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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

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

mới//Đại đoàn kết. - 2021. - Ngày 07 tháng 3. - Tr.4 

Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, tỉnh Hưng Yên có 

100% số xã và 5 huyện, thành phố, thị xã được công nhận đạt chuẩn NTM. 

Việc hoàn thành NTM đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và 

sự hài lòng của người dân trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ 

phấn đấu có 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, có từ một đơn vị 

cấp huyện trở lên được công nhận NTM kiểu mẫu, 20% khu dân cư được 

công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người khu vực 

nông thôn đạt 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm, giữ ổn định dưới 1%... 

ĐC.2 

 

02.  Lưu Thị Mai.  PC Hưng Yên đẩy mạnh công tác số hóa hợp đồng 

mua bán điện sinh hoạt trên toàn tỉnh//Thanh tra. - 2020. - Ngày 05 tháng 3. - 

Tr.16 

Thực hiện chủ trương “chuyển đổi số” của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam (EVN) và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trong công tác 

chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện, từ cuối năm 2020, Công ty Ðiện lực 

Hưng Yên (PC Hưng Yên) đã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai số hóa hợp 

đồng mua bán điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ðây là giải pháp 

góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chất lượng các dịch vụ 

điện và nâng cao sự hài lòng cho khách hàng. Hiện nay, PC Hưng Yên đang 

quản lý 450.826 khách hàng, trong đó khách hàng sinh hoạt chiếm 88,44%. 

Việc số hóa hợp đồng mua bán điện không những giảm thiểu không gian lưu 

trữ hợp đồng, giảm thiểu rủi ro thất lạc hợp đồng, giúp nhân viên điện lực dễ 

dàng tra cứu thông tin, tạo nguồn dữ liệu dễ dàng khai thác, phân tích trên 

phần mềm quản lý thông tin khách hàng. 

ĐC.2 

 

03.  Mến Bùi. Hưng Yên: Khẩn trương xác minh trường hợp liên quan 

ca tái dương tính//Pháp luật Việt Nam. - 2021. - Ngày 11 tháng 3. - Tr.7; cũng 

xem: Nông thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 11 tháng 3. - Tr.7 

Ngày 09/3/2021, UBND tỉnh Hưng Yên có công văn hỏa tốc về việc 

khẩn trương thực hiện biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến bệnh nhân 

số 2063, chị D.T.H (thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ) là trường hợp 

đã được công bố khỏi bệnh, ra viện ngày 01/3/2021, có kết quả xét nghiệm tái 

dương tính với SARS-CoV-2. UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu UBND huyện Yên 

Mỹ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan 

khẩn trương rà soát, xác minh các trường hợp F1, F2, F3. Tổ chức cách ly và 
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quản lý chặt chẽ các đối tượng theo quy định, thực hiện ngay việc khử trùng, 

tiêu độc tất cả các địa điểm có nguy cơ. 

ĐC.2 

 

04.  Bảo Trâm. Hưng Yên: Kỳ họp thứ 16 dự kiến diễn ra vào cuối 

tháng 3//Đại biểu nhân dân. - 2021. - Ngày 05 tháng 3. - Tr.4 

Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị liên tịch 

thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 16. Dự kiến diễn ra 

vào cuối tháng 3, Kỳ họp thứ 16 sẽ tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình và 

dự thảo nghị quyết về việc: Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh; thông qua Đề án phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi sông 

Hồng, sông Luộc tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; chấp 

thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án sử dụng đất trồng 

lúa dưới 10ha bổ sung năm 2021, chấp thuận việc điều chỉnh quy mô, địa 

điểm, số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án xây dựng đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc 

Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua địa 

phận tỉnh Hưng Yên; tổng kết hoạt động của HĐND, UBND tỉnh và một số 

ngành chức năng nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

ĐC.222 

 

05.  HY.  Hưng Yên: 182 mô hình ND bảo vệ môi trường//Nông thôn 

ngày nay. - 2021. - Ngày 08 tháng 3. - Tr.8 

Từ nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ, những năm qua Hội Nông dân tỉnh 

Hưng Yên đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi 

trường cho hơn 10.000 lượt cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh. Ngoài ra hội đã 

xây dựng được hơn 60 mô hình thu gom, xử lý sơ bộ bao bì thuốc bảo vệ thực 

vật trên đồng ruộng tại 60 cơ sở trong tỉnh. Các cấp hội đã xây dựng được 98 

"chi hội 3 không", 182 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, 

436 tổ vệ sinh môi trường do Hội Nông dân tự quản... 

ĐC.258 

 

06. Thu Hà. Hộ khá đỡ hộ khó thoát nghèo//Nông thôn ngày nay. - 

2021. - Ngày 08 tháng 3. - Tr.8 

Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh do các cấp hội 

phát động, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện nhiều tỷ phú, triệu phú 

nông dân với nhiều mô hình hay, cách làm mới. Đáng quý hơn, những tỷ phú, 

triệu phú nông dân đã chung tay hỗ trợ vốn, cây, con giống, kinh nghiệm sản 

xuất cho những hộ nghèo khác cùng phát triển kinh tế gia đình, tô thắm tình 

làng nghĩa xóm “lá lành đùm lá rách”. Tiêu biểu như anh Lưu Văn Dũng, 

sinh năm 1976, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Thủy sản Hưng Phát (xã Quang 

Hưng, huyện Phù Cừ) là một trong những điển hình nông dân sản xuất kinh 

doanh giỏi của tỉnh Hưng Yên. Thu nhập từ nuôi thủy sản của anh Dũng đạt 
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12-15 tỷ đồng/năm, lợi nhuận thu về 1,5-2 tỷ đồng. Từ thành công của bản 

thân, anh Dũng vận động các hộ có cùng mô hình sản xuất trong xã thành lập 

HTX Thủy sản Hưng Phát, hiện có 24 thành viên, quy mô sản xuất 50ha do 

anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành HTX. Hiện 

nay, trung bình mỗi năm, HTX cung ứng ra thị trường 300-350 tấn cá giống 

và 250-300 tấn cá thương phẩm, doanh thu của HTX đạt khoảng 40 tỷ 

đồng/năm, lợi nhuận đạt 8-10 tỷ đồng. 

ĐC.259 

 

KINH TẾ 

 
07.  Tuấn Nguyễn. Hưng Yên: Số thu nội địa đạt 27,5% dự toán//Thời 

báo Tài chính Việt Nam. - 2021. - Ngày 08 tháng 3. - Tr.7 

Theo báo cáo của Cục Thuế Hưng Yên, nhờ triển khai quyết liệt các 

giải pháp thu, 2 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nội địa ước đạt trên 

2.809 tỷ đồng, đạt 27,5% dự toán tỉnh giao. Một số khoản thu, sắc thuế đạt 

kết quả cao như thu tiền sử dụng đất, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân... 

ĐC.4 

 

 08. Hoàng Dân. Triển vọng trái dừa xiêm đất Hưng Yên//Nông 

nghiệp Việt Nam. - 2021. - Ngày 05 tháng 3. - Tr.10 

Tận dụng bờ ao nuôi thả thủy sản, ông Ngô Văn Chiến ở xã Phạm 

Ngũ Lão, huyện Kim Động đã trồng 300 gốc dừa xiêm cho doanh thu đạt trên 

300 triệu đồng/năm. Ông Chiến chia sẻ, dừa xiêm rất hợp với thổ nhưỡng đất 

Hưng Yên, cây sinh trưởng, phát triển tốt, ít công chăm sóc, chủ yếu chỉ cần 

cung cấp đủ nước. Từ lúc cây ra hoa tới khi thu hoạch khoảng 4 tháng, cây 

trưởng thành thu từ 120-150 quả/năm, mỗi quả dừa có trọng lượng từ 0,8 - 

1kg, giá từ 10.000 - 12.000 đồng/quả.... 

ĐC.424.5 

 

09.  Anh Thư và Sơn Hà.  Hưng Yên chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ 

thống thủy lợi//Nhân dân. - 2021. - Ngày 06 tháng 3. - Tr.2 

Trong những năm gần đây, tỉnh Hưng Yên đã chú trọng trọng đầu tư, 

xây dựng, nâng cấp nhiều công trình thủy lợi. Trong đó, ưu tiên cải tạo, xây 

mới và cải thiện hệ thống thủy lợi tại hầu hết các vùng sản xuất nông nghiệp 

trọng điểm của tỉnh, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả cao. 

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn từ năm 

2015-2020, tỉnh Hưng Yên đầu tư 698,112 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách 

nhà nước và các nguồn vốn khác để xây dựng, cải tạo và nâng cấp 24 công 

trình thủy lợi. Trong đó, có 13 công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác sử 

dụng, 11 công trình đang thi công. Hằng năm địa phương còn nạo vét các 

kênh thủy lợi, khắc phục điểm ách tắc cục bộ, khơi thông dòng chảy trên hệ 
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thống kênh mương nội đồng. Ngoài ra, để phục vụ sản xuất, tỉnh còn đầu tư 

và đưa vào khai thác sử dụng 641 trạm bơm. Trong đó, 442 trạm chuyên tưới, 

33 trạm phục vụ tiêu thoát nước, 166 trạm bơm kết hợp tưới, tiêu... 

ĐC.444 

 
Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 
10.  Thanh Bình. Hưng Yên: Du lịch gắn với truyền thống văn hóa 

lịch sử//Đại biểu nhân dân. - 2021. - Ngày 06 tháng 3. - Tr.4 

Du lịch Hưng Yên hiện đang tập trung hướng đến các mô hình sản 

phẩm du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn; bảo tồn văn hóa, nghệ thuật 

truyền thống...Gần đây, việc tham gia trải nghiệm, thưởng thức các sản vật, 

món ăn ngon nổi tiếng, tìm hiểu truyền thống văn hóa, các loại hình nghệ 

thuật được lưu truyền từ đời này qua đời khác tại các địa phương và nhận 

được những phản hồi tích cực từ du khách. Đây là tiền đề để tỉnh tiếp tục đẩy 

mạnh xúc tiến, quảng bá, giới thiệu, hình thành các tour, tuyến thu hút khách 

du lịch đến với địa phương. 

ĐC.699 

 

 


