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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

01. Tuệ Phương.  Hưng Yên: Phát động toàn dân chung tay chống 

dịch//Đại đoàn kết. - 2020. - Ngày 23 tháng 3. - Tr.4 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ 

Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên phối hợp 

với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tổ chức 

phát động toàn dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Đối tượng tham 

gia vận động gồm cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ và người lao 

động trong các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhà hảo 

tâm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hình thức ủng hộ gồm tiền mặt, hiện 

vật. Thời gian tổ chức vận động, quyên góp là 43 ngày (từ ngày 19/3 - 

30/4/2020). Tại buổi phát động, 12 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký 

ủng hộ tiền và hàng hóa (khẩu trang, dung dịch sát khuẩn) phòng chống dịch 

Covid-19 với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng. 

              ĐC.2 

 

02.  PV.  Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra công tác tại Công an 

tỉnh Hưng Yên//Công an nhân dân. - 2020. - Ngày 27 tháng 3. - Tr.3 

Ngày 26/3/2020, đoàn công tác của Bộ Công an do Thứ trưởng, Thiếu 

tướng Nguyễn Duy Ngọc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an 

tỉnh Hưng Yên về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; công tác điều động công 

an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã; công tác triển khai 

thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác quản lý, thu hồi 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Cùng ngày, Thứ trưởng và 

đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Công an xã Quảng 

Châu, thành phố Hưng Yên. 

              ĐC.2 

 

03.  Nhóm PV.  Sở TN&MT Hưng Yên: Né tránh, trả lời vòng vo về 

quy trình thanh tra nguồn gốc đất dự án Hà Thành//Đời sống và Pháp luật. - 

2020. - Ngày 24 tháng 3. - Tr.5 

Phản ánh của phóng viên Báo Đời sống và Pháp luật về việc ông Trần 

Đào Anh, Phó trưởng phòng Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất và ông Bùi 

Xuân Hậu, Chi cục trưởng chi cục Quản lý đất đai (đều thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Hưng Yên) đã có thái độ né tránh, trả lời vòng vo, bất 

nhất khi làm việc với phóng viên về quy trình thanh tra nguồn gốc đất thu hồi 

giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thành thuê để xây dựng 

Nhà máy sản xuất vật liệu tại xã Đại Tập, huyện Khoái Châu. 

              ĐC.2 
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04.  Thanh Hoa.  Hưng Yên: Dự án “méo mó” vì vi phạm tại huyện 

Văn Lâm//Thanh tra. - 2020. - Ngày 24 tháng 3. - Tr.6 

Được UBND tỉnh Hưng Yên dành nhiều ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, nhưng  

quá trình triển khai Dự án Nhà máy bao bì sợi dệt tại xã Tân Quang, huyện 

Văn Lâm do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trang Huy thực hiện lại 

liên tục vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng như: Sử 

dụng đất thải không rõ nguồn gốc để san lấp mặt bằng, xây dựng không đúng 

mặt bằng quy hoạch tổng thể và giấy phép xây dựng được phê duyệt... 

              ĐC.2 
 

05.  Bách Hợp.  Hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Hưng Yên: Quyết 

sách sát thực//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 22 tháng 3. - Tr.4 

Hơn 2/3 nhiệm kỳ (2016 - 2021) đã đi qua, HĐND tỉnh Hưng Yên ngày 

càng khẳng định vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 

HĐND tỉnh luôn chú trọng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phát 

huy mạnh mẽ tính dân chủ, gần dân hơn. Đặc biệt, đã ban hành 185 nghị 

quyết “đúng, trúng” trên các lĩnh vực, qua đó thúc đẩy sự phát triển toàn 

diện của tỉnh trên các lĩnh vực. Năm 2017, Hưng Yên là một trong nhóm 16 

tỉnh, thành phố trên cả nước tự cân đối ngân sách và có điều tiết về ngân 

sách trung ương. Năm 2019, tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) tăng 9,72%, 

cao nhất trong vòng 8 năm gần đây. 

              ĐC.222 
 

06.  Bảo Quyên.  Hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Hưng Yên: Đôn 

đốc việc giải quyết những kiến nghị chính đáng//Đại biểu nhân dân. - 2020. - 

Ngày 22 tháng 3. - Tr.4 

Xác định việc giải quyết các vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị sẽ hạn 

chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng thời tạo niềm tin của nhân dân 

đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Thời gian qua, HĐND tỉnh Hưng 

Yên đã chú trọng nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri cũng như tăng cường 

đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị chính đáng, góp phần củng cố niềm 

tin của cử tri và nhân dân. 

              ĐC.222 

 

07.  Nguyễn Ánh. Hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Hưng Yên: 

Tăng cường hoạt động giám sát//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 22 tháng 

3. - Tr.4 

Theo đánh giá của các đại biểu và cử tri, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt 

động giám sát của HĐND tỉnh Hưng Yên ngày càng đi vào chiều sâu, góp 

phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

của HĐND tỉnh. Qua đó, khẳng định vai trò của HĐND trong thực hiện pháp 

luật tại địa phương; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. 

              ĐC.222 
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08.  Bảo Quyên.  Hưng Yên: Đáp ứng nhanh, ứng phó kịp thời với dịch 

bệnh Covid-19//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 27 tháng 3. - Tr.2 

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên do Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh Đỗ Xuân Sảng làm trưởng đoàn đã đi khảo sát tình hình phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Mỹ 

Hào như: UBND thị xã, UBND xã Dị Sử, trường THCS Dị Sử, trường THPT 

thị xã Mỹ Hào, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và Công ty TNHH May Đại 

Hướng. Qua khảo sát, cho thấy thị xã Mỹ Hào đã triển khai nghiêm túc, kịp 

thời các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, đã huy động cả hệ thống chính trị 

và nhân dân vào cuộc. Đến nay, các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn thị 

xã đều nhận thức và chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch. Tính đến 

17h00
’
 ngày 24/3, trên địa bàn thị xã còn 34 người hiện đang cách ly, theo 

dõi y tế, hiện sức khỏe ổn định. 

 ĐC.222 

 

09.  Linh Anh.  Nữ chiến sỹ công an nhân dân Hưng Yên với những 

phong trào nhân văn ý nghĩa//Pháp luật và Xã hội. - 2020. - Ngày 21 tháng 3. 

- Tr.9 

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn vất vả, bằng nhiều hoạt động thiết thực 

như: thành lập các mô hình Phòng tiếp dân kiểu mẫu, hiện đại hóa công tác 

thống kê số liệu; tổ chức các hoạt động thiện nguyện, gây Quỹ nghĩa tình 

đồng đội, gian hàng quần áo tự chọn miễn phí, nồi cháo nghĩa tình...những 

nữ chiến sỹ công an nhân dân tỉnh Hưng Yên đã gieo vào lòng người dân tình 

yêu thương và sự kính trọng, không chỉ ở tấm gương mẫu mực mà còn bởi 

tấm lòng nhân ái, giàu tình người… 

              ĐC.226 

 

10.  Thanh Hà.  Khi người cao tuổi vui khỏe//Người cao tuổi. - 2020. - 

Ngày 25 tháng 3. - Tr.5 

Những năm qua, người cao tuổi huyện Văn Giang luôn phát huy vai trò 

"cây cao bóng cả" trong cộng đồng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, 

phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và đẩy mạnh các 

phong trào hoạt động của người cao tuổi tại địa phương. Hội Người cao tuổi 

huyện Văn Giang đã thành lập được 174 câu lạc bộ với gần 5.000 hội viên 

tham gia như: Bóng chuyền hơi, dưỡng sinh, Yoga, cầu lông, bóng bàn, thơ, 

văn nghệ, cây cảnh... 

              ĐC.258 

 

11.  Nguyễn Việt Tiến.  Người truyền lửa của họ Phạm ở Hưng Yên// 

Người cao tuổi. - 2020. - Ngày 26 tháng 3. - Tr.4 

Cụ Phạm Văn Phong, sinh năm 1934, từng là sĩ quan cảnh sát công tác 

tại Bộ Công an, hiện là cán bộ hưu trí ở thôn Hướng Đạo, xã Lạc Đạo, huyện 

Văn Lâm. Năm 1996, cụ Phong là người đầu tiên thành lập Ban liên lạc dòng 
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họ Phạm tại 4 xã của huyện Văn Lâm, sau đó phát triển rộng khắp toàn tỉnh. 

Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng họ Phạm tỉnh Hưng Yên, cụ Phong luôn tìm 

tòi, tra cứu tài liệu, dịch thuật các văn bia, câu đối, đạo sắc phong...để tổng 

hợp viết thành sách, cung cấp thông tin về dòng họ Phạm. Trong cuộc sống 

hàng ngày, cụ Phong là người mẫu mực, nhiệt tình, trung thực được dòng họ 

và nhân dân kính trọng, yêu mến. 

              ĐC.259 

 

 

KINH TẾ 

 

 

12.  Đức Toàn.  Hưng Yên: Áp dụng truy xuất nguồn gốc nông sản// 

Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 23 tháng 3. - Tr.13 

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH -UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh 

về xây dựng hệ thống thông tin điện tử (hy.chek.net.vn) truy xuất nguồn gốc 

thí điểm một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc nông sản. Đến cuối năm 

2019 đã có gần 30 đơn vị, trên 150 sản phẩm tham gia với gần 5.400 nghìn 

lượt người truy cập, hơn 2.700 nghìn lượt thực phẩm được xác thực. Để làm 

tốt việc truy xuất nguồn gốc nông sản, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa 

phương, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần đầy mạnh tuyên truyền, phổ biến về 

hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn. 

              ĐC.4 

 

13.  Trọng Tùng.  Nước mắt người trồng chuối//Đời sống và Pháp luật 

Tháng. - 2020. - Từ ngày 24-30 tháng 3. - Tr.8 

Những ngày gần đây, người dân xã Đại Tập, huyện Khoái Châu phải 

ngậm ngùi chặt bỏ hàng nghìn cây chuối, buồng chuối đến mùa thu hoạch. Vì 

dịch Covid-19 nên thương lái không thu mua xuất khẩu sang Trung Quốc, 

một số đại lý thu mua với giá thấp khiến người dân thất thu, thiệt hại hàng tỷ 

đồng. Theo người dân, chuối địa phương trồng thường là giống chuối tây, 

phải mất khoảng 18 tháng mới có thể thu hoạch, giá từ 9.000-10.000 đồng/kg. 

Năm nay chuối bị rớt giá thảm hại, chỉ  còn 3.000 đồng/kg mà vẫn không có 

người mua. 

              ĐC.424.5 

 

14.   Lão Hã thắng lớn nhờ nuôi lợn an toàn sinh học//Trang trại Việt. - 

Số 105 tháng 3 năm 2020. - Tr.38-39 

Ông Dương Văn Hã ở thôn Trình, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm là một 

chủ trang trại mát tay nuôi lợn, chưa bao giờ dính dịch. Từ năm 2007 đến 

nay, ông Hã đầu tư xây trang trại chăn nuôi khép kín cách biệt với khu dân 

cư, quy mô nuôi thường xuyên 200 lợn thịt và 40 lợn nái bố mẹ. Đặc biệt 

trang trại còn có khu biogas xử lý chất thải, có hệ thống thông gió và làm mát 
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chuồng trại tự động, có màn hình camera theo dõi, chăm sóc lợn từ xa. Hằng 

ngày, đàn lợn được uống nước sạch, ăn cám công nghiệp Cargill theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất, định kỳ 3 ngày/lần phun tiêu độc khử trùng chuồng 

trại. Cuối năm 2019, ông đã xuất chuồng được 21.000kg lợn thịt, 200 con lợn 

giống, thu lợi nhuận trên 1 tỷ đồng. Kế hoạch 6 tháng đầu 2020, trang trại sẽ 

cung ứng ra thị trường khoảng 100.000kg lợn thịt và 120 lợn giống. 

              ĐC.426.2 

 

15.  NL.  Hưng Yên phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch dự án Khu nhà 

ở Kênh Cầu//Khoa học và Đời sống. - 2020. - Ngày 25 tháng 3. - Tr.13 

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

xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu nhà ở Kênh Cầu thuộc xã Đồng Than, huyện 

Yên Mỹ. Dự án có diện tích khoảng 10,2 ha. Mục tiêu của dự án là xây dựng 

khu nhà ở mới có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; gắn kết với 

không gian, cảnh quan, kiến trúc của khu dân cư hiện hữu; đáp ứng nhu cầu 

về nhà ở và phát triển đô thị hoá nông thôn của khu vực. Công ty Cổ phần 

Kênh Cầu là đơn vị tổ chức lập quy hoạch. 

              ĐC.441 

 

 

LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

 

 

16.  Nguyễn Nguyên Hoài.  Đình Lãng Cầu//Thế giới di sản. - Số 162 

tháng 3 năm 2020. - Tr.30-31 

Đình Lãng Cầu trước đây thuộc tổng Thượng Cổ Việt, huyện Yên Mỹ 

(là vùng đất lâu đời, hiện còn để lại dấu ấn của nhiều triều đại) nay thuộc xã 

Tân Việt, huyện Yên Mỹ, được xậy dựng thời hậu Lê và được trùng tu vào thời 

Nguyễn. Đình có kiến trúc kiểu chữ Công, hoa văn được trạm khắc theo đề tài 

tứ linh, tứ quý với kỹ thuật cầu kỳ, tinh xảo. Hiện nay di tích còn lưu giữ được 

nhiều hiện vật quý như: Câu đối, cuốn thư, đại tự, đỉnh, hạc, lục bình, sắc 

phong…Đình thờ ba vị thần, chính thần là Thái Sư Trần Thủ Độ. 

              ĐC.96 

 

 

 


