
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 

 
1/2 

 

  

 

 

 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

01.  Hà Thu.  Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung đô thị Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên//Khoa học và Đời sống. - 2020. - Ngày 11 tháng 3. - 

Tr.13 

Ngày 02/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 323/QĐ-

TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng 

Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch 

gồm: Huyện Văn Giang, khu vực phía Tây huyện Yên Mỹ, khu vực phía Tây 

huyện Văn Lâm và khu vực phía Bắc huyện Khoái Châu. Tổng diện tích lập 

quy hoạch khoảng 7.183,89 ha. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên bố trí nguồn 

vốn, phê duyệt tổng dự toán chi phí lập quy hoạch; phối hợp với các bộ, 

ngành liên quan tổ chức lập, trình duyệt đồ án quy hoạch đảm bảo tiến độ, 

chất lượng theo quy định của pháp luật. 

      ĐC.2 
 

 02.  Hưng Yên:  Gần 700 hộ nghèo, người có công được phê duyệt hỗ 

trợ xây dựng nhà ở//Đại đoàn kết. - 2020. - Ngày 08 tháng 3. - Tr.4 

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo và người có 

công tỉnh Hưng Yên: Đợt 1, toàn tỉnh có 693 hộ được phê duyệt hỗ trợ xây 

dựng nhà ở; trong đó, năm 2019 có 268 nhà đã hoàn thành xây dựng. Đối với 

425 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo quyết định của UBND tỉnh, đến nay, 

5 hộ đã xây dựng xong, 232 hộ đang xây dựng, 178 hộ chuẩn bị xây dựng và 

10 hộ xin rút không xây dựng. Đợt II, các địa phương đã và đang rà soát, 

thẩm định tại thôn, lập danh sách gửi UBND cấp xã, hiện có 1.151 hộ người 

có công với cách mạng và hộ nghèo đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở. 

              ĐC.2 
 

03.  Ngọc Cư. Minh Đức (Hưng Yên): Giữ vững niềm tin trong dân// 

Tiếng nói Việt Nam. - 2020. - Ngày 12 tháng 3. - Tr.4 

 Trong 5 năm (2015-2020) tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của 

phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào đạt 16,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

mạnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người năm 

2019 đạt 62,8 triệu đồng/năm; các thiết chế văn hóa được đầu tư khang 

trang, phù hợp với quy hoạch chung về kiến trúc đô thị và đáp ứng nhu cầu 

của người dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu trong công tác, 

lao động, sinh hoạt…qua đó giữ vững được niềm tin trong nhân dân. 

              ĐC.2 

 

04.  Nguyễn Long.  “Dù bà có thương cháu đến đâu cũng không bằng 

tình mẹ con”//Phụ nữ Việt Nam. - 2020. - Ngày 11 tháng 3. - Tr.5 

Câu chuyện cảm động của bà Đặng Thị Bình (sinh năm 1955, thôn 

Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm) một người trông trẻ thuê đã cưu 
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mang, nuôi dưỡng cháu Hoàng Huyền Thương (sinh năm 2004) con gái của 

người chủ cũ thuê bà trông nom con rồi bỏ đi biệt tích từ năm 2005. Vì hoàn 

cảnh gia đình khó khăn nên 16 năm qua bà Bình đã phải trải qua bao nhiêu 

khó khăn, vất vả để nuôi dạy cháu Thương luôn ngoan ngoãn, học giỏi và sâu 

thẳm trong trái tim, bà vẫn mong một ngày nào đó cháu được đoàn tụ với mẹ 

đẻ của mình. 

              ĐC.259 
 

 

KINH TẾ 

 

 

05. Nguyễn Chương -Nha Mẫn. Chuối “đững vững” nhờ liên kết//Nông 

thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 13 tháng 3 - Tr.7 

Theo thống kê, tại xã Đại Tập, huyện Khoái Châu hiện có khoảng 100 

hộ dân trồng chuối với diện tích hơn 300 mẫu. Các hộ dân ở đây đều đã đầu 

tư số tiền lớn để trồng chuối, nay đến mùa thu hoạch nhưng do dịch Covid-19 

nên thương lái không thu mua, không thể xuất khẩu sang Trung Quốc khiến 

người dân thất thu, lo lắng. Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Nai, nhờ xây dựng 

chuỗi liên kết giữa nhà vườn và doanh nghiệp, hơn 7.000 ha chuối vẫn giữ 

giá và nơi tiêu thụ ổn định. 

              ĐC.425.5 

 

06.  N.T.  Hưng Yên: Sản xuất hơn 49 triệu sản phẩm may mặc//Công 

Thương. - 2020. - Ngày 13 tháng 3. - Tr.18 

Theo báo cáo của Sở Công Thương, 2 tháng đầu năm 2020, các doanh 

nghiệp trong ngành dệt may trên địa bàn tỉnh sản xuất được hơn 49 triệu sản 

phẩm quần, áo các loại, bằng 97,7% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2020, 

ngành dệt may trên địa bàn tỉnh phấn đấu sản xuất và tiêu thụ 290 triệu sản 

phẩm may mặc, tăng trên 9,4% so với năm 2019. 

              ĐC.439.3 

 

07.  BA.  Hưng Yên duyệt đồ án quy hoạch 1/500 dự án khu nhà ở dân 

cư mới//Khoa học và Đời sống. - 2020. - Ngày 09 tháng 3. - Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên đã có quyết định phê duyệt Đồ án lập Quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở dân cư mới 

319. Theo phê duyệt, dự án được thực hiện trên địa phận quản lý của thị trấn 

Yên Mỹ và xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ. Dân số khu vực lập quy hoạch khoảng 

600 người. Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có quy mô khoảng 4,3ha. 

Trong đó, đất ở hơn 1,4ha; đất cây xanh, mặt nước 0,3ha; đất hạ tầng 

0,13ha; đất giao thông 2,3ha. Đơn vị lập quy hoạch là Tổng Công ty 319 - Bộ 

Quốc phòng. 

              ĐC.441 
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