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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

01.  Anh Vũ. Chung sức xây dựng nông thôn mới//Đại đoàn kết. - 

2021. - Ngày 19 tháng 3. - Tr.5 

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên 

đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tích 

cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh”. Cùng với việc triển khai các nội dung của phong trào thi 

đua “Xây dựng khu dân cư 3 không”, Mặt trận tỉnh Hưng Yên đã chủ trì phối 

hợp với Mặt trận các cấp lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết 

quả xây dựng NTM đối với 6 huyện trên địa bàn tỉnh, tổng số hơn 158.000 

phiếu. Việc lấy phiếu được triển khai nghiêm túc theo đúng hướng dẫn, các 

nội dung được thực hiện đầy đủ, dân chủ, khách quan, phát huy vai trò giám 

sát của nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM. 

ĐC.2 
 

02.  Hoàng Dân. Mễ Sở - miền quê đáng sống//Nông nghiệp Việt 

Nam. - 2021. - Ngày 16 tháng 3. - Tr.5 

Năm 2019, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang là một trong những xã đầu 

tiên của tỉnh Hưng Yên đạt xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Hiện nay, 6 

khu dân cư của xã đều đạt khu dân cư kiểu mẫu, trong năm 2021, Mễ Sở phấn 

đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu. Dựa trên các tiềm năng, thế mạnh trong sản 

xuất nông nghiệp, xã tập trung tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn 

đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù 

hợp, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác mang lại hiệu quả 

cao. Hiện nay, 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được nhân dân 

chuyển đổi thành các vùng sản xuất tập trung như vùng chuyên canh hoa, cây 

cảnh; vùng sản xuất chuyên trồng màu xen lẫn cây dược liệu, hương liệu như 

bạc hà, húng quế. Giá trị bình quân đạt 450 triệu đồng/ha, thu nhập bình 

quân đầu người đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,65%... 

ĐC.2 
 

03.  Bảo Trâm.  Hưng Yên: Tinh gọn để bảo đảm hiệu quả hoạt động 

bộ máy cơ sở//Đại biểu nhân dân. - 2021. - Ngày 13 tháng 3. - Tr.4 

Thường trực HĐND tỉnh vừa giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 

277/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, 

chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân 

phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội cấp xã 

trên địa bàn huyện Ân Thi. Theo đánh giá của Đoàn giám sát, việc bố trí, sắp 

xếp các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn và tổ dân 

phố được thực hiện theo đúng quy định, phù hợp và bảo đảm hoạt động hiệu 

quả. Đoàn giám sát đề nghị huyện Ân Thi tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp, 

phân công nhiệm vụ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 
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thôn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tạo sự đồng thuận cao 

trong cán bộ, nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 277, góp phần tinh gọn bảo 

đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy ở cơ sở. 

ĐC.2 
    

04. Thủy Tiên. Đi cấy ngoài đồng vắng cô gái bị 2 gã đàn ông 

“nhẩy”mất xe//Đời sống và pháp luật. - 2021. - Ngày 13 tháng 3. - Tr.13 

Công an huyện Tiên Lữ cho biết, đơn vị vừa điều tra, bắt giữ hai đối 

tượng là Mai Văn Mạnh (sinh năm 1980) và Bùi Công Chuyển (sinh năm 

1986) cùng trú tại thành phố Hưng Yên để điều tra về hành vi trộm cắp tài 

sản. Theo cơ quan điều tra, ngày 21/02/2021, chị Vũ Thị Kim T (26 tuổi, trú 

tại thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ) đi cấy tại cánh đồng thôn Hải 

Yến và để xe máy trên đường, quan sát thấy xung quanh vắng vẻ, hai đối 

tượng Mạnh, Chuyển đã dùng vam phá khóa để trộm xe máy  Honda Wave, 

biển số 89H1-08751 của chị T mang đi bán để lấy tiền tiêu xài...Hiện vụ việc 

đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. 

ĐC.226 
 

05.  Hoàng Bình. Chăm lo hậu phương quân đội//Quân đội nhân dân. - 

2021. - Ngày 15 tháng 3. - Tr.3 

Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ân Thi luôn chủ động 

tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chính sách 

hậu phương quân đội, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của 

gia đình chiến sĩ, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, 

vận động các đoàn thể, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức 

thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết, dịp 22/12, động viên kịp thời các gia đình 

có con em nhập ngũ, đồng thời liên hệ, bố trí cho các gia đình lên thăm hỏi, 

tặng quà và động viên chiến sĩ yên tâm phấn đấu, rèn luyện... 

ĐC.27 

 
KINH TẾ 

 
06. Nguyễn Tuấn.  Hải quan Hưng Yên: Thu ngân sách đạt trên 15,8% 

dự toán//Thời báo Tài chính Việt Nam. - 2020. - Ngày 15 tháng 3. - Tr.7 

Thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước giao, Chi cục Hải quan 

Hưng Yên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường mối quan hệ đối 

tác hải quan, doanh nghiệp để khai thác các khoản thu vào ngân sách nhà 

nước. Trong 2 tháng đầu năm 2021, Chi cục Hải quan Hưng Yên thu từ hoạt 

động xuất, nhập khẩu ước đạt khoảng 539 tỷ đồng, trên 15,8% dự toán tỉnh 

giao. Trong đó, một số khoản thu, sắc thuế đạt cao như thu thuế xuất khẩu, 

nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu được trên 61,8 tỷ đồng; thu thuế 

giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được trên 476,7 tỷ đồng… 

ĐC.4 



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 

 
3/2 

  

 

 

 

 

 

 
 


