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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01. Thanh Hải.  Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu giám sát công 

tác bầu cử tại Hưng Yên, Thái Bình//Đại biểu nhân dân. - 2021. - Ngày 20 

tháng 3. - Tr.1,2 

Ngày 19/3/2021, Đoàn kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Phó Chủ tịch 

Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử 

tỉnh Hưng Yên. Báo cáo với Đoàn công tác, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên 

Trần Quốc Toản cho biết, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh Hưng 

Yên đã thống nhất giới thiệu 10 người thuộc các cơ quan, tổ chức ở địa 

phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cùng với 3 đại biểu do Trung 

ương giới thiệu, 106 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 618 người ứng cử đại 

biểu HĐND huyện, 7.771 người ứng cử đại biểu HĐND xã. Ngày 14/3/2021, 

kết thúc thời gian nhận hồ sơ đã có 31 hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã 

gửi đến các Ủy ban bầu cử. 

ĐC.2 

 

02.  Lê Bình. Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tạo thuận lợi nhất để cử tri 

thực hiện quyền bầu cử//Đại biểu nhân dân. - 2021. - Ngày 22 tháng 3. - 

Tr.1,3 

Trong 3 địa phương (Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình) Đoàn kiểm 

tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm 

Trưởng đoàn đến làm việc thì riêng tỉnh Hưng Yên chưa bảo đảm số dư người 

ứng cử cao. Qua phân tích số liệu tỉnh báo cáo, Đoàn kiểm tra, giám sát nhận 

thấy, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội sau hai bước hiệp thương hiện 

mới chỉ đạt số dư tối thiểu theo quy định của Luật Bầu cử (giới thiệụ 13 người 

để bầu 7 đại biểu Quốc hội). Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng 

đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hưng Yên cam 

kết và khẳng định sẽ vận dụng tốt quy định pháp luật hiện hành khi tiến hành 

các bước tiếp theo để chuẩn bị bầu cử với phương châm thống nhất từ các 

cấp ủy đến chính quyền địa phương là đúng luật, đúng người, đúng quy trình, 

đúng thời gian và đồng thuận (phương châm 5 Đ).  

ĐC.2 

 

03.  Thu Đông.  Hòa Phát Hưng Yên được giao lập quy hoạch mở 

rộng Khu công nghiệp Yên Mỹ II//Khoa học và Đời sống. - 2021. - Ngày 24 

tháng 3. - Tr.13 
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UBND tỉnh Hưng Yên đã giao Công ty TNHH Phát triển hạ tầng khu 

công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 

1/200 điều chỉnh mở rộng Khu công nghiệp Yên Mỹ II. Khu đất lập quy hoạch 

thuộc địa bàn quản lý của các xã: Trung Hưng, Trung Hòa và thị trấn Yên 

Mỹ, huyện Yên Mỹ với tổng diện tích nghiên cứu khoảng 647,51ha. UBND 

tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH Phát triển hạ tầng khu công nghiệp 

Hòa Phát Hưng Yên phối hợp với Sở Xây dựng và Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh chỉ đạo đơn vị tư vấn tiến hành lập quy hoạch, lấy ý kiến các tổ 

chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong khu vực và hoàn thiện hồ sơ quy 

hoạch đảm bảo đúng quy trình, quy cách lập đồ án quy hoạch xây dựng. 

ĐC.2 

 

04.  Vân Hồng. Sống “ngắc ngoải” bên sông Bắc Hưng Hải//Nông 

thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 25 tháng 3. - Tr.12 

Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại thôn Nho Lâm, xã Ngọc Lâm, 

thị xã Mỹ Hào sống trong nỗi sợ hãi vì ô nhiễm nghiêm trọng (nước bốc mùi 

khó chịu, đen quánh) từ sông Bắc Hưng Hải. Người dân đã nhiều lần kiến 

nghị lên cơ quan chức năng nhưng cho đến nay tình trạng này vẫn chưa được 

giải quyết. Rất mong các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên sớm tìm giải 

pháp giảm thiểu ô nhiễm sông Bắc Hưng Hải, xử lý nghiêm các doanh nghiệp 

gây ô nhiễm cho dòng sông, nhằm đảm bảo môi trường sống, sinh hoạt, sản 

xuất cho người dân. 

ĐC.2 

 

05.  Huyền Loan. Hoạt động của HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả//Đại biểu nhân dân. - 

2021. - Ngày 23 tháng 3. - Tr.5 

HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI đang dần khép lại nhiệm kỳ 2016 - 

2021 với nhiều dấu ấn. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, HĐND tỉnh đã luôn 

bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, thực hiện toàn diện, hiệu quả chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà 

nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của 

nhân dân. Những kết quả HĐND tỉnh đã đạt được góp phần quan trọng cùng 

hệ thống chính trị toàn tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển của địa 

phương. 

ĐC.222 

 

06.  Sơn Nguyễn. Hoạt động của HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tạo chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành// 

Đại biểu nhân dân. - 2021 - Ngày 23 tháng 3. - Tr.5 

Cùng với nâng cao chất lượng, hiệu quả các nghị quyết, nhiệm kỳ 

2016 - 2021, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Hưng Yên có nhiều đổi mới 

về phương thức thực hiện, nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Thông qua 
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giám sát, giải trình, chất vấn, HĐND tỉnh đã làm rõ trách nhiệm, chỉ ra nhiều 

giải pháp quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương kịp thời khắc phục, 

xử lý. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy nhà 

nước từ tỉnh đến cơ sở; bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh. 

ĐC.222 

 

07. Bảo Trâm. Hoạt động của HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh// 

Đại biểu nhân dân. - 2021. - Ngày 23 tháng 3. - Tr.5 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, với nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nghị quyết 

của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác chỉ 

đạo, điều hành. Đặc biệt, năm 2020 trong bối cảnh phải chịu tác động tiêu 

cực của đại dịch Covid-19, UBND đã kiên định mục tiêu vừa bảo đảm phòng, 

chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội. Khép lại một năm đầy 

thách thức, kinh tế của tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng 6,13% và nằm trong 

nhóm 10 tỉnh đạt mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Xét trong cả giai đoạn, 

các chỉ tiêu về phát triển kinh tế của tỉnh cơ bản đạt và vượt kế hoạch theo 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết số 12/2016 của 

HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016 - 2020 đề ra. 

ĐC.222 

 

 08. ND.  Hưng Yên: Chi đoàn Hội Nông dân về nguồn//Nông thôn 

ngày nay. - 2021. - Ngày 20 tháng 3. - Tr.8 

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 - 26/3/2021). Chi đoàn Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức “Hành trình 

về địa chỉ đỏ cách mạng” tại kỳ đài Bác Hồ (xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động) 

và cây đa La Tiến (huyện Phù Cừ); thăm, tặng 14 suất quà cho cho 14 tân 

binh là con gia đình hội viên nông dân lên đường nhập ngũ năm 2021. Hoạt 

động Chi đoàn Hội Nông dân tỉnh nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống 

lịch sử cách mạng, nâng cao nhận thức và khơi dậy trong tuổi trẻ niềm tự hào 

về truyền thống vẻ vang của quê hương. 

ĐC.258 

 

09.  Nguyễn Vũ.  Gặp mặt truyền thống Tiểu đoàn 1 Long An khu vực 

phía Bắc//Quân đội nhân dân. - 2021. - Ngày 24 tháng  3. - Tr. 8,6 

Ngày 23/3/2021, tại thành phố Hưng Yên, Ban Liên lạc Hội Cựu chiến 

binh Tiểu đoàn 1 Long An - Quân khu 7 (Khu vực phía Bắc) tổ chức buổi gặp 

mặt truyền thống. Hai tỉnh Hưng Yên và Long An có mối quan hệ sâu sắc cả 

trong chiến đấu và xây dựng đất nước. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã có 

nhiều cố gắng, phát huy vị trí địa kinh tế, nhanh chóng bắt nhịp cùng sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Trong quá trình phát 

triển có sự đóng góp, đồng thuận không nhỏ của các đồng chí cựu chiến binh. 

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cũng tự hào khi có những người con Hưng Yên được 
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đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Tiểu đoàn 1 

Long An nói riêng.  

ĐC.27 

 

 

KINH TẾ 

 

 

10.  Hưng Giang. Hưng Yên: đặt mục tiêu 1,5% diện tích đất trồng 

trọt là hữu cơ//Nông nghiệp Việt Nam. - 2021. - Ngày 26 tháng 3. - Tr.10 

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có Quyết định phê duyệt Đề cương dự toán 

Đề án “Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

2030. Tỉnh sẽ xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với tiêu 

thụ trên cơ sở lựa chọn sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh 

của tỉnh và công bố rộng rãi các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ để thu hút 

các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư. Hưng Yên phấn đấu đến 

năm 2030 diện tích đất trồng trọt hữu cơ sẽ đạt khoảng 1,5% diện tích trồng 

trọt đối với các cây trồng chủ lực của tỉnh như lúa, cây ăn quả, rau. Tỷ lệ sản 

phẩm chăn nuôi hữu cơ sẽ đạt khoảng 1,5 - 2% tính trên tổng sản phẩm chăn 

nuôi đối với các sản phẩm chăn nuôi chủ lực của tỉnh như thịt gia súc, gia 

cầm, thủy cầm. 

ĐC.423 

 

11. Hưng Giang. Hưng Yên áp dụng IPM trên 1.600 ha canh 

tác//Nông nghiệp Việt Nam. - 2021. - Ngày 23 tháng 3. - Tr.10 

Một trong những giải pháp đã và đang được triển khai hiệu quả tại 

tỉnh Hưng Yên là tăng cường các lớp tập huấn cho nông dân trong quản lý 

dịch hại tổng hợp (IPM). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên 

đã tiến hành hỗ trợ cho nông dân có nhu cầu ứng dụng IPM vào sản xuất tại 

các địa phương tổ chức lớp huấn luyện nông dân (FFS) thông qua 2 hoạt 

động chính là cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn áp dụng IPM trên cây trồng cho 

các hộ nông dân tham gia và hỗ trợ một phần vật tư cho 1 vụ sản xuất đối với 

những diện tích ứng dụng IPM. Dự án được khởi động từ năm 2018, đến nay 

đã tổ chức thành công 114 lớp FFS trên các cây trồng và đã huấn luyện được 

3.520 nông dân nòng cốt. Diện tích mô hình ứng dụng IPM vào sản xuất của 

tỉnh đạt 1.669 ha với sự tham gia của 5.000 hộ nông dân 

ĐC.423 
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Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

12.  Vũ Huế.  Nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc sức khỏe người 

cao tuổi//Gia đình và Xã hội. - 2021. - Ngày 23 tháng 3. - Tr.7 

Tỉnh ta đang trong giai đoạn già hóa dân số với tỷ lệ người cao tuổi 

chiếm khoảng 16% dân số. Già hóa dân số đang đặt ra nhiều thách thức đối 

với vấn đề an sinh xã hội. Nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe người 

cao tuổi (NCT) thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, UBND tỉnh đã ban 

hành kế hoạch, đề án chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2017 - 2025. Ban đại diện Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Y tế khám sàng lọc, 

tiến hành mổ thay thủy tinh thể cho NCT, tư vấn khám sức khỏe về phòng, 

tránh các bệnh mãn tính cho NCT. Hiện nay 100% số NCT trên địa bàn tỉnh 

có bảo hiểm y tế. Toàn tỉnh thành lập 32 câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe NCT 

và 1.800 câu lạc bộ văn nghệ, thể thao thu hút gần 60.000 NCT tham gia. 

Trên 37.000 NCT có sổ quản lý sức khỏe và được khám sức khỏe định kỳ.... 

ĐC.6 

  

 
 


