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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Tấn Minh.  Văn Giang (Hưng Yên): Vận động trên 2,9 tỷ đồng 

Quỹ Vì người nghèo//Đại đoàn kết. - 2020. - Ngày 27 tháng 9. - Tr.4 

Từ năm 2015 đến nay, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo huyện Văn 

Giang đã vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ đạt 

trên 2,9 tỷ đồng. Trong đó, cấp huyện vận động được trên 1,5 tỷ đồng; cấp xã 

vận động được trên 1,4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, huyện đã hỗ trợ xây mới, 

sửa chữa được 137 căn nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 160 hộ nghèo khám, chữa 

bệnh, phát triển sản xuất… 

            ĐC.2 

 

02.  Phạm Hà.  Những giải pháp bảo vệ môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới ở Hưng Yên//Nhân dân. - 2020. - Ngày 01 tháng 10. - Tr.2 

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trong xây 

dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Hưng Yên đã đề ra những giải pháp chủ yếu 

sau: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh sự 

phối hợp hoạt động giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công cuộc xây dựng 

NTM. Đẩy mạnh giải quyết ô nhiễm do chất thải rắn; triển khai việc phân loại 

rác thải kết hợp với xử lý rác thải hữu cơ làm phân vi sinh tại hộ gia đình; thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác thải hàng ngày. Vận động toàn thể nhân dân tại 

các thôn, khu dân cư tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang cỏ 

dại, thu dọn chất thải thải, trồng hoa, cây xanh hai bên ven đường. Hoàn 

thiện hệ thống thoát nước công cộng, đảm bảo nước thải sinh hoạt tại các hộ 

dân được đấu nối và phát thải tại các điểm được quy định. Tuyên truyền, vận 

động, hướng dẫn các hộ gia đình, trang trại chăn nuôi, hộ gia đình chăn 

nuôi; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong làng nghề thực hiện phân 

loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; đầu tư, vận hành các công trình, 

biện pháp thu gom, xử lý chất thải, nước thải trước khi xả ra môi trường đạt 

quy chuẩn cho phép... 

            ĐC.2 

 

03. Thụy Bình.  Hưng Yên: Xử phạt 5 doanh nghiệp vi phạm về 

phòng cháy chữa cháy//Khoa học và Đời sống. - 2020. - Ngày 28 tháng 9. - 

Tr.2 

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 5 

doanh nghiệp với số tiền 80 triệu đồng/doanh nghiệp vì đã có hành vi đưa 

nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng 

cháy chữa cháy. Cụ thể gồm: Công ty TNHH thương mại và sản xuất Diệu 

Phương (phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào), Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu US 

VICO (phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào), Công ty TNHH Thái Dương 

Hưng (phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên), Doanh nghiệp tư nhân Rồng 
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Vàng (thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động), Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Minh Dũng (thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm). 

            ĐC.2 

 

04.  Hải Thanh. Diễn biến nghi án hủy hoại tài sản, nhốt người ở 

Hưng Yên: Cơ quan điều tra cho rằng “không cấu thành tội phạm”//Pháp luật 

Việt Nam. - 2020. - Ngày 25 tháng 9. - Tr.14 

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, ông Đỗ Thiết Hùng (địa 

chỉ tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) gửi đơn tố cáo về việc, ngày 

10/5/2020, gia đình ông chuẩn bị sửa nhà tại phường Bần Yên Nhân, thị xã 

Mỹ Hào để cho thuê thì ông Đặng Quyết Thắng đến chửi bới, dọa đánh, mang 

máy hàn đến bịt cửa, nhiều lần tự ý khóa cửa, nhốt người...Ông Hùng và gia 

đình đã gửi đơn phản ánh tới Công an thị xã Mỹ Hào. Đến nay, sau gần 3 

tháng thụ lý hồ sơ, Công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định không khởi tố vụ 

án hình sự với lý do “hành vi của Đặng Quyết Thắng không cấu thành tội 

phạm”.  

            ĐC.226 

 

05.  M.Lan.  Cháy lớn tại xưởng sản xuất cơ khí, nhựa xốp, thiệt hại 

gần 3 tỷ đồng//Đại đoàn kết. - 2020. - Ngày 28 tháng 9. - Tr.2 

Ngày 27/9/2020, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại xưởng sản xuất 

của Công ty TNHH Pe Foam Toàn Cầu, địa chỉ tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn 

Giang. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công 

an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương huy động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán 

bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để ứng cứu, tập trung dập lửa, ngăn chặn 

không để cháy lan ra xung quanh. Sau hơn 2 tiếng, ngọn lửa được dập tắt 

hoàn toàn, không gây thiệt hại về người; tuy nhiên, toàn bộ dây chuyền công 

nghệ sản xuất, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, thành phẩm trong nhà 

xưởng bị thiêu rụi, thiệt hại tài sản khoảng gần 3 tỷ đồng. Hiện nguyên nhân 

vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ. 

            ĐC.226 

 

06.  Thái Phương - Phương Ly.  Chuyện về nghệ nhân gần nửa thế kỷ 

làm đồ chơi Trung thu truyền thống ở làng Ông Hảo//Đời sống và Pháp luật. - 

2020. - Ngày 29 tháng 9. - Tr.8 

Ông Vũ Huy Đông (69 tuổi, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ) là một tấm 

gương điển hình trong việc gìn giữ và phát triển nghề truyền thống của địa 

phương, miệt mài gắn bó với nghề làm mặt nạ giấy bồi suốt hơn 40 năm qua. 

Gia đình ông Đông làm hơn 20 loại mặt nạ giấy bồi khác nhau, đủ các hình 

dáng từ truyền thống như đầu lân, đầu sư tử, mặt nạ chú Tễu, ông Địa, thằng 

Bờm đến sáng tạo mặt Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới hay các loại con vật 

trâu, thỏ, mèo...Mọi năm, xưởng sản xuất của ông Đông tiêu thụ được khoảng 
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7.000 - 8.000 chiếc mặt nạ; năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng 

tiêu thụ kém hơn mọi năm khoảng 20 - 30%. 

            ĐC.259 

 

      

KINH TẾ 

 

 

07.  Văn Minh.  Đêm ở chợ đầu mối nông sản Đông Tảo//Người cao 

tuổi. - 2020. - Ngày 01 tháng 10. - Tr.7 

Chợ đầu mối Đông Tảo, huyện Khoái Châu được hình thành năm 

1995 từ chợ phiên truyền thống. Đến nay, chợ đầu mối Đông Tảo thu hút 

khoảng 500 - 600 hộ dân với hàng nghìn người tham gia hoạt động mua bán. 

Nguồn lợi của chợ đầu mối Đông Tảo rất lớn, không chỉ góp phần tiêu thụ 

nông sản của xã Đông Tảo mà còn cho cả 9 xã lân cận và những tỉnh khác. 

Mỗi đêm, chợ thu gom, xuất ra thị trường hàng trăm tấn rau, củ, quả. Vào dịp 

tết hoặc mùa vụ, lưu lượng xe và hàng hóa tăng lên càng nhiều. Người nông 

dân từ chỗ buôn bán nhỏ lẻ, tự cung, tự cấp, nay biết nắm bắt thông tin, nhạy 

bén vận động theo quy luật cung cầu của thị trường. Mối quan hệ giữa sản 

xuất, phân phối và tiêu dùng được gắn kết chặt chẽ qua mỗi buổi chợ. Ngoài 

ra, chợ còn tạo thêm nhiều việc làm cho người dân, giúp khoảng 600/2.000 

hộ dân của xã Đông Tảo nâng cao thu nhập. 

            ĐC.4 

 

08.  PV.  Hưng Yên xây dựng mô hình HTX nông nghiệp gắn với 

vùng chuyên canh//Nhân dân. - 2020. - Ngày 02 tháng 10. - Tr.1,4 

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự hỗ trợ từ các 

ngành, đơn vị cùng việc phát huy lợi thế, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hình 

thành các vùng sản xuất chuyên canh các sản phẩm nông nghiệp như vùng 

chuyên canh sản xuất các loại cây ăn quả ở thành phố Hưng Yên, các huyện 

Kim Động, Khoái Châu; vùng sản xuất cây rau màu ở các huyện Tiên Lữ, 

Kim Động, Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên; vùng sản xuất hoa, cây cảnh các 

loại ở huyện Văn Giang; vùng chuyên canh gieo cấy lúa ở các huyện Phù Cừ, 

Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào...Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 306 

hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó, phần lớn 

các HTX đang sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của 

địa phương. 

            ĐC.42 

 

09.  Sỹ Tuyên.  Hưng Yên: Gà Đông Tảo lai cho lợi nhuận cao//Nông 

thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 30 tháng 9. - Tr.10 

Gà Đông Tảo lai là giống gà có nhiều ưu điểm như dễ nuôi, sinh 

trưởng nhanh, chất lượng thịt thơm ngon được thị trường ưa chuộng. Chính 
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vì thế, những năm qua, bên cạnh giống gà Đông Tảo thuần chủng thì nhiều 

người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên dần chuyển hướng sang chăn nuôi gà 

Đông Tảo lai thương phẩm. Mô hình nuôi gà Đông Tảo lai an toàn sinh học 

được triển khai tại các huyện Văn Lâm, Ân Thi và thành phố Hưng Yên với 

quy mô hơn 6.000 con. Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ 50% giống, thuốc thú 

y, 45% thức ăn hồn hợp...Kết quả cho thấy, gà sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ 

lệ sống đạt 96% không bị ảnh hưởng của thời tiết...Theo các hộ chăn nuôi, 

trong thời gian từ 5-6 tháng sẽ đạt trọng lượng 3 kg/con, giá xuất chuồng từ 

90.000-100.000 đồng/kg. Trừ chi phí sẽ cho lợi nhuận cao hơn 30.000 - 

40.000 đồng/kg so với nuôi các giống gà thông thường. 

            ĐC.426.4 

 

10.  Tuấn Sơn. Đến với làng nghề làm đồ chơi Trung thu truyền 

thống//Du lịch. - 2020. - Ngày 29 tháng 9. - Tr.6-7 

  Xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ được nhiều người biết đến là một trong 

những nơi lưu giữ và phát triển nghề thủ công làm đồ chơi Trung thu truyền 

thống. Đồ chơi Trung thu truyền thống ở Liêu Xá nổi tiếng, có mặt ở khắp 

mọi miền đất nước. Những năm trước vào mỗi dịp tết Trung thu, các sản 

phẩm đồ chơi truyền thống ở Liêu Xá (trống, mặt lạ, đèn ông sao, đầu lân...)  

làm ra không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, người dân phải làm cả 

ngày lẫn đêm. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sức mua 

giảm chỉ còn khoảng 50% so với mọi năm. 

            ĐC.479 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

11.  ND.  Hưng Yên: 178.000 hộ đăng ký danh hiệu gia đình nông dân 

văn hóa//Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 30 tháng 9. - Tr.8 

Những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Hội 

Nông dân tỉnh Hưng Yên tập trung đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, 

xây dựng các mô hình gia đình văn hóa. Kết quả, năm 2019, toàn tỉnh có 

176.023/178.357 hộ gia đình nông dân đăng ký đạt danh hiệu gia đình nông 

dân văn hóa. Năm 2020, toàn tỉnh có trên 178.000 hộ gia đình nông dân đăng 

ký danh hiệu gia đình nông dân văn hóa. Hội Nông dân tỉnh luôn chủ động 

phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, thành 

lập và duy trì hoạt động hiệu quả nhiều loại hình mô hình gia đình văn hóa 

như câu lạc bộ nông dân tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ 

gia đình nông dân phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 

tổ hòa giải tại các thôn, xóm... 

            ĐC.547 
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