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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01. Doãn Xuân - Quán Dũng. Hưng Yên: Cần di dời nhà xưởng sản 

xuất nhựa ra khỏi khu dân cư//Tài nguyên và Môi trường. - 2020. - Ngày 08 

tháng 12.- Tr.12 

Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn thư phản ánh của hàng 

chục hộ dân ở thôn Quảng Lạc, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động về việc hàng 

ngày bị Công ty TNHH Sản xuất nhựa Thọ Vinh tra tấn bởi tiếng ồn, tiếng nổ 

và mùi nhựa khét lẹt. Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Thọ Vinh không 

nằm trong quy hoạch được phép xây dựng nhà xưởng, vi phạm về phòng 

chống cháy nổ, nguy cơ ô nhiễm cao...đề nghị các cơ quan chức năng nhanh 

chóng vào cuộc xử lý dứt điểm vi phạm để người dân ổn định cuộc sống. 

            ĐC.2 

 

02.  Bảo Trâm - Bách Hợp. Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hưng Yên 

khóa XVI: Sớm tham mưu lựa chọn công nghệ lò đốt rác phù hợp//Đại biểu 

nhân dân. - 2020. - Ngày 07 tháng 12. - Tr.4 

Mặc dù đã được đưa ra chất vấn tại nhiều kỳ họp HĐND tỉnh và đã 

được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo xử lý, khắc phục, song xử lý rác thải trên 

địa bàn vẫn là vấn đề “nóng”. Nguyên nhân chính được xác định do công 

nghệ xử lý rác thải áp dụng hiện nay chưa thực sự ổn định khiến các địa 

phương chưa thể thống nhất triển khai, dẫn đến tình trạng rác thải vẫn còn 

tồn đọng. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài nguyên 

và Môi trường sớm có đánh giá cụ thể, tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn 

công nghệ lò đốt rác phù hợp, để sớm tổ chức triển khai, tránh bức xúc kéo 

dài trong Nhân dân. Ngành y tế tiếp tục phổ biến, triển khai việc xã hội hóa 

trong công tác khám, chữa bệnh và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn trong thời gian tới... 

            ĐC.222 

 

03.  Huyền Loan. Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI: 

Tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên mọi lĩnh vực//Đại biểu nhân dân.- 

2020. - Ngày 07 tháng 12. - Tr.4 

  Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 14, 

HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVI đã hoàn thành tốt các nội dung, chương 

trình đề ra, tiếp tục khẳng định quyết tâm, tinh thần đoàn kết phấn đấu thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Kỳ họp không 

chỉ là đánh giá kết quả đạt được sau một năm hoạt động của các cấp, các 

ngành, các thành phần kinh tế mà còn xem xét toàn diện, khách quan nhiều 

nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của các giai đoạn tiếp theo. 

            ĐC.222 
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04.  Huyền Loan - Nguyễn Ánh. Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hưng 

Yên khóa XVI: Tìm giải pháp thu hút đầu tư, tăng thu ngân ngân sách//Đại 

biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 07 tháng 12. - Tr.4  

 Theo ý kiến của nhiều đại biểu tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa 

XVI: Toàn tỉnh cần tập trung thực hiện các giải pháp nhằm phục hồi, phát 

triển kinh tế trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước và thế giới. Để tiếp 

nhận và triển khai tốt các dự án đầu tư, Hưng Yên cần đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính trong tiếp nhận dự án, chuyển đổi mục đích đầu tư đối với dự 

án không khả thi; có giải pháp thúc đẩy giải phóng mặt bằng, lựa chọn các 

nhà đầu tư lớn có đủ năng lực, điều kiện để thúc đẩy phát triển công nghiệp 

phụ trợ, tạo động lực tăng trưởng cho nguồn thu ngân sách; đầu tư cho phát 

triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển các sản phẩm chủ lực của 

tỉnh... 

            ĐC.222 

 

05.  Diệu Linh.  Đưa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 

đến gần dân//Tuần tin tức. - 2020. - Ngày 10 tháng 12.- Tr.7 

 Là một cán bộ thu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Ân Thi, chị 

Trần Thị Minh Thịnh luôn trăn trở trước những trường hợp có hoàn cảnh khó 

khăn chẳng may ốm đau, đi viện không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) phải chịu 

nhiều chi phí. Chị Thịnh luôn tìm mọi cách để tuyên truyền, lan tỏa chính 

sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến với người dân lao động tự do. 

Năm 2019, chị đã vận động được 185 người tham gia BHXH tự nguyện, góp 

phần nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện của toàn huyện Ân Thi 

lên 1.391 người (tăng 6,6 lần so với năm 2018), đánh dấu một bước tiến vượt 

bậc trong công tác tuyên truyền và vận động người dân tự nguyện tham gia 

BHXH. 

            ĐC.265 

 

 

KINH TẾ 

 

 

 06.  Lam Thanh.  Làng hoa cúc “tiến vua” tất bật đón tết//An ninh Thủ 

đô. - 2020. - Ngày 11 tháng 12. - Tr.10 

Về thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm vào những ngày 

này, đâu đâu cũng ngát hương thơm và được nhuộm vàng bởi những cánh 

đồng hoa cúc chi khoe sắc. Cúc chi (kim cúc, hoàng cúc) còn có tên gọi khác 

là “cúc tiến vua”, bởi ngày xưa, loài hoa có tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc, 

mát gan được lựa chọn để dâng lên vua chúa. Hoa cúc chi tốt cho sức khỏe, 

hoa tươi có thể dùng ngay để pha trà, giúp an thần, tốt cho giấc ngủ. 

            ĐC.424.47 
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