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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 
 

01. Phạm Hà. Hưng Yên đẩy mạnh cải cách hành chính thu hút đầu 

tư//Nhân dân. - 2019. - Ngày 11 tháng 10. - Tr.1,2 

Thực hiện mục tiêu sớm trở thành tỉnh công nghiệp, thời gian qua tỉnh 

Hưng Yên đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính (TTHC) trên 

nhiều phương diện. Nhờ quyết tâm cao và hành động quyết liệt, tỉnh đã đạt 

kết quả bước đầu khá tích cực, góp phần quan trọng cải thiện môi trường 

kinh doanh, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đến đầu tư tại địa phương. 

Ngày 16/09/2019, tỉnh đã khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4, thực hiện tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải quyết đối với TTHC của 15 cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh cùng một số cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn. Thông qua 

hoạt động của trung tâm, các TTHC được công khai, minh bạch. Việc tiếp 

nhận, giải quyết các TTHC được giám sát, kiểm tra, đôn đốc và thực hiện 

nhất quán nhằm bảo đảm tiến độ, đơn giản hóa quy trình, cắt giảm thời gian, 

góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

              ĐC.2 
 

02. Thanh Bình. Hưng Yên: 97,2% số xã được công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 04 tháng 10. - Tr.5 

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới (giai đoạn 2010-2020), tỉnh Hưng Yên đã huy động được hơn 63 

nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách các cấp, vốn lồng ghép của các 

chương trình, dự án và các nguồn vốn đóng góp của dân cư, xã hội hóa để 

quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ 

về chất và lượng ở nông thôn. Diện mạo nông thôn những năm gần đây đã 

khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân được 

nâng lên, sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới đạt tỷ lệ cao 

(đạt từ 80% -95%). Hiện nay, Hưng Yên đã có 141/145 xã (chiếm tỷ lệ 

97,2%) và hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người 

khu vực nông thôn mới đạt 45 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ người dân tham gia 

BHYT đạt 88,2%, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ 

hộ nghèo giảm xuống chỉ còn khoảng 2%. Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2019, 

100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới... 

              ĐC.2 

 

03.  Quốc Hưng. Sự thật về mảnh đất của ông Thà//Tiếng nói Việt 

Nam. - 2019. - Ngày 03, 10 tháng 10. - Tr.15 

Phản ánh của phóng viên Báo Tiếng nói Việt Nam về vụ tranh chấp đất 

đai giữa ông Nguyễn Khắc Thà (Đội 9, thôn Ninh Vũ, xã Bình Kiều, huyện 

Khoái Châu) và ông Nguyễn Văn Thích (cán bộ xã Bình Kiều). Theo phản 

ánh, ngày 26/7/1993, ông Thích bán cho ông Thà 360m
2
 đất và hoa màu trên 
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đất. Khi mua, cả 2 bên đều mời nhiều người làm chứng, đo đạc, cắm mốc 

giới, bàn giao đất và thống nhất trả tiền làm 2 lần. Ông Thích cũng hứa sẽ 

chịu trách nhiệm làm mọi thủ tục chuyển nhượng đất sang tên cho ông Thà. 

Đầu năm 2012, ông Thích bảo ông Thà đưa lại “giấy bán đất” để đi làm sổ 

đỏ, sau đó không trả lại. Vì là đất công nên khi mở mang đường làng, ngõ 

xóm phần đất ông Thích bán cho ông Thà phải bàn giao trả lại xã, ông Thà 

làm đơn khởi kiện ông Thích. Vụ việc tranh chấp đất đai giữa ông Thà và ông 

Thích đã được được đưa tới Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu xét xử, 

nhưng sự thật đã bị né tránh vì một thế lực nào đó dẫn đến suy xét sai lệch, 

khiếu kiện kéo dài nhiều năm. 

              ĐC.226 
 

04.  Minh Sơn - PV.  Tiếp tục làm rõ nghi phạm sát hại người tình, rồi 

gọi điện cho công an//Đời sống và Pháp luật. - 2019. - Ngày 09 tháng 10. - 

Tr.13 

Ngày 07/10/2019, một số người dân trên đường đi làm đồng, khi đi qua 

khu vực nghĩa trang thôn Thông Quan Hạ, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái 

Châu phát hiện thi thể chị Nguyễn Thị K (sinh năm 1983, trú tại thôn Thông 

Quan Hạ) đã ly hôn chồng và sống cùng 2 con. Nghi phạm liên quan đến cái 

chết của chị K là Đặng Văn Hiếu (sinh năm 1977, trú tại thôn Tiểu Quan, xã 

Phùng Hưng, huyện Khoái Châu) đã có vợ con, đang ly thân. Vụ án đang 

được Công an huyện Khoái Châu, Công an tỉnh Hưng Yên cùng các đơn vị 

chức năng điều tra, làm rõ. 

              ĐC.226 
 

05.  Khánh Linh.  Hạnh phúc đặc biệt của người cán bộ văn hóa cơ sở// 

Phụ nữ Việt Nam. - 2019. - Ngày 02 tháng 10. - Tr.9 

Hai mươi năm làm công tác văn hóa, anh Nguyễn Quốc Tuấn, cán bộ 

văn hóa xã Mễ Sở, huyện Văn Giang đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc 

giữ gìn và phát triển đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương. 

Nhiều năm gắn bó với phong trào quần chúng, luôn gần gũi với nhân dân, 

hình ảnh của anh Tuấn đã trở thành tấm gương sáng về người cán bộ văn hóa 

nhiệt huyết, đam mê với nghề đã lựa chọn. 

              ĐC.259 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KINH TẾ     

 

 

06.  Trọng Nghĩa.  Hưng Yên: Phê duyệt chi tiết 1/500 dự án Khu đô 

thị sinh thái Dream City//Khoa học và Đời sống. - 2019. - Ngày 09 tháng 10. - 

Tr.13 

Ngày 04/10/2019, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định phê 

duyệt Đồ án lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị 
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sinh thái Dream City do Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư. Theo phê 

duyệt, khu vực lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết có quy mô khoảng 458ha, dự 

báo dân số khoảng 65.000 người, phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh quy 

hoạch được thực hiện trên địa phận quản lý của hai xã Long Hưng và Nghĩa 

Trụ, huyện Văn Giang. 

              ĐC.441 

  

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

07.  Hạ An. Người lập Thư viện Hồng Châu//Pháp luật Việt Nam. - 

2019. - Ngày 06 tháng 10. - Tr.14 

Nhà báo, nhà thơ Khúc Hồng Thiện, sinh năm 1983, quê huyện Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên, hiện sống và việc tại Hà Nội, công tác tại Báo Nhân 

Dân. Là người thích đọc sách, yêu văn chương từ nhỏ, anh Thiện luôn mong 

muốn mọi người dân, nhất là các bạn trẻ được tiếp cận với sách, tiếp cận với 

tri thức. Sau thời gian dài sưu tầm, tích lũy được hơn 7.000 cuốn sách thuộc 

nhiều lĩnh vực, thể loại khác nhau, anh Thiện đã về quê sửa sang căn nhà nhỏ 

của tổ tiên để lại và dành toàn bộ không gian làm thư viện. Tháng 8/2018, 

Thư viện Hồng Châu (tại thôn Hoàng Lê, xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ 

Hào) của anh Thiện đã chính thức mở cửa, phục vụ bạn đọc hoàn toàn miễn 

phí. 

 

              ĐC.542.7 

 

 

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 

 

 

08. Gia Phú.  Nhạc sĩ Lê Mây: Người “thợ cày” trên cánh đồng âm 

nhạc//Quân đội nhân dân Cuối tuần. - 2019. - Ngày 13 tháng 10. - Tr.4 

Nhạc sĩ Lê Mây (Lê Ngọc Mây) sinh 1942, quê ở xã Đoàn Đào, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, hiện nghỉ hưu tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Khoa 

Nhạc cụ dân tộc Trường Âm nhạc Việt Nam ông về công tác tại Đoàn Văn 

công Nghĩa Lộ, rồi chuyển công tác về Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt 

Nam....Trong những năm làm công tác biểu diễn, ông càng có điều kiện đi 

sâu tìm hiểu, khai thác nghiên cứu, cải tiến nâng cao khả năng biểu hiện, diễn 

tấu của các nhạc cụ dân tộc. Nhạc sĩ Lê Mây là tác giả của nhiều ca khúc nổi 

tiếng như: Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, Người là Hồ Chí Minh, Lời ru 

của mẹ, Hà Nội linh thiêng hào hoa, Quê hương ơi - Hà Nội ơi… 

              ĐC.74 


