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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

01.  Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019//Hưng Yên. - 

2020. - Ngày 01 tháng 01. - Tr.1 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2019,  Hưng Yên đạt một số kết quả 

phát triển kinh tế, xã hội sau: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 

9,72%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng 62,15%; nông nghiệp, thủy 

sản 8,44%; thương mại, dịch vụ 29,41%. Tổng sản phẩm bình quân đầu 

người  (GRDP/người) đạt 74,57 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu 4.750 triệu 

USD. Tạo thêm việc làm mới cho 2,48 vạn lao động. Tỷ lệ người dân tham gia 

bảo hiểm y tế đạt 90,5%. Tỷ lệ làng, khu phố văn hóa 88,5%; tỷ lệ gia đình 

văn hóa 91,5%. Có thêm 28 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 

(NTM), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 145/145 xã (100%); thêm 3 đơn 

vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số đơn vị cấp huyện 

đạt chuẩn NTM lên 4/10 đơn vị. 

              ĐC.2 

 

02.  PV và TTXVN.  Hưng Yên hỗ trợ nhà ở cho người nghèo//Nhân 

dân. - 2020. - Ngày 02 tháng 01. - Tr.1,5 

Những năm qua, công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Hưng Yên 

luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được 

nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,81% năm 2015 xuống còn 

1,9% năm 2019. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở cho gia 

đình có công và hộ nghèo giai đoạn I với tổng số hơn  4.000 hộ gia đình được 

hỗ trợ; trong đó xây dựng mới 1.225 căn nhà, sửa chữa gần 3.200 căn nhà; 

tổng số vốn đã hỗ trợ đạt 110 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu từ nay đến hết năm 

2020 sẽ triển khai hỗ trợ 1.800 căn nhà, với kinh phí 80 triệu đồng/nhà. 

              ĐC.2 

 

03.  Đình Bảo.  Hưng Yên: 141/145 xã đạt chuẩn nông thôn mới//Đại 

biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 30 tháng 12. - Tr.5 

Tỉnh Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới, với 

141/145 xã (đạt hơn 97%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 4/10 

đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ này cao hơn bình quân 

chung cả nước và thuộc tốp các tỉnh dẫn đầu trong thực hiện Chương trình 

xây dựng nông thôn mới. 10 năm qua, toàn tỉnh đã huy động tổng số tiền đầu 

tư xây dựng nông thôn mới gần 65 nghìn tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp gần 

2.500km đường giao thông nông thôn, 400 km kênh mương thủy lợi, gần 

3.000km đường điện trung thế và hạ thế, hơn 800 trạm biến áp, gần 4.000 

phòng học, 100% xã có nhà văn hóa, khu hoạt động thể thao, hơn 1.000 hộ 

nghèo được hỗ trợ xây nhà ở. Tỉnh phấn đấu hết năm 2020 cơ bản các huyện 

đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi huyện có ít nhất 1 xã đạt nông thôn mới kiểu 
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mẫu; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 50 triệu 

đồng/năm; hộ nghèo giảm còn dưới 2%; lao động có việc làm thường xuyên 

đạt trên 95%; hơn 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch từ các nhà 

máy cấp nước tập trung. 

              ĐC.2 

 

04.  P.V.  Hưng Yên: Tai nạn đường sắt, lái xe tử vong// Đại đoàn kết.- 

2019. - Ngày 30 tháng 12. - Tr.10 

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên, tối ngày 28/12/2019, tại 

km 28 + 500 thuộc địa bàn xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, xe taxi mang biển 

kiểm soát 89A-075.71 đi đến đường ray tàu hoả thì bị vướng vào thanh ray 

đường sắt. Cú tông mạnh của tàu hỏa khiến chiếc taxi trên đường ray bẹp 

dúm và sau đó bị hất văng ra ngoài, lái xe tử vong tại chỗ. Danh tính nạn 

nhân được xác định là anh Kiều Văn Lãm, sinh năm 1992 ở phường Phan 

Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm 

rõ. 

      ĐC.226 

 

05.  Trung Thứ.  Vụ tranh chấp tài sản sau ly hôn tại Hưng Yên: Vì sao 

nguyên đơn nhiều lần kháng cáo?//Pháp luật Việt Nam. - 2019. - Ngày 31 

tháng 12. - Tr.14 

Cho rằng quyết định tại Bản án số 86/2019/HNGĐ-ST ngày 12/8/2019 

của TAND huyện Văn Lâm giải quyết việc “Tranh chấp tài sản và nuôi con 

sau khi ly hôn” không khách quan, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi 

ích của mình, bà Nguyễn Thị Dinh (xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm) đã phản 

ánh đến Báo Pháp luật Việt Nam và gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Hưng 

Yên. 

              ĐC.227 

 

06.  Thu Hà.  Hòa giải khéo, dân tin ở tổ chức Hội//Nông thôn ngày 

nay. - 2019. - Ngày 28 tháng 12. - Tr.9 

 Những năm qua, các cấp Hội nông dân tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với 

Thanh tra tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương giải quyết được 

hàng trăm đơn thư khiếu nại, tố cáo và mâu thuẫn trong nội bộ nông dân. Bên 

cạnh đó, Hội còn phối hợp với các cơ quan, tổ chức xây dựng kế hoạch tư vấn 

lưu động miễn phí; tổ chức các buổi sinh hoạt tại những cơ sở có điểm nóng, 

nắm bắt tình hình phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận 

động hội viên không vi phạm pháp luật.... 

              ĐC.258 
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07.  Thu Nguyệt.  LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Thành lập mới 24 công đoàn 

cơ sở//Lao động. - 2020. - Ngày 03 tháng 01. - Tr.4 

Tính đến hết năm 2019, các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên đã thành lập 

24 công đoàn cơ sở (đạt 150% chỉ tiêu), kết nạp 3.317 đoàn viên (đạt 101% 

chỉ tiêu), giới thiệu được 1.296 đoàn viên công đoàn ưu tú xem xét kết nạp 

Đảng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành kế hoạch đổi thẻ đoàn viên công 

đoàn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho đoàn viên, tăng cường công tác 

quản lý và hiệu quả sử dụng thẻ... 

              ĐC.26 

 

08.  Hà Anh.  Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên: Ký mới 

16 bản thỏa ước lao động tập thể//Lao động.- 2019. - Ngày 31 tháng 12. - Tr.5 

  Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tiếp tục triển 

khai Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện 

có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”, triển khai công tác Thỏa ước Lao 

động tập thể năm 2019, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã thường xuyên 

chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

thoả ước lao động tập thể đã ký tại doanh nghiệp và tiếp tục thương lượng, ký 

kết thoả ước lao động tập thể. Đã có 92 công đoàn cơ sở nộp bản thoả ước 

lao động tập thể, trong đó có 16 bản ký mới. Ngoài ra, Công đoàn các Khu 

công nghiệp tỉnh còn hỗ trợ người lao động Công ty TNHH Matsuda Sangyo 

Việt Nam trong khu công nghiệp Thăng Long II thương lượng, thỏa thuận với 

người sử dụng lao động và thay mặt người lao động ký kết thỏa ước lao động 

tập thể khi chưa có công đoàn cơ sở. 

              ĐC.26 

 

 

NHÂN VẬT 

 

 
 

09.  Huyền Minh.  Danh họa Tô Ngọc Vân: Cần thêm chút thân tình 

với hội họa//Đại đoàn kết - Tinh hoa Việt. - 2019. - Ngày 25 tháng 12. - Tr.14 

Danh họa, liệt sĩ Tô Ngọc Vân (1906-1954), quê làng Xuân Cầu, xã 

Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang đã có những đóng góp nổi bật cho nền mỹ thuật 

Việt Nam hiện đại. Ông là một trong những người có công đặt nền móng cho 

hội họa hiện đại nước nhà, một nhà lý luận nghệ thuật bậc thầy. Với tài năng 

và những cống hiến của mình danh họa Tô Ngọc Vân đã vinh dự được Bác 

Hồ gửi Thư khen, được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên năm 

1996.... 

              ĐC.04(91) 
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