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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

01.  Đỗ Tiến Sỹ.  Tỉnh Hưng Yên huy động các nguồn lực để phát triển 

nhanh và bền vững//Cộng sản. - Năm 2019. - Số tháng 9 (925). - Tr.79-86 

Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2020, 

trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh 

nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên xác định 

bên cạnh những thuận lợi còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải huy 

động toàn bộ nhân lực, vật lực, phát huy trí tuệ tập thể cũng như cá nhân để 

hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương. Một số thành tựu 

đã đạt được về phát triển kinh tế, xã hội, những tồn tại, hạn chế cần khắc 

phục, các giải pháp sẽ tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.... 

              ĐC.2 

 

02.  PV.  Hơn 97% số xã ở Hưng Yên được công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới//Nhân dân. - 2019. - Ngày 04 tháng 10. - Tr.2 

Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 

năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

(NTM) giai đoạn 2010-2020. Sau 10 năm, tỉnh đã huy động được hơn 63 

nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn khởi sắc rõ rệt, chất 

lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Đến nay, 

toàn tỉnh đã có 141/145 xã (đạt 97,2%) được công nhận xã đạt chuẩn NTM; 

thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia 

BHYT đạt 88,2%; tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ 

hộ nghèo giảm còn 2%. Tỉnh phấn đấu hết năm 2019, 100% số xã được công 

nhận xã đạt chuẩn NTM.... 

              ĐC.2 

 

03. Hưng Giang. Diện mạo nông thôn mới Hưng Yên//Nông nghiệp 

Việt Nam. - 2019. - Ngày 04 tháng 10. - Tr.15 

Sau 10 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, nông thôn tỉnh Hưng 

Yên đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng. Diện 

mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của người dân 

được nâng cao, nhận thức về NTM được tăng cường. Tính đến hết năm 2019, 

thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trong tỉnh đạt 45 triệu 

đồng/người, tăng 1,6 lần so với năm 2015; tỷ lệ lao động có việc làm thường 

xuyên đạt 95%; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 2% (giảm 4,81% so với năm 

2015); giá trị thu nhập bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 192 triệu 

đồng/năm, tăng 1,28 lần so với năm 2015. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, 

tiểu thủ công nghiệp cũng đang phát triển mạnh.          

         ĐC.2 
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04.  Nguyễn Huân. Văn Lâm huy động 600 tỷ đồng xây dựng nông 

thôn mới//Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 04 tháng 10. - Tr.14 

Là huyện có điều kiện địa lí, kinh tế, xã hội tương đối thuận lợi của tỉnh 

Hưng Yên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tập thể lãnh đạo huyện 

Văn Lâm đã vận dụng khéo léo, hiệu quả khi huy động được gần 600 tỷ đồng 

từ chương trình xã hội hoá đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới. 

Qua 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2018 huyện đã 

có 10/10 xã (đạt 100%) được UBND tỉnh Hưng Yên công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. 

              ĐC.2 

 

05.  Phương Huyền.  Hiệu quả bước đầu khi Công an chính quy về xã ở 

Hưng Yên//Công an nhân dân. - 2019. - Ngày 29 tháng 9. - Tr.3 

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Đảng ủy, Giám đốc Công an 

tỉnh Hưng Yên đã lựa chọn những cán bộ có đủ tiêu chuẩn về đảm nhiệm các 

chức danh Công an xã, thị trấn. Sau 3 đợt điều động đã có 223 cán bộ, chiến 

sỹ về đảm nhận các chức danh Công an xã tại 75 xã, thị trấn. Các cán bộ, 

chiến sỹ được điều động và bổ nhiệm về Công an xã, thị trấn là những đồng 

chí có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và có kinh 

nghiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trong đấu tranh 

phòng, chống tội phạm, đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác 

đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

ĐC.226 

 

06.  Hoàng Phúc.  Khởi sắc ở một Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau// 

Người cao tuổi. - 2019. - Ngày 03 tháng 10. - Tr.5 

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau của thôn Tiểu Quan, xã Phùng 

Hưng, huyện Khoái Châu được thành lập tháng 5/2018 với 58 thành viên đã 

và đang hoạt động ổn định, nề nếp, là chỗ dựa, điểm tựa cho người cao tuổi 

có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ tiếp cận vốn vay của câu lạc bộ, nhiều hội viên 

đã tăng thu nhập, mở rộng và phát triển kinh tế, hoạt động khám, chữa bệnh, 

văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi tại địa phương cũng 

được tăng cường… 

              ĐC.258 

 

07.  Việt Lâm. LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đồng hành với doanh nghiệp: Tập 

trung chăm lo đời sống công nhân//Lao động. - 2019. - Ngày 04 tháng 10. - 

Tr.5 

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động luôn là một 

trong những nhiệm vụ được các cấp Công đoàn tỉnh Hưng Yên ưu tiên hàng 

đầu. Trong thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã thường xuyên tổ chức các hoạt động 

chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động và đạt nhiều kết 

quả như bảo đảm việc làm, thực hiện tốt quy định về tiền lương, tiền thưởng, 
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ký hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo đảm môi trường làm việc an toàn... 

              ĐC.26 
        

 

KINH TẾ     

    

08.  B.T. Hưng Yên: 21 xã, thị trấn còn dịch tả lợn châu Phi//Nông thôn 

ngày nay. - 2019. - Ngày 30 tháng 9. - Tr.10 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dịch tả lợn châu Phi 

trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng chững lại. Đến thời điểm này, toàn 

tỉnh có 130/151 xã, phường, thị trấn công bố hết bệnh dịch, chỉ còn 21 xã, thị 

trấn của 8 huyện chưa công bố hết dịch. Riêng thị xã Mỹ Hào và thành phố 

Hưng Yên đã có 100% xã, phường, thị trấn công bố hết dịch. 

              ĐC.426.2 

 

09.  Mai Nhung. Nghề mộc ở xã Liên Phương//Hưng Yên. - 2019. - 

Ngày 01 tháng 10. - Tr.3 

Cùng với nhiều ngành nghề khác, nghề sản xuất mộc dân dụng đang 

phát triển mạnh, mang lại thu nhập cao cho các hộ dân và góp phần làm thay 

đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. 

Hiện, toàn xã có hơn 100 cơ sở sản xuất mộc, riêng thôn An Chiểu 2 có 

khoảng 40 hộ làm nghề, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Để nghề mộc 

phát triển bền vững, chính quyền địa phương cần quan tâm tạo điều kiện về 

cơ chế, chính sách, tiếp cận nguồn vốn để mở rộng, liên doanh liên kết trong 

sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường…  

              ĐC.474 
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