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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 
 

01.  N.Mai .  Hưng Yên: Dỡ bỏ phong tỏa xã Yên Phú//Đại đoàn kết . 

- 2021. - Ngày 27 tháng 02. - Tr.2 

Ngày 26/02/2021, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ chính thức công 

bố quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa xã Yên Phú sau 17 ngày cách ly để 

khoanh vùng phòng, chống dịch Covid-19 và thông báo về việc kết thúc giãn 

cách xã hội đối với 2 huyện Yên Mỹ, Khoái Châu. Trước đó, do có 3 ca dương 

tính với SARS-CoV-2 nên xã Yên Phú (diện tích hơn 8km
2
, dân số hơn 15.000 

người, hơn 4.000 hộ) bị phong tỏa từ ngày 09/02/2021. Trong thời gian bị 

phong tỏa người dân được theo dõi chặt chẽ các yếu tố dịch tễ, kiểm tra sức 

khỏe theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời được cung ứng lương thực, thực 

phẩm, nhu yếu phẩm để đảm bảo ổn định cuộc sống. 

ĐC.2 

 

02. P.V. Hưng Yên dừng tổ chức lễ hội Văn hóa dân gian Phố 

Hiến//Văn hóa. - 2021. - Ngày 26 tháng 02. - Tr.9 

Ngày 24/02/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên Bùi Tuấn 

Anh cho biết, thành phố vừa ra thông báo dừng tổ chức Lễ hội Văn hóa dân 

gian Phố Hiến năm 2021 để bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch Covid-

19. Lễ hội Văn hóa dân gian Phố Hiến là lễ hội lớn ở Hưng Yên được tổ chức 

vào tháng 3 âm lịch hàng năm. Các hoạt động của lễ hội gồm: Lễ dâng 

hương, lễ khai mạc với nghi thức tế lễ, rước kiệu, múa rồng nhằm khôi phục 

các giá trị truyền thống và hoạt động sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng. Phần hội 

gồm các hình thức dân gian như biểu diễn nghệ thuật, thi cầu kiều, kéo co, 

hát ả đào, hát xẩm, trống quân, ca trù, chọi gà...Đây cũng là dịp để thành phố 

Hưng Yên quảng bá tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với các di 

tích lịch sử, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị cổ xưa của Phố Hiến. 

ĐC.2 

 

03.  Đăng Quang. Nữ Giám đốc sáng tạo và trách nhiệm//Kinh tế nông 

thôn. - 2021. - Ngày 25 tháng 02. - Tr.10 

Trong 5 năm qua, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện Kim Động đạt trên 387 tỷ đồng, với 13.475 lượt hộ vay vốn. Vốn vay 

được chuyển tải nhanh chóng, đúng đối tượng, hộ vay sử dụng vốn đúng mục 

đích, phát huy hiệu quả, giúp cho 1.771 hộ thoát nghèo, tạo việc làm mới cho 

549 lao động…góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội 

tại địa phương. Để có được kết quả đó phải kể đến những cống hiến của Chị 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ, nữ Giám đốc có trí tuệ, luôn trách nhiệm, nhiều sáng 

tạo trong công việc. Những năm qua, chị Thủy đã đạt nhiều thành tích: Chiến 

sỹ thi đua cấp cơ sở liên tục từ năm 2015 - 2018, Bằng khen của Bộ trưởng 
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Bộ Xây dựng tặng năm 2017; Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

tặng năm 2018, Chiến sĩ thi đua cấp ngành Ngân hàng năm 2019.... 

ĐC.259 

  

KINH TẾ 

 
 

04. Bảo Anh. Hưng Yên: Nguy cơ thất thu ngân sách tại dự án Dragon 

Park//Khoa học và Đời sống. - 2021. - Ngày 26 tháng 02. - Tr.18 

Phản ánh của phóng viên báo Khoa học và Đời sống về việc đất 

thương mại, dịch vụ được chuyển đổi thành đất ở, diện tích thực tế thực hiện 

dự án so với diện tích thực hiện nghĩa vụ tài chính chênh lệch đến 2.320m
2
, 

ngân sách nhà nước có nguy cơ thất thu khoảng 22,6 tỷ đồng...tại Dự án khu 

biệt thự cao cấp và nhà ở Hải Long Trang (Dragon Park) thuộc xã Cửu Cao, 

huyện Văn Giang do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lạc Viên Cửu Cao làm 

chủ đầu tư. 

ĐC.4 
 

05. Việt Anh. Đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Phố Nối A//Quân đội 

nhân dân. - 2021. - Ngày 05 tháng 3. - Tr.1; cũng xem: Thời báo tài chính 

Việt Nam. - 2021. - Ngày 05 tháng 3. - Tr.13 

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 

Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (KCN) Phố Nối A 

mở rộng diện tích 92,5ha. Dự án do Công ty Quản lý khai thác KCN Phố Nối 

A làm chủ đầu tư, thực hiện tại xã Minh Hải, Lạc Hồng, huyện Văn Lâm và 

phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào với tổng vốn đầu tư là 1.082 tỷ đồng. 

Thủ tướng giao UBND tỉnh Hưng Yên lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất 

đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan; tổ chức lập và 

phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; thực hiện đền bù giải phóng mặt 

bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo 

đúng tiến độ và quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai. 

ĐC.4 
 

06.  B.T.  Hưng Yên: 15% số hộ chăn nuôi áp dụng VietGAHP//Nông 

thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 05 tháng 3. - Tr.10 

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng 

Yên, trên địa bàn tỉnh có hơn 11.000 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy 

mô lớn nhỏ khác nhau. Hiện đang có khoảng 30% số trang trại chăn nuôi và 

khoảng 15% số hộ chăn nuôi áp dụng quy trình chăn nuôi VietGAHP vào sản 

xuất. Khó khăn trong thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn trên địa bàn tỉnh 

hiện nay là đa phần chăn nuôi nông hộ trong khu dân cư và 60% số trang trại 

vần nằm trong khu dân cư. Mặt khác, nhiều hộ chăn nuôi chưa tích cực tiếp 

cận, ứng dụng tiến bộ, khoa học, kỹ thuật. 

ĐC.426 
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