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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

01.  Trung Hiếu.  Hưng Yên: Tháng 8/2020, hoàn thành chương trình 

hỗ trợ xây nhà ở cho hộ người có công và hộ nghèo//Đại đoàn kết. - 2020. - 

Ngày 02 tháng 6. - Tr.4 

Theo thống kê, tổng số hộ người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên được phê duyệt thực hiện xây nhà ở là 1.537 hộ với tổng kinh phí 

hỗ trợ 122,96 tỷ đồng. Đến thời điểm này, tỉnh đã cơ bản hoàn thành đợt 1 

việc triển khai hỗ trợ xây nhà ở cho hộ người có công và hộ nghèo. Để đảm 

bảo tiến độ, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí hỗ 

trợ, việc xây dựng của các hộ gia đình với mục tiêu phấn đấu hoàn thành 

chương trình trong tháng 8/2020. 

              ĐC.2 

 

02.  Bảo Châu.  Những “bữa tiệc” tinh thần ý nghĩa đón chào Tết Thiếu 

nhi//Pháp luật Việt Nam. - 20. - Ngày 31 tháng 5. - Tr.19 

Nhân dịp Tết Thiếu nhi, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Đông Đô show đã 

dành tặng 40 suất quà (quần áo, bánh kẹo, sữa) cho các em nhỏ mồ côi đang 

được nuôi dưỡng tại chùa Thiên Hương thuộc thị xã Mỹ Hào. 

              ĐC.2 

 

03.  Linh Anh.  Hưng Yên: Nhiều mô hình sáng tạo trong phong trào 

thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”//Pháp luật và Xã hội. - 2020. - Ngày 02 tháng 6. 

- Tr.9 

Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã tập trung 

chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" với nhiều biện 

pháp, nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm 

vụ, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy cán bộ chiến sỹ phấn 

đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn 2015 - 2020, 

Công an tỉnh đã có hơn 5.700 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng 

với các danh hiệu cao quý như:  Huân chương Chiến công, Huân chương bảo 

vệ Tổ quốc, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an, Cờ thi đua của Thủ tướng 

Chính phủ. 

              ĐC.226 

 

04.  Thế Vinh.  Chiêu lừa “độc” từ đặt lịch hẹn chuyển tiền trên app 

ngân hàng//Sức khỏe và Đời sống. - 2020. - Ngày 05 tháng 6. - Tr.13 

Công an phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho 

biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ một vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra 

trên địa bàn, với chiêu thức tinh vi. Đối tượng đã lợi dụng tính năng trên ứng 

dụng (app) ngân hàng trực tuyến, để từ đó lừa đảo hàng loạt cửa hàng bán 

vàng và điện thoại trên địa bàn Hà Nội. Đối tượng Nguyễn Minh Thanh, sinh 
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năm 1996, trú tại xóm 6, thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên đã có 1 tiền án, 1 tiền sự, liên quan tới các hành vi mua bán 

trái phép chất ma túy và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

              ĐC.226 

 

 

KINH TẾ 

 

 

05.  Hưng Yên xuất khẩu vải chín sớm sang Đông Âu//Công Thương. - 

2020. - Ngày 03 tháng 6. - Tr.9 

Năm nay, vùng vải lai chín sớm của huyện Phù Cừ bội thu và được giá. 

Sau nhiều năm chiếm lĩnh thị trường nội địa bởi chất lượng vượt trội, năm 

2020, lần đầu tiên vải Phù Cừ được xuất khẩu sang nước ngoài. Bước đầu, đã 

có hơn 100 tấn vải lai chín sớm của huyện được xuất sang thị trường Đông 

Âu và Trung Quốc với mức giá ổn định trên 20.000 đồng/kg; riêng vải trứng 

có giá trên 60.000 đồng/kg. Sản phẩm vải lai chín sớm Phù Cừ đã được cấp 

nhãn hiệu chứng nhận vào năm 2016. Loại vải này có đặc điểm như quả to, 

vỏ quả vàng đậm, màu sáng đẹp, không bị sâu đầu cuống, vị ngọt thơm đặc 

trưng...  

ĐC.4 

 

06.  Hồng Minh.  Thành phố Hưng Yên có thêm 7 sản phẩm OCOP 3-4 

sao//Đầu tư. - 2020. - Ngày 03 tháng 6. - Tr.13 

Triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), 

thời gian qua, thành phố Hưng Yên đã chỉ đạo các ngành, địa phương tiến 

hành rà soát, xác định các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc địa phương, bảo 

đảm tiêu chuẩn để phát triển thành sản phẩm OCOP. Tính đến quý I/2020, 

thành phố Hưng Yên đã có 7 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng OCOP 3-4 

sao. Trong đó, sản phẩm hạt sen, long nhãn của Công ty TNHH Lai Hoài (xã 

Hồng Nam, thành phố Hưng Yên) được xếp hạng 4 sao, xuất khẩu đi Hàn 

Quốc, Nhật Bản...Các sản phẩm của Công ty Cổ phần rau, củ, quả Nhật Việt; 

Hợp tác xã Nhãn lồng Tiên Châu cũng đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, 

xem xét công nhận sản phẩm OCOP năm 2020. 

              ĐC.4 

 

07.  Mỹ Linh.  Hòa Phong vững vàng xây dựng nông thôn mới//Đầu tư. 

- 2020. - Ngày 03 tháng 6. - Tr.13 

Phát triển nghề truyền thống kết hợp với áp dụng thành công công 

nghệ nuôi trồng thủy sản tiên tiến, hiện đại của Mỹ - tạo sông trong ao (cá 

sông nuôi trong ao đạt doanh thu 20 tỷ đồng/năm) xã Hòa Phong, thị xã Mỹ 

Hào đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần làm nên bộ mặt nông thôn 

mới của huyện. Hiện tại, Hòa Phong có 7/7 làng nghề mộc mỹ nghệ và dân 
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dụng, với 1.700 hộ dân làm nghề. Doanh thu từ 7 làng nghề đạt trên 440 tỷ 

đồng/năm, chiếm 54% doanh thu của toàn xã, thu nhập bình quân của lao 

động nghề mộc đạt khoảng 100 triệu đồng/người/năm. 

              ĐC.4 

 

08.  NL. Hưng Yên duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch khu nhà ở HBT// 

Khoa học và Đời sống. - 2020. - Ngày 03 tháng 6. - Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở HBT. Theo phê duyệt, quy 

mô khu đất lập quy hoạch chi tiết dự án có diện tích khoảng 4,85ha nằm trên 

địa bàn quản lý của thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Dân số trong khu 

vực lập quy hoạch dự kiến khoảng 1.200 người. Đơn vị tổ chức lập quy hoạch 

là Công ty CP Đầu tư phát triển HBT. 

              ĐC.441 

 

 

 

 


