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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Nguyễn Duy Hưng.  Để Hưng Yên trở thành tỉnh phát triển mạnh 

của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước//Cộng sản. - Số 952. - Tháng 10 

năm 2020. - Tr.86-93 

Trong nhiệm 2015 - 2020, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đoàn kết, nỗ lực phấn 

đấu vượt qua, đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh 

vực phát triển kinh tế, xã hội: Quy mô GRDP của tỉnh năm 2019 đạt 92.854 tỷ 

đồng (đứng thứ 20/63 tỉnh, thành phố trong cả nước). Tổng sản phẩm của 

tỉnh (GRDP) tăng 9,72%. Cơ cấu kinh tế: công nghiệp, xây dựng chiếm 

62,15%; nông nghiệp, thủy sản 8,44%; thương mại, dịch vụ 29,41%. Thu 

ngân sách đạt hơn 16 nghìn tỷ đồng. Giá trị thu nhập bình quân/héc-ta đất 

canh tác đạt 202,5 triệu đồng. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 

- 2020 đạt 8,81%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 80,62 triệu đồng, gấp 

1,64 lần so với năm 2015 và gấp 200 lần so với khi mới tái lập tỉnh (năm 

1998). Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh 

Hưng Yên quyết tâm đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ đề ra, đưa Hưng Yên trở thành tỉnh phát triển mạnh trong vùng 

đồng bằng sông Hồng và cả nước. 

            ĐC.2 

 

 02.  Thúy Nhi.  Hưng Yên: Kiểm tra, rà soát số liệu kết quả kiểm kê 

đất đai//Tài nguyên và Môi trường. - 2020. - Ngày 03 tháng 11. - Tr.12 

UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương nhằm 

kiểm tra, rà soát số liệu kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2019. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay, 

công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh đang được khẩn trương hoàn 

thành. Toàn bộ số liệu, bảng biểu trong kiểm kê đất đai đã được hoàn thành, 

các đơn vị đang tiến hành biên tập, in bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 

2019. Kết quả, tổng diện tích tự nhiên của tỉnh đến ngày 31/12/2019 là 

93.020 ha, trong đó 63,3% diện tích đất nông nghiệp, 36,5% diện tích đất phi 

nông nghiệp, 0,2% diện tích đất chưa sử dụng. So với kết quả kiểm kê đất đai 

năm 2014, diện tích đất nông nghiệp của tỉnh giảm trên 2.100 ha, diện tích 

đất phi nông nghiệp tăng trên 2.200 ha, diện tích đất chưa sử dụng giảm trên 

100 ha...Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo 

luận, đóng góp ý kiến nhằm bổ sung, điều chỉnh số liệu trong báo cáo kết quả 

kiểm kê đất đai năm 2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường lập. 

            ĐC.2 
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03. Đức Thịnh. Hưng Yên: Tổ chức trồng “Hàng cây quân dân”//Nông 

thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 06 tháng 11.- Tr.8 

 Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự 

(CHQS) tỉnh tổ chức trồng  Hàng cây quân dân  gồm 1.000 cây bạch đàn 

lai, xà c  tại thôn  a Chàng, xã Cẩm Ninh, huyện  n Thi và thôn  n Tào, xã 

Cương Chính, huyện Tiên   . Mô hình  Hàng cây quân dân  được hình 

thành t  vài năm trở lại đây khi Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Hội Nông dân 

tỉnh trồng trên 300 cây ăn quả, cây lấy gỗ trong khuôn viên các đơn vị của Bộ 

CHQS tỉnh. Năm 2017, hai đơn vị đã chỉ đạo Ban CHQS huyện và Hội Nông 

dân huyện Yên M  làm điểm phối hợp trồng  Hàng cây quân dân  đem lại 

hiệu ứng tích cực, tạo sức lan tỏa về ý thức bảo vệ môi trường, phát triển kinh 

tế xanh, bền v ng trong cộng đồng. 

ĐC.2 

 

 04. Huyền Loan. Hưng Yên: Quán triệt về lãnh đạo cuộc bầu cử 

ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026//Đại biểu 

nhân dân. - 2020. - Ngày 06 tháng 11. - Tr.4 

 Ngày 05/11/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực HĐND 

tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai 

một số văn bản của Trung ương, của tỉnh về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu 

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

bồi dưỡng k  năng, nghiệp vụ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020. 

ĐC.222 

 

05.  Hà Sơn.  Lừa xin việc để chiếm đoạt tài sản//Công an thành phố 

Hồ Chí Minh. - 2020. - Ngày 02 tháng 11.- Tr.11 

Ngày 01/11/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã 

ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối 

tượng Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1978, trường trú tại Phường Hồng 

Châu, thành phố Hưng Yên) về hành vi l a đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ 

quan điều tra, t  năm 2016, vì thiếu tiền tiêu xài, đối tượng Hương đã "nổ" có 

khả năng xin việc vào tất cả các cơ quan nhà nước và lợi dụng chiếm đoạt 

tổng số tiền hơn nửa tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn huyện  ý 

Nhân, tỉnh Hà Nam. 

            ĐC.226 

 

 06. Mai Hương. Đã dẫn giải lái xe tải gây tai nạn chết người từ Hưng 

Yên về Hà Nội//An ninh Thủ đô. - 2020. - Ngày 06 tháng 11.- Tr.14 

Ngày 05/11/2020, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết 

đã làm rõ và dẫn giải lái xe tải t  Hưng Yên về Hà Nội sau khi gây tai nạn 

chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo cơ quan điều tra, vào hồi 11giờ 

45 phút ngày 04/11/2020, Hoàng Khắc  ợi (sinh năm 1993, xã Hồng Tiến, 

huyện Khoái Châu) điều khiển xe tải trên đường Hồ Tùng Mậu hướng vào 
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trung tâm Hà Nội, đã đâm vào bà Nguyễn Thị Ngọc N (sinh năm 1960, 

phường Thanh  ương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) đi xe đạp điện. 

 ực đâm mạnh khiến bà N ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, 

 ợi không d ng lại mà điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. 

ĐC.226 

 

07.  Thanh Hà.  Hội thảo “Vai trò Hội NCT cơ sở trong phòng chống 

tệ nạn xã hội” tại tỉnh Hưng Yên: Các cấp Hội thực hiện hiệu quả công cuộc 

phòng chống tệ nạn xã hội//Người cao tuổi. - 2020. - Ngày 04 tháng 11. - Tr.2 

Ngày 03/11/2020, tại thành phố Hưng Yên, Trung ương Hội Người 

cao tuổi (NCT) Việt Nam phối hợp với Ban đại diện Hội NCT tỉnh Hưng Yên 

tổ chức Hội thảo  Vai trò Hội NCT cơ sở trong phòng chống tệ nạn xã hội tại 

cộng đồng . Các tệ nạn xã hội đang diễn biến ngày càng phức tạp, là vấn đề 

bức xúc tại địa bàn dân cư, Đảng, Nhà nước cũng có nhiều chính sách, pháp 

luật liên quan. Tuy nhiên, công cuộc đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội 

cần sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành, trong đó Hội NCT và hội 

viên đóng vai trò tích cực, không chỉ gương mẫu trong đạo đức, lối sống, mà 

còn giáo dục con cháu trong gia đình và người dân chấp hành chủ trương, 

pháp luật của Đảng, Nhà nước; theo dõi, động viên, giúp đỡ nh ng trường 

hợp sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.... 

            ĐC.258 

 

 

KINH TẾ 

 

 

 08.  V.Đ. Hưng Yên: HTX trồng cây dược liệu thu lãi khá//Nông thôn 

ngày nay. - 2020. - Ngày 05 tháng 11. - Tr.10 

 Ông Nguyễn Duy Quý, thôn Đoàn Thượng, xã Bảo Khê là một trong 

nh ng người đầu tiên ở thành phố Hưng Yên trồng loại cây dược liệu cà gai 

leo. Năm 2017, ông Quý đã thành lập Hợp tác xã (HTX) Đầu tư và Phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao Minh Châu chuyên sản xuất, chế biến cây dược 

liệu. Hiện nay, HTX đã trồng trên 10ha cây cà gai leo, trung bình 1 sào có thể 

cho thu hoạch 3,4 - 3,6 tạ khô/năm, giá t  40.000 - 50.000 đồng/kg. Ngoài ra, 

HTX còn sản xuất trà túi lọc, cao cà gai leo, mỗi năm mang lại doanh thu 

khoảng 1 tỷ đồng, tr  mọi chi phí cho thu lãi t  300 - 400 triệu đồng.  

ĐC.424.47 

 

09.  LH.  Hưng Yên có thêm cụm công nghiệp rộng 47,78 ha//Khoa 

học và Đời sống. - 2020. - Ngày 04 tháng 10.- Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên đã có quyết định thành lập cụm công nghiệp 

Yên M  tại khu đất có diện tích 47,78 ha thuộc địa phận 2 xã Trung Hòa, Tân 

 ập và thị trấn Yên M , huyện Yên M . Chủ đầu tư xây dựng là Công ty Cổ 
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phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Yên M  MB  ND. Tổng mức đầu tư 455 tỷ 

đồng, trong đó vốn nhà đầu tư 70 tỷ đồng, 385 tỷ còn lại là vốn vay t  tổ chức 

tín dụng và các nguồn hợp pháp khác. Tiến độ thực hiện đầu tư t  quý 

III/2020 đến IV/2023. Ngành nghề tập trung chủ yếu sản xuất công nghiệp hỗ 

trợ ngành điện tử, cơ khí, công nghiệp công nghệ cao 

            ĐC.43 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

      

 


