
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 

 
1/4 

 

  

 

 

XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

           

01.  Phạm Hà. Hưng Yên nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của 

cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp//Nhân dân. - 2021. - Ngày 30 tháng 9. - Tr.6 

Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Hưng Yên về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra 

các cấp trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường, góp phần xây dựng các chi bộ, 

đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Hưng Yên đã kiểm tra, giám sát được 100% ban thường vụ huyện ủy, 

thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Cấp ủy các cấp và chi bộ 

đã kiểm tra 7.494 đảng viên và 4.378 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối 

với 4.710 đảng viên và 2.533 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến 

hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2.151 đảng viên và 508 tổ chức 

đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 923 tổ chức đảng; 

giám sát chuyên đề 3.017 đảng viên và 1.820 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo 

đối với 165 đảng viên và 5 tổ chức đảng.... 

ĐC.2 

 

02.  Khắc Cường-Văn Chiến. Tỉnh Hưng Yên bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng, an ninh đối tượng 3//Quân đội nhân dân. - 2021. - Ngày 29 tháng 

9. - Tr.3 

Ngày 28/9/2021, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh 

Hưng Yên tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 

khóa 38 cho 75 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2021. Trong thời gian 

12 ngày, các học viên được truyền đạt 14 chuyên đề về đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược quốc phòng an 

ninh; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình hiện nay và những âm 

mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; công 

tác xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh và cấp huyện thành khu vực phòng 

thủ vững chắc. Một số kiến thức về Luật Quốc phòng và An ninh quốc gia, 

Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng dự bị động viên, 

Luật biên giới quốc gia và Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Thứ tự các bước 

chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển 

hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. 

ĐC.2 

 

03. Phạm Hà. Cần giải phóng mặt bằng dứt điểm ở tuyến đường 

ĐH.62//Nhân dân. - 2021. - Ngày 27 tháng 9. - Tr.4 

Phản ánh của người dân tại xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi về việc 

nhiều hộ dân dọc tuyến đường ÐH.62 thuộc xã Quảng Lãng đã hoàn thành 

"hiến đất" làm đường từ lâu, nhưng dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường 

ÐH.62 vẫn chưa được triển khai thi công trong khi tuyến đường này ngày 



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 

 
2/4 

 

  

 

 

càng xuống cấp. Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Lãng, đường ÐH.62 đã có 

quyết định cải tạo, nâng cấp từ năm 2019, nhưng đến nay vẫn chưa thi công 

được, do doanh nghiệp nước sạch Ngọc Tuấn có hệ thống đường ống nước 

sạch trên địa bàn xã không chịu di chuyển đường ống nước. Người dân sinh 

sống trong khu vực dự án đề nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc quyết 

liệt, làm rõ các vấn đề còn vướng mắc, kịp thời xử lý những vướng mắc nảy 

sinh một cách dứt điểm, kiên quyết không để kéo dài, ảnh hưởng đến việc 

triển khai thi công tuyến đường, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, 

bảo đảm an toàn giao thông và sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

ĐC.2 

      

04.  Văn Chiến - Khắc Cường.  Huyện Khoái Châu (Hưng Yên) Hoàn 

thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021//Quân đội nhân dân. - 2021. - 

Ngày 26 tháng 9. - Tr.3 

Huyện Khoái Châu vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực 

phòng thủ (KVPT) với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái 

sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, 

làm công tác tổ chức và thực hành tác chiến phòng thủ”. Trong hai ngày, 

cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn với 6 vấn đề huấn luyện. Nội dung 

thực binh xử trí tình huống A2, huy động tiếp nhận quân nhân dự bị và đánh 

địch đổ bộ đường hàng không linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo an toàn về mọi 

mặt. Thông qua diễn tập, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của 

cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; khả năng phối 

hợp giữa lực lượng công an, quân sự và các ban, ngành, đoàn thể trong xây 

dựng và hoạt động KVPT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc trong tình hình mới. 

 

ĐC.2 

 

05.  TTXVN.  Hưng Yên: Tạm giữ 41 thanh niên tụ tập hát karaoke 

giữa mùa dịch//Phụ nữ Việt Nam. - 2021. - Ngày 29 tháng 9. - Tr.15 

Ngày 26/9/2021, Công an huyện Tiên Lữ phối hợp với Công an xã Dị 

Chế kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke “Sao Đêm” ở thôn 

Nghĩa Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ do anh Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1985, 

xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ làm chủ không chấp hành quy định dừng hoạt động 

dịch vụ karaoke để phòng chống dịch của UBND tỉnh. Tại thời điểm kiểm tra, 

lực lượng chức năng phát hiện 41 thanh niên nam nữ bao gồm cả khách và 

nhân viên của quán đang hát karaoke tại 4 phòng. Lực lượng chức năng đã 

tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật 

đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch và các trường hợp cố tình tập trung đông 

người, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. 

ĐC.226 
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06.  S.Hải. TAND huyện Kim Động (Hưng Yên). Hiệu quả từ mô hình 

hòa giải dân sự tại Tòa án//Công lý. - 2021. - Ngày 29 tháng 9. - Tr.4 

Sau khi Luật Hòa giải đối thoại (HGĐT) được Quốc hội thông qua, 

trên cơ sở quy định của Luật Hòa giải đối thoại và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Kim Động đã triển khai xây dựng kế 

hoạch thực hiện ngay từ đầu năm 2021. Tính đến nay, đã có tổng số 30 đơn 

khởi kiện, đơn yêu cầu được chuyển cho Hòa giải viên để tiến hành HGĐT, 

trong đó, TAND huyện Kim Động đã ra quyết định công nhận kết quả hòa 

giải thành công tại Tòa án được 27 vụ việc. Tất cả những vụ việc thực hiện 

theo thủ tục hòa giải, đối thoại tại Tòa án đều đảm bảo về thời hạn và thủ tục, 

tiết kiệm được thời gian và chi phí cho các đương sự và cả Tòa án, được nhân 

dân đồng tình hưởng ứng. 

ĐC.227 

 
 

KINH TẾ 

 

 

07. Phạm Hà. Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Hưng 

Yên//Nhân dân. - 2021. - Ngày 27 tháng 9. - Tr.6 

Thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, các địa 

phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tiến hành chuyển đổi, trồng được hàng 

nghìn ha cây có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện 

đời sống của nhân dân. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã chuyển đổi được 

hơn 9.700 ha đất trồng cây hiệu quả thấp sang trồng cây lâu năm, kết hợp 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2020, diện 

tích cây ăn quả của tỉnh đạt hơn 14.000 ha, tăng 68% so với năm 2015, giá 

trị thu nhập trên 1 ha canh tác tăng từ 150 triệu đồng năm 2015 lên hơn 210 

triệu năm 2020. 

ĐC.42 

 

08. Anh Thư.  Hưng Yên: 200 dự án đầu tư vào nông nghiệp//Nông 

thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 29 tháng 9. - Tr.10 

Thực hiện chủ trương của tỉnh về thu hút, khuyến khích đầu tư trong 

lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các ngành, địa phương đã có nhiều giải 

pháp triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Đến nay, toàn tỉnh có 200 dự án 

của các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng 

vốn đầu tư đăng ký 15.000 tỷ đồng. Hoạt động thu hút đầu tư trong lĩnh vực 

nông nghiệp đã góp phần tích cực tiêu thụ nông sản trên địa bàn, tạo thêm 

việc làm và phát triển công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn. 

ĐC.42 
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09. Anh Thư. Hưng Yên: Khuyến cáo phòng trừ bệnh trên rau 

màu//Nông thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 30 tháng 9. - Tr.10 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên, hiện nay, 

nông dân các địa phương trong tỉnh đã gieo trồng được gần 1.200 ha rau 

màu vụ thu đông, đồng thời thu hoạch được hơn 2.000 ha rau màu vụ hè, hè 

thu. Hiện nay sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy đã xuất hiện mật độ cao trên rau họ 

thập tự, sâu đục quả, rệp, bọ trĩ hại đậu đỗ, dưa chuột. Ngành nông nghiệp 

khuyến cáo nông dân theo dõi chặt chẽ sâu, bệnh trên rau màu, tăng cường 

sử dụng phân hữu cơ ủ mục với vôi bột hoặc các chế phẩm sinh học để bón 

cho cây nhằm cung cấp dinh dưỡng để cây trồng phát triển tốt, đồng thời góp 

phần cải tạo đất và làm giảm nguồn dịch hại tồn tại trong đất. 

ĐC.423.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


