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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 
 

01.  HĐND một số tỉnh khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm 2022//Đại 

biểu nhân dân. - 2022. - Ngày 09 tháng 12. - Tr.7 

Năm 2022, Hưng Yên đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả 

các lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,4% (mức tăng 

trưởng kinh tế cao nhất trong vòng 12 năm trở lại đây); tổng vốn đầu tư phát 

triển toàn xã hội đạt 57.618 tỷ đồng, tăng 45,53%; thu ngân sách tăng đột 

biến, ước đạt 50.850 tỷ đồng, tăng 2,67 lần; cải cách hành chính chuyển biến 

rõ rệt, các chỉ số liên quan đều tăng bậc so với cùng kỳ…Tuy nhiên, tiến độ 

triển khai một số dự án đầu tư sản xuất công nghiệp còn chậm; một số doanh 

nghiệp gặp khó khăn trong việc hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau 

đại dịch; việc thực hiện các hoạt động xúc tiến mở rộng thị trường du lịch còn 

hạn chế; vấn đề về ô nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm…Năm 

2023, UBND tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các doanh 

nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng 

phát triển công nghiệp công nghệ hiện đại có giá trị gia tăng cao, thân thiện 

với môi trường; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, thương 

mại, dịch vụ và đô thị; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và cải thiện 

đời sống Nhân dân; tăng cường cải cách hành chính và phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí… 

ĐC.222 

 

02. V.Hương. Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hưng Yên khiến 2 người tử 

vong//Đời sống và Pháp luật. - 2022. - Ngày 06 tháng 12. - Tr.22 

Ngày  03/12/2022, tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thái (thôn Ngọc Nha 

Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm 

trọng khiến ông Bùi Đình Hòa (sinh năm 1956, hộ khẩu thường trú tại tỉnh 

Thái Bình) và chị Dương Thị Ngoan (sinh năm 1991, trú tại xã Tân Châu, 

huyện Khoái Châu) tử vong. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa 

phương và các lực lượng chức năng đã có mặt để tham gia chữa cháy, cứu 

nạn cứu hộ. Sau gần 1 giờ tích cực thực hiện các biện pháp chữa cháy thì 

đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn bà Nguyễn 

Thị Thái không có mặt ở nhà. Hiện lực lượng chức năng đã tổ chức khám 

nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn 

đến vụ hỏa hoạn. 

ĐC.226 
 

03. Khánh Ngân.  Xác minh vụ nhóm thanh niên bị đánh trọng thương 

ở tiệm cắt tóc//Đời sống và Pháp luật. - 2022. - Ngày 05 tháng 12. - Tr.23 

Ngày 30/11/2022, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh nhóm thanh 

niên đang ngồi trong quán cắt tóc thì bị nhóm thanh niên khác cầm hung khí 

lao vào hành hung, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Sự việc xảy ra tại 
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quán cắt tóc ở xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Theo lời kể của 

nạn nhân D, chiều ngày 29/11/2022, D cùng khoảng 3 - 4 thanh niên khác 

đang ngồi ở quán chờ cắt tóc, thì bị nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào 

hành hung. Nguyên nhân vụ xô xát được xác định là do một nam thanh niên 

đang chờ cắt tóc có mâu thuẫn với nhóm người này. Hiện cơ quan chức năng 

đang điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

ĐC.226 
 

04. Doãn Thành Đạt. Hội viên chung sức, NTM xứ nhãn “bừng 

sáng//Nông thôn ngày nay. - 2022. - Ngày 05 tháng 12. - Tr.7. 

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới 

(NT ) nâng cao, NT  kiểu mẫu, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các 

cấp Hội tập trung thực hiện một số tiêu chí phù hợp với chức năng của Hội 

như: H  trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; tham gia đào 

tạo nghề; xây dựng thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng; thu gom rác thải, vệ sinh 

môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn...Trong đó, đẩy mạnh hoạt động 

tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu...thu hút sự tham gia tích cực của hội viên nông 

dân. Năm 2021, các cấp Hội đã vận động hội viên nông dân đóng góp được 

hàng trăm tỷ đồng; 5.823 ngày công; hiến 9.405 m
2
 đất; sửa chữa, làm mới 

58 km đường giao thông, 576 chiếc cầu, cống; sửa chữa, kiên cố hóa 12 km 

kênh mương. Các cấp Hội đã xây dựng hơn 500 mô hình bảo vệ môi trường; 

đảm nhiệm trồng, chăm sóc hơn 40 km đường hoa, hàng cây nông dân; xây 

dựng hàng trăm bể chứa vỏ bao, bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, 

góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.... 

ĐC.258 
 

05. Thanh Hà. Tỉnh Hưng Yên: Phát huy vai trò NCT làm kinh tế giỏi, 

đóng góp xây dựng quê hương//Người cao tuổi. - 2022. - Ngày 08 tháng 12. - 

Tr.1+2 

Ngày 07/12/2022, Hội NCT tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 5 

năm phong trào NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2017-2022. Tỉnh Hưng Yên 

hiện có gần 220.000 hội viên NCT, số đông NCT còn sức khỏe, vẫn tiếp tục 

cùng người thân trong gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để 

xóa nghèo, làm giàu, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Toàn tỉnh có trên 

85.000 hội viên NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ. Trong đó có 9.615 NCT làm kinh tế giỏi, 3.265 NCT làm chủ trang trại, 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; giải quyết việc làm cho 

cho hàng vạn lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển, thu ngân sách 

địa phương. Tại Hội nghị, UBND tỉnh tặng B ng khen 10 cá nhân, Hội NCT 

tỉnh khen thưởng 35 cá nhân NCT xuất sắc trong phong trào thi đua NCT làm 

kinh tế giỏi giai đoạn 2017-2022. 

ĐC.258 
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KINH TẾ 
 

 

06.  Đ.H. Hưng Yên: Phát triển chăn nuôi theo hướng sạch//Nông thôn 

ngày nay. - 2022. - Ngày 08 tháng 12. - Tr.8 

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đề án “phát triển chăn nuôi an toàn 

sinh học, chăn nuôi VietGAP đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm 

và bảo vệ môi trường” nh m phát triển ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất 

sạch, bền vững theo chu i ngành hàng gắn với chương trình m i xã một sản 

phẩm (OCOP). Tỉnh đang phấn đấu đến năm 2025 ổn định đàn vật nuôi đạt 

tổng sản lượng thịt hơi khoảng 175.000 tấn. Đàn gia súc đạt 550.000 - 

580.000 con lợn, hơn 42.000 con bò và duy trì mức hơn 10 triệu con gia 

cầm... 

ĐC.426 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


