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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

  

 01.  Đàm Trung. Hưng Yên: Nâng cao chất lượng môi trường lên một 

tầm cao mới //Tài nguyên và Môi trường. - 2022. - Ngày 25 tháng 8. - Tr.6 

 Với sự quyết liệt trong việc từ chối tiếp nhận các dự án có công nghệ 

lạc hậu, phát thải lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; sự nỗ lực trong 

giám sát, khắc phục, xử lý các điểm nóng môi trường cùng với việc triển khai 

có hiệu quả các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng 

về bảo vệ môi trường...tỉnh Hưng Yên đã và đang đạt được các mục tiêu quan 

trọng trong công tác bảo vệ môi trường. 

       ĐC.2 

 

 02.  Ánh Dương. Điện lực Hưng Yên: Chú trọng giải pháp bảo vệ môi 

trường, tiết kiệm điện năng//Tài nguyên và Môi trường. - 2022. - Ngày 25 

tháng 8. - Tr.7 

 Thời gian qua, Công ty Điện lực Hưng Yên luôn nỗ lực trong công tác 

đầu tư, cải tạo, quản lý vận hành và sửa chữa lưới điện, đảm bảo cung cấp 

điện an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện phục vụ 

sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ 

vững quốc phòng, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Song hành với các 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện 

năng luôn được Công ty hết sức quan tâm, chú trọng. Các chất thải nguy hại 

được phân loại theo mã và bố trí khu vực lưu trữ riêng, đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật theo quy định... 

       ĐC.2 

 

03.  Tiến Trung-Trung Dũng. Hưng Yên quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, lộ trình xanh hóa đã hình thành: Lấy sự hài lòng của nhân dân làm 

động lực phấn đấu//Tài nguyên và Môi trường. - 2022. - Ngày 25 tháng 8. - 

Tr.8 

 Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, hiện nay trên địa 

bàn tỉnh có 38,42% số hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ 

tại hộ gia đình; 100% các khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường; 100% các đô thị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được khu xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt tập trung, các điểm tập kết, bãi chôn lấp rác thải hợp vệ 

sinh...Thời gian tới, các cấp chính quyền cần thực hiện nhiều giải pháp tuyên 

truyền, phổ biến chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức của các tầng 

lớp nhân dân trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.... 

 ĐC.2 

 

 04.  Anh Thư. Giảm phát thải, nâng khả năng ứng phó biến đổi khí 

hậu//Tài nguyên và Môi trường. - 2022. - Ngày 25 tháng 8. - Tr.9 
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 Theo số liệu thống kê mới nhất của UBND tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 

2015-2020, tỷ lệ rác thải sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý trên địa 

bàn toàn tỉnh đạt khoảng 76%, khu vực đô thị đạt khoảng 83%. Toàn tỉnh đã 

thành lập được 915 tổ vệ sinh môi trường;14 hợp tác xã có chức năng thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác thải; 8 mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô 

hộ, cụm gia đình; xây dựng 329 bãi chôn lấp; 145 điểm tập kết rác thải sinh 

hoạt tại các thôn, xã; 2 khu xử lý rác thải tập trung và 3 lò đốt rác thải sinh 

hoạt...Giai đoạn 2021-2025, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây dựng nhiều giải 

pháp, đặt mục tiêu 100% các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước 

thải đạt tiêu chuẩn; 90% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn và 95% chất thải 

rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý. Định hướng đến năm 2030 không để 

phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường mới. 

ĐC.2 

 

05.  Đàm Trung. Sa Mạc Xanh và công nghệ ưu việt xử lý rác thải bằng 

phương pháp khí hóa//Tài nguyên và Môi trường. - 2022. - Ngày 25 tháng 8. - 

Tr.9 

Công ty TNHH Sa Mạc Xanh (phường An Tảo, thành phố Hưng Yên) là 

đơn vị xử lý rác thải bằng công nghệ khí hóa đem lại những lợi ích môi 

trường vượt trội so với các hình thức xử lý phổ biến hiện hành như chôn lấp, 

đốt rác. Hiện nay, rác thải sinh hoạt toàn thành phố Hưng Yên khoảng 80 

tấn/ngày, với công suất tối đa 150/tấn/ngày đêm, Công ty TNHH Sa Mạc 

Xanh giúp giảm áp lực tiếp nhận rác thải cho khu vực chôn lấp hiện đã quá 

tải. 

ĐC.2 

 

06.  Nguyễn Phúc Lai. Say mê làm sân gôn bất chấp cảnh báo nguy cơ 

xâm hại di tích lịch sử văn hóa, gây ô nhiễm nguồn nước sông Hồng, vi phạm 

Luật Đê điều//Văn nghệ. - 2022. - Ngày 13 tháng 8. - Tr.3-4 

Bài viết của ông Nguyễn Phúc Lai về việc Dự án quy hoạch sân Gôn 

sông Hồng (xã Bình Minh, huyện Khoái Châu) cảnh báo nguy cơ xâm hại di 

tích lịch sử văn hoá, gây ô nhiễm nguồn nước sông Hồng, vi phạm Luật Đê 

điều. 

 ĐC.2 

 

07.  Huyền Loan - Mai Bình.  HĐND các tỉnh Hưng Yên, Ninh Thuận 

tổ chức kỳ họp chuyên đề//Đại biểu nhân dân. - 2022. - Ngày 31 tháng 8. - 

Tr.4 

Ngày 30/8/2022, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII đã tổ chức Kỳ họp 

thứ 9, thảo luận và thống nhất thông qua 32 nghị quyết. Trong đó, có 4 nghị 

quyết về: Tạm thời tiếp tục thực hiện mức thu học phí năm học 2022 - 2023 

theo Nghị quyết số 154/2018 của HĐND tỉnh; quy định chính sách hỗ trợ các 

địa phương về đích sớm, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 
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nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; thông qua 

danh mục dự án giao thông cần thu hồi đất bổ sung năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha bổ sung năm 2022 

trên địa bàn tỉnh để thực hiện các dự án giao thông. 28 nghị quyết về điều 

chỉnh chủ trương, phê duyệt chủ trương dự án đầu tư các công trình văn hóa 

và một số dự án đầu tư khác. 

ĐC.222 

 

08. An Giang.  Hưng Yên: Triệt phá ổ nhóm chuyên mua bán trái 

phép thông tin tài khoản ngân hàng//Công lý. - 2022. - Ngày 31 tháng 8. - 

Tr.11; cũng xem: Đời sống và pháp luật. - 2022. - Ngày 30 tháng 8. - Tr.12 

 Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ 

cao Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trên địa bàn huyện Phù Cừ xảy ra tình 

trạng một số đối tượng dùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ các em học sinh mới được 

cấp thẻ Căn cước công dân đăng ký mở tài khoản tại nhiều Ngân hàng 

thương mại, sau đó mua lại. Tiếp đó, các đối tượng bán thông tin của các chủ 

tài khoản cho các đối tượng khác để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp 

luật như tổ chức đánh bạc trên mạng Internet, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 

không gian mạng và rửa tiền. Đơn vị đã tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ 

4 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Huê (sinh năm 1995, thôn Trà Bồ, xã Phan Sào 

Nam); Trần Anh Tuấn (sinh năm 1996, thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao); 

Đặng Việt Khánh (sinh năm 2004, thôn Hoàng Tranh, xã Minh Hoàng) và 

Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1993, thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào). 

Theo tài liệu thu thập được, các đối tượng trên đã mua bán trái ph p thông 

tin của gần 120 tài khoản ngân hàng do nhiều cá nhân mở tại các ngân hàng 

thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên. 

  ĐC.226 

 

09.  Tiến Trung.  Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên: Phát huy vai 

trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương//Tài Nguyên và 

Môi trường. - 2022. - Ngày 25 tháng 8. - Tr.7 

 Được thành lập năm 2005, với sứ mệnh đồng hành cùng cộng đồng 

doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Hưng Yên đã và đang 

tích cực phát huy vai trò cầu nối, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, tổng 

hợp các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp với tỉnh và các sở, ban ngành 

tìm giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần xây dựng cộng đồng doanh 

nghiệp trong tỉnh lớn mạnh, bền vững, thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát 

triển.  

       ĐC.258 

 

10.  Hồ Thanh Hương.  Hội Doanh nghiệp Cựu Chiến binh tỉnh Hưng 

Yên: Doanh nhân CCB Phố Hiến góp sức xây dựng quê hương//Cựu Chiến 

binh Việt Nam. - 2022. - Ngày 31 tháng 8. - Tr.13 
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Ngày 07/9/2022, Hội Doanh nghiệp Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh Hưng 

Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2022-2027). Hiện nay, toàn 

Hội có 30 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ, còn lại là chủ trang trại, gia trại, phát triển kinh tế hộ gia đình. Tổng 

doanh thu khoảng 6.150 tỷ đồng/năm, thu hút gần 5.000 lao động, với mức 

lương bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Để tăng cường đoàn kết, giúp đỡ 

trong cán bộ, hội viên, Hội Doanh nghiệp CCB và Hội CCB tỉnh đã phối hợp 

tổ chức 3 hội nghị tham quan, rút kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh cho 

325 lượt cán bộ, hội viên; tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp thành viên 

tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ thương mại trong và 

ngoài tỉnh. 

ĐC.258 

 

KINH TẾ 
 

 

 11.  P.T. Hưng Yên: Chuyển đổi gần 14.000 ha cây trồng//Nông thôn 

ngày nay. - 2022. - Ngày 29 tháng 8. - Tr.8 

 Thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay, toàn tỉnh 

Hưng Yên đã chuyển đổi được gần 14.000 ha sang trồng cây ăn quả. Trong 

đó, nhãn là cây ăn quả chủ lực, với gần 5.000 ha, sản lượng hàng năm đạt 

45.000-50.000 tấn. Diện tích trồng nhãn đạt tiêu chuẩn VietGAP đạt hơn 

1.300 ha. Toàn tỉnh hiện có 13 vùng trồng nhãn được cấp mã vùng xuất khẩu, 

4 khu vực đã được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý. 

 ĐC.424.5 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

  

 

12.  Ánh Dương. Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà: Nâng cao chất lượng 

khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người dân//Tài Nguyên và Môi 

trường. - 2022. - Ngày 25 tháng 8. - Tr.10 

Thành lập năm 2003, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà (đường Sơn Nam, 

Phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên) là cơ sở Y tế ngoài công lập được 

UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Y tế công nhận có chức năng nhiệm vụ khám chữa 

bệnh theo phân tuyến kỹ thuật tương đương hạng II. Trải qua gần 20 năm 

hoạt động, đến nay Bệnh viện đã tổ chức thành một hệ thống phòng khám liên 

hoàn chất lượng cao cùng đội ngũ y bác sỹ giỏi chuyên môn, giàu y đức nhằm 

mang đến cho người dân trong tỉnh và các khu vực lân cận những dịch vụ y tế 

tốt nhất, hiện đại nhất với thái độ phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp. 

ĐC.61 
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