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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 

01. TTXVN. Tưởng nhớ 107 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn 

Linh//Quân đội nhân dân. - 2022. - Ngày 02 tháng 7. - Tr.1; cũng xem: Nhân 

dân. - 2022. - Ngày 02 tháng 7. - Tr.3 

Nhân kỷ niệm 107 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 

(01/7/1915 - 01/7/2022), ngày 01/7/2022, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và nhân 

dân địa phương tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài, dâng hương tại Nhà 

tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.  

ĐC.2  

 

02.  Trọng Hiếu.  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn 

dự Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa VXII//Đại biểu nhân dân. - 

2022. - Ngày 07 tháng 7. - Tr.1+2 

Ngày 06/7/2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần 

Thanh Mẫn dự Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa VXII, nhiệm kỳ 

2021-2026. Theo báo cáo, kết quả 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa 

bàn tỉnh tăng 8,6%; giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản ước tăng 2,29% 

so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,75%; thu ngân 

sách nhà nước đạt 25.730 tỷ đồng; nhiều lĩnh vực đang lấy lại đà tăng 

trưởng... 

ĐC.2 

 

03.  Sớm thực hiện khát vọng Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc 

Trung ương, thành phố thông minh//Đại biểu nhân dân. - 2022. - Ngày 07 

tháng 7. - Tr.1+3 

Toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc 

hội Trần Thanh Mẫn tại Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa VXII, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

ĐC.2 

 

04.  Trọng Hiếu. Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa VXII. 

Tạo nền tảng vững chắc để bứt phá//Đại biểu nhân dân. - 2022. - Ngày 07 

tháng 7. - Tr.5 

 Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, xây dựng chiến lược phát triển bài 

bản, hợp lý, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của Hưng Yên đã đạt 

và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên 

địa bàn tỉnh tăng 8,6%; thu ngân sách nhà nước đạt 25.730 tỷ đồng; thu hút 

được 38 dự án đầu tư mới, với số vốn đầu tư mới trên 18.000 tỷ đồng. Hiện, 

tỉnh đã ban hành quyết định công nhận thêm 23 xã đạt NTM nâng cao, 6 xã 

được quyết định công nhận NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đạt 87,5 

triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm còn 2,5%. Chỉ số cải cách 
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hành chính xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố; chỉ số đo lường sự hài lòng của 

người dân đối với sự ph c v  của cơ quan hành chính nhà nước đứng thứ 

3/63 tỉnh, thành phố... 

ĐC.222 

 

05. Huyền Loan. Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa VXII. 

Không ngừng đổi mới để đạt hiệu quả thiết thực//Đại biểu nhân dân. - 2022. - 

Ngày 07 tháng 7. - Tr.5 

 Nhìn lại hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực và các Ban 

của HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII đã luôn bám sát thực tiễn, thực hiện tốt 

các chương trình, kế hoạch đề ra, kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề 

quan trọng của địa phương với phương châm không ngừng đổi mới, linh hoạt 

để đạt hiệu quả thiết thực. Thời gian tới, Thường trực và các ban của HĐND 

tỉnh tiếp t c, thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, theo dõi 

việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, của công dân theo quy định... 

ĐC.222 

 

 06.  Bảo Trâm. Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa VXII. 

Đồng hành giải quyết những kiến nghị về môi trường, giải phóng mặt 

bằng//Đại biểu nhân dân. - 2022. - Ngày 07 tháng 7. - Tr.5 

 Tại Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa VXII đã nhận được 

nhiều sự quan tâm của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Theo đánh giá của cử 

tri, chất lượng giải quyết kiến nghị ngày càng được nâng cao; nhiều ý kiến, 

kiến nghị, phản ánh của cử tri đã từng bước được làm rõ và giải quyết kịp 

thời, dứt điểm; tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri cơ bản được đáp 

ứng, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo...Tại kỳ họp này, cử tri mong 

muốn tỉnh đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm; đồng hành, hỗ trợ 

giải quyết dứt điểm những tồn tại về ô nhiễm môi trường, thủ t c đất đai, đền 

bù giải phóng mặt bằng... 

ĐC.222 

 

 07.  HAN. Khởi tố vụ 5 người trong gia đình tử vong sau bữa ăn ở 

Hưng Yên//Đời sống và Pháp luật. - 2022. - Ngày 04 tháng 7. - Tr.13 

Ngày 30/6/2022, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh 

Hưng Yên đã thông tin về tiến độ điều tra v  5 người tử vong bất thường, xảy 

ra sau bữa cơm trưa ngày 26/12/2021 tại gia đình ông NVS ở thôn Lai Hạ 

Trung, xã Hùng An, huyện Kim Động. Khi tiếp nhận v  án, ban đầu cơ quan 

chức năng nhận định đây có thể là v  ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, sau khi 

nhận thấy tính chất phức tạp, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố v  án hình 

sự đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn Bộ Công an để làm rõ 

nguyên nhân v  việc. 

ĐC.226 
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08.  Vân Khuê. Nhóm đối tượng nam, nữ dương tính với ma túy trong 

quán karaoke//An ninh Thủ đô. - 2022. - Ngày 05 tháng 7/2022. - Tr.15 

Ngày 29/6/2022, Công an huyện Ân Thi tiến hành kiểm tra quán 

karaoke Bảo An KTV, thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi do Vũ Văn 

Trường quản lý. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 8 đối 

tượng nghi vấn sử d ng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra và giám định, lực 

lượng công an đã phát hiện, thu giữ 1 gói ma túy, loại ketamine, khối lượng 

0,190g và các vật d ng liên quan. Kết quả test nhanh có 7/8 đối tượng dương 

tính với ma túy tổng hợp. Hiện tại, cơ quan Công an đang tạm giữ 2 đối 

tượng về hành vị tổ chức sử d ng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Văn Trường 

(sinh năm 1992, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi) và Nguyễn An Phương (sinh năm 

1984, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động). 

ĐC.226 

 

09.  Thùy Anh. Ném nhầm quả nổ vào nhà hàng xóm vì tư thù//Công 

an nhân dân. - 2022. - Ngày 06 tháng 7. - Tr.5; cũng xem: Đời sống và Pháp 

luật. - 2022. - Ngày 08 tháng 7. - Tr.12 

Ngày 05/7/2022, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa 

phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện 

Khoái Châu cùng các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án hủy hoại tài 

sản, bắt giữ 3 đối tượng nhiều lần ném chất nổ vào một nhà dân trên địa bàn 

xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Trong đó, Phạm Như Quý (sinh năm 1993, 

xã Đại Tập, huyện Khoái Châu) là đối tượng hình sự cộm cán, từng có 1 tiền 

sự về hành vi cố ý hủy hoại tài sản. Theo cơ quan điều tra, Quý có mâu thuẫn 

từ trước với một người ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Để “giải quyết mâu 

thuẫn”, Quý đã lên kế hoạch ném chất nổ (là pháo tự chế) vào nhà người có 

mâu thuẫn với mình. Tuy nhiên, do không thông thạo địa hình cùng với việc 

nhà ông Ph và người có mâu thuẫn với Quý nằm cạnh nhau nên Quý và các 

đồng phạm đã ném nhầm chất nổ 3 lần vào nhà ông Ph. Hiện, Công an huyện 

Nghi Lộc đã khởi tố v  án, khởi tố đối tượng Quý và đồng phạm về hành vi cố 

ý hủy hoại tài sản. 

ĐC.226 

 

10. Thủy Hà. Tỉnh Hưng Yên: Đa dạng hình thức truyền thông về 

BHXH tự nguyện//An sinh xã hội. - 2022. - Ngày 07 tháng 7. - Tr.8-9 

 Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả phát triển 

BHXH, BHYT  nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng. Tuy nhiên, nhờ đa 

dạng và linh hoạt các giải pháp truyền thông, đến nay công tác phát triển 

BHXH tự nguyện của tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hưởng 

ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, toàn tỉnh đã tổ chức 25 hội 

nghị và 74 cuộc tuyên truyền theo mô hình nhóm nhỏ vận động trực tiếp 

người dân ngay tại thôn, xóm với sự tham gia của trên 2.400 người. Kết quả 

đã tăng mới 30 người tham gia BHXH tự nguyện, 71 người tham gia BHYT 
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hộ gia đình. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 13.411 người tham gia 

BHXH tự nguyện, đạt 62% kế hoạch năm. 

ĐC.265 

 

 

KINH TẾ 

 

 
11. Nguyễn Hải Tiến. Trà cảnh lên ngôi, dân Văn Giang có tiền 

tỷ//Nông thôn ngày nay. - 2022. - Ngày 08 tháng 7. - Tr.8-9 

Kế thừa và phát huy nghề truyền thống trồng, kinh doanh cây cảnh, đặc 

biệt là cây hoa trà, nhiều hộ dân ở xã Ph ng Công, huyện văn Giang đã có 

cuộc sống sung túc. Anh Phạm Hoành Sơn, Trưởng nhóm liên kết sản xuất trà 

cảnh của xã Ph ng Công cho biết, từ năm 2019 đến nay, cây cảnh hoa trà 

"lên ngôi", bán được giá cao, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã có thu nhập từ 

3-10 tỷ đồng (tùy trồng nhiều hay ít). Tiêu biểu như nhà vườn Hơn - Tươi, 

trồng 2 mẫu trà cảnh, mỗi năm thu được 1,4 tỷ đồng; nhà vườn Điện - Hiệp 

với 5 mẫu trà, đầu năm 2022, bán tỉa 1/3 sản lượng cũng thu được 1,5 tỷ 

đồng; gia đình anh Sơn có 2 mẫu cây cảnh hoa trà, 3 năm gần đây anh cũng 

thu được gần 4 tỷ đồng.... 

ĐC.424.7 


