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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 
 

01. Vũ Linh. Tích cực tìm giải pháp để cải thiện môi trường hệ thống 

thủy lợi Bắc Hưng Hải//Công an nhân dân. - 2022. - Ngày 23 tháng 6. - 

Tr.1+2 

 Ngày 22/6/2022, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng 

Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiến hành tiếp xúc 

cử tri tại huyện Yên Mỹ. Các cử tri huyện Yên Mỹ đã phát biểu, kiến nghị với 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, ô 

nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, công tác thực hiện chính sách an sinh 

xã hội, công tác xây dựng Công an cấp xã, vấn đề bảo vệ người tiêu 

dùng…Về các ý kiến của cử tri xoay quanh vấn đề ô nhiễm hệ thống thủy lợi 

Bắc Hưng Hải, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ 

đạo Công an các địa phương khảo sát thực tế và xác định có khoảng 1.823 

điểm xả thải có biểu hiện ô nhiễm nghiêm trọng trên toàn tuyến. Nhân dịp 

này, Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng 1 xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện 

Yên Mỹ. 

ĐC.2 

 

 02.  Phạm Hà. Hưng Yên nhân rộng mô hình hạn chế sử dụng túi 

nilon, sản phẩm nhựa sử dụng một lần//Nhân dân. - 2022. - Ngày 24 tháng 6. - 

Tr.6 

 Phong trào hướng đến hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa 

dùng một lần đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Hưng Yên triển 

khai sâu rộng và đã mang lại những chuyển biến tích cực trong công tác bảo 

vệ môi trường. Hiện nay, toàn tỉnh có 141 câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử 

dụng túi nilon” và 24 câu lạc bộ “Phụ nữa hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa 

dùng một lần”, các câu lạc bộ này đã, đang hoạt động tích cực, tạo nên 

phong trào hướng đến hạn chế sử dụng túi nilon, nói không với sản phẩm 

nhựa dùng một lần.... 

       ĐC.2 

 

03.  PV. Hưng Yên: Tập huấn nghiệp vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật//Pháp luật Việt Nam. - 2022. - Ngày 22 tháng 6. - Tr.6 

 Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn 

nghiệp vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác hòa 

giải ở cơ sở năm 2022. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu nội dung 

cơ bản, những điểm mới và việc tổ chức thực hiện Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTG ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó tập trung vào các nội 

dung: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Quyết định 25; nguyên tắc 

thực hiện; tiêu chí, điều kiện công nhận; trình tự, thủ tục đánh giá; trách 
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nhiệm của các cơ quan, tổ chức với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật.... 

   ĐC.2 

 

KINH TẾ 

 

 

 04. Vải trứng Hưng Yên được mùa, được giá//Nhân dân. - 2022. - 

Ngày 19 tháng 6. - Tr.3 

 Tỉnh Hưng Yên hiện có khoảng 230 ha vải trứng, trồng chủ yếu tại 

huyện Phù Cừ và một phần ở huyện Ân Thi. Năm nay, sản lượng vải trứng đạt 

gần 100 tấn, giá trung bình từ 100.000 - 150.000 đồng/kg, có thời điểm lên 

đến 180.000 đồng/kg và đây là lần đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường 

châu Âu. 

ĐC.425.5 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 
05. Nguyễn Việt Tiến. Nguy hại khôn lường của việc “viết 

thêm”//Người cao tuổi/. - 2022. - Ngày 22 tháng 6. - Tr.6 

 Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, ông Nguyễn Việt Tiến 

ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên là cộng tác viên tạp chí Người Cao 

tuổi đưa ra một số quan điểm về nghề báo và nhà báo, đặc biệt là nạn “phóng 

bút” viết liều, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, viết cho phái này để đánh phái 

kia, vì lợi ích cá nhân, không vì lợi ích xã hội....    

      ĐC.58 

 

06.  Khắc Hạnh. Nội dung rõ ràng, tâm thế vững vàng tạo ra uy tín tờ 

báo//Pháp luật và Xã hội. - 2022. - Ngày 21 tháng 6. - Tr.12 

 Cuối năm 2021, đầu năm 2022, các phóng viên Báo Pháp luật và Xã 

hội đã trực tiếp về tìm hiểu, chứng minh: Từ năm 1572, tại thôn Toàn Thắng, 

xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu có ngôi đình 16 gian, rộng 4.000m
2
 thờ thành 

hoàng là Vua Lê Trung Tông, cho nên việc các cụ cao tuổi trong thôn đề nghị 

chính quyền, đơn vị thi công dừng thi công Dự án Nhà văn hóa xã trên đất 

vốn là đình làng là chính đáng, có cơ sở. Từ các bài viết của mình, phóng 

viên Báo Pháp luật và Xã hội đã giúp địa phương ổn định tình hình an ninh 

trật tự và nguyện vọng xây dựng đình làng của người dân là có căn cứ, đúng 

pháp luật cần được công nhận. 

ĐC.58 
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