
Thư mục trích báo, tạp chí phản ánh về Hưng Yên 

THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN - Số 4 – Bạch Đằng- Minh Khai – thành phố Hưng Yên 

 
5/5 

  

 

 

 

 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Vũ Linh.  Bộ trưởng Tô Lâm nêu chương trình hành động ứng cử 

viên đại biểu Quốc hội khóa XV//Công an nhân dân. - 2021. - Ngày 06 tháng 

5. - Tr.1+2 

Ngày 06/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

Kim Động tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ 

Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được Hội đồng bầu cử Quốc gia tiếp tục 

giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Hưng Yên. Tại 

Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã khái quát về bản thân, cơ quan công tác và 

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội nếu trúng cử về 5 

vấn đề: công tác xây dựng pháp luật; quyết định các vấn đề quan trọng của 

đất nước; thực hiện chức năng giám sát; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được 

giao; vị trí là đại biểu Quốc hội của tỉnh. 

ĐC.2 

 

02.  Nguyễn Bình.  Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV vận động 

bầu cử tại các địa phương//Đại biểu nhân dân. - 2021. - Ngày 11 tháng 5. - 

Tr.1 +2 

Các ứng cử viên thuộc Đơn vị bầu cử số 1 (thành phố Hưng Yên, các 

huyện Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ) gồm: ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính 

trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 

thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Khóa XIV; bà 

Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Khóa 

XIV; bà Vũ Thị Thu Hằng, Phó trưởng Phòng Lao động - Việc làm, Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên và bà Phạm Thị Hạnh, công 

chức Ban Phong trào Tỉnh đoàn Hưng Yên đã có những buổi tiếp xúc cử tri. 

Trình bày chương trình hành động, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các 

ứng cử viên khẳng định, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ tích cực tham 

mưu, đề xuất với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng, hoàn thiện 

hệ thống pháp luật; chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý kiến để Quốc hội 

quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những chính sách về 

xây dựng nền quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, 

những quyết định đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; cùng với 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên làm cầu nối giữa tỉnh Hưng Yên với 

Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương để thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 

- 2025 đã đề ra...Các ứng cử viên cam kết sẽ phấn đấu thực hiện tốt chương 

trình hành động đã đề ra. 

ĐC.2 
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03.  Quốc Phong.  Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Tô Lâm tiếp xúc cử 

tri//Công an thành phố Hồ Chí Minh. - 2021. - Ngày 11 tháng 5. - Tr.3 

Ngày 10/5/2021, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng 

Bộ Công an đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Mỹ. Đồng chí Bộ trưởng 

đã đề ra chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

lắng nghe ý kiến của các cử tri tại địa phương. 

ĐC.2 

 

04.  Phạm Hà.  Triển khai công tác bầu cử ở tinh Hưng Yên//Nhân 

dân. - 2021. - Ngày 14 tháng 5. - Tr.4 

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở Hưng 

Yên được thực hiện rất khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm theo kế hoạch, tiến 

độ, đúng quy trình và thời gian theo quy định. Tỉnh đã thành lập 3 ban bầu cử 

đại biểu Quốc hội, 14 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, các huyện, thị xã, 

thành phố đã thành lập 10 ủy ban bầu cử và 71 ban bầu cử đại biểu HĐND 

cấp huyện...Sau ba hội nghị hiệp thương, danh sách những người ứng cử đã 

được lập và công bố theo từng đơn vị bầu cử. Trong tình hình dịch Covid-19 

diễn biến phức tạp, Hưng Yên xác định công tác tổ chức bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 là hai nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu 

phải được thực hiện song hành, phối hợp chặt chẽ, kịp thời. 

ĐC.2 

 

05.  Hữu Thắng.  Công ty TNHH Thương mại Phúc Lộc Thịnh có 

thách thức dư luận?//Kinh tế nông thôn. - 2021. - Ngày 05 tháng 5. - Tr.23 

Phản ánh của người dân xã Mai Động, huyện Kim Động về việc môi 

trường ở địa phương bị ô nhiễm, nguyên nhân do hoạt động tập kết, buôn bán 

vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Thương mại Phúc Lộc Thịnh. Điều đáng 

nói, điểm tập kết và kinh doanh vật liệu xây dựng đã hết hạn hoạt động cách 

đây gần 2 năm. Bên cạnh đó, Công ty này còn ngang nhiên xây dựng trạm 

kinh doanh xăng dầu khi chưa có đủ giấy tờ pháp lý. Vị trí xây dựng trạm 

xăng nằm sát hành lang đê sông Hồng, đây là khu vực trọng yếu bảo vệ đê 

điều, phòng chống thiên tai bão lũ khi mùa mưa lũ về. Đề nghị các cơ quan 

chức năng tỉnh Hưng Yên sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ vi phạm của Công ty 

TNHH Thương mại Phúc Lộc Thịnh. 

ĐC.2 

 

06.  Hà Anh. Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên//Lao 

động. - 2021. - Ngày 11 tháng 5. - Tr.5 

Ngày 10/5/2021, ông Luyện Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Các 

khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nay, các doanh nghiệp trong 

tỉnh đang tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 
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Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã yêu cầu các Công đoàn cơ sở trong 

các khu công nghiệp tiếp tục tăng cường cảnh giác, thực hiện đồng bộ, hiệu 

quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng 

ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xứ lý dứt điểm, 

nhanh chóng ổn định tình hình”. Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập 

trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm 

các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát 

khuẩn…Tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đoàn viên, người lao động trong việc chủ động thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, 

đoàn viên trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng 

đồng. 

ĐC.263 

 

07.  Khắc Cường. Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên: Đào tạo sĩ quan dự bị 

bằng ngân sách địa phương//Quân đội nhân dân. - 2021. - Ngày 10 tháng 5. - 

Tr.3 

Tại Trung đoàn 126, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên vừa khai 

giảng lớp đào tạo sỹ quan dự bị khóa 9 cho 100 đồng chí là hạ sĩ quan dự bị 

hạng 1 được lựa chọn từ các đầu mối trong tỉnh. Trong thời gian 3 tháng, với 

trên 400 tiết học, học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về trình độ 

lý luận chính trị, quân sự, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, các kỹ 

năng chiến đấu cơ bản; chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ chỉ huy trong 

quản lý, huấn luyện đơn vị dự bị động viên. Kết thúc khoá đào tạo, Trung 

đoàn 126 phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 3 tổ chức thi và cấp bằng 

tốt nghiệp cho học viên. Đây là lớp sĩ quan dự bị được đào tạo bằng nguồn 

ngân sách địa phương nhằm bổ sung nguồn cán bộ cho các đơn vị dự bị động 

viên của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến 

đấu. 

ĐC.27 

 

08.  Khắc Cường.  LLVT tỉnh Hưng Yên xung kích dập dịch//Quân 

đội nhân dân. - 2021. - Ngày 14 tháng 5. - Tr.8 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Hưng Yên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp bách, huy động bộ 

đội thường trực, dân quân tự vệ tham gia trực kiểm dịch tại 43 chốt kiểm soát 

và phục vụ tại các khu cách ly, phối hợp với Tiểu đoàn Phòng hóa 38 của 

Quân khu 3 phun khử khuẩn những khu vực có dịch, tham mưu với UBND 

tỉnh sẵn sàng triển khai bệnh viện dã chiến và tổ chức thêm các khu cách ly 

tập trung... 

ĐC.27 

 

 



Thư mục trích báo, tạp chí phản ánh về Hưng Yên 

THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN - Số 4 – Bạch Đằng- Minh Khai – thành phố Hưng Yên 

 
5/5 

  

 

 

 

KINH TẾ 

 

 

  09.  Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên.  Hưng Yên: Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2021 tăng 31,97% so với cùng kỳ năm 2020// 

Con số và Sự kiện. - 20121 - Tháng 5. - Tr.37 

Theo Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2021 trên địa bàn tỉnh ước tính đạt 

3.643.637 triệu đồng, tăng 2,81% so với tháng trước và tăng 31,97% so với 

cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 4/2021 ước 

đạt 2.596.490 triệu đồng, tăng 0,77% so với tháng trước và tăng 18,73% so 

với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 4/2021 ước 

đạt 143.460 tiệu đồng, tăng 14,83% so với tháng trước và tăng 267,08% so 

cùng kỳ năm 2020. Tính chung bốn tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 14.489.579 triệu đồng, tăng 10,01% so với 

cùng kỳ năm 2020. Trong đó Thương nghiệp 10.419.317 triệu đồng, tăng 

9,18%; khách sạn, nhà hàng 542.038 triệu đồng, tăng 23,51%, doanh thu du 

lịch 3.095 triệu đồng, tăng 2,11%; doanh thu dịch vụ khác 3.525.129 triệu 

đồng, tăng 10,64%. 

ĐC.4 

 

10.  Đình Quang -Lê Tươi. Bốn tỉnh cùng Hà Nội “bắt tay” làm nhanh 

đường Vành đai 4. Ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên: Hưng Yên sẽ 

xây dựng tuyến đường 70m để kết nối//Giao thông. - 2021. - Ngày 12 tháng 5. 

- Tr.9 

Từ giữa năm 2011, trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1287 phê duyệt quy hoạch chi tiết 

đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, tạo cơ sở pháp lý để triển khai đầu 

tư xây dựng tuyến đường liên vùng. Theo đó, tuyến đường dài khoảng 98km đi 

qua địa phận thành phố Hà Nội (56,5km), Hưng Yên (20,3km), Bắc Ninh 

(21,2km). Dự án được hoạch định với quy mô 6 làn xe, kinh phí đầu tư 

khoảng 66.500 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 là mong 

mỏi của chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Thời gian tới, tỉnh sẽ xây 

dựng tuyến đường rộng 70m hướng dọc sông Hồng giao cắt với tuyến đường 

Vành đai 4 và Vành đai 3,5 thành phố Hà Nội nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

trong giao thương và phát triển kinh tế. 

ĐC.452 
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Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

11.  An Khê.  Các địa phương rốt ráo chống dịch//Pháp luật Việt Nam. 

- 2021. - Ngày 11 tháng 5. - Tr.7 

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên quyết định, từ ngày 10/5/2021 sẽ giãn 

cách xã hội toàn bộ thị xã Mỹ Hào và 5 xã của huyện Khoái Châu (Đông 

Ninh, Tân Châu, Đại Tập, Đông Kết, Tứ Dân), thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với 5 xã 

của huyện Văn Lâm (Lạc Đạo, Chỉ Đạo, Việt Hưng, Đại Đồng, Lương Tài). 

Giao Sở Y tế siết chặt quản lý các cơ sở y tế khám, chữa bệnh. Thường xuyên 

kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19...Công tác 

phun khử khuẩn toàn thành phố Hưng Yên được thực hiện trong 2 ngày 09-

10/5/2021 để phòng chống dịch covid-19 và bảo đảm an toàn cho cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026. 

ĐC.2 

 

 12.  Đức Trân.  Nhân dân ủng hộ hết mình công tác chống dịch//Đại 

đoàn kết. - 2021. - Ngày 14 tháng 5. - Tr.3 

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đang diễn biến 

rất phức tạp, tính đến sáng 13/5/2021 đã ghi nhận 11 ca dương tính với 

SARS-CoV-2, 232 trường hợp F1, 2.939 F2 và 4.483 F3. Chia sẻ với phóng 

viên, ông Đặng Xuân Duẫn, Trưởng phòng Y tế, thị xã Mỹ Hào cho biết, từ 

khi thực hiện giãn cách xã hội, nhân dân trên địa bàn cơ bản chấp hành tốt 

các biện pháp phòng chống dịch, hầu hết người dân đều đeo khẩu trang, thực 

hiện nghiêm túc các quy định của chính quyền địa phương và các cơ quan 

chức năng. 

ĐC.61 

  

 


