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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

01. Mai Ngoan.  Hưng Yên: Gắn kỳ thi an toàn với phòng, chống dịch 

Covid-19//Gia đình và Xã hội. - 2020. - Ngày 04 tháng 8. - Tr.12 

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Kỳ 

thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Hưng Yên đã lên phương 

án chủ động phòng, chống dịch bằng nhiều giải pháp cấp bách. Các điểm thi 

đều được dọn vệ sinh sạch sẽ, phun thuốc khử trùng; mỗi phòng thi đều có 

máy đo thân nhiệt, khẩu trang, thuốc sát khuẩn, nước rửa tay khô cho thí sinh 

và cán bộ coi thi. Trong các ngày thi, Ban Chỉ đạo kỳ thi tổ chức đo thân 

nhiệt cho thí sinh tại cổng trường và cửa phòng thi; đồng thời tăng cường lực 

lượng cán bộ y tế tại các điểm thi để xử lý kịp thời các sự cố bất thường có 

thể xảy ra. Đội ngũ tham gia kỳ thi đã được trang bị đầy đủ các kỹ năng và 

điều kiện cần thiết, đảm bảo chính xác, đầy đủ các khâu theo đúng quy định. 

            ĐC.2 

 

02.  Hưng Giang.  Hưng Yên phấn đấu hoàn thành tỉnh nông thôn mới 

trong năm nay//Nông nghiệp Việt Nam. - 2020. - Ngày 03 tháng 8. - Tr.5 

Năm 2020, cùng với phấn đấu trở thành tỉnh nông thôn mới, Hưng 

Yên đặt ra mục tiêu có thêm 20 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao, 5 xã cơ bản hoàn thành nội dung các tiêu chí về xã 

nông thôn mới kiểu mẫu; mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 2 khu dân cư 

hoàn thành nội dung các tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; duy 

trì, nâng cao hơn nữa mức đạt chuẩn các tiêu chí của 100% các xã nông thôn 

mới trong tỉnh. 

            ĐC.2 

 

 03.  Nguyễn Việt Tiến. Hội Người cao tuổi tỉnh Hưng Yên: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ//Báo Người cao tuổi. - 2020. - Ngày 04 tháng 8. - Tr.5 

Một số kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Hội Người cao tuổi tỉnh 

Hưng Yên. 

            ĐC.258 

 

04. Thu Nguyệt.  LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Tập huấn Bộ luật Lao động 

cho cán bộ Công đoàn//Lao động. - 2020. - Ngày 04 tháng 8. - Tr.5 

Ngày 27/7/2020, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động 

tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tập huấn Bộ Luật Lao động 2019 cho gần 400 cán 

bộ công đoàn chuyên trách trong toàn tỉnh và cán bộ công đoàn cơ sở của 

một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Tại Hội 

nghị, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng Ban quan hệ Lao động Tổng 

LĐLĐ Việt Nam đã giải đáp nhiều câu hỏi về chế độ chính sách cho người 
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lao động.  Cũng trong 2 ngày 29 và 30/7/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam đã tổ chức lớp tập huấn kiến thức Bảo vệ môi trường và An toàn vệ sinh 

lao động cho gần 90 cán bộ công đoàn cấp tỉnh, công đoàn cơ sở, cán bộ làm 

công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên. 

            ĐC.26 

 

 

KINH TẾ 

 

 

05.  Thanh Bình.  Kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh 

Hưng Yên//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 01 tháng 8. - Tr.4 

Ngày 31/7/2020, tại thành phố Hưng Yên, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ 

chức Hội nghị Kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản của tỉnh. Thời gian 

vừa qua, hoạt động truyền thông và quảng bá nhãn,nông sản có thế mạnh của 

tỉnh đã được đẩy mạnh tạo sự lan tỏa thương hiệu các sản phẩm tiêu biểu của 

tỉnh đến người tiêu dùng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Sở Công thương 

đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu 

đem lại hiệu quả thiết thực cho các hộ nông dân trong việc tiêu thụ nông sản 

hàng hóa và tạo dựng mối quan hệ liên kết giữa người sản xuất với người 

phân phối, người tiêu dùng. 

            ĐC.4 

 

06.  BA.  Hưng Yên thành lập cụm công nghiệp Minh Châu - Việt 

Cường//Khoa học và Đời sống. - 2020. - Ngày 03 tháng 8. - Tr.12 

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định thành lập cụm công 

nghiệp Minh Châu - Việt Cường tại khu đất có diện tích 50ha thuộc địa phận 

hai xã Minh Châu, Việt Cường, huyện Yên Mỹ. Cụm công nghiệp Minh Châu 

- Việt Cường do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Minh Châu làm chủ đầu 

tư. Tổng mức đầu tư khoảng 612 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư 100 tỷ 

đồng, 512 tỷ còn lại là vốn vay từ tổ chức tín dụng và các nguồn hợp pháp 

khác. Tiến độ thực hiện đầu tư từ quý II/2020 đến quý III/2022. Mục tiêu của 

việc thành lập cụm công nghiệp nhằm phục vụ di dời, đầu tư, mở rộng sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất 

hộ gia đình nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ 

trong khu dân cư, phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, tăng 

ngân sách cho địa phương. 

            ĐC.43 
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KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

07.  Phạm Hà.  Hưng Yên xây dựng và phát huy hiệu quả thiết chế văn 

hóa cơ sở//Nhân dân. - 2020. - Ngày 01 tháng 8. - Tr.1,4 

Thực hiện Kết luận số 07-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng 

Yên về xây dựng thiết chế văn hóa giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 

2025, những năm qua, các cấp, các ngành tỉnh Hưng Yên đã đầu tư xây dựng, 

phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, phục vụ nhu cầu sinh 

hoạt thể thao, văn hóa của cộng đồng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa 

dân tộc, củng cố khối đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. 

            ĐC.54 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

08.  N.Hà.  Hưng Yên: Kiểm tra, kết hợp đẩy mạnh công tác thông tin 

bảo đảm an toàn thực phẩm//Khoa học và Đời sống. - 2020. - Ngày 05 tháng 

8. - Tr.15 

Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã thành lập 768 

đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm (ATTP); kiểm tra, 

giám sát 13.746 cơ sở, trong đó có 9.480 cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP 

(chiếm 68,97 %). Qua các đợt kiểm tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành 

chính 289 cơ sở với số tiền trên 700 triệu đồng; 61 cơ sở bị tiêu hủy sản 

phẩm. 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các ban ngành cần 

xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra vệ sinh ATTP, xử lý nghiêm vi phạm và 

đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền 

thông...đảm bảo ATTP cho người dân. 

            ĐC.63 

 

 

      

 

 

  


