
Thư mục trích báo, tạp chí phản ánh về Hưng Yên 

THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN - Số 4 - Bạch Đằng - Minh Khai - thành phố Hưng Yên 

 
1/4 

 

 

 

  

 

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 
01. Phạm Hà. Hưng Yên - điểm sáng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ//Nhân 

dân. - 2022. - Ngày 30 tháng 12. - Tr.5 

Năm 2022, nền kinh tế tỉnh Hưng Yên có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 

12 năm gần đây: Tổng thu ngân sách ước hơn 50.000 tỷ đồng, đạt 260,4% dự toán, 

tăng 2,67 lần so với năm 2021; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,4%; cơ cấu kinh 

tế chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng 

(63,91%), thương mại, dịch vụ (28,60%), nông nghiệp, thủy sản (7,49%). GRDP 

bình quân đầu người 102,3 triệu đồng; năng suất lao động ước đạt 196 triệu 

đồng/lao động, tăng 11,8%....Những điểm sáng của nền kinh tế đã góp phần quan 

trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2022 phát triển nhanh, là điểm sáng 

của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 

ĐC.2 

 

02.  Phong Nam.  Hưng Yên: Xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất mua 

sắm bổ sung thiết bị dạy học//Đại biểu nhân dân. - 2022. - Ngày 30 tháng 12. - Tr.4 

Đoàn Đại biếu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiến hành giám sát tình hình thực 

hiện Nghị quyết số 88/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông (GDPT) và Nghị quyết số 51/2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ 

trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa GDPT mới theo Nghị quyết số 88 tại 

Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch 

giáo dục cho nhà trường theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học 

sinh; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá 

theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học…Tuy nhiên, vẫn 

thiếu giáo viên ở tất cả các bậc học; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và 

học ở một số cơ sở giáo dục chưa đồng bộ… Đoàn giám sát đề nghị Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hưng Yên xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung 

thiết bị dạy học để thực hiện chương trình, sách giáo khoa GDPT… 

ĐC.2 

 

03. Thanh Bình. Hưng Yên chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn 

mới//Nông nghiệp Việt Nam. - 2022.- Ngày 30 tháng 12. - Tr.5 

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về thực hiện 

chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM 

thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Mục tiêu đến năm 2025: 

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới được tổ chức 

đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 

80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi 

trường mạng. Thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM) là 

giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia (MTQG) xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện mục 



Thư mục trích báo, tạp chí phản ánh về Hưng Yên 

THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN - Số 4 - Bạch Đằng - Minh Khai - thành phố Hưng Yên 

 
2/4 

 

 

 

  

tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. 

Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi số quốc 

gia, do vậy cần triển khai một cách chủ động, linh hoạt với 3 trụ cột: Phát triển 

chính quyền số, các chủ thể kinh tế số, xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông 

thôn. Ngoài ra, chuyển đổi số trong xây dựng NTM để từng bước hình thành NTM 

thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng hoàn 

thành xã NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao, hướng đến xây dựng NTM đi vào 

chiều sâu, hiệu quả và bền vững. 

ĐC.2 

 
04.  Nhóm PV. Công an các đơn vị, địa phương tổng kết công tác năm 2022, 

triển khai công tác năm 2023//Công an nhân dân. - 2022. - Ngày 25 tháng 12. - 

Tr.3 

Ngày 24/12/2022, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công 

tác năm 2022 và triển khai công tác công an, phát động phong trào thi đua “Vì an 

ninh Tổ quốc” năm 2023. Năm 2022, Công an tỉnh Hưng Yên đã làm tốt công tác 

tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với sở, ngành, đoàn thể 

quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương, đường lối 

của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của 

Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về nhiệm vụ công tác bảo vệ an 

ninh trật tự gắn liền với các giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. 

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã 

hội và các hành vi vi phạm pháp luật; tập trung thực hiện các cao điểm tấn công, 

trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm về phòng cháy 

chữa cháy, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai cấp căn cước 

công dân gắn chíp điện tử và Đề án 06 của Chính phủ đảm bảo yêu cầu đề ra... 

ĐC.226 

 

05. Việt Hương. Phá đường dây chuyên làm giả giấy khám sức khỏe ở Hưng 

Yên//Đời sống và Pháp luật. - 2022. - Ngày 29 tháng 12. - Tr.12 

Công an huyện Yên Mỹ đã triệt phá thành công đường dây chuyên làm giả 

các loại giấy khám sức khỏe, giấy ra viện thông qua mạng xã hội. Đây là đường 

dây làm giả giấy tờ có quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, sau thời gian xác lập 

chuyên án đấu tranh, Công an huyện Yên Mỹ đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với 

Trần Thị Thu Hiền (sinh năm 1985, trú tại tổ 4, Cụm 1, phường Khương Đình, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) và Trần Ngọc Yên (sinh năm 1996, trú tại 

Xóm Dụ, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Khám xét chỗ ở hiện tại của 

Hiền và Yên, Cơ quan Công an thu giữ 10.135 tờ giấy khám sức khỏe, giấy ra viện 

có hình dấu, chữ ký để tên của một số bệnh viện như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hưng Yên, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, Bệnh viện Xanh Pôn...Trên các tờ để 

trống ảnh, thông tin của người đề nghị khám sức khỏe, người bệnh và đã ghi nội 

dung khám, có chữ ký đứng tên bác sĩ khám, kết luận; 16 con dấu Quốc huy có nội 

dung tên của các bệnh viện; 115 tên dấu chức danh các loại đề tên các giáo sư, 

tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ; 20 dấu chữ nội dung kết quả khám; 1 máy tính xách tay, 2 
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máy in, 100 tem biểu tượng lô-gô Sở Giao thông vận tải Hà Nội, mực in, mực đỏ… 

Liên quan đến đường dây này, trước đó, Công an huyện Yên Mỹ phát hiện, bắt giữ 

các đối tượng gồm Mai Văn Kỳ (sinh năm 1987) và Đỗ Thị Ngọc Ngà (sinh năm 

1991) đều thường trú tại thôn Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên về hành vi sử dụng giấy tờ giả. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Yên Mỹ đang tiếp tục điều tra mở rộng 

ĐC.226 

 

06. Khánh Ngọc - Tuệ Minh. Triệt phá đường dây cờ bạc giao dịch gần 

3.000 tỷ đồng//Đời sống và Pháp luật. - 2022. - Ngày 27 tháng 12. - Tr.17 

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 đối 

tượng trong đường dây "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc" trên mạng internet với 

tổng giao dịch gần 3.000 tỷ đồng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt 

giữ 13 đối tượng tại các tỉnh thành gồm: Hưng Yên, Bình Dương, Bắc Giang, Vĩnh 

Phúc, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối 

tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng có liên quan gồm: điện thoại 

di động, thẻ ngân hàng, hơn 10.000 trang tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội... 

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đường dây “tổ chức đánh bạc” nghìn tỷ do 

Nguyễn Thành Cương (sinh năm 1996, trú tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ) cầm 

đầu. 

ĐC.226 

 

07.  PV. Hưng Yên: Chú trọng nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở//Phụ nữ 

Việt Nam. - 2022. - Ngày 30 tháng 12. - Tr.2 

Năm 2022, các cấp Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã hướng hoạt động về cơ sở, 

tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện hiệu quả 

các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Các chỉ 

tiêu trong năm đề ra đều đạt và vượt, trong đó có nhiều việc mới, việc khó được 

triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, có sức lan tỏa rộng.  Năm 2023, các cấp 

Hội trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ 

nữ với các hình thức linh hoạt, sáng tạo, đổi mới theo chủ đề “Tập trung xây dựng 

cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở". Hội LHPN các 

huyện, thị xã, thành phố, đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2023 với 8 chỉ tiêu, 

nhiệm vụ trọng tâm như: Tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu gắn với thực hiện các khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Phụ nữ các cấp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên, nâng 

cao tỷ lệ thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội; nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp 

vụ cho cán bộ Hội các cấp theo hướng chuyện nghiệp, chuyên sâu... 

ĐC.258 

 

08.  Thanh Hà. Tỉnh Hưng Yên: Tích cực triển khai hiệu quả Đề án 1336 của 

Chính phủ//Người cao tuổi. - 2022. - Ngày 28 tháng 12. - Tr.4-5 

Sáng 27/12/2022, Hội Người cao tuổi tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 

2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2965 ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về 
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nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) theo Đề 

1336 của Chính phủ. Đến nay, toàn tỉnh đã có 42 CLB LTHTGN, trong năm 2023, 

tỉnh phấn đấu thành lập 5 CLB LTHTGN, đồng thời tiếp tục củng cố nâng cao chất 

lượng các CLB đã thành lập. Các CLB sau khi thành lập được theo dõi sát sao, chỉ 

đạo cụ thể nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót kĩ thuật, nâng cao kiến thức, kĩ 

năng cho cán bộ Hội và CLB. 

ĐC.258 

 

09.  Hà Anh.  Công đoàn mang Tết sớm tới gia đình công nhân có hoàn cảnh 

khó khăn//Lao động. - 2022. - Ngày 26 tháng 12. - Tr.5 

Ngày 24/12/2022, tại Nhà Văn hóa thị xã Mỹ Hào, Liên đoàn Lao động 

(LĐLĐ) tỉnh Hưng Yên tổ chức Chương trình “Ngày hội công nhân - Tết sum vầy - 

Xuân gắn kết”, “Chợ Tết Công đoàn” năm 2023 cho đoàn viên và công nhân lao 

động. Tại ngày hội, Ban Tổ chức đã trao 2.000 suất quà cho người lao động có 

hoàn cảnh khó khăn, diễn ra các trò chơi dân gian, thi gói bánh chưng, trả lời câu 

hỏi tìm hiểu pháp luật và các trò chơi đố vui có thưởng, tổ chức gắp thăm trúng 

thưởng với nhiều phần quà ý nghĩa cho đoàn viên công đoàn như xe máy, ti vi, tủ 

lạnh. Ban Tổ chức cũng trao tặng trên 4.500 vé mua hàng không đồng và thẻ khám 

sức khỏe miễn phí cho người lao động tại 17 gian hàng không đồng, 11 gian hàng 

bán giảm giá và khám sức khỏe cho người lao động theo chương trình phúc lợi 

đoàn viên công đoàn. 

ĐC.263 

 

 

 
  

 

 


