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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 

01. Hà Anh.  Đại tướng Tô Lâm tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó 

khăn tỉnh Hưng Yên: Tiếp tục chăm lo, hỗ trợ người lao động khó khăn, người bị 

mất việc, giãn việc//Lao động. - 2023. - Ngày 12 tháng 01. - Tr.4 

Ngày 11/01/2023, Đoàn công tác của Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy 

viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đến thăm và tặng quà 

nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Hưng Yên. Cùng đi có các đồng chí: 

Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngọ 

Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhân dịp này, Đại 

tướng Tô Lâm đã tặng 40 tỉ đồng hỗ trợ xây 500 nhà đại đoàn kết cho người nghèo 

tỉnh Hưng Yên; cùng đại diện lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hưng Yên trao quà cho gia đình 

chính sách, người có công, người nghèo, công nhân lao động hoàn cảnh khó 

khăn… 

ĐC.2 

 

02.  Hà Anh. Tặng quà Tết công nhân tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên//Báo Lao 

động. - 2023. - Ngày 07 tháng 01. - Tr.5 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ông Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên 

Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước làm Trưởng đoàn công tác đã tới xã 

Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để thăm hỏi, động viên, trao quà cho 

người có công, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên 

viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.   

ĐC.2 

 

03. Triệu Hồ. Tỉnh Hưng Yên: Năm 2022, phát huy vai trò người cao tuổi 

trên nhiều lĩnh vực//Người cao tuổi. - 2023. - Ngày 11 tháng 01. - Tr.4 

Mặc dù trong năm 2022 còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, song các 

cấp Hội NCT trong tỉnh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ theo hướng thích 

ứng, linh hoạt, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Năm 2022, toàn tỉnh có 

8.301 hội viên mới được kết nạp, nâng tổng số lên 219.895 hội viên. Trong công 

tác phát huy vai trò NCT, có 3.712 hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền, 

MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở. Có 161 Ban thanh tra Nhân dân kiêm Ban giám 

sát đầu tư tại cộng đồng với 1.255 thành viên, trong đó phần lớn là NCT. Có 1.987 

NCT tham gia tổ hoà giải, giải quyết những mâu thuẫn nội bộ Nhân dân, góp phần 

bảo đảm bình yên, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, 

100% NCT được Ngân sách Nhà nước mua Bảo hiểm Y tế, tạo điều kiện cho NCT 

đi khám chữa bệnh; toàn tỉnh có 1.798 CLB, thu hút 56 nghìn NCT tham gia.... 

ĐC.258 
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KINH TẾ 

 

 

04.  Trung Quân. “Thủ phủ” chuối Khoái Châu đùi hiu ngày cận tết//Nông 

nghiệp Việt Nam. - 2023. - Ngày 12 tháng 01. - Tr.10 

Xã Tứ Dân được xem là nơi khởi đầu và là địa phương trồng chuối tiêu 

hồng trọng điểm của huyện Khoái Châu. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên 

đán, tuy nhiên, người trồng chuối ở đây vẫn đứng ngồi không yên vì chuối đã đến 

kỳ thu hoạch mà vắng bóng thương lái về hỏi mua. Lý do khiến đầu mối thu mua 

lớn ở các tỉnh xa dần không phải vì chất lượng chuối hay giá bán cao mà chủ yếu 

do tỷ lệ chuối mắc bệnh vàng lá ngày càng nhiều, hiện nay, chưa có cách nào 

phòng trị. 

ĐC.424.5 

 

05.  Vườn bưởi trĩu quả chơi Tết ở Hưng Yên//Làng nghề Việt Nam. - 2023. 

- Số (tháng 01). - Tr.5 

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2023, bên cạnh đào, quất, 

mai…được phần lớn người mua chơi tết lựa chọn, trong một vài năm trở lại đây, 

những chậu bưởi trĩu quả đã trở thành phổ biến trong danh mục cây cảnh ngày tết. 

Hàng ngàn chậu bưởi đã được đặt mua từ sớm, đặc biệt có những chậu bưởi cổ 

thụ có giá trị lên tới cả trăm triệu đồng được chủ các vườn bưởi trưng bày để phục 

vụ nhu cầu chơi tết củα ngườı dân. 

ĐC.424.7 

 

 


