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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 
 

01.  Bùi Hồng Vân.  Hưng Yên: Agribank ký thỏa thuận với Hội Nông 

dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh//Thời báo Tài chính Việt Nam. - 2022. - Ngày 

02 tháng 11. - Tr.13 

Tại trụ sở Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã diễn ra Hội nghị triển 

khai văn bản số 2065/UBND-TH ngày 08/8/2022 về thực hiện chính sách tín 

dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và ký kết thỏa thuận liên 

ngành giữa Agribank với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng 

Yên. Theo bảo cáo, tính đến 30/9/2022, tổng nguồn vốn huy động của 

Agribank tại địa phương đạt 30,984 tỷ đồng, dư nợ đạt 19,115 tỷ đồng; hiện 

nay, Agribank là hệ thống ngân hàng thương mại có đóng góp lớn nhất cho 

sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên. Đặc biệt, kết quả triển khai thực 

hiện Nghị định 55, Nghị định 116 đạt được nhiều thành quả lớn, dư nợ đạt 

15,434 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 80.75% tổng dư nợ.... 

ĐC.2 

 

02.  Hưng Yên: Mâu thuẫn đất đai, con gái đốt nhà mẹ đẻ//Công lý. - 

2022. - Ngày 02 tháng 11. - Tr.11; cũng xem: Đại đoàn kết. - 2022. - Ngày 03 

tháng 11. - Tr.11; Pháp luật Việt Nam. - 2022. - Ngày 02 tháng 11. - Tr.20 

Ngày 30/10/2022, tại xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ đã xảy ra vụ con 

gái phóng hỏa nhà mẹ đẻ khiến 4 người bị thương. Bà Vũ Thị Đ (61 tuổi ở xã 

Trung Hoà, chồng đã chết không để lại di chúc thừa kế) có 4 người con (3 

gái, 1 trai). Bà Đ có một mảnh đất ở ngoài mặt đường chia cho con trai, 3 

người con gái mỗi người được một suất đất trong ngõ, các bên đã đồng ý 

phương án trên. Tuy nhiên, 3 người con gái lại muốn đòi thêm 1 suất đất ở 

ngoài đường, bà Đ không đồng ý vì đất đã phân chia rồi. Sau đó, 3 người con 

gái của bà Đ đã mua một can xăng đêm tới nhà mẹ đẻ phóng hỏa, khiến cả 4 

người bị bỏng, 3 người bị bỏng nặng phải đi bệnh viện. Hiện vụ việc đang 

được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

ĐC.226 

 

02.  Gia Khánh . Vụ hủy hoại tài sản người khác tại Khoái Châu (Hưng 

Yên): Đã bị phạt hành chính, lại có dấu hiệu tái phạm//Pháp luật Việt Nam. - 

2022. - Ngày 04 tháng 11. - Tr.20 

Ông Nguyễn Vĩnh Hòa (huyện Văn Giang) có đơn phản ánh về việc: 

Ngày 10/5/2022, người đàn ông sinh năm 1954 cùng một người khác, trú tại 

xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu có hành vi dùng búa đập phá tường gây hư 

hỏng hơn 2m tường bao thuộc thửa đất 600m, khu ao cá thuộc thôn Đông Tảo 

Đông. Vụ việc đã được Công an xã và huyện tiến hành xác minh, thu thập tài 

liệu chứng cứ, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 4 triệu đồng đối với 

người đàn ông sinh năm 1954 về hành vi hủy hoại tài sản người khác. Tuy 
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nhiên, sau khi bị xử phạt, ngày 16/9/2022, người đàn ông sinh năm 1954 cùng 

đối tượng khác tiếp tục xông vào khuôn viên đất của ông Hòa, làm cỏ trên 

thửa đất. Ông Hòa đề nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý dứt 

điểm, yêu cầu người bị xử phạt chấp hành nghiêm quyết định xử phạt, hoàn 

trả lại nguyên trạng đất và tài sản trên đất của ông Hòa. 

ĐC.226 

 

04.  Đỗ Văn Túy.  Hưng Yên: Biểu dương 92 Trưởng ban Công tác 

Mặt trận tiêu biểu//Đại đoàn kết. - 2022. - Ngày 04 tháng 11. - Tr.5 

Sáng ngày 03/11/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên 

tổ chức Hội nghị biểu dương 92 Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai 

đoạn 2017-2022. Từ năm 2017 đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối 

hợp với các tổ chức thành viên, ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, 

vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân 

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thực 

hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội 

ngũ Trưởng Ban công tác Mặt trận thông qua những mô hình hay, cách làm 

sáng tạo, hiệu quả đã huy động tiềm năng, tinh thần tự nguyện của các tầng 

lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đưa Hưng Yên trở thành tỉnh 

thứ 3 trong toàn quốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 

2020. 

ĐC.254 

 

05.  Khúc Văn Quý.  Làm việc Hội phải chu toàn//Người cao tuổi. - 

2022. - Ngày 29 tháng 10. - Tr.6 

Ông Hoàng Tiến Thanh, 69 tuổi, Tổ trưởng Tổ hội Người cao tuổi số 2, 

Chi hội Người cao tuổi (NCT) thôn Dũng Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khoái 

Châu là một cán bộ hội nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu... Sau khi tốt 

nghiệp phổ thông, ông Thanh xung phong nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường 

miền Nam. Đất nước thống nhất, ông chuyển ngành và thi đỗ vào Trường Đại 

học Kinh tế quốc dân Hà Nội; ra trường, ông được phân công làm việc tại 

Phòng Tài chính - Kế toán, Tổng Công ty Giấy Việt Nam cho đến khi nghỉ 

hưu. Về địa phương, ông Thanh gia nhập Hội NCT, Hội Cựu chiến binh 

(CCB), tích cực tham gia mọi phong trào của các đoàn thể phát động, ông đã 

góp phần cùng các chi hội giữ vững danh hiệu đơn vị tiên tiến nhiều năm, 

được các cấp hội tin tưởng và Nhân dân tin yêu. 

ĐC.259 
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KINH TẾ 

 

 

06.  Bá Thắng - Dương Đình Tường. Người đầu tiên nuôi cua lông ở 

Hưng Yên//Nông nghiệp Việt Nam. - 2022. - Ngày 31 tháng 10. - Tr.5 

Cua lông hay còn gọi cà ra là tên của một loài cua kích thước lớn, đầu 

càng có một túm lông đen mềm, mịn như nhung. Chúng chỉ sống trong môi 

trường nước ngọt trên các con sông. Thịt của cua lông không bị hoi như cua 

biển, ghẹ nên rất được ưa chuộng. Năm 2021, anh Lưu Văn Dũng ở thôn Thọ 

Lão, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ (là người đầu tiên ở tỉnh Hưng Yên) đã 

mạnh dạn đầu tư nuôi cua lông. Anh Dũng cho biết: cua lông cái loại 6-7 

con/kg giá 700.000đ/kg, cua đực loại 6-7 con/kg giá 320.000đ/kg”…Vụ này 

ước tính sản lượng tại trang trại của anh Dũng có khoảng 6-7 tạ và đã có 

người đặt mua hết. 

ĐC.427 

 

07.  Quỳnh Nga.  Trong 10 tháng, Hưng Yên thu hút tổng vốn đầu tư 

3.939 tỷ đồng, 394 triệu USD//Đầu tư. - 2022. - Ngày 04 tháng 11. - Tr.3 

Trong 10 tháng năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Hưng Yên đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 30 dự án đầu tư, 

điều chỉnh tăng vốn cho 43 dự án án, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh 

tăng thêm khoảng 3.939 tỷ đồng, khoảng 394 triệu USD. Một số dự án hoạt 

động sản xuất ổn định, hiệu quả và các nhà đầu tư tăng vốn đầu tư để mở 

rộng quy mô như: Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm linh kiện CMOS của Công 

ty TNHH Kyocera Việt Nam (tăng 61,7 triệu USD), Dự án Nhà máy HAIXIN 

số 2 của Công ty TNHH Vật liệu mới Haixin Việt Nam (tăng 31,3 triệu USD), 

Dự án Nhà máy SOC Việt Nam của Công ty TNHH SOC Việt Nam (tăng 28,3 

triệu USD), Dự án nhà máy luyện cán thép của Công ty TNHH Thép Hòa 

Phát Hưng Yên (tăng thêm 600 tỷ đồng)... 

ĐC.43 

 

08.  Lương Văn Tuân.  Hưng Yên: Có làng nghề làm tương Bần độc 

đáo//Làng nghề Việt Nam. - 2022. - Ngày 28 tháng 10. - Tr.12-13 

Từ lâu tương là gia vị dân dã, quen thuộc trong nhiều bữa cơm của 

người Việt, đặc biệt là ở vùng nông thôn Bắc Bộ. Tương có ở nhiều nơi, 

nhưng tương Bần của Hưng Yên được xem là đặc sản nức tiếng của cả nước. 

Làng nghề tương bần thuộc phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, với lợi thế 

nằm cạnh Quốc lộ, thuận lợi trong việc giao thương tiêu thụ sản phẩm, hiện 

có 17 hộ tham gia hội làng nghề, trong đó nhiều cơ sở sản xuất với quy mô 

lớn, thành lập công ty, tiêu thụ hàng triệu lít tương 1 năm. Hiện nay giá tương 

Bần trung bình từ 20.000 - 30.000 đồng/1lít. Tương Bần đem lại lợi nhuận 

trung bình mỗi cơ sở khoảng 500 triệu đồng/năm. Bình quân mỗi cơ sở làm 

tương tạo việc làm cho từ 5-10 lao động thường xuyên, với mức thu nhập từ 
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5-6 triệu đồng/tháng”. Năm 2011, sản phẩm tương Bần được Cục Sở hữu trí 

tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể đã tạo đà cho thương hiệu sản phẩm 

ngày càng phát triển trên thị trường. 

ĐC.478 

 


