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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 
01. Phạm Hà. Hưng Yên nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành 

chính công//Nhân dân. - 2022. - Ngày 23 tháng 5. - Tr.6 

Theo Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của Hưng Yên có tổng điểm số là 45.366 

điểm tăng 3.196 điểm so với năm 2020; xếp vị trí thứ 5 trong cả nước, tăng 

39 bậc so với năm 2020. Điểm nổi bật, Hưng Yên có 4 nội dung trong nhóm 

các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất toàn quốc gồm: tham gia của người 

dân, công khai minh bạch, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục 

hành chính công... 

ĐC.2 

 

02. Hải Tiến. Sạch nhà, tốt ruộng, đẹp làng quê//Nông nghiệp Việt 

Nam. - 2022. - Ngày 17 tháng 5. - Tr.12  

Tỉnh Hưng Yên có nhiều mô hình kiểu mẫu về vệ sinh môi trường, đặc 

biệt là phong trào tự phân loại và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình. Xã Tam 

Đa, huyện Phù Cừ là địa phương điển hình về tuyên truyền, vận động nhân 

dân phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Hiện nay, các tuyến 

đường trong thôn, trong xã sạch sẽ hơn trước, không có rác thải vứt bừa bãi, 

bãi rác tập trung không bị quá tải, giảm mùi hôi thối, diện mạo làng quê ngày 

càng thêm xanh sạch đẹp. 

ĐC.2 

 

03. Hà Giang. Sớm chi trả tiền gửi tiết kiệm cho người dân xã Đại 

Tập//Nhân dân. - 2022. - Ngày 26 tháng 5. - Tr.4 

Hiện nay, hàng trăm người dân trong xã Ðại Tập, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên có tiền gửi tiết kiệm vào Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) xã 

Ðại Tập rất bức xúc bởi hơn một năm nay, họ không thể rút được tiền gốc, 

tiền lãi và đang lo lắng khoản tiền gửi của mình có thể mất trắng. Nguyên 

nhân là do việc quản lý quỹ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, dẫn đến nợ xấu 

ngày càng tăng, mất khả năng chi trả. Theo UBND xã Ðại Tập, từ tháng 

3/2021, Quỹ TDND xã Ðại Tập đã có dấu hiệu mất cân đối, không chủ động 

được nguồn vốn, suy giảm cả về huy động tiết kiệm và khả năng trả nợ của 

khách hàng, người dân không thể rút tiền lãi và tiền gốc. Hoạt động của quỹ 

có dấu hiệu vi phạm pháp luật do việc lập hàng chục bộ hồ sơ khống, giả chữ 

ký rút tiền…Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Hưng Yên đã khởi tố và bắt tạm 

giam một số người làm việc ở Quỹ TDND xã Ðại Tập để điều tra, làm rõ các 

hành vi vi phạm pháp luật… 

ĐC.226 

 

04. Hạ Linh. Đột nhập nhà dân giữa ban ngày, đe dọa cướp tài sản//An 

ninh Thủ đô. - 2022. - Ngày 25 tháng 5. - Tr.14 
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Ngày 24/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Khoái 

Châu cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Khắc Nghĩa (sinh năm 

2004, trú tại xã Đại Tập, huyện Khoái Châu) về hành vi “cướp tài sản”. Theo 

cơ quan Công an, ngày 13/5/2022, bà P.T (sinh năm 1974) đang ở nhà một 

mình thì bị một đối tượng nam giới đột nhập vào nhà, dùng dao đe dọa, cướp 

2 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, 1 ví tiền...Bằng các biện pháp 

nghiệp vụ, Công an huyện Khoái Châu phối hợp với Công an xã Đại Tập tiến 

hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra và nhanh chóng xác định đối 

tượng Phạm Khắc Nghĩa là thủ phạm. 

ĐC.226 

 

05. H.N. Khởi tố 9 thanh niên cầm hung khí “náo loạn” phố 

phường//Đời sống và Pháp luật. - 2022. - Ngày 18 tháng 5. - Tr.15  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên đã ra quyết 

định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng (có độ tuổi từ 16-18 

tuổi, ở huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên) về hành vi gây rối trật tự công 

cộng. Theo cơ quan chức năng, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 04/3/2022, tại 

quán nước gần Hồ Bán Nguyệt, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, 

nhóm thanh niên do Nguyễn Cao Q (sinh năm 2005 ở phường An Tảo, thành 

phố Hưng Yên) cầm đầu xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi và đánh nhau với nhóm 4 

thanh niên khác nhưng không xảy ra thương tích. Do bực tức, Q cùng cả 

nhóm gọi thêm một số thanh niên khác đi lấy hung khí để tìm 4 thanh niên kia 

giải quyết. Trên đường đi đến địa phận thôn Tân Mỹ 1, xã Phú Cường, thành 

phố Hưng Yên, nhóm của Q đã tấn công Nguyễn Văn M (sinh năm 2005 ở xã 

Toàn Thắng, huyện Kim Động) và Nguyễn Tuấn Phong (sinh năm 2003 ở 

thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động) bị gãy xương trụ tay trái, 

rách da chảy máu phần sau vai gáy và hai tay...Hiện các cơ quan chức năng 

đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định. 

ĐC.226 

 

06. Thanh Hà. Người cao tuổi là nguồn lực rất quan trọng, là nền tảng 

cho sự phát triển//Người cao tuổi. - 2022. - Ngày 26 tháng 5. - Tr.2+15  

Ngày 25/5/2022, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban 

Quốc gia về Người cao tuổi (NCT) Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam 

làm Trưởng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên. Hiện nay, 

Hưng Yên có 192.315 NCT, trong đó 32.605 NCT từ đủ 80 tuổi trở lên không 

có lương hưu hoặc các loại trợ cấp xã hội khác được hưởng bảo trợ xã hội 

theo quy định. Ngoài các hội nghị tư vấn sức khỏe cho NCT do Hội NCT tỉnh 

tổ chức, Hội NCT ở cơ sở cũng phối hợp tổ chức trên 1.000 buổi tư vấn sức 

khỏe miễn phí và tặng quà thuốc cho 84.746 cán bộ, hội viên NCT, số tiền 

quà thuốc trị giá 2,8 tỉ đồng. Phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”, hiện 

có 3.700 NCT tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; 2.100 

NCT làm kinh tế giỏi, 1.400 NCT là chủ trang trại và các cơ sở sản xuất kinh 
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doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động, đóng góp 

đáng kể cho việc phát triển kinh tế và thu ngân sách của địa phương. NCT và 

gia đình đã hiến trên 1 triệu mét vuông đất, 60,5 tỉ đồng và 263.500 ngày 

công, góp phần để 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2019.... 

ĐC.258 

 
 

KINH TẾ 
 

 

07. L.A. Hưng Yên: duyệt quy hoạch Cụm công nghiệp Đồng 

Than//Công Thương. - 2022. - Ngày 19 tháng 5. - Tr.15 

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đồng Than, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ với 

ngành nghề chính là lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ các ngành điện tử, 

ô tô, cơ khí, công nghiệp, công nghệ cao, các dự án sử dụng tiết kiệm năng 

lượng công nghệ sạch, không gây ô nhiễm môi trường. Cụm công nghiệp 

Đồng Than có tổng nguốn vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng, trong đó vốn tự có 

chiếm 15%, còn lại là vốn vay, vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

ĐC.43 

 

08. Lam Mộc. Những làng nghề nổi tiếng Hưng Yên//Hà Nội mới 

Cuối tuần. - 2022. - Ngày 28 tháng 5. - Tr.14 

Hưng Yên không chỉ nổi tiếng với những đặc sản, những địa danh nổi 

tiếng mà còn được du khách biết đến bởi những làng nghề truyền thống lâu 

đời như: nghề đan đó, rọ Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ; nghề chạm bạc Huệ Lai, xã Phù 

Ủng, huyện Ân Thi; nghề đúc đồng Lộng Thượng, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm; 

nghề trồng và chế biến dược liệu Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm....Các 

làng nghề trên địa bàn tỉnh đã, đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 

một bộ phận không nhỏ nhân dân, góp phần quan trọng trong việc nâng cao 

đời sống, phát triển kinh tế ở địa phương. 

ĐC.47 
 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO  

 

 

09. Bảo Khánh. Định vị thương hiệu du lịch Hưng Yên//Hà Nội mới 

Cuối tuần. - 2022. - Ngày 28 tháng 5. - Tr.14 

Vào thế kỷ XVI-XVII, Hưng Yên là vùng đất phát triển với thương 

cảng Phố Hiến được mệnh danh là “Tiểu Tràng An” chỉ đứng sau Thăng 

Long - Hà Nội. Ngày nay, Hưng Yên nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc 

Bộ, có vị trí “cửa ngõ” của Thủ đô Hà Nội và sở hữu nhiều tiềm năng phát 
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triển du lịch nhờ nguồn tài nguyên văn hóa, lịch sử, sinh thái phong phú. Tuy 

nhiên, nhiều năm qua du lịch Hưng Yên chưa tạo được dấu ấn hay gây ấn 

tượng với du khách, vẫn “loay hoay” tìm cách bứt phá để định vị thương hiệu 

trên bản đồ du lịch Việt Nam.  

ĐC.699 

 

10. Thanh Bình. Xúc tiến điểm đến du lịch Hưng Yên//Đại biểu nhân 

dân. - 2022. - Ngày 21 tháng 5. - Tr.4 

Ngày 20/5/2022, tại huyện Văn Giang, đã diễn ra hội nghị xúc tiến 

điểm đến tỉnh Hưng Yên năm 2022. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã 

thẳng thắn chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế của ngành du lịch Hưng Yên như: cơ 

sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho hoạt động du lịch thiếu và yếu; sản phẩm du 

lịch nghèo nàn và chưa có sản phẩm đặc trưng để thu hút du khách; nguồn 

nhân lực trong lĩnh vực du lịch chưa chuyên nghiệp; công tác truyền thông, 

quảng bá chưa có sức hấp dẫn; du lịch Hưng Yên vẫn chưa kết nối được với 

các tỉnh, thành phố trong khu vực để hình thành các tour, tuyến du lịch ngoại 

tỉnh. Nhìn từ tổng thể, tài nguyên du lịch Hưng Yên khá tương đồng với các 

tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng nên việc tổ chức hoạt động du lịch 

của Hưng Yên gặp phải sự trùng lặp…Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần 

tham mưu với UBND tỉnh để ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu hút nhà 

đầu tư có tầm nhằm đánh thức tiềm năng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế 

quan trọng của tỉnh. Mặt khác, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, 

nghiệp vụ cho đội ngũ làm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh... 

ĐC.699 

 
 

NHÂN VẬT 

 
 

11. Nguyễn Thọng Văn. Quan Thái tể Phạm Công Trứ//An ninh thế 

giới. - 2022. - Ngày 21 tháng 5. - Tr.28-29 

Phạm Công Trứ, người làng Liêu Xuyên, tổng Liêu Xá, huyện Đường 

Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương, nay thuộc thôn Thanh Xá, xã Nghĩa 

Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Phạm Công Trứ (1599 - 1675), năm 29 

tuổi, ông đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ, xuất thân khoa Mậu Thìn, niên hiệu 

Vĩnh Tộ thứ 10 (1628) đời vua Lê Thần Tông (1619- 1643) và được giao giữ 

chức Thái thượng Tự khanh ở Hàn Lâm viện. Trải hơn 40 năm làm quan, 

Phạm Công Trứ phò tá 5 đời vua Lê, 2 đời chúa Trịnh, từng giữ nhiều chức 

vụ và cương vị khác nhau, ông đã đạt đến đỉnh cao của công danh và quyền 

lực, là người mưu lược, luôn chăm lo việc nước, tài năng xuất chúng trên mọi 

lĩnh vực. Sau khi ông mất, triều đình cho xây dựng đền thờ, vua Lê thương 

tiếc truy tặng Thái tể, ban tên thụy là Trung Cần.  

ĐC.02(91) 
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