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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

  

01.  Song Thư - Quốc Hưng.  Văn Giang, Hưng Yên: Nỗ lực bảo vệ 

hạ tầng giao thông, đê điều//Tiếng nói Việt Nam. - 2021. - Ngày 11 tháng 11. 

- Tr.6 

Huyện Văn Giang là địa phương có cơ sở hạ tầng giao thông mới 

được đầu tư xây dựng, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu sử dụng vật liệu xây 

dựng cao...Để hạn chế rủi ro an toàn giao thông, bảo vệ hạ tầng giao thông, 

đê điều, tránh ô nhiễm môi trường, huyện Văn Giang và các cơ quan chức 

năng tỉnh Hưng Yên đã chú trọng, quan tâm công tác quản lý nhà nước, yêu 

cầu các nhà thầu phải thi công theo đúng giấy phép được cấp. Bên cạnh việc 

quản lý các phương tiện chuyên chở đường bộ, huyện khuyến khích vận 

chuyển vật liệu dưới những hình thức khác như sử dụng hệ thống đường ống 

chuyển tải cát từ các sà lan vào công trình... 

ĐC.2 

 

  02.  Nhóm PVĐT.  Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên: những lỗ hổng, 

bất cập trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại xã Toàn Thắng//Người 

cao tuổi. - 2021. - Ngày 09 tháng 11. - Tr.13 

Báo Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Nguyễn Văn Gộc, sinh năm 

1941, hiện ở thôn Đồng An, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, đại diện cho 

gia tộc họ Nguyễn Đình (thôn Đồng An) đề nghị các cơ quan chức năng của 

huyện Kim Động và tỉnh Hưng Yên xem xét các vấn đề liên quan đến quy 

hoạch, chuyển đổi canh tác và xây dựng trên địa bàn xã Toàn Thắng. Bởi việc 

này đang ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của ngôi mộ cổ thuộc gia tộc họ 

Nguyễn Đình đã có niên đại khoảng 170 năm. 

ĐC.2 

 

03.  Khắc Cường - Văn Chiến.  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên 

hủy nổ hai quả bom MK 82//Quân đội nhân dân. - 2021. - Ngày 06 tháng 11. - 

Tr.8 

Nhận được tin báo của nhân dân, tại khu vực sông Luộc, thôn Hải 

Yến, xã Hải Triều,huyện Tiên Lữ có hai quả bom, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Hưng Yên đã giao cho lực lượng công binh phối hợp với các lực lượng chức 

năng tổ chức trục vớt, di chuyển về vị trí quy định. Qua xác định, đây là hai 

quả bom MK 82 (dài 2,1m, đường kính 30cm, trọng lượng mỗi quả hơn 

200kg) còn nguyên ngòi nổ, do đế quốc Mỹ thả xuống địa bàn trong thời kỳ 

chiến tranh phá hoại miền Bắc. Đơn vị đã báo cáo cấp trên và triển khai hủy 

nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

ĐC.27 
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KINH TẾ 

 

04.  Đức Thịnh.  Được vay vốn, nhà nông Hưng Yên nghĩ lớn làm 

lớn//Nông thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 11 tháng 11. - Tr.9 

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên, hiện trên địa bàn tỉnh 

có 1.319 hộ nông dân được vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp 

với số tiền hơn 81,8 tỷ đồng, được phân bổ thành 135 dự án. Với sự hỗ trợ 

nguồn vốn đã giúp nông dân mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình trang trại 

VAC trồng cây ăn quả, trồng hoa kết hợp nuôi bò sinh sản, thả cá…đem lại 

thu nhập cao. Gắn với cho vay, các cấp Hội thường xuyên kiểm tra, theo dõi 

quá trình sử dụng nguồn vốn. Qua kiểm tra, hầu hết các hộ đều sử dụng đúng 

mục đích và phát huy hiệu quả vốn vay. Nguồn vốn vay đã giúp nhiều hộ có 

điều kiện để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, trở thành những hộ nông 

dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền 

vững. 

ĐC.4 

  

05.  T.L.  Hưng Yên: kết nối doanh nghiệp tiêu thụ dược liệu//Nông 

thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 09 tháng 11. - Tr.10 

Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có gần 850 ha cây dược liệu, được trồng 

nhiều nhất ở các huyện Khoái Châu, Văn Lâm, Kim Động...Với hiệu quả kinh 

tế vượt trội từ trồng cây dược liệu, nhiều hộ dân trong tỉnh đang muốn mở 

rộng sản xuất để tăng thu nhập, đưa các loại dược liệu trở thành cây trồng 

chủ lực của gia đình. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc tiêu thụ 

sản phẩm. Để giải bài toán đầu ra cho dược liệu, hiện một số địa phương đã 

chủ động liên kết với doanh nghiệp giúp người dân bao tiêu sản phẩm. 

ĐC.4 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

06. Thảo Nguyên. Người thuyền trưởng ở ngôi trường hạnh phúc//Xây 

dựng Đảng. - 2021. - Tháng 11. - Tr.56-58+68 

Từ một ngôi trường tại vùng quê nghèo của huyện Kim Động, Trường 

THPT Đức Hợp không chỉ trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối 

THPT của tỉnh mà còn nổi tiếng cả nước bởi có những lớp học xuyên biên 

giới, có giáo viên lọt vào danh sách 50 giáo viên toàn cầu. Trường THPT 

Đức Hợp có được những thành tích trên một phần không nhỏ nhờ công sức, 

sự tâm huyết, sáng tạo của thầy Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Hà Quang Vinh, 

một trong hai nhà giáo của tỉnh Hưng Yên được Bộ Giáo dục và Đào tạo 

tuyên dương danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2020. Sau khi tốt nghiệp Khoa 

Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thầy Vinh về giảng dạy tại Trường 

(năm 1999). Năm 2011 (33 tuổi) thầy Vinh được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu 
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Trưởng rồi Hiệu Trưởng năm 2017. 16 năm liền thầy Vinh được giao nhiệm 

vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh dự thi môn lịch sử, năm nào đội 

tuyển do thầy phụ trách cũng có học sinh đoạt giải, đến nay đoạt tổng số 39 

giải.... 

ĐC.533 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

07.  Hà Minh. Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên phong tỏa vì 27 ca 

Covid-19//Tiền phong. - 2021. - Ngày 08 tháng 11. - Tr.5 

Ngày 07/11/2021, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch Covid-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm Trưởng 

đoàn đã làm việc tại tỉnh Hưng Yên về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thêm 

389 ca mắc mới, trong đó 307 trường hợp khỏi bệnh, ra viện về nhà cách ly 

theo quy định, 81 bệnh nhân đang điều trị và 1 ca tử vong. Gần đây đã có các 

ca mắc xuất hiện ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên tại 3 khoa gồm: Khoa 

thần kinh - Nội tiết, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Khoa cơ xương 

khớp - Thận tiết niệu và lọc máu. Ngay sau khi có thông tin về những trường 

hợp dương tính, tỉnh đã chỉ đạo phong tỏa toàn bộ Bệnh viện từ 15 giờ chiều 

04/11/2021. Đến nay đã có 27 ca mắc tại bệnh viện, trong đó 22 trường hợp 

là người bệnh đang điều trị nội trú, 4 ca là người nhà bệnh nhân và 1 trường 

hợp là nhân viên y tế. Bên cạnh việc phong tỏa Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

ngành Y tế Hưng Yên tích cực truy vết và cách ly các đối tượng liên quan theo 

quy định. Hiện tại toàn tỉnh đang cách ly 9.505 người tại 3 cơ sở cách ly tập 

trung trên địa bàn. 

ĐC.61 

 

 

 

 

 

 
 

 


