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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

01.  Quang Anh.  Yên Mỹ, Hưng Yên: Nhiều doanh nghiệp san lấp, xây 

dựng dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý//Công lý. - 2020. - Ngày 

22 tháng 5. - Tr.8 

Theo phản ánh của người dân, hiện nay, trên địa bàn xã Giai Phạm, 

huyện Yên Mỹ có tới gần 10 dự án quy mô lớn đang được san lấp, xây dựng 

nhưng đều chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý; những đoàn xe ô tô tải cỡ lớn 

ngày đêm chở đất, cát san lấp dự án làm rơi vãi ra đường gây nguy hiểm cho 

người tham gia giao thông trên địa bàn. Báo Công lý đề nghị lãnh đạo tỉnh 

Hưng Yên chỉ đạo kiểm tra và xử lý nghiêm những sai phạm, đem lại niềm tin 

cho nhân dân. 

              ĐC.2 

 

02. Cao Sơn. “Sa lưới” sau hơn 100 giờ…//Giáo dục và Thời đại. - 

2020. - Ngày 18 tháng 5. - Tr.32-33 

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng những hình ảnh về vụ án giết người tại 

công trường xây dựng vào ngày 21/5/2013 vẫn khiến những người chứng kiến 

không khỏi ám ảnh và sợ hãi khi nhớ lại. Nạn nhân là ông Đặng Thế Mạnh 

(67 tuổi) bảo vệ công trình Trường THPT Minh Châu, huyện Yên Mỹ. Hung 

thủ Chu Văn Tú, sinh năm 1981, ở thôn Nhân Lý, xã Thanh Long, huyện Yên 

Mỹ là người có tiền án, nghiện ma túy nặng, gây án xong đối tượng đã bỏ  

chạy và bị bắt sau hơn 100 giờ lẩn trốn khắp các tỉnh, thành phía Bắc. 

              ĐC.226 

 

03.  Thiện Hoàng. Hưng Yên: Hộ CCB khá, giàu đạt 69,7%//Cựu Chiến 

binh Việt Nam. - 2020. - Ngày 21 tháng 5. - Tr.6 

Theo Hội Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên, cán bộ, hội viên trên địa bàn 

tỉnh đã hiến trên 41.700 m
2
 đất, ủng hộ trên 38 tỷ đồng và hơn 52.800 ngày 

công lao động xây dựng nông thôn mới; thành lập 180 tổ vệ sinh môi 

trường...Hiện nay toàn Hội có 249 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 10 hợp tác xã, 

65 tổ hợp tác và hàng nghìn trang trại, gia trại, tạo việc làm cho trên 15.000 

lao động là con cưụ chiến binh, cựu quân nhân; tỷ lệ hộ cựu chiến binh khá, 

giàu đạt 69,7%. 

              ĐC.258 

 

04.  PV. Hội CCB tỉnh Hưng Yên: Chủ động, tích cực phòng, chống 

dịch Covid-19//Cựu Chiến binh Việt Nam. - 2020. - Ngày 21 tháng 5. - Tr.14 

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp trong phòng, chống dịch Covid-19, 

100% các đồng chí Chủ tịch Hội, hội viên cựu chiến binh cơ sở trong toàn 

tỉnh đã tham gia, phối hợp với các ngành tổ chức các hoạt động phòng, chống 

dịch bệnh; có 3.204 hội viên tham gia tại các chốt kiểm dịch. Hội viên Hội 
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Cựu Chiến binh tỉnh đã ủng hộ hơn 2.44 tỷ đồng, 27.813 chiếc khẩu trang, 5 

máy đo thân nhiệt, 110 bộ quần áo bảo hộ, 806 chai thuốc vật tư sát khuẩn, 

4.700 kg gạo... 

              ĐC.258 

 

 

KINH TẾ 

 

 

05.  Hưng Giang.  Nhãn rải vụ giá cao//Nông nghiệp Việt Nam. - 2020. 

- Ngày 19 tháng 5. - Tr.4 

Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến thời điểm nhãn chính vụ, nhưng một 

số vườn nhãn ở Hưng Yên đã bắt đầu cho thu hoạch bán giá khoảng 60.000 

đồng/kg, cao gấp 1,5-2 lần thời điểm chính vụ. Theo Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, vụ nhãn năm nay toàn tỉnh có hơn 4.845 ha nhãn các loại; 

trong đó nhãn chín sớm chỉ chiếm diện tích nhỏ ở một số địa phương. Theo 

nhận định của ngành chuyên môn và các hộ sản xuất, năm nay tỷ lệ nhãn ra 

hoa, đậu quả non đạt từ 85 - 90%; sản lượng nhãn ước đạt từ 45.000 - 50.000 

tấn, cao hơn năm 2019 khoảng 18.500 tấn. 

              ĐC.424.5 

 

06.  Ngọc Thủy. Đầu tư công nghệ chế biến sâu người trồng chuối 

Hưng Yên “sống khỏe”//Kinh tế nông thôn. - 2020 - Ngày 15 tháng 5. - Tr.22-

23 

Trong khi nhiều mặt hàng nông sản bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch 

Covid-19 thì sản phẩm chuối sấy khô và chuối sấy dẻo của Hợp tác xã Nông 

sản Toàn Phát (huyện Khoái Châu) lại đang được thị trường ưa chuộng và 

sản lượng tiêu thụ tăng 30% so với trước khi có dịch bệnh. Hiện nay giá 

chuối tươi trên thị trường dao động trong khoảng 3.000 đồng/kg, giá chuối 

sấy khô đang bán ra với mức 100.000 đồng/kg, chuối sấy dẻo 70.000 đồng/kg 

và khoảng 5kg chuối tươi thì cho thành phẩm 1kg chuối sấy khô. Như vậy, 

qua chế biến đã nâng giá thành sản phẩm lên gấp hơn 6 lần so với bán chuối 

tươi, yên tâm về khâu bảo quản. 

              ĐC.425.5 

 

07.  Hưng Giang. Chăn nuôi bò ít rủi ro, không lo bệnh//Nông nghiệp 

Việt Nam. - 2020. - Ngày 21 tháng 5. - Tr.11 

Nguồn cỏ tự nhiên dồi dào, nguồn thức ăn thô xanh phong phú, lại sẵn 

có các loại phụ phẩm nông nghiệp, Hưng Yên là tỉnh có tiềm năng, lợi thế lớn 

để phát triển chăn nuôi đại gia súc. Khai thác tiềm năng đó, những năm gần 

đây, đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng về số lượng, chất lượng, 

đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân, cung ứng sản lượng thịt đáng kể 

cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Để hỗ trợ người chăn nuôi trong phát 
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triển đàn đại gia súc, tỉnh đang hỗ trợ 100% kinh phí tiêm phòng bệnh lở 

mồm long móng, tụ huyết trùng cho trâu, bò định kỳ 2 lần/năm. Các chương 

trình, dự án hỗ trợ chăn nuôi ngày càng quan tâm tới hỗ trợ phát triển đàn bò 

chất lượng cao, hỗ trợ cải tạo giống, chuyển giao kỹ thuật, chuyển hướng 

chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh... 

              ĐC.426.11 

 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

 

08.  Phượng Hoàng.  CLB Phố Hiến mở cửa đón khán giả vào xem Cúp 

quốc gia//An ninh Thủ đô. - 2020. - Ngày 21 tháng 5. - Tr.19 

Ngày 25/5/2020, Câu lạc bộ Phố Hiến sẽ tiếp đón Câu lạc bộ Thanh 

Hóa trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (huyện Văn Giang), trong 

khuôn khổ vòng loại Cúp quốc gia 2020. Theo lịch thi đấu, ngày 23/5/2020, 

CLB Nam Định sẽ gặp CLB Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu sớm khai màn 

Cúp quốc gia. 9 cặp đấu còn lại của vòng 1 sẽ lăn bóng vào hai ngày sau đó. 

              ĐC.696 

 


