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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 

01.  Chi Linh.  “Chốt” hoàn thành giải phóng mặt bằng đường vành đai 

4 - Vùng Thủ đô vào tháng 12/2023//Công an nhân dân. - 2022. - Ngày 06 

tháng 8. - Tr.4; cũng xem: An ninh Thủ đô. - 2022. - Ngày 06 tháng 8. - Tr.7 

 Ngày 05/8/2022, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Thường 

trực Tỉnh ủy hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh về triển khai dự án đầu tư xây dựng 

đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đề nghị 

UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên và các cơ quan 

có liên quan phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội và Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội thống nhất hướng tuyến 

đường sắt vành đai quốc gia trong tổng thể chỉ giới đường đỏ tuyến đường 

xong trước ngày 30/8/2022; làm cơ sở thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải 

trước khi triển khai các bước tiếp theo. Đại diện tỉnh Hưng Yên cũng đề xuất 

xem xét điều chỉnh tiến độ; đồng thời đề nghị thành phố Hà Nội nghiên cứu 

cắm mốc giải phóng mặt bằng toàn tuyến sau đó bàn giao cho các địa 

phương thực hiện tạo sự thuận lợi và đồng bộ trên cả tuyến. 

       ĐC.2 

 

02.  Nhóm phóng viên.  Bộ Công Thương đồng hành cùng địa phương 

trong tiêu thụ nông sản//Công Thương. - 2022. - Ngày 11 tháng 8. - Tr.2 

Ngày 09/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Hưng Yên phối 

hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản 

tỉnh Hưng Yên năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Hoan, 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); Nguyễn 

Hồng Diên, Bộ Trưởng Bộ Công thương; đại diện lãnh đạo 25 tỉnh, thành phố 

trong nước; đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và trên 200 tập 

đoàn, công ty, thương nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước; các hợp tác 

xã, nhà vườn trong tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết 

hợp trực tuyến tới 22 điểm cầu trong nước, 17 điểm cầu tại nước ngoài. Với 

vai tr  là cơ quan quản lý, điều hành lưu thông hàng hóa và xuất nhập kh u, 

thời gian qua Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT đã tích cực cùng các Bộ, 

ngành liên quan, các tổ chức quốc tế h  trợ, phối hợp với các hiệp hội ngành 

hàng, doanh nghiệp địa phương tỉnh Hưng Yên triển khai nhiều giải pháp 

đồng bộ, hiệu quả về xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản ph m và 

thúc đ y kết nối giao thương, tiêu thụ nông sản ở cả thị trường trong nước và 

xuất kh u. 

       ĐC.2 

 

03.  Đinh Quyết Thắng. Vụ khiếu nại của bà Trần Thị Mai, ở phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên: Cần tôn trọng sự thật, giải 
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quyết có tình, có lí, đúng pháp luật//Người cao tuổi. - 2022. - Ngày 10 tháng 

8. - Tr.11 

Như Tạp chí Người cao tuổi đã nhiều lần đưa tin về khiếu nại của bà 

Trần Thị Mai, số nhà 546 Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố 

Hưng Yên, đề nghị xác nhận để được cấp sổ đỏ thửa đất số 63 diện tích 

83,3m
2
, nguồn gốc đất của bố mẹ bà Mai chia cho các con. Theo bà Mai, vụ 

việc kéo dài nhiều năm nay, đơn của bà Mai bị UBND phường Hiến Nam gây 

“khó khăn” không giải quyết, do bà Mai là người tố giác UBND phường 

Hiến Nam buông lỏng quản lí đất đai để anh Trần Tuấn Tú (cháu bà Mai) lấn 

chiếm đất công, chuyển nhượng đất trái luật. Ngày 04/8/2022, UBND thành 

phố Hưng Yên tổ chức buổi đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Mai với các 

bên liên quan, nhưng thực chất không phải là đối thoại, bởi những câu hỏi do 

đại diện Văn ph ng Luật sư Vũ Linh, bà Trần Thị Mai đưa ra đối thoại với 

anh Tú, UBND phường Hiến Nam và Đoàn xác minh đều không trả lời. Từ 

các căn cứ pháp luật và sự thật trên, Văn ph ng Luật sư Vũ Linh kiến nghị 

UBND TP Hưng Yên, xem xét kết luận hộ gia đình bà Trần Thị Mai có hồ sơ 

đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và tài sản trên 

đất và giải quyết khiếu nại trên tinh thần tôn trọng sự thật, có lí, có tình, đúng 

pháp luật, chấm dứt khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền 

địa phương. 

       ĐC.2 

KINH TẾ 

 

 
04.  Khai mạc Lễ hội nhãn lồng Hưng Yên//Nhân dân. - 2022. - Ngày 

10 tháng 8. - Tr.7 

 Ngày 09/8/2022, Lễ hội nhãn lồng năm 2022 đã chính thức khai mạc 

tại đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Lễ hội 

nhãn lồng diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 09-11/8/2022, có 50 gian hàng trưng 

bày nhãn lồng Hưng Yên với các giống nhãn đặc sắc nhất, chất lượng tốt nhất 

trong niên vụ 2022 của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngoài ra, 

c n có các gian hàng trưng bày sản ph m OCOP tiêu biểu, sản ph m du lịch 

của tỉnh. Theo thống kê, toàn tỉnh Hưng Yên có hơn 5.000 ha nhãn, trong đó 

diện tích cho thu hoạch khoảng 4.800 ha. Diện tích nhãn đã được chứng nhận 

đạt tiêu chu n VietGAP đến nay là 1.200 ha, của 81 cơ sở, vùng sản xuất 

nhãn trên toàn tỉnh. Năm nay, sản lượng nhãn của tỉnh Hưng Yên ước đạt 

45.000 tấn. Nhãn Hưng Yên tiêu thụ chủ yếu trong nước, một phần xuất kh u 

ra nước ngoài như: các nước thuộc ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, EU... 

       ĐC.4 

 

05. M.Phương. Đưa nhãn lồng Hưng Yên vươn xa//Đại đoàn kết. - 

2022. - Ngày 10 tháng 8. - Tr.6 
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 Là một đặc sản của Việt Nam, nhãn lồng Hưng Yên đã và đang được 

người tiêu dùng trong nước và thế giới ưa chuộng. Với những n  lực của 

chính quyền và người dân như đ y mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, 

quảng bá, giới thiệu sản ph m... nhãn lồng Hưng Yên ngày càng có cơ hội 

vươn xa đến nhiều thị trường quốc tế.  

       ĐC.4 

 

06.  H.Tú.  Central Retail thúc đẩy tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên//Pháp 

luật Việt Nam. - 2022. - Ngày 10 tháng 8. - Tr.9 

Ngày 09/8/2022, nằm trong khuôn khổ của “Hội nghị xúc tiến tiêu thụ 

nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022” do UBND tỉnh Hưng Yên tổ 

chức, tập đoàn Central Retail thực hiện nghi thức xuất hành các chuyến xe 

container vận chuyển nhãn lồng Hưng Yên vào hệ thống phân phối của 

Central Retail. Đại diện tập đoàn Central Retail cho biết sẽ dành những vị trí 

đẹp nhất trong hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market trưng bày nhãn 

lồng Hưng Yên để thu hút người tiêu dùng.... 

ĐC.4 

 

 07.  P.V. Hưng Yên: 60% số HTX nông nghiệp hoạt động khá, 

tốt//Nông thôn ngày nay. - 2022. - Ngày 08 tháng 8. - Tr.10 

Toàn tỉnh hiện nay có 350 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đang hoạt 

động. Theo đánh giá, xếp loại HTX của Chi cục Phát triển nông thôn, đến 

nay, 60% số HTX nông nghiệp xếp loại hoạt động khá, tốt; 25% số HTX nông 

nghiệp xếp loại hoạt động trung bình; c n lại là các HTX hoạt động yếu và 

chưa đánh giá, xếp loại do chưa đủ 12 tháng hoạt động. Nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các HTX, từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc thường xuyên 

tổ chức tập huấn, bồi dư ng cho cán bộ quản lý, thành viên HTX, Chi cục 

Phát triển nông thôn đã tổ chức th m định, h  trợ vốn, máy móc, thiết bị cho 

24 HTX trên địa bàn tỉnh. 

ĐC.4 

 

 

LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

 

 

08. Nguyễn Trọng Văn.  Tìm về nơi khởi phát cuộc khởi nghĩa Bãi 

Sậy//An ninh thế giới. - 2022. - Ngày 06 tháng 8. - Tr.28+29 

 Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy là một trong các cuộc khởi nghĩa lớn cuối 

thế kỷ XIX của những người nông dân Hưng Yên nói riêng, đồng bằng Bắc Bộ 

nói chung chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp, diễn ra từ năm 1883 - 

1892. Thời kỳ đầu (1883 - 1885), phong trào do Đinh Gia Quế lãnh đạo, địa 

bàn hoạt động lúc này c n giới hạn ở các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái 

Châu, Yên Mỹ. Từ năm 1885 trở đi, vai tr  lãnh đạo thuộc về Nguyễn Thiện 
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Thuật - thủ lĩnh cao nhất của nghĩa quân Bãi Sậy. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy 

đã để lại nhiều bài học bổ ích, nhất là về phương thức hoạt động và các hình 

thức tác chiến (du kích) của nghĩa quân ở một vùng đồng bằng đất hẹp, người 

đông. 

       ĐC.914 

 

 

NHÂN VẬT 

 

 
 09.  Lê Hồng Thiện. Tô Ngọc Vân con chim đầu đàn của hội họa cách 

mạng//Người cao tuổi. - 2022. - Ngày 05 tháng 8. - Tr.8+9 

Tô Ngọc Vân (1906 - 1954) người làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện 

Văn Giang, ông được đánh giá là một trong những họa sĩ lớn, người có công 

đầu tiên trong việc sử dụng chất liệu sơn dầu trong hội họa ở Việt Nam. 

Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của mình, Tô Ngọc Vân đã tạo ra nhiều tác 

ph m nổi tiếng: Như Thiếu nữ bên hoa huệ, Hai thiếu nữ và em bé, Thiếu phụ 

ngồi  bên tranh tam đa, Bác Hồ làm việc tại Bắc Bộ phủ, Nghỉ đêm bên đồi, 

Con trâu quả thực, Hai chiến sĩ… Để ghi nhớ công lao của ông trong việc 

phát triển nền nghệ thuật nước nhà, năm 1996, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã được 

truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I... 

ĐC.04(91) 

 

 

 


