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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

    

 

01.  Đặng Hoài Nam.  Thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về xử lý 

kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Hưng Yên//Kiểm 

tra. - 2021. - Số 6. - Tr.52-55 

Trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi 

hành kỷ luật Đảng được cấp ủy, tổ chức các cấp tỉnh Hưng Yên quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ và toàn diện. Từ năm 2018 đến hết năm 2020, cấp 

ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra được 3.301 tổ 

chức đảng, kết luận 276 tổ chức đảng có vi phạm, đã thi hành kỷ luật 40 tổ 

chức bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo. Đã kiểm tra 7.346 đảng viên, 

đã kết luận 2.450 đảng viên có vi phạm, đã thi hành kỷ luật 1.429 đảng viên 

bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi Đảng... 

ĐC.2 

 

02.  M.S.  Hưng Yên tạm dừng vận tải hành khách bằng ô tô đến các 

vùng có dịch//Đời sống và Xã hội. - 2021. - Ngày 02 tháng 7. - Tr.22 

Ông Trần Thế Hoàng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hưng 

Yên cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt xuất hiện 

ca mắc mới trên địa bàn huyện Yên Mỹ là lái xe đường dài, Sở Giao thông 

Vận tải đã đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp rà soát và cung cấp danh 

sách tất cả lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách trên địa bàn, đặc 

biệt là tuyến Bắc - Nam và các tuyến đi qua địa phương có dịch bệnh Covid-

19. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung quyết 

liệt rà soát đối tượng lái xe Bắc - Nam, tiếp tục rà soát danh sách lái xe thuộc 

quyền quản lý, cung cấp cho các cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm; yêu cầu gia 

đình có lái xe Bắc-Nam hạn chế ra ngoài, tự theo dõi sức khỏe, khai báo y 

tế... 

ĐC.2 

 

03.  Nhóm PV.  Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng 

chống dịch//Sức khỏe và Đời sống. - 2021. - Ngày 25 tháng 6. - Tr.9 

Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng 

đối với bệnh nhân 2060 về hành vi không khai báo y tế hiện trạng bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A của bản thân. Đây là bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong 

đợt dịch thứ 3 về từ vùng dịch tỉnh Hải Dương, làm lây bệnh cho mẹ, vợ và 

toàn xã Yên Phú với 15.000 nhân khẩu phải phong tỏa trong 17 ngày  trong 

dịp tết Tân Sửu vừa qua. 

ĐC.2 
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04. Trọng Hiếu....Hà Văn.  HĐND các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, 

Lạng Sơn, Bắc Giang khai mạc Kỳ họp thứ Nhất//Đại biểu nhân dân. - 2021. - 

Ngày 30 tháng 6. - Tr.7 

Ngày 29/6/2021, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-

2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, tập trung thực hiện công tác nhân sự 

thuộc thẩm quyền và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Tại kỳ họp 

đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND tỉnh. Kết quả, 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI Trần Quốc Toản được bầu 

giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Phó 

Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI Phạm Văn Khuê và Chủ tịch Hội 

Nông dân tỉnh Trần Thị Tuyết Hương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh khóa XVII. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 

2016 - 2021 Trần Quốc Văn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 

2026. Các ông, Đặng Ngọc Quỳnh, Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Hùng Nam 

tiếp tục trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

ĐC.222 

 

05.  Sơn Nguyên - Bách Hợp.  Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Hưng 

Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Vượt khó thực hiện thắng lợi mục tiêu 

kép//Đại biểu nhân dân. - 2021. - Ngày 02 tháng 7. - Tr.5 

Kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII diễn ra trong 

thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa 

phương trong cả nước và trên địa bàn tỉnh, dịch xuất hiện tại huyện Yên Mỹ 

đã lây lan sang một số địa phương khác, lây trong các doanh nghiệp. Vì vậy, 

việc triển khai quyết liệt để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh và bảo đảm thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội được cả đại biểu và cử tri trong tỉnh 

quan tâm. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn nhấn 

mạnh, trong thời gian tới, cần tăng cường các hoạt động y tế dự phòng; đẩy 

mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt là công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 đang lây lan và diễn biến phức tạp…Các cấp, 

ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn của các tổ chức, doanh 

nghiệp và Nhân dân.  

ĐC.222 

 

06.  Bảo Trâm.  Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021-2026. Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong năm đầu nhiệm 

kỳ//Đại biểu nhân dân. - 2021. - Ngày 02 tháng 7. - Tr.5 

Ngay sau khi kiện toàn công tác nhân sự, các đại biểu HĐND tỉnh đã 

tập trung xem xét, đánh giá tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và bàn 

các giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm đầu của 

nhiệm kỳ. Toàn tỉnh tập trung cụ thể hóa các giải pháp gắn với khắc phục các 

tồn tại, hạn chế để hoàn thành kế hoạch của từng ngành, từng địa phương. 

Qua đó, đóng góp chung vào sự phát triển toàn diện của tỉnh. Kết quả phát 
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triển 6 tháng đầu năm 2020: tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 5,75% (kế hoạch 

năm tăng 7,5%); thu ngân sách đạt 9.100 tỷ đồng, tăng 37,94% so với cùng 

kỳ; chi ngân sách đạt gần 52% kế hoạch; chi đầu tư phát triển của tỉnh nằm 

trong tốp các tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao (đạt 52,2%)… 

ĐC.222 

 

07.  Huyền Loan.  Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Hưng Yên khóa 

XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền 

vững//Đại biểu nhân dân. - 2021. - Ngày 02 tháng 7. - Tr.5 

Bước vào nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa bối cảnh thuận lợi và thách thức 

đan xen, bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh Hưng Yên sẽ phải tập trung 

cao độ để tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt 

động. Nhận nhiệm vụ trước HĐND tỉnh tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản khẳng định sẽ kế thừa, phát huy thành tựu 

của nhiệm kỳ trước; phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để mục 

tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển 

nhanh và bền vững của Hưng Yên sớm thành hiện thực. 

ĐC.222 

 

08.  Nhóm PV.  Công an các địa phương lập nhiều thành tích trong 6 

tháng đầu năm 2021//Công an nhân dân. - 2021. - Ngày 27 tháng 6. - Tr.3 

Sáu tháng đầu năm 2021, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai quyết 

liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác Công an, giữ vững an ninh 

trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đã xác minh, giải 

quyết 725 tin báo, tố giác về an ninh trật tự; khởi tố 380 vụ, 628 bị can; xử lý 

167 vụ việc, 170 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Bắt, vận 

động đầu thú 49 đối tượng truy nã. Các mặt quản lý nhà nước về an ninh trật 

tự được triển khai hiệu quả, nhất là công tác triển khai, thực hiện Dự án cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công 

dân (CCCD); công tác quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh; tăng cường 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ...Tính đến ngày 

20/6-/2021, Công an tỉnh đã thu nhận 801.720 hồ sơ CCCD, đạt 94,8%, nhận 

319.419 thẻ CCCD trả cho công dân. 

ĐC.226 

 

 

KINH TẾ 

 

 

09.  Tuấn Nguyễn.  Hưng Yên: Thu ngân sách 6 tháng tăng 53% so 

với cùng kỳ//Thời báo Tài chính Việt Nam. - 2021. - Ngày 28 tháng 6. - Tr.4 

Cục Thuế Hưng Yên cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu nội địa 

do cơ quan thuế quản lý trên địa bàn ước đạt 7.570 tỷ đồng, bằng 74,26% dự 
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toán, tăng 53,28% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 13/15 khoản thu, sắc 

thuế tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể như sau: thu từ khu vực 

doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 57,22%  dự toán và tăng 15,56%; khu 

vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.028 tỷ đồng, tăng 24,12%; 

khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh được 2.060 tỷ đồng, đạt 58,86% dự 

toán và tăng 81,6%; thuế thu nhập cá nhân ước được 615 tỷ đồng, đạt 

68,33% dự toán, tăng 19,38%; thu tiền sử dụng đất được 3.000 tỷ đồng, vượt 

42,86% dự toán, tăng 75,87%; lệ phí trước bạ được 227 tỷ đồng, đạt 61,02% 

dự toán, tăng 35,15% so với cùng kỳ... 

ĐC.4 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

10.  Bảo Trâm.  Hưng Yên//Giáo dục và Thời đại. - 2021. - Ngày 29 

tháng 6. - Tr.7 

Hưng Yên sẽ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên tham gia công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Mỗi điểm thi 

chuẩn bị một hòm đựng bài thi riêng cho thí sinh có biểu hiện ho, sốt. Yêu cầu 

các đơn vị có cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi tiếp tục hoàn thành 

công tác tiêm vắc - xin Covid-19 cho giáo viên và lực lượng tham gia kỳ thi; 

tổ chức xét nghiệm cho tất cả người tham gia công tác coi thi trước khi làm 

nhiệm vụ trong các ngày 03,04/7/2021. 

ĐC.533 

 

 

 

  

 

 

 

 


