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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

01.  Duy Tiến.  Hà Nội - Hưng Yên tăng cường hợp tác trên 9 lĩnh vực 

kinh tế - xã hội//An ninh Thủ đô. - 2019. - Ngày 30 tháng 6. - Tr.2 

Ngày 29/6/2019, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị hợp tác, phát triển. Ủy viên 

Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ đồng chủ trì. Theo Báo cáo, 

thời gian qua, hai bên đã thường xuyên hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực 

như: Quy hoạch, xúc tiến đầu tư, liên kết phát triển vùng, kết nối giao thông, 

phát triển công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, hay cùng hợp tác cùng giải 

quyết các vấn đề chung của vùng như bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật 

tự...Nhân dịp này, Hà Nội đã trao tặng tỉnh Hưng Yên 3 tỷ đồng để hỗ trợ 

thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. 

              ĐC.2 

 

02.  PV. Thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên tăng cường hợp tác// 

Nhân dân. - 2019. - Ngày 30 tháng 6. - Tr.1,2 

Ngày 29/6/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa 

phương thời gian qua, bàn thảo định hướng, giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp 

tác trong thời gian tới. Thời gian qua, việc thực hiện các nội dung hợp tác 

giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên đã đạt những kết quả bước đầu, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an 

sinh xã hội của mỗi địa phương, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của 

vùng. Hai bên đã phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây 

dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh 

nghiệp tìm kiếm cơ hội kết nối đầu tư.... 

              ĐC.2 

 

03.  Quốc Bình. Thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên thống nhất 13 nội 

dung hợp tác//Hà Nội mới. - 2019. - Ngày 30 tháng 6. - Tr.2 

Tại Hội nghị hợp tác, phát triển diễn ra ngày 29/6/2019, thành phố Hà 

Nội và tỉnh Hưng Yên thống nhất trong thời gian tới sẽ tập trung đẩy mạnh 

hợp tác 4 nội dung về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 9 nội 

dung về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Trong đó, Hà Nội và Hưng Yên 

sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng 

cao sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; chú trọng học hỏi kinh nghiệm hay, 

cách làm tốt trong công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận 

trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong việc giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc ở cơ sở và thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô 

thị... 

              ĐC.2 
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04.  Nguyễn Thu.  Hưng Yên: Mặt trận Tổ quốc giám sát việc cấp thẻ 

bảo hiểm y tế//Đại đoàn kết. - 2019. - Ngày 29 tháng 6. - Tr.13 

Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hưng Yên 

vừa làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh về việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế 

(BHYT) cho hộ nghèo, cận nghèo và người lao động (NLĐ) trong tổ thu gom 

rác thải. Theo báo cáo của BHXH tỉnh, năm 2018, toàn tỉnh có 52.669 người 

thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và NLĐ trong tổ thu gom rác thải được cấp 

thẻ BHYT (trong đó 24.445 người thuộc đối tượng hộ nghèo; 27.171 người 

thuộc đối tượng hộ cận nghèo; 1.053 người thuộc đối tượng NLĐ thu gom rác 

thải). Trong 3 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã cấp thẻ BHYT cho 18.890 

người thuộc đối tượng hộ nghèo; 25.306 người thuộc đối tượng hộ cận nghèo 

và 1.578 người thuộc đối tượng NLĐ thu gom rác thải. 

              ĐC.2 

 

05.  Hưng Giang.  Hưng Yên:Thêm 13 xã đạt chuẩn//Nông nghiệp Việt 

Nam. - 2019. - Ngày 04 tháng 7. - Tr.5 

Ngày 01/7/2019, Hội đồng thẩm định nông thôn mới (NTM) tỉnh Hưng 

Yên đã tổ chức họp thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM đợt 

2 năm 2019. Kết quả bỏ phiếu xét có 13 xã đạt 100% số phiếu đồng ý công 

nhận xã NTM mới đợt 2 năm 2019 là: Thanh Long, Việt Cường (Yên Mỹ); Lệ 

Xá, Cương Chính (Tiên Lữ); Tiên Tiến, Minh Tiến, Nguyên Hòa (Phù Cừ); 

Bãi Sậy, Hồ Tùng Mậu (Ân Thi); Vũ Xá, Thọ Vinh, Nghĩa Dân (Kim Động); 

Đại Hưng (Khoái Châu). 

              ĐC.2 

 

06. PV.  Tân Quang (Văn Lâm, Hưng Yên): Cần sớm giải quyết kiến 

nghị của dân//Thanh tra. - 2019. - Ngày 28 tháng 6. - Tr.6 

Thời gian qua, Ban Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội đã tiếp nhận 

phản ánh của người dân thôn Chí Trung và thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, 

huyện Văn Lâm về việc chính quyền các cấp trong khi chưa giải quyết việc 

gia hạn quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp 

sang đất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công 

trình xây dựng của các hộ dân, khiến họ vô cùng bức xúc. Theo các hộ dân, lý 

do họ đề nghị được chuyển đổi mục đích sử dụng là vì diện tích đất nông 

nghiệp đang sử dụng không thể canh tác được, làm nông nghiệp kém hiệu quả 

bởi ảnh hưởng của việc ô nhiễm môi trường tại các nhà máy, khu công 

nghiệp. Các hộ dân đã tìm mọi cách khắc phục nhưng không hiệu quả. Việc 

đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ dân là hoàn toàn phù 

hợp với định hướng phát triển nông thôn đến năm 2030 và định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội của xã Tân Quang đã được cấp trên phê duyệt. 

              ĐC.226 
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          07.  Phùng Huệ. Tỉnh Hưng Yên: Cần xem xét cho bà Nguyễn Thị 

Vượn được hưởng chế độ tuất của chồng là thương binh đã mất//Người cao 

tuổi. - 2019. - Ngày 02 tháng 7. - Tr.12 

Theo hồ sơ lưu tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên, 

thương binh Vũ Nhung Y, sinh năm 1942, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ nhập 

ngũ tháng 4/1965, cấp bậc Chuẩn úy, chức vụ Trung đội trưởng, bị thương 

tháng 2/1972, là thương binh hạng nhì (mất sức lao động do thương tật từ 61-

80%). Năm 1980, ông Y chết khi mới 38 tuổi. Đối chiếu với khoản 2 Điều 32 

Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân khi 

thương binh chết...Bà Nguyễn Thị Vượn (vợ ông Y) đã làm đơn đề nghị được 

hưởng chế độ tiền tuất hằng tháng nhưng không được giải quyết. Căn cứ vào 

quy định của Đảng và Nhà nước, báo Người cao tuổi đề nghị Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên xem xét giải quyết để bà Vượn (76 

tuổi) được hưởng chế độ thân nhân thương binh đã mất. 

              ĐC.257 

 

08. Phương Đông.  Hưng Yên: Chuyển giao kỹ thuật cho 500.000 hội 

viên//Nông thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 04 tháng 7. - Tr.8 

Trong 10 năm (2009-2019), các cấp Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã 

tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường mở nhiều lớp chuyển 

giao  khoa học kỹ thuật cho nông dân như: Kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh cho lúa, cây ăn quả, cây rau màu; kỹ thuật sử dụng các chế phẩm trong 

sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó cũng chủ động tổ chức và phối hợp tổ 

chức 6.000 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ 

cho  hơn 500.000 hội viên, nông dân và tổ chức nhiều buổi hội thảo đầu bờ 

cho  hàng nghìn lượt hội viên nông dân.... 

              ĐC.258 

 
 

KINH TẾ 

 
 

09.  Hưng Giang.  Hưng Yên: Đẩy mạnh thu hút đầu tư nông nghiệp// 

Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 02 tháng 7. - Tr.12 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có gần 200 dự án của doanh 

nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với nguồn vốn đăng ký 

gần 15 nghìn tỷ đồng. Trong đó, 118 dự án đã hoạt động, 15 dự án đang xây 

dựng và 64 dự án đang triển khai. UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức phiên họp 

lấy ý kiến vào các tờ trình ban hành một số chính sách thúc đẩy tập trung đất 

đai, tạo quỹ đất, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 

              ĐC.42 



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 

 
4/4 

 

  

 

 

10.  Nguyễn Quỳnh.  Bỏ chăn nuôi manh mún, bắt tay nhau làm giàu// 

Nông thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 02 tháng 7. - Tr.8 

Từ các mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, không đem lại kinh tế cao, đến nay, 

các hộ chăn nuôi tại xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đã có sự liên kết 

chặt chẽ với nhau, tạo điều kiện để giúp đỡ và tương trợ nhau cùng phát triển 

kinh tế. Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi vịt xã Phạm Ngũ Lão được thành lập 

ngày tháng 6/2017, với 31 hội viên tham gia với tổng diện tích 45ha trang trại 

chăn nuôi và trồng cây ăn quả, số lượng đầu vịt sinh sản là 65.000 con, cho 

thu nhập từ 1-3 tỷ đồng/năm/hộ. 

              ĐC.426 

 

11.  TB.  Vingroup lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị 231 ha tại Hưng 

Yên//Khoa học và Đời sống. - 2019. - Ngày 05 tháng 7. - Tr.12 

Tập đoàn Vingroup đã được UBND tỉnh Hưng Yên đồng ý về chủ 

trương cho phép nghiên cứu, lập quy hoạch dự án Khu đô thị phía Đông sông 

Điện Biên, thành phố Hưng Yên. Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch rộng 

khoảng 231,94 ha, quy mô dân số dự báo khoảng 30.000 người, nằm trên địa 

bàn 2 phường An Tảo, Hiến Nam và xã Liên Phương; phía Bắc giáp đường 

Lê Văn Lương (Quốc lộ 38), phía Nam giáp đường Tô Hiệu (Quốc lộ 39), 

phía Đông giáp đường quy hoạch Khu đại học Phố Hiến (đường HY3), phía 

Tây giáp đường Triệu Quang Phục. 

ĐC.441 

 


