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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

    

 

01.  Khắc Hạnh - Ngô Sơn.  Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên: Nhà 

máy xây công khai trên đất nông nghiệp// Pháp luật và Xã hội. - 2021. - Ngày 

06 tháng 7. - Tr.13 

Tìm hiểu, phản ánh của phóng viên Báo Pháp luật và Xã hội về việc 

một nhà máy của Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hưng Yên được công khai 

xây dựng trên đất nông nghiệp trước sự làm ngơ của lãnh đạo UBND xã Đại 

Đồng, UBND huyện Văn Lâm. Mặc dù người dân, báo chí đã phản ánh tới 

lãnh đạo xã, huyện nhưng thay vì bị đình chỉ thi công, nhà máy này vẫn điềm 

nhiên hoàn thiện và đi vào hoạt động. 

ĐC.2 

 

02.  Thiên Hoàng. Hưng Yên phạt 100 triệu doanh nghiệp tự ý chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất//Khoa học và Đời sống. - 2021. - Ngày 07 tháng 7. - 

Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Hoàng Long VL89. Mức phạt 100 triệu đồng do chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ 

quan nhà nước cho phép, với diện tích chuyển mục đích trái phép từ 0,5 ha 

đến dưới 01ha. UBND tỉnh yêu cầu Công ty hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để 

trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa sang phi nông nghiệp, cho thuê đất theo quy định pháp luật với thời 

hạn là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. 

ĐC.2 

 

03.  Phạm Thiệu.  Hưng Yên: Hàng loạt công ty bị xử phạt vì chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất trái phép//Tài nguyên và Môi trường. - 2021. - Ngày 

08 tháng 7. - Tr.12 

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với 4 công ty trên địa bàn huyện Văn Lâm (Công ty Cổ phần quốc 

tế Thái Dương Xanh, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Hoàng Long 

VL89, Công ty TNHH đầu tư phát triển Thịnh Phát và Công ty TNHH QD 

Hưng Yên) và 1 công ty trên địa bàn huyện Khoái Châu (Công ty TNHH lông 

vũ Phương Nam) vì đã thực hiện hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn mà không được cơ quan 

có thẩm quyền cho phép. UBND tỉnh yêu cầu, trong thời hạn 90 ngày kể từ 

ngày nhận được quyết định xử phạt, các công ty trên phải khắc phục xong 

hậu quả vi phạm. Tổng số tiền các công ty này bị xử phạt là 420 triệu đồng. 

ĐC.2 
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KINH TẾ 

 

 

04.  Thu Hà.  Hưng Yên: Hợp tác thực hiện chính sách tín dụng// 

Nông thôn ngày nay.- 2021. - Ngày 06 tháng 6. - Tr.8 

Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên và Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Phố Hiến đã ký kết thỏa thuận hợp tác về 

việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 

theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ. Hai đơn vị đã ký kết thỏa thuận hợp tác gồm 3 chương, 9 điều, các nội 

dung trong thỏa thuận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân 

được vay vốn, sử dụng các dịch vụ tại Vietcombank Phố Hiến để phát triển 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng, cải thiện đời sống. 

ĐC.4 

 

05. Lê Đình Hiệp.  Giải bài toán “được mùa rớt giá” với nghề trồng 

hoa, nuôi cá//Nông thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 03 tháng 7. - Tr.8-9 

Theo lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên, để giải bài toán "được 

mùa rớt giá", các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, 

tạo cơ hội để các thành viên liên kết hợp tác, kinh doanh; đồng thời tăng 

cường vai trò trong tiêu thụ nông sản, ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ đầu 

vào, chuyển giao quy trình kỹ thuật, liên kết sản xuất và tìm đầu ra cho nông 

sản. Từ đầu năm đến nay các cấp hội đã tổ chức được 81 buổi chuyển giao 

khoa học, kỹ thuật cho gần 5.200 lượt hội viên nông dân. Nhiều tiến bộ khoa 

học, kỹ thuật đã được ứng dụng, giúp nông dân tiếp cận với quy trình sản 

xuất tiên tiến, từng bước nâng cao giá trị cây trồng, vật nuôi. Hiện Hội Nông 

dân  tỉnh đang quản lý tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đạt trên 

79 tỷ đồng cho 2.780 hội viên nông dân vay vốn thực hiện các dự án về chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ và làng nghề…Bên cạnh đó, các cấp Hội 

Nông dân đã tín chấp với các ngân hàng cho hơn 24.000 lượt hộ nông dân 

vay trên 2.876 tỷ đồng để phát triển sản xuất.  

ĐC.42 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

06.  PV. Tháng 7, dự kiến có khoảng 8 triệu liếu vắc-xin về Việt 

Nam//Nhân dân. - 2021. - Ngày 03 tháng 7. - Tr.7 

Sáng ngày 02/7/2021, tại Hưng Yên, Học viện Quân y (Bộ Quốc 

phòng) triển khai tiêm thử đợt 2, giai đoạn 3, vắc-xin phòng Covid-19 Nano 

Covax của Việt Nam. Theo kế hoạch, đợt 2 sẽ có khoảng 12.000 người được 
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tiêm thử nghiệm tỷ lệ 2:1 (2 người tiêm vắc -xin, 1 người tiêm giả dược). 

Trong số 12.000 người tình nguyện có 4.000 người ở Hưng Yên. 

ĐC.61 

 

07.  Thái Hà.  Tiêm thử nghiệm lâm sàng vắc-xin tại Hưng Yên//Tiền 

phong. - 2021. - Ngày 03 tháng 7. - Tr.4 

Ngày 02/7/2021, Học viện Quân y phối hợp Sở Y tế tỉnh Hưng Yên tổ 

chức triển khai tiêm thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Covid-19 Nano Covax giai 

đoạn 3. Đây là vắc-xin Covid-19 của Việt Nam do Công ty Nanogen nghiên 

cứu, phát triển. Việc tiêm thử nghiệm được triển khai trên 4.000 tình nguyện 

viên tại 5 huyện: Tiên Lữ, Phù Cừ, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ và thị xã 

Mỹ Hào của tỉnh Hưng Yên. 

ĐC.61 

  

  

 

 

 

 


