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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 
 

 

01.  Bình Minh.  Dịch vụ bưu chính hành chính công//Bưu điện. - 2020. 

- Ngày 06, 09 tháng 6 - Tr.6, 7 

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 16/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích, những năm qua Bưu điện tỉnh Hưng 

Yên đã thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Thủ tướng, Tổng Công ty 

Bưu điện Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính, cải 

cách thủ tục hành chính. Ghi nhận của phóng viên Báo Bưu điện Việt Nam về 

kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Bưu điện huyện Văn Lâm, Bưu điện huyện Phù 

Cừ, Bưu điện tỉnh Hưng Yên. 

              ĐC.2 
 

02.  Bùi Tư.  Cục Thuế Hưng Yên thu ngân sách đạt 38,8% so với dự 

toán//Thời báo Tài chính Việt Nam. - 2020. - Ngày 08 tháng 6. - Tr.8 

Cục Thuế tỉnh cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã thu 

ngân sách được 616,9 tỷ đồng, đạt 38,8% so với dự toán, tăng 5,6% so với 

cùng kỳ năm 2019. Trong đó, có một số khoản thu đạt khá là thu thuế thu 

nhập cá nhân, đạt 48,8% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ; thu từ tiền sử 

dụng đất đạt 67,9% dự toán, tăng 57,9%; thu phí, lệ phí đạt 52,25% dự toán, 

tăng 1,55%; thu khác ngân sách đạt 61% dự toán, tăng 33,6% so với cùng kỳ. 

Còn lại, đa số các khoản thu đều đạt thấp và giảm so với năm 2019, đặc biệt 

là khoản thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, mới đạt 25,1% dự toán, chỉ 

bằng 77,7% so với năm 2019; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài mới đạt 31,9% dự toán, bằng 94,6% so với cùng kỳ năm 2019; 

thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 39,7% dự toán, bằng 79,1% so 

với năm 2019. 

              ĐC.2 
 

03.  Trung Hiếu.  Hưng Yên: Giám sát chặt chẽ quá trình chi trả hỗ 

trợ//Đại đoàn kết. - 2020. - Ngày 09 tháng 6. - Tr.5 

Triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 

các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tính đến 

nay, tỉnh Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ đối với hơn 110.000 

người thuộc các nhóm đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo và bảo 

trợ xã hội với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng. Trong qúa trình triển khai thực 

hiện Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tăng cường giám sát chặt chẽ nhằm 

ngăn chặn hành vi trục lợi chính sách, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người 

dân. Ngoài các gói hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh cũng có nhiều chính sách linh 

hoạt để chăm lo cho người nghèo, người có công với cách mạng, người cao 

tuổi, đối tượng yếu thế trong xã hội… 

ĐC.2 
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04.  Tư Hoành.  Tỉnh Hưng Yên: Một kiểu thu hồi đất…“lạ đời”//Cựu 

Chiến binh Việt Nam. - 2020 - Ngày 11 tháng 6. - Tr.1,13 

Phóng viên Báo Cựu Chiến binh Việt Nam tìm hiểu, phản ánh sự thật 

về đơn thư khiếu kiện của ông Vũ Trường Sâm, thương binh 2/4, đảng viên 

chi bộ 4, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên liên quan đến việc thu hồi đất 

để triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 39 đoạn qua thành phố Hưng 

Yên đến nay đã 13 năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, dù trước đó phần 

diện tích làm đường lấn vào đã được gia đình ông bàn giao mặt bằng để thực 

hiện dự án. 

              ĐC.2 

  

05.  Thiện Hoàng.  Hưng Yên: Ủng hộ hơn 2 tỷ 440 triệu đồng trong 

phòng chống dịch Covid//Cựu Chiến binh Việt Nam. - 2020. - Ngày 11 tháng 

6. - Tr.6 

Hưởng ứng lời kêu g i  Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch 

Covid-19  của  y ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Hưng Yên, các 

cấp Hội Cựu Chiến binh trong toàn tỉnh đã ủng hộ được hơn 2 tỷ 440 triệu 

đồng, 27.813 chiếc khẩu trang, 5 máy đo thân nhiệt, 110 bộ quần áo bảo hộ, 

600 đôi găng tay, 400 lít dầu ăn, 4.700 kg gạo...cán bộ, hội viên các cấp đều 

tích cực tham gia tại các chốt kiểm dịch, phối hợp tổ chức 1.198 buổi tuyên 

truyền qua mạng zalo, tin nhắn.... 

              ĐC.258 

 

06.  Trà Vân.  Chàng trai vượt qua nghịch cảnh và hành động đáng 

khâm phục vì cộng đồng//Thanh tra. - 2020. - Ngày 09 tháng 6. - Tr.12 

Anh Đặng Văn Tĩnh, sinh năm 1986 tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ 

có số phận không may mắn, bị liệt tứ chi, phải gắn bó với chiếc xe lăn từ bé 

nhưng lại có khát khao cống hiến vì cộng đồng, chia sẻ những khó khăn với 

các bạn cùng cảnh ngộ. Anh Tĩnh đã thành lập Hội người khuyết tật với tên 

g i "Mái ấm tình thương" gồm 40 thành viên. Đều đặn hàng tháng, các thành 

viên dạo quanh các con phố từ Hưng Yên tới Hà Nội bán đĩa nhạc, bông tăm, 

tự tổ chức sáng tác và biểu diễn các chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện. 

Câu lạc bộ của anh cũng là chiếc cầu nối giữa những nhà hảo tâm với người 

khuyết tật, giúp nhiều người khiếm thị tìm được công việc thích hợp. 

              ĐC.259 
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KINH TẾ 

 

 

 07.  B.T.  Hưng Yên: Sản phẩm mật ong hoa nhãn được xếp hạng 4 

sao//Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 10 tháng 6. - Tr.10 

Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 

- 2020, định hướng đến năm 2025, sản phẩm mật ong hoa nhãn là một trong 

những sản phẩm chủ lực tham gia chương trình OCOP của tỉnh Hưng Yên. 

Hiện nay, sản phẩm mật ong hoa nhãn được sản xuất ở nhiều xã, phường 

thuộc địa bàn thành phố Hưng Yên và huyện Khoái Châu với hơn 100 hộ sản 

xuất. Sản lượng trung bình mỗi năm đạt trên 165 tấn. Sản phẩm được đánh 

giá sơ bộ xếp hạng 4 sao và được định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, 

đạt 4 sao trong năm 2020. 

              ĐC.4 

 

 08.  PV.  Hưng Yên: Thu hút thêm 24 dự án//Công Thương. - 2020. - 

Ngày 10 tháng 6. - Tr.9 

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, trong 5 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh thu 

hút mới 24 dự án đầu tư, trong đó có 12 dự án đầu tư nguồn vốn trong nước, 

12 dự án đầu tư có vốn nước ngoài; tổng vốn đầu tư đăng ký là 736 tỷ đồng 

và 27,6 triệu USD. Trong khu công nghiệp thu hút được 14 dự án đầu tư, vốn 

đầu tư đăng ký khoảng 414 tỷ đồng và 23,5 triệu USD. Đối với ngoài khu 

công nghiệp thu hút được 10 dự án đầu tư, vốn đầu tư đăng ký khoảng 322 tỷ 

đồng và 4,1 triệu USD. 

              ĐC.4 

 

09.  Ngọc Thủy.  Canh tác hữu cơ và xây dựng liên kết: Nhãn Miền 

Thiết nâng giá trị//Kinh tế nông thôn. - 2020. - Ngày 05 tháng 6. - Tr.22-23 

Bằng phương pháp trồng hữu cơ, giống nhãn Miền Thiết thuộc huyện 

Khoái Châu cho năng suất và chất lượng cao, nhiều năm qua đã mang lại 

nguồn thu lớn cho cho các nhà vườn. Lợi thế của việc áp dụng phương pháp 

canh tác hữu cơ sẽ tạo cho quá trình chăm sóc, thu hoạch, đặc biệt là áp dụng 

các phương pháp khoa h c kỹ thuật được chặt chẽ: từ khâu bón phân, định 

tán, tỉa cành, định quả và phun thuốc đều được triển khai một cách đồng bộ, 

từ đó cho ra sản phẩm trái nhãn có chất lượng tốt. Với năng suất 7 - 8 tạ/sào, 

giá bán với loại có mẫu mã đẹp khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg, người làm 

vườn có thể thu đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 

              ĐC.424.5 
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KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

10.  PV.  Hưng Yên: Trên 400 trường học đạt chuẩn quốc gia//Giáo dục 

và Thời đại. - 2020. - Ngày 06 tháng 6. - Tr.6 

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, từ năm 2017 đến 

nay toàn tỉnh có 153 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia, nâng 

tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 426 trường, đạt 100% chỉ tiêu theo kế 

hoạch. Trong đó, khối mầm non có 60 trường, tiểu h c có 35 trường, THCS 

có 51 trường và 7 trường THPT. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân 

sách nhà nước cấp huyện, cấp xã và nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cấp 

tỉnh, nguồn chương trình mục tiêu quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới; 

nguồn từ xã hội hóa lên đến hàng nghìn tỷ đồng. 

              ĐC.53 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

11. Phạm Hà.  Hưng Yên: Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân//Nhân dân. - 2020. - Ngày 09 tháng 6. - Tr.4 

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 04/10/2016 của Tỉnh ủy Hưng 

Yên nhiệm kỳ 2015-2020 về chương trình bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân trong tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, 

ngành y tế tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng đa dạng hóa 

dịch vụ y tế để m i người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đem đến sự hài 

lòng cho nhân dân. 

              ĐC.6 

 

12.  Thu Thủy.  Môi trường nông thôn Hưng Yên đang khởi sắc//Tài 

nguyên và Môi trường. - 2020. - Ngày 04 tháng 6. - Tr.7 

Trong khoảng 5 - 10 năm trở lại đây, môi trường nông thôn tỉnh Hưng 

Yên đã có những thay đổi tích cực: Tỷ lệ rác thải sinh hoạt nông thôn được 

thu gom, xử lý tăng; người lao động thu gom rác thải của các tổ, đội vệ sinh 

môi trường tại các thôn, khu dân cư được quan tâm hỗ trợ nên hoạt động ổn 

định, hiệu quả. Công tác thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật được tăng 

cường. Ứng dụng công nghệ tiên tiến Johkasou của Nhật Bản trong xử lý rác 

thải, nước thải sinh hoạt. Hoàn thành cơ bản việc kiểm soát ô nhiễm môi 

trường của các làng nghề. 

              ĐC.63 
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VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 

 

 

13.  Phùng Văn Khai.  Bâng khuâng hạt gạo đồng làng//Đại đoàn kết - 

Tinh hoa Việt. - 2020. - Ngày 10 tháng 6. - Tr.22 

Nhà thơ Lưu Tuấn Kiệt quê ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang đến 

với thơ, văn khá muộn (khi ông đã rời quân ngũ) nhưng lại sớm có mặt trong 

đội ngũ những người làm văn h c, nghệ thuật Hưng Yên khi tách tỉnh. Hồn 

thơ Lưu Tuấn Kiệt luôn luôn trẻ trung, độc đáo bởi nghệ thuật  ảo hóa , 

cách sử dụng các biện pháp tu từ sáng tạo. Tư tưởng trong thơ ông chìm dưới 

lớp hình ảnh, những hình ảnh quen nhưng nhờ cách nhìn mà trở thành mới lạ. 

 

              ĐC.83 

 

 


