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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01. Hà Anh.  Kim Động, Hưng Yên: Thi hành án dân sự vượt chỉ tiêu 

được giao//Pháp luật Việt Nam. - 2020. - Ngày 30 tháng 12. - Tr.4 

Năm 2020, với tinh thần đoàn kết, vượt khó, Chi cục Thi hành án dân 

sự (THADS) huyện Kim Động đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được 

giao, 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và vinh dự đón 

nhận Cờ thi đua ngành Tư pháp. Chi cục đã giải quyết xong 365 việc, đạt tỷ 

lệ 87,1%, giải quyết xong 11.415.274.000 đồng, đạt tỷ lệ 67,2,%. Thi hành án 

đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước đạt tỷ lệ 87,38% về việc và 

55% về tiền. Các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, thi hành đạt tỷ lệ 

27,3% về việc và 88% về tiền. 

ĐC.2 

 

02.  Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020//Hưng Yên. - 

2021. - Ngày 01 tháng 01. - Tr.1 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,13%. Cơ cấu kinh tế: 

Công nghiệp, xây dựng 61,6%; nông nghiệp, thủy sản 9,29%; thương mại, 

dịch vụ 29,11%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 78,83 triệu đồng. 

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 37,735 tỷ đồng. Giá trị thu nhập 

bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt 210 triệu đồng. Tỷ lệ người dân tham gia 

bảo hiểm y tế đạt 90,5%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, tạo thêm việc 

làm mới cho 2,33 vạn lao động. Tỷ lệ làng, khu phố văn hóa 88,7%; tỷ lệ gia 

đình văn hóa 91,5%. Có thêm 6 huyện được công nhận hoàn thành xây dựng 

nông thôn mới (NTM), 28 xã hoàn thành tiêu chí xã NTM nâng cao, 5 xã cơ 

bản hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng NTM. 

ĐC.2 

 

KINH TẾ 

 

 

03. Nguyễn Hải Tiến. Tưng bừng lễ hội hoa Xuân Quan//Nông nghiệp 

Việt Nam. - 2020. - Ngày 28 tháng 12. - Tr.11 

Ngày 27 12 2020, tỉnh Hưng  ên tổ ch c khai mạc    hội hoa  uân 

Quan năm 2020, với sự tham gia của hàng trăm nhà vườn, các doanh nghiệp 

kinh doanh hoa, cây cảnh nghệ thuật của các xã Phụng Công,  uân Quan và 

thị trấn  ăn Giang.  ã  uân Quan hiện có 178 225ha đất canh tác chuyên 

trồng hoa, cây cảnh (HCC) và cây công trình các loại. Ngoài ra, một số hộ 

trong xã còn thuê thêm hơn 70ha ruộng từ các địa phương lân lận để mở rộng 

diện tích trồng HCC.  ợi nhuận thu được 1ha canh tác HCC đạt 1,2-1,5 tỷ 

đồng năm. Riêng năm 2020, sản xuất HCC của xã thu được trên 130 tỷ đồng, 
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tạo việc làm và thu nhập ổn định từ 5-7 triệu đồng người tháng cho hàng 

nghìn lao động bên ngoài địa bàn xã... 

ĐC.4 

 

04.  P.L. Hưng Yên: Giới thiệu nông sản an toàn//2020. - Ngày 28-30 

tháng 12. - Tr.14 

Sở Công Thương Hưng  ên đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan hỗ trợ xây dựng 3 điểm bán hàng  iệt Nam trên địa bàn tỉnh với tổng 

kinh phí gần 200.000 triệu đồng; tổ ch c 2 hội nghị kết nối cung cầu với sự 

tham gia của 370 đại biểu là đại diện Sở Công Thương,  iên minh hợp tác xã, 

các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, hàng công nghiệp nông 

thôn khu vực phía Bắc và một số tỉnh, thành phố khác; thực hiện 80 chương 

trình xúc tiến thương mại với tổng số tiền gần 9,4 tỷ đồng.  

ĐC.4 

  

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

05.  Nguyễn Hương. Đưa Hưng Yên hoài cổ, bình yên trở lại bản đồ 

du lịch Việt//Làng Việt. - 2020. - Số 125 tháng 12. - Tr.48-49 

 ới mật độ di tích dày đặc, nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng, 

sản vật nông nghiệp phong phú....Hưng  ên đã, đang và sẽ sở hữu một tiềm 

năng lớn về phát triển du lịch tâm linh, du lịch làng nghề, du lịch nông 

nghiệp....Những năm gần đây, tỉnh quan tâm, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, 

tích cực trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; hy vọng Hưng  ên sẽ trở 

thành một điểm đến thu hút du khách, khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch 

 iệt Nam. 

ĐC.69 

 

 


