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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

 

 01.  Kỳ Thư. Bổ sung 3 KCN tỉnh Hưng Yên vào quy hoạch//Tài 

nguyên và Môi trường. - 2020. - Ngày 02 tháng 7. - Tr.13; cũng xem: Khoa 

học và Đời sống. - 2020. - Ngày 03 tháng 7. - Tr.13 

 Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý bổ sung quy hoạch 3 khu 

công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các 

KCN ở Việt Nam đến năm 2020. Ba khu công nghiệp gồm: KCN sạch có quy 

mô 143,08 ha, vị trí tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, 

huyện Ân Thi; KCN số 1 có quy mô 263,85 ha, vị trí tại xã Lý Thường Kiệt và 

xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi; KCN số 3 có quy mô 

159,71 ha, vị trí tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, xã Lý Thường Kiệt, 

huyện Yên Mỹ và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. 

            ĐC.2 

 

02.  P.V.  PC Hưng Yên không ngừng đổi mới vì sự hài lòng của 

khách hàng//Kinh tế nông thôn. - 2020. - Ngày 25 tháng 6. - Tr.48-49 

Những năm qua, Công ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng Yên) không 

ngừng áp dụng khoa học công nghệ, cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng 

cao dịch vụ vì sự hài lòng của khách hàng. Tính đến tháng 06/2019, Công ty 

Điện lực Hưng Yên đã rút toàn bộ người trực, đưa 12/12 trạm biến áp 110kV 

vào vận hành chế độ không người trực; rơ le tại các trạm 110kV đều được kết 

nối về trung tâm điều khiển xa để kiểm tra, khai thác thông tin sự cố từ xa. 

Lắp đặt thiết bị đo xa kiểm soát điện áp cuối nguồn, phát hiện các điểm điện 

áp thấp để có phương án đầu tư nâng cấp cải tạo. Trang bị 10 camera ảnh 

nhiệt tầm xa KT 650 cho 9 điện lực và đội cao thế để kiểm tra phát nhiệt đối 

với lưới điện... 

     ĐC.2 

 

03.  Thúy Nga.  Tỉnh Hưng Yên hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế 

cho gần 3.700 người khuyết tật//Cựu Chiến binh Việt Nam. - 2020. - Ngày 02 

tháng 7. - Tr.5 

Từ ngày 01/7/2020, tỉnh Hưng Yên quyết định trích ngân sách h  trợ 

100  m c đóng bảo hiểm y tế cho gần 3.700 người khuyết tật chưa có th  

bảo hiểm y tế, có hộ kh u thường trú trên địa bàn tỉnh. M c đóng bảo hiểm y 

tế tương đương 804.600 đồng/người/năm. Tổng nguồn kinh phí h  trợ dự kiến 

gần 3 tỷ đồng/năm 

            ĐC.2 
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04.  Văn Việt.  Phiên tòa không có mặt bị cáo, bị hại. Kháng nghị 

Giám đốc thẩm//Nông nghiệp Việt Nam. - 2020. - Ngày 02 tháng 7. - Tr.6 

Phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục loạt bài phản ánh về 

“Phiên tòa không có mặt bị cáo, không có mặt bị hại ở Hưng Yên” và đơn 

kêu c u của bà Trần Thị Thanh Hương (sinh năm 1972, xã Dạ Trạch, huyện 

Khoái Châu). Toà án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã có quyết định kháng 

nghị Bản án hình sự sơ th m số 23/2010/HSST ngày 16/4/2020 của Tòa án 

nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đề nghị Ủy ban Th m phán Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc th m, hủy Bản 

án hình sự sơ th m số 23 của Tòa án Nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên để điều tra lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Tạm đình chỉ thi 

hành Bản án hình sự sơ th m số 23 của Tòa án Nhân dân huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên cho đến khi có quyết định giám đốc th m. 

            ĐC.227 

 

05.  Thu Hà. Hưng Yên: Góp hơn 13 tỷ đồng xây dựng nông thôn 

mới//Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 29 tháng 6. - Tr.8 

Bà Trần Thị Tuyết Hương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên cho 

biết: 6 tháng đầu năm 2020, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền vận động 

hội viên, nông dân tham gia hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tích cực tuyên truyền, vận động 

hội viên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với tổng số tiền đóng 

góp trên 13,685 tỷ đồng; 8.635 ngày công; hiến 13.932 m
2
 đất; sửa chữa, làm 

mới 52 km đường giao thông... 

            ĐC.258 

 

06.  Uông Đàm Linh.  Rớt nước mắt cảnh nhà nghèo, vợ mắc bạo 

bệnh nuôi chồng bị tai nạn sống thực vật//Đời sống và Xã hội. - 2020. - Ngày 

29 tháng 6. - Tr.8 

Gia đình anh Nguyễn Phan Tĩnh và chị Trần Thị Sinh, thôn Thanh Cù, 

xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tháng 

9/2019, anh Tĩnh bị tai nạn trên đường đi làm, đã chạy chữa nhiều nơi không 

khỏi,hiện nay phải sống thực vật; chị Sinh bị u xơ tử cung phải phẫu 

thuật....chi phí rất tốn kém, nợ nần chồng chất, s c khỏe kiệt quệ. Gia đình 

chị Sinh, anh Tĩnh rất mong sự động viên, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm và 

cộng đồng xã hội để vơi bớt khó khăn,ổn định cuộc sống. 

            ĐC.259 
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KINH TẾ 

 

 

      

07.  Phạm Hà.  Hưng Yên tập trung tái cơ cấu sản xuất nông 

nghiệp//Nhân dân. - 2020. - Ngày 02 tháng 7. - Tr.1,2 

Trong 5 năm qua, tỉnh Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp, tạo bước phát triển đột phá, nâng cao năng suất, chất 

lượng, giá trị gia tăng nhiều loại nông sản; sản xuất nông nghiệp từng bước 

tiếp cận mô hình sản xuất hiện đại và an toàn; góp phần nâng cao thu nhập, 

cải thiện cuộc sống người dân. Cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp chuyển 

dịch tích cực, tỷ trọng trồng trọt 42 ; chăn nuôi, thủy sản 55,5 ; dịch vụ 

nông nghiệp 2,5 . Ngành nông nghiệp đã xây dựng được gần 500 mô hình 

cánh đồng sản xuất tập trung, quy mô lớn gắn sản xuất với tiêu thụ sản ph m 

theo chu i giá trị; có khoảng 2.000 ha rau màu, cây ăn quả sản xuất theo quy 

trình VietGAP; có 54 sản ph m được công nhận OCOP, giá trị thu bình quân 

trên một ha canh tác đạt hơn 210 triệu đồng/năm....Đến năm 2020, thu nhập 

bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt hơn 45 triệu đồng/người/năm, 

tăng 16 triệu đồng/người/năm, so với năm 2015.  

     ĐC.42 

 

08.  LH.  Hưng Yên thành lập cụm công nghiệp Minh Khai//Khoa học 

và Đời sống. - 2020. - Ngày 01 tháng 7. - Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định thành lập cụm công 

nghiệp Minh Khai tại thị trấn Như Quỳnh và xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. 

Cụm công nghiệp sẽ được thực hiện trên khu đất có diện tích 53,2 ha với m c 

đầu tư 492 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động chính là sản xuất công nghiệp 

điện tử, công nghiệp h  trợ ngành may, ngành cơ khí ôtô...các ngành công 

nghiệp sạch không gây ô nhiễm môi trường. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ 

phần Phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp Minh Khai, có trụ sở tại Km 17, 

Quốc lộ 5, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. 

            ĐC.43 

 

 

 

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT 

 

 

09. Trần Thị Trường. Nguyễn Thị Hồng Ngát: “Con hổ trầm 

tĩnh”...//Văn nghệ Công an. - 2020. - Ngày 02 tháng 7. - Tr.22 

Nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, sinh năm 1950, quê ở 

thôn Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. 15 tuổi, bà đã được tuyển vào học 

tại Trường Nghệ thuật Sân khấu Trung ương. Bà khởi nghiệp là diễn viên 
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chèo, rồi biên kịch tại Nhà hát chèo Trung ương. Sau khi tốt nghiệp loại ưu 

trường ĐH Sân khấu Điện ảnh tại Mosco (Liên Xô) về nước bà đã trải qua 

nhiều vị trí công tác, đảm nhận nhiều ch c vụ tại Hãng phim truyện Việt 

Nam, Cục phó Cục điện ảnh Việt Nam. Nguyễn Thị Hồng Ngát đã xuất bản 7 

tập thơ: Trái cam vàng, Thơm hương mái tóc, Ngôi nhà sau cơn bão, Bài ca 

số phận…một cuốn tiểu thuyết “Hai lần sống một mình”, một tập truyện 

ngắn, một tập truyện dài cho thiếu nhi… 

ĐC.83(92) 

 

 

 

NHÂN VẬT 

 

 

10.  Nguyễn Thế Kỷ.  Kỷ niệm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn 

Linh (01/7/1915-01/7/2020). Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: “Hãy trả về cho 

sản xuất sự vận hành đúng quy luật”//Tiếng nói Việt Nam. - 2020. - Ngày 02 

tháng 7. - Tr.13 

Từ tổng kết thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, đồng chí Nguyễn Văn Linh 

đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc thiết kế đường lối, chính 

sách đổi mới của Đảng và Nhà nước...khởi đầu cho công cuộc đổi mới đất 

nước. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Linh cùng Trung 

ương tiếp tục tìm tòi để thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VI bằng 

những cơ chế, chính sách, bước đi, cách làm phù hợp; kịp thời xác định 

những nguyên tắc cơ bản lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, giữ vững định hướng 

chính trị, khơi dậy s c mạnh nội sinh của đất nước. Đồng chí hết s c coi 

trọng phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, xóa bỏ cơ chế hành 

chính tập trung quan liêu, bao cấp, xóa bỏ tình trạng “ngăn sông cấm chợ”, 

khai thác tiềm năng lao động, đất đai để phát triển nông nghiệp; tập trung 

s c đ y mạnh ba chương trình kinh tế lớn, lấy sản xuất làm gốc; chấn chỉnh 

bộ máy hành chính gọn nhẹ, bỏ bớt tầng nấc trung gian; chấn chỉnh khâu lưu 

thông - phân phối, cung  ng, dịch vụ; tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham 

nhũng, lãng phí, quan liêu.... 

            ĐC.02(92) 

 

 


