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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01. Quỳnh Anh. Hưng Yên: Hoàn thành xây dựng nông thôn mới//Đại 

đoàn kết. - 2021. - Ngày 11 tháng 4. - Tr.4 

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay tỉnh Hưng 

Yên có đã có 10/10 huyện, thành phố, thị xã đã được công nhận đạt chuẩn 

hoàn thành NTM. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 45 triệu 

đồng/người/năm. Trong những năm tới, tỉnh sẽ tiếp tục đưa ra nhiều giải 

pháp xây dựng NTM, phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 có 30% số xã được 

công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao theo tiêu chí mới, 20 xã cơ bản hoàn 

thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, 20% khu dân cư được công nhận khu dân cư 

NTM kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 60 triệu 

đồng/người/năm. 

ĐC.2 

 

02.  Phạm Hà. Cần nâng cao hiệu quả sử dụng một số công trình, trụ 

sở công//Nhân dân. - 2021. - Ngày 10 tháng 4. - Tr.4 

Thời gian qua, nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã 

được đầu tư xây dựng, trị giá từ hàng chục tỷ đồng đến hàng nghìn tỷ đồng 

nhưng lại bị bỏ hoang hoặc sử dụng kém hiệu quả. Thực trạng này cần các cơ 

quan chủ quản, tỉnh Hưng Yên quan tâm, nhanh chóng có biện pháp xử lý, 

tránh gây thất thoát, lãng phí tiền của nhà nước và xã hội. 

ĐC.2 

 

03. Thanh Quang.  Giám đốc “siêu lừa” bị bắt sau 10 năm trốn truy 

nã//An ninh Thủ đô. - 2021. - Ngày 13 tháng 4. - Tr.14; cũng xem: Công an 

nhân dân. - 2021. - Ngày 12 tháng 4. - Tr.8; Đời sống và Pháp luật Chủ nhật. - 

2021. - Ngày 12 tháng 4. - Tr.23 

Ngày 12/4/2021, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho 

biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai và các đơn vị chức năng 

bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1965, xã Minh Tân, huyện 

Phù Cừ), bị truy nã từ năm 2011 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 

“Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát 

điều tra, Nguyễn Văn Thanh từng là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Nguyên Hương, lợi dụng mối quan hệ xã hội rộng, Thanh đã 

dùng nhiều thủ đoạn nhằm tạo niềm tin và xây dựng các mối quan hệ thân 

thiết để vay vốn ngân hàng, thuê 5 xe ôtô các loại rồi mang đi cầm cố chiếm 

đoạt hàng tỷ đồng của các tổ chức và cá nhân. 

ĐC.226 
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04.  X.Mai - V.Linh.  Hiệu quả từ chủ trương đưa Công an chính quy 

về xã//Công an nhân dân. - 2021. - Ngày 02 tháng 4. - Tr.3 

Xác định được ý nghĩa quan trọng của chủ trương đưa Công an chính 

quy về xã, Công an tỉnh Hưng Yên đã tích cực triển khai thực hiện và trở 

thành một trong những địa phương đi đầu, hoàn thành sớm nhất việc bố trí 

Công an chính quy tại hơn 100 xã, phường, thị trấn. Từ năm 2019 đến nay,  

lực lượng Công an xã chính quy đã nắm tình hình, thu thập tiếp nhận giải 

quyết 1.267 tin có liên quan đến an ninh trật tự. Trong 2 năm qua, trên địa 

bàn toàn tỉnh đã xảy ra 1.180 vụ phạm pháp hình sự. Công an các xã, 

phường, thị trấn phát hiện 709 vụ, phối hợp xác minh, làm rõ 606 vụ, chuyển 

cơ quan điều tra khởi tố. Số vụ trộm cắp tài sản ở địa bàn cơ sở giảm rõ rệt, 

năm 2020 toàn tỉnh xảy ra 213 vụ, giảm 59 vụ so với 2018; cố ý gây thương 

tích xảy ra 207 vụ, giảm 42 vụ so với năm 2018... 

ĐC.226 

 

05.  PV. Sơ kết triển khai Công an chính quy đảm nhiệm chức danh 

Công an xã//Nhân dân. - 2021. - Ngày 11 tháng 4. - Tr.2 

Tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức sơ kết hai năm triển khai Công an chính 

quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Sau hai năm, Công an tỉnh đã bố trí 

hơn 700 cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm các chức danh Công an xã  ở 147 xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Công an xã chính quy đã phát 

hiện 709 vụ phạm pháp về hình sự, chiếm hơn 60% tổng số vụ phạm pháp 

pháp về hình sự trên địa bàn tỉnh, phát hiện, phối hợp bắt giữ 150 vụ, 236 đối 

tượng vi phạm pháp luật về ma túy, 84 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế 

môi trường, phối hợp với các lực lượng khác xác minh, làm rõ hơn 600 vụ 

việc....Lực lượng Công an xã chính quy đã kịp thời phát hiện, tham mưu cho 

cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ liên quan đến an ninh 

trật tự, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, góp 

phần làm giảm tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, bảo đảm an ninh, 

trật tự ở địa phương. 

ĐC.226 

 

06.  Long Vân.  Dân tố thu phí làm căn cước vượt quy định: Công an 

tỉnh Hưng Yên vào cuộc//Tiền phong.- 2021. - Ngày 13 tháng 4. - Tr.10; cũng 

xem: Đời sống và Pháp luật. - 2021. - Ngày 16 tháng 4. - Tr.24 

Ngày 12/4/2021, đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật 

tự xã hội, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang vào cuộc làm rõ thông tin 

báo Tiền phong phản ánh việc người dân tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang làm 

căn cước công dân gắn chíp bị thu phí vượt nhiều lần so với quy định và 

không ghi phiếu thu. 

ĐC.226 
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KINH TẾ 

 

 

07.  PV.  Các địa phương đẩy mạnh chương trình OCOP//Nhân dân. - 

2021. - Ngày 10 tháng 4. - Tr.2 

Trong giai đoạn 2018 - 2020, triển khai chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP), tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bước sang 

giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ chú trọng hơn việc ứng dụng khoa học công 

nghệ cho sản xuất và xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP. Hiện nay, 

Hưng Yên đã đánh giá, xếp hạng và công nhận 70 sản phẩm OCOP đạt từ 3 

đến 4 sao. Tham gia OCOP có 24 hợp tác xã, 7 doanh nghiệp và 3 hộ sản 

xuất, kinh doanh. Năm 2021, Hưng Yên phấn đấu có thêm từ 50 đến 60 sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao. 

ĐC.4 

 


