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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 
 

01.  Phạm Hà. Hưng Yên đưa nghị quyết vào cuộc sống, phấn đấu trở 

thành tỉnh công nghiệp hiện đại//Nhân dân. - 2020. - Ngày 29 tháng 11. - Tr.3 

Với quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào 

cuộc sống, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hưng Yên phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 

kinh tế bình quân từ 7,5 - 8%/năm. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu 

người đạt 130 triệu đồng/năm, thu ngân sách đạt 21.500 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị 

hóa của tỉnh đạt 47%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Đến năm 2030, xây 

dựng Hưng Yên giàu đẹp, văn minh, có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm 

phát triển mạnh của cả nước. 

            ĐC.2 
   

02.  Huyền Loan - Hải Phong. Hưng Yên: Tổng sản phẩm trên địa bàn 

tăng 6,46%//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 01 tháng 12. - Tr.2 

Ngày 30/11/2020, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVI đã khai mạc Kỳ 

họp thứ 14 (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020). Năm 2020, tình hình kinh tế, 

xã hội của tỉnh đã đạt những kết quả khá toàn diện, tăng trưởng kinh tế cao, 

nằm trong nhóm 10 tỉnh đạt mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Trong đó, 

tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,46%; tổng sản phẩm bình quân 

đầu người đạt 79,57 triệu đồng, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành; thu ngân sách nhà 

nước đạt 104,2% kế hoạch. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, cơ 

cấu nguồn thu có chuyển biến, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

cộng đồng doanh nghiệp; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 

nhiều kết quả, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là 1 trong 3 địa phương 

đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới… 

 

ĐC.222 
 

03.  Bảo Trâm - Bách Hợp.  Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hưng Yên 

khóa XVI: Chú trọng chất lượng tăng trưởng//Đại biểu nhân dân. - 2020. - 

Ngày 02 tháng 12. - Tr.2 

Với tinh thần chủ động, lường trước các diễn biến, tỉnh Hưng Yên đã 

nhanh chóng đưa ra các kịch bản ứng phó linh hoạt, vừa tập trung phòng, 

chống dịch bệnh vừa triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, bảo đảm an 

sinh xã hội. Năm 2020, tổng sản phẩm (GRDP) ước tăng 6,46%; GRDP bình 

quân đầu người đạt 79,57 triệu đồng, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trên cả 

nước; thu ngân sách nhà nước ước đạt 15.500 tỷ đồng. Về thu hút đầu tư, 

toàn tỉnh đã thu hút được 69 dự án. Trong đó, 46 dự án đến từ nhà đầu tư 

trong nước, 23 dự án đầu tư nước ngoài (FDI). Đặc biệt, một trong những 

“điểm sáng” được đánh giá cao là việc thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia đạt nhiều kết quả. 

            ĐC.222 
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04.  H.Y. Hưng Yên: Chuyển giao kỹ thuật cho trên 1.500 lượt hội 

viên//Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 28 tháng 11. - Tr.8 

Những năm qua Hội Nông dân xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đã chủ 

động xây dựng chương trình hành động sát với điều kiện, đặc điểm nhiệm vụ 

chính trị của địa phương gắn với các phong trào lớn như: Nông dân thi đua 

sản xuất, kinh doanh giỏi; đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu 

chính đáng; xây dựng làng, xã, gia đình văn hóa; phong trào nông dân thi 

đua xây dựng nông thôn mới…Hội Nông dân xã phối hợp với các đơn vị tổ 

chức được 12 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.500 lượt 

hội viên tham gia. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống vật nuôi, cây trồng, 

phân bón mới...được đưa vào áp dụng trong sản xuất và đạt được hiệu quả. 

            ĐC.258 

 

05. Thu Hà. Hưng Yên: Xây dựng 256 mô hình liên kết hợp tác// 

Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 01 tháng 11. - Tr.8 

Hội Nông dân trong tỉnh Hưng Yên đang quản l  trên 79,3 tỷ đồng 

nguồn vốn Quỹ h  trợ nông dân (HTND), trong đó Quỹ HTND Trung ương ủy 

thác 18,2 tỷ đồng; Quỹ HTND cấp tỉnh, huyện đạt trên 61,1 tỷ đồng (tăng hơn 

54 tỷ đồng so với năm 2011). Từ nguồn vốn này, giai đoạn 2011 - 2020, Quỹ 

HTND các cấp trong tỉnh đã cho vay tổng số tiền trên 79,3 tỷ đồng, góp phần 

xây dựng được 256 mô hình liên kết hợp tác; h  trợ gần 2,8 nghìn lượt hội 

viên nông dân vay vốn để phát triển kinh tế, nhiều mô hình phát huy hiệu quả, 

giải quyết lao động, việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhiều hội 

viên, nông dân và cộng đồng. 

            ĐC.258 

 

06.  Lê Hà. Giao ban cụm thu đua số IV, Hội Người cao tuổi Việt 

Nam: Xây dựng và thực hiện chương trình công tác phù hợp với địa 

phương//Người cao tuổi. - 2020. - Ngày 28 tháng 11.- Tr.3 

Ngày 27/11/2020, tại Hưng Yên, Cụm thi đua số IV Hội Người cao 

tuổi (NCT) Việt Nam (gồm các tỉnh Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh 

Bình, Hưng Yên, Thái Bình) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 

2020. Tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội cho NCT thuộc 

diện chính sách từ 60 đến đủ 80 tuổi theo quy định của nhà nước, 100% NCT 

được ngân sách tỉnh h  trợ mua BHYT, NCT từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi (không 

có lương hưu hoặc các chế độ trợ cấp nào khác) được hưởng chế độ hằng 

tháng bằng 50% so với chế độ của NCT đủ 80 tuổi trở lên... 

            ĐC.258 

 

07.  Quang Anh.  Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Hưng Yên: 

Khảo sát kỹ, hiệu quả đào tạo nghề tăng cao rõ rệt//Thời báo Tài chính Việt 

Nam. - 2020. - Ngày 30 tháng 11.- Tr.15 



Thư mục trích báo, tạp chí phản ánh về Hưng Yên 

THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN - Số 4 – Bạch Đằng- Minh Khai – thành phố Hưng Yên 

 
3/4 

  

 

 

 

Nhờ cách làm bài bản, chú trọng khâu khảo sát đầu vào, tìm hiểu tâm 

tư, nhu cầu của nông dân mà các lớp dạy học nghề của Trung tâm Dạy nghề 

và H  trợ nông dân (Hội nông dân tỉnh Hưng Yên) mang lại hiệu quả rõ rệt, 

nông dân ngày càng có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải 

thiện đời sống. Trong năm 2019, Trung tâm phối hợp với doanh nghiệp thực 

hiện được gần 300 buổi tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. 

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên giảm còn hơn 170 lớp. 

            ĐC.258 

 

 

KINH TẾ 

 

 

08.  Hoàng Mai. Hưng Yên: Xây dựng gần 500 cánh đồng quy mô 

lớn//Công Thương. - 2020. - Ngày 27 tháng 11. - Tr.12 

Sau 10 năm kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nông 

nghiệp gắn với xây dựng NTM, Hưng Yên đã hoàn thành công tác dồn thửa 

đổi ruộng đất nông nghiệp; chuyển đổi hơn 15.000 ha đất lúa kém hiệu quả 

sang trồng cây lâu năm, cây hàng năm, kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy 

sản, góp phần đưa giá trị trung bình thu được đạt 210 triệu đồng/ha. Với việc 

xây dựng thành công gần 500 mô hình cánh đồng sản xuất tập trung, quy mô 

lớn, đời sống của người nông dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn đã 

có nhiều đổi thay. 

            ĐC.42 

 

09.  Hoàng Dân.  Nuôi vịt sinh sản trên cạn//Nông nghiệp Việt Nam. - 

2020. - Ngày 01 tháng 12.- Tr.10 

Ông Ngô Thế Tranh, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động là người 

đầu tiên ở Hưng Yên áp dụng mô hình nuôi vịt sinh sản trên cạn cho doanh 

thu hàng chục tỷ đồng. Năm 2019, ông Tranh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng 2 

chuồng lạnh với tổng diện tích 8.000 m
2
, trang bị quạt điện, hệ thống chống 

nóng, đèn chiếu sáng, dòng dọc vận chuyển thức ăn trong chuồng vịt và 9 

máy ấp trứng tự động với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Trang trại nuôi vịt 

trên cạn của ông Tranh được đánh giá hiện đại nhất tỉnh Hưng Yên, không 

chỉ cho giá trị kinh tế vượt trội mà còn giải bài toán về vấn đề ô nhiễm môi 

trường trong chăn nuôi, rất cần nhân rộng. 

            ĐC.426.4 

 

10.  Quang Dũng.  Hưng Yên điều chỉnh giảm diện tích sân golf Sông 

Hồng còn 90 ha//Khoa hoạc và Đời sống. - 2020. - Ngày 30 tháng 11. - Tr.12 

; cũng xem: Đầu tư. - 2020. - Ngày  27 tháng 11. - Tr.8 

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng 1/500 sân golf Sông Hồng, huyện Khoái Châu với diện tích 90ha. Quy 
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hoạch dự án sân golf Sông Hồng có đất công trình tiện ích 7,2ha, đất l  sân 

golf 21,8ha, đất sân tập golf 0,44ha, đất cây xanh cảnh. Công ty Cổ phần 

Đầu tư Golf sông Hồng là nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết 1/500 và đề xuất 

thực hiện dự án. 

            ĐC.44 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

11.  Tuấn Hải.  Sắc màu du lịch Hưng Yên tại Hà Nội//Du lịch. - 

2020. - Ngày 26 tháng 11.- Tr.4 

Từ ngày 27 - 29/11/2020 tại khu vực nhà Bát Giác (vườn hoa L  Thái 

Tổ, thành phố Hà Nội), UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình "Sắc màu 

du lịch Hưng Yên". Với mục đích giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của vùng đất, 

con người, nét văn hóa đặc trưng, sản vật nổi tiếng của Hưng Yên tới đông 

đảo người dân Thủ đô và du khách. Chương trình "Sắc màu du lịch Hưng 

Yên" với các hoạt động phong phú như giao lưu văn hóa qua nghệ thuật diễn 

xướng dân gian hát trống quân, chèo, ca trù; quảng bá du lịch Hưng Yên 

thông qua không gian trưng bày tiềm năng, sản phẩm làng nghề, đặc sản ẩm 

thực, nông sản an toàn.  

ĐC.699 

  

 


