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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Hà Thư. Khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới//Nhân 

dân. - 2021. - Ngày 08 tháng 4. - Tr.2 

Sau 10 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), 

tỉnh Hưng Yên đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả không chỉ góp phần 

nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn mà còn góp phần 

giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo, trở thành địa phương hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2020. Mục tiêu nâng cao chất lượng các 

tiêu chí NTM giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh 

Hưng Yên là tạo chuyển biến mới trong phát triển nông nghiệp hiện đại, nông 

dân khá giả, nông thôn thông minh, từng bước đô thị hóa nông thôn. Phấn 

đấu thu nhập người dân đạt 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 

còn dưới 1%, tiến tới không còn hộ nghèo. 

ĐC.2 

 

02.  Minh Quang. Siêu dự án KĐT Đại An, Hưng Yên được phê duyệt 

32,661 tỷ đồng//Khoa học và Đời sống. - 2021. - Ngày 02 tháng 4. - Tr.13 

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư khu đô thị Đại 

An, tỉnh Hưng Yên với tổng diện tích 293,96 ha. Siêu dự án nằm ở xã Tân 

Quang, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn 

Giang. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 32.661 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở 

hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, 85% còn lại là vốn vay và vốn huy động. Dự 

án do Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư. Mục tiêu dự án nhằm xây 

dựng thành khu đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại đa dạng về sản phẩm nhà 

ở, làm việc lý tưởng cho người dân, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội và 

là động lực phát triển cho đô thị Văn Giang, Văn Lâm. Thời gian hoạt động 

dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện trong 6 năm kể từ ngày phê duyệt chủ 

trương đầu tư. 

ĐC.2 

 

 03.  Thái Hải. Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại 

Hưng Yên//Thanh tra. - 2021. - Ngày 02 tháng 4. - Tr.3; cũng xem: Nhân dân. 

- 2021. - Ngày 04 tháng 4. - Tr.8+5 

Ngày 01/4/2021, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố kết luận 

thanh tra về việc thực hiện quy hoạch, xây dựng trung tâm thương mại, 

chuyển đổi chợ và việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khai 

thác cát, sỏi tại tỉnh Hưng Yên, thời kỳ 2011-2018. Thanh tra Chính phủ đã 

chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vi phạm theo những nội dung được thanh tra 

trong việc thực hiện quy hoạch, xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi 

chợ và việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi 

trên địa bàn tỉnh. Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên nghiêm 
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túc tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị đã nêu trong kết luận thanh tra, 

xử lý dứt điểm các yếu tố tồn tại, thiếu sót về tài chính, ngân sách, thu hồi, bổ 

sung, tính đúng, tính đủ...theo các kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra. 

ĐC.2 

 

 04.  Nguyễn Hậu. Hưng Yên: Buông lỏng quản lý, nhiều bãi tập kết 

cát, sỏi nằm ngoài quy hoạch//Khoa học và Đời sống. - 2021. - Ngày 07 tháng 

4. - Tr.18; cũng xem: Thanh niên. - 2021. - Ngày 04 tháng 4. - Tr.6 

 

Ngày 26/02/2021, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành Kết luận 

thanh tra số 289/KL-TTCP về việc thực hiện quy hoạch, xây dựng trung tâm 

thương mại, chuyển đổi chợ và việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt 

động khai thác cát, sỏi tại tỉnh Hưng Yên, thời kỳ 2011 - 2018. Phó Thủ tướng 

Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức thực hiện kiến nghị 

của TTCP, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại để nâng cao 

hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng trung tâm 

thương mại, chuyển đổi chợ và khai thác khát, sỏi. TTCP theo dõi, kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ trong tháng 5/2021. 

ĐC.2 

 

05.  Kiên Giang.  Hưng Yên 19/19 dự án trung tâm thương mại không 

phù hợp quy hoạch//Pháp luật Việt Nam. - 2021. - Ngày 05 tháng 4. - Tr.14 ; 

cũng xem: Thanh tra. - 2021. - Ngày 06 tháng 4. - Tr.7 

Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận điều tra việc thực hiện quy 

hoạch, xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi chợ tại tỉnh Hưng Yên 

thời kỳ 2011-2018. Qua đó thanh tra đã khẳng định 19/19 dự án trung tâm 

thương mại, 3/18 dự án chợ tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư không 

phù hợp với quy hoạch ngành thương mại, cụ thể như Dự án đầu tư xây dựng 

chợ Phố Hiến (thành phố Hưng Yên) của Công ty Hoàng Phát, đã xây 31 ki-

ốt không phù hợp quy hoạch, xây 18 ki-ốt dọc cổng chợ chính khi chưa được 

cấp phép xây dựng, thành phố Hưng Yên chưa hoàn thiện thủ tục để thu hồi 

gần 11 tỷ về ngân sách nhà nước... 

ĐC.2 

 

06.  Văn Sơn.  Hưng Yên: Nghi vấn 8 dự án sử dụng vật liệu từ “cát 

tặc”//Pháp luật Việt Nam. - 2021. - Ngày 06 tháng 4. - Tr.10-11 

Tính đến 2019, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 63 bến bãi tập kết, kinh 

doanh cát. Khi kiểm tra các bến bãi cho thấy hầu hết không có giấy phép hoạt 

động, không theo quy hoạch, không chấp hành pháp luật về đất đai và môi 

trường. Đặc biệt, qua kiểm tra 8 dự án khu đô thị, khu công nghiệp, công 

trình đường giao thông trong thời gian từ năm 2011 - 2018, Thanh tra Chính 

phủ (TTCP) cho biết, trong tổng khối lượng cát đã được sử dụng để san lấp 
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chỉ có khoảng 23,7% lượng cát khai thác được cấp phép, số còn lại đang nghi 

ngờ được cung cấp từ nguồn khai thác trái phép. 

ĐC.2 

 

  07.  Quang Anh.  Hưng Yên: Thanh tra Chính phủ kiến nghị tạm dừng 

hoạt động các bến bãi tập kết cát có vi phạm//Công lý. - 2021. - Ngày 09 

tháng 4. - Tr.8+9 

Qua thanh tra cho thấy, bình quân cứ cách 1,45 km/1 bến bãi, số 

lượng bến bãi quá nhiều, mật độ quá dày, gây khó khăn cho công tác quản lý. 

Chỉ tính riêng tại 46 bãi tập kết cát sỏi đang hoạt động đã có tới 28 bãi không 

có giấy phép hoạt động, 18 bãi tập kết không nằm trong quy hoạch, có 27 bãi 

không có hợp đồng thuê đất, 10 bãi tập kết không có giấy phép bến thủy nội 

địa, 21 bãi tập kết không có cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. Tổng 

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh 

Hưng Yên giao công an kiểm tra làm rõ việc khai thác, tiêu thụ cát của 3 công 

ty gồm: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hà Thành UDIC, Công ty Cổ phần 

đầu tư Việt Linh - Hà Nội, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Phố Hiến. Xử lý 

nghiêm đối với hành vi vi phạm, trước mắt tạm dừng hoạt động các bến bãi 

tập kết cát có các hành vi vi phạm. 

ĐC.2 

 

08.  Nguyễn Thị Thủy. Phụ nữ Công an Hưng Yên đồng hành cùng 

chiến dịch cấp căn cước công dân//Công an nhân dân. - 2021. - Ngày 03 tháng 

4. - Tr.3 

Những ngày qua, cùng với lực lượng Công an cả nước, lực lượng 

Công an tỉnh Hưng Yên đã tập trung cao độ, khẩn trương không kể ngày đêm 

để đảm bảo tiến độ đến trước 01/7/2021 sẽ cấp cho trên 50 triệu thẻ căn cước 

công dân (CCCD) gắn chip cho người dân. Hội phụ nữ Công an tỉnh đã phối 

hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hưng Yên lồng ghép nội dung 

tuyên truyền về chủ đề “Những thông tin cần biết về thẻ CCCD gắn chip”. 

Thông qua hình thức tuyên truyền miệng, kết hợp với hình ảnh được trình 

chiếu slide, người dân đã được cung cấp một cách đầy đủ, sinh động, dễ hiểu 

về ý nghĩa, những ưu điểm vượt trội, thủ tục cần mang theo khi người dân đi 

làm thẻ CCCD gắn chip và những trường hợp công dân phải bắt buộc cấp lại, 

cấp đổi CCCD gắn chip.... 

ĐC.226 

 

 


