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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Việt Linh.  Hưng Yên cần đẩy mạnh hơn trong kiểm kê đất đai// 

Tài nguyên và Môi trường. - 2020. - Ngày 08 tháng 9. - Tr.8-9 

Tính đến ngày 19/08/2020 tỉnh Hưng Yên vẫn chưa hoàn thành kế 

hoạch kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại cấp huyện 

nên chưa có hồ sơ kết quả kiểm kê trình UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ 

Tài nguyên và Môi trường theo đúng kế hoạch. Theo Sở Tài nguyên và Môi 

trường Hưng Yên, nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm tiến độ là do diễn 

biến của dịch bệnh Covid- 19 và vì nhiều loại mã, ký hiệu, dữ liệu kiểm kê bị 

nhập nhầm... 

            ĐC.2 

  

02.  Thu Hiền.  Chuyện nghề giải quyết chế độ BHXH//Bảo hiểm xã 

hội. - 2020. - Số 400. - Tr.29-31 

Tháng 7/2018, dư luận xôn xao về sự việc Cơ quan Cảnh sát điều tra, 

Công an tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định khởi tố vụ án giả mạo trong 

công tác xảy ra trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Theo đó 11 cán bộ thuộc Trung 

tâm Y tế thị xã Mỹ Hào và 04 đồng phạm đã cấp khống tổng cộng 612 giấy 

chứng nhận nghỉ việc, 01 giấy ra viện cho 467 người để thanh toán chế độ 

BHXH với số tiền 540.869.300 đồng. Sự việc xảy ra tại Trung tâm Y tế thị xã 

Mỹ Hào là điển hình của việc lạm dụng từ cơ sở khám chữa bệnh và lạm dụng 

từ phía người lao động. Đây cũng là một trong những trường hợp điển hình 

mà cán bộ BHXH Hưng Yên đã phát hiện ra dấu hiệu bất thường kịp thời xử 

lý, tránh tình trạng thất thoát các quỹ BHXH ngắn hạn, ảnh hưởng đến quyền 

lợi của người lao động. 

          

  ĐC.265 

 

 

 KINH TẾ 

 

 

03.  Hoàng Văn.  Tiêu thụ nhãn, vải trong dịch Covid-19.  Bài học 

Bắc Giang//Kinh tế nông thôn. - 2020. - Ngày 05 tháng 9. - Tr.22-23 

Năm 2020, tỉnh Hưng Yên có khoảng 4.600ha nhãn, sản lượng trên 

50.000 tấn. Từ đầu vụ, tỉnh đã xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại, thúc 

đẩy tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Nhưng do dịch Covid-19, 

việc tiêu thụ nhãn gặp khó, giá bán giảm, người trồng và doanh nghiệp lao 

đao. Không chỉ Hưng Yên, một số tỉnh ở phía Bắc cũng đang gặp không ít khó 

khăn trong tiêu thụ nhãn thì Bắc Giang lại là điểm sáng trong sản xuất, tiêu 

thụ vải thiều. Qua việc tiêu thụ vải, nhãn nói riêng và các mặt hàng nông sản 
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nói chung cho thấy, địa phương nào vào cuộc một cách quyết liệt, quy hoạch 

vùng sản xuất tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản 

phẩm gắn với quảng bá giới thiệu sản phẩm, tìm thị trường tiêu thụ thì nơi đó 

sẽ thành công. 

            ĐC.4 

 

04.  Hưng Giang.  Nông nghiệp Hưng Yên đột phá chất lượng, giá 

trị//Nông nghiệp Việt Nam. - 2020. - Ngày 10 tháng 9. - Tr.4 

Trong 5 năm qua, tỉnh Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp, tạo bước phát triển đột phá, nâng cao năng suất, chất 

lượng, nhiều loại nông sản có giá trị gia tăng, từng bước tiếp cận mô hình 

sản xuất hiện đại và an toàn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc 

sống. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2020 của Hưng Yên ước đạt 

12.803 tỷ đồng, tăng 1,14 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản 

xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 2,68%/năm. Cơ cấu trong sản xuất 

nông nghiệp chuyển dịch tích cực, phát triển mạnh về sản lượng, chất lượng 

và giá trị, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh 

đạt trên 45 triệu đồng/người/năm, tăng 16 triệu đồng/người/năm so với năm 

2015... 

            ĐC.42 

 

05.  Minh Phúc - Phạm Hạnh.  Nuôi lợn rủi ro, Hưng Yên “xúi” dân 

nuôi bò, gà Đông Tảo//Nông nghiệp Việt Nam. - 2020. - Ngày 09 tháng 9. - 

Tr.15 

Mặc dù giá lợn hơi đang cao nhưng chủ trương của tỉnh Hưng Yên 

không khuyến khích các hộ chăn nuôi tăng đàn lợn, chỉ cơ sở nào đủ điều 

kiện theo quy định của Luật Chăn nuôi thì mới được tái đàn và khuyến cáo 

người chăn nuôi không tái đàn ồ ạt; thay vào đó, cần tăng tỷ trọng sản phẩm 

gia cầm (nhất là gà Đông Tảo, Đông Tảo lai) trâu, bò. Hiện nay đàn lợn của 

tỉnh đã đạt khoảng 480.000 con (tăng 25 - 27% so với thời điểm trước khi 

bùng phát dịch tả lợn châu Phi). Tổng đàn gia cầm năm 2020 khoảng 10 triệu 

con; đàn bò khoảng 41.441 con. 

            ĐC.426 

   

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO  

 

 

06. Nguyễn Hải Tiến. Cả hệ thống chính trị cùng bảo vệ môi 

trường//Nông nghiệp Việt Nam. - 2020. - Ngày 09 tháng 9. - Tr.12 

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành chuyên môn tỉnh 

Hưng Yên, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trên địa bàn nhất 

là sự phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền thông nh m nâng 
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cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường, đến nay xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm được đánh giá là một trong những địa phương điển hình của 

tỉnh Hưng Yên về giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn. 100% đường rãnh 

thoát nước tại địa phương được kiên cố hóa tới từng ngõ xóm, rác thải sinh 

hoạt được phân loại, tiêu hủy, thu gom, xử lý triệt để; đường làng, ngõ xóm 

được bê tông hóa luôn thông thoáng, sạch sẽ. 

ĐC.63 

 

07.  Nguyễn Hải Tiến. Thấy gì từ mô hình phân loại, xử lý rác tại 

nguồn ở huyện Khoái Châu//Nông nghiệp Việt Nam. - 2020. - Ngày 11 tháng 

9. - Tr.12 

Huyện Khoái Châu có dân số gần 200.000 người, chủ yếu sống ở khu 

vực nông thôn. Huyện có chợ đầu mối Đông Tảo, một số làng nghề chế biến 

nông sản, các xã, thị trấn đều có chợ dân sinh. Hầu hết các thôn, xóm có chợ 

cóc, chợ tạm, là nơi buôn bán nông sản nên lượng rác hữu cơ thải ra rất lớn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên đã phối hợp với UBND huyện Khoái 

Châu, triển khai xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nhà. Giao các 

tổ chức chính quyền, đoàn thể trong huyện, chịu trách nhiệm hướng dẫn, 

tuyên truyền, đôn đốc và kiểm tra việc phân loại, xử lý rác thải tại nhà, trên 

cơ sở nhà nước và nhân dân cùng làm. Đến hết tháng 12/2017 mô hình phân 

loại, xử lý rác tại nguồn đã được triển khai tại 25/25 xã, thị trấn, với hơn 

13.000 hộ gia đình tham gia (chiếm 23% tổng số hộ dân). 

            ĐC.63 

 

08. HN. Hưng Yên: Dân tố nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm môi 

trường//Khoa học và Đời sống. - 2020. - Ngày 11 tháng 9. - Tr.14 

Theo đơn kiến nghị của người dân xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm kể từ 

ngày Nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH môi trường Ngân Anh trên 

địa bàn xã đi vào hoạt động, cuộc sống của người dân đã bị đảo lộn nghiêm 

trọng. Những cột khói đen mù mịt, mùi khét lẹt gây khó thở; nguồn nước tại 

các kênh mương luôn đục ngầu, khiến cá chết hàng loạt...Rất mong các cơ 

quan chức năng sớm vào cuộc, kiểm tra các chỉ số môi trường của Công ty 

Ngân Anh và xử lý nghiêm những sai phạm nếu có để đảm bảo sức khỏe của 

người dân. 

            ĐC.63 

 

 
 

 

 


