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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01. Thùy Trâm. Hưng Yên: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới//Đại 

đoàn kết. - 2020. - Ngày 08 tháng 10. - Tr.4 

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Hưng Yên cho biết, 

sau 5 năm tiếp tục thực hiện xây dựng NTM, đến nay tỉnh đã có 100% số xã 

được công nhận đạt chuẩn NTM; 5 huyện, thành phố, thị xã được công nhận 

đạt chuẩn và hoàn thành xây dựng NTM. Trong những năm tới tỉnh Hưng Yên 

tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp xây dựng, phấn đấu đến hết năm 2020 tất cả 

các huyện, thị, thành phố ở tỉnh Hưng Yên được công nhận đạt chuẩn NTM; 

30% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao theo tiêu chí mới, 20 xã 

cơ bản hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; 20% khu dân cư được công 

nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người khu 

vực nông thôn đạt 60 triệu đồng/năm… 

            ĐC.2 

 

02.  PV.  Huyện Kim Động được công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới//Nhân dân. - 2020. - Ngày 08 tháng 11. - Tr.2 

Ngày 07/11/2020, huyện Kim Động tổ chức Lễ đón Bằng công nhận 

Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao 

động hạng Ba. Từ năm 2011 đến năm 2019, toàn huyện huy động trên 3.700 

tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh 

mẽ, khang trang, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao, thu 

nhập bình quân ước đạt 55 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 

0.98%. 

ĐC.2 

 

03.  Huyền Loan. Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên bồi dưỡng kỹ 

năng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện năm 2020: Nghiêm túc, tích cực, 

khẩn trương//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 08 tháng 11.- Tr.5 

Nằm trong chuỗi các công việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (dự kiến vào cuối tháng 5/2021), ngày 

05/11/2020, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị bồi dưỡng 

kỹ năng, nghiệp vụ đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện năm 2020. Trong đó, có 

nhiều nội dung liên quan đến quán triệt các Chỉ thị của Trung ương, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, triển khai cuộc bầu cử. Qua đó, trang bị đầy 

đủ kiến thức, kỹ năng cho các đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện để chuẩn 

bị tốt nhất cho sự kiện chính trị quan trọng của cả nước. 

            ĐC.222 
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04.  Bảo Trâm. Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên bồi dưỡng kỹ 

năng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện năm 2020: Vận dụng tốt các kiến 

thức, kỹ năng vào thực tế//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 08 tháng 11. - 

Tr.5 

Việc quán triệt chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn nội 

dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành đồng thời với việc tập huấn nâng cao kỹ 

năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện sẽ giúp cho các địa 

phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử. Các chuyên 

đề được đưa vào tập huấn tại hội nghị lần này đều là những chuyên đề thiết 

thực đối với HĐND các cấp, nhất là đối với kỳ họp cuối năm và giai đoạn đầu 

nhiệm kỳ mới. Qua hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được cập nhật những 

kiến thức kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động trên cương vị 

đang đảm nhiệm, đưa ra các quyết định kịp thời cho địa phương và nâng cao 

chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Đồng thời, góp phần quan trọng 

vào công tác chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

            ĐC.222 

 

05.  PV. Phá khóa cửa hàng lấy đi số lượng lớn vàng, bạc//Công an 

nhân dân. - 2020. - Ngày 07 tháng 11. - Tr.8 

Ngày 06/11/2020, Công an huyện Văn Giang cho biết đã tiến hành 

khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Tiến Mạnh (sinh 

năm 1990, trú tại Khu 2, xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) về hành 

vi trộm cắp tài sản. Theo tài liệu điều tra, rạng sáng 19/10/2020, lợi dụng 

đêm tối, vắng người qua lại, đối tượng Mạnh đã cắt khóa cửa, đột nhập vào 

cửa hàng vàng bạc Tuấn Hưng (thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn 

Giang) lấy đi nhiều tài sản gồm vàng, bạc các loại và một số tiền mặt có tổng 

giá trị gần 775 triệu đồng. Trước đó, đêm 04/10/2020, Mạnh cũng dùng thủ 

đoạn tương tự, cắt khóa cửa của cửa hàng điện thoại Tiến Đạt (thôn Đồng 

Tỉnh, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang) trộm cắp 26 chiếc điện thoại di động, 

1 máy tính bảng Ipad, thẻ nạp điện thoại với tổng giá trị hàng trăm triệu 

đồng. 

            ĐC.226 

 
 

KINH TẾ 

     
 

06. Cục Quản lý thị trường Hưng Yên: Phát huy vai trò chủ 

công//Công Thương. - 2020. - Ngày 13 tháng 11. - Tr.21 

Phát huy vai trò của lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh 

chống hàng nhái, hàng giả, gian lận thương mại...Cục Quản lý thị trường 

(QLTT) Hưng Yên đã và đang nỗ lực kiểm tra, kiểm soát, lành mạnh hóa thị 
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trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính. 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Cục QLTT Hưng Yên đã kiểm tra 805 vụ, xử 

phạt vi phạm hành chính 451 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng. 

            ĐC.4 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

07. Thanh Bình. Hưng Yên: Xúc tiến điểm đến và kích cầu du lịch sau 

dịch Covid-19//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 07 tháng 11. - Tr.2; cũng 

xem: Du lịch. - 2020. - Ngày 05 tháng 11. - Tr.13 

Ngày 06/11/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã tổ 

chức Hội nghị xúc tiến điểm đến và kích cầu du lịch năm 2020. Theo đánh giá 

của các đại biểu dự hội nghị, Hưng Yên là địa phương có nhiều tiềm năng và 

lợi thế để phát triển du lịch. Tuy nhiên, các lợi thế vẫn chưa được khai thác 

đúng mức và hiệu quả; đóng góp của ngành du lịch vào phát triển kinh tế của 

tỉnh chưa xứng tầm;hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch cũng 

còn nhiều hạn chế; sản phẩm du lịch địa phương chưa phong phú, chất lượng 

thấp, nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch thiếu và yếu...Tại Hội nghị, các 

đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm đánh thức tiềm năng du lịch 

của tỉnh, trong đó có việc xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề, phát triển mô 

hình nông nghiệp nông thôn…Bên cạnh đó, tỉnh cần có chính sách, cơ chế hỗ 

trợ phát triển các sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú; đồng 

thời tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị lữ hành kết nối xây dựng các tuyến 

tour trên địa bàn… 

            ĐC.699 
 

  08. Thanh Xuân.  Khôi phục thương cảng Phố Hiến, đầu tư khai thác 

du lịch Hưng Yên//An ninh Thủ đô. - 2020. - Ngày 10 tháng 10. - Tr.12 

Theo báo cáo của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Hưng Yên, tốc độ tăng 

trưởng bình quân của ngành du lịch trong giai đoạn 2015 - 2019 đạt từ 10-

15%. Năm 2019, Hưng Yên đón khoảng 1 triệu lượt khách, doanh thu từ du 

lịch đạt trên 220 tỷ đồng. Nhìn chung, du lịch Hưng Yên phát triển còn manh 

mún, chưa xứng với tiềm năng. Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng 

Tổng cục Du lịch: Hưng Yên cần tăng cường thu hút các nhà đầu tư, khai 

thác nhiều điểm đến, sản phẩm mới, đặc sản hấp dẫn, tạo chuỗi liên kết giữa 

các điểm đến trong vùng với nhau và với các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt là 

với các hãng lữ hành. Cần sớm xây dựng Phố Hiến trở thành khu du lịch quốc 

gia và trở thành “Hội An thứ hai” Việt Nam. Tỉnh cần đẩy mạnh quảng bá 

xúc tiến hơn nữa để thu hút cũng như hấp dẫn du khách lưu lại lâu, sử dụng 

nhiều dịch vụ…. 

            ĐC.699 
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