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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Yên Nhi.  Hưng Yên linh hoạt, khoa học để chống dịch hiệu 

quả//Pháp luật Việt Nam. - 2021. - Ngày 18 tháng 11. - Tr.7 

Nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, 

tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị quán triệt người dân thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch như xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị 

hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế, xử lý 

nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch. Tỉnh yêu cầu các địa phương phê 

duyệt phương án thành lập trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát; 

giao Sở Y tế tổ chức tập huấn, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện cách ly 

F1 tại nhà; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai điều trị F0 tại nhà; đẩy 

nhanh việc tổ chức tiêm vaccine Covid-19. 

ĐC.2 

 

02.  Trần Thị Thực. Đơn kháng nghị của bà Nguyễn Thị Quyên ở 

thành phố Hưng Yên: đề nghị Viện KSND và TAND Cấp cao xem xét làm 

rõ//Người cao tuổi. - 2021. - Ngày 12 tháng 11. - Tr.13 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ 

việc ông Lê Văn Duy bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm và vu 

khống người cho vay để chiếm đoạt nhiều tỉ đồng…Thế nhưng, cả 2 cấp Tòa 

án tỉnh Hưng Yên cố tình dân sự hóa vụ việc có dấu hiệu hình sự, vẫn xử theo 

đơn kiện của ông Duy dẫn đến vụ án có dấu hiệu vi phạm tố tụng, oan sai… 

Nhận thấy bản sơ của TAND thành phố Hưng Yên và quyết định của TAND 

tỉnh Hưng Yên không khách quan, trái pháp luật, bà Nguyễn Thị Quyên (số 82 

đường Nguyễn Đình Nghị, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên) có 

đơn gửi TAND Cấp cao và Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội, đề nghị xem xét, 

xét xử giám đốc thẩm vụ án. 

ĐC.227 

 

 

KINH TẾ 

 

 

03. Nguyễn Hải Tiến.  Vựa chuối Khoái Châu có nguy cơ bị “xóa 

sổ”//Nông nghiệp Việt Nam. - 2021. - Ngày 16 tháng 11. - Tr.11 

Huyện Khoái Châu từng là vựa chuối tiêu hồng của tỉnh Hưng Yên, 

được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng công nhận nhãn hiệu tập thể từ năm 2015. 

Vào thời kỳ cao điểm, diện tích chuối tiêu hồng của huyện lên tới gần 600 ha, 

sản lượng ước trên 23 nghìn tấn/năm. Chuối tiêu hồng được trồng thâm canh 

chủ yếu tại các xã vùng bãi ven sông Hồng như Liên Khê, Đại Tập, Đông 

Ninh, Đông Kết, Tân Châu, Tứ Dân. Vài năm gần đây, cây chuối tiêu hồng bị 



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 

 
2/3 

 

  

 

 

tàn lụi do nhiều nguyên nhân, chủ yếu do đất trồng bị nhiễm dịch bệnh rất 

nặng, cây chuối bị các triệu chứng như vàng lá, héo rũ, gãy ngọn, nứt gốc, 

bên trong thân còn có màu nâu đen, hôi thối rất khó chịu. Diện tích chuối bị 

nhiễm bệnh sẽ không đem lại giá trị kinh tế. Do vậy đến nay, hầu hết các nhà 

nông ở huyện Khoái Châu không còn thiết tha canh tác chuối tiêu hồng vì liên 

tục bị thất thu. 

ĐC.424.5 

 

 

 

 
 

 


