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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  N.T.  Hưng Yên: Người dân khốn khổ sống cùng rác//Đời sống và 

Pháp luật. - 2021. - Ngày 02 tháng 01. - Tr.17 

Mặc dù đã nhiều năm người dân trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm phản ánh về việc phải sống chung với rác, ô nhiễm môi 

trường do tái chế rác thải…nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải 

quyết triệt để và đang dần trở nên trầm trọng. Theo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do công tác quản lý, từ khâu 

quy hoạch (quy hoạch phân bố các nguồn gây ô nhiễm, quy hoạch hoạch tầng 

kỹ thuật thu gom, xử lý các nguồn ô nhiễm) đến khâu tổ chức thực hiện, công 

tác thống kê và kiểm soát các nguồn thải còn rất nhiều hạn chế... 

ĐC.2 

 

02.  Đại Dương.  Hưng Yên: Khởi tố cán bộ thanh tra giao thông lái 

xe ô tô đi ngược chiều, tông chết người//Đại đoàn kết. - 2021. - Ngày 06 

tháng 01. - Tr.10; cũng xem: Đời sống và Pháp luật. - 2021. - Ngày 08 tháng 

01. - Tr.13 

Ngày 05/01/2021, Công an thành phố Hưng Yên đã ra quyết định khởi 

tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Vương, Đội trưởng Đội thanh tra 

số 2 (thuộc Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên) về tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”. Ông Vương được cho tại ngoại, áp dụng 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo cơ quan điều tra, đêm 

21/11/2020, ông Vương đang điều khiển xe ô tô 5 chỗ trên đường Lê Văn 

Lương, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên thì đâm vào chị Vũ Thị H (sinh 

năm 1982, ở huyện Tiên Lữ) đi xe máy. Vụ tại nạn khiến chị H tử vong tại 

chỗ. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ông Vương đã điều khiển xe ô tô đi 

ngược chiều, dẫn đến tai nạn. 

ĐC.226 

 

 

03. Ngọc Mai. Hưng Yên: Hoàn thành kiểm tra công tác Hội năm 

2020//Nông thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 05 tháng 01. - Tr.8 

Trong năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 3 đoàn 

kiểm tra tiến hành kiểm tra 10 huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở hội. Kết 

quả kiểm tra cho thấy: Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố đã bám sát 

các nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên và căn cứ tỉnh hình thực tiễn, cụ 

thể hóa thành các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp để tổ 

chức thực hiện. Hoạt động của Hội đã có những chuyển biến tiến bộ, các 

phong trào do Hội phát động ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, kết quả 

thực hiện các chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. 

ĐC.258 
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KINH TẾ 

 

 

04. Trọng Chính. Vàng óng cánh đồng hoa cúc “tiến vua”//Sức khỏe 

và Đời sống. - 2021. - Ngày 01-04 tháng 01. - Tr.9 

Vào dịp cuối năm, về thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm 

du khách được ngắm nhìn những cánh đồng hoa cúc chi hay còn gọi là cúc 

“tiến vua” nở rộ, nhuộm vàng khắp nơi. Loài hoa cúc có tên là “tiến vua” vì 

được trồng để dâng lên vua chúa làm vị thuốc hoặc pha trà. Ngoài tác dụng 

thanh nhiệt, giải độc, cúc “tiến vua” còn có khả năng chữa được các bệnh 

hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, tăng huyết áp...Mùa thu hoạch cúc “tiến vua” 

chỉ kéo dài khoảng một tháng bởi hoa nở rất nhanh, không thu hái kịp hoa sẽ 

bị đen, bông nhẹ hơn, khi sơ chế sản phẩm sẽ không đẹp màu. Năm nay, hoa 

cúc tươi có giá từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, cúc sấy khô từ 300.000 - 400.000 

đồng/kg. 

ĐC.424.47 

 

05. Xuân Hạ. Thủ tướng đồng ý bổ sung 2 KCN vào Quy hoạch phát 

triển các KCN tỉnh Hưng Yên//Khoa học và Đời sống. - 2021. - Ngày 01 

tháng 01. - Tr.13 

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung 2 khu công nghiệp vào Quy 

hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 

2020: Khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3) với quy mô diện 

tích 180,5ha thuộc địa phận phường Dị Sử, phường Phùng Chí Kiên, xã Xuân 

Dục và xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào; bổ sung khu công nghiệp Yên Mỹ II 

mở rộng với diện tích 216ha thuộc địa phận xã Trung Hưng và xã Trung Hòa, 

thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên 

chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị 

trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp, sự phù hợp, tính khả thi, 

liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án phát triển hệ 

thống khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời 

kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

ĐC.43 

 

 

 


