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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 
 

 

 01.  PV và TTXVN.  Hưng Yên mở rộng trợ cấp xã hội đối với người 

cao tuổi, người khuyết tật//Nhân dân. - 2020. - Ngày 16 tháng 6. - Tr.1,2 

Thực hiện Đề án "Ðổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 

2025 và tầm nhìn đến năm 2030" của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hưng Yên 

đã mở rộng nhóm đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội, áp 

dụng cho người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi, có hộ khẩu thường trú trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên, không có lương hưu, không có trợ cấp bảo hiểm xã hội và 

trợ cấp xã hội hằng tháng. Bên cạnh đó, tỉnh còn chủ động ban hành nhiều 

chính sách đặc thù của địa phương như: Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y 

tế đối với người khuyết tật, người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi; quy 

định các mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi từ 70 tuổi đến hơn 

100 tuổi... 

              ĐC.2 
 

02.  P.V.  Hưng Yên khai trương hệ thống thông tin phục vụ điều 

hành//Bưu điện Việt Nam. - 2020. - Ngày 13 tháng 6. - Tr.8 

Tỉnh uỷ Hưng Yên đã khai trương hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo 

điều hành trực tuyến do Tập đoàn VNPT hỗ trợ xây dựng. Hệ thống phục vụ 

chỉ đạo, điều hành trực tuyến của Tỉnh ủy Hưng Yên bao gồm các ứng dụng: 

Phòng họp không giấy tờ (VNPT eCabinet) kết hợp hội nghị truyền hình 

(VNPT eMeeting) và quản lý văn bản điện tử (VNPT eOffice). Hệ thống này 

đi vào hoạt động sẽ là công cụ quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho Tỉnh uỷ Hưng 

Yên trong công tác quản lý, điều hành, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian, góp 

phần kiến tạo chính quyền điện tử. 

              ĐC.2 
 

03.  Thanh Sơn.  Đại hội Hiệp hội Du lịch Hưng Yên lần thứ Nhất, 

nhiệm kỳ 2020-2025//Du lịch. - 2020. - Ngày 16 tháng 6. - Tr.4 

Ngày 12/6/2020,tại thành phố Hưng Yên, Ban vận động thành lập Hiệp 

hội Du lịch tỉnh tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch Hưng Yên lần thứ I, nhiệm 

kỳ 2020-2025. Tại Đại hội, các hội viên đã thông qua điều lệ, phương hướng 

hoạt động trong thời gian tới; bầu ban chấp hành gồm 25 ủy viên, đồng chí 

Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hưng Yên khóa 

I, nhiệm kỳ 2020-2025. 

             ĐC.2 

  
 04.  Lê Kiên.  Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên: Chuyện thật như 

đùa, bản án “3 không” (!?)//Người cao tuổi. - 2020. - Ngày 13 tháng 6. - Tr.10 

; cũng xem: Giao thông. - 2020. - Ngày 12 tháng 6. - Tr.13 
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Đơn kêu cứu của bà Trần Thị Thanh Hương, thôn Đức Nhuận, xã Dạ 

Trạch, huyện Khoái Châu và phản ánh của phóng viên Báo Người cao tuổi về 

việc làm trái quy định pháp luật của Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu. 

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ để phòng, chống dịch Covid-19, Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu đã 

mở phiên tòa hình sự sơ thẩm "3 không" (không có bị cáo, không bị hại, 

không người làm chứng) tuyên án, buộc tội "làm nhục người khác", phạt 2 

năm cải tạo không giam giữ, bồi thường hơn 15 triệu đồng đối với bà Trần 

Thị Thanh Hương. 

              ĐC.2 
 

05.  N.Hà.  BHXH tỉnh Hưng Yên: Bám sát cơ sở để phát triển BHXH 

tự nguyện//Bảo hiểm xã hội. - 2020. - Ngày 16 tháng 6. - Tr.4 

Mở rộng diện bao phủ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là mục tiêu 

quan trọng, góp phần hướng tới BHXH toàn dân và bảo đảm an sinh xã hội. 

Thời gian tới, BHXH tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục phân công cán bộ bám sát cơ 

sở và phối hợp với chính quyền các cấp vận động, phát triển đối tượng tham 

gia BHXH. Theo tổng hợp của BHXH tỉnh, tính đến hết tháng 5/2020, toàn 

tỉnh có 205.020 người tham gia BHXH bắt buộc; 8.989 người tham gia 

BHXH tự nguyện. 

              ĐC.2 
 

06. Phạm Diệu.  Từ một vụ tranh chấp đất mồ mả ở Hưng Yên: Bài học 

trong quản lý đất nghĩa trang//Pháp luật Việt Nam. - 2020. - Ngày 15 tháng 6. 

- Tr.14 

Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn kêu cứu của bà Hoàng Thị 

Cường (thôn An Khải, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi) về việc mộ phần của Bà mẹ 

Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ảnh (mẹ chồng bà) đang xây dựng thì bị đập 

phá khuôn viên, tường bao. Bà cũng đã báo cáo chính quyền, nhưng sự việc 

vẫn chưa được giải quyết dứt điểm và đã hơn 2 năm kể từ khi xây dựng, ngôi 

mộ vẫn chưa được xây xong. 

              ĐC.2 
 

07.  Linh Anh.  Công an tỉnh Hưng Yên: Tuyên truyền để người dân 

nhận diện thủ đoạn của tội phạm trộm cắp//Pháp luật và Xã hội. - 2020. - 

Ngày 18 tháng 6. - Tr.23 

Từ tháng 01/2020 đến ngày 20/5/2020, toàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 

88 vụ trộm cắp tài sản, thiệt hại tài sản hơn 3 tỷ đồng. Trước vấn nạn trộm 

cắp, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ 

động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, chính quyền cơ sở 

tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, chế 

tài xử lý với tội phạm trộm cắp tài sản. Tập trung tuyên truyền về các phương 

thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là những 
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phương thức, thủ đoạn mới nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo 

quản tài sản của nhân dân. Hướng dẫn người dân cách thức quản lý, bảo vệ 

tài sản, lắp đặt, gia cố hệ thống cửa, cửa sổ, ô thoáng kiên cố, chắc chắn; có 

hệ thống chiếu sáng, bảo vệ như: Camera giám sát, thiết bị cảnh báo, chống 

trộm...để chủ động phòng ngừa tội phạm. 

              ĐC.226 

 

KINH TẾ 

 
 

08.  Hưng Yên: Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2020 

tăng 7%//Con số và Sự kiện. - 2020. - Kỳ II tháng 6. - Tr.27 

Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên cho biết: Tính chung 5 tháng đầu năm 

2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 

đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 6,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 

6,79%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,36%; cung cấp nước, hoạt động 

quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,03%. Một số sản phẩm công 

nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2019 như: mỳ, phở, bún, miến tăng 7,52%; 

thức ăn cho gia cầm tăng 19,56%; thùng, hộp bằng giấy bằng bìa cứng tăng 

11,87%; gỗ ốp, lát công nghiệp tăng 13,44%; sơn và véc ni tan trong môi 

trường nước tăng 15,04%; sản phẩm bằng plastic tăng 4,96%; mạch điện tử 

tích hợp tăng 4,96%; đĩa dùng cho hệ thống đọc bằng laser chưa ghi tăng 

14,74%; phụ tùng của xe có động cơ tăng 10,79%...Bên cạnh đó cũng có một 

số sản phẩm giảm trong 5 tháng đầu năm 2020 như: Thức ăn cho gia súc 

giảm 32,37%; rượu vodka và rượu cô nhắc giảm 37,34%; quần áo các loại 

giảm 1,34%... 

              ĐC.43 
 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 
 
 

09. PV.  Hưng Yên: Triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường//Nông 

thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 15 tháng 6. - Tr.52 

Trong thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã phát động triển khai nhiều mô 

hình, hoạt động đa dạng, thiết thực để chung tay bảo vệ môi trường. Trong đó 

có sự vào cuộc tích cực của các ngành, hội, đoàn thể như phụ nữ, cựu chiến 

binh, thanh niên, giáo dục…Toàn tỉnh hiện có 169 mô hình “Phế liệu sạch”; 

thành lập 10 mô hình “Đường, thôn, xóm 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch 

ngõ”; phong trào "Hàng cây cựu chiến binh tự quản"; 182 mô hình "Hội 

Nông dân tham gia bảo vệ môi trường"; 18 mô hình “Tổ hợp tác thanh niên 

bảo vệ môi trường” tại các xã, thị trấn của 10 huyện, thị xã, thành phố. 

ĐC.63 
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