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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

  

01. BHXH tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh tuyên truyền về BHXH, BHYT, 

BHTN cho nhân dân//Pháp luật Việt Nam. - 2022. - Ngày 15 tháng 4. - Tr.15 

Năm 2021, các chỉ tiêu, kế hoạch về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên được thực hiện và hoàn thành tốt. Tính đến hết ngày 

31/12/2021, số người tham gia BHXH là 251.545 người, đạt tỷ lệ bao phủ 

35,7% so với lực lượng lao động (vượt 0,7% kế hoạch HĐND tỉnh giao); số 

người tham gia BHTN là 228.279 người, đạt 103,8% kế hoạch BHXH Việt 

Nam giao; số người tham gia BHYT là 1.122.728 người, đạt 100,5% kế hoạch 

BHXH Việt Nam giao. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các 

chế độ, chính sách đối với người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, 

BHYT luôn kịp thời, đúng quy định...Năm 2022, BHXH tỉnh Hưng Yên tiếp tục 

đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, lợi ích, vai trò, ý nghĩa, tính nhân văn, ưu việt 

của chính sách BHXH, BHYT, BHTN để người lao động và nhân dân tích cực, 

chủ động tham gia. Đẩy mạnh cải cải hành chính, ứng dụng có hiệu quả công 

nghệ thông tin trong khâu nghiệp vụ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ 

giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính 

sách BHXH, BHYT, BHTN. 

      ĐC.265 
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02. Thu Hà. Hưng Yên: hỗ trợ đưa nông sản lên sàn//Nông thôn ngày 

nay. - 2022. - Ngày 22 tháng 4. - Tr.6 

 Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên và Bưu điện tỉnh vừa phối hợp tổ chức 

Hội nghị triển khai thỏa thuận hợp tác và kế hoạch phối hợp hỗ trợ nông dân 

chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa năm 2022. Theo 

kế hoạch, năm 2022, các đơn vị sẽ phối hợp triển khai thực hiện rà soát, thu 

thập thông tin của các hộ sản xuất nông nghiệp, cập nhật giới thiệu, bán sản 

phẩm và mở tài khoản mua hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử 

Posmart.vn; kết nối, tiêu thụ nông sản thông qua sàn giao dịch thương mại 

Posmart.vn và hệ thống điểm bán hàng của hai bên. 

ĐC.4 

 

03. Việt Nga. Hưng Yên: công bố quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp 

Phùng Chí Kiên//Công Thương. - 2022. - Ngày 21 tháng 4. - Tr.14 

UBND thị xã Mỹ Hào đã công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên. Cụm công nghiệp Phùng Chí 

Kiên có quy mô diện tích 50 ha, thuộc địa bàn quản lý của các phường: 
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Phùng Chí Kiên, Bạch Sam và xã Xuân Dục, do Công ty cổ phần phát triển hạ 

tầng Gia Hưng làm chủ đầu tư xây. Hiện trạng khu vực quy hoạch gồm đất 

canh tác nông nghiệp trên 38 ha, mặt nước ao, hồ trên 5 ha, đất trồng cây lâu 

năm trên 2,2 ha, đất ở 0,1 ha, đất kho tàng gần 1,2 ha và đất giao thông nội 

đồng trên 3,3 ha. Khu vực quy hoạch giáp với các tuyến đường lớn như 

ĐT.387, liên kết với trục trung tâm thị xã và các khu công nghiệp lân cận. 

Quy hoạch sử dụng đất gồm 73% dành cho các nhà máy, xí nghiệp công 

nghiệp; 1,6% dành cho khu hành chính công cộng, điều hành; trên 10% đất 

cây xanh, mặt nước; đất giao thông gần 12% và trên 2,5% đất hạ tầng kỹ 

thuật như xử lý nước thải, bãi đỗ xe. Dự án phấn đấu thực hiện đầu tư từ quý 

IV năm 2022, đưa vào sử dụng trong quý IV năm 2023. 
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