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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 
 

01.  Duy Thành.  Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm 

việc tại Hưng Yên//Quân đội nhân dân. - 2021. - Ngày 05 tháng 11. - Tr.2 

Ngày 04/11/2021, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do 

đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên 

giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Hưng Yên về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, “tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ” gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 08-

QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí 

Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao kết quả đã đạt được của tỉnh Hưng Yên 

trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Quy định 08; đề 

nghị, Tỉnh ủy Hưng Yên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt 

chính trị sâu rộng nhằm quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao quyết tâm chính trị của 

từng cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 

trong việc cụ thể hóa, tạo bước đột phá mới trong tổ chức thực hiện quyết liệt 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng... 

ĐC.2 

 

02.  KD.  Người dân bắt quả tang đối tượng trộm cắp xe máy tay 

ga//An ninh Thủ đô. - 2021. - Ngày 05 tháng 11. - Tr.14 

Ngày 04/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Mạnh Hoàng 

(sinh năm 1995, trú tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên) để điều tra về hành 

vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 20 giờ ngày 

25/10/2021, anh P.T (sinh năm 1999, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) 

điều khiển xe máy Honda Air Blade đến khu tập thể 15C Trần Khánh Dư, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và gửi xe tại tầng 1. Đối tượng Hoàng 

thấy xe của anh T đã nảy sinh ý định trộm cắp. Trong quá trình thực hiện 

hành vi trộm cắp, đối tượng bị người dân phát hiện và báo cho cơ quan công 

an. 

ĐC.226 

 

03.  Khắc Cường.  Hưng Yên hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc 

phòng//Quân đội nhân dân. - 2021. - Ngày 31 tháng 10. - Tr.3 

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Nguyễn Quang 

Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã có 

buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên về nhiệm vụ quân sự, quốc 

phòng năm 2021.  Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang 
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tỉnh đã triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa 

phương, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tham gia 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tham mưu 

thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tiến hành đồng 

bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19.... 

ĐC.27 

 

 

KINH TẾ 

 

 

          04.  TTN.  Hưng Yên nỗ lực không để sản xuất bị “đứt gãy”//Tuần tin 

tức. - 2021. - Ngày 04 tháng 11. - Tr.9 

Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, 

việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2021 là rất khó khăn. Mặc dù 

vậy, UBND tỉnh Hưng Yên đặt quyết tâm năm 2021 đạt tốc độ tăng trưởng 

kinh tế của toàn tỉnh (GRDP) 6,32%, giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thuỷ sản tăng 2,29% . Dự kiến trong năm 2021, toàn tỉnh thu hút 

được 53 dự án đầu tư, giảm 50 dự án so với năm 2020; trong đó, có 42 dự án 

đầu tư trong nước và 11 dự án đầu tư nước ngoài, nâng tổng số dự án trên 

địa bàn tỉnh là 2.039 dự án gồm 1.543 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký 

225.633 tỷ đồng và 496 dự án nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký 5,64 tỷ 

USD. Từ nay đến cuối năm 2021, tiếp tục đặt mục tiêu phòng, chống dịch 

Covid-19 lên hàng đầu, song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Để 

đạt mục tiêu đó, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải 

pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn, không để sản xuất kinh doanh bị “đứt gãy”, 

bảo đảm an sinh xã hội. 

ĐC.4 

 

05.  V.Đ.  Hưng Yên: hình thành 65 vùng sản xuất cây ăn quả có 

múi//Nông thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 03 tháng 11. - Tr.10 

Năm 2021, tỉnh Hưng Yên có diện tích cây ăn quả có múi đạt 4.250 

ha, khoảng 95% diện tích cây có múi là các giống cho hiệu quả kinh tế cao 

như cam Hưng Yên, cam V2, quýt Đường Canh, bưởi Phú Diễn, bưởi da 

xanh, chanh tứ quý....Hiện tỉnh có 65 vùng sản xuất cây ăn quả có múi với 

tổng diện tích trên 1.000 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP. Cây có múi cho giá trị 

kinh tế từ 600-800 triệu đồng/ha, nhiều mô hình cho thu nhập từ 800 triệu -

1,2 tỷ đồng/ha. 

ĐC.42 
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Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

06.  PV.  Bệnh viện đa khoa Hưng Yên tạm ngừng tiếp nhận bệnh 

nhân//Sức khỏe và Đời sống. - 2021. - Ngày 04 tháng 11. - Tr.14 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên thông báo: từ 9 giờ 30 phút ngày 

03/11/2021, bệnh viện tạm ngừng tiếp nhận người bệnh đến đăng ký khám 

bệnh, chữa bệnh nội trú, ngoại trú, người bệnh chuyển tuyến thông thường để 

tập trung tầm soát dịch Covid-19 trong bệnh viện cho đến khi có thông báo 

mới. Thông báo cũng nêu rõ, bệnh viện chỉ tiếp nhận những người bệnh nặng, 

người bệnh cấp cứu, vượt quá khả năng chuyên môn của tuyến dưới sau khi 

đã test nhanh Covid-19 âm tính. Trước đó, ngày 28/10/2021, bà Nguyễn Thị 

H ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đến khám tại Khoa khám bệnh, 

Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên và nằm điều trị tại Khoa Nội tiết. Sáng 

02/11/2021, bà H làm thủ tục chuyển viện lên Bệnh viện Bạch Mai, thành phố 

Hà Nội. Đến 2 giờ ngày 03/11/2021, bà H có kết quả dương tính với SARS-

CoV-2. Sáng 03/11/2021, kết quả xét nghiệm của toàn bộ cán bộ, nhân viên 

bệnh viện đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. 

ĐC.61 

 

 

 

LỊCH SỬ  

 

 

07.  Nguyễn Thị Ngân.  Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng 

khu du kích, căn cứ du kích (1950- 1952)//Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 371. - 

Tháng 10. - Tr.80-85 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hưng Yên là tỉnh nằm 

sâu trong vùng địch kiểm soát, với địa hình đồng bằng, không có điều kiện tự 

nhiên thuận lợi như rừng, núi để “che bộ đội, vây quân thù”, đảng bộ tỉnh đã 

chủ động, sáng tạo dựa chắc vào dân để xây dựng lực lượng kháng chiến. Chỉ 

trong 3 năm (1950-1952), đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo nhân dân xây 

dựng 18 khu du kích liên huyện, hình thành các căn cứ du kích rộng lớn, tạo 

địa bàn đứng chân cho bộ đội chủ lực sẵn sàng cơ động chiến đấu. 

ĐC.922 

 
 

 


