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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

1. Linh An. Hưng Yên: Những nữ chiến sỹ công an xung kích về cơ 

sở//Pháp luật & xã hội.- 2020. - Ngày 08 tháng 02.- Tr.7 

      Thực hiện Đề án đưa Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công 

an xã, trong tổng số hơn 500 cán bộ CA chính quy đã đăng ký và được điều 

động, tại Công an tỉnh Hưng Yên đã có những nữ chiến sỹ công an tình 

nguyện về đảm nhận các chức danh tại các đơn vị xã. Bằng tinh thần trách 

nhiệm cao trong công việc, với sự mềm dẻo và khôn khéo, giàu kinh nghiệm, 

những nữ chiến sỹ CAND thuộc Công an tỉnh Hưng Yên được điều động, về 

đảm nhận chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên luôn cố 

gắng nỗ lực vượt khó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo giữ vững an 

ninh trật tự ở địa bàn do các chị phụ trách. 

ĐC: 226 

 

   2. Thu Nguyệt. LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Đẩy mạnh truyền thông trên 

Fecebook về Covid-19 tới đoàn viên //Lao động.- 2020. – Ngày 13 tháng 02.- 

Tr. 07 

   Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Hoàng Xuân Hào cho biết, nhằm 

mục đích nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho cán bộ đoàn viên, 

CNVCLĐ, trong thời gian qua các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung đẩy 

mạnh công tác truyền thông trên Fecebook "Công đoàn Hưng Yên" và trên 

websiteb codoanhungyen.vn để công nhân viên chức lao động và người dân 

nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới  Covid -19 gây ra. Đồng thời đẩy mạnh công tác phòng 

chống dịch bệnh trong cán bộ và  người lao động trong tỉnh. 

      ĐC.263 

 

KINH TẾ 

 

3. Hưng Yên thu 225 tỷ đồng từ hoạt động xuất nhập khẩu//Công 

thương.- 2020. -Ngày 10 tháng 02.- Tr.10 

Thực hiện dự toán được UBND tỉnh giao, ngay từ đầu năm 2020 Chi 

cục Hải quan Hưng Yên đã tích cực khai thác vào khoản thu nộp ngân sách 

nhà nước. Tính đến hết tháng 1, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 225 tỷ 

đồng. Trong đó có hai khoản thu đạt kết quả cao là: Thu thuế giá trị gia tăng 

hàng nhập khẩu thu được 203 tỷ; thu thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt 

hàng nhập khẩu đạt 21,6 tỷ đồng. 

    ĐC: 4 

    `  

  4. Trần Quý. Về bài Hưng Yên: "quên" bồi thường hỗ trợ cho người 

dân khi thu hồi đất cho dự án//Thanh tra.- 2020. - Ngày 14 tháng 2.- Tr.8 

    Theo phản ánh từ một số hộ dân, ngày 22/2/2017, UBND tỉnh Hưng 

Yên có quyết định số 637/QĐ- UBND về việc thu hồi 23,394m² đất tại xã Dị 
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Sử để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp bãi rác Dị Sử. Trong đó, 20,867m² 

đất chuyên trồng lúa, 20m² đất giao thông, 2507m² đất thủy lợi do UBND xã 

Dị Sử quản lý. Dự án đã triển khai năm 2017 và đi vào vận hành từ tháng 

9/2019. Nhưng đến nay một số hộ dân có đất bị thu hồi cho dự án vẫn chưa 

được nhận tiền bồi thường hỗ trợ theo quy định mặc dù đã có Văn bản chỉ 

đạo số 3240/UBND-KT2 ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh. 

    ĐC: 421 

  

5. Hải Tiến. Nghệ bí đầu ra//Nông nghiệp Việt Nam.- 2020. - Ngày 11 

tháng 02.- Tr.4 

     Xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là địa phương chuyên 

canh cây nghệ từ nhiều năm nay. Những năm trước đây cây nghệ là cây mang 

lại nguồn kinh tế xóa đói giảm nghèo cho nhiều hộ dân. Nhưng từ năm 2017 

đến nay giá củ nghệ bị giảm mạnh, sản phẩm từ nghệ gặp rất nhiều khó khăn 

về đầu ra, khiến cho vệc sản xuất không còn phát triển mạnh như trước, nhiều 

hộ gia đình đã chuyển đổi sang cây trồng khác. Để tiếp tục phát triển vùng 

chuyên canh cây nghệ thì việc đảm bảo đầu ra cho nông sản là điều rất quan 

trọng. 
 

    ĐC: 424.4 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC  

 

6. Minh Khôi.  Chàng công nhân đi làm 2 năm không công để xây thư 

viện hạnh phúc//Đời sống & Pháp luật.- 2020. Ngày 11 tháng 2.- Tr.19 

   Câu chuyện về tấm lòng đẹp của chàng công nhân Hoàng Quang Khải 

24 tuổi, sống tại thôn Đoan Khê, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, 

hiện đang làm công nhân cho một công ty sản xuất giấy của Nhật đặt tại địa 

phương.Với mong muốn làm được việc tốt cho cuộc sống, có ích cho đời, giúp 

mọi người đặc biệt là các em nhỏ có phòng đọc sách miễn phí. Trong suốt 2 

năm Khải đã tiết kiệm tiền đi làm của mình để xây dựng 1 thư viện thu nhỏ 

với diện tích16m2 với những cuốn sách do Khải chọn mua về hoặc do mọi 

người ủng hộ để phục vụ nhu cầu đọc sách của nhân dân. 

ĐC: 542 


