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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  PV - TTXVN.  Hưng Yên tập trung cải thiện chỉ số quản trị và 

hành chính công//Nhân dân. - 2019. - Ngày 12 tháng 6. - Tr.1,2 

Hưng Yên đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm 

nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI). Năm 2018, Hưng Yên 

xếp thứ 35 trong số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước về chỉ số PAPI, tăng sáu 

bậc so với năm 2017. Trong đó, một số tiêu chí được xếp vào nhóm các tỉnh, 

thành phố đạt điểm cao nhất như: Tham gia người dân ở cấp cơ sở, kiểm soát 

tham nhũng trong khu vực công; cung ứng dịch vụ công… Ðể nâng cao chỉ số 

PAPI năm 2019, tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp và có 

biện pháp nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch 

vụ công của bộ máy chính quyền các cấp... 

              ĐC.2 

 

02. M.Lê. Vụ lập khống giấy chứng nhận nghỉ việc, giấy ra viện ở 

huyện Mỹ Hào (Hưng Yên): Khởi tố 15 đối tượng liên quan//Bảo hiểm xã 

hội. - 2019. - Ngày 11 tháng 6. - Tr.6 

Nhận được tin báo tố giác tội phạm, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công 

an tỉnh Hưng Yên tiến hành xác minh: trong năm 2017, Trung tâm Y tế huyện 

Mỹ Hào đã cấp tổng cộng 612 giấy chứng nhận nghỉ việc, 01 giấy ra viện cho 

467 người để hưởng chế độ BHXH. Trong đó, chủ yếu cấp cho công nhân của 

Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam, có địa chỉ tại Khu công 

nghiệp Phúc Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và Công ty TNHH 

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy Việt Nam (thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn 

Lâm). 11 cán bộ thuộc Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào và 4 đồng phạm đã cấp 

khống hàng trăm giấy chứng nhận nghỉ việc và giấy ra viện, để hưởng lợi bất 

chính số tiền trên 540 triệu đồng. Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên 

đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố các bị can trên theo quy 

định của pháp luật. 

              ĐC.2 

 

03.  Hoàng Anh. 18 nội dung tố cáo quan xã Tân Lập lộng quyền// 

Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 14 tháng 6. - Tr.4 

Theo phản ánh của người dân xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, trong nhiều 

năm qua, hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp, đất công tại các thôn Liêu 

Hạ, Nho Lâm đã bị bán trái thẩm quyền thông qua hoạt động tổ chức đấu 

thầu, xác nhận quyền sử dụng của chính quyền địa phương. 18 nội dung tố 

cáo của người dân khẳng định hàng loạt quan chức xã Tân Lập, thôn Liêu 

Hạ, Nho Lâm đã cấu kết với nhau để mua bán đất trục lợi tiền tỷ. Để tiếp tục 

làm rõ những khuất tất trong việc bán đất trái thẩm quyền tại xã Tân Lập, 

nhóm phóng viên cũng nhiều lần liên hệ và đến làm việc tại UBND huyện Yên 



Thư mục trích báo, tạp chí phản ánh về Hưng Yên 

THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN - Số 4 – Bạch Đằng- Minh Khai – thành phố Hưng Yên 

 
2/4  

 

 

 

 

Mỹ, tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua UBND huyện Yên Mỹ vẫn im lặng, 

không có bất cứ một động thái nào. 

              ĐC.226 

 

04.  Hoàng Hằng.  Hưng Yên: Thành lập mới 12 chi hội nghề nghiệp// 

Nông thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 14 tháng 6. - Tr.8 

Ngày 10/6/2019, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội thảo 

chia sẻ kinh nghiệm thành lập chi, tổ hội nghề nghiệp và tổng kết 3 năm thực 

hiện Đề án 24-ĐA/HNDVN ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương 

Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp. Sau 3 năm thực 

hiện Đề án, toàn tỉnh thành lập mới 12chi hội nghề nghiệp với 556 thành viên 

và 41 tổ hội nghề nghiệp với 1.125 thành viên. Các chi, tổ hội nghề nghiệp 

được thành lập tập trung chủ yếu ở các ngành nghề: Trồng cây ăn quả, cây 

có múi, trồng hoa, cây cảnh, cây dược liệu, nghề mộc, nuôi cá, chế biến dược 

liệu, trồng rau an toàn, nghề mộc, làm hương… 

              ĐC.258 

 

 

KINH TẾ 

 

 

05.   PV.  Hưng Yên tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích kinh tế tập thể phát 

triển// Nhân dân. - 2019. - Ngày 08 tháng 6. - Tr.3 

Ngày 07/6/2019, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm 

thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và 

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Sau 15 năm triển khai, thực hiện, kinh tế 

tập thể tỉnh nhà đã đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng cho sự 

phát triển chung. Hưng Yên hiện nay có 1.326 tổ hợp tác (THT), 361 hợp tác 

xã (HTX). Các HTX có hơn 66.000 thành viên tham gia, tổng số vốn hoạt 

động và giá trị tài sản hơn 426 tỷ đồng. Năm 2018, tổng doanh thu của các 

HTX đạt gần 420 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh thành lập mới từ 20-

25 HTX, 100 THT và thành lập hai liên hiệp HTX, có từ 70%-80% số HTX 

hoạt động hiệu quả, mỗi năm bồi dưỡng cho 30% cán bộ quản lý, cán bộ 

chuyên môn của HTX... 

              ĐC.4 

 

06.  Phạm Hà. Hưng Yên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng 

nông thôn mới//Nhân dân. - 2019. - Ngày 13 tháng 6. - Tr.1,2 

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27/6/2019 của Tỉnh 

ủy Hưng Yên về chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, giá trị gia tăng cao, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn 

mới. Hiện nay sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã có 

những chuyển biến rõ nét đạt nhiều tiêu chí như mục tiêu đề ra, góp phần làm 
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thay đổi diện mạo ở nông thôn, mang lại sự hài lòng cho đại bộ phận người 

dân trên địa bàn tỉnh. 

              ĐC.42 

 

07.   TB.  Hưng Yên điều chỉnh quy hoạch Công viên hồ An Vũ gần 60 

ha//Khoa học và Đời sống. - 2019. - Ngày 14 tháng 6. - Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên hồ An Vũ, thành phố Hưng Yên. Theo 

phê duyệt, mục tiêu của đồ án quy hoạch là xây dựng Công viên hồ An Vũ trở 

thành một công viên cây xanh có hệ thống hạ tầng dịch vụ đồng bộ, có giá trị 

cao về kiến trúc cảnh quan và môi trường sinh thái, phục vụ tốt nhu cầu vui 

chơi, giải trí, du lịch dịch vụ cho nhân dân. Phạm vi ranh giới nghiên cứu lập 

điều chỉnh quy hoạch được thực hiện trên địa phận quản lý của các phường: 

Lê Lợi, Quang Trung, Hồng Châu. Chủ đầu tư lập quy hoạch là UBND thành 

phố Hưng Yên, với quy mô khoảng 59,973 ha.... 

              ĐC.441 

      

08.   Đ.T.  Dấu hiệu kém chất lượng dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp Minh Khai: Trách nhiệm của Tổng Công ty 319 ở đâu// Pháp luật Việt 

Nam. - 2019. - Ngày 14 tháng 6. - Tr.14 

Dự án Khu làng nghề cụm công nghiệp Minh Khai, huyện Văn Lâm 

được Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên cấp Giấy phép xây dựng số 30/GPXD-SXD, 

ngày 16/5/2016, chủ đầu tư Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng (đơn vị thực 

hiện Chi nhánh Hưng Yên) được khởi công từ ngày 26/5/2016 và hoàn thành 

31/12/2018. Mặc dù các hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật đã được Sở Xây 

dựng Hưng Yên nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng hệ thống 

thoát nước thải không hoạt động được, các hạng mục cây xanh cách ly để 

ngăn khói bụi giữa cụm công nghiệp với khu dân cư không có…Trước thực 

trạng trên, người dân đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc thanh 

kiểm tra để làm rõ. 

              ĐC.441 

  

09.  Thư Kỳ.  Lập quy hoạch chung đô thị Văn Giang - Hưng Yên//Tài 

nguyên và Môi trường. - 2019. - Ngày 11 tháng 6. - Tr.12 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đồng ý chủ trương lập Quy hoạch 

chung đô thị Văn Giang, giao Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND tỉnh Hưng Yên 

trong quá trình lập, thẩm định và trình phê duyệt bảo đảm theo quy định của 

pháp luật. Đô thị Văn Giang được định hướng phát triển đến năm 2030 là đô 

thị loại III và thuộc nhóm đô thị khuyến khích phát triển nhanh và độc lập. 

Hiện nay, huyện Văn Giang trở thành trọng điểm kinh tế của tỉnh, là đầu mối 

giao thông của vùng Thủ đô Hà Nội, tập trung phát triển lĩnh vực thương mại, 

dịch vụ du lịch, giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học kỹ thuật và nhà ở sinh 

thái. Mục tiêu xây dựng huyện Văn Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV trước 
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năm 2020, toàn huyện đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại III, thành lập thị xã Văn 

Giang trước năm 2030. 

              ĐC.441 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

10.  Nguyễn Văn Học.  Giải quyết ô nhiễm làng nghề thách thức không 

nhỏ//Sức khỏe và Đời sống. - 2019. - Ngày 16 tháng 6. - Tr.4 

Làng nghề truyền thống đã tồn tại và phát triển từ lâu, mang lại nhiều 

giá trị kinh tế, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động. Nhưng cách làm 

nặng tính tự phát, không có quy hoạch dẫn đến ô nhiễm môi trường. Với gần 

1.000 hộ, đa số làm nghề tái chế nhựa, làng Khoai (Minh Khai) thị trấn Như 

Quỳnh, huyện Văn Lâm hiện đang đứng trong danh sách những ngôi làng ô 

nhiễm nhất cả nước. Mỗi ngày làng Khoai nhập khoảng 200 tấn rác phế liệu 

rồi tái chế thành các loại đồ dùng như túi nilon, dây buộc, ống nhựa cung cấp 

cho thị trường, nhưng đến nay vẫn chưa có một phương án tổng thể đủ mạnh 

để đảm bảo cho làng nghề phát triển bền vững. 

              ĐC.63 

 

      

 

 

       

 

 

 

 

 


