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CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI BỘ VĂN PHÒNG
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN

Hòa chung các hoạt động thiết thực, sôi nổi chào mừng kỷ niệm 87 năm
thành lập Đảng, ngày 03/02/2017, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên
đã công bố Quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Chí - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy
khối dự và trao quyết định.

C

hi bộ Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được thành lập là tổ chức cơ
sở đảng thứ 57 của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên. Chi bộ gồm 03 đảng viên
(Trong đó có Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hào - nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
Hội; Tiến sĩ Ngô Hùng Mạnh - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc sở Khoa học - Công
nghệ tỉnh, Tổng thư ký Hội). Đồng chí Ngô Hùng Mạnh được tín nhiệm giới thiệu và được Ban
Thường vụ Đảng ủy khối chỉ định làm Bí thư Chi bộ.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối chúc mừng tổ chức cơ sở đảng mới được thành
lập, giao nhiệm vụ cho đồng chí Bí thư cùng các đảng viên sớm đưa chi bộ vào hoạt động nền nếp,
lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 98 - QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), chú trọng phát triển đảng viên mới, xây dựng chi bộ trong sạch,
vững mạnh.

2

I

BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG

I

Số 3 - 2017

PHÁT ĐỘNG HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT
TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ NHẤT
Ngày 28 /10/2016, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo
kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất - năm 2016
tổ chức phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần
thứ nhất - năm 2016. Chủ trì chương trình phát
động có các ông: Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các
hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Nguyễn Duy Hưng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội
thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh.

H

ội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh
Hưng Yên lần thứ nhất năm 2016 dự kiến kết thúc
vào quý I /2017. Hội thi
nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua
lao động sáng tạo thuộc lĩnh vực khoa
học kỹ thuật và công nghệ trong các
tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tôn vinh
sự đóng góp nổi bật của các tổ chức, cá
nhân có những sáng tạo kỹ thuật phục
vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội,
quốc phòng và an ninh. Từ đó, thúc đẩy
việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp

kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.
Hội thi bao gồm 6 lĩnh vực: Nông
nghiệp, ngư nghiệp, tài nguyên, môi
trường và xây dựng nông thôn mới; cơ
khí tự động hóa, giao thông vận tải, xây
dựng; vật liệu, hóa chất, năng lượng;
y dược; công nghệ thông tin, điện tử,
viễn thông; giáo dục và đào tạo.
Đối tượng dự thi gồm: Các tập thể,
cá nhân là công dân Việt Nam, không
phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc,
nghề nghiệp; các cơ quan, tổ chức được

thành lập hợp pháp hoạt động trên địa
bàn tỉnh có các công trình, đề tài, giải
pháp khoa học kỹ thuật đã hoặc có khả
năng áp dụng trên địa bàn tỉnh từ năm
2010 trở lại đây.
Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ
ngày 1/11 đến 15/12/2016; thời gian
chấm các giải dự thi từ ngày 16/12 đến
31/12/2016. Các công trình, đề tài, giải
pháp tham dự Hội thi đoạt giải sẽ được
tuyển chọn để tham dự Hội thi sáng tạo
kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng
tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN KHÓA I NHIỆM KỲ 2017-2019

Đ

ại hội chi đoàn Văn phòng Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên (Liên hiệp
hội) khóa I đã diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm
2017. Đại hội đã đề ra những mục tiêu cụ thể
cho nhiệm kỳ mới để các đoàn viên chi đoàn phấn đấu
như: 100% đoàn viên thanh niên tham gia học tập, nghiên
cứu các nghị quyết của Đảng, mỗi năm tổ chức từ 1 đến 2
buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác chuyên môn, đảm
nhận 2 công trình, phần việc thanh niên. Phấn đấu mỗi
năm chi đoàn giới thiệu với Chi bộ từ 1 - 2 đoàn viên ưu
tú để đề nghị kết nạp Đảng. Đại hội đã bầu ra ban chấp
hành chi đoàn gồm 2 đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất
đạo đức và nhiệt tình để lãnh đạo chi đoàn. Đồng chí Đinh
Thị Hạ giữ chức vụ Bí thư chi đoàn, đồng chí Nguyễn Thị
Huyền Trang giữ chức Phó bí thư chi đoàn.
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Tổng kết và trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất:

VINH DANH GẦN 30 SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
SÁNG TẠO KỸ THUẬT

Ngày 16/5, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tổng kết và trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật
lần thứ nhất, nhằm vinh danh 28 sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực khoa học kỹ
thuật và công nghệ được áp dụng có hiệu quả phục vụ sản xuất, đời sống.
Sau 6 tháng phát động, hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất đã
nhận được 49 đề tài tham gia dự thi thuộc các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, xây
dựng nông thôn mới, tài nguyên môi trường, công nghệ thông tin, điện tử viễn
thông, giáo dục đào tạo, tự động hóa, y dược… Đối tượng tham gia là học sinh,
sinh viên, cán bộ các cơ quan đơn vị, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng trao bằng khen
cho các đơn vị

Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh HY
Nguyễn Khắc Hào trao thưởng cho các thí sinh đạt giải

B

an tổ chức đã chọn 28 giải pháp để trao giải, đáp
ứng được các tiêu chí: mới, sáng tạo, khả năng áp
dụng và hiệu quả kinh tế xã hội. Nhiều giải pháp
tham gia hội thi lần này đã được áp dụng trong
thực tế, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các cơ quan, doanh
nghiệp, thay thế thiết bị ngoại nhập, góp phần bảo vệ môi
trường, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và nâng cao chất lượng
giáo dục, đào tạo trong các nhà trường.
Trong đó, có một số giải pháp điển hình như: “Sử dụng
hệ thống đối lưu không khí khử mùi ở các trang trại chăn
nuôi bằng than hoạt tính” của học sinh trường THCS Phụng
Công (Văn Giang); đề tài “Phần mềm hỗ trợ dạy và học
môn lịch sử lớp 5” của trường Tiểu học Yên Phú 1 (huyện
Yên Mỹ); “Hệ thống lọc nước cho người có thu nhập thấp”
của trường THCS Lạc Hồng (Văn Lâm); “Giải pháp cải tạo
và chăm sóc giống nhãn Khoái Châu” của trường Cao đẳng
kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên; “trồng cây ăn quả bằng
phương pháp mới” của nông dân thôn Bình Lăng, xã Tiền
Phong (Ân Thi)...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng đến dự, trao
bằng khen của UBND tỉnh. Phát biểu tại lễ tổng kết đồng chí
nhấn mạnh: những kết quả sáng tạo kỹ thuật lần này không
chỉ khẳng định chất lượng của phong trào thi đua sáng tạo
mà còn có chiều sâu và phù hợp với thực tiễn. Tỉnh sẽ tiếp
tục phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần
thứ 2 năm 2017 - 2018, nhằm khuyến khích các tập thể cá
nhân tìm tòi, nghiên cứu ra nhiều sáng kiến cải tiến, giải
pháp khoa học kỹ thuật mới, áp dụng rộng rãi vào thực tiễn
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện điều kiện làm
việc cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã
hội ở các địa phương./.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng và các đại biểu
tham quan “Phần mềm hỗ trợ dạy và học môn lịch sử lớp 5”
của trường Tiểu học Yên Phú 1 (huyện Yên Mỹ)

Một số sản phẩm được trưng bày
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH
LỄ TỔNG KẾT
VÀ TRAO GIẢI
HỘI THI
SÁNG TẠO
KỸ THUẬT
TỈNH HƯNG YÊN
LẦN THỨ NHẤT

VINH DANH GẦN
30 SẢN PHẨM
CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO
KỸ THUẬT
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BTCHT, ngày tháng 01 năm 2017 của Ban tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ
thuật tỉnh Hưng yên lần thứ nhất, năm 2016)
Chủ tịch:
- KS. Ngô Xuân Thái - Giám đốc sở KH&CN, P. Chủ tịch thường trực LHH, Phó Ban tổ chức Hội thi.
Tổ 1:
Ths. Lê Thị Thắm - P. Giám đốc Sở KH&CN; P Chủ tịch LHH tổ trưởng
Ks. Đoàn Thị Chải - P. Giám đốc Sở NN&PTNT Uỷ viên
Ths. Trần Đăng Anh - P. Giám đốc Sở TN&MT Uỷ viên
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DANH SÁCH CÁC GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2016
Điểm
TT

Khả
Tính mới, Hiệu quả
năng áp
sáng tạo KT-KT-XH
dụng

Tên giải pháp

Tổng

GIẢI NHÌ
1.

Phần mềm hỗ trợ dạy và học môn lịch sử lớp 5

28

27

27

82

2.

Sử dụng hệ thống đối lưu không khí khử mùi ở các trang trại chăn
nuôi bằng than hoạt tính

32

25

24

81

Giải ba

8

1.

Sản xuất tinh dầu sả chanh bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi
nước và nâng cao hàm lượng các cấu tử quý trong tinh dầu sả chanh
bằng cách chưng cất luyện

32

22

22

76

2.

Hệ thống quản lý ắc quy, giám sát máy phát điện

24

24

24

72
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Điểm
TT

Khả
Tính mới, Hiệu quả
năng áp
sáng tạo KT-KT-XH
dụng

Tên giải pháp

Tổng

3.

Máy sao, sấy đa năng

28

27

21

76

4.

Hệ thống lọc bụi gỗ, bụi sơn.

24

27

21

72

5.

Hệ thống lọc nước cho người có thu nhập thấp

28

27

24

79

Giải khuyến khích
1.

Chiết xuất dung dịch từ thảo dược dung trị vết côn trùng căn, muỗi
đốt, xông hơi, giải cảm bằng phương pháp cất kéo hơi nước

20

15

15

50

2.

Giải pháp cải tạo và chăm sóc giống nhãn Hàm tử

20

21

24

65

3.

Cải tạo, nâng cao chất lượng nhãn Khoái châu

20

18

24

62

4.

Trồng cây ăn quả băng phương pháp mới

32

18

15

65

5.

Sử dụng chế phẩm sinh học vi nấm Trichoderma để xử lý cây họ đậu
và một số cây hoa màu khác thành phân hữu cơ vi sinh

24

17

19

60

6.

Xây dựng quy trình sản xuất trà túi lọc từ cây Vối nếp

24

21

23

68

7.

Chế xuất một số dung dịch dinh dưỡng cho cây thuỷ canh từ rác hữu
cơ

28

18

19

65

8.

Kẹo que hỗ trợ điều trị viêm họng cho trẻ em

28

9

21

58

9.

Xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu

28

18

16

62

10. Máy CNC phay mạch in điện tử

12

18

24

54

11. Thiết kế và chế tạo cánh tay Robot cho người khuyết tật

28

15

9

52

12. Thiết bị điều khiển bia ẩn, hiện

24

18

21

63

20

24

18

62

20

15

15

50

20

21

18

59

16. Máy cắt cỏ

24

27

18

69

17. Máy tách ngô Mini đơn giản

24

27

15

66

18. Giường cưú sinh

24

27

15

66

19. Kéo hái hoa quả, cắt, tỉa cánh trên cao

24

24

18

66

20. Máy quét rác, cắt cỏ đa năng không động cơ

20

27

21

68

21. Xe hỗ trợ cho người bệnh tập đi, đứng

24

27

18

69

13.

Chiếu văn bản giấy lên máy chiếu phục vụ thuyết trình và giảng dạy
bằng Smatphone thông qua sóngWifi và PC hoặc Laptop

14. Máy hàn linh kiện tự động
15.

Cải tạo kính hiển vi quang học thành kính hiển vi điện tích hợp
Camera sác nét, trình chiếu

				

Hưng Yên, ngày 24 tháng 01 năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO
GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN – P. CHỦ TỊCH TT LHH
								Ngô Xuân Thái
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NGƯỜI MANG TÌNH YÊU MÔN LỊCH SỬ
ĐẾN VỚI HỌC SINH
Trong 28 giải pháp đạt giải
trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật
năm 2016 do Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng
Yên tổ chức, rất nhiều người ấn
tượng với “phần mềm hỗ trợ
dạy và học môn lịch sử lớp 5”
đạt giải nhì của thầy Vũ Trọng
Uy giáo viên trường Tiểu học
Yên Phú 1, huyện Yên Mỹ.

M

ôn lịch sử có vai trò hết sức
quan trọng trong giáo dục
đạo đức truyền thống cho
học sinh nhưng lại là môn
học mà các em học sinh thấy “sợ” vì nó
khô khan với những cột mốc, những
dấu ấn lịch sử mà muốn nhớ nó thì chỉ
còn cách đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Là
một giáo viên và nhất là một giáo viên
tiểu học cấp học đầu tiên của bậc học
phổ thông, một cấp học hết sức quan
trọng , thầy đã ý thức được việc vẽ lên
bức tranh toàn cảnh về quá khứ một
cách khách quan, sống động với những
truyền thống đấu tranh bất khuất trong
quá trình dựng nước và giữ nước của
dân tộc Việt Nam anh hùng quan trọng
như thế nào. Thầy muốn các em học
sinh luôn yêu môn lịch sử và hào hứng
khi đến tiết học lịch sử.
Chính vì vậy thầy đã tìm tòi, nghiên
cứu và viết “ Phần mềm hỗ trợ dạy và
học môn lịch sử lớp 5”. Đây là một phần
mềm được xây dựng nhằm mục đích đổi
mới hình thức tổ chức dạy và học môn
lịch sử từ lớp học truyền thống sang hệ
thống lớp học trên hệ thống máy tính
phòng tin học, phục vụ cho quá trình
dạy và học trên lớp, phục vụ cho các sân
chơi lịch sử ngoài lớp học và đó còn như
một công cụ ôn tập mà không cần đến

Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào
trao chứng nhận cho thầy Vũ Trọng Uy

sự hỗ trợ của Internet. Việc cài đặt phần
mềm rất đơn giản, phần mềm tương
thích với tất cả các máy tính sử dụng
hệ điều hành Windows. Với cấu trúc nội
dung rõ ràng, rất dễ tìm kiếm như: Phần
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đọc sách giáo khoa, phần kiến thức bổ
trợ, trò chơi và bài tập.
Trong phần đọc sách giáo khoa
thầy đã tích hợp đầy đủ nội dung cuốn
sách lịch sử lớp 5, phần mềm giúp giáo
viên và học sinh triển khai ngay bài học
trên máy tính. Với phần kiến thức bổ trợ
là 28 đoạn phim tư liệu, 10 đoạn phim
minh họa, hàng trăm tư liệu, hình ảnh.
Còn phần trò chơi và bài tập là 8 trò chơi
được xây dựng trong đó các phiên bản
game đang được dùng trong chương
trình thi giải toán Violympic và tiếng anh
IOE trên mạng Internet vừa quen thuộc,
vừa hấp dẫn với các em học sinh. Phần
mềm đã nhận được sự đánh giá rất cao
của các thầy cô giáo, phụ huynh và đặc
biệt là các em học sinh vì những giá trị
và mục đích cao đẹp mà nó mang lại.
Hy vọng trong thời gian tới thầy Uy sẽ
dành thời gian nghiên cứu để cái tiến
phần mềm sao cho có thể tích hợp được
nhiều kiến thức về lịch sử cho các cấp
học khác nhau.

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN

HỆ THỐNG LỌC BỤI GỖ BỤI SƠN
Đây là đề tài nghiên cứu của hai em học sinh Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
trường THPT Phù Cừ. Đề tài đã nhận được sự đánh giá rất cao của các chuyên gia trong
lĩnh vực kỹ thuật cơ khí và xuất sắc nhận giải ba với những tính mới và tính sáng tạo.

T

rước thực trạng ô nhiễm
môi trường cao từ các cơ sở
sản xuất đồ gia dụng bằng
gỗ hai em đã nghĩ đến giải
pháp làm trong sạch không khí ngay
trong những xưởng sản xuất, trả lại bầu
không khí trong lành cho các làng quê
và HỆ THỐNG LỌC BỤI GỖ BỤI SƠN đã
ra đời. Hệ thống xử lý bụi gỗ bụi sơn là
một hệ thống xử lý bụi kiểu ướt, hoạt
động trên nguyên tắc va đập quán tính.
Hạt bụi được hút vào hệ thống nhờ việc
sử dụng một quạt hút có công suất cao,
sau đó dòng khí được đẩy qua màn
chắn nước với vận tốc rất lớn. Dòng khí
chuyển động qua màn chắn nước làm
dính ướt các hạt bụi và tách hạt bụi ra
khỏi dòng khí.
Sau một thời gian hoạt động nước
được xả ra ngoài qua hệ thống lọc nước,
sau đó nước sạch được bơm trở lại hệ
thống nhờ một máy bơm. Do đó không
có nước thải ra ngoài môi trường, vì vậy
không làm ô nhiễm môi trường nước.

Hệ thống lọc bụi gỗ bụi sơn cho dòng
khí chạy trực tiếp qua bể nước làm tăng
diện tích tiếp xúc của dòng khí với nước
tăng hiệu quả lọc khí. Đồng thời không
cần sử dụng bơm cao áp nên giảm chi
phí lắp đặt.
Hệ thống xử lý bụi gỗ bụi sơn dùng
trong các xưởng mộc được thiết kế
trong dự án là một hệ thống có khả
năng lọc bụi cao, hiệu quả xử lý lên đến
90%. Công nghệ mới có thể áp dụng
với quy mô nhỏ, có thể dễ dàng bảo
trì, sửa chữa và giá thành rẻ với những
nguyên liệu phổ biến. Đây là một đề tài
nếu được triển khai rộng sẽ mang lại
bầu không khí trong lành cho các xưởng
mộc và người dân xung quanh

Hệ thống lọc bụi gỗ,
bụi sơn
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GIƯỜNG CỨU SINH CHO DÂN VÙNG LŨ
CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN

Chiếc giường khá tiện dụng và tiết kiệm có thể chở
được từ 5 – 9 người

Chiếc giường cứu sinh dành cho người nghèo vùng lũ của
2 em Thiên và Bách

Đồng cảm và mong muốn giúp người
dân vùng lũ phòng tránh được thiên tai
và bảo vệ tài sản, hai em Luyện Nhi Long
học sinh lớp 10 Anh 1 và Trần Quang
Thái học sinh lớp 11 Anh 2 Trường THPT
Chuyên Hưng Yên đã sáng tạo thành
công đề tài “giường cứu sinh”. Đề tài đã
đạt giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật
cấp quốc gia dành cho học sinh trung
học năm 2016-2017.

V

ốn là học sinh chuyên Anh, nhưng
Long và Thái rất yêu thích nghiên
cứu, sáng chế khoa học. Năm
2016, khi xem trên báo và truyền
hình thấy cảnh người dân miền Trung
chống chịu với trận lụt lớn, các em nhỏ
ngồi trên tấm xốp trôi nổi, bà cụ ngồi
trên giường chờ nước rút, Thái nảy ra ý
tưởng kết hợp chiếc giường với các tấm
xốp. “Em thấy cần tạo ra một sản phẩm gì
đó để giảm thiểu rủi ro cho bà con miền
Trung”, Thái chia sẻ.
Trăn trở của hai học trò được cô giáo
Nguyễn Vũ Ánh Tuyết, giáo viên Vật lý
nhiệt tình hỗ trợ. Cô chia sẻ, là người miền
Nam cũng hay chịu nước ngập do thủy
triều, cô xúc động khi học trò dù sống ở
vùng hiếm khi ngập lụt nhưng biết lo cho
bà con miền Trung. Dự án ban đầu có tên
“Giường cứu sinh” nhưng sau được đổi

Gương mặt 2 nhà sáng chế Long và Thái
thành “Giường cứu sinh chủ động” cũng
là gợi ý của cô với hy vọng người dân có
thể chủ động ứng phó với lũ lụt.
Để tạo ra được sản phẩm, 2 em đã
dành nhiều thời gian để tìm hiểu thiệt
hại gây ra do lũ lụt; tìm hiểu yêu cầu và
nguyện vọng của người dân, thu thập
thông tin, tìm hiểu đặc tính cơ học vật
liệu nổi, vật liệu chế tạo các chi tiết của
giường, quy trình lắp ghép và sản xuất.
Hai em đã sáng chế ra giường cứu sinh
với 3 hình thức chính là: giường cứu sinh
được cải tiến từ giường thông thường
dành cho người dân nghèo. Sản phẩm
thứ 2 được làm từ khung thép và xốp. Và
cuối cùng là sản phẩm thương mại, từ
1 modul có thể tạo thành các vật dụng
khác trong nhà như bàn, ghế, tủ sách và
khi lũ đến thì lắp thành giường.
Giường dài 2,1 m, rộng 1,2 m, cao
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khoảng 40 cm gồm 4 khối xốp đặt dưới
gầm. Mùa nước cạn, tấm xốp có thể tháo
rời, khi nước lũ về, xốp được lắp vào gầm
giường, gia cố chắc chắn bằng các thanh
thép, đinh ốc và chốt nối.
Hai em cho biết ý tưởng làm thuyền
hay bè nổi chống lũ có lẽ không mới
nhưng cái mới ở sản phẩm này là chiếc
giường gắn liền với cuộc sống của mỗi
gia đình có thể cải tiến thành vật cứu sinh
từ những vật liệu giá rẻ, dễ kiếm như xốp,
chai nhựa rỗng, thùng phuy…
Một chiếc giường khi nước ngập mấp
mé mặt giường có tải trọng 945 kg, có
thể chở được 5-9 người cùng một số vật
dụng thiết yếu. Vào mùa lũ, có thể ghép
nhiều giường đơn vào thành một tấm lớn
bằng các bản lề, chốt nối. Chiếc giường
xốp khung thép chế tạo mất 1,5 triệu
đồng. Nếu sản phẩm có thể nhân rộng

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN
ra thị trường, giá làm mới sẽ vào khoảng
một triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với chiếc
giường thông thường mà còn có thể
chống lũ.
Hai em mất khoảng 5 tháng để làm
được chiếc giường này từ lúc lên ý tưởng.
Khó khăn nhất là “làm sao để sản phẩm
vừa tiện dụng, vừa tiết kiệm”. Kỷ niệm
đáng nhớ nhất của hai cậu trò là lần thử
nghiệm đầu, khi đứng lên giường và trượt
chân ngã xuống nước lạnh giữa mùa
đông.
“Chúng em lúc nào cũng muốn cải
tiến nó vì biết thực tế còn nhiều yếu tố
khác như gió, dòng chảy… khó đoán
định”, Long nói và cho biết ấp ủ ý tưởng
thiết kế thêm mỏ neo ở bốn góc nhằm
cố định giường khi dòng nước chảy xiết.
Cùng với việc thêm cột để căng bạt, Long
và Thái hy vọng chiếc giường sẽ ngày
càng có tính ứng dụng cao hơn.
Cũng trong dự án, Long và Thái đã
thiết kế sản phẩm giường cứu sinh thương
mại hóa làm từ 16 modul gỗ rỗng kích
thước 40x40x30 có thể tháo lắp thành
các đồ vật trong nhà như tủ, bàn, ghế, giá
sách, kệ tivi và nổi trên nước khi được lắp
thành một chiếc giường. Sản phẩm đang
trong quá trình nghiên cứu để đem ra thử
nghiệm. Cùng với đó là sản phẩm giường
cứu sinh tái chế từ các vật liệu nổi như
thùng phuy, chai nhựa rỗng…
Đầu tư chế tạo giường trong nhiều
tháng nhưng Long và Thái cho biết rất vui
khi bà con miền Trung có thể nhìn vào đó
để tự chế giường cứu sinh cho riêng mình
bằng những vật dụng đơn giản, dễ kiếm ở
địa phương thay vì mua nhiều sản phẩm
với giá thành cao. “Khó khăn nhất khi thực
hiện đề tài đó là chế tạo ra giường cứu
sinh thương mại, cần nhiều thời gian để
kết nối giữa các chi tiết. Hiện tại chúng em
vẫn chưa hoàn toàn hài lòng về sản phẩm
này. Chúng em sẽ dành thêm giời gian để
cải tiến sản phẩm, mang lại sản phẩm tốt
nhất đến cho người dân”, Long chia sẻ.
Đánh giá về sản phẩm của 2 em học
sinh Long và Thái, cô giáo Nguyễn Vũ Ánh
Tuyết, giáo viên trực tiếp hướng dẫn đề
tài cho biết: «Khi đem đi dự thi sản phẩm
Giường cứu sinh của 2 em Thái và Long
thì Ban giám khảo cuộc thi đánh giá rất
cao về ý tưởng, tính nhân văn và tính ứng
dụng thực tế. Chính vì thế sản phẩm đã
đạt được giải cao. Đây là sản phẩm mang
nhiều tâm huyết của 2 em. Hi vọng thời
gian tới sản phẩm sẽ có tính ứng dụng
thiết thực».

SÁNG CHẾ HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC THÔNG
MINH CỦA 2 HỌC SINH LỚP 9 Ở MỸ HÀO
Các em học sinh Trường THCS Di Sử, huyện Mỹ Hào đã
sáng chế thành công hệ thống máy tưới nước thông
minh và giá cây di động. Đề tài được chọn tham dự cuộc
thi khoa học kỹ thuật toàn quốc.

Sáng chế hệ thống tưới nước thông minh của 2 em Thiên và Bách

L

à những học sinh giỏi, lại đam mê nghiên cứu sáng tạo khoa
học kỹ thuật, hai em học sinh Hồ Thị Hoa Thiên lớp 9A và Vũ
Thế Bách học sinh lớp 9C, Trường THCS Dị Sử, huyện Mỹ Hào
đã mày mò, sáng chế hệ thống máy tưới nước thông minh.
Chia sẻ về ý tưởng của mình, em Hồ Thị Hoa Thiên, lớp 9A bộc bạch:
“Xuất phát từ thực tế tại địa phương, em thấy nhiều nơi bị ô nhiễm môi
trường nước và đất làm ảnh hưởng đến chất lượng của cây trồng, ảnh
hưởng đến sức khỏe của người dân. Vì thế em ấp ủ đề tài hệ thống tưới
nước di động”.
Còn em Vũ Thế Bách cho biết: “Giá tưới nước thông minh được
làm chủ yếu từ phế liệu tái sử dụng nên giá thành rẻ, có thể áp dụng
rộng rãi ở nhiều địa phương”. Theo đó, các em đưa máng tưới tiết kiệm
nước bằng việc tái sử dụng: nước dùng tưới cây qua hệ thống ống dẫn,
xuống hệ thống ống lọc rồi lại trở về bể nước. Điều đáng lưu ý là các
em đã thành công khi sử dụng điện thoại di động để cài đặt hệ thống
tưới nước tự động vào bất cứ thời gian nào và ở bất kỳ đâu.
Ông Hàn Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Dị Sử cho biết:
“Thời gian tới nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các em hoàn
thiện sản phẩm hơn nữa để dự thi toàn quốc. Sản phẩm sau khi được
sáng chế đã được áp dụng rộng rãi trong nhà trường cùng như gia
đình của các em học sinh.
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HỘI THẢO “KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHÌA KHÓA CỦA TƯƠNG LAI”

“Không ngừng nghiên cứu ứng
dụng công nghệ mới, phát huy
sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo
ra nhiều sản phẩm có giá trị,
nhằm khẳng định vai trò của
hoạt động khoa học công nghệ
là chìa khóa của mọi sự thành
công”. Đây là vấn đề được bàn
luận sôi nổi tại hội thảo với chủ
đề “Khoa học và công nghệ chìa khóa của tương lai”, do Sở
Khoa học và Công nghệ Hưng
Yên tổ chức ngày 17/5.

H

ội thảo nhằm tôn vinh,
đánh giá cao các thành quả
nghiên cứu, sáng tạo và đổi
mới của hoạt động khoa
học công nghệ trên các lĩnh vực; đồng
thời đề xuất các giải pháp đẩy mạnh
các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng
khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời
sống xã hội.
Theo đồng chí Lê Thị Thắm, Phó
Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ
Hưng Yên, hàng năm tỉnh triển khai
trên 30 đề tài, dự án nghiên cứu ứng
dụng khoa học. Qua đó đã chọn lọc
được nhiều giống cây con chất lượng
cao trong sản xuất như: nếp thơm
Hưng Yên, gà Đông Tảo, nhãn lồng
chín muộn Khoái Châu, vải lai chín sớm
Phù Cừ... Đồng thời, nghiên cứu nhiều
đề tài góp phần lưu giữ giá trị truyền
thống lịch sử, xây dựng đời sống văn
hóa mới như: bảo tồn và phát huy giá
trị đô thị cổ Phố Hiến, tập bài giảng lịch
sử địa phương dành cho các trường
học phổ thông ở Hưng Yên...
Điểm nhấn trong hoạt động khoa
học công nghệ Hưng Yên từ năm 2015
đến nay là tập trung xây dựng và bảo

hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm nổi
tiếng của tỉnh, đã có nhiều sản phẩm
được mang nhãn hiệu tập thể để
khẳng định thương hiệu và giúp cho
các sản phẩm nông sản của Hưng Yên
phát triển bền vững như: gà Đông Tảo,
chuối tiêu hồng Khoái Châu, quất cảnh
Văn Giang, mật ong hoa nhãn, chạm
bạc Phù Ủng...
Về lĩnh vực nông nghiệp nông
thôn, bà Đoàn Thị Chải, Phó Giám đốc
Sở Nông nghiệp và phát triển nông
thôn Hưng Yên cho rằng, nông nghiệp
của tỉnh đã áp dụng thành công nhiều
tiến bộ khoa học, đạt hiệu quả kinh tế
cao nhưng chưa bền vững, chưa tạo ra
sản phẩm hàng hóa lớn tập trung, chưa
đảm bảo các tiêu chí về an toàn vệ sinh
thực phẩm. Theo đó, để tạo đột phá
trong nông nghiệp cần xây dựng và
phát triển mô hình “cánh đồng liên kết
sản xuất”, vùng chuyên canh tập trung
quy mô lớn theo hướng Vietgahp, ứng
dụng đồng bộ công nghệ cao gắn với
chế biến, bảo quản tiêu thụ sản phẩm
theo chuỗi hoặc có sự liên kết từ các tổ
hợp, hợp tác xã.
Trong lĩnh vực y tế, ông Bùi Quang
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Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế cho
biết, Hưng Yên đã ứng dụng công
nghệ thông tin, với 19/19 đơn vị khám
chữa bệnh trong tỉnh đã sử dụng phần
mềm quản lý bệnh viện trong hoạt
động, góp phần cải cách hành chính,
minh bạch tài chính, nâng cao chất
lượng khám chữa bệnh, giảm chi phí
cho bệnh nhân, giảm tải cho bác sỹ và
bệnh viện. Tuy nhiên, cần hoàn thiện
bộ mã danh mục kỹ thuật dùng chung,
có sự phối kết hợp chặt chẽ với ngành
bảo hiểm xã hội để chỉ đạo, hướng dẫn
nhất quán tạo thuận lợi cho việc thanh
toán bảo hiểm y tế.
Tại hội thảo còn có nhiều tham
luận đi sâu phân tích đánh giá của
các đơn vị, ngành chuyên môn mang
về các vấn đề như: các giải pháp phát
triển khoa học trong lĩnh vực sản xuất;
nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao
trong sản xuất rau ở miền Bắc; nghiên
cứu ứng dụng Robot tại trường Đại
học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên; áp
dụng công nghệ thông tin trong các
lĩnh vực: đo lường chất lượng, y tế, giáo
dục, bảo vệ môi trường...

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, Y TẾ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

KHU ĐẠI HỌC PHỐ HIẾN 10 NĂM,
NHÌN NHẬN TỪ MỘT SỐ KHÍA CẠNH VÀ ĐỀ XUẤT
TS NGUYỄN KHẮC HÀO

Lời tòa soạn: Ngày 18/4/2017 Ban Quản lý Khu đại học Phố Hiến tổ chức Hội thảo về

tham mưu giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Khu đại học Phố Hiến, với
sự tham gia của một số nhà khoa học, chuyên gia giáo dục và các thành viên Ban
chỉ đạo xây dựng đề án Khu Đại học Phố Hiến (năm 2007- 2009).
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin, BBT tạp chí xin trích đăng tham luận của đồng
chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
... Hôm nay, Ban quản lý KĐH Phố Hiến
tổ chức Hội thảo bàn giải pháp, tiếp tục
tham mưu cho tỉnh, bộ Giáo dục & Đào tạo
và Chính phủ. Đây là bước cố gắng trong
trách nhiệm của Ban nhằm tháo gỡ những
khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ
thực hiện Dự án.
Được mời phát biểu, theo sự gợi ý của
ban tổ chức và quá trình nhận thức, tôi xin
được trao đổi 3 vấn đề: (1) Mấy nét lịch sử
vấn đề, (2) 10 năm qua chúng ta đã rất cố
gắng, nhưng vẫn chưa hoàn thành tiến độ,
(3) Đề xuất giải pháp cần thiết tiếp theo.
1. Sau tái lập tỉnh, Hưng Yên coi phát
triển Giáo dục là phát triển chiến lược
của tỉnh
Thời điểm sau tái lập tỉnh, tuy rất nhiều
khó khăn, nhưng tỉnh luôn quan tâm và ưu
tiên phát triển Giáo dục. Ngày 1/1/1997 tái
lập tỉnh, ngày 25/1 Bộ trưởng bộ GD&ĐT
Trần Hồng Quân về làm việc với tỉnh; ngày
24/6/1997 phó Thủ tướng Nguyễn Khánh
về thăm và làm việc; thăm trường TCSP Sư
phạm, sau đó nâng cấp trường cao đẳng
sư phạm tỉnh. Các Nghị quyết của Đại hội
Đảng bộ tỉnh luôn xác định ưu tiên phát
triển Giáo dục. Năm 2004 tỉnh Hưng Yên
đã vào tốp 7 tỉnh Dẫn đầu toàn quốc về
giáo dục.
Từ trước những năm 2004 Chính phủ
đã có chủ trương xây dựng các mô hình đại
học vùng đồng bằng sông Hồng, trong đó
có Hưng Yên. Đại hội 16 Đảng bộ Tỉnh năm
2005 ghi rõ: Xây dựng tỉnh là trung tâm đào
tạo nhân lực của vùng ... đầu tư phát triển

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Khu đại học.

giáo dục để phát triển kinh tế xã hội. Tháng
9 năm 2005 Bộ Chính trị có Nghị quyết số
54- NQ/TW về phát triển KTXH và đảm bảo
QPAN vùng Đồng bằng sông Hồng đến
năm 2010 định hướng 2020, trong đó giao
cho Hưng Yên là trung tâm đào tạo nguồn
nhân lực của vùng.
Đầu năm 2006, (lúc đó tôi là Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc sở GD&ĐT),
Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển cho gọi lên
Bộ và nói: Chính phủ, Hội đồng Quốc gia
Giáo dục giao cho Bộ chuẩn bị xây dựng
hai Khu Đại học tập trung để giãn một số
trường đại học ra ngoài Thủ đô. Mình cử
anh Bành Tiến Long (Thứ trưởng) đi Bắc
Ninh để làm việc, Bắc Ninh đã hứa cho

Ảnh: tư liệu

400ha. Chú nên về nghiên cứu, báo cáo
lãnh đạo tỉnh, Hưng Yên dành đất lớn hơn
thì mới làm được. Tôi rất phấn khởi và về
báo cáo ngay đồng chí Nguyễn Đình Phách
Bí thư Tỉnh ủy.
Ngày 18/5/2006, tại cuộc họp Ban
Thường vụ Tỉnh ủy gần nhất, tôi đăng ký
thêm nội dung báo cáo. Thường vụ Tỉnh
ủy xác định: Hưng Yên đón đầu, thực hiện
nhiệm vụ chung của cả nước trong việc
tổ chức, quy hoạch, xây dựng mạng lưới
các trường đại học, cao đẳng Vùng thủ đô;
kiên trì mục tiêu xây dựng Hưng Yên trở
thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao Vùng Kinh tế trọng điểm
Bắc bộ và cả nước; quá trình đó đồng
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thời đạt các mục tiêu cụ thể: tăng dân số
cơ học trên địa bàn thành phố, thúc đẩy
sản xuất, thương mại và dịch vụ, phát
triển KT-XH. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết
định dành 1000ha xây dựng Khu Đại học
và giao UBND tỉnh phối hợp thực hiện.
Khoảng cuối tháng 5/2006, anh Bành Tiến
Long -Thứ trưởng bộ GD&ĐT về kiểm tra
thi và làm việc với UBND tỉnh, thống nhất
trình Chính phủ xây dựng Khu Đại học tại
Hưng Yên. Tháng 8/2006, Thủ tướng CP
có Chương trình hành động số 191/2006/
QĐ-TTg trong đó Nghiên cứu xây dựng Khu
đô thị đại học tại Hưng Yên... Khoảng đầu
năm 2007 UBND tỉnh phối hợp bộ GD&ĐT
thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án khu
đại học Hưng Yên để trình CP, thứ trưởng
Bành Tiến Long là trưởng ban, PCT UBND
tỉnh Nguyễn Thị Kim Loan là phó ban, cùng
các thành viên. Sau 2 năm xây dựng đề án,
tháng 7/2009 Chính phủ ra Quyết định số
999/QĐ-TTg phê duyệt.
2. Đến nay đã trên 10 năm, có thể
nói Hưng Yên rất tích cực và đã triển khai
những bước cơ bản, quan trọng; tuy vậy
chưa hoàn thành được mục tiêu, tiến độ.
Ta thử tìm hiểu một số nguyên nhân
Ngay sau khi có quyết định của Chính
phủ, tỉnh Hưng Yên đã tích cực và chủ động
triển khai các bước rất căn bản, quan trọng,
tầm nhìn quốc tế và khu vực. Năm 2010 tổ
chức đo vẽ sơ bộ, kiện toàn bộ máy, trình
CP thành lập Ban quản lý Khu đại học Phố
Hiến con dấu hình Quốc huy, cử giám đốc
sở Kế hoạch & Đầu tư sang làm Trưởng
ban, phụ cấp chức vụ 1.0. (như cơ quan
của chính phủ), thăm và học kinh nghiệm
Khu Đại học Quảng Châu Trung Quốc và
mời gọi đầu tư... Tháng 3 năm 2011, Tỉnh
Hưng Yên phối hợp Bộ Xây dựng, hội Kiến
trúc sư Việt Nam, Bộ GD&ĐT tổ chức Cuộc
thi quốc tế: Ý tưởng Quy hoạch phân khu
Khu đại học Phố Hiến, với sự tham gia của
12 hồ sơ nước ngoài (Hàn Quốc, Italia, Mỹ,

				

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên ký tiếp nhận về nguyên tắc trường ĐH GTVT và ĐHNT
16-6-2010. 						
Ảnh: tư liệu

Đức, Úc, Trung Quốc) và 2 hồ sơ trong nước.
Tháng 6/2011 Hội đồng giám khảo (do Chủ
tịch Hội KTS VN, nguyên thứ trưởng Bộ Xây
dựng Nguyễn Tấn Vạn làm Chủ tịch, tôi và
anh Trần Quang Quý thứ trưởng Bộ GD&ĐT
làm phó chủ tịch) đã trao giải cho đồ án tốt
nhất của Hàn Quốc. Sau đó, trong gần 1
năm các KTS Hàn Quốc tiến hành lập quy
hoạch và thiết kế chi tiết, triển lãm lấy ý
kiến nhân dân; báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy
và UBND tỉnh phê duyệt. Có thể nói đây là
bộ đồ án quy hoạch, thiết kế công phu, bài
bản, mang tầm quốc tế, trên cơ sở “đề bài”
là bản đề án và quyết định của Chinh phủ.
Đến nay chúng ta đã thu hút được 3
trường Đại học (Thủy lợi, Chu Văn An, Học
viện Y học cổ truyền) cũng như ký chấp
thuận và giao đất về nguyên tắc cho một
số trường vào Khu Đại học Phố Hiến. Ngoài
ra, đã triển khai cho một số trường Đại học
về các địa bàn khác trong tỉnh.
Trong quá trình đó, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh
các thời kỳ đều rất tâm huyết, chỉ đạo quyết

liệt, Ban quản lý Khu đại học đã rất cố gắng,
thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ vào
cuộc tích cực. Tuy vậy, chúng ta triển khai
nhiệm vụ vào đúng thời kỳ kinh tế đất nước
khó khăn, đề án xây dựng khi đi vào thực
tiễn chưa khả thi (vì nhiều nguyên nhân,
xin nói ở phần sau); hơn nữa công việc có
quy mô quốc gia và tầm quá lớn so với
nhiệm vụ thông thường của một tỉnh, kinh
nghiệm của Ban quản lý Khu Đại học về lĩnh
vực này còn ít, cùng những nguyên nhân
chủ quan, khách quan khác.
Để góp phần nhìn nhận, tôi xin phân
tích một vài khía cạnh Khu Đại học Phố
Hiến tỉnh Hưng Yên. Trên cơ sở tiếp cận
một vài yếu tố về lý thuyết và thực tiễn, bản
tham luận mong muốn các đồng chí của
Ban quản lý tiếp tục triển khai song song
việc tháo gỡ để đạt được kết quả mong
muốn.
Thứ nhất: Tiếp cận bản Đề án về mặt
lý thuyết
Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tham mưu
cho Chính phủ, một bản Đề án được hoàn

Phát động cuộc thi Quốc tế Ý tưởng quy hoạch KĐH 			
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Đoàn công tác Tỉnh Hưng Yên và Viên Nghiên cứu thiết kế trường
học sang làm việc với Khu đại học Quảng Châu Trung Quốc
Ảnh: tư liệu

thành sau 2 năm (2007-2009). Ban chỉ đạo
đã rất thận trọng, phân tích số liệu, lấy ý
kiến các bộ/ ngành liên quan nhiều lần;
nhiều trường đại học trong và ngoài nước
được hỏi ý kiến đã có văn bản đăng ký về
xây dựng cơ sở tại khu đại học Hưng Yên.
Như vậy, cả về chủ trương và bối cảnh thì
rất có cơ sở để tin rằng Hưng Yên sẽ nhanh
chóng có khu đại học. Đặt trong thời điểm
bất động sản đang hấp dẫn và nếu có đầu
tư tập trung của Chính phủ thì bản đề án
hoàn toàn khả thi.
Vậy thì điều gì khiến chúng ta chưa
hoàn thành tiến độ? Tiếp cận bản Đề án,
xin được phân tích 2 giải pháp quan trọng
của Đề án, đó là nguồn lực tài chính và chế
tài về việc di dời các trường đại học về khu
đại học Phố Hiến
- Đề án xác định nhu cầu chi cho khu
đại học: Tổng kinh phí chi cho giải phóng
mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật
chung ước 5.500 tỷ. Trong đó kinh phí bồi
thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ
người dân là 1.200 tỷ. Hưng Yên chịu trách
nhiệm chuẩn bị 1.000ha, trong đó 700ha
cho Khu đại học (giao đất không thu tiền)
và 300ha xây dựng Khu đô thị.

Khởi công xây dựng ĐH thủy lợi tại Hưng Yên
Ảnh: tư liệu

- Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí xây
dựng hạ tầng kỹ thuật chung (ước trên
4.200 tỷ) được huy động từ nguồn “đổi đất
lấy hạ tầng”. Tìm DN nhận 300ha đất làm
Khu đô thị, dùng tiền đấu giá quyền sử
dụng 300ha đất và bán bất động sản (dự
kiến thu về 4.800 tỷ) để đầu tư xây dựng
khu hạ tầng kỹ thuật chung... Đây là kinh
phí chủ yếu để xây dựng hạ tầng kỹ thuật
chung KĐH.
Ngoài ra, nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu
từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn
huy động hợp pháp, khoảng 730 tỷ đồng.
Kinh phí để xây dựng cơ sở của riêng
các trường đại học do nguồn của trường,
nguồn chính phủ cấp (trường công lập) và
nguồn hợp pháp khác.
- Về hình thành mạng lưới các trường
trong Khu đại học (khu 700ha):
Bản Đề án chưa chỉ rõ chế tài mang
tính vĩ mô về việc di dời các trường đại học
từ Hà Nội về khu đại học Phố Hiến. Trong
điều khoản giao nhiệm vụ cho bộ GD&ĐT
nói: “Tạo điều kiện thuận lợi cho các trường
đại học thành lập mới và di chuyển về Khu
Đại học”, giao nhiệm vụ cho tỉnh và Ban
quản lý khu đại học cũng tương tự, chủ

yếu là nhiệm vụ tiếp nhận. Như vậy, trường
đại học sẽ là chủ động, tỉnh sẽ phải đi vận
động trường.
Có nghĩa là: Với tỉnh, nguồn kinh phí
xây dựng hạ tầng chung chủ yếu từ quỹ
đất, từ DN bất động sản là chính; ngoài ra
(số ít) là tiền do chính phủ cấp. Với trường
đại học, về xây dựng bằng nguồn của
trường, nguồn CP cấp và nguồn hợp pháp
khác. Ngược lại, nếu CP không cấp tiền, bất
động sản không còn hấp dẫn và doanh
nghiệp không làm đô thị; như thế, mắt
xích quan trọng thứ nhất không triển khai
được. Nếu bộ GD&ĐT không khẩn trương
lập quy hoạch mạng lưới đại học và chỉ rõ
địa điểm xây dựng, không quyết liệt trình
CP kế hoạch di dời và không quyết liệt di
dời các trường ra khỏi Hà Nội; thì mắt xích
thứ 2 sẽ khó thực hiện. Dự án chỉ còn lại cơ
bản là việc của Hưng Yên. Và thực tiễn đã
diễn ra như vậy.
Đề án tham mưu cho Chính phủ khá
công phu, mục tiêu rất mạnh mẽ và đúng
đắn, mang tầm vĩ mô cao. Tuy vậy về giải
pháp, do dự báo tình hình, chưa lường hết
được khó khăn, biến động; việc lớn, lâu
dài như vậy, nhưng xây dựng lộ trình khá

Quy hoạch tổng thể
khu Đại học Phố Hiến
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Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ, phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Đỗ Xuân Tuyên thăm Khu đại học.
Ảnh: tư liệu

nhanh, có phần đơn giản; việc tính toán
nguồn lực cho tỉnh phụ thuộc vào kết quả
hoạt động của DN. Hơn một năm sau khi
Đề án được phê duyệt, Quyết định ra đời
thì ý tưởng cơ bản của Đề án đã không còn
“HOT” nữa, thậm chí đóng băng đến tận
bây giờ.
Hai yếu tố cần để có Khu đại học, đó là
hạ tầng kỹ thuật chung và các trường đại
học di dời về đều chưa có giải pháp mạnh,
khả thi trong bản Đề án.
Thứ hai: Ba yếu tố “Thiên thời, địa lợi,
nhân hòa” đều chưa hội tụ đủ
- Thiên thời: Đề án được CP phê duyệt
và quyết định vào tháng 7/2009. Khoảng
sau một năm tài chính, năm 2010 đất nước
vào thời kỳ lạm phát, suy giảm kinh tế,
bất động sản đóng băng. Đặc biệt, ngày
24/2/2011 Chính phủ có Nghị quyết số
11/NQ-CP: Về những giải pháp chủ yếu tập
trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ
mô, bảo đảm an sinh xã hội. Nền kinh tế của
đất nước bước vào thời kỳ khó khăn, cần
căn chỉnh lại. Báo hiệu đầu tiên là trong
lĩnh vực Ngân hàng và Bất động sản. Kinh
tế suy giảm, bất động sản đóng băng, đa số
các Dự án lớn đều bị cắt giảm không đầu
tư, kể cả một số Dự án đã phê duyệt, đang
triển khai cũng phải dừng lại. Lộ trình cấp
kinh phí cho Khu Đại học gần như không
được nhắc tới. Đúng vào lúc tỉnh vừa lập
quy hoạch phân khu Khu đại học Phố Hiến
theo kịch bản của đề án. Tôi làm PCT UBND
tỉnh từ 7/2009 đến hết 2013 tôi cảm nhận
rất rõ về suy giảm kinh tế và bất động sản
đóng băng.
(Cùng thời điểm này, có một số khu đầu
tư tập trung của Chính phủ như Khu Láng
Hòa Lạc, có nhiệm vụ đón một số trường
đại học mở rộng, di dời, rất thuận lợi nhưng
đến nay vẫn chưa hoàn thành. Vừa rồi Hà
Nội tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Văn Phóng thăm khu đại học. Ảnh: tư liệu

di dời các trường đại học ra khỏi trung tâm
thành phố, kết quả chưa có trường đại học
nào thực hiện di dời ra khỏi thủ đô). Vậy là
Thiên chưa thời!
- Đia lợi: Thời kỳ này, sau khủng hoảng
ở lĩnh vực ngân hàng, tiền tệ là tình trạng
dư ế bất động sản, nhiều nhà đầu tư bất
động sản phá sản, đại đa số doanh nghiệp
làm bất động sản “đắp chiếu” chờ thời và
không đầu tư mới. Như vậy ta vẫn chưa trả
lời được câu hỏi về tiền từ đất. Các trường
ĐH công lập loay hoay tìm kinh phí không
ra. Ý tưởng của 300ha không còn hấp dẫn,
chưa có cơ hội sinh ra tiền, DN nhận làm
khu đô thị trong khu đại học rồi lại bỏ. Các
trường ngoài công lập chủ yếu lấy nhỏ
nuôi lớn, chưa đủ lực đầu tư.
Hơn nữa, phải thẳng thắn nhìn nhận,
chúng ta phát triển một trung tâm đào
tạo tại thành phố Hưng Yên, nơi có bề dày
truyền thống và môi trường giáo dục, nơi
có khoảng cách vừa phải từ thủ đô Hà Nội;
từ đó phát triển trung tâm hành chính của
tỉnh, bao gồm trung tâm đào tạo và du
lịch là rất đúng. Nhưng về giải pháp, bài
toán tìm nguồn lực kinh phí, nếu nhìn ở
góc độ chiến lược kinh doanh, đầu tư bất
động sản tập trung lớn như vậy, ở khu vực
thành phố Hưng Yên giai đoạn đó, đối với
những người bỏ tiền ra đầu tư thì chưa
thực sự thuyết phục. Thậm chí, từ thời
điểm này nhìn về 10 năm tới, nếu TP Hưng
Yên chưa tăng dân số cơ học, chắc rằng
vẫn chưa thể có một khu đô thị như thế.
Vậy là địa chưa lợi!
- Nhân hòa: Sau khi Hưng Yên được
phê duyệt Đề án, một số tỉnh lân cận cũng
làm theo, Bộ GD&ĐT cũng đã ủng hộ. Mặc
dù, chưa có khu nào có cơ chế thuận lợi,
được chuẩn bị quy mô và toàn diện như
Hưng Yên, nhưng một số nơi họ có lợi thế
hơn Hưng Yên về giao thông, kêu gọi đầu
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tư... thời gian qua, đã lác đác có thu hút một
số trường.
Nhân hòa cũng liên quan đến các
trường đại học, khó khăn như vậy, họ chưa
vào cuộc thực sự, chưa muốn xa thủ đô,
tâm lý ngại di dời khỏi thủ đô, muốn lấn
ná ở lại. Tâm lý chung của trường đại học
là muốn chính phủ cho tiền để xây dựng
thêm cơ sở ở Hưng Yên, chứ không muốn
bỏ cơ sở Hà Nội, hoặc chưa có giải pháp
bỏ một phần cơ sở Hà Nội để tạo kinh phí.
Bộ GD&ĐT nơi tham mưu ra Đề án lại chưa
quyết liệt với Đề án.
Hưng Yên trước năm 2017 vẫn còn phải
nhận điều tiết NS từ CP, nhưng đã rất tạo
điều kiện và “Trải thảm đỏ” cho các trường.
Có lúc để thu hút trường vào khu đại học,
tỉnh đã phải linh hoạt trong các khâu thủ
tục pháp lý, đã ký về nguyên tắc tiếp nhận,
giao đất cho một số trường (đại học ngoại
thương, đại học giao thông vận tải...), nên
đã có 2 trường và sắp tới sẽ thêm 1 trường
nữa, nhưng cũng là nguồn kinh phí từ
ODA (Thí dụ: Việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Cường và lãnh đạo UBND tỉnh
chỉ đạo tháo gỡ thủ tục pháp lý, tiếp nhận
trường Đại học Thủy lợi năm 2011, 2012).
Cũng nên thấy rằng để tiếp nhận một
trường đại học, tỉnh đã phải đầu tư khoản
kinh phí khá lớn cho bàn giao mặt bằng, thí
dụ như trường đại học thủy lợi trên 150 tỷ,
trong khi tỉnh ta còn rất nhiều khó khăn.
Đồng thời với việc xây dựng khu đại
học, tỉnh ta đã linh hoạt tiếp nhận và nâng
cấp một số trường đại học trong và ngoài
nước về xây dựng tại các khu vực khác trên
địa bàn tỉnh (Văn Giang, Yên Mỹ, Mỹ Hào
...). Như đại học Y khoa Tokyo, đại học Anh
quốc và ĐH công đoàn, ĐH Hải quan, ĐH
nội vụ ... ngoài Khu Đại học Phố Hiến; đưa
tổng số 12 trường ĐH trên địa bàn tỉnh. Có
thể nói trong bối cảnh hết sức khó khăn,
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Ban Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban
quản lý Khu Đại học Phố Hiến, các cấp các
ngành, nhân dân Thành phố Hưng Yên,
huyện Tiên Lữ và các huyện đã hết sức cố
gắng mới có được những kết quả như vậy.
3. Đề xuất một số giải pháp trước
mắt, cũng như lâu dài
a. Về nhận thức: Việc xây dựng các
Khu Đại học tập trung và di dời (tất cả
hoặc một phần trường) các trường ĐH
ra khỏi Thủ đô đã có chủ trương và là
giải pháp lớn của quốc gia, là lộ trình của
nhiều quốc gia phát triển, cũng như của
Việt Nam. Việc chưa hoàn thành tiến độ
mấy năm qua, có một phần từ những yếu
tố chủ quan của tỉnh và một số giải pháp
chưa khả thi từ bản Đề án, song chủ yếu là
do yếu tố khách quan, khó khăn của đất
nước về kinh tế. Hơn nữa cũng cần xác
định đây là một nhiệm vụ lớn, cần có thời
gian; không thể ngày một ngày hai, năm
một năm hai. Chúng tôi tin rằng, trong
tương lai gần sẽ tiếp tục được khởi động
thuận lợi hơn.
Về thời điểm, đó là lúc Quốc hội,
Chính phủ (bao gồm các Bộ) xác định
việc di dời (hoặc mở rộng) các trường đại
học ra ngoài Thủ đô Hà Nội là giải pháp
quan trọng trong tổng thể các giải pháp
Vùng Thủ đô; coi đây là Đề án của Quốc
gia, trong đó tỉnh Hưng Yên có trách
nhiệm vận động tích cực. Lúc đó chúng
ta sẽ có sự chỉ đạo và đầu tư tập trung từ
chính phủ; chứ không phải chỉ là việc của
Khu Đại học Phố Hiến, không chỉ của tỉnh
Hưng Yên thì Dự án thì mới thành công,
mới tránh được manh mún.
b. Trong lộ trình đó, có thể có các giải
pháp trước mắt: Đó là thu hút các trường
hoặc cụm trường, trường công lập hoặc

Khánh thành trường ĐH Thủy Lợi cơ sở Hưng Yên.

ngoài công lập, đại học hoặc cao đẳng;
nhưng dù thế nào thì cũng nên thực hiện
theo Quy hoạch chung, không nên vì nôn
nóng thu hút mà rơi vào tình trạng manh
mún, muốn vào đâu thì vào, muốn xây
gì thì xây. Có như thế sau này ta mới có
được cái tổng thể, không lạc hậu, không bị
phá vỡ; từ mạng lưới trường đại học, viện
nghiên cứu, đến việc xây dựng khu hạ tầng
kỹ thuật chung, khu học, khu ở của sinh
viên, giáo viên và khu đô thị...
Trên cơ sở Bản Đề án (2007- 2009) của
Ban chỉ đạo trình chính phủ và Quyết định
phê duyệt của chính phủ (2009); bộ Đồ
án quy hoạch, thiết kế (2011) đã làm cách
đây gần 10 năm, trong bối cảnh đó; cho
nên tinh thần bộ Đồ án, đến nay có thể
có những vấn đề, tình tiết không còn phù
hợp, đề nghị Ban Quản lý Khu Đại học Phố
Hiến và các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu,
trình cấp có thẩm quyền hướng điều chỉnh,
bổ sung theo hướng hiệu quả và khả thi.
c. Một số nguyên tắc cần đảm bảo:

Sinh viên ĐH Thủy lợi nhập học tại cơ sở Hưng Yên.

Ảnh: tư liệu

Nguyên tắc cần đảm bảo khi có điều chỉnh,
bổ sung là: Khu Đại học không chỉ là phép
cộng các trường đại học (bao gồm các viện
nghiên cứu), mà là sự tích hợp và tính tổng
thể, độc lập và tương tác. Xác định đây là
Khu (có thể ví như “Thành phố đại học”),
chứ không phải là chỗ đất rộng cho các
trường về xây, với mối liên kết rời rạc, hoặc
không có liên kết. Như thế sẽ rất lãng phí
về đầu tư, với nhiều “Bức tường bao xấu xí”.
Cần chú ý mục tiêu hội nhập Giáo dục Đại
học trong quy hoạch và phân khu. Giao đất
cho các trường phù hợp nhiệm vụ và năng
lực sử dụng, có dự phòng cho tương lai
một tỷ lệ nhất định (Khoảng cộng trừ 30 ha
cho từng loại trường, không kể khu dùng
chung) để sau này ta còn chủ động quỹ
đất. Những nguyến tắc về khu dùng chung,
khu đặc thù trong mối liên kết toàn Khu và
liên kết Khu với tỉnh Hưng Yên và Vùng, đề
nghị hết sức chú ý.
Mấy ý kiến cuối cùng: 10 năm qua, tỉnh
ta đã làm được khá nhiều việc quan trọng
và căn bản. Đã triển khai một số công việc
về pháp lý và quy hoạch, đầu tư hạ tầng và
thu hút một số trường; nhất là các tuyến
giao thông của tỉnh hòa nhập mạng lưới
giao thông quốc gia đã rút ngắn khoảng
cách Hà Nội- Hưng Yên. Nếu đặt vào bối
cảnh khó khăn của nền kinh tế và kinh
nghiệm mới mẻ những năm qua, thì tỉnh
ta đã rất tích cực và làm được nhiều việc,
nhiều kết quả quan trọng. Một việc lớn
như việc này, bối cảnh như thế, thời gian 10
năm chưa phải là dài; chặng đường sắp tới
vẫn chưa hết khó khăn, nhưng thuận lợi đã
rõ hơn rất nhiều. Chúng ta cần kiên trì, tập
trung; niềm tin sẽ có Khu Đại học tại Hưng
Yên như nguyện vọng chính đáng của
đảng bộ, nhân dân tỉnh ta.

Ảnh: tư liệu
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TẤM GƯƠNG TRÍ THỨC

Những Phụ Nữ

SAY MÊ KHOA HỌC
MINH HUẤN

Nghiên cứu khoa học là một công việc gian nan nhưng đầy cảm hứng sáng tạo, là
nhiệm vụ vinh quang mà Nhà nước giao, nhân dân mong đợi. Vì vậy, các nhà khoa học
phải cố gắng hết sức mình, vượt qua khó khăn, thiếu thốn, những giới hạn của bản thân
để dành tâm huyết nghiên cứu những đề tài có giá trị, mang lại giá trị kinh tế-xã hội và
phục vụ đời sống thiết thực của nhân dân. Đó là tâm sự của chị Lê Thị Thắm, phó giám
đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật
Hưng Yên.
NGƯỜI PHỤ NỮ NHIỆT HUYẾT
VỚI GIỐNG GÀ ĐÔNG TẢO
Vốn tính xởi lởi, chị Thắm đã làm
cho câu chuyện của chúng tôi rất cởi
mở, chị kể, năm 1988 chị tốt nghiệp
Đại học Nông nghiệp và về công tác
tại huyện Phù Tiên. Năm 2008 chị theo
học lớp cao học tại học viện Nông
nghiệp 1 Hà Nội và bắt đầu nghiên
cứu đề tài khoa học: Phân lập, chọn lọc
các chủng Vi sinh vật nhằm sản xuất
chế phẩm xử lý đệm lót nền chuồng
trong chăn nuôi gia cầm. Đề tài được
nghiệm thu tại Hội đồng Học viện
Nông nghiệp và đạt kết quả xuất sắc

Bà Lê Thị Thắm trong chuyến công tác tại huyện Khoái Châu

(9,75 điểm). Năm 2010 chị được điều
động về làm Phó giám đốc Sở Khoa
học và Công nghệ cho đến nay. Với
cương vị này chị đã nghiên cứu và
xây dựng được nhiều sáng kiến cơ sở
được giám đốc Sở Khoa học và Công
nghệ đánh giá cao như: Đẩy mạnh
hoạt động của Hội đồng Khoa học và
Công nghệ cấp huyện bằng việc xây
dựng các mô hình trình diễn các tiến
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bộ kỹ thuật mới trong nông nghiệp;
Ứng dụng dung dịch Anonit, Carotit
nhằm khử trùng tiêu độc trong các
trang trại chăn nuôi; tăng cường các
giải pháp bảo tồn và phát triển Gà
Đông Tảo bằng hình thức “Tổ chức hội
thi và bình tuyển Gà Đông Tảo hằng
năm”. Không dừng lại ở những thành
quả đạt được, nhà khoa học nữ Lê
Thị Thắm còn có nhiều ý tưởng mới

TẤM GƯƠNG TRÍ THỨC

đang tiếp tục nghiên cứu. Hỏi về kinh
nghiệm để vượt qua những khó khăn
trong nghiên cứu, thạc sĩ Lê Thị Thắm
chia sẻ, yếu tố quan trọng nhất ở một
người nghiên cứu đó là nhiệt huyết
và cống hiến. Nhiệt huyết là động lực
để bạn không bao giờ nản chí khi gặp
khó khăn. Làm nghiên cứu là tìm tòi
cái mới, và trong quá trình đó thì thất
bại luôn sẵn sàng chờ đón bạn. Không
có nhiệt huyết bạn sẽ bỏ cuộc và nếu
vậy sẽ không bao giờ có những nhà
khoa học đoạt giải Nobel. Trong khoa
học, nếu nhiệt huyết là điều kiện cần
thì cống hiến là điều kiện đủ để những
nhà nghiên cứu thành công. Tinh thần
cống hiến sẽ giúp bạn chiến thắng và
luôn làm vì cái đúng. Được biết, từ
năm 2013 đến nay, chị Thắm tiếp tục
làm nghiên cứu sinh tại Học viện Nông
nghiệp Việt Nam về đặc điểm sinh học,
các giải pháp khai thác, phát triển gà
Đông Tảo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Một trong các nội dung của đề tài là
giải pháp: tiến hành Thụ tinh nhân
tạo cho gà Đông Tảo và gà Đông Tảo
lai... Hiện nay, giải pháp này đã được
ứng dụng thành công tại huyện Khoái
Châu. Các hộ chăn nuôi đã tự khai thác
được tinh dịch gà để tiến hành thụ tinh
nhân tạo với khoảng cách của mỗi lần
khai thác từ 1-3 ngày. Qua thử nghiệm
thụ tinh nhân tạo cho 20 gà mái Đông
Tảo, kết quả ban đầu cho thấy tỷ lệ
trứng có phôi đạt trên 50% và tỷ lệ nở
trứng đạt trên 70%.
NGƯỜI NGHIÊN CỨU VÀ CHỌN
TẠO THÀNH CÔNG GIỐNG NẾP
THƠM HƯNG YÊN
Với dáng người nhỏ nhắn, nước
da ngăm đen, chị Đoàn Thị Chải phó
giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn là một trong những kỹ sư
nông nghiệp rất đam mê với sự nghiệp
nghiên cứu khoa học. Chị là một trong
những người tiến hành nghiên cứu,
chọn lọc và làm thuần tạo ra giống
lúa Nếp thơm Hưng Yên có nhiều ưu
điểm như thời gian sinh trưởng ngắn,
dạng hình gọn, cứng cây, lá dầy xanh
đậm, dạng hạt to bầu, năng suất khá,

Bà Đoàn Thị Chải trong chuyến thăm lúa

ổn định, chất lượng cơm ngon và có
hương thơm. Sau 5 năm tiến hành
nghiên cứu và khảo nghiệm, năm
2015, giống lúa nếp thơm Hưng Yên
đã được Hội đồng Khoa học Bộ nông
nghiệp và phát triển nông thôn công
nhận là giống Quốc gia. Được đánh
giá là giống lúa có triển vọng, hàng
năm diện tích gieo cấy giống lúa Nếp
thơm Hưng Yên đều tăng, chiếm trên
50% diện tích gieo cấy lúa nếp toàn
tỉnh. Hiện nay Sở Nông nghiệp và phát
triển nông thôn đã ký thỏa thuận hợp
tác với công ty giống cây trồng Trung
ương phát triển giống nếp thơm Hưng
Yên ra thị trường. Khi câu chuyện đã
kéo chúng tôi trở nên thân thiết hơn,
chị chia sẻ: Vừa làm quản lý nhà nước
lại vừa nghiên cứu nên chị rất vất vả.
Có những mô hình khảo nghiệm ở
các tỉnh xa chị cùng cộng sự đều phải
tranh thủ đi vào những ngày nghỉ thứ
7 hoặc chủ nhật. Đặc biệt, có những
hôm chị phải đi ra đồng kiểm tra giữa
trưa mùa hè trời nắng chang chang.
Chị tâm sự, khảo nghiệm giống mà bỏ
qua hoặc không tuân theo những quy
luật tự nhiên của quá trình thí nghiệm
thì coi như công trình nghiên cứu
không thành công hoặc không đạt kết
quả như mong đợi. Không chỉ nghiên
cứu thành công giống lúa nếp thơm

Hưng Yên mà trong suốt thời gian
qua, chị Đoàn Thị Chải cùng cộng sự
cũng thành công với nhiều đề tài, dự
án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ
trong lĩnh vực nông nghiệp như: Dự án
“Duy trì hệ thống sản xuất giống lúa
tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 – 2015”,
dự án “bảo tồn giống nhãn đặc sản và
nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm
vùng chuyên canh nhãn tỉnh Hưng
Yên”…
Để có được những công trình
nghiên cứu phục vụ thiết thực cho
cuộc sống của nhân dân và góp phần
thúc đẩy kinh tế- xã hội, những nhà
khoa học nữ như chị Lê Thị Thắm và
Đoàn Thị Chải phải hy sinh rất nhiều
vì họ còn có gia đình và con cái. Muốn
vừa làm tốt công việc nghiên cứu, vừa
đảm nhiệm thiên chức làm vợ, làm mẹ,
họ phải phải biết vượt qua khó khăn
và phải biết sắp xếp mọi việc một cách
khoa học. Lòng say mê nghiên cứu
khoa học luôn khiến các chị không
bao giờ tự bằng lòng với những kết
quả đã đạt được. Với cương vị của
mình các chị vẫn đang nỗ lực tìm tòi,
sáng tạo để hoàn thiện các sản phẩm
nghiên cứu, hoàn thiện các công nghệ
và giống mới để đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của sản xuất và thị trường.
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC

KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ
CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ ĐÔNG TẢO
LÊ THỊ THẮM, NGÔ XUÂN THÁI,
VŨ VĂN THẮNG VÀ CÁC CỘNG SỰ.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Gà Đông Tảo là giống gà bản địa nổi
tiếng vì tầm vóc lớn, lông mã đẹp, đặc
biệt là cặp chân to hơn hẳn các giống gà
khác như gà Hồ, gà Mía, … Từ năm 1990,
gà Đông Tảo thuộc nhóm các giống vật
nuôi cần được bảo tồn. Đã có một vài
nghiên cứu về ngoại hình, sinh trưởng
(Trần Công Xuân, 1999; Nguyễn Thị Hoà,
2004; Nguyễn Chí Thành, 2008), các chỉ
tiêu sinh lý sinh hoá máu (Bùi Đức Lũng và
cs., 2004), cấu trúc gen (Yamamoto và cs.,
1998), trình tự nucleotide đoạn D-loop
và khoảng cách di truyền (Nguyen Dang
Ton và cs., 2008) của gà Đông Tảo.
Sau thành công của Chương trình
bảo tồn quỹ gen vật nuôi, gà Đông Tảo
được khai thác và phát triển ở nhiều địa
phương trong cả nước. Lai giữa gà Đông
Tảo với gà Lương Phượng đã được khảo
sát, đánh giá (Nguyễn Đức Minh, 2014).
Sản phẩm gà Đông Tảo thuần cũng như
con lai giữa Đông Tảo và một số giống gà
khác đã trở thành một ngành hàng được
thị trường sản xuất và tiêu thụ nước ta
quan tâm (Đào Thị Hiệp, 2013). Tiếp theo
các điều tra, đánh giá hiện trạng chăn
nuôi gà Đông Tảo tại nơi nguyên sản là
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (Lê Thị
Thắm và cs., 2016), nghiên cứu này nhằm
đánh giá khả năng sinh trưởng, cho thịt
và chất lượng thịt của gà Đông Tảo thuần
nuôi tại các nông hộ xã Đông Tảo, Khoái
Châu, Hưng Yên .
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
Vật liệu nghiên cứu là 250 gà Đông
Tảo nuôi tại 5 nông hộ tham gia xây dựng
mô hình chăn nuôi gà Đông Tảo thương
phẩm thuộc đề tài: “Các giải pháp bảo
tồn, khai thác và phát triển giống gà
Đông Tảo tại tỉnh Hưng Yên” do Sở Khoa
học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên chủ trì.

Đề tài được thực hiện tại xã Đông Tảo,
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên trong
thời gian 2 năm: 2014 và 2015.
Gà được đeo số ở cánh từ 1 ngày tuổi.
Hàng tuần từ lúc gà 1 đến 24 tuần tuổi,
theo dõi các chỉ tiêu:
- Khối lượng: cân từng cá thể vào
buổi sáng hàng tuần trước khi cho gà ăn,
từ 1 ngày tuổi đến 24 tuần tuổi bằng cân
điện tử kỹ thuật 300g ± 0,2g đối với gà
dưới 3 tuần tuổi và cân đồng hồ 5kg ± 5g
đối với gà trên 3 tuần tuổi.
- Tỷ lệ nuôi sống: theo dõi số lượng
gà nuôi, chết và loại thải qua các tuần
từ tuần 1 đến tuần 24 để tính tỷ lệ nuôi
sống.
- Đo kích thước các chiều đo của cơ
thể lúc gà ở 24 tuần tuổi bằng thước
dây và thước kẹp Panme, các chiều đo
bao gốm: dài cổ, dài lưng, vòng ngực,
dài cánh, dài đùi, dài chân, dài lườn theo
phương pháp mô tả của FAO (2012).
- Để đánh giá sự phát triển của chân
(đặc điểm nổi bật của gà Đông Tảo): đo
đường kính nhỏ của chân (mặt trước),
đường kính to của chân (cạnh bên) từ 5
tuần tuổi tới 24 tuần tuổi theo phương
pháp mô tả của FAO (2012).
- Khẩu phần ăn và lượng thức ăn
tiêu thụ: Khẩu phần sử dụng cho gà thí
nghiệm là khẩu phần đã được sử dụng
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trong nhiều năm của các hộ chăn nuôi
tại xã Đông Tảo. Đặt sổ theo dõi tại 5
nông hộ nuôi gà thí nghiệm, kiểm tra ghi
chép hàng tuần. Gà con từ 1 đến 12 tuần
tuổi được nuôi bằng thức ăn hỗn hợp. Từ
13 đến 19 tuần tuổi, khẩu phần ăn của
gà gồm thóc (28 – 33%), ngô (32 – 36%),
thức ăn hỗn hợp (25 – 32%) và thức ăn
đậm đặc (6 – 9%). Từ 20 đến 24 tuần tuổi,
khẩu phần ăn giảm bớt khoảng 1/3 các
loại thức ăn trên và thay bằng rau xanh.
Khối lượng rau xanh gấp 8 lần so với
lượng thức ăn tinh được thay thế.
- Phương thức nuôi: Giai đoạn 1 đến
3 tuần tuổi, gà nuôi trong lồng. Từ sau 3
đến 24 tuần tuổi, gà được nuôi bán chăn
thả: ban đêm nhốt trong chuồng, những
ngày không mưa gà được thả trong vườn
hẹp có hàng rào lưới B40 bao quanh.
- Kết thúc 24 tuần tuổi, chọn 3 trống
và 3 mái có khối lượng trung bình trong
đàn gà thí nghiệm để mổ khảo sát đánh
giá các chỉ tiêu năng suất thịt:khối lượng
sống, sau cắt tiết và vặt lông, tỷ lệ thân
thịt, thịt lườn, thịt đùi và mỡ bụng theo
phương pháp mô tả bởi Bùi Hữu Đoàn
và cs. (2011). Phân tích các chỉ tiêu chất
lượng thịt lườn và thịt đùi bao gồm: pH
sau giết mổ 15 phút và 24 giờ, độ sáng
(L*), màu đỏ (a*), màu vàng (*), độ dai, các
tỷ lệ hao hụt sau chế biến và hao hụt sau
bảo quản bằng các thiết bị: máy đo pH
Testo 230, Waterbach Memmert (CHLB
Đức), máy đo màu sắc thịt Minolta CR410 (Nhật Bản) và máy đo lực cắt Warner
Bratzler 2000D (USA) theo phương pháp
của Cabaraux et al. (2003). Các chỉ tiêu
năng suất và chất lượng thịt được đánh
giá tại Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi,
Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp
Việt Nam.
Số liệu được xử lý theo phương pháp
thống kê mô tả trên phần mền Excel và
Minitab 16.

ỨNG DỤNG KHOA HỌC
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Tỷ lệ nuôi sống
Do có kinh nghiệm chăn nuôi, đảm
bảo đúng lịch tiêm phòng và vệ sinh
phòng bệnh tốt nên đàn gà từ tuần tuổi
đầu tiên đến 6 tuần tuổi có tỷ lệ nuôi
sống dao động trong khoảng 98,3 đến
99,2%, bắt đầu từ tuần tuổi thứ 7 trở đi,
tỷ lệ nuôi sống đạt trong khoảng 99,1
đến 100% (Hình 1). Sau 24 tuần nuôi, tỷ
lệ nuôi sống đạt 86,4%.
Theo dõi trên các giống gà địa
phương, Nguyễn Chí Thành và cs. (2009)
cho biết: tỷ lệ nuôi sống từ 1 – 8 tuần
tuổi lần lượt là: gà Hồ 90,79; gà Đông Tảo
92,00 và gà Mía 76,37%.Gà địa phương
lông cằm nuôi tại Lục Ngạn, Bắc Giang
có tỷ lệ nuôi sống từ tuần 1 đến tuần
15 là 80% (Nguyễn Bá Mùi và cs., 2012).
Theo Nguyễn Hoàng Thịnh và cs. (2016),
gà nhiều ngón từ 1 đến 18 tuần tuổi có
tỷ lệ nuôi sống là 88,3%. Như vậy, không
có khác biệt nhiều về tỷ lệ nuôi sống giữa
gà Đông Tảo trong thí nghiệm này với gà
Đông Tảo cũng như một số giống gà địa
phương trong các theo dõi thí nghiệm
trước đây.
Sinh trưởng
Trong 4 tuần nuôi đầu tiên, do chưa
phân biệt được trống mái nên khối lượng
được tính chung cho cả 2 loại tính biệt,
từ tuần tuổi thứ 5 trở đi, khối lượng được
theo dõi theo từng loại tính biệt (Hình
2). Lúc 1 ngày tuổi, gà Đông Tảo có khối
lượng cơ thể là 35,49 ± 0,49g, tại 5 tuần
tuổi con trống là: 321,82 ± 6,60, con
mái là 309,48 ± 6,30g, sai khác về tính

biệt chưa có ý nghĩa thống kê (P<0,05),
nhưng bắt đầu từ tuần tuổi thứ 6 trở đi,
chênh lệch về khối lượng cơ thể giữa con
trống và con mái là có ý nghĩa thống kê
(P<0,05).
Mặc dù chế độ nuôi giữa các theo
dõi trên là khác nhau, nhưng các số liệu
mà chúng tôi theo dõi được trong điều
kiện chăn nuôi nông hộ cũng như nhiều
nghiên cứu khác đều cho thấy gà Đông
Tảo có khối lượng cơ thể vượt trội so với
các giống gà địa phương ở nước ta.Kết
thúc theo dõi tại 24 tuần tuổi, con trống
và con mái có khối lượng cơ thể lần lượt
là: 2584,76 ± 51,16 và 2188,95 ± 51,85g
(Bảng 1).
So sánh với một số chiều đo cơ thể
của gà Hồ (Nguyễn Văn Duy, 2013), gà
Đông Tảo có thân hình vạm vỡ, ngắn và
đậm hơn, đặc biệt là kích thước rất lớn
của đôi chân. Các chỉ tiêu kích thước các
chiều đo của gà trống đều nổi trội hơn so
với gà mái (Bảng 1).

Tiêu tốn thức ăn
Lượng thức ăn thu nhận tăng dần
lên theo tuần tuổi. Trong 12 tuần đầu
nuôi bằng thức ăn hỗn hợp, gà Đông Tảo
có mức thu nhận tăng dần từ 7 g/con/
ngày lên 69 g/con/ngày. Từ tuần thứ 13
đến 19, gà được nuôi bằng thức ăn tinh
tự trộn của nông hộ, mức thu nhận tăng
dần từ 71 g/con/ngày lên 86 g/con/ngày.
Từ tuần 20 đến tuần 24, khoảng 1/3 khẩu
phần thức ăn tinh được thay bằng rau
xanh, mức thu nhận thức ăn (tính quy
đổi theo thức ăn tinh) tăng từ 87 g/con/
ngày lên 150 g/con/ngày. Bình quân thu
nhận thức ăn từ 1 đến 24 tuần là 105 g/
con/ngày.
Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối
lượng tăng dần từ 1 đến 24 tuần tuổi.
Trong 12 tuần đầu nuôi bằng thức ăn
hỗn hợp, gà Đông Tảo có mức tiêu tốn
thức ăn tăng từ 2,3 đến 3,5 kg thức ăn/
kg tăng khối lượng. Từ tuần thứ 13 đến
19, gà được nuôi bằng thức ăn tinh tự
trộn của nông hộ, mức tiêu tốn thức
ăn tăng từ 3,8 đến 6,5 kg thức ăn/kg
tăng khối lượng. Từ tuần 20 đến tuần
24, khoảng 1/3 khẩu phần thức ăn tinh
được thay bằng rau xanh, mức tiêu tốn
thức ăn (tính quy đổi theo thức ăn tinh)
tăng từ 7,0 đến 8,7 kg thức ăn/kg tăng
khối lượng. Bình quân tiêu tốn thức ăn từ
1 đến 24 tuần là 4,6 kg thức ăn/kg tăng
khối lượng.
Năng suất và chất lượng thịt
Các gà trống và mái mổ khảo sát ở
24 tuần tuổi có khối lượng sống tương

Bảng 1. Khối lượng và kích thước các chiều đo cơ thể gà Đông Tảo ở 24 tuần tuổi
Các chỉ tiêu theo dõi

Gà trống (n = 89)

Gàmái (n = 127)

Mean

±

SE

Mean

±

SE

Khối lượng cơ thể (g)

2864,77a

±

0,36

2407,30b

±

9,47

Dài thân (cm)

a

49,96

±

0,25

b

45,32

±

0,20

Dài cổ (cm)

22,59a

±

0,23

21,12b

±

0,16

Dài cánh (cm)

28,74

±

0,18

24,95

±

0,13

Vòng ngực (cm)

a

35,13

±

0,16

b

31,02

±

0,15

Dài đùi (cm)

18,69a

±

0,21

16,70b

±

0,18

Dài lườn (cm)

20,51

±

0,18

18,79

±

0,10

Dài chân (cm)

9,05a

±

0,12

7,96b

±

0,17

Đường kính nhỏ của chân (mm)

26,29a

±

0,41

22,85b

±

0,29

Đường kính lớn của chân (mm)

28,04a

±

0,35

23,95b

±

0,36

a

a

b

b

Ghi chú: So sánh giữa gà trống và gà mái, với cùng một chỉ tiêu, nếu giá trị trung bình mang các chữ a, b khác nhau là sai khác có
ý nghĩa thống kê (P<0,05).
BẢN TIN TRI THỨC, KHOA HỌC & ỨNG DỤNG

I

Số 3 - 2017

I

23

ỨNG DỤNG KHOA HỌC
Bảng 2. Các chỉ tiêu khảo sát thân thịt gà Đông Tảo ở 24 tuần tuổi

Trống (n = 3)

Mái (n = 3)

Chung (n = 6)

Mean

SE

Mean

SE

Mean

SE

Khối lượng sống (g)

2716,67a

33,33

2266,67b

130,17

2491,67

117,20

Tỷ lệ thân thịt (%)

69,35a

3,23

64,16b

5,00

66,76

2,90

Tỷ lệ thịt lườn (%)

13,92b

0,85

16,85a

0,55

15,39

0,80

Tỷ lệ thịt đùi (%)

23,24

1,09

23,57

2,28

23,40

1,13

Tỷ lệ mỡ bụng (%)

0,00b

0,00

3,23a

1,22

1,62

0,91

Ghi chú: So sánh giữa gà trống và gà mái, với cùng một chỉ tiêu, nếu giá trị trung bình mang các chữ a, b khác nhau là sai khác có
ý nghĩa thống kê (P<0,05).
Bảng 3. Các chỉ tiêu chất lượng thịt gà Đông Tảo ở 24 tuần tuổi
Các chỉ tiêu

Thịt
lườn

Thịt
đùi

Gà trống (n = 3)

Gà mái (n = 3)

Chung (n = 6)

Mean

SE

Mean

SE

Mean

SE

pH sau 15 phút

5,75

0,17

5,65(e)

0,08

5,70(g)

0,09

pH sau 24 giờ

5,78a (c)

0,07

5,42b(e)

0,01

5,60(g)

0,09

Độ sáng (L*)

60,42

2,46

59,02(e)

0,64

59,72(g)

1,18

Màu đỏ (a*)

8,60(c)

0,87

7,81(e)

0,86

8,20(g)

0,58

Màu vàng (b*)

13,57

1,65

17,25

1,65

15,41

1,33

Độ dai (N)

29,23(c)

3,75

28,10(e)

1,18

28,66(g)

1,78

Hao hụt sau bảo quản (%)

3,96

1,41

3,97

1,83

3,96

1,03

Hao hụt sau chế biến (%)

21,00

1,48

20,92(e)

0,85

20,96(g)

0,76

pH sau 15 phút

6,04

0,08

6,28(f)

0,20

6,16(h)

0,11

pH sau 24 giờ

6,04(d)

0,03

5,67(f)

0,04

5,85(h)

0,09

Độ sáng (L*)

54,34

2,11

53,08(f)

0,74

53,71(h)

1,04

Màu đỏ (a*)

13,76(d)

0,19

13,75(f)

0,62

13,76(h)

0,29

Màu vàng (b*)

11,97

1,95

15,45

0,77

13,71

1,22

Độ dai (N)

37,43(d)

1,35

36,86(f)

0,51

37,14(h)

0,66

Hao hụt sau bảo quản (%)

4,43

2,14

0,97

0,32

2,70

1,24

Hao hụt sau chế biến (%)

24,93

3,01

26,95(f)

0,80

25,94(h)

1,46

Ghi chú: - So sánh giữa gà trống và gà mái, với cùng một chỉ tiêu và cùng một loại thịt, nếu giá trị trung bình mang các chữ a, b
khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05);
- So sánh giữa thịt lườn và thịt đùi, với cùng một chỉ tiêu, nếu giá trị trung bình mang các chữ (c), (d) khác nhau là sai khác có ý
nghĩa thống kê (P<0,05) đối với gà trống, chữ (e) và (f) khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) đối với gà mái và chữ (g) và
(h) khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) chung không phân biệt trống hay mái.
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đương với giá trị trung bình của đàn
(Bảng 2). Khối lượng sống của gà
trống cao hơn gà mái (chênh lệch là
450g, P<0,05). Tỷ lệ thân thịt của gà
trống cao hơn so với gà mái (chênh
lệch là 5,2%, P<0,05). Tuy nhiên gà
mái có tỷ lệ thịt lườn cao hơn gà
trống (chênh lệch là 2,9%, P<0,05),
tỷ lệ thịt đùi là tương đương giữa gà
trống và gà mái (P>0,05). Điểm đặc
biệt là tỷ lệ mỡ bụng của gà trống là
0%, trong khi ở gà mái là 3,23%.
Độ pH trung bình của thịt gà
Đông Tảo sau 15 phút giết mổ là 5,70
(Bảng 3). Ở tất cả các loài gia cầm độ
pH của thịt lườn trong khoảng từ 5,8
- 6,0 và thịt đùi trong khoảng 6,2 - 6,6
là bình thường; với thịt gia cầm có
độ pH ≤ 5,7, khả năng giữ nước thấp,
lượng nước mất nhiều khi chế biến,
đó chính là loại thịt PSE (Pale, Soft
and Exudate: nhạt, xốp và rỉ nước)
và với những thịt có độ pH > 6,4,
khả năng giữ nước cao và đó là thịt
DFD (Dark, Firm and Dry: sẫm, chắc
và khô) (Ristic, 1977; Niewiarowics,
1976). Như vậy gà Đông Tảo có độ
pH thịt sau 15 phút giết mổ ở mức độ
bình thường. Sau 24 giờ bảo quản,
độ pH thịt giảm nhẹ là do sự phân
giải yếm khí glycogen trong cơ đã
tạo ra axit lactic. Không có khác biệt
về các chỉ tiêu chất lượng thịt ở 24
tuần tuổi giữa gà trống và gà mái
Đông Tảo, ngoại trừ pH sau 24 giờ
(Bảng 3).
KẾT LUẬN
Gà Đông Tảo nuôi bán chăn thả
tại các nông hộ, sau 24 tuần tuổicó tỷ
lệ nuôi sống 86,4%; con trống và con
mái có khối lượng cơ thể lần lượt là:
2.584,76 và 2.188,95g; mức thu nhận
và tiêu tốn thức ăn tương ứng là 105
g/con/ngày và 4,6 kg thức ăn/kg tăng
khối lượng; các chỉ tiêu về năng suất
thịt khi giết mổ cao hơn nhiều so với
các giống gà địa phương khác (các tỷ
lệ thân thịt, lườn, đùi và mỡ bụng lần
lượt là: 66,76; 15,39, 23,40 và 1,62%,
con trống không có mỡ bụng). Thịt
gà Đông Tảo có màu đậm hơn, đỏ
hơn và dai hơn so với nhiều giống gà
khác, thịt đùi là sẫm màu hơn, đỏ hơn
và dai hơn so với thịt lườn.

Tin giáo dục:
Tổng kết hội thi tin học ngành
Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên
năm 2017
Từ ngày 3 đến ngày 5/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đã tổ chức
hội thi tin học ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên năm 2017.

Các thí sinh tham gia dự thi
Tham dự hội thi có 149 học sinh đến từ 25 trường THPT công lập và 10
phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Các em được tổ chức thi theo 4
bảng, gồm bảng A dành cho cấp tiểu học, bản B dành cho cấp THCS, bảng C
dành cho cấp THPT và bảng D là nội dung thi phần mềm sáng tạo.
Trong đó nội dung thi phần mềm sáng tạo đã gây được nhiều bất ngờ cho
Ban giám khảo khi các phần thi có nhiều nội dung mới, liên quan đến các vấn
đề xã hội, an ninh mạng, sử dụng ngôn ngữ lập trình cao. Hội thi đã góp phần
đáng kể vào việc tuyên truyền, khuyến khích các phong trào tìm hiểu, học tập
và ứng dụng công nghệ thông tin trong các đơn vị giáo dục.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 61 giải cá nhân và 9 giải đồng đội cho
các em học sinh và các đơn vị tham gia.

Trao thưởng cho các thí sinh đạt giải
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT THÂM CANH
NHÃN HTM-1
1. Làm cỏ, tưới nước: Thường xuyên tưới nước, giữ ẩm, làm cỏ, xới xáo, vun gốc và chú ý vặt các mầm dại mọc từ thân gốc
ghép.
2. Bón phân:
* Lượng phân bón theo tuổi cây
Tuổi cây (năm) Loại phân bón (kg/cây/năm)
Tuổi cây (năm)

Loại phân bón (kg/cây/năm)
Phân chuồng
Đạm ure
3
30 - 50
0,3 - 0,5
4-6
50 - 70
0,5 - 0,8
7 - 10
50 - 70
0,8 - 1,0
Trên 10
70 - 100
1,2 - 1,5
* Thời gian bón: 3 - 5 lần bón/năm
Tháng
2
4-5
9

Mục đích bón

Lượng bón cho các lần (%)
Phân hữu cơ
Đạm
30
40
100
30

Thúc hoa, nuôi lộc
Nuôi quả, lộc
Thúc đẩy cành thu

* Cách bón:
- Phân chuồng: Cuốc rãnh xung
quanh tán cây sâu 20cm, rộng 30cm và
bón phân sau đó lấp đất lên, có thể bón
kết hợp với đạm, lân và kali.
- Phân đạm, lân và kali: Hoà ra nước
tưới hoặc xới nhẹ đất, bón phân và lấp
đất lại, có thể chọc lỗ để bón, sau khi bón
phải tưới nước ẩm.
3. Cắt tỉa: chia làm 4 đợt cắt tỉa
+ Đợt 1: Sau khi thu hoạch tiến hành
cắt bỏ toàn bộ những cành trong tán,
cành vượt, cành bị sâu bệnh, cành khô,
cành tăm, cành sát mặt đất, tạo điều kiện
cho cây thông thoáng để hạn chế sâu
bệnh và tiêu hao dinh dưỡng.

Supe lân
1,2 - 1,5
1,5 - 1,7
1,7 - 2,0
2,0 - 3,0

+ Đợt 2: Khi lộc thu dài 5-7cm, tiến
hành tỉa bỏ bớt lộc trên những cành
quá nhiều lộc. Mỗi cành giữ lại 2-3 lộc to,
khỏe để làm cành mẹ cho vụ sau.
+ Đợt 3: Khi cây ra hoa (đầu tháng
3), tỉa bỏ những chùm hoa bị bệnh. Đối
với những cành cây có nhiều hoa cần tỉa
bỏ những chùm hoa nhỏ (có chiều dài <
10cm) và tỉa bỏ 1-3 nhánh hoa ở các đốt
phía dưới (chỗ tiếp giáp với ngọn cành
mẹ) đối với những chùm hoa quá to (>
20cm) khi chùm hoa dài 15-20cm, nụ
hoa chưa hé nở, đồng thời cắt bỏ những
cành sâu bệnh, cành khô và cành xuân
quá yếu.
+ Đợt 4: Cuối tháng 5 đến đầu tháng
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Kaliclorua
0,3 - 0,5
0,5 - 0,7
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0

Lân
10 - 20
80 - 90

Ka li
30
40
30

6, cắt bỏ những cành không đậu quả.
Đối với những cây có nhiều quả sẽ cắt
bỏ những cành có tỷ lệ đậu quả thấp
(<10quả/cành) và những cành hè mọc
quá dày.
4. Phòng trừ sâu bệnh:
4.1. Bọ xít nhãn: Chúng xuất hiện
từ tháng 2 - 3 và gây hại mạnh nhất
vào tháng 4 - 6. Sử dụng các loại thuốc
để phòng trừ: Sherpa 0,2 - 0,3% hoặc
Trebon 0,15 - 0,2% và phun vào giai đoạn
bọ xít non là có hiệu quả nhất. Ngoài ra
có thể rung cây vào ban đêm để bắt bọ
xít trưởng thành qua đông vào tháng 12
và tháng 1.
4.2. Sâu ăn lá: Chủ yếu là sâu đo, sâu

ỨNG DỤNG KHOA HỌC

khoang, câu cấu, bọ nẹt, chúng thường
hại các đợt lộc non và hoa. Sử dụng các
loại thuốc: Polytrin 0,2%, Supracide 0,2%
hoặc Sherpa 0,2% và phun ở giai đoạn
sâu non.
4.3. Sâu tiện vỏ và sâu đục thân:
Sâu non thường gặm vỏ trên thân chính,
cành chính rồi đục vào phần gỗ. Cây bị
hại thường sinh trưởng kém và có thể
dẫn đến chết.
Nguyên nhân là do hai loài xén tóc
hại thân cành nhãn: Xén tóc đốm sao và
xén tóc mai rùa, chúng để trứng ở chạc
cành hoặc dưới vỏ cành, sâu non sau khi
nở sẽ đục cành, gốc cây.
Phòng trừ: Thường xuyên theo dõi
vườn cây, khi thấy xuất hiện lớp mùn cưa
đùn ra ở thân cây thì tìm lỗ đục để bắt
sâu non. Có thể bắt thủ công bằng gai
mây, dây thép hoặc sử dụng một số loại
thuốc như: Polytrin 0,2%, Sumicidin 0,2%
bơm vào các vết đục để diệt sâu non. Sau
khi thu hoạch quả cần vệ sinh vườn cây,
quét vôi vào gốc cây để hạn chế trưởng
thành đẻ trứng vào các kẽ hở của thân
cây.
4.4. Rệp hại hoa và qủa non
Rệp thường xuất hiện khi giò hoa
vươn dài đến khi quả non ổn định, ban
đầu rệp thường xuất hiện rải rác trên
một vài cành hoặc một vài cây trong
vườn sau đó mới lan rộng ra. Mật độ rệp
có thể lên rất cao (vài trăm con/cành) gây
cháy đọt, thui hoa quả.
Phòng trừ: Sử dụng thuốc hoá học
như: Sherpa 0,2 - 0,3%, Trebon 0,15 -

0,2% phun 2 lần. Lần thứ nhất khi rệp
xuất hiện, lần 2 sau phun lần đầu 5 - 7
ngày.
4.5. Câu cấu ăn lá: Hại lá, cành, quả
non
Biện pháp phòng trừ: Phun Supracide
40EC nồng độ 0,25%
4.6. Bệnh tổ rồng: Xuất hiện ở chồi
non, chùm hoa làm cho lá non, hoa xoăn
lại. Phòng trừ bằng cách cắt bỏ chùm
hoa, cành lá bị bệnh gom lại và đem đốt.
4.7. Bệnh sương mai
Bệnh xuất hiện và gây hại tập trung
vào thời kỳ ra hoa và quả non làm chùm
hoa biến màu, thối quả và rụng.
Phòng trừ: Sử dụng thuốc hoá học để
phun phòng: Rhidomil MZ 0,2%, Boocdo
1%, Oxyclorua đồng 0,2 - 0,3%. Phun lần
1 khi cây ra giò và phun lần.
4.8. Bệnh xém mép lá: Đầu và mép
phiến lá có mầu xám trắng và khô, sau
đó sẽ bị rách. Có thể sử dụng các loại
thuốc: Zineb 0,4%, VibenC 0,3%, Score
0,05%, Daconil phun khi bệnh mới xuất
hiện, phun lại lần hai cách lần đầu 1 - 2
tuần.
5. Một số biện pháp kỹ thuật làm
tăng khả năng ra hoa, đậu quả
5.1. Khoanh vỏ:
Dùng dao sắc khoanh tất cả các cành
cấp 1 hoặc cấp 2 (cành có đường kính 3
- 4 cm) với đường kính vết khoanh 0,2 0,3 cm cho những cây nhãn có khả năng
sinh trưởng khỏe vào cuối tháng 11.
5.2. Xử lý Ethrel:

Xử lý cho những cành nhãn ra
lộc đông từ 5 - 10cm trong thời gian
từ trung tuần tháng 11 đến cuối tháng
12 với liều lượng là 400-500 ppm bằng
cách phun ướt toàn bộ tán cây khi trời
râm mát. Sau 7-10 ngày lộc đông bị héo
và sau đó nhãn sẽ ra hoa.
5.3. Xử lý KClO3:
Xử lý vào cuối tháng 2 đầu tháng 3
cho những cây nhãn không ra hoa trong
điều kiện tự nhiên và lộc ở giai đoạn
bánh tẻ.
Cách xử lý:
- Dùng cuốc xới nhẹ xung quanh
hình chiếu tán cây.
- Hòa KClO3 vào 10 lít nước, khấy đều
cho tan hết và tưới đều xung quanh tán
cây.
- Sau khi xử lý phải giữ ẩm liên tục
cho cây trong 7-10 ngày để đảm bảo cho
KClO3 tan hết.
5.4. Phun α-NAA:
Phun lên toàn bộ tán cây vào 2 thời
kỳ: Sau khi tắt hoa và sau tắt hoa 1 tuần.
5.5. Phun phân bón lá:
Phun khi trời râm mát và phun nước
đều toàn bộ bề mặt tán cây. Phun định
kỳ 15 ngày/ lần từ khi cây nhú hoa đến
trước khi thu hoạch 45 ngày.
6. Thu hoạch và bảo quản quản
6.1. Thu hoạch
* Thời điểm thu hoạch
- Thu hoạch khi quả đã chín, vỏ quả
chuyển màu nâu vàng, vỏ mỏng và
nhẵn. Quả mềm, mùi có vị thơm, hạt đen
hoàn toàn. Độ Brix đạt 19-21% tuỳ vào
từng giống.
- Yêu cầu ngoại cảnh khi thu hái: Thu
hoạch quả vào ngày tạnh ráo, thu hoạch
vào buổi sang hoặc buổi chiều.
* Kỹ thuật khi thu hái: Dùng kéo cát
chum quả, khi cắt chùm quả không kèm
lá.
6.2. Bảo quản:
- Quả sau khi hái đưa vào chỗ râm
mát, xếp quả vào sọt hoặc bao bì có
thành cứng lót lá hoặc rơm rạ chuyển
đến địa điểm tập trung. Khi xếp vào sọt,
xếp quả quay ra xung quanh thành sọt,
cuống quả chụm vào giữa tạo khe trống
thoáng khí.
Theo viện nghiên cứu rau quả
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HƯNG YÊN XÂY DỰNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐỂ HÌNH THÀNH

VÙNG SẢN XUẤT NHÃN LỒNG CÓ THƯƠNG HIỆU
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên vừa
hoàn thành dự án “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản
phẩm nhãn lồng Hưng Yên”. Mục tiêu của dự án nhằm duy trì, bảo
tồn và phát triển lâu dài loài cây đặc sản này, để tạo ra sản phẩm
hàng hóa lớn có thương hiệu và sức cạnh tranh cao.

D

ự án được triển khai từ năm
2016, đã xác định được bản
đồ chỉ dẫn địa lý cho sản
phẩm nhãn lồng Hưng Yên
với diện tích 3.500 ha. Giới hạn vùng
phân bố chỉ dẫn địa lý được xác định
gồm 64 xã, phường, thị trấn thuộc các
huyện Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ
và thành phố Hưng Yên. Đây là những
khu vực trồng nhãn tập trung, chất
lượng tốt của toàn tỉnh.
Theo đó, dự án đã xây dựng được cơ
sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc
đăng ký chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho
sản phẩm nhãn lồng với các đặc điểm
về hình thái và chất lượng của loại cây
đặc sản này. Trong đó, nhãn Hưng Yên
được chia thành 3 nhóm chính: chín

sớm, chính vụ và chín muộn. Qua khảo
sát, hầu hết các chỉ tiêu hình thái, chất
lượng quả của nhãn Hưng Yên như:
trọng lượng, chiều cao, đường kính, độ
dày cùi, độ đường, mẫu mã đều có đặc
thù và giá trị lớn hơn so với các giống
nhãn khác ở Hà Nội, Bắc Giang, Sơn La.
Theo Tiến sỹ Trần Minh Tiến - Phó
Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông
hóa, việc xây dựng chỉ dẫn địa lý cho
nhãn lồng Hưng Yên là cơ sở khoa học
và thực tiễn để đề xuất các cơ chế, chính
sách đầu tư bảo tồn nguồn giống, phát
triển vùng sản xuất nhãn lồng trên các
vùng địa lý tương đồng, mở rộng vùng
địa danh tương ứng với chỉ dẫn địa lý,
tăng chất lượng và sản lượng sản phẩm,
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị
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trường.
Ông Ngô Xuân Thái, Giám đốc Sở
Khoa học và công nghệ Hưng Yên cho
biết: Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhãn
lồng Hưng Yên là căn cứ pháp lý quan
trọng và lâu dài, góp phần làm tăng giá
trị sản phẩm của cây nhãn, xây dựng
lên vùng sản xuất nhãn có thương hiệu,
khẳng định tính nhất quán của sản
phẩm nổi tiếng đã qua nhiều thế hệ.
Đồng thời, dự án được thành công sẽ
là mô hình điểm để nhân rộng về xây
dựng chỉ dẫn địa lý, nâng cáo giá trị cho
các sản phẩm đặc trưng khác của tỉnh
Hưng Yên.
Hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Hưng Yên phối hợp với Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn đang tiếp tục
xây dựng các quy trình quản lý và sử
dụng đối với chỉ dẫn địa lý sản phẩm
nhãn lồng Hưng Yên; quy trình kỹ thuật
canh tác và bảo quản, kiểm soát chất
lượng sản phẩm, xây dựng được hệ
thống nhận diện (tem, nhãn, bao bì sản
phẩm) và các phương tiện quảng bá sản
phẩm; xây dựng hệ thống các văn bản
làm cơ sở cho việc quản lý sản phẩm
mang chỉ dẫn địa lý./.
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TRẠM BƠM KHÔNG ỐNG MANG LẠI NHIỀU TIỆN ÍCH

Trạm bơm không ống được Công TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hưng Yên triển khai thí điểm từ năm 2016

Tiết kiệm điện năng, giảm chi phí xây dựng ban đầu, bơm được với
mực nước thấp, vận hành đơn giản và thuận lợi... Đây là những
hiệu quả thiết thực của mô hình trạm bơm không ống, một loại
máy bơm mới được ứng dụng vào hoạt động thủy lợi công ích
đang được tỉnh Hưng Yên bước đầu triển khai.

T

rạm bơm không ống là loại
trạm sử dụng cột nước thấp,
tiết kiệm điện năng được
Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên Khai thác công trình
thủy lợi tỉnh Hưng Yên triển khai thí
điểm từ năm 2016. Công ty đã đầu tư
xây dựng, cải tạo tại 5 trạm bơm có lưu
lượng từ 2.500 m3/h đến 4.000 m3/h
lắp đặt ở các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ,
Kim Động, Mỹ Hào, Văn Lâm. Các trạm
này bơm nước từ hệ thống Bắc Hưng
Hải vào các trục sông chìm trong đồng
dâng nước tưới trực tiếp cho một phần
diện tích có cao trình mặt rộng thấp và
cấp nguồn cho các trạm bơm nhỏ bơm

phục vụ phần diện tích cao cục bộ.
Theo ông Nguyễn Anh Tú, Giám đốc
Công TNHH MTV Khai thác công trình
thủy lợi tỉnh Hưng Yên, khi đưa trạm
bơm không ống vào vận hành đã mang
lại hiệu quả thiết thực, nhất là trong việc
phục vụ bơm nước đổ ải vụ xuân 2017,
những nơi có trạm bơm không ống
hoạt động không còn gặp khó khăn
thiếu nước.
Ông Tú cũng cho biết, qua khảo sát
thực tế so với máy bơm truyền thống
cùng lưu lượng bơm, máy bơm không
ống có nhiều ưu điểm như: điện năng
tiêu thụ giảm 65%; vốn đầu tư giảm 2/3
do bơm đặt ngang trên khoang cống

nằm giữa kênh, giữa sông. Và cũng do
đặt giữa sông, kênh nên không phải tốn
kém mặt bằng.
Với kết cấu bơm đơn giản, vận tốc
của bơm rất thấp nên bi và bạc sẽ rất
bền, tiết kiệm chi phí sửa chữa máy. Mực
nước tối thiểu ở miệng bơm thấp nên
đáy trạm bơm không cần đặt sâu, rất có
lợi khi mực nước sông xuống thấp. Qua
việc vận hành đơn giản, âm thanh êm,
lên nhiều nước, thời gian bơm ngắn, cột
nước thấp nên trạm biến áp nhỏ, việc
truyền tải điện, thiết bị điện đơn giản.
Ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch
UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, từ hiệu
quả bước đầu của trạm bơm không
ống, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tiếp
tục sử dụng thí điểm loại máy bơm này,
sau đó cùng với cơ sở chế tạo, sản xuất
và các nhà khoa học đánh giá chi tiết
những ưu điểm, hạn chế của thiết bị,
nếu phù hợp với đặc điểm thủy lợi của
tỉnh sẽ tiến hành nhân ra diện rộng./.
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KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Ở HUYỆN KHOÁI CHÂU
MAI NGOAN

Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới,
huy động sức dân và khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, ưu tiên các chương trình
phát triển kinh tế mang tính đột phá mang lại hiệu quả cao... Đây là những chủ trương
mang tính chiến lược, tạo đòn bẩy để chương trình xây dựng nông thôn mới về đích vào
năm 2020 đang được huyện Khoái Châu nỗ lực triển khai.
*DÂN ĐƯỢC HƯỞNG LỢI VÀ
QUẢN LÝ
Là huyện lớn nhất tỉnh Hưng Yên
và là điểm sáng trong phát triển nông
nghiệp nông thôn, những năm qua
Khoái Châu luôn tạo ra nhiều mô hình
mới cách làm hay. Ông Hoàng Văn Tựu,
Phó Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu
cho biết: bài học kinh nghiệm đầu tiên
được rút ra trong xây dựng nông thôn
mới ở Khoái Châu là tuyên truyền, phổ
biến, vận động người dân tích cực tham
gia với vai trò là chủ thể, theo phương
châm «dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra, dân hưởng lợi và dân quản lý».
Mặt khác gắn chương trình “Cả nước
chung sức xây dựng xây dựng nông
thôn mới» lồng ghép với các phong
trào: «Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư», xây dựng
«Khu dân cư 3 không», phong trào «5
không 3 sạch»...
Theo đó, huyện tập trung đầu tư hệ
thống cơ sở hạ tầng, năm 2016 đã thi
công nâng cấp và sửa chữa được hơn
75 km đường giao thông nông thôn,
đường ra đồng, với tổng số vốn đầu tư
hơn 74 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn
của xã đối ứng hơn 25 tỷ đồng, nhân
dân đóng góp hơn 19 tỷ đồng. Hệ thống
đường giao thông trên địa bàn huyện
đã cơ bản được cứng hóa đạt chuẩn,
đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của
nhân dân.
Hệ thống lưới điện được chú trọng
đầu tư thay mới, sửa chữa và nâng cấp,
đưa vào vận hành 17 trạm biến áp giá

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang trao bằng đạt chuẩn nông thôn mới
cho xã Tân Châu

trị hơn 24 tỷ đồng; cải tạo 8 dự án sửa
chữa lớn và sửa chữa thường xuyên, trị
giá hơn 9 tỷ đồng.
Năm 2016, huyện Khoái Châu được
hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng từ nguồn ngân
sách tỉnh để xây dựng và sửa chữa 10
công trình trường học tại các xã: Đồng
Tiến, Dân Tiến, Tân Dân, Ông Đình, Đại
Tập, Đại Hưng.
Mạng lưới y tế được tăng cường về
cơ sở vật chất kỹ thuật, chất lượng khám
chữa bệnh được nâng lên, cơ bản đáp
ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho

nhân dân; có 16/24 xã đạt chuẩn quốc
gia về y tế. Số làng đạt danh hiệu làng
văn hóa đạt hơn 90%, số xã đã đạt tiêu
chí 20/24 xã.
Toàn huyện hiện có 6 xã có nhà máy
nước sạch, trong đó 5 nhà máy hoàn
thành đưa vào sử dụng ở các xã Bình
Minh, Hồng Tiến, Phùng Hưng, Thuần
Hưng và thị trấn Khoái Châu; tỷ lệ hộ
dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh
là hơn 92%. Cả 24/24 xã đều có các tổ
vệ sinh môi trường, thu gop rác thải, 15
xã xây dựng và quản lý các nghĩa trang
Xem tiếp trang 35
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SỞ Y TẾ THỰC HIỆN TỐT

MÔ HÌNH MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
PHẠM THẢO HOÀN

“Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá
nhân tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục
hành chính một cách nhanh chóng tại một
địa chỉ truy cập duy nhất. Cung cấp thông tin
một cách tự động và trực tuyến về tình trạng
giải quyết hồ sơ, cấp phép. Người dân có thể
thông qua mạng internet kiểm tra, giám sát
về tình trạng giải quyết hồ sơ” là mô hình một
cửa điện tử được Sở Y tế Hưng Yên đưa vào sử
dụng, bước đầu thực hiện tốt, nhận được phản
hồi tích cực từ phía tổ chức, cá nhân.

V

iệc triển khai ứng dụng công
nghệ thông tin trong cơ chế một
cửa, một cửa liên thông tại các
sở, ban, ngành tỉnh được UBND
tỉnh ra Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND
ngày 19/8/2015 và hướng dẫn triển
khai theo Thông báo số 218/TB – UBND
ngày 24/11/2015. Sở Y tế là một trong 5
đơn vị triển khai mô hình Một cửa điện
tử ở những lĩnh vực thuộc thẩm quyền
giải quyết: khám, chữa bệnh; dược và
mỹ phẩm, y tế dự phòng… do đó, các
phòng ban và cán bộ công chức nghiêm
túc thực hiện tốt công tác cải cách hành
chính để nâng cao hiệu lực quản lý, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao.
Điện tử hóa phương thức phục vụ
công dân, tổ chức được thực hiện ngay
từ quy trình tiếp nhận, luân chuyển đến
khâu xử lý hồ sơ của công dân. Công tác
quản lý, thống kê, báo cáo tình trạng
giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa
tạo điều kiện thuận lợi cho công dân,
tổ chức thực hiện tốt hơn các giao dịch
hành chính; tra cứu trực tuyến các quy
định về thủ tục hành chính; kiểm tra,
theo dõi trực tuyến tình trạng giải quyết
hồ sơ đã nộp tại Sở Y tế, tạo điều kiện
thuận lợi cho việc kiểm tra, thanh tra tiến
độ và kết quả thực hiện các thủ tục hành
chính tại các phòng chức năng thuộc Sở.

Khi công dân đến liên hệ làm việc sẽ
được cấp tiếp nhận hồ sơ, trong đó quy
định rõ ngày nhận và ngày hẹn trả hồ
sơ, tránh phải đi lại nhiều lần, rút ngắn
thời gian. Trong quá trình triển khai
mô hình một cửa điện tử, tình hình giải
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Y tế có nhiều
chuyển biến tích cực từ khâu tiếp nhận
hồ sơ, thẩm định hồ sơ đến phần trả kết
quả cho công dân được thực hiện hiệu
quả, góp phần đẩy nhanh quá trình giải
quyết thủ tục hành chính cho cá nhân,
tổ chức. Số lượng thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y
tế là 66 thủ tục, số thủ tục hành chính
đang thực hiện tại bộ phận một cả là 53
thủ tục, trong đó 09 thủ tục chuyển về
chic cục ATTP, 04 thủ tục thuộc phòng
tiếp công dân. Trong năm 2016, Sở
Y tế đã tiếp nhận và giải quyết được
882 hồ sơ, trong đó 324 hồ sơ Dược và

mỹ phẩm, 558 hồ sơ khám bệnh, chữa
bệnh, tỷ lệ giải quyết đúng hạn, không
có hồ sơ tồn đọng hay trả quá thời gian
giải quyết.
Hiện nay, Sở Y tế đã nâng cấp bộ
phận “một cửa”, đầu tư sửa chữa, mua
sắm trang thiết bị, lắp đặt lại toàn bộ hệ
thống đường mạng kết nối máy tính tại
bộ phận một cửa điện tử với máy tính
khác của các bộ phận chuyên môn.
Theo Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt, mô hình một cửa hiện đại
sẽ được trang bị Hệ thống xếp hàng tự
động, phục vụ việc cấp số giao dịch cho
tổ chức, công dân; hệ thống mã vạch,
lập mã vạch cho mỗi bộ hồ sơ khi tiếp
nhận để công dân có thể tra cứu tiến độ
giải quyết hồ sơ của mình thông qua
máy quét mã vạch, qua mạng internet;
hệ thống camera quan sát để hướng
dẫn công dân và giúp lãnh đạo kiểm
soát hoạt động của bộ phận “một cửa
điện tử”...
Có thể nói, một cửa điện tử đã và
đang đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng
cao của tổ chức, công dân khi thực hiện
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Y tế, góp phần đẩy
mạnh công tác cải cách hành chính theo
hướng hiện đại, tiện ích.
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NHIỀU KỸ THUẬT MỚI TRIỂN KHAI
NGƯỜI BỆNH HƯỞNG LỢI
BẢO LONG

Trước thực trạng cơ cấu bệnh tật ngày càng phức tạp, nhu cầu được sử dụng các dịch vụ y tế chất
lượng ngay tại địa phương ngày càng cao. Là một bệnh viện hạng nhất, Bệnh viện đa khoa tỉnh
Hưng Yên luôn đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng, trong đó nhiều kỹ thuật
mới được triển khai mang lại hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị, góp phần nâng cao năng lực
bệnh viện, giảm thiểu rào cản tiếp cận các dịch vụ y tế đối với những bệnh nhân có hoàn cảnh kinh
tế khó khăn.

L

à một trong 6 đơn vị được
hưởng từ dự án Hỗ trợ y tế
các tỉnh Đông bắc bộ và Đồng
bằng Sông Hồng (Norred). Từ
năm 2014 - 2016, Bệnh viện đa khoa
tỉnh đã hỗ trợ tối đa cho 120 lượt cán
bộ đi đào tạo và tiếp nhận kỹ thuật tại
các bệnh viện tuyến Trung ương. Bên
cạnh việc sử dụng nhiều nguồn vốn
khác nhau, bệnh viện đã chủ động đầu
tư nhiều trang thiết bị hiện đại như máy
chụp số hóa xóa nền DSA, chụp cắt lớp
vi tính 64 dãy, máy chụp cộng hưởng từ
1.5 tesla, dàn mổ nội soi, máy đếm tải
lượng vi rút viêm gan B, C, máy holter
điện tim, holter huyết áp…. Sau khi số
cán bộ y tế được cử đi đào tạo về có thể
sử dụng thành thạo các trang thiết bị
hiện đại, mang lại hiệu quả cao trong
điều trị và người bệnh là đối tượng
được hưởng lợi nhiều nhất mà không
phải chuyển lên tuyến Trung ương.

Có thể nói, nhiều chuyên khoa đã
có bước tiến vượt bậc. Dẫn đầu là khoa
Tim mạch được tiếp nhận, chuyển giao
nhiều kỹ thuật từ bệnh viện Bạch Mai và
Viện Tim mạch Hà Nội, cho đến nay khoa
đã chụp, nong và đặt stent động mạch
vành cho 150 ca nhồi máu cơ tim, hẹp
và tắc động mạch vành. Khoa Ung thư
cũng được chuyển giao nhiều kỹ thuật:
phẫu thuật ung thư tuyến vú, tuyến
giáp kèm vét hạch; kỹ năng chăm sóc
giảm nhẹ cho người bệnh ung thư giai
đoạn cuối; chẩn đoán ung thư sớm;... và
sắp tới đưa vào vận hành máy xạ trị gia
tốc phục vụ người bệnh ngay tại tuyến
tỉnh. Bên cạnh đó còn nhiều kỹ thuật
khác được chuyển giao cũng đã và đang
được các y bác sĩ của Bệnh viện thực
hiện thành công như: giảm đau trong
và sau mổ, điện quang can thiệp để nút
mạch nuôi khối u, nội soi chẩn đoán tức
thì ung thư đường tiêu hóa, nội soi kẹp
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clip cầm máu, lọc máu liên tục cấp cứu
người bệnh sốc nhiễm khuẩn, suy đa
tạng…
Từ nguồn hỗ trợ của dự án Norred,
Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục đẩy
mạnh việc đào tạo nguồn cán bộ, nâng
cao chất lượng điều trị, đặc biệt có thể
thực hiện nhiều kỹ thuật mới như: đặt
máy tạo nhịp tim, phẫu thuật u não, nút
mạch điều trị khối u, phối hợp phẫu trị;
hóa trị và xạ trị ung thư…
Với vị thế là bệnh viện đa khoa đứng
đầu tuyến tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh
Hưng Yên tập trung huy động toàn bộ
nguồn lực, đẩy mạnh công tác chuyển
giao kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị hiện
đại, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải cách
thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần
thái độ, tác phong phục vụ người bệnh.
Xây dựng bệnh viện theo tiêu chuẩn 5S,
hướng đến và tạo ra một môi trường
làm việc an toàn, khoa học và thuận tiện.

VĂN HÓA - MÔI TRƯỜNG

TRIỂN LÃM “HOÀNG SA, TRƯỜNG SA NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ

Từ ngày 21 đến 25/4, tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông
tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt
Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, nhằm khẳng định chủ quyền của
Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Triển lãm
đã thu hút hàng vạn lượt người đăng ký tham quan.

T

riển lãm trưng bày nhiều văn
bản, hiện vật, ấn phẩm và gần
100 bản đồ là tập hợp các
nguồn tư liệu đã được công
bố từ trước đến nay của các nhà nghiên
cứu, học giả ở trong nước và quốc tế.
Qua đó cho thấy, Nhà nước Việt Nam từ
thời kỳ phong kiến đến nay đã khai phá,
xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền
quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa.
Triển lãm gồm nhiều phiên bản với
các văn bản Hán nôm, Việt ngữ, Pháp
ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam
và chính quyền Pháp ở Đông Dương
ban hành từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX,
cùng một số tư liệu ấn phẩm do các
nước phương Tây biên soạn. Đặc biệt
là các châu bản triều Nguyễn ban hành
liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác,
quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền
đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa. Đó là một quá trình liên tục, lâu dài,
được ghi nhận trong nhiều nguồn sử

liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt là
những tư liệu, bản đồ được soạn vẽ, xuất
bản từ thế kỷ XVI đến nay ở Việt Nam và
nhiều nước trên thế giới.
Các phiên bản của các văn bản hành
chính của chính quyền Việt Nam Cộng
hòa ở miền Nam Việt Namban hành thời
kỳ 1954 - 1975, của nhà nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam ban hành từ năm 1975
đến nay tiếp tục khẳng định chủ quyền
của Việt nam đối với 2 quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa và những vùng biển
khác thuộc lãnh thổ nước ta.
Đáng chú ý, tại triển lãm có bộ sưu
tập gồm 65 bản đồ, trong đó 4 tập bản
đồ atlas và 30 bản đồ do nhà Thanh và
Chính phủ Trung Quốc xuất bản và phát
hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử
cho thấy: Trung Quốc không hề quản lý
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Phần trưng bày tư liệu về “Hoàng
Sa, Trường Sa trong trái tim Việt Nam”
được thể hiện sinh động với nhiều hình
ảnh thể hiện sự quan tâm, tình cảm đặc

biệt của cả nước. Trong đó có Đảng bộ
và nhân dân Hưng Yên với những hành
động thiết thực, chung sức bảo vệ chủ
quyền biển đảo quê hương qua các hoạt
động như: nghĩa tình Hoàng Sa, Trường
Sa, triệu trái tim hướng về biển đảo quê
hương…
Ban tổ chức còn xây dựng một triển
lãm số ứng dụng công nghệ thực tế ảo
3D để trưng bày các hiện vật, tư liệu
bản đồ, văn bản mà triển lãm thực tế
chưa có; đặc biệt là các hiện vật được số
hóa dưới dạng mô hình 3D như bia chủ
quyền, tượng đài và tàu Hải đội Hoàng
Sa... Ngoài ra, triển lãm còn tích hợp sa
bàn số 3D về hệ thống các đảo Hoàng
Sa, Trường Sa để công chúng được trực
tiếp tìm hiểu thông tin chi tiết về các đảo
này.
Nhân dịp này, tỉnh Hưng Yên còn tổ
chức Ngày sách Việt Nam trưng bày hơn
200 ấn phẩm sách. tạp chí và tư liệu viết
về Hoàng Sa, Trường Sa.
TTXVN
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HƯNG YÊN XÂY DỰNG NỀN NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO
MAI NGOAN

“Hưng Yên cần xây dựng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nền nông nghiệp du lịch,
dịch vụ gắn với công nghiệp sạch để khai thác tiềm năng của vùng trung tâm tam giác kinh
tế Đồng bằng Bắc Bộ”. Đây là vấn đề được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh trong buổi thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên ngày 28/3.
* TẠO ĐỘT PHÁ TRONG NÔNG
NGHIỆP NÔNG THÔN
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND
tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đã
báo cáo những kết quả đạt được trong
sản xuất nông nghiệp của tỉnh hiện nay.
Trong những năm gần đây, nền nông
nghiệp Hưng Yên đã có nhiều bước đi
mang tính đột phá, tạo nhiều chuyển
biến mới. Trong đó, tái cơ cấu nông
nghiệp được đẩy mạnh, gắn với chuyển
đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao
năng suất, chất lượng và tốc độ tăng
trưởng. Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh
đã chuyển đổi gần 900 ha đất trồng lúa
hiệu quả thấp sang trồng cây hàng hóa
kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy
sản, có nhiều mô hình đạt mức thu từ
600 triệu đến 1 tỷ đồng, góp phần nâng
cao giá trị trên mỗi ha canh tác đạt trên
162 triệu đồng. Toàn tỉnh hiện có hơn
170 hợp tác xã nông nghiệp, gần 900
trang trại, 49 làng nghề, tạo việc làm ổn
định cho gần 35 nghìn lao động, doanh
thu đạt trên 9 nghìn tỷ đồng/năm.
Trên địa bàn tỉnh hiện đã có nhiều
mô hình chăn nuôi an toàn sinh học
theo hướng VietGap, triển khai hiệu quả
các đề án giống vật nuôi như gà Đông
Tảo, bò Batman đỏ; phát triển nhiều
giống cây trồng mới như lúa lai, nhãn
đầu dòng, bưởi Hoàng Trạch... Đáng chú
ý, đã xây dựng được nhãn hiệu cho các
sản phẩm gồm: nhãn lồng Hưng Yên,
quất cảnh Văn Giang, vải lai chín sớm
Phù Cừ, chuối tiêu hồng, gà Đông Tảo,
tương Bần, mật ong hoa nhãn.
Chương trình xây dựng nông thôn
mới được triển khai tích cực. Với tổng

Các đồng chí Bộ trưởng bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến
Sĩ, chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng ... thăm quan mô hình nuôi gà Đông Tảo
tại Khoái Châu.

nguồn vốn đầu tư đạt trên 4.700 tỷ đồng
đến nay toàn tỉnh có 60 xã đạt 19 tiêu
chí nông thôn mới được công nhận; các
xã còn lại đạt từ 11 đến 18 tiêu chí. Tỉnh
đang triển khai Đề án xây dựng thiết chế
văn hóa giai đoạn 2016 -2020 nhằm thay
đổi diện mạo nông thôn, đảm bảo an
sinh xã hội và đời sống vật chất tinh thần
cho cư dân nông thôn.
* KHAI THÁC TIỀM NĂNG LỢI THẾ
ĐỂ XÂY DỰNG NỀN NÔNG NGHIỆP
HIỆN ĐẠI
Ghi nhận những kết quả trong sản
xuất nông nghiệp của Hưng Yên, Bộ
trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định,
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Hưng Yên có nhiều tiềm năng, có lợi thế
đắc địa để phát triển nông nghiệp. Là địa
phương nằm trong vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ, vùng kinh tế Thủ đô, vùng
tam giác kinh tế, có hệ thông giao thông
đối ngoại là Quốc lộ 5, quốc lộ 38, quốc
lộ 39, có đê sông Hồng, sông Luộc. Cùng
với đất đai màu mỡ, Hưng Yên còn có
nguồn tài nguyên nước ngầm trữ lượng
lớn. Đây là những yếu tố để Hưng Yên
xây dựng nền kinh tế đa dạng, phong
phú, phát triển nhanh và bền vững.
Đánh giá cao những kết quả trong
phát triển kinh tế nông nghiệp của
Hưng Yên, Bộ trưởng Nguyễn Xuân
Cường cho rằng, tỉnh đã chuyển dịch
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cơ cấu sản xuất đúng hướng, tập trung
đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ,
khai thác tốt thị trường. Đã hình thành
những vùng cây con hàng hóa như
Khoái Châu, Văn Giang, góp phần tăng
thu nhập trên một ha canh tác gấp 2
lần so với cả nước. Bộ trưởng gợi ý tỉnh
cần quy hoạch, hình thành các vùng
sản xuất lớn, vùng nông nghiệp hạt
nhân. Các mô hình sản xuất hiện nay
còn mang tính tự phát, chưa quy mô,
cần tổ chức sản xuất theo chuỗi, có sự
chỉ đạo mang tính tập trung. Theo đó,
cần xây dựng nên nông nghiệp đô thị
với các sản phẩm tươi sạch, chất lượng
cao, đáp ứng nhu cầu vùng thủ đô. Đó
là nền nông nghiệp công nghệ cao, đặc
hữu, thông minh nhằm phát huy tối đa
hiệu quả kinh tế.

Trong xây dựng nông thôn mới, Bộ
trưởng ghi nhận Hưng Yên đã có nhiều
cách làm sáng tạo, mang tính đặc thù
riêng, coi trọng tất cả các vùng miền,
phân bố đồng đều. Đáng chú tỉnh đã
dồn mục tiêu cho nông nghiệp nông
thôn, cùng với phát triển nông nghiệp,
tỉnh đặc biệt coi trọng tái cơ cấu sản xuất
nông nghiệp có sự chỉ đạo tập trun. Diện
mạo đô thị nông thôn thay đổi, đời sống
nhân dân nâng lên, vùng nông nghiệp
ven đô có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, các
thiết chế hạ tầng nông nghiệp nâng
cấp chưa phát huy tối đa, các tổ chức
sản xuất từ doanh nghiệp, từ hợp tác xã
kiểu mới và các mô hình trang trại chưa
nhiều. Cần chú ý vấn đề môi trường, rác
thải, sản xuất và khai thác vật liệu xây
dựng ven đê bãi sông Hồng. Xây dựng

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NÔNG THÔN...
nhân dân theo quy hoạch. So sánh với
quy định mới có 13/24 xã cơ bản đạt tiêu
chí môi trường. Điển hình là các xã An Vỹ,
Bình Minh, Dạ Trạch, Ông Đình, Tân Dân,
Dân Tiến, Đồng Tiến....
*Mục tiêu huyện Nông thôn mới
Kết quả huy động nguồn lực thực
hiện chương trình nông thôn mới trên
địa bàn năm 2016, huyện Khoái Châu
đã huy động hơn 370 tỷ đồng. Trong
đó nguồn xã hội hóa và nhân dân đóng
góp là hơn 160 tỷ đồng; nguồn vốn cấp
huyện và xã gần 100 tỷ đồng.
Qua kết quả rà soát đánh giá, đến nay
toàn huyện đạt trung bình 17 tiêu chí/xã.
Trong đó có 10 xã đạt 19 tiêu chí đã được
UBND tỉnh công nhận gồm: Bình Minh,
Đông Kết, Phùng Hưng, Thuần Hưng,
Dân Tiến, Ông Đình, Tân Dân, Tân Châu,

nông thôn mới cần đi theo hướng đô
thị xanh, sạch, gắn với nông nghiệp, quy
hoạch có tầm nhìn, hạ tầng phải đáp
ứng thúc đẩy sản xuất lớn, thúc đẩy đô
thị hóa, chuyển đổi dân số lao động theo
hướng hiện đại. Tỉnh nên rà soát quy
hoạch trong chiến lược phát triển tổng
thể, phù hợp với xu hướng phát triển, Bộ
trưởng nhấn mạnh.
Đối với tuyến đê sông Hồng qua địa
bàn Hưng Yên, Bộ trưởng Nguyễn Xuân
Cường đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu
xây dựng tuyến đê kiểu mẫu vừa là tuyến
đê giao thông vừa gắn với du lịch và nền
nông nghiệp đô thị. Trong đó, cần rà
soát, gia cố cứng hóa, chú ý giải pháp
xanh, giải pháp quản lý. Bên cạnh đó, cần
khai thác tiềm năng vùng đất bãi sông
Hồng để phát triển bền vững.

Tiếp theo trang 30

An Vỹ, Đồng Tiến. Còn lại là 12 xã đạt từ
15 đến 18 tiêu chí; 2 xã đạt 14 tiêu chí.
Năm 2017, huyện Khoái Châu tiếp
tục rà soát đánh giá thực trạng nông
thôn mới theo Thông tư 41 của Bộ Nông
nghiệp - PTNT và hướng dẫn của UBND
tỉnh; thực hiện đề án xây dựng nông
thôn mới ở các xã theo đăng ký điều
chỉnh. Chỉ đạo các xã tập trung thực hiện
các tiêu chí chưa đạt, tùy theo điều kiện
tình hình của từng địa phương để có
hướng thực hiện hợp lý.
Về phát triển kinh tế, Khoái Châu tiếp
tục thực hiện có hiệu quả các chương
trình, đề án trong phát triển sản xuất
nông nghiệp theo hướng hàng hóa,
năng suất, chất lượng cao; góp phần
nâng cao thu nhập và phát triển nông
thôn bền vững; đưa nhanh cơ giới hóa

vào sản xuất nông nghiệp. Tăng cường
công tác xúc tiến thương mại, xây dựng
thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa
đặc sản của địa phương và các sản phẩm
có thế mạnh như gà Đông Tảo, nhãn
chín muộn, chuối tiêu hồng... góp phần
nâng cao giá trị sản phẩm.
Ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch
UBND huyện Khoái Châu cho biết: năm
2017 huyện sẽ tiếp tục huy động mọi
nguồn lực để đầu tư cho sản xuất nông
nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tập
trung, ưu tiên kinh phí đầu tư xây dựng
cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng. Trên cơ
sở đó phấn đấu đến năm 2020, 100 % số
xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn
mới, trong đó có 1 xã được công nhận là
xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện được
công nhận là huyện Nông thôn mới./.
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VIETTEL VÀ TỈNH HƯNG YÊN HỢP TÁC
XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH
Từ tháng 12/2016, Tập đoàn
Viễn thông Quân đội (Viettel)
và UBND tỉnh Hưng Yên đã ký
kết thỏa thuận hợp tác về xây
dựng thành phố thông minh
giai đoạn 2016 -2025.

M

ục tiêu hợp tác này nhằm
xây dựng kiến trúc quy
hoạch tổng thể thành phố
thông minh tại Hưng Yên;
xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công
nghệ thông tin truyền thông hiện đại;
đưa các ứng dụng công nghệ thông
tin vào trong hoạt động của đời sống
xã hội để giúp tăng trưởng kinh tế
bền vững và cải thiện chất lượng môi
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao
hiệu quả quản lý nhà nước và chất
lượng cuộc sống của người dân trên
địa bàn tỉnh.
Theo đó, tỉnh Hưng Yên và Viettel
cùng thống nhất chọn các lĩnh vực:
hành chính công, y tế, giáo dục, giao
thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi
trường, giám sát chất lượng nước sạch,
năng lượng, thuế, bảo hiểm xã hội, tài
chính... để xây dựng thành lĩnh vực
thông minh một cách toàn diện trên
cơ sở tích hợp, mang lại hiệu quả ứng
dụng thực tế, nâng cao chất lượng
sống cho nhân dân.
Ông Hoàng Sơn - Phó Tổng giám
đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội
cho biết: tập đoàn Viễn thông quân
đội ưu tiên hỗ trợ, triển khai cho tỉnh
Hưng Yên các giải pháp công nghệ
tiên tiến, phù hợp với hạ tầng sẵn có
của tỉnh Hưng Yên. Hỗ trợ tư vấn xây
dựng khung kiến trúc tổng thể đô thị

UBND tỉnh ký kết với tập đoàn Viettel xây dựng thành phố thông minh
vào năm 2025

thông minh cho Hưng Yên bao gồm:
kiến trúc công nghệ, triển khai tích
hợp các dịch vụ, xây dựng hệ sinh thái
ứng dụng đô thị thông minh.
Trên lĩnh vực công nghệ thông tin,
được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp
ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của
các ngành, đơn vị trong tỉnh Hưng
Yên, công tác ứng dụng và phát triển
công nghệ thông tin thời gian qua đã
có một số chuyển biến tích cực, đạt
được hiệu quả rõ rệt như: Xây dựng và
triển khai Trục liên thông văn bản điện
tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh Hưng
Yên; vận hành đường truyền số liệu kết
nối từ Trung ương đến UBND tỉnh và
hầu hết các sở ngành; gần 100% các
trường học phổ thông cơ sở và 98%
trường tiểu học cơ sở đã kết nối FTTH;
triển khai một số phần mềm ứng dụng
đạt hiệu quả, từng bước nâng cao
năng lực quản lý, điều hành của các cơ
quan Nhà nước, các địa phương theo
các mục tiêu mà Nghị quyết số 36a
của về Chính phủ điện tử đã đề ra; góp
phần quan trọng vào sự nghiệp phát
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triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch
UBDN tỉnh Hưng Yên khẳng định: với
hợp tác nói trên, năm 2017 tỉnh Hưng
Yên phấn đấu 100% xã, phường, thị
trấn và các cơ quan, đơn vị có mạng
nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin
trong mọi lĩnh vực. Trước mắt, tỉnh ưu
tiên cho các hoạt động gồm: điều hành
hành chính công theo hướng công
khai, minh bạch nhằm nâng cao năng
lực cạnh tranh; tập trung cho công tác
khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế
để người dân được hưởng lợi nhiều
nhất; hiện đại hóa hệ thống quản lý
thuế của các doanh nghiệp một cách
chặt chẽ; xây dựng hệ thống quan
trắc theo dõi việc xả chất thải của các
doanh nghiệp để bảo vệ môi trường.
Tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi
để Tập đoàn Viễn thông Quân đội đẩy
mạnh hoạt động nghiên cứu, mở rộng
các ứng dụng, dịch vụ, xây dựng phát
triển hạ tầng mạng lưới cùng nhiều
hoạt động thiết thực khác./.
TTXVN
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QUYẾT LIỆT NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG

MẤT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Tỉnh Hưng Yên đang quyết
liệt triển khai nhiều biện pháp
ngăn chặn tình trạng mất vệ
sinh an toàn thực phẩm (ATTP).
Trong đó, chú trọng công tác
phối hợp liên ngành về an
toàn thực phẩm, thường xuyên
thanh tra kiểm tra, kiểm soát
dịch bệnh, kịp thời phát hiện,
xử lý và ngăn chặn kịp thời các
hành vi vi phạm về ATTP.

Ô

ng Đỗ Mạnh Hùng, Chi cục
trưởng Chi cục An toàn
vệ sinh thực phẩm Hưng
Yên cho biết, bước đầu
triển khai tháng vệ sinh ATTP năm
2017, các đoàn thanh tra liên ngành
đã kiểm tra được hơn 50 cơ sở, phát
hiện 27 cơ sở vi phạm bị xử phạt hành
chính số tiền hơn 35 triệu đồng. Từ
đầu năm đến nay, các lực lượng chức
năng cũng đã phát hiện nhiều vụ vận
chuyển, kinh doanh thực phẩm bẩn.
Điển hình là các vụ bắt giữ 6 tấn mỡ
động vật bẩn đang trên đường đi tiêu
thụ ở xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm
ngày 3/1; vụ vận chuyển hơn 500
kg bì lợn ôi thiu chuẩn bị đưa đi tiêu
thụ ở xã Tân Quang (Văn Lâm) ngày
11/1... Các thực phẩm này đều không
có nguồn gốc xuất xứ, khi bị phát
hiện đang ở trong tình trạng ôi thiu,
chuyển màu và bốc mùi hôi thối.
Trước đó, năm 2016 toàn tỉnh
kiểm tra gần 9.000 cơ sở, phát hiện
gần 3.700 cơ sở vi phạm, xử lý gần 300
cơ sở vi phạm với tổng số tiền gần 1,3
tỷ đồng; trong đó có 11 cơ sở bị đóng
cửa tạm dừng hoạt động; gần 80 cơ
sở bị tiêu hủy sản phẩm

Kiểm tra quy trình sản xuất bóng bì tại cơ sở vi phạm ở xã Thủ Sỹ, Tiên Lữ

Vấn đề nổi cộm đang được dư luận
chú ý trên địa bàn Hưng Yên là tình
trạng sản xuất, kinh doanh rượu không
rõ nguồn gốc. Theo ông Nguyễn Ngọc
Giao, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản
lý thị trường Hưng Yên, từ đầu năm đến
nay Chi cục Quản lý thị trường Hưng
Yên và các ngành chức năng đã kiểm
tra gần 70 cơ sở sản xuất, kinh doanh
và chủ hàng lưu thông rượu trên địa
bàn tỉnh, phát hiện xử lý trên 20 vụ
vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính
trên 90 triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy
hơn 6.000 lít rượu không rõ nguồn gốc
xuất xứ, không bảo đảm chất lượng.
Các vụ việc tập trung nhiều tại các
huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Kim
Động, thành phố Hưng Yên.
Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có
khoảng hơn 10 nghìn cơ sở sản xuất,
kinh doanh chế biến thực phẩm, gần
70 vùng sản xuất rau quả tập trung,
hơn 1.000 vùng chăn nuôi, gần 900 cơ
sở giết mổ, hơn 100 chợ.
Để thực hiện hiệu quả công tác

bảo đảm vệ sinh ATTP, tỉnh Hưng Yên
đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo,
điều hành triển khai công tác bảo
đảm ATTP, khuyến khích các mô hình
sản xuất kinh doanh thực phẩm theo
phương châm «sạch từ trang trại đến
bàn ăn».
Ông Nguyễn Văn Phú, Phó
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Hưng Yên cho biết:
tại các địa phương đã triển khai dự án
“mô hình chợ thí điểm bảo đảm an tàn
vệ sinh thực phẩm”, xây dựng một số
mô hình điểm về an toàn thực phẩm
tại các bếp ăn và nhà hàng; triển khai
dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và
an toàn thực phẩm (Lifsap), xây dựng 4
vùng chăn nuôi VietGap với hơn 1.000
hộ dân tham gia. Tỉnh cũng đang triển
khai đề án phát triển chuỗi mô hình
sản xuất, tiêu thụ nông sản; dự án phát
triển chăn nuôi gia cầm an toàn sinh
học, chăn nuôi lợn nạc theo hướng
VietGap...
TTXVN
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ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ
VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
MINH HUẤN

Tại tỉnh ta, từ nhiều năm qua, phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật phục vụ sản xuất đã được
Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nghiên cứu. Nhiều cây giống đã được thực hiện thành công
bằng phương pháp này, như: cây hoa Lan Đai Châu, hoa Địa Lan, hoa Cúc Vạn thọ, chuối tiêu
hồng… Hiện nay bắt đầu áp dụng sản xuất giống khoai tây siêu nguyên chủng, sạch bệnh…

N

ăm 2016, tỉnh ta đã quan tâm
dành kinh phí đầu tư hệ thống
máy móc, nhà thí nghiệm,
nhà lưới hiện đại và đồng bộ
phục vụ nghiên cứu và ứn dụng công
nghệ nuôi cấy mô tại Trung tâm ứng
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
(Sở Khoa học và Công nghệ). Hiện nay,
Trung tâm bắt đầu vận hành phòng thí
nghiệm và đưa vào sản xuất hàng nghìn
cây khoai tây giống siêu nguyên chủng
và cây chuối tiêu hồng bằng công nghệ
nuôi cấy mô.
Nuôi cấy mô có những thuận lợi
cơ bản, như: Nhân giống nhanh với số
lượng lớn, có thể tiến hành ở một số
loài thực vật mà biện pháp nhân giống
thông thường không thể thực hiện
được. Măt khác, tạo ra cây giống sạch
bệnh và tương đối đồng đều về mặt di
truyền, phù hợp với điều kiện thực tế của
phương, giảm thiểu nhập khẩu nguyên
liệu, cung cấp giống cây trồng có thể
khắc phục những nhược điểm của các
phương pháp nhân giống truyền thống.

Một trong những đề tài, dự án áp
dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào
thực vật đang được Sở Khoa học và
Công nghệ triển khai thực hiện đạt kết
quả tốt như: dự án “Xây dựng mô hình
nhân giống nuôi cấy mô và sản xuất hoa
lan Đai Châu và hoa Địa Lan tại huyện
Văn Giang”. Để thực hiện dự án, sở Khoa
học và Công nghệ đã hỗ trợ hộ dân tham
gia dự án vật tư, trang thiết bị, máy móc
xây dựng phòng nuôi cấy mô với diện
tích 120m2.. Cùng với hỗ trợ vật tư, máy
móc, dự án đã chuyển giao 2 quy trình
kỹ thuật nhân giống hoa Địa Lan và hoa
lan Đai Châu bằng phương pháp nuôi
cấy mô đồng thời tiến hành hỗ trợ 3.300
cây giống hoa để phục vụ sản xuất.
Bà Lê Thị Thắm, Phó giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ cho biết: “Nhu
cầu chơi hoa, nhất là hoa lan của người
dân hiện nay rất cao, các loài lan rừng
đang được khai thác một cách ồ ạt,
gây nên tình trạng khan hiếm, cạn kiệt
nguồn tài nguyên. Vì vậy, Sở Khoa học
và Công nghệ thực hiện nghiên cứu ứng
dụng tiến bộ khoa học công nghệ để
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xây dựng mô hình sản xuất cây giống
một số loài lan nhằm mở ra một hướng
phát triển sản xuất nông nghiệp công
nghệ cao cho Văn Giang. Sau hơn một
năm triển khai, dự án đã nuôi cấy thành
công hàng nghìn cây hoa Lan Đai Châu
và hoa Địa Lan bằng công nghệ nuôi
cấy mô. Các cây giống tạo thành khỏe
mạnh, sinh trưởng tốt, chất lượng đồng
đều, rất thích hợp để đưa vào trồng ở
quy mô lớn.
Theo Chiến lược phát triển Khoa học
và Công nghệ tỉnh Hưng Yên giai đoạn
2016 - 2020, ngành Khoa học và Công
nghệ sẽ tập trung nghiên cứu, ứng dụng
công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật,
nhân nhanh các giống cây trồng sạch
bệnh và có ưu thế về năng suất chất
lượng, tập trung vào một số cây trồng
như: chuối tiêu hồng, hoa chất lượng
cao, khoai tây…Ứng dụng công nghệ
nuôi cấy mô tế bào thực vật được coi là
giải pháp đột phá xây dựng nền nông
nghiệp công nghệ cao phát triển toàn
diện theo hướng hiện đại.

VĂN HÓA - MÔI TRƯỜNG

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU
MINH HUẤN

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nghề
nấu rượu đã tồn tại từ xa xưa, một số
làng nấu rượu nổi tiếng cả nước như:
rượu Trương Xá (Kim Động), rượu Lạc
Đạo (Văn Lâm) thu hút hàng nghìn
hộ gia đình tham gia sản xuất, kinh
doanh. Đặc biệt, hiện nay, sở Khoa
học và Công nghệ đang triển khai hỗ
trợ 2 địa phương này đăng ký bảo hộ
nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm
rượu Trương Xá và sản phẩm rượu
Lạc Đạo.

Đ

ể quản lý hoạt động sản xuất,
kinh doanh rượu, thời gian
qua, các cấp chính quyền địa
phương đã đẩy mạnh tuyên
truyền, tạo điều kiện để các hộ dân
đăng ký sản xuất rượu cũng như tăng
cường thanh, kiểm tra nhằm phát hiện
sai phạm và hướng dẫn người dân sản
xuất, kinh doanh rượu theo Nghị định
94 của Chính phủ. Từ năm 2016 đến nay,
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã bắt và
xử lý hàng chục vụ vi phạm trong hoạt
động sản xuất, kinh doanh rượu, tịch thu
và tiêu hủy hàng nghìn lít rượu thủ công
không bảo đảm an toàn chất lượng. Chỉ
tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay, lực

lượng quản lý thị trường tỉnh đã bắt, tịch
thu và tiêu hủy gần 6 nghìn lít rượu lậu,
rượu giả, rượu không nhãn mác.
Rượu là một mặt hàng tiềm ẩn
nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp
đến sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt,
rượu bia là nguyên nhân gián tiếp của
200 loại bệnh tật, chấn thương và là
nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30
bệnh. Điều đáng lưu ý, số ca ngộ độc
rượu methanol đang có xu hướng gia
tăng do tình trạng lạm dụng rượu tràn
lan. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn
Ngọc Giao, Phó chi cục trưởng Chi cục
Quản lý thị trường cho biết: Để siết chặt
quản lý thị trường rượu đồng thời thực

hiện chỉ đạo của Sở Công thương, trong
thời gian tới Chi cục Quản lý thị trường
sẽ tăng cường kiểm tra việc kinh doanh
rượu theo quy định của Nghị định 94
như: Tem, nhãn, hóa đơn, hợp đồng...
Trong đó, chú trọng kiểm tra những sản
phẩm rượu lưu thông trên thị trường
và cơ sở kinh doanh rượu. Với những
hộ sản xuất, kinh doanh rượu thủ công
nhỏ lẻ, lực lượng chức năng phối hợp
với chính quyền địa phương đẩy mạnh
tuyên truyền để hộ nấu rượu hiểu, tự
nguyện chấp hành. Cùng đó, kịp thời
hướng dẫn quy trình thủ tục để người
dân thuận lợi khi đăng ký sản xuất, kinh
doanh.
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CUỘC THI SÁNG TÁC VỀ HƯNG YÊN:
NHỮNG CA KHÚC ĐI VÀO LÒNG NGƯỜI
Tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức trao giải cuộc thi
sáng tác ca khúc về Hưng Yên nhân kỷ niệm
20 năm tái lập tỉnh (1997 - 2017). Cuộc thi
đã thu hút hơn 100 tác giả đến từ Hưng Yên
và các tỉnh, thành phố trong cả nước: Hải
Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Quảng
Ninh, Bạc Liêu, Bình Định, Bến Tre, Đà Nẵng,
Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh...

C

ác tác giả đã sáng tác được
140 ca khúc phản ánh lịch
sử, truyền thống và ca ngợi
mảnh đất, con người Hưng
Yên. Theo đánh giá của ban giám khảo,
các ca khúc rất đa dạng và phong phú
về nội dung, mỗi tác phẩm một vẻ với
lời nhạc hấp dẫn đi vào lòng người. Một
số ca khúc có sự kết hợp nhuẫn nhuyễn
giữa ca từ hay với giai điệu độc đáo
khiến cho ca khúc có sức truyền cảm
cao như “Hưng Yên ngời sáng”, “Chiều
trên đê quê tôi”. Một số ca khúc với ca

Trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải

từ hay thấm đẫm tính văn chương, đáp
ứng được yêu cầu của cuộc thi, từ ngữ
chắt lọc có tính khái quát cao, bố cục
chặt chẽ, có xưa nay, có truyền thống
kết hợp với hiện đại, nêu bật được đặc
trưng của tỉnh có nền văn hiến lâu đời
như “Sông Hồng kể chuyện”, “Quê ta
Phố Hiến”, một số ca khúc có đặc tính
riêng mang nét sáng tạo của tác giả, độ
liên kết giữa các yếu tố nghệ thuật cao,
chặt chẽ, phối âm, phối khí khá độc đáo
như: “Hưng Yên tình đất tình người”,
“Tự hào thay Hưng Yên quê ta”...
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Ban tổ chức đã chọn lọc 19 tác phẩm
để trao giải. Trong đó 3 ca khúc đạt giải
nhì gồm: Hưng Yên tình đất tình người
(tác giả Văn Thành Nho), Sông Hồng kể
chuyện (Dương Đức), Hương nhãn hồn
quê (Hoàng Văn Thành); bốn cac khúc
đạt giải ba gồm: Tự hào thay Hưng Yên
quê ta (Nguyễn Kim), Chiều trên đê quê
tôi (nhạc Lê Mây, lời Bùi Thị Phấn), Hưng
Yên ngời sáng (Bùi Xuân Đệ), Hưng Yên
bài ca vang xa (Lê Vinh). Ban tổ chức
cũng đã trao giải khuyến khích cho 12 ca
khúc của các tác giả đạt chất lượng khá.

VĂN HÓA - MÔI TRƯỜNG

THỦ TỤC NHANH GỌN TỪ MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM
“MỘT CỬA”, “MỘT CỬA” LIÊN THÔNG HIỆN ĐẠI
Giảm thời gian chờ đợi, thủ tục giải quyết nhanh gọn, không gây phiền hà, nhũng nhiễu
cho người dân và doanh nghiệp... là những hiệu quả bước đầu từ việc thực hiện mô hình
thí điểm “một cửa”, “một cửa” liên thông hiện đại đang được thực hiện trên địa bàn tỉnh
Hưng Yên. Đây cũng là nền tảng để xây dựng nền hành chính văn minh hiện đại, đáp ứng
ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng các dịch vụ hành chính công của người dân, doanh
nghiệp trên địa bàn.

M

ô hình thí điểm «một cửa»,
«một cửa» liên thông hiện
đại được tỉnh Hưng Yên
triển khai từ năm 2016 tại
19 cơ quan hành chính. Trong đó có 7
sở ngành, 4 huyện, thành phố và 8 xã
gồm: các sở Kế hoạch và Đầu tư, Giao
thông - Vận tải, Tài chính, Thông tin và
Truyền thông, Nội vụ, Y tế, Tài nguyên
- Môi trường; UBND các huyện, thành
phố gồm: Văn Giang, Văn Lâm, Khoái
Châu và thành phố Hưng Yên; cùng 8
UBND xã, phường, thị trấn thuộc các
huyện, thành phố này.
Để thực hiện hiệu quả mô hình “một
cửa”, “một cửa” liên thông hiện đại, các
đơn vị đã tiến hành rà soát hệ thống
cơ sở vật chất, nhân lực, các văn bản
đã ban hành, các thủ tục hành chính
được thực hiện theo thẩm quyền. Theo
đó, sắp xếp, củng cố nhân lực, cơ sở vật
chất, thiết kế quy trình xử lý công việc
đáp ứng yêu cầu bảo đảm bộ phận
“một cửa” hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả; quy trình xử lý hồ sơ,
công văn được liên thông và giám sát
hoạt động lẫn nhau, người dân, doanh
nghiệp cũng có thể giám sát hoạt động
của các cơ quan hành chính.
Kết quả ban đầu thí điểm cho
thấy việc sử dụng phần mềm vào giải
quyết thủ tục hành chính cơ bản đáp
ứng yêu cầu, góp phần nâng cao chất
lượng giải quyết, giảm chi phí, thời gian
của tổ chức, cá nhân khi đi giải quyết
các thủ tục hành chính. Tại thành phố
Hưng Yên, huyện Văn Lâm và các sở Kế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng và các đại biểu tham quan mô hình
thí điểm một cửa tại Văn Lâm

hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài
nguyên - Môi trường... đã thực hiện tốt
các bước, rút ngắn quy trình xử lý, giảm
số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa
nội dung hồ sơ, giảm chi phí thực hiện
thủ tục hành chính.
Năm 2017, UBND tỉnh Hưng Yên tiếp
tục tăng cường ứng dụng công nghệ
thông trong quản lý và cung cấp dịch
vụ công trực tuyến, triển khai việc cung
cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4. Đồng
thời, hoàn thành các nội dung của đề
án bảo đảm hệ thống phần mềm được
liên thông giữa các cơ quan, đơn vị thực
hiện thí điểm. Mặt khác, đầu tư cơ sở
vật chất, trang thiết bị điện tử để triển

khai đến tất cả các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND tỉnh, cấp huyện và cấp xã,
phấn đấu hoàn thành trong quý II năm
2017.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
Nguyễn Duy Hưng cho biết, hiện nay
tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành chức
năng tăng cường công tác kiểm soát
thủ tục hành chính, kịp thời công bố Bộ
thủ tục hành chính mới để các đơn vị
áp dụng; hướng dẫn các đơn vị tổ chức
thực hiện. Bên cạnh đó, các đơn vị cần
quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang
thiết bị, tổ chức tập huấn nâng cao năng
lực, trình độ cho cán bộ thực hiện nhiệm
vụ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả./.
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HÁT TRỐNG QUÂN HƯNG YÊN ĐÓN BẰNG GHI DANH
DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA

Ngày 11/5, tỉnh Hưng Yên đã
tổ chức lễ đón nhận bằng ghi
danh di sản văn hóa phi vật thể
quốc gia “hát Trống quân Hưng
Yên”. Đây là di sản văn hóa phi
vật thể đầu tiên và là của riêng
tỉnh Hưng Yên được được Bộ
Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi
danh công nhận.

H

át Trống quân là một lối hát ví
von, đối đáp giao duyên phổ
biến ở vùng đồng bằng sông
Hồng. Theo sử sách ghi lại,
hát trống quân có quá trình hình thành
và phát triển từ thời Triệu Việt Vương,
gắn liền với sinh hoạt cộng đồng trong
suốt chiều dài lịch sử của người dân quê
nhãn Hưng Yên. Đây là một loại hình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng trao bằng ghi danh di sản
văn hóa phi vật thể quốc gia “Hát trống quân Hưng Yên”

Một tiết mục biểu diễn của Câu lạc bộ Trống quân xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu
nghệ thuật độc đáo, phong phú, hấp
dẫn của âm nhạc dân gian, là lối hát đối
đáp giao duyên, thuộc loại hình diễn
xướng, mang đậm nét dân dã, mộc mạc
của làn điệu, của âm nhạc, lại vừa thể
hiện sự trí tuệ, tài hoa, linh hoạt trong
sử dụng ngôn từ, câu chữ; khả năng
ứng đối của người chơi; lời hát phong
phú được chắt lọc từ chính phong tục
tập quán, tín ngưỡng dân gian, triết lý
nhân sinh…

Theo các nhà nghiên cứu, nội dung
các câu hát Trống quân là kho sử liệu quý
về lịch sử làng xã và là kho tàng tri thức
về lịch sử, địa lý, văn hóa, phong vật quê
hương… Qua đó góp phần làm giàu kho
tàng văn học dân gian và nghệ thuật
dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức
và sáng tạo nghệ thuật của nhân dân.
Ngày nay, hát Trống quân đang phát
triển ở nhiều nơi và được bảo tồn, lưu
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giữ khá đầy đủ trên mảnh đất Hưng Yên;
được phân bố tại các xã: Dạ Trạch, An Vỹ,
Hàm Tử (Khoái Châu); Tân Tiến, Nghĩa
Trụ, Vĩnh Khúc (Văn Giang); Đồng Than
(Yên Mỹ); Bãi Sậy, Hoàng Hoa Thám (Ân
Thi); Dị Chế, Hải Triều, Thụy Lôi, Cương
Chính (Tiên Lữ); Thọ Vinh, Đức Hợp,
Hùng An (Kim Động); Việt Hưng (Văn
Lâm). Một số câu lạc bộ ở các xã: Dạ
Trạch, Vĩnh Khúc, Đồng Than đã tổ chức
truyền dạy hát Trống quân cho thế hệ trẻ
để lưu giữ cho mai sau. Đáng chú ý, trên
địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có 6 nghệ
nhân hát Trống quân đã vinh dự được
nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ
nhân ưu tú.
Ông Trần Đăng Tuấn, Giám đốc Sở
Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên
cho biết, tỉnh đang triển khai chương
trình “Bảo vệ di sản hát Ca trù và Trống
quân giai đoạn 2014 - 2020”. Từ nay đến
năm 2020, cùng với Ca trù, hát 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 hóa
đặc sắc của vùng quê Hưng Yên, góp
phần làm giàu kho tàng văn nghệ dân
gian và âm nhạc truyền thống dân tộc./.
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10 LỜI KHUYÊN GIÚP CON NGƯỜI
SỐNG KHỎE MẠNH VÀ TRƯỜNG THỌ
Dưới đây là 10 lời khuyên được giáo sư Vạn Thừa Khuê (TQ) đúc kết giúp con người luôn sống
khỏe mạnh và trường thọ.

1
2

. SỨC KHỎE LÀ DO MÌNH, KHÔNG PHẢI DO TRỜI
ĐỊNH.

. THÓI QUEN CÓ HẠI NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY CHÍNH
LÀ HÚT THUỐC
Căn cứ những khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới, sự
khỏe mạnh và trường thọ của một người được quyết
định bởi 15% do di truyền, 10% do các nhân tố xã hội,
8% do điều kiện trị liệu, 7% do ảnh hưởng khí hậu, và
60% do cá nhân.
Duy trì nguyên tắc ăn uống với phương châm ăn
sáng ngon, ăn trưa đủ và ăn tối ít. Nhưng nhiều người
chúng ta đang ăn uống ngược lại, phản khoa học, là cách
tự “bức tử” sức khỏe.
Hãy nhớ dành cho mình một bữa sáng thơm ngon
bổ dưỡng, nhiều năng lượng nhất. Một bữa sáng hoàn
chỉnh phải có 4 nhóm thực phẩm: Sữa động/thực vật,
trứng gà hoặc thịt, bắt buộc phải có rau và hoa quả.
Trong số 5 thói quen có hại nhất thế giới, đứng đầu
danh sách chính là thói quen hút thuốc. Người hút thuốc
một lần giảm thọ 11 phút, hút thuốc cả đời giảm từ 20
đến 25 năm tuổi thọ.
Điều đáng lưu ý rằng, sáng sớm vừa ngủ dậy nếu
hút thuốc ngay sẽ cực kỳ nguy hiểm. Khảo sát cho thấy,
người hay hút thuốc thường bị viêm phế quản, viêm
phổi, mắc bệnh tim phổi, và cuối cùng có thể dẫn đến
ung thư phổi nếu sức khỏe tổng thể không tốt.

3

. ĂN QUÁ THỪA DINH DƯỠNG CŨNG GIỐNG
NHƯ TRÚNG ĐỘC
Bạn hãy duy trì nguyên tắc ăn uống theo quy luật
nhất định, mỗi ngày cần ăn một đĩa rau (khoảng gần 0,81kg), ăn 2 trái cây, 3 muỗng dầu thực vật (không được
vượt quá 25g); Mỗi ngày 2 bát cơm hoặc tương đương 4
cái bánh bao.
Mỗi ngày nên ăn đủ 5 nhóm thức ăn chứa đạm gồm
thịt, cá, trứng, sữa, đậu với lượng thích hợp. Khoảng 1
lạng thịt, một quả trứng gà, khoảng 500ml sữa, 1 miếng
đậu phụ hoặc 1 cốc sữa đậu nành, tào phớ, thịt, trứng,
sữa, cá khoảng 30g, không nên vượt quá 1 lạng, 6-8 cốc
nước và khoảng 6g muối.

Bởi vì nước là nguồn sống của con người. Hiện nay có
nhiều người không biết uống nước đúng cách, để khát
nước mới uống. Đó là sai lầm, nhất định khi có thời gian
rỗi phải uống nước.
Vậy uống 8 cốc trà có được không? Trà không được,
cà phê, nước ngọt, bia đều không thể thay thế được
nước. Nếu uống trà cũng phải uống trà nhạt, không
được uống trà đặc.

4

. QUẢN LÝ TỐT CẢM XÚC LÀ QUẢN LÝ TỐT SỨC
KHỎE
Làm thế nào để đối phó tốt với những cảm xúc phát
sinh mỗi ngày, khi đây chính là một trong những yếu tố
giúp bạn giữ tâm trạng và sức khỏe.
Thông thường có 2 cách để giải quyết vấn đề tình
cảm, hoặc là im lặng trong lòng, hoặc là bùng cháy, nói
hết ra những điều mình cảm thấy. Nhưng điều đó dẫn
đến việc hoặc là làm tổn thương chính mình, hoặc là làm
tổn thương người khác.
Thế nên, có một bí quyết, không phải hai cách trên,
không làm tổn thương ai, đó chính là sự quên đi. Nếu vui
thì hãy cười, nếu buồn thì khóc, đặc biệt, đừng làm quá,
đừng tức quá lâu, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái
cân bằng.

5

. CON NGƯỜI KHÔNG PHẢI CHẾT VÌ GIÀ, KHÔNG
PHẢI CHẾT VÌ BỆNH, MÀ LÀ CHẾT VÌ TỨC
Trong sách “Hoàng đế nội kinh” (TQ) từ lâu đã giảng
rất rõ ràng rằng, “Phẫn nộ hại gan, phấn khích hại tim, ưu
sầu hại phổi, suy nghĩ nhiều hại tỳ, lo sợ hại thận, bách
bệnh đều sinh ra từ tức giận”.
Cho nên con người không thể không tức giận, nhưng
nhất định phải biết cách tức giận; nhất định không được
làm nô lệ của cảm xúc, nhất định phải làm chủ cảm xúc.

6

. ĐI BỘ LÀ CÁCH RÈN LUYỆN SỨC KHỎE CỰC KỲ
TỐT
Bất cứ cái gì cũng phải có mức độ, ăn phải có mức
độ, ngủ phải có mức độ, luyện tập cũng phải có mức độ,
luyện tập quá mức cũng sẽ khiến cho chức năng miễn
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SỨC KHỎE
dịch bị giảm.
Mỗi ngày nên tập thể dục từ 30 phút đến 1 tiếng, có
thể sử dụng những phương pháp đơn giản nhất, đi bộ, đi
dạo 30 phút cũng được, đó là phương pháp đơn giản, kinh
tế và hiệu quả nhất.
Tuy vậy, đi bộ cũng phải có tìm hiểu, nghiên cứu, thanh
niên cần đi nhanh, bước nhanh, nhanh tới mức nào? Cần
đi được 130 bước/phút, nhịp tim cần đạt 120 lần/phút mới
có thể đạt được mục đích rèn luyện tim tạng.
Để đạt tới tốc độ trên, đương nhiên không phải là điều
trong phút chốc có thể làm được, cần có một quá trình để
thích ứng, nếu bạn có thể kiên trì liên tục trong nửa năm,
chức năng tim phổi của bạn sẽ có thể nâng cao rất nhanh,
từ 30 – 50%.
Mỗi người nên duy trì mức cân nặng hợp lý, thời trẻ thế
nào, khi lớn tuổi cũng không nên quá khác biệt. Ví dụ như
bản thân giáo sư Khuê, vẫn duy trì cân nặng hợp lý trong
vòng 30 năm qua.
Chẳng may bị béo lên, hãy lập tức kéo cân nặng xuống.
Tuy nhiên nói thì dễ, làm mới khó. Vì vậy bạn phải biết tiết
chế cái miệng, vận động tay chân. Con người là chết ở cái
miệng, lười ở đôi chân.

7

. CHỈ CẦN MỘT LẦN UỐNG RƯỢU SAY, CŨNG
GIỐNG NHƯ MỘT LẦN MẮC BỆNH VIÊM GAN CẤP
TÍNH
Thế giới đã nghiên cứu và “điểm danh” 6 thói quen sinh
hoạt gây tổn hại nhất cho sức khỏe, trong đó đứng đầu là
hút thuốc, thứ hai là nghiện rượu, uống rượu quá độ.
Nếu chỉ uống một lượng ít thì vẫn còn tốt, một ngày
uống 50ml rượu trắng, hoặc uống 100ml rượu nho, hoặc
nửa lít đến 1 lít bia là tối đa. Nếu quá đi sẽ làm tổn hại thân
thể, hại gan, hại não, hại tim, hại các cơ quan nội tạng.
Một lần uống rượu say, hậu quả sẽ lớn bằng một lần bị
viêm gan cấp tính. Vì sao người uống nhiều rượu, trí nhớ
không tốt, năng lực nhận biết giảm? Bởi vì một lượng lớn
tế bào đại não đã bị giết chết.
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. GIA ĐÌNH KHÔNG HÒA THUẬN, CON NGƯỜI SẼ
SINH BỆNH
Có chuyên gia cho rằng 70% bệnh tật của con người
đến từ trong gia đình, 50% bệnh ung thư của người ta xuất
phát từ yếu tố gia đình.
Trong gia đình ngàn lần không nên “ngày nào cũng cãi
nhau một trận nhỏ, qua 3-6-9 ngày lại cãi nhau một trận
lớn”, nhưng cũng không nên trở thành một gia đình hiu
quạnh, không tranh luận, không nói chuyện, cả nửa tháng
không nói năng gì, như thế không phải trong nội tâm
đang giữ lại sự hậm hực hay sao.
Giáo sư Khuê đã từng xem qua một bài báo cáo, nói về
một những người ly hôn, những người góa bụa thọ mệnh
trở nên rất ngắn, việc này đều có căn cứ khoa học. Cô độc
còn đáng sợ hơn nghèo khó, phu thê sống lành mạnh có
thể trường thọ, sự cô độc còn dễ khiến xuất hiện vấn đề, dễ
gây đoản mệnh, đây là quy luật phổ biến.
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sao vợ chồng có thể thương yêu nhau dài lâu? Nói hơi
dài, nhưng bạn phải đảm bảo 8 nguyên tắc: Kính trọng
nhau, yêu thương nhau, tin tưởng nhau, giúp đỡ nhau,
khuyến khích nhau, tha thứ cho nhau, nhường nhịn nhau
và thấu hiểu nhau.
Mỗi người đều có cá tính riêng, ai cũng có nhược điểm,
hãy tự nhắc nhở mình rằng, thôi được, cứ để cô ấy/anh ấy
vui là được.
Giáo sư Khuê muốn nhấn mạnh rằng, vợ chồng sống
với nhau, khi khỏe yêu nhau thì hãy yêu cả khi ốm. Khi vui
yêu nhau thì hãy yêu cả khi buồn. Khi trẻ yêu nhau thì hãy
yêu cả khi già đi. Yêu ưu điểm thì hãy yêu cả khuyết điểm.
Hãy dùng lý trí, không để cảm xúc quyết định việc sinh
hoạt
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. SỨC KHỎE XUẤT PHÁT TỪ NHỮNG THÓI QUEN,
MUỐN KHỎE, BẠN CẦN THỰC HIỆN 7 NGUYÊN
TẮC:
– Ăn đủ 3 bữa
– Ngủ đủ 8 tiếng
– Vận động tối thiểu 30 phút
– Duy trì nụ cười tổng cộng trong 30 phút
– Nên đi đại tiện hàng ngày
– Nên nói chuyện với vợ/chồng, quan hệ vợ chồng
không tốt thì không thể khỏe mạnh, khó làm việc tốt.
– Không hút thuốc, không say rượu.
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. MỖI NGÀY ĐỀU KHỎE THÌ CẢ ĐỜI SẼ KHỎE.
CẦN NHỚ THÊM RẰNG, ĂN ĐƯỢC KHÔNG
KHỎE, BIẾT ĂN MỚI KHỎE. TÙY TIỆN ĂN UỐNG
KHÔNG BAO GIỜ KHỎE.
Dựa vào bụng để ăn thì no, dựa vào mồm để ăn thì
ngon, còn dựa vào não để ăn thì sẽ khỏe. Hãy ăn sáng như
hoàng tử, ăn trưa như người thường, còn ăn tối như kẻ
hành khất.
Khoai lang là thực phẩm tốt nhất trên thế giới mọi
người ghi nhớ nguyên tắc sau: Nên ăn 70-80% thực phẩm
thực vật, chỉ nên ăn khoảng 20-30% thực phẩm động vật.
Chúng ta hiện nay đang làm ngược lại, vì thế rất nhiều
bệnh xuất hiện như béo phì, tiểu đường, thống phong…
Nhiều người không quen ăn rau xanh, không có thói
quen ăn hoa quả, trẻ con hiện nay đặc biệt không thích
ăn rau xanh. Mỗi ngày nên ăn 2 đến 4 loại hoa quả, 3 đến
5 loại rau xanh, có thể phòng chống ung thư, bảo vệ tim
mạch, đây chính là chiến lược dinh dưỡng mới của thế kỷ
21.
Nhật Bản từng là quốc gia mắc bệnh ung thư nhiều
nhất, để giảm thiểu tình trạng này, người Nhật đã nghĩ ra
rất nhiều phương pháp, nhưng đều không có hiệu quả,
cuối cùng họ đã dần dần tìm ra, chọn lọc ra từ rất nhiều
loại rau xanh 20 loại có thể phòng chống ung thư tốt nhất.
Trong đó khoai lang luộc, khoai lang sống đứng vị trí số
1, rau xanh lá đứng thứ 2. Để phòng chống ung thư, bảo vệ
nội tạng, làm mềm huyết quản, thông tiện… đều không
thể thiếu hai loại thực phẩm này./.

SỨC KHỎE

V

SỐC NHIỆT KHI TRỜI NẮNG NÓNG,
HẬU QUẢ KHÔN LƯỜNG

ới khí hậu nóng bức thất thường
của mùa hè, sốc nhiệt là mối
quan ngại cho bất kỳ ai vì nó có
thể dẫn tới hậu quả không thể
lường trước được.
Nhận biết sớm các dấu hiệu cơ thể
bắt đầu bị sốc nhiệt để nhanh chóng
nghỉ ngơi, tìm cách hạ nhiệt cơ thể là
điều mà mọi người đều cần biết để có
cách xử trí đúng.
1. Nhiệt độ cơ thể tăng cao
Một trong những dấu hiệu quan
trọng nhất của sốc nhiệt là nhiệt độ cơ
thể đột ngột tăng cao mà không đổ mồ
hôi. Nếu thấy dấu hiệu này, hãy ở trong
nhà, trong bóng râm để nghỉ ngơi.
2. Da đỏ, khô
Ánh nắng gay gắt có thể làm cơ thể
mất nước nghiêm trọng, khiến da nóng,
đỏ lên. Nếu có làn da nhạy cảm, có thể
bạn sẽ bị bỏng đỏ da.
3. Đồng tử thu nhỏ lại
Mắt cũng bạn cũng chịu tác động
của nhiệt độ cao. Vài người có thể bị thu
nhỏ đồng tử do mất nước quá mức và
thiếu năng lượng do sốc nhiệt. Trong
những trường hợp nghiêm trọng, mắt

Sơ cứu khi bị sốc nhiệt. (Ảnh minh họa)

có thể bị đau ngứa, nhức nhối.
4. Nôn ói
Trong vài trường hợp, sốc nhiệt cũng
đi liền với nôn nao, ói mửa do hệ tiêu
hóa rối loạn vì mất nước quá mức. Nếu

tình trạng này xảy ra nặng và thường
xuyên, nên nhanh chóng đi khám.
5. Nhức đầu, chóng mặt
Khí nóng, ẩm cũng gây ảnh hưởng
chung lên sức khỏe, triệu chứng thường
gặp là đau đầu. Ngoài ra bạn cũng có
thể bị chóng mặt do mệt mỏi quá mức,
thiếu nước và điện giải.
6. Bất tỉnh
Dù bất tỉnh là dấu hiệu của rất nhiều
tình trạng sức khỏe, nếu bạn làm việc
ngoài trời, dưới khí nóng trong thời gian
dài, đây có thể do sốc nhiệt. Cần cung
cấp nước và đến bệnh viện ngay lập tức.
Khi một người bị sốc nhiệt, bạn có
thể sơ cứu họ bằng cách đưa họ vào
bóng râm, phòng mát. Chườm đá lên
vùng bẹn, nách, đầu và cổ, đây là những
vùng cung cấp máu nên chườm lạnh có
thể làm giảm sức nóng.
Theo Thảo My (Pháp luật TPHCM)
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