chất 
linh thiêng. Trong cụm di tích Phố Hiến, 
Ðền Mây cùng với chùa Chuông là hai di 
tích nổi tiếng vì còn lưu giữ được phong 
cách kiến trúc thuần Việt. Tại đây còn lưu 
giữ 27 pho tượng cổ mang phong cách 
thời Hậu Lê, cùng các bức đại tự, khảm 
trai, kiệu bát cống, bia đá và 23 bản sắc 
phong của các vua triều Lê - Nguyễn. 
Đây là những hiện vật mang nhiều giá 
trị đặc sắc và vô cùng quý hiếm, thể hiện 
sự sáng tạo không mệt mỏi của những 
nghệ nhân đã để lại cho hậu thế những 
giá trị mỹ thuật của một thời kỳ lịch sử 
vàng son.

Về Phố Hiến, du khách không thể 
khống đến thăm đền Mẫu, ngôi đền 
mang nhiều nét kiến trúc rất riêng, cổ 
kính, thấp thoáng trong những tán cây 
đại thụ nằm bên bờ hồ Bán Nguyệt thơ 
mộng và yên bình. Tương truyền, đền 
Mẫu được xây dựng ở nơi có địa thế 
đẹp, tọa lạc trên hình đầu rồng. Sân đền 
được trùm phủ bởi bóng của 3 cây cổ 
thụ gồm: đa, sanh, si xoắn bện vào nhau 
rất độc đáo mà người dân vẫn gọi là 
cây “3 gốc”. Đền Mẫu là công trình kiến 
trúc cổ có quy mô tương đối lớn với 
nhiều mảng chạm khắc đẹp và các cổ 
vật mang đậm dấu ấn thời Lê - Nguyễn. 
Ngôi đền còn là biểu tượng cao dẹp về 
truyền thống nhân nghĩa của người Phố 
Hiến  Hưng Yên.

Một trong những dấu tích tái hiện 
thời hoàng kim của thương cảng Phố 
Hiến là Đông Đô Quảng Hội. Được xây 
dựng trên một khu đất rộng và đẹp, thiết 
kế theo kiểu chữ Nhị, kết hợp phong 
cách kiến trúc Trung Hoa xen với kiến 

trúc Việt, Đông Đô Quảng Hội xưa là 
nơi hội họp của các thương nhân nước 
ngoài, chủ yếu là người Hoa. Đây cũng 
là nơi thờ tam thánh: thần Thái Y làm 
nghề thuốc, thần Hoa Quang dạy dân 
làm các nghề thủ công, thần Nông dạy 
dân làm ruộng, trồng trọt, chăn nuôi.

Nơi hội tụ tất cả tinh hoa trí tuệ của 
đất và người Hưng Yên là Văn miếu Xích 
Đằng được xây dựng từ thế kỷ XVII. Hiện 
tại Văn miếu đang thờ đức thánh Khổng 
Tử và thầy giáo Chu Văn An cùng các bậc 
tiên hiền đạo Nho. Tương truyền, nơi 
đây từng diễn ra các kỳ thi hương và ghi 
danh các nhà khoa bảng trấn Sơn Nam 
xưa thể hiện ở 9 tấm bia đá vẫn còn lưu 
giữ. Kiến trúc của Văn miếu Xích Đằng 
hiện còn khá đồng bộ, vững chắc, mang 
đậm phong cách kiến trúc cung đình 
Huế triều Nguyễn với kết cấu chính kiểu 
chữ Tam; ngoài ra, còn một số tháp đá, 

chuông đồng cùng nhiều bức hoành 
phi câu đối có giá trị. Hai bên sân Văn 
miếu là hai Giải vũ trưng bày giới thiệu 
những hình ảnh về nền giáo dục Hưng 
Yên xưa và nay.                

Trong dòng chảy hối hả của đời sống 
hôm nay, Phố Hiến với nét xưa trầm 
mặc cổ kính của một thời vang bóng 
vẫn hiện hữu hài hòa giữa lòng thành 
phố Hưng Yên trẻ trung, hiện đại bên 
bờ sông Hồng. Người Hưng Yên hôm 
nay vẫn đang cố gắng bảo tồn, gìn giữ 
và phát huy những giá trị của Phố Hiến 
cổ. Với những giá trị và tiềm năng vốn 
có, Phố Hiến được công nhận là “di tích 
quốc gia đặc biệt” sẽ tạo đà cho Hưng 
Yên có vị thế nhất định trong chiến lược 
phát triển của một tỉnh nằm vùng kinh 
tế trọng điểm khu vực đồng bằng Bắc 
Bộ./.                    
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Xuân sớm 
trên đồng quất Văn Giang            

Với mọi nhà, chơi quất cảnh đã trở thành thú vui 
mỗi dịp Tết đến xuân về. Cây quất vốn được xem là 
loại cây cảnh tượng trưng cho sự trù phú, hứa hẹn 
một năm mới ăn nên làm ra, mọi sự “cát tường” 
cho gia chủ. Với người trồng quất Văn Giang 
(Hưng Yên), loại cây này luôn mang lại những 
mùa vàng bội thu. Từ năm 2013 loại cây quý này 
đã có thương hiệu và mở ra triển vọng mới.   
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 * THƯƠNG HIỆU ĐÃ ĐƯỢC 
KHẲNG ĐỊNH 

Ba năm nay, niềm vui người trồng 
quất Văn Giang được nhân lên khi Cục Sở 
hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) 
cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể 
cho sản phẩm “Quất cảnh Văn Giang”. 
Đây cũng là nhãn hiệu tập thể thứ 3 của 
tỉnh Hưng Yên được Nhà nước bảo hộ 
sau Tương Bần và nhãn lồng. Đã có hàng 
chục hộ nông dân của các xã Thắng Lợi, 
Liên Nghĩa và thị trấn Văn Giang đủ điều 
kiện cấp phép sử dụng nhãn hiệu tập 
thể ”Quất cảnh Văn Giang”. 
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Trước đó,  việc triển khai dự án xây 
dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu 
tập thể “Quất cảnh Văn Giang” với 
tổng kinh phí thực hiện gần 900 triệu 
đồng đã tiến hành các hoạt động cụ 
thể như: thiết kế mẫu logo; lập hồ sơ 
đơn đăng ký nhãn hiệu; xây dựng quy 
trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; 
kỹ thuật canh tác, chăm sóc và tạo 
dáng sản phẩm quất cảnh; quy chế sử 
dụng tem, nhãn;  xây dựng bộ máy tổ 
chức quản lý, tìm kiếm, xác định các 
kênh tiêu thụ quất cảnh Văn Giang. 

Anh Đinh Đức Đại ở xã Liên Nghĩa 

là một trong những hộ được công 
nhận nhãn hiệu của cây quất phấn 
khởi cho biết: sau khi được công 
nhận nhãn hiệu, người trồng quất rất 
yên tâm, vì cây quất cảnh từ đây đã 
khẳng định được vị thế và có thương 
hiệu. Qua đó, đã tạo điều kiện nhằm 
bảo đảm chất lượng và tiêu chuẩn 
sản phẩm đối với người tiêu dùng và 
thị trường tiêu thụ, đồng thời giúp 
bảo tồn nguồn gốc, xuất xứ của sản 
phẩm nên không lo bị ép giá, đầu ra 
cũng dễ dàng hơn. 

*TRỒNG QUẤT PHẤT THÀNH TỶ 
PHÚ

Nếu thành phố Hưng Yên là thủ 
phủ của nhãn lồng, thì Văn Giang 
được coi là vựa quất cảnh lớn nhất 
miền Bắc, với gần 300 ha  đang cho 
thu hoạch, tập trung ở các xã Mễ 
Sở, Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Tân Tiến, 
Long Hưng, thị trấn Văn Giang... Từ 
nhiều năm nay, nông dân Văn giang 
đã mạnh dạn đưa cây quất vào đồng 
ruộng để thay thế các loại cây hiệu 
quả kinh tế thấp để mở rộng diện 
tích, tăng thu nhập. Với lợi thế đất đai 
màu mỡ cùng với sự cần cù chịu khó, 
sau nhiều năm bà con đã đúc rút được 
kinh nghiệm thâm canh cao, tạo nên 
những cây quất mang thương hiệu 
được cả nước biết đến.                       

Để có được những cây quất đơm 

hoa, kết trái, phát lộc đúng vào dịp 
Tết cổ truyền, người trồng quất ở 
Văn Giang đã biết tạo đa dạng các 
loại quất cảnh, từ quất thế, quất nùm 
với nhiều kiểu dáng phong phú phục 
vụ mọi nhu cầu của khách hàng. Cây 
quất có giá trị phải hội tụ đủ “tứ quý” 
như:  dáng đẹp và có đủ hoa, lộc, quả 
nhỏ, quả xanh, quả vàng... tượng 
trưng cho sự tài lộc thịnh vượng, đó 
mới chính là ưu điểm nổi trội của quất 
cảnh Văn Giang.           

Từ nhiều năm nay, quất cảnh 
Văn Giang luôn được mùa, được 
giá đã mang lại nguồn thu lớn giúp 
nông dân làm giàu, để nơi đây trở 
thành điển hình của tỉnh Hưng Yên 
về chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp. Do giá trị thu nhập cao và ổn 
định nên trong 5 năm gần đây, các 
diện tích trồng quất cảnh đều đạt mức 
lãi trung bình trên 500 triệu đồng/ha 
mỗi năm, với quất thế nhiều hộ ở các 
xã Liên Nghĩa, Mễ Sở thu tới hơn 1 tỷ 
đồng. Chỉ sau mấy năm, hàng nghìn 
hộ trồng quất ở Văn Giang đã xây biệt 
thự hoặc sắm xe hơi. Do vậy, trồng 
quất “phất thành tỷ phú” đối với dân 
Văn Giang đã không còn là chuyện lạ.       

Trên đồng đất Văn Giang, cây quất 
cảnh đang mang lại những mùa xuân 
ấm áp, làm cho vùng quê này ngày 
một trù phú với những mùa vàng rộn 
rã niềm vui./.
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 * Bảo tồn cho mai sau
 Từ năm 2013, ngành văn hóa Hưng 

Yên đã nghiên cứu thành công đề tài 
“Ca trù Hưng Yên và các giải pháp bảo 
tồn, phát huy giá trị trong thời kỳ đổi 
mới”. Đã sơ bộ phác dựng lại bức tranh 
toàn cảnh về lịch sử hình thành và phát 
triển, hệ thống hóa các tư liệu về nghệ 
thuật Ca trù, giúp cộng đồng và các tổ 
chức có liên quan trong và ngoài nước 
nhận diện, đánh giá đúng giá trị, đảm 
bảo sự tôn trọng, để hướng tới mục tiêu 
bảo vệ và thúc đẩy sự hợp tác và hỗ trợ, 
bảo tồn và phát huy giá trị của Ca trù 
trong thời kỳ đổi mới.

 Tỉnh cũng đã ban hành “Kế hoạch 
bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể hát Ca 
trù và hát Trống quân giai đoạn 2014 - 
2020”, với mục tiêu phấn đấu đến năm 
2015, hát Ca trù của tỉnh thoát khỏi tình 
trạng bảo vệ khẩn cấp; đến năm 2020, 
hát Ca trù và hát Trống quân được phổ 
biến rộng rãi trong các lễ hội văn hoá 
của tỉnh. Theo đó, ngành văn hóa Hưng 
Yên đã triển khai 5 nhóm giải pháp 
gồm: Kiểm kê và hệ thống hoá các tư 
liệu; tuyên truyền, quảng bá, củng cố, 
kiện toàn và nâng cao chất lượng các 
câu lạc bộ; phục hồi và truyền dạy; thực 
hiện cơ chế, chính sách với kinh phí đầu 
từ 2,8 tỷ đồng.

 Công tác tuyên truyền quảng báo đã 
giới thiệu nhiều mô hình hay, tổ chức 
biểu diễn nhiều chương trình đặc sắc 
về ca trù như “Về nơi lưu giữ phát triển 
ca tru”, “Hưng Yên văn hiến hào hùng”. 
Trong 2 năm 2014 và 2015 đã tổ chức 
dạy 6 lớp Ca trù cho hơn 200 người học 
đàn, hát, trống trầu. Điển hình là câu lạc 
bộ Ca trù Đào Đặng đã khôi phục hát 
Tế cửa đình, hát múa Chúc hỗ để trình 
diễn phục vụ lễ hội tại các di tích. Trong 
đó, nhiều nghệ nhân tâm huyết với ca 
trù như Đỗ Thị Thanh Nhàn, Bùi Xuân 
Thể, Nguyễn Hữu Bổn... đã tự học hỏi, 
rèn luyện ngày đêm, rồi truyền lửa đam 
mê cho các trò. Dù mang tính chất bác 
học, sang trọng ca trù rất kén người 

thưởng thức và để học biểu diễn được 
nó cũng phải hết lòng đam mê và khổ 
luyện. Song từ “vốn mồi” ban đầu của 
các lớp học, các học viên đã tranh thủ 
tầm sư học đạo và cần mẫn tự học qua 
băng, đĩa, clip nên năng khiếu hát ca trù 
trở nên sắc nước từng ngày.

Sở Văn hóa Hưng Yên đưa ra mục 
tiêu từ nay đến năm 2020, hát ca trù và 
trống quân sẽ được phổ biến rộng rãi 
trong các lễ hội văn hoá của tỉnh; trong 
đó, hát Trống quân trở thành sản phẩm 
văn hoá đặc sắc của Hưng Yên. Các câu 
lạc bộ trên địa bàn thành phố Hưng Yên, 
Khoái Châu, Văn Giang thường xuyên 
tổ chức biểu diễn ca trù, trống quân để 
quảng bá đồng thời phục vụ du khách 
theo tuyến du lịch sông Hồng, sau đó 
nhân rộng trong toàn tỉnh.

 Tại các địa phương chưa có câu lạc 
bộ như Yên Mỹ, Kim Động, Ân Thi, Phù 
Cừ...nhưng khi có người biết đàn, hát ca 
trù và trống quân sẽ lập các câu lạc bộ 
để duy trì sinh hoạt, luyện tập thường 
xuyên để nâng cao chất lượng nghệ 
thuật, đủ khả năng trình diễn phục vụ 
đông đảo các tầng lớp nhân dân. Hàng 
năm, ngành văn hóa tổ chức các lớp 
học, lớp tập huấn nhằm phổ biến kiến 
thức và truyền dạy, nâng cao trình độ 
cho các thành viên của các câu lạc bộ 
và hạt nhân văn nghệ của một số địa 
phương trong tỉnh. Khôi phục sinh hoạt 
hát, tế cửa đình để trình diễn phục vụ 
lễ hội tại các di tích, chú trọng các địa 
phương đã có truyền thống hát ca trù, 
trống quân; tổ chức trình diễn tại các lễ 
hội, hội thi, liên hoan hàng năm do tỉnh 
tổ chức. 

* Sức lan tỏa trong đời sống 
Từ 3 câu lạc bộ năm 2009 với 56 người 

biết đàn hát Ca trù, đến nay Hưng Yên 
đã có 4 câu lạc bộ và 5 đội trực thuộc 
Trng tâm Văn hóa, Thể thao và du lịch 
huyện  Khoái Châu, Tiên Lữ, Phù Cừ , 
Trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật 
và Du lịch và Đội văn nghệ xã Hùng An 
(Kim Động),  với trên 200 người biết 

BẢO TỒN NGHỆ THUẬT HÁT CA TRÙ 
ĐỂ LƯU GIỮ NÉT ĐẸP NGÀY XUÂN

Hát ca trù từ xưa vốn là nét 
đẹp trong ngày xuân ở Hưng 
Yên. Tuy nhiên những năm 
gần đây, loại hình nghệ thuật 
độc đáo này đứng trước nguy 
cơ bị mai một và thất truyền, 
được nhà nước đưa vào danh 
mục là di sản văn hóa phi vật 
thể cần được bảo vệ khẩn cấp. 
Trước thực trạng đó, Hưng Yên 
đã nỗ lực bằng nhiều giải pháp 
bảo tồn lưu giữ những giá trị 
vốn có để loại hình nghệ thuật 
độc đáo này sống mãi với thời 
gian. Đến nay, ca trù Hưng Yên 
đang từng bước khẳng định vị 
thế trên các diễn đàn sinh hoạt 
văn hóa đậm đà bản sắc dân 
tộc, thoát khỏi tình trạng bảo 
vệ khẩn cấp.
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đàn, hát ca 
trù. Các ca 
nương, kép 
đàn có ở 
hầu khắp các 
huyện trong 
tỉnh. Huyện Văn 
Lâm và Yên Mỹ trước 
đây không có ai, giờ cũng 
có người theo học. Đa số đều thuần 
thục một thể cách trở lên. Những thành 
viên của các câu lạc bộ Ca trù Giáo 
Phòng, Đào Đặng, Bình Minh, sau mấy 
năm được học nâng cao đều đã thuần 
thục được 4 thể cách trở lên. 

Ở nhiều nơi, các câu lạc bộ Ca trù đã 
được củng cố, duy trì sinh hoạt, luyện tập 
thường xuyên và kết nạp thêm những 
thành viên mới để nâng cao chất lượng 
nghệ thuật, đầu tư mua sắm trang thiết 
bị, nhạc cụ để có đủ khả năng trình 
diễn phục vụ cộng đồng và khách du 
lịch. Các đội Ca trù cũng đang đề nghị 
thành lập câu lạc bộ. Theo bà Bùi Thị 
Phấn, Trưởng phòng Quản lý nghiệp 
vụ (Sở Văn hóa TT&DL Hưng Yên): mỗi 
lần Sở gửi thông báo đến các câu lạc 
bộ, tổ nhóm Ca trù tham gia giao lưu, 
số lượng đăng ký dều vượt gấp 3 lần dự 

kiến, đã 
làm Ban 
tổ chức  
“khó xử”, 

vì xếp cả 
thì không 

đủ thời gian 
mà bỏ cũng tiếc, 

đành phải cân nhắc 
lựa chọn 15 tiết mục không 

trùng nhau, đại diện và là thế mạnh 
của từng đơn vị để đảm bảo thời lượng 
cho chương trình gần 2 tiếng. Một số 
câu lạc bộ, tổ nhóm ở Yên Mỹ, Tiên Lữ, 
Văn Giang thắc mắc và cứ tiếc hoài vì 
không đủ thời gian để trình diễn những 
gì mình có, mình tâm đắc bấy lâu. 

Hàng năm, Ban quản lý các di tích 
tỉnh Hưng Yên thường xuyên tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho các Câu lạc bộ 
Ca trù trình diễn tại Văn miếu Xích Đằng 
nhân dịp triển lãm thư pháp đầu xuân. 
Trong tất cả các cuộc thi, liên hoan, 
biểu diễn văn nghệ quần chúng của 
Hưng Yên đều có khuyến khích thể loại 
hát Ca trù. Nhiều địa phương cũng vận 
động, khuyến khích đưa việc trình diễn 
Ca trù thành nghi thức hát, tế trong 
lễ hội truyền thống tại các di tích lịch 

sử văn hóa. Chú trọng những nơi có 
truyền thống hát Ca trù như: Đền Tiên 
Mãn đường Mai Hoa Công chúa (xã 
Vĩnh Khúc - Văn Giang), đình Đông Mai 
(xã Chỉ Đạo - Văn Lâm), đình Đại Đồng 
(xã Đại Đồng - Văn Lâm); đền Đa Hoà 
(xã Bình Minh - Khoái Châu); đình Nội 
Linh (xã Ngô Quyền - Tiên Lữ); đền Đào 
Nương (xã Trung Nghĩa - thành phố 
Hưng Yên)... Những kết quả ban đầu đã 
cho thấy rằng, Ca trù đang dần đi vào 
cuộc sống một cách bài bản.

Ông Trần Đăng Tuấn, Giám đốc Sở 
Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên 
chia sẻ: năm 2016 và những năm tiếp 
theo, Hưng Yên vẫn đang nỗ lực thực 
hiện chương trình “Bảo vệ di sản hát Ca 
trù và hát Trống quân giai đoạn 2014 
-2020”, nhằm đưa Ca trù ra khỏi danh 
sách “bảo vệ khẩn cấp”. Theo đó, sẽ 
tiếp tục khôi phục, giữ gìn và phát triển 
những giá trị đặc sắc về phong tục tập 
quán tốt đẹp, lề lối sinh hoạt văn hoá; 
đồng thời nâng cao nhận thức, lòng tự 
hào về việc bảo tồn và phát huy giá trị 
của di sản văn hoá hát Ca trù và Trống 
quân trên quê hương Phố Hiến mang 
đậm bản sắc và tâm hồn Việt./.   
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Nét đẹp từ 
LỄ HỘI MÙA XUÂN PHỐ HIẾN

Hàng năm cứ đến tiết thanh 
minh, tại thành phố Hưng Yên 
lại nhộn nhịp bởi không khí 
tưng bừng của chuỗi “Các lễ 
hội văn hóa dân gian Phố Hiến”. 
Mùa lễ hội trong những ngày 
xuân tại khu di tích Phố Hiến 
đã trở thành những thời khắc 
đẹp để khơi dậy và tái hiện lại 
những giá trị lịch sử, những 
điểm nhấn về văn hóa truyền 
thống của vùng đất Hưng Yên 
văn hiến xưa và nay.

 * Nơi hội tụ, giao thoa những nền 
văn hóa

Phố Hiến xưa vốn là nơi hội tụ, 
giao thoa của nhiều nền văn hóa bốn 
phương. Là thương cảng một thời nổi 
tiếng, Phố Hiến đã từng là điểm đến 
của thương gia từ hơn 10 nước đến 
kinh doanh, buôn bán như: Hà Lan, 
Nhật Bản, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, 
Trung Quốc… Cùng với hàng hóa, các 
thương nhân nước ngoài đã mang 
đến đây nhiều kiến trúc và tập quán, 
văn hóa đa dạng phong phú. Trải qua 

những biến động thăng trầm của lịch 
sử, những dấu tích của Phố Hiến một 
thời hưng thịnh vẫn còn rất đậm nét 
trong các công trình kiến trúc, những 
tập quán, nếp sống. Tiêu biểu là quần 
thể các di tích như: Văn miếu Xích 
Đằng, chùa Chuông,  đình chùa Hiến, 
đền Mẫu, đền Mây, đền Kim Đằng... 
Bên cạnh đó là các công trình kiến trúc 
có sự kết hợp, giao thoa hài hòa, tinh 
xảo của kiến trúc Trung Hoa, kiến trúc 
phương Tây với văn hóa Việt như: Đông 
đô Quảng Hội, đền Thiên Hậu, chùa 
Phố, võ Miếu, nhà thờ cổ… Ngoài các 
công trình phục vụ hoạt động tôn giáo, 
tín ngưỡng, thành phố Hưng Yên ngày 
nay còn lưu giữ được một số di tích liên 
quan đến đời sống sinh hoạt của người 

Phố Hiến xưa như: Chợ, giếng, nghĩa 
địa với những miếu thờ của người nước 
ngoài… Tất cả đã hợp thành Khu di tích 
Phố Hiến được xếp hạng là Di tích kiến 
trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt. 

Sự đậm đặc về di tích, chủ yếu là 
những công trình kiến trúc lịch sử văn 
hóa gắn với tâm linh, tín ngưỡng thờ 
nhân thần và thiên thần đã hình thành 
nên một chuỗi các lễ hội truyền thống 
với những bản sắc riêng của từng di 
tích trong quần thể Phố Hiến cổ. Ở đây, 
mỗi công trình tôn giáo, tín ngưỡng cổ 
kính lại ẩn chứa trong đó những huyền 
thoại đầy ly kỳ, mang đậm triết lý. Đó 
là những câu chuyện thể hiện sự tôn 
trọng, lòng biết ơn đối với những người 
đã có công với đất nước, giúp nhân 

MAI NGOAN 
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dân có cuộc sống an lành, sinh cơ lập 
nghiệp được lưu giữ tại đền Mẫu, đền 
Thiên Hậu, Đông Đô Quảng hội ... Từ đó 
tạo nên những nét độc đáo của từng lễ 
hội tại các di tích khiến không gian văn 
hóa của Phố Hiến vừa đa dạng về hình 
thức với nhiều lớp văn hóa, vừa có sắc 
thái riêng so với vùng châu thổ Bắc Bộ.

*Tái hiện nét đẹp tinh hoa xưa                
Các lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến 

được gắn với các di tích và phục dựng 
lại các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng 
cổ sẽ góp phần tái hiện về một vùng 
đất đã đi vào lịch sử với câu ca “Thứ 
nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Đây là 
chuỗi lễ hội diễn ra trong suốt tháng Ba 
âm lịch, được tổ chức ở các di tích thuộc 
quần thể Phố Hiến gồm: Văn miếu Xích 
Đằng, đình chùa Hiến, Đông Đô quảng 
hội, chùa Chuông, chùa Phố, đền Mẫu, 
đền Trần, đền Thiên Hậu, đền Mây, đền 
Tân La... Cùng với những dấu tích xưa 
của Phố Hiến còn hiện hữu, các hoạt 
động văn hoá dân gian sẽ tái hiện lại 
những hình ảnh sống động của thương 
cảng Phố Hiến thời kỳ hưng thịnh trên 
bến dưới thuyền xưa. Nơi đây vào thế 
kỷ 16, 17 vốn là trung tâm thương mại 
buôn bán sầm uất phồn thịnh chỉ đứng 
sau kinh kỳ Thăng Long, được mệnh 
danh là “tiểu Tràng An” ở Đàng ngoài, 
với  nhiều thương điếm của người Hoa, 

người Nhật, Hà Lan hoà quyện giữa 
khung cảnh phố xá nhộn nhịp cùng 
nhiều nét văn hoá nét độc đáo của bốn 
phương hội tụ.

               Trong tiết thanh minh, giao 
hòa cùng thiên nhiên trong sáng của 
đất trời, các lễ hội của khu di tích Phố 
Hiến đã tạo ra một không gian văn hóa 
riêng và độc đáo. Trong đó, đảm bảo 
hài hòa giữa phần lễ và hội qua các 
hoạt động dân gian mang nội dung 
phong phú, sinh động. Phần lễ gồm: 
lễ dâng hương và lễ khai mạc được tổ 
chức trang nghiêm cùng với các hoạt 
động tế lễ, rước kiệu, múa rồng trên các 
đường phố quanh các khu di tích Phố 
Hiến, nhằm khôi phục các giá trị truyền 
thống và hoạt động sinh hoạt văn hoá 
tín ngưỡng. Phần hội được thể hiện 
sôi động dưới các hình thức dân gian 
phong phú như biểu diễn nghệ thuật, 
thi cầu kiều, hát ả đào trên hồ Bán 
Nguyệt; hát xẩm, trống quân, ca trù, hát 
chèo tại các đền Mẫu, đền Mây, đình 
chùa Hiến, đền Đào Nương; bên cạnh 
đó là các trò chơi dân gian như kéo co, 
chọi gà, triển lãm sinh vật cảnh tại các 
trung tâm của khu di tích Phố Hiến.

Điều hấp dẫn trong các lễ hội  ở Phố 
Hiến còn là các hoạt động về văn hóa 
ẩm thực với điểm nhấn được giới thiệu 
tới du khách qua các các sản vật nổi 

tiếng và món ăn truyền thống như: bún 
thang Phố Hiến, hạt sen, long nhãn, 
mật ong... những gian hàng này được 
bày dưới những rặng nhãn sum xuê tỏa 
bóng đang trổ hoa vàng thanh khiết. 
Du khách sẽ được thưởng thức hương 
vị ngọt ngào, tinh tế về văn hóa vùng 
Phố Hiến ẩn chứa trong các món ăn 
dân dã nhưng khó quên.

             Trong hàng loạt chuỗi Lễ hội 
văn hóa dân gian Phố Hiến, các tinh 
hoa văn hóa của các lễ hội tại các di tích 
được chắt lọc hội tụ, thể hiện đầy đủ sự 
tinh túy, đặc sắc của văn hóa đất Phố 
Hiến. Đến với Lễ hội văn hóa dân gian 
Phố Hiến, du khách không chỉ được 
chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các di tích 
mà còn được đắm mình trong các hoạt 
động dân gian truyền thống, khiến cho 
không gian lễ hội như một dòng chảy 
liên tục kéo dài. Trong không gian linh 
thiêng của các di tích, các hoạt động 
văn hóa cộng đồng được tái hiện phần 
nào khắc họa sống động, tái hiện lại 
khung cảnh tấp nập “trên bến dưới 
thuyền” của Phố Hiến xưa. Đắm mình 
trong không khí lễ hội, du khách được 
tìm hiểu sâu thêm về truyền thống văn 
hóa, được khám phá những nét độc 
đáo riêng về ẩm thực, âm nhạc và các 
trò chơi dân gian độc đáo. Đây cũng 
là dịp để thành phố Hưng Yên quảng 
bá tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du 
lịch, dịch vụ gắn với các di tích lịch sử, 
lễ hội… nhằm không ngừng góp phần 
bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 
đậm đà bản sắc dân tộc, tạo điểm đến 
hấp dẫn về du lịch và văn hóa tâm linh 
đối với nhân dân cả nước và bạn bè 
quốc tế./.
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và thú chơi Hoa 
của người Việt

Không chỉ chăm lo một cái Tết 
đủ đầy với các món ăn truyền 
thống và mâm ngũ quả trên 
bàn thờ gia tiên, người Việt còn 
đón Tết, chơi Tết bằng muôn 
vạn sắc hoa cây cảnh.

Tết 

Dấu hiệu Tết, không khí ngày 
Tết được thể hiện sớm nhất 
và đậm nhất chính là các chợ 
hoa Tết.

Một trong những cái thú của người 
Việt vào mỗi độ Tết đến Xuân về là đến 
những vườn quất, vườn mai, vườn đào 
nổi tiếng và những hội hoa Xuân để 
ngắm hoa và tìm mua cho mình những 
cành, những cây vừa ý, bày chơi ngày 
Xuân. 

Chợ hoa ngày Tết thường họp từ Tết 
ông Táo (23 tháng Chạp) cho đến tận 
đêm Giao thừa. Ngày nào chợ hoa cũng 
nhộn nhịp, tấp nập suốt từ sáng đến tối... 

Người người đến chợ không chỉ để mua 
hoa mà còn để ngắm hoa, ngắm người.

Chợ hoa Tết đủ có mọi hương sắc, 
hình vẻ, đáp ứng thú chơi hoa ngày càng 
tinh tế của người dân. 

Người Bắc thường hay chơi hoa đào 
ngày Tết. Đào có nhiều loại gồm bạch 
đào, hồng đào, bích đào. Theo tích cũ 
lưu truyền, ngày Tết trưng hoa đào để 
trừ ma quỷ quấy nhiễu.

Người sành chơi thường chọn cho 
mình những cành đào vừa có thế, vừa 
có nhiều nụ để không chỉ chơi trong 
mấy ngày Tết mà còn nở hoa đến tận ra 
Giêng.
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Nghệ thuật trồng đào nổi tiếng nhất không đâu theo kịp 
là ở Nhật Tân, Nghi Tàm, Hà Nội.

Nếu hoa đào là sắc Xuân đất Bắc thì hoa mai lại tượng 
trưng cho Xuân ấm phương Nam. Hoa mai cũng có rất nhiều 
loại như tứ quý màu đỏ, hồng mai, bạch mai, chi mai màu 
trắng pha hồng, hoàng mai màu vàng, mai chiếu thủy màu 
trắng phớt, song mai màu trắng muốt…, tuy nhiên phổ biến 
hơn cả là hoa mai vàng. 

 
Ngoài hai loại hoa đặc sắc nói trên, quất cũng là loại cây được 
bày bán phổ biến trong chợ hoa. 

Quất cảnh văn giang
Quất được trồng trong chậu cảnh, tỉa uốn thành những 

tầng, những tán cầu kỳ. Quất Văn Giang (Hưng Yên), quất 
Nhật Tân, Quảng Bá (Hà Nội) là những loại quất đẹp nổi tiếng. 

Màu vàng của quất biểu tượng cho tài lộc nên cây quất được 
nhiều người ưa chuộng.

Ngoài ra còn có rất nhiều loại hoa khác cũng được ưa 
chuộng về bày trong nhà vào dịp Tết như cúc, thủy tiên, 
layơn, đồng tiền, thược dược… hòa vào nhau tạo thành một 
bức tranh rực rỡ, đa dạng sắc màu 

.
Thủy Tiên

Đỗ Quyên Vườn Hồng 
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Đọc câu đối ấy khi tới chiêm 
bái Di tích lịch sử Quốc gia 
Địa điểm Cây đa và đền La 
Tiến chúng tôi lặng đi vì xúc 

động, vì tự hào trước những tấm gương 
lẫm liệt hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ 
quốc đã hóa thành bất tử. 

 Di tích quốc gia này là nơi tưởng 
niệm vong linh 1.145 anh hùng liệt sỹ, 
chiến sỹ cách mạng và đồng bào ta đã 
bị thực dân Pháp giết hại trong thời gian 
chiếm đóng tại đây (từ năm 1949 -1954), 
trong đó có 121 cán bộ và nhân dân xã 
Nguyên Hòa, đồng thời ghi dấu tội ác 
của thực dân Pháp xâm lược. 

 Theo sử sách, cây đa La Tiến là một 
chứng nhân lịch sử. Trong kháng chiến, 
thực dân Pháp đã xây dựng bốt La Tiến 
là bốt có vị trí chiến lược quân sự và giao 
thông quan trọng nhất: án ngữ phía 
Nam khu vực tỉnh Hưng Yên, phía Bắc 
tỉnh Thái Bình, phía Tây tỉnh Hải Dương 
và thực hiện “tầm thanh, trừ cán, diệt 
cộng”. 

 Trong số hơn một nghìn người bị 
thực dân Pháp và bè lũ tay sai giết hại 
ở La Tiến, có nữ Anh hùng liệt sỹ Trần 
Thị Khang, tức Vũ Thị Kính quê ở xã 
Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, là em gái 
của nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng Trần Phương… 

Gây tội ác man rợ nhưng chúng 
không khuất phục được tinh thần 
kháng chiến của quân và dân ta. Tháng 

Về thăm Di tích Quốc gia
Địa điểm Cây đa và đền La Tiến

“Sống giết gian, trừ ác hết lòng cứu nước
Chết ban phúc, tiêu tai gắng sức phù dân”.

1.1954, bộ đội chủ lực đã phối hợp với 
quân dân Phù Cừ tiêu diệt hoàn toàn 
bốt La Tiến, giải phóng quê hương. Và 
cây đa La Tiến đã trở thành biểu tượng 
cho sự bất khuất, kiên cường của người 
dân Nguyên Hòa nói riêng và người dân 
Hưng Yên nói chung. 

 Tưởng niệm vong linh các anh hùng 
liệt sĩ và đồng bào ta đã bị giết hại trong 
khói lửa của cuộc kháng chiến chống 
Pháp, đồng thời giáo dục truyền thống 
cách mạng cho thế hệ trẻ, năm 2010, 
đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại 
cây đa La Tiến đã được xây dựng dưới 
tán cây đa cổ thụ xum xuê tỏa bóng. 
Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn 
hóa, Địa điểm Cây đa và đền La Tiến đã 
được Nhà nước xếp hạng là Di tích lịch 
sử Quốc gia năm 2015. 

 Đền La Tiến nhìn về hướng Đông 
Nam, phía trước là dòng sông Luộc 
mênh mông, xa xa là bến phà La Tiến 
luôn tấp nập nối liền giữa 2 tỉnh Hưng 
Yên - Thái Bình. Đền được xây dựng theo 
lối kiến trúc truyền thống, với kết cấu 

kiểu chữ Đinh gồm 3 gian tiền tế và một 
gian hậu cung rất vững chắc, kiến cố. Tại 
đây bài trí nhiều đồ thờ tự có giá trị. Đặc 
biệt, trong khuôn viên đền có đôi câu 
đối do giáo sư Vũ Khiêu viết tặng. “Nước 
sông Luộc sục sôi dòng huyết hận/ Trời 
Phù Cừ cao vút khí anh linh”. 

Các cụ cao niên ở làng khẳng định, 
hiện không ai biết được cây đa La Tiến 
có từ thời nào, chỉ biết rằng, các sách 
còn lưu giữ được cho biết cây có niên đại 
khoảng 200 năm. Hơn một lục thập hoa 
giáp đã qua, từ những chỗ thân cành bị 
tàn phá, những chồi non đã mạnh mẽ 
bật lên thành tán lá xòe rộng bên dòng 
sông Luộc. Dường như đời cây cũng 
như con người nơi đây luôn có lối xử thế 
nhân văn “Khép lại quá khứ, hướng tới 
tương lai”…  

Ở đây, truyền thống được đắp bồi, 
tiếp nối bền bỉ, tự nhiên… như khí trời, 
khiến mỗi người lại càng thấy tự hào 
hơn về những trang sử anh hùng của 
cha ông.

MINH HUỆ
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VĂN HÓA - MÔI TRƯỜNG

CƠN ĐAU TIM VÀ NƯỚC.
Khi bạn đứng, cơ thể giữ nước ở 

phần dưới của cơ thể, khiến chân bạn 
sưng lên. Khi bạn nằm xuống, cơ thể hạ 
xuống thấp hơn, do đó, thận thải nước 
dễ dàng hơn, độc tố cũng dễ dàng loại 
bỏ hơn.

RẤT QUAN TRỌNG, XIN HÃY GHI 
NHỚ:

- 2 ly nước sau khi thức dậy - giúp 
kích hoạt các cơ quan nội tạng.

- 1 ly nước 30 phút trước bữa ăn - 
giúp tiêu hóa.

- 1 ly nước trước khi tắm - giúp giảm 
huyết áp.

- 1 ly nước trước khi đi ngủ - tránh 
đột quỵ hoặc đau tim.

Kết quả một số công trình nghiên 
cứu cho thấy trước khi đi ngủ, uống 
một cốc nước có thể giúp phòng 
ngừa chứng tai biến mạch máu não. 
Trong thực tế, những trường hợp tai biến 

mạch máu não thường xảy ra vào sáng 
sớm. Sau một đêm dài cơ thể không 
được cung cấp nước, máu trở nên đặc 
hơn, và đây là một trong những nguyên 
nhân dễ dẫn đến tai biến mạch máu não. 
Trong một ngày, máu có lúc đặc lúc loãng, 
đồng thời có một quy luật nhất định. 
Buổi sáng, từ 4 giờ đến 8 giờ, là lúc máu 
đông đặc nhất, sau đó dần dần loãng 
ra, đến khoảng 12 giờ đêm là thời điểm 
loãng nhất, rồi dần dần đặc lại, và đến 
buổi sáng hôm sau lại lên đến đỉnh cao. 
* Vì vậy, mỗi chúng ta, nhất là những 
người lớn tuổi, buổi tối trước khi đi ngủ 
nên uống khoảng 200 ml nước (chừng 
một cốc), thì sáng ngủ dậy, không những 
máu không bị đặc mà còn loãng ra. 
* Các chuyên gia y học cũng khuyên 
rằng, buổi tối trước khi đi ngủ uống 
nước khiến cho máu loãng ra, có lợi 
cho sự tuần hoàn của mạch máu, giúp 
phòng chống tai biến mạch máu não. 
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai biến 

mạch máu não, sự đông đặc của máu 
tăng lên chỉ là một trong những nguyên 
nhân gây bệnh. Tuy nhiên, có thể khẳng 
định thói quen uống nước trước khi đi 
ngủ có tác dụng nhất định đối với việc 
phòng chống tai biến mạch máu não.

LÀM SAO ĐỂ SỐNG QUA CƠN ĐAU 
TIM KHI BẠN Ở 1 MÌNH

Người bệnh khi lên cơn đau tim thì 
tim họ sẽ đập loạn nhịp, yếu. Sau đó, họ 
cảm thấy choáng, uể oải. Khi bắt đầu 
cảm thấy như thế, thì chỉ còn 10 giây nữa 
họ sẽ ngất.

Tuy nhiên người bệnh có thể tự giúp 
mình bằng cách ngay lập tức ho rất mạnh, 
rất dài và rất sâu (như khạc đờm từ sâu 
trong ngực). Đồng thời, trước và xen kẽ 
mỗi cơn ho người bệnh hít 1 hơi thật sâu. 
Người bệnh cần lặp lại hít thở sâu và 
cơn ho như trên mỗi 2s, chỉ dừng lại cho 
đến khi cảm thấy tim đập trở lại bình 
thường và người có thể giúp đỡ đến. 
Hít thở sâu giúp cho oxy vào phổi nhiều 
hơn bình thường và mỗi cơn ho dài, 
mạnh, sâu giúp bóp mạnh quả tim làm 
cho máu lưu thông.

ST

ĐAU TIM
VÀ NƯỚC

Một bác sĩ tim mạch nói rằng, nếu mỗi người đọc được thông tin 
này mà chia sẻ cho 10 người biết thì chúng ta sẽ cứu được ít nhất 
1 người.
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