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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Phạm Văn Giỏi.  Hưng Yên: Nhiều kiến nghị về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19//Đại biểu nhân dân. - 2021. - Ngày 13 tháng 10. - Tr.4 

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, Đoàn Đại biểu 

quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tiếp xúc trực tuyến cử tri của 10/10 huyện, 

thị, thành phố trên địa bàn. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri đã phát 

biểu, kiến nghị một số vấn đề như đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, 

độc trên internet và mạng xã hội; các nội dung về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, nổi bật là tăng cường các nguồn lực y tế, bảo đảm an sinh xã hội, 

hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bổ sung vaccine ngừa 

Covid-19 cho địa phương, tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân; kiến nghị 

các vấn đề về tư pháp, ô nhiễm môi trường, giải phóng mặt bằng, phòng 

chống tham nhũng, phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông tại địa phương... 

Đây là các ý kiến rất cụ thể, xác đáng, có căn cứ, phản ánh nguyện vọng 

chính đáng của cử tri đối với các đại biểu quốc hội và cấp ủy, chính quyền 

địa phương. 

ĐC.2 

 

02.  Nam Dũng.  Viết tiếp bài. Chính quyền có “bất lực” trước vi 

phạm pháp luật? tại Hưng Yên. Tỉnh ra “tối hậu thư”, huyện Tiên Lữ vẫn 

“lừng chừng” khó hiểu?//Thanh Tra. - 2021. - Ngày 12 tháng 10. - Tr.6 

Báo Thanh tra đã phản ánh, tại đội 9, thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến, 

huyện Tiên Lữ có tình trạng công trình xây dựng trái phép trên hành lang an 

toàn giao thông tại vòng xuyến nút giao quốc lộ 39A với tỉnh lộ 376, nhưng 

gần một năm qua, UBND huyện Tiên Lữ vẫn “bất lực” trước vi phạm này. 

Ngày 20/9/2021, Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên đã có Công văn số 619 thông 

báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về kết quả xử lý, giải tỏa vi phạm hành 

lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng công trình trái phép 

trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, đến thời điểm 

hiện tại, UBND huyện Tiên Lữ cũng như xã Thiện Phiến vẫn án binh bất 

động, “đồng hành” cùng vi phạm pháp luật. Phóng viên Báo Thanh tra cũng 

đã liên hệ với UBND huyện Tiên Lữ, song cũng chỉ nhận được sự im lặng từ 

phía chính quyền. 

ĐC.2 

 

03.  Phạm Hà.  HĐND tỉnh Hưng Yên tiếp tục đổi mới nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động//Nhân dân. - 2021. - Ngày 10 tháng 10. - Tr.6 

Trong 5 năm qua (2016-2021) bức tranh kinh tế, xã hội trên địa bàn 

tỉnh được tô điểm với nhiều gam màu sáng, nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng 

kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 8,32%, cao hơn so với bình quân 

cả nước. Năm 2020, tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ công nhận 
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hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, 

văn hoá, xã hội được nâng cao, phúc lợi xã hội được bảo đảm...Đóng góp vào 

sự phát triển đó có vai trò quan trọng của HĐND tỉnh. Nhiệm kỳ 2016-2021, 

hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, đáp ứng nguyện vọng chính 

đáng của cử tri, có nhiều quyết sách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã 

hội, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND 

tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, 

tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển nhanh, bền vững. 

ĐC.222 

 

04.  Doãn Thị Nguyệt. “Mái nhà chung” ấm áp yêu thương của hội 

viên, phụ nữ Hưng Yên//Phụ nữ Việt Nam. - 2021. - Ngày 13 tháng 10. - 

Tr.2+15 

Nhiệm kỳ 2016-2021, cán bộ, hội viên phụ nữ Hưng Yên luôn đoàn 

kết, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động của Hội, tham gia 

xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các cấp Hội trong tỉnh 

đã bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và cấp ủy đảng, đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, thu hút đông 

đảo hội viên tham gia, hưởng ứng. Toàn tỉnh hiện có 225 mô hình “Hũ gạo 

tình thương”, 87 mô hình “Phế liệu sạch”, 70 tổ phụ nữ nhân ai, 95 câu lạc 

bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon, 139 câu lạc bộ bóng chuyền hơi.... 

ĐC.255 

 

05.  Mai Ngoan.  Hưng Yên nhân rộng mô hình tốt của NCT//Người 

cao tuổi. - 2021. -  Ngày 12 tháng 10. - Tr.5 

Tỉnh Hưng Yên hiện có 75.000 người cao tuổi trực tiếp tham gia lao 

động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, phát triển kinh tế dưới nhiều hình thức. 

Trong đó 2.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, gần 1.500 người cao tuổi là 

chủ trang trại và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm 

cho hàng nghìn lao động. 161/161 hội người cao tuổi cơ sở xây dựng được 

“Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” với tổng số tiền trên 25 tỷ 

đồng. 160/900 chi hội có quỹ bình quân 500.000đồng/hội viên, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc thăm hỏi, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ 

chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí, thi đấu thể thao... 

ĐC.258 
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KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

06.  Tào Nga - Quỳnh Trang.  Học sinh “mắc kẹt” yên tâm học 

hành//Nông thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 13 tháng 10. - Tr.5 

Ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên 

cho biết, tỉnh hiện có 300.000 học sinh ở các cấp đang học trực tuyến theo sự 

chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Từ đầu năm học mới, Sở đã chỉ đạo, 

hướng dẫn các trường trên địa bàn tỉnh sẵn sàng tiếp nhận, tạo điều kiện cho 

học sinh các tỉnh khác có nguyện vọng học tập tại trường nơi cư trú trong 

thời gian phòng, chống dịch Covid-19, phụ huynh học sinh chỉ cần làm thủ 

tục đăng ký, trường sẽ tiếp nhận học sinh vào học.  

ĐC.53 
  

 


