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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 

01.  TTXVN.   Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao 

tuổi Việt Nam năm 2022//Nhân dân. - 2022. - Ngày 02 tháng 10. - Tr.1+2; 

Cũng xem: Quân đội nhân dân. - 2022. - Ngày 02 tháng 10/2022. - Tr.1+2; 

Công an nhân dân. - 2022. - Ngày 02 tháng 10. - Tr.1+2; Đại biểu nhân dân. - 

2022. - Ngày 02 tháng 10. - Tr.1+2 

Ngày 01/10/2022, nhân Ngày Quốc tế người cao tuổi, tại Hưng Yên, 

Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ 

chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 

năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại lễ phát 

động. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước tặng quà, động viên 5 người cao tuổi tròn 

100 tuổi đang sống tại Hưng Yên; tặng bằng vinh danh cho các tập thể, cá 

nhân tích cực đóng góp cho công tác chăm sóc người cao tuổi. Cùng ngày, 

Chủ tịch nước, đoàn công tác đã tới dâng hoa, hương tại Đền thờ bà Hoàng 

Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn 

Văn Linh; làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tình hình kinh tế 

- xã hội và công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2022.  

ĐC.15 

 

02.  Tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, đóng góp tâm 

huyết, trí tuệ xây dựng đất nước//Nhân dân. - 2022. - Ngày 02 tháng 10. - 

Tr.1+2 

 Giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 

Phúc tại lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt 

Nam năm 2022 diễn ra sáng 01/10/2022 tại tỉnh Hưng Yên. 

ĐC.15 

 

03. B.Trân-BTL. Bảo vệ, chăm sóc tốt hơn đối với người cao 

tuổi//Người lao động. - 2022. - Ngày 02 tháng 10. - Tr.4; cũng xem: Thanh 

niên. - 2022. - Ngày 02 tháng 10. - Tr.3 

 Ngày 01/10/2022, tại tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 

Phúc đã dự và phát biểu tại lễ phát động hưởng ứng "Tháng hành động vì 

người cao tuổi Việt Nam" năm 2022. Chủ tịch nước nêu rõ: Người cao tuổi là 

vốn quý, nguồn lực quan trọng của xã hội, rường cột của gia đình và cộng 

đồng. Nhiều người cao tuổi là tấm gương điển hình làm kinh tế, lao động sản 

xuất giỏi. Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt 

Nam, Hội Người Cao tuổi Việt Nam, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển 

khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà 

nước về người cao tuổi. Đồng thời phát huy, nhân rộng những mô hình hay, 

cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong bảo vệ, chăm sóc, an sinh xã hội 

tốt hơn đối với người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, 
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tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và 

sống có ích… 

ĐC.15 

 

04.  Việt Nga.  Hưng Yên cần phát triển đồng bộ cả kinh tế và các nền 

tảng xã hội// Pháp luật Việt Nam. - 2022. - Ngày 03 tháng 10. - Tr.2 

Ngày 01/10/2022, Chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Hưng Yên về tình hình kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu  

năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Hưng Yên cần phát 

triển đồng bộ cả kinh tế và các nền tảng xã hội; tập trung phát triển theo 

chiều sâu, hoàn thiện quy hoạch phát triển, thúc đẩy đô thị hóa, bởi đây cũng 

là động lực quan trọng của tăng trưởng. Cùng với đó, chú trọng đầu tư hạ 

tầng số, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động kinh tế và quản 

lý nhà nước; chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, coi đây là nhiệm vụ 

trọng tâm của sự nghiệp phát triển văn hóa, góp phần giữ gìn “hồn cốt” của 

dân tộc. 

ĐC.15 

 

05.   Duy Đông.  Tỉnh Hưng Yên hoàn thành diễn tập khu vực phòng 

thủ năm 2022//Quân đội nhân dân. - 2022. - Ngày 01 tháng 10. - Tr.3 

Ngày 30/9/2022, tỉnh Hưng Yên hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ 

(KVPT) năm 2022. Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Hưng Yên năm nay có quy mô 

lớn, gắn diễn tập với xây dựng công trình phòng thủ theo quy hoạch; huy 

động nhiều thành phần lực lượng, phương tiện tham gia…Quá trình diễn tập, 

cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt vận hành cơ 

chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành và vai trò tham mưu của quân sự, 

công an, các cơ quan trong hệ thống chính trị...Kết quả diễn tập là dịp để 

nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh; rèn luyện 

năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; trình 

độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng và vai trò tham 

mưu của cơ quan quân sự, công an, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể. Đồng 

thời thông qua đợt diễn tập, củng cố niềm tin của nhân dân vào sức mạnh 

chiến đấu của LLVT tỉnh, kịp thời rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh trước tình hình mới. 

  ĐC.2 

 

06.  N.H. Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên ký cam kết tiến độ Dự án 

vành đai 4//Công Thương. - 2022. - Ngày 06 tháng 10. - Tr.12 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, qua tính toán có thể 

thấy diện tích đất cần giải phóng mặt bằng là rất lớn, với 1.341 ha, trong đó: 

Hà Nội cần thu hồi khoảng 741ha tại địa bàn 07 quận, huyện; tỉnh Bắc Ninh 

cần thu hồi khoảng 326 ha tại địa bàn của 04 huyện, thành phố; tỉnh Hưng 

Yên cần thu hồi khoảng 274 ha tại địa bàn của 4 huyện. Tỉnh Hưng Yên 
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khẳng định quyết tâm triển khai công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, 

đến ngày 30/6/2023 sẽ bàn giao 70% mặt bằng để khởi công dự án; cơ bản 

hoàn thành dự án vào cuối năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. 

ĐC.2 

 

07.  Đặng Nhật.  Kiểm toán một số dự án giao thông tại Hưng Yên, Hà 

Nam: Bộc lộ nhiều sai phạm trong khối lượng và đơn giá//Công an nhân dân. 

- 2022. - Ngày 06 tháng 10. - Tr.7 

Chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 6 - 7/2022, thực hiện kiểm toán 

hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án nâng cấp, mở 

rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh 

Hưng Yên; Dự án tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc 

Cầu Giẽ-Ninh Bình; Đoàn Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã phát hiện nhiều 

sai phạm liên quan đến chế độ tài chính, quản lý tài chính, tài sản công...tại 

Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Hưng Yên. Đối với công tác lập dự án tại 

dự án thành phần 1, giai đoạn II tại tỉnh Hưng Yên, KTNN chỉ ra rằng, công 

tác lập, thẩm định, phê duỵệt dự toán còn một số sai sót về khối lượng và đơn 

giá làm tăng giá trị dự toán hơn 8,3 tỷ đồng, trong đó sai khối lượng hơn 6,3 

tỷ đồng, sai đơn giá 581 triệu đồng, sai khác 1,4 tỷ đồng. Trước các sai phạm 

nói trên, KTNN kiến nghị Sở GTVT Hưng Yên cần giảm thanh toán 4,2 tỷ 

đồng; giảm giá trị hợp đồng 3,1 tỷ đồng. Đối với gói thầu số 3, rà soát, ký kết 

phụ lục hợp đồng bổ sung nội dung quy định mức thu hồi tạm ứng của từng 

lần thanh toán theo quy định... 

ĐC.2 

 

08.  B.Trâm.  Hưng Yên: Kịp thời bảo đảm đầy đủ thuốc chữa bệnh cho 

người dân//Đại biểu nhân dân. - 2022. - Ngày 07 tháng 10. - Tr.4 

Trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

Hưng Yên đã tiến hành tiếp xúc cử tri và ghi nhận một số kiến nghị của cử tri 

tại các huyện Phù Cừ, Ân Thi như sau: Việc tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được giao hợp pháp nhưng không 

giữ được giấy tờ chứng minh; xem xét tăng mức lương cơ sở, lương tối thiểu; 

có giải pháp kịp thời để bảo đảm đầy đủ thuốc chữa bệnh cho người dân và 

quan tâm chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên y tế; có cơ chế, chính sách 

bình ổn giá vật tư nông nghiệp, hỗ trợ người nông dân trực tiếp sản xuất hoặc 

liên kết giữa nhà nước và doanh nghiệp bảo đảm đầu ra ổn định cho sản 

phẩm nông nghiệp. Cử tri cũng kiến nghị tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, 

xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông… 

ĐC.2 

 

09.  T.Thành.  TAND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên: Chú trọng giải 

quyết dứt điểm các loại án//Công lý. - 2022. - Ngày 07 tháng 10. - Tr.5 
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Trong những năm gần đây, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng 

bằng sự cố gắng, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, TAND huyện Kim 

Động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vượt chỉ tiêu đề ra trên nhiều mặt 

công tác, đặc biệt là trong công tác giải quyết, xét xử các loại án. Tính từ 

tháng 10/2021-8/2022, TAND huyện Kim Động thụ lý 271 vụ việc các loại, 

đạt tỷ lệ trên 88,5%, tăng cả về số lượng và chất lượng án thụ lý.... 

ĐC.227 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 
          10.  Phạm Hà. Hưng Yên nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia//Nhân 

dân. - 2022. - Ngày 05 tháng 10. - Tr.6 

 Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy Hưng Yên khóa 19 về 

chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030, các cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục, 

đào tạo tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực triển khai các giải pháp, đầu tư cho 

ngành giáo dục, phấn đấu đến năm 2025, 100% số trường công lập của tỉnh 

đạt chuẩn quốc gia, góp phần đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo 

dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 428 trường đạt chuẩn 

quốc gia (79,4%). Trong đó khối mầm non: 123 trường, đạt 64,1%; tiểu học: 

134 trường, đạt 96%; THCS: 120 trường, đạt 84,5%; THPT: 24 trường, đạt 

68,7%; trường phổ trông có nhiều cấp học: 27 trường, đạt 87%.... 

ĐC.53 

 

 

NHÂN VẬT 
 

 

11. Dương Định. Xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Hải 

Thượng Lãn Ông: Để tinh thần “Lấy đạo tích thiện: được phát huy trong khoa 

học và văn hóa//An ninh Thủ đô. - 2022. - Ngày 02 tháng 10. - Tr.13 

Lê Hữu Trác (hiệu là Hải Thượng Lãn Ông) không chỉ là đại danh y 

mà còn là một nhà văn, nhà thơ, để lại nhiều di sản về y học, giáo dục và văn 

hóa cho dân tộc. Tri ân những công lao, cống hiến của ông, UBND tỉnh Hà 

Tĩnh, UBND tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành liên 

quan hoàn thiện Hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh và tham gia lễ kỷ 

niệm 300 năm ngày sinh của Đại danh y Lê Hữu Trác (1724-2024). Phóng 

viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu văn hóa 

Trần Đình Tuấn (Ban Vận động xây dựng hồ sơ để trình UNESCO) về hành 

trình xây dựng hồ sơ. 

ĐC.05(91) 
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12.  Nguyễn Trọng Văn.   Nữ anh hùng du kích Trần Thị Khang//An 

ninh thế giới. - 2022. - Ngày 01 tháng 10. - Tr.28-29 

 Nữ anh hùng du kích Vũ Thị Kính (bí danh Trần Thị Khang, xã Xuân 

Dục, thị xã Mỹ Hào) là Đội trưởng Đội nữ du kích Hoàng Ngân, Bí thư Phụ 

nữ cứu quốc huyện Phù Cừ. Ngày 08/6/1950, Trần Thị Khang về công tác tại 

thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, gặp địch càn quét, chúng bắt 

được chị dưới hầm bí mật và đưa chị về bốt La Tiến giam giữ. Tại đây, chúng 

tìm mọi cách dụ dỗ chị khai báo cơ sở cách mạng. Sau 5 ngày vừa dụ dỗ, vừa 

tra tấn không có kết quả, chúng cắt cổ chị rồi vứt xác chị xuống sông Luộc. 

Sau khi Trần Thị Khang bị giặc giết hại dã man đã dấy lên một làn sóng căm 

thù trong phụ nữ và nhân dân tỉnh nhà. Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cứu quốc 

tỉnh Hưng Yên đã phát động phong trào phụ nữ toàn tỉnh học tập gương trung 

liệt của chị, nhiều trận đánh của du kích và bộ đội địa phương khiến cho 

nhiều quân giặc phải đền mạng. Năm 1951, Đại hội Phụ nữ Liên khu 3 họp 

đã tuyên dương công trạng và truy tặng bằng khen trung kiên, bất khuất đối 

với Trần Thị Khang. Ngày 08/01/2000, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy 

tặng liệt sĩ Vũ Thị Kính (Trần Thị Khang) danh hiệu Anh hùng LLVT nhân 

dân. 

       ĐC.02(92) 

 


