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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Hưng Giang.  Huyện Ân Thi đạt chuẩn//Nông nghiệp Việt Nam. - 

2020. - Ngày 13 tháng 10. - Tr.5; cũng xem: Bưu điện Việt Nam. - 2020. - 

Ngày 10 tháng 10. - Tr.3 

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1524/QĐ-TTg ngày 

07/10/2020 về việc công nhận huyện Ân Thi đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2019. Huyện Ân Thi bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM) với xuất phát 

điểm thấp, đạt bình quân 6,75 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân đầu người 

23,01 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,55%. Trong quá trình xây 

dựng NTM, huyện Ân Thi đã quan tâm, chú trọng huy động tối đa nguồn lực. 

Ngoài nguồn lực ngân sách nhà nước, huyện đã chỉ đạo các xã, thôn chủ 

động vận động các nguồn lực khác, nhất là nguồn lực của cộng đồng dân cư, 

doanh nghiệp, con em xa quê thành đạt. Đến nay đã có 100% số xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, tổng 

số vốn đầu tư xây dựng NTM đạt trên 5.128,255 tỷ đồng. Năm 2019, huyện có 

thu nhập bình quân đầu người 47,02 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 

1,73%; tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM chiếm 98,84%.... 

            ĐC.2 

 

02.  Quốc Trần.  Thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên): Chủ đầu tư có “ưu ái” 

cho vi phạm của nhà thầu//Nhà báo và Công luận. - 2020. - Từ ngày 09-15 

tháng10. - Tr.15 

Mặc dù mắc nhiều vi phạm trong quá trình đấu thầu và thực hiện các 

dự án nhưng liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Cường Hiệp, 

Công ty TNHH Cọc bê tông Hưng Yên vẫn được chủ đầu tư "ưu ái" khi liên 

tục trúng các gói thầu trên địa bàn xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào. Dư luận  rất 

mong các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ những vi phạm của 

nhà thầu và dấu hiệu "ưu ái thông thầu" nếu có để xử lý nghiêm theo quy định 

của pháp luật. 

            ĐC.2 

 

03.  Huyền Loan.  Hưng Yên: Thông qua 6 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 

13//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 14 tháng 10. - Tr.4 

Ngày 13/10/2020, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVI đã tổ chức Kỳ họp 

thứ 13 (kỳ họp không thường lệ) thảo luận, xem xét, thông qua một số nội 

dung công việc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Tại kỳ họp, các 

đại biểu đã xem xét, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất 

thông qua 6 nghị quyết: Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 nguồn ngân sách 

tỉnh; Điều chỉnh bổ sung mở rộng Khu công nghiệp Yên Mỹ II và điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020; Chấp thuận bổ sung danh mục 
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dự án cần thu hồi đất và phê duyệt bổ sung các dự án có sử dụng đất trồng 

lúa dưới 10ha năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Thay đổi quy mô, địa điểm và số 

lượng dự án thu hồi đất để cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

huyện Yên Mỹ; Hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh; thông qua Đề án tiếp tục phát triển thương hiệu các 

sản phẩm chủ lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 

2030. 

            ĐC.222 

 

          04.  Vân Anh. Hưng Yên phát huy truyền thống “uống nước nhớ 

nguồn”//Gia đình và Trẻ em. - 2020. - Số 42. - Ngày 15 tháng 10. - Tr.38-39 

Những năm qua, đi đôi với việc phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh Hưng 

Yên luôn quan tâm đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đối 

tượng chính sách và người có công trên địa bàn, giúp họ vơi đi những đau 

thương, mất mát, vươn lên trong cuộc sống. Tính đến năm 2019, toàn tỉnh chi 

trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 24.389 người có công và thân nhân người có 

công; hỗ trợ xây mới nhà ở cho 95 hộ người có công thuộc huyện Ân Thi, Phù 

Cừ với tổng kinh phí 7,6 tỷ đồng; 99,97% số gia đình người có công có mức 

sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình nơi cư trú.... 

            ĐC.257 

 

 

KINH TẾ 

 

 

          05.  Quỳnh Nga.  Hưng Yên: Phát triển thương hiệu cho sản phẩm chủ 

lực//Công Thương. - 2020. - Ngày 14 tháng 10. - Tr.15 

Thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh giai đoạn 

2017 - 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã tích cực thực hiện 

các dự án xây dựng, phát triển thương hiệu và đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ 

(SHTT) cho 23 sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh, nâng tổng số lên 26 sản 

phẩm của tỉnh được đăng ký bảo hộ SHTT. Sau khi được bảo hộ SHTT, sản 

phẩm được sản xuất ra ngày càng tăng về số lượng và kiểm soát tốt hơn về 

chất lượng do các hộ thành viên tham gia sản xuất phải tuân thủ chặt chẽ quy 

chế, quy định và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đề ra. Từ đó, các sản phẩm 

này được người tiêu dùng biết đến rộng rãi, uy tín sản phẩm được nâng cao, 

giá trị sản phẩm được gia tăng đáng kể, hoạt động sản xuất kinh doanh các 

sản phẩm được mở rộng mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của thị trường, từng 

bước nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- 

xã hội chung của tỉnh. 

            ĐC.4 
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06.  Nguyễn Hải.  Một thôn sản xuất 10 triệu cây ăn quả giống/năm// 

Nông nghiệp Việt Nam. - 2020. - Ngày 15 tháng 10. - Tr.11 

Mỗi năm thôn Bằng Nha, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu ghép nhân 

ra thị trường hàng triệu cây ăn quả giống các loại, doanh thu đạt 17 tỷ đồng, 

lợi nhuận gần 10 tỷ. Nghề nhân giống cây ăn quả đã hình thành ở đây gần 40 

năm, nhưng phát triển sôi động nhất từ năm 2005 đến nay. Nhờ thường xuyên 

có thu nhập cao từ nghề sản xuất, kinh doanh giống cây ăn quả, mà bộ mặt 

làng quê Bằng Nha ngày càng thêm trù phú. Theo thống kê, trên địa bàn thôn 

Bằng Nha cơ bản không còn nhà cấp 4. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,73%. 

Nhiều nhà nông đã mua sắm được tiện nghi sinh hoạt hiện đại. 

            ĐC.423.4 

 

 

LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

 

 

07.  Tống Trung Tín.  Sưu tập 5 đĩa hoa sen vàng Cộng Vũ (Hưng 

Yên)//Khảo cổ học. - Số 4. - Năm 2020. - Tr.54-59 

Ngày 21/10/1965, trong quá trình mở rộng sông Cửu An, thôn Cộng 

Vũ (thôn Mụa), xã Vũ Xá, huyện Kim Động, đội dân công đã đào được 5 

chiếc đĩa hoa sen vàng. Bộ đĩa hoa sen vàng được xác định là những di vật 

quý, đã lập hồ sơ đưa vào bảo quản tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng 

Yên. Theo Hội đồng giám định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 5 chiếc đĩa 

vàng đều được chế tác bằng vàng (Au) chất lượng tốt với hàm lượng vàng 

trên 90%, có pha trộn với một ít kim loại khác, tổng trọng lượng khoảng hơn 

1,7 kg. Tháng 7/2020, các cơ quan quản lý tỉnh Hưng Yên có chủ trương đề 

nghị xếp hạng và phát huy giái trị của bộ đĩa hoa sen vàng. 

            ĐC.98 

 

 

 

      

 


