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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

01.  BA. Hưng Yên thành lập cụm công nghiệp Trần Cao - Quang 

Hưng//Khoa học và Đời sống. - 2020. - Ngày 22 tháng 4. - Tr.12 

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định thành lập cụm công 

nghiệp Trần Cao - Quang Hưng, huyện Phù Cừ, do Công ty Cổ phần phát 

triển FUJI Hưng Yên làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 582 tỷ 

đồng, với diện tích 50,2 ha. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải lập, phê 

duyệt và triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đầu 

tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định liên quan, đảm bảo tuân 

thủ quy hoạch chi tiết đã được duyệt. 

         ĐC.2 

 

02.  Phạm Hà.  Phát triển giao thông ở Hưng Yên//Nhân dân. - 2020. - 

Ngày 23 tháng 4. - Tr.2 

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 04/10/2016 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 về Chương trình phát triển giao thông, vận tải 

tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Các cấp, 

ngành của tỉnh đã cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; hoạch 

định đầu tư phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, toàn diện, từng bước hiện 

đại và bền vững, bảo đảm sự liên hoàn, liên kết giữa các phương thức vận tải; 

gắn kết giữa các địa phương, giữa đô thị và nông thôn, nhất là với Thủ đô Hà 

Nội và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm khu vực Bắc Bộ. Nhiều tuyến 

đường bộ quan trọng của tỉnh được đầu tư xây dựng, khi đi vào hoạt động đã 

kết nối, liên thông tương đối hoàn chỉnh giữa hệ thống giao thông trong tỉnh 

Hưng Yên với các tuyến đường trong khu vực và quốc gia, tạo nền tảng cho 

sự phát triển mới của tỉnh. 

              ĐC.2 

 

03.  Xuân Mai - Vũ Linh.  Khi Công an chính quy về xã//Cảnh sát toàn 

cầu. - Số 260. - tháng 4 năm 2020. - Tr.4 

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Đảng ủy, Giám đốc Công an 

tỉnh Hưng Yên đã lựa chọn những cán bộ có đủ tiêu chuẩn về đảm nhiệm các 

chức danh công an xã, thị trấn.  Hưng Yên là một trong những tỉnh đi đầu khi 

hoàn thành đề án đưa Công an chính quy về 100% xã, trị trấn trên địa bàn 

trong năm 2019, đến nay lực lượng Công an xã chính quy đã phát huy được 

vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. 

              ĐC.266 
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04.  Đức Sơn.  Hưng Yên: Doanh nghiệp “đua nhau” san lấp đất trồng 

lúa trái phép//Đại đoàn kết. - 2020. - Ngày 21 tháng 4. - Tr.11 

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên liên tiếp xảy ra tình 

trạng doanh nghiệp tự ý san lấp đất trồng lúa trái phép, tự ý chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất đai, đặc biệt là tại huyện Yên Mỹ. Qua công tác thanh tra, 

kiểm tra, ngành chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện sai phạm và xử phạt vi 

phạm hành chính về đất đai đối với một số đơn vị như: Công ty TNHH Sản 

xuất và dịch vụ thương mại PLC, Công ty Cổ phần Nhựa Tuệ Minh, Công ty 

TNHH Thương mại quốc tế Intraco (đều thuộc xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) 

và một số đơn vị khác mỗi công ty 160 triệu đồng. 

              ĐC.226 

 

  05.  Thu Hà.  Hưng Yên: Góp trên 180 tỷ đồng làm nông thôn mới// 

Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 23 tháng 4. - Tr.8 

Bà Trần Thị Tuyết Hương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên cho 

biết: Sau 10 thực hiện phong trào thi đua "Nông dân Hưng Yên chung sức xây 

dựng nông thôn mới" gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" cán bộ, hội viên nông dân trong 

tỉnh đã tự nguyện đóng góp trên 180 tỷ đồng, hiến trên 19.000 m
2
 đất, gần 

17,5 nghìn ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. Hội viên, nông 

dân trong tỉnh cũng tham gia làm mới trên 380 km đường giao thông, sửa 

chữa trên 90 km kênh mương. 

ĐC.258 
 

 

KINH TẾ 

 

 

06.  Hưng Giang.  Hưng Yên: Sâu bệnh hại lúa gia tăng//Nông nghiệp 

Việt Nam. - 2020. - Ngày 22 tháng 4. - Tr.11 

Thời tiết nhiều mây, mưa phùn thuận lợi cho một số đối tượng sâu, 

bệnh phát triển và gây hại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như: Sâu cuốn lá nhỏ, 

bệnh khô vằn, đặc biệt là bệnh đạo ôn hại lúa. Hiện toàn tỉnh có 785ha lúa bị 

nhiễm bệnh đạo ôn lá, trong đó có 28ha nhiễm nặng, tập trung chủ yếu ở các 

huyện Phù Cừ, Ân Thi, Kim Động...Dự báo trong thời gian tới, bệnh đạo ôn 

lá tiếp tục phát triển trên các giống lúa nhiễm, diện tích lúa gieo cấy sớm, 

nhất là trong điều kiện âm u, độ ẩm cao. Nhằm chủ động phòng trừ sâu, bệnh 

và hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra đối với cây trồng năm 2020, Chủ tịch 

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ 

đạo các đơn vị chuyên môn theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, phân 

công cán bộ thường xuyên bám sát đồng ruộng, điều tra, dự tính dự báo sâu, 

bệnh; thông báo chính xác, kịp thời và hướng dẫn kỹ thuật, biện pháp phòng 

trừ hữu hiệu. 

              ĐC.424.1 
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Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

07.  Tr.D.  Sông Bắc Hưng Hải “kêu cứu”//Nông nghiệp Việt Nam. - 

2020. - Ngày 24 tháng 4. - Tr.12 

Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải là hệ thống kênh, đập, trạm bơm, đê 

điều nhằm phục vụ việc tưới tiêu và thoát úng cho các tỉnh, thành: Hà Nội, 

Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. Tuy nhiên, những năm gần đây hệ thống 

thủy lợi đang ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng do các nguồn xả thải trực tiếp 

đổ dồn về đây. Việc ô nhiễm nguồn nước sông Bắc Hưng Hải đã ảnh hưởng 

trực tiếp đến cuộc sống của người dân sinh sống bên 2 bờ sông do nước có 

mùi khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng nước phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp như tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản và đặc biệt là nguồn nước cấp cho 

các nhà máy cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn có sông Bắc 

Hưng Hải chảy qua như khu vực Gia Lâm (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên)… 

              ĐC.63 

 

  

 

LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

 

 

08.  Tuệ Minh.  Chùa Thái Lạc - nét tinh hoa Phố Hiến//Làng Việt. - 

2020. - Số  117. - tháng 4. - Tr.52-53 

Chùa Thái Lạc hay còn gọi là Pháp Vân tự, tọa lạc tại xã Lạc Hồng, 

huyện Văn Lâm là nơi thờ Phật và thần Pháp Vân (một trong bốn vị Tứ pháp 

ở Việt Nam). Chùa được xây dựng từ thời Trần theo lối kiến trúc kiểu “nội 

công ngoại quốc” với chất liệu đa số làm từ gỗ tự nhiên, được xếp hạng Di 

tích quốc gia đặc biệt vào năm 2018. Hiện nay, Chùa Thái Lạc còn bảo lưu 

được nhiều di vật quý như: 20 bức phù điêu gỗ, bia đá, đại tự, gạch cổ, tượng 

thờ... 

              ĐC.96 

 

 

 

 

 

 


