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01. Trần Thị Thanh Thủy.  Hiệu quả từ quy chế phối hợp giữa Ban 

Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ở Hưng Yên//Tuyên 

giáo. - Số 3 năm 2020. - Tr.65-68 

Những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm của tỉnh Hưng Yên khi 

triển khai thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư 

về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà 

nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải 

quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. 

              ĐC.2 

 

02.  Phạm Hoàng.  Hưng Yên: 160 dự án mới cần thu hồi đất//Nông 

thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 30 tháng 3. - Tr.12; cũng xem Tài nguyên và 

Môi trường. - 2020 -  Ngày 31 tháng 3. - Tr.10 

Năm 2020, Hưng Yên có 160 dự án mới cần thu hồi đất với tổng diện 

tích trên 454 ha, phê duyệt thêm 185 dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha 

với tổng diện tích trên 235 ha đất lúa. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đang đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn 

thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt làm 

căn cứ thực hiện các bước về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Sở 

cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất của các địa phương, các dự án đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã tham mưu với UBND tỉnh đưa ra khỏi danh mục 57 dự án đầu tư với tổng 

diện tích trên 75 ha do 3 năm không triển khai. 

              ĐC.2 

 

03.  Phạm Trung.  Hưng Yên phạt doanh nghiệp tự ý san lấp 2,7 ha đất 

trồng lúa//Tài nguyên và Môi trường. - 2020. - Ngày 02 tháng 4. - Tr.4 

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định xử phạt 160 triệu đồng 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Phúc Đại 

Cát do đã tự ý san lấp mặt bằng với diện tích 2,7ha đất trồng lúa khi chưa 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. UBND tỉnh yêu cầu Công ty 

Cổ phần Phúc Đại Cát phải dừng ngay việc tự ý san lấp mặt bằng; hoàn thiện 

hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất để thực hiện dự án, trình cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

ĐC.2 

 

 

 



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 

 
2/2 

 

  

 

 

04.  Nguyễn Thị Ngân.  Sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên trong 

kháng chiến chống thực dân Pháp//Lịch sử Đảng. - Số 352 tháng 3 năm 2020. 

- Tr.104-108 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quán triệt 

đường lối kháng chiến "toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh", 

Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo quân và dân trong tỉnh vượt qua muôn 

vàn khó khăn gian khổ, vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng. Cán bộ, đảng 

viên đã  kiên trì bám dân, bám đất, lập ra các khu du kích, căn cứ du kích tạo 

điều kiện xây dựng lực lượng tại chỗ vững mạnh, góp phần vào thắng lợi của 

cả dân tộc. Qua đó, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh Hưng 

Yên giữ vai trò quyết định trong cuộc kháng chiến chống trực dân Pháp. 

              ĐC.219 

 

05.  An ninh - trật tự: Công an thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên// 

Nhân dân.- 2020. - Ngày 31 tháng 3. - Tr.8 

Công an thành phố Hưng Yên cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính đối với chị Phạm Thị Lựu, xã Liên Phương, thành phố 

Hưng Yên số tiền 10.000 triệu đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin 

sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận nhân dân liên quan đến tình hình 

dịch Covid-19. Đối trượng Lựu thừa nhận, do nghe nhầm nội dung trên loa 

truyền thanh của xã Liên Phương truyên truyền về công tác phòng, chống 

dịch bệnh cho nên đã đăng lên mạng xã hội tin tức không đúng sự thật. Hiện 

đối tượng đã đính chính thông tin trên Facebook và cam kết không tái phạm. 

              ĐC.226 

 

  
 

 

  

 

 

 


