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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 
 01. Phạm Hà. Hưng Yên tiếp tục tạo chuyển biến trong công tác bảo 

vệ môi trường//Nhân dân. - 2022. - Ngày 28 tháng 5. - Tr.6 

 Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã quan tâm đến công tác bảo 

vệ môi trường với nhiều chương trình, dự án được triển khai đã có tác dụng 

tích cực, góp phần giảm ô nhiễm môi trường từ nhiều lĩnh vực ngành nghề và 

khu vực dân cư. Tuy nhiên, một số vấn đề về môi trường vẫn còn những bất 

cập cần tiếp tục được quan tâm, từng bước xử lý hiệu quả, nâng cao chất 

lượng cuộc sống của nhân dân. 

ĐC.2 

 

02. N.Phượng. Hưng Yên: hiệu quả mô hình Khu dân cư tự quản bảo 

vệ môi trường//Đại đoàn kết. - 2022. - Ngày 02 tháng 6. - Tr.4 

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường, Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên đã 

tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi 

trường. Toàn tỉnh đã xuất hiện hàng trăm mô hình, cách làm sáng tạo trong 

bảo vệ môi trường như mô hình “phế liệu sạch”, “đường, thôn, xóm 3 sạch”, 

phong trào “hàng cây cựu chiến binh tự quản”...Ở nhiều khu dân cư, việc 

tổng vệ sinh, làm sạch cảnh quan, giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp 

được duy trì nề nếp hàng tuần vào sáng thứ 7 hoặc ngày chủ nhật. Khu dân 

cư Tạ Hạ, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động là địa phương tiêu biểu về mô 

hình phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình. Toàn thôn hiện có 130 hộ xây bể 

xử lý rác thải đạt tiêu chuẩn, 170 hộ đăng ký nhận thùng phân loại rác thải 

sinh hoạt tại hộ gia đình, không còn tình trạng rác thải bừa bãi, nhận thức 

của người dân về việc phân loại rác thải đã chuyển biến tích cực.... 

ĐC.2 

 

03.  Hồi âm văn bản của UBND phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên: Tạp chí Người cao tuổi phản ánh khách quan, đúng sự thật, 

có căn cứ pháp luật, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NCT//Người cao tuổi. - 

2022. - Ngày 02 tháng 6. - Tr.11 

Tạp chí Người cao tuổi nhận được Văn bản số 29/UBND ngày 

19/5/2022 của UBND phường Hiến Nam, phúc đáp thông tin nội dung của 

các bài đăng trên tạp chí Người cao tuổi, với nội dung phản ánh việc bà Trần 

Thị Mai, số nhà 546 Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam đề nghị cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khắc gắn với 

đất. Sau khi xem xét nội dung văn bản của phường Hiến Nam, tạp chí Người 

cao tuổi xin trả lời như sau: các văn bản của UBND phường Hiến Nam ban 

hành trong nhiều năm qua giải quyết vụ việc của bà Mai còn thiếu căn cứ 

pháp luật, gây khiếu kiện kéo dài, tạo dư luận trái chiều không đáng có, ảnh 

hưởng tới uy tín của chính quyền địa phương...Nội dung các bài báo đăng 
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trên tạp chí Người cao tuổi có nội dung phản ánh khách quan, đúng sự thật, 

có căn cứ pháp luật, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao 

tuổi. 

ĐC.2 

 

04. Nguyễn Việt Tiến. Vấn đề cử tri kiến nghị chưa được quan 

tâm//Người cao tuổi. - 2022. - Ngày 03 tháng 6. - Tr.6 

Phản ánh của cử tri Tiết Song Hảo, thành phố Hưng Yên về việc nhân 

dân kiến nghị xây nhà vệ sinh công cộng tại khu vực hồ Bán Nguyệt để hạn 

chế ô nhiễm môi trường và việc không nên đặt tên mới đối với các khu phố có 

lịch sử, văn hóa lâu đời đã được các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp 

thu, hứa hẹn tại những lần tiếp xúc với cử tri, nhưng sau nhiều năm vẫn chưa 

có động tĩnh gì? 

ĐC.2 

 

05. Trương Sang. Vết tiếp về vụ thu hồi đất kiểu “tiện thể” ở huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên: Cần làm rõ căn cứ pháp lí của dự án//Người cao 

tuổi. - 2022. - Ngày 02 tháng 6. - Tr.10 

Tại số ra ngày 06/5/2022, tạp chí Người cao tuổi đã thông tin về việc 

gia đình bà Nguyễn Thị Thông, 63 tuổi, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu có đơn 

khiếu nại, tố cáo chính quyền địa phương chưa có quyết định thu hồi đã tiến 

hành thu hồi đất và bồi thường không thỏa đáng. Gia đình bà Thông tiếp tục 

có đơn kiến nghị lãnh đạo địa phương làm rõ tính pháp lý của dự án liên 

quan đến việc thu hồi đất của gia đình bà...Để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp 

của công dân, tạp chí Người cao tuổi đề nghị các cấp, các ngành tỉnh Hưng 

Yên sớm vào cuộc để giải quyết các khiếu nại, khúc mắc trên. 

ĐC.2 

 

06.  Nhóm PVĐT. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, tỉnh Hưng 

Yên bị tố lợi dụng chức vụ, quyền hạn//Người cao tuổi. - 2022. - Ngày 28 

tháng 5. - Tr.11 

Phản ánh của một số chủ cửa hàng, đại lý kinh doanh phân bón trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên về việc: ông Trần Thế Mạnh, Đội trưởng Đội quản lí 

thị trường số 1, thuộc Cục Quản lí thị trường tỉnh Hưng Yên đã lợi dụng chức 

vụ, quyền hạn để triệt hạ đối thủ cạnh tranh qua công tác kiểm tra, nhằm làm 

lợi cho doanh nghiệp của gia đình đình mình. Theo tìm hiểu của phóng viên, 

ông Mạnh là con trai của ông Trần Văn Đức, người đứng tên đại diện của 

Công ty TNHH Khải Linh, một doanh nghiệp chuyên kinh doanh phân bón 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

       ĐC.226 
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Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO  

 

 

 07. Hồng Hạnh. Vì sao du lịch Hưng Yên chưa tạo được dấu ấn?//Đầu 

tư. - 2022. - Ngày 03 tháng 6. - Tr.16 

 Mặc dù được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế vì có hệ thống 

di tích lịch sử, văn hóa đậm đặc, nhiều đặc sản nổi tiếng, nhiều làng làng 

nghề độc đáo và nằm cạnh thị trường nguồn Hà Nội, nhưng bao năm qua, du 

lịch Hưng Yên vẫn chưa tạo được dấu ấn trên bản đồ du lịch Việt Nam phải 

chăng vì: tầm nhìn quy hoạch, đầu tư cho du lịch còn thấp, chưa ổn định, 

thiếu tính lâu dài; sản phẩm du lịch chưa phong phú, chất lượng chưa đạt 

chuẩn; nguồn nhân lực còn thiếu và yếu; công tác quảng bá, xúc tiến còn 

nhiều hạn chế.... 

       ĐC.699 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


