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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 
 

01. Phạm Hà. Hưng Yên thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công//Nhân 

dân. - 2022. - Ngày 20 tháng 11. - Tr.6 

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, tổng nguồn vốn ngân sách đầu 

tư của tỉnh năm 2022 là hơn 10.800 tỷ đồng. Trong đó kế hoạch Thủ tướng 

Chính phủ giao là hơn 4.570 tỷ đồng, kế hoạch vốn địa phương giao bổ sung 

hơn 6.238 tỷ đồng. Sau 10 tháng triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, 

tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh là hơn 4.762 tỷ đồng, đạt khoảng 

104% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt khoảng 45% kế 

hoạch vốn địa phương giao. Tuy nhiên, bên cạnh những dự án cả chủ đầu tư 

và nhà thầu nỗ lực triển khai, tổ chức thi công, có khối lượng thanh toán lớn, 

kết quả giải ngân khá tốt, thì vẫn còn có một số dự án chậm giải ngân, tỷ lệ 

giải ngân đạt thấp, thậm chí có cả dự án chuyển tiếp từ năm trước sang đến 

nay vẫn chưa giải ngân…. 

ĐC.2 

 

02. Hà Thủy. Tỉnh Hưng Yên có 13.177 người tham gia BHXH tự 

nguyện//Lao động. - 2022. - Ngày 24 tháng 11. - Tr.4 

Theo BHXH tỉnh Hưng Yên, để chính sách BHXH, BHYT thực sự đến 

với từng người dân, việc tuyên truyền là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Từ đầu 

năm 2022, BHXH tỉnh đã tổ chức 541 hội nghị, cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ 

trên toàn tỉnh với sự tham gia của 11.337 người. Ngoài ra, BHXH tỉnh còn 

phối hợp với Bưu điện tỉnh đẩy mạnh truyền thông trên Fanpage của đơn vị 

và chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị tăng 

cường truyền thông chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên các 

trang mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube của cá nhân. Tính đến hết tháng 

10/2022, toàn tỉnh có 13.177 người tham gia BHXH tự nguyện; 1.137.481 

người tham gia BHYT; tăng 14.753 người (1,3%) so với tháng 12/2021; đạt 

98,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. 

ĐC.2 
 

03. Hạ Linh. Biến phòng bảo vệ thành sới bạc//An ninh Thủ đô. - 2022. 

- Ngày 25 tháng 11. - Tr.14 

Ngày 19/11/2022, Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên phối hợp 

Công an xã Giai Phạm phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng (đều là công 

nhân) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức "chơi liêng” tại phòng bảo vệ 

Công ty nệm Mousse thuộc địa phận thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên 

Mỹ. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ gần 60 triệu đồng và nhiều vật 

chứng có liên quan. Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng đã làm rõ 

thêm 3 đối tượng cũng đánh bạc tại đây nhưng bỏ về trước. Vụ việc đang tiếp 

tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. 

ĐC.226 
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04. Vân Khuê.  Bắt 2 đối tượng mua bán bằng cấp, giấy tờ giả//An ninh 

Thủ đô. - 2022. - Ngày 25 tháng 11. - Tr.15. 

Ngày 24/11/2022, Công an thị xã Mỹ Hào cho biết đang áp dụng các 

biện pháp tố tụng đối với 2 đối tượng mua bán, làm giả tài liệu của cơ quan 

tổ chức. Trước đó, sáng 15/11/2022, tại khu vực bến xe thị xã Mỹ Hào, thuộc 

tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp 

với Công an phường Nhân Hòa tiến hành kiểm tra, phát hiện đối tượng Lý 

Văn Xuân (sinh năm 1988, trú tại xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang) đang có hành vi bán 1 bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông nghi là 

giả và 2 tờ giấy A4 có ghi nội dung “Bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ 

thông” cho 1 nam thanh niên với số tiền 2 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, 

Xuân khai nhận các tài liệu trên đều là giả. Tiến hành khám xét chỗ ở của 

Xuân, cơ quan chức năng thu giữ 23 tài liệu nghi là giả các loại văn bằng, 

bảng điểm. Qua điều tra, Công an thị xã Mỹ Hào xác định toàn bộ số giấy tờ 

trên Xuân đã đặt mua của Vũ Mạnh Tuấn (sinh năm 1989, trú tại huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên Bái). Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn, Công an thu giữ 

hàng trăm phôi văn bằng, chứng chỉ giả, hàng chục con dấu giả, cùng nhiều 

máy móc và các vật chứng có liên quan. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra 

mở rộng. 

ĐC.226 

 

05. Thanh Hà. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam: Tập huấn 

nghiệp vụ cho cán bộ Hội NCT tỉnh Hưng Yên//Người cao tuổi. - 2022. - 

Ngày 23 tháng 11. - Tr.42 

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội NCT Việt Nam với Bộ Tài 

nguyên và Môi trường trong l nh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 

2022 -2026; ngày 22/11/2022, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội 

nghị tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường và triển khai Chương trình Mục 

tiêu Quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030 cho cán bộ làm công tác Hội NCT 

tỉnh Hưng Yên. Hưng Yên là địa phương có nhiều mô hình, kinh nghiệm về 

NCT tham gia bảo vệ môi trường phòng, chống rác thải nhựa. Hội nghị tập 

huấn nhằm tiếp tục tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức trách nhiệm 

và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội 

viên Hội NCT và cộng đồng.... 

ĐC.258 

 

 

KINH TẾ 
 

 

06.  Quỳnh Nga.  Khu công nghiệp Yên Mỹ đón thêm 2 dự án//Đầu tư. 

- 2022. - Ngày 18 tháng 11. - Tr.3 
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Ngày 11/11/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã 

trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án trong Khu công nghiệp Yên 

Mỹ: Dự án công nghiệp Titan Hưng Yên (chủ đầu tư là Công ty TNHH Titan 

Corporation) xây dựng nhà xưởng, nhà kho, diện tích 26 ha, tổng vốn đầu tư 

khoảng 78 triệu USD và Dự án kho lưu trữ hàng hóa, nhà máy sản xuất AIG 

(chủ đầu tư là Công ty Cổ phần nguyện liệu Á Châu AIG) xây dựng trung 

tâm, kho lưu trữ các sản phẩm của Tập đoàn AIG, diện tích khoảng 4 ha, tổng 

vốn đầu tư 20 triệu USD. 

ĐC.43 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 
07.  Trường THPT Văn Giang: Những món quà trước thềm kỷ niệm 40 

năm Ngày Nhà giáo Việt Nam//Giáo dục và Thời đại. - 2022. - Ngày 21 tháng 

11. - Tr.11 

Trường THPT Văn Giang (huyện Văn Giang) hiện nay tiền thân là 

trường cấp 3 Văn Giang được thành lập từ tháng 6/1965. Trải gần 60 năm 

xây dựng và phát triển, Trường THPT Văn Giang  đã khẳng định vị thế trong 

hệ thống giáo dục của tỉnh với bề dày truyền thống dạy tốt, học tốt. Năm họᴄ 

2021-2022, nhà trường có 482/483 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 

99,79%. Trong đó, 402 học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1, nhiều học sinh 

trúng tuуển ᴄáᴄ trường đại họᴄ hàng đầu như Ngoại Thương, Báᴄh Khoa, 

Kinh tế Quốᴄ dân…Hướng đến 60 năm thành lập trường, thầу ᴠà trò THPT 

Văn Giang không ngừng nỗ lựᴄ thaу đổi ᴄả ᴠề ᴄhất ᴠà lượng trong ᴄông táᴄ 

dạу, họᴄ, tạo tiền đề mở ra những hi ᴠọng mới, ᴄơ hội mới.  

ĐC.533 

 

08. Trường THPT Đức Hợp (Hưng Yên) hướng đến mô hình trường 

học hạnh phúc//Giáo dục và Thời đại. - 2022. - Ngày 21 tháng 11. - Tr.11. 

Với phương châm “Trường như nhà, thầy, cô như cha mẹ, bạn bè như 

anh em ruột thịt” những năm qua, trường THPT Đức Hợp (huyện Kim Động) 

đã trở thành "nơi ước đến, chốn mong về" của giáo viên và các thế hệ học 

trò, trở thành điểm sáng xây dựng trường học hạnh phúc trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên. Tại Trường THPT Đức Hợp, học sinh được học những tiết học 

hạnh phúc, những lớp học hạnh phúc, ở đó, thầy, cô giáo có sự thay đổi về 

phương pháp giảng dạy phù hợp với từng nội dung và từng kiểu bài; các em 

được tham gia các câu lạc bộ lớp ghép (gồm nhiều độ tuổi khác nhau để tăng 

cường tình bạn) và thỏa mãn đam mê, cũng như năng lực, sở trưởng của 

mình. Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với 

phụ huynh, học sinh để kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của học 
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sinh, ghi nhận phản ánh của phụ huynh nhằm có những chỉ đạo, điều chỉnh 

các hoạt động giáo dục của nhà trường hiệu quả hơn. 

ĐC.533 

 

09. Minh Trí. Trường THPT Khoái Châu (Hưng Yên): 60 năm chắp 

cánh ước mơ nơi xứ nhãn//Giáo dục và Thời đại. - 2022. - Ngày 24 tháng 11. 

- Tr.18. 

Ngày 13/11/2022, Trường THPT Khoái Châu (huyện Khoái Châu) tổ 

chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1962 - 2022) và đón nhận Huân chương 

Độc lập hạng Ba. Trường THPT Khoái Châu được thành lập từ năm 1962, 

trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã khẳng định được vị 

thế của một ngôi trường có truyền thống dạy tốt, học tốt, có bề dày thành tích, 

là nơi gieo hạt giống tri thức, ươm mầm tài năng, nâng cánh ước mơ cho 

nhiều thế hệ học trò. Từ 3 lớp, với 158 học sinh của năm đầu mới thành lập, 

đến nay, Trường THPT Khoái Châu đã có hơn 32.000 học sinh từng theo học, 

tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học và cao đẳng luôn đứng ở tốp đầu 

của tỉnh... Dưới mái Trường THPT Khoái Châu, nhiều thế hệ học sinh đã trở 

thành các nhà khoa học, anh hùng lực lượng vũ trang, s  quan cao cấp, 

chuyên gia trong các l nh vực kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục…tích cực 

đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước... 

ĐC.533 

 

 
 

 

 


