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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Tuấn Văn.  Hưng Yên: Công khai thông tin hơn 700 doanh nghiệp 

nợ thuế//Thời báo Tài chính Việt Nam. - 2021. - Ngày 31 tháng 3. - Tr.4 

Cục Thuế Hưng Yên vừa thực hiện công khai thông tin 721 doanh 

nghiệp còn nợ đọng thuế, với tổng số tiền nợ trên 619,9 tỷ đồng. Hầu hết các 

doanh nghiệp nợ thuế nêu trên đã được khoanh nợ thuế. Đại diện Cục Thuế 

Hưng Yên cho biết, ngoài việc thường xuyên công khai thông tin các doanh 

nghiệp chây ỳ, không chấp hành pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin 

đại chúng của tỉnh, Cục thuế còn chuyển danh sách các doanh nghiệp chây ỳ 

tiền thuế để kiến nghị đưa vào kế hoạch thanh tra của năm 2021, đồng thời 

kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép đầu tư, thu hồi dự án đối 

với những đơn vị nợ đọng tiền thuê đất, tiền sử dụng đất kéo dài. 

ĐC.2 

 

02.  Nam Dũng - Thành Nam.  Tiên Lữ, Hưng Yên: Chính quyền có 

“bất lực” trước vi phạm pháp luật?//Thanh tra. - 2021. - Ngày 26 tháng 3. - 

Tr.6 

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân tại khu giãn cư mới, thuộc đội 9, 

thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đồng loạt phản ánh về việc 

công trình xây dựng trái phép trên hành lang an toàn giao thông tại vòng 

xuyến nút giao Quốc lộ 39A với Tỉnh lộ 376. Qua kiểm tra thực tế hiện trường 

tại km37+810-km37+824 Tỉnh lộ 376 thuộc địa phận xã Thiện Phiến, huyện 

Tiên Lữ đã phát hiện ông Đào Xuân Chính (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên 

Chủ tịch UBND xã Thiện Phiến) là người đại diện cho dòng họ Đào đang tiến 

hành đào mộ (cụ thủy tổ) để cải tạo xây dựng lại trong phạm vi hành lang an 

toàn giao thông của Tỉnh lộ 376. Phóng viên Báo Thanh tra đã đến UBND 

huyện Tiên Lữ liên hệ tìm hiểu việc xử lý trách nhiệm khi để xảy ra những sai 

phạm nêu trên, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm. 

ĐC.2 

 

03.  Đan Quế. Báo cáo Thanh tra Chính phủ về dự án Khu đô thị 

Ecopark: UBND tỉnh Hưng Yên xin tiếp tục được thực hiện “cơ chế” 

cũ?//Thanh tra. - 2021. - Ngày 26 tháng 3. - Tr.5 

UBND tỉnh Hưng Yên đã có văn bản báo cao Thanh tra Chính phủ về 

việc thực hiện Dự án Khu đô thị Thương mại - Du lịch Văn Giang (Khu đô thị 

Ecopark), trong đó có nêu những vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ khi thu 

hồi đất để thực hiện dự án và tiếp tục đề nghị được áp dụng những cơ chế của 

thờ điểm triển khai dự án. 

ĐC.2 
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04.  Y.H.  BHXH tỉnh Hưng Yên: Phát động phong trào thi đua cài đặt 

ứng dụng VssID//Lao động. - 2021. - Ngày 01 tháng 4. - Tr.4 

Dự kiến Quý II/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hưng Yên sẽ phát 

động phong trào thi đua triển khai đăng ký giao dịch điện tử cá nhân và cài 

đặt ứng dụng VssID - BHXH số; phấn đấu 100% người tham gia BHXH bắt 

buộc có thiết bị di động thông minh đăng ký giao dịch điện tử, cài đặt và đăng 

nhập sử dụng ứng dụng VssID. Để thực hiện mục tiêu trên, BHXH tỉnh sẽ 

thực hiện tham mưu văn bản với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, 

UBND huyện, thành phố, thị xã thực hiện triển khai VssID; vận động 100% 

CBCNV ở các cơ quan và người thân của họ có thiết bị di động thông minh 

thuộc hệ thống BHXH tỉnh cài đặt, sử dụng VssID. 

ĐC.265 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

           05.  Hưng Yên//Giáo dục và Thời đại. - 2021. - Ngày 31 tháng 3. - Tr.7 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đã ban hành văn bản gửi các 

phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị trường học yêu cầu triển khai giải pháp 

dạy học Tiếng Việt lớp 1 trên truyền hình. Mục đích nhằm hỗ trợ học sinh lớp 

1 học và ôn tập môn tiếng Việt trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch 

Covid - 19 và tự học. Hỗ trợ học sinh lớp 1 ôn tập để nắm chắc nội dung học 

tập môn Tiếng Việt trong thời gian nghỉ hè, chuẩn bị tốt cho việc học tập môn 

Tiếng Việt lớp 2. Hỗ trợ cha mẹ học sinh khi hướng dẫn học sinh học tập môn 

Tiếng Việt lớp 1 ở nhà. 

ĐC.53 

 

06.  Ngọc Trâm - Trường Sơn.  Hứng thú với “thư viện xanh”//Thời 

nay. - 2021. - Ngày 01 tháng 4. - Tr.12 

Thư viện Hồng Châu thuộc tổ dân phố Hoàng Lê, phường Phan Đình 

Phùng, thị xã Mỹ Hào được thành lập từ tháng 8/2018 và mở cửa phục vụ 

miễn phí vào chủ ngật hàng tuần. Hiện nay, Thư viện Hồng Châu có khoảng 

một vạn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực, thể loại, trong đó có nhiều tư liệu 

thuộc loại quý hiếm được chủ nhân là nhà báo, nhà thơ Khúc Hồng Thiện 

(sinh năm 1983, quê Mỹ Hào, Hưng Yên, hiện sống và viết tại Hà Nội, công 

tác tại Báo Nhân Dân) tích lũy và sưu tầm trong nhiều năm. 

ĐC.542 
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