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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

01. Châu Nhi - Bảo Anh.  Cải tạo đường Hưng Yên: Nhà thầu tố 

bị...trượt oan?//Khoa học và Đời sống. - 2020. - Ngày 11 tháng 5. - Tr.18 

Báo Khoa học và Đời sống nhận được văn bản của Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Hà Nội (nhà thầu) phản ánh về việc không minh bạch 

trong đấu thầu tại dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã 

Long Hưng, huyện Văn Giang. Nhà thầu không đồng ý với kết quả chấm thầu, 

bởi cho rằng, trong hồ sơ dự thầu nhà thầu đã cung cấp tài liệu chứng minh 

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của dự án. 

              ĐC.2 

 

02.  Diệp Anh.  Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021: Sớm ổn định tổ chức, bố trí cán bộ chủ chốt//Đại biểu nhân 

dân. - 2020. - Ngày 09 tháng 5. - Tr.4 

Ngày 07/5/2020, HĐND tỉnh Khóa XVI đã tổ chức kỳ họp thứ 11, tiến 

hành kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, bầu bổ sung Ủy 

viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại 

kỳ họp đã tín nhiệm bầu đồng chí Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 

2021; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với Đại tá Đỗ Đình Hào, nguyên 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; bầu bổ sung 

Ủy viên UBND tỉnh đối với Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh 

và ông Trần Tùng Chuẩn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

              ĐC.222 

 

03.  Bảo Quyên - Hải Phong.  Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hưng Yên 

khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Tập trung nguồn lực, phân bổ vốn hợp lý// 

Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 09 tháng 5. - Tr.4 

Xem xét nội dung báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về 

thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến 

nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hưng Yên; phương án 

cân đối ngân sách cấp tỉnh năm 2019 là những nội dung được đại biểu bàn 

thảo sôi nổi tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI. Năm 2020, dự 

kiến tình hình thu ngân sách sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu, do vậy các biện pháp thực hiện 

thu ngân sách bảo đảm theo dự toán đề ra đòi hỏi sự chỉ đạo, điều hành sát 

sao của UBND tỉnh và các cấp, các ngành để thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội…Bên cạnh đó, công tác quản lý chi ngân sách cần bảo đảm 

theo đúng chế độ trong dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện chi 

kịp thời đối với các khoản chi cho con người, chi bảo đảm an sinh xã hội. 
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Đồng thời, cần bảo đảm dành nguồn lực thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong 

phòng, chống dịch bệnh; chủ động có phương án bảo đảm cân đối ngân sách 

tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo. 

              ĐC.222 

 

04.  Bách Hợp.  Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021: Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu “ 

kép”//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 09 tháng 5. - Tr.4 

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

đã thành công tốt đẹp, với 16 nghị quyết được thông qua. Đây là cơ sở để 

Hưng Yên vượt qua mọi khó khăn, thách thức góp phần cùng với Trung ương, 

các địa phương đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe của người dân 

và tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 

thời gian tới. 4 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 

diễn biến hết sức phức tạp; các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã đồng tâm thực hiện nghiêm, hiệu quả các 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh, đến nay cơ bản 

kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn, góp phần cùng cả nước ngăn ngừa, kiểm 

soát, đẩy lùi dịch Covid-19; đồng thời, vẫn thực hiện được mục tiêu kép, đó là 

vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. 

              ĐC.222 

 

05.  Nam Du.  Công an tỉnh Hưng Yên tích cực trong công tác phòng 

cháy chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở//Pháp luật và 

Xã hội. - 2020. - Ngày 14 tháng 5. - Tr.9 

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, đa số các vụ cháy thường 

xảy ra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó có cả các kho hàng nằm 

trong khu dân cư; nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh gây thiệt hại lớn về 

người và tài sản. Điển hình như các vụ cháy tại cơ sở sản xuất hương của bà 

Đào Thị Hoan và xưởng sản xuất hàng may mặc của Công ty Cổ phần may 

Châu Hưng xảy ra tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu; vụ cháy tại nhà ông 

Vương Gia Mười (nhà ở kết hợp với kinh doanh đồ điện, nước gia dụng) ở 

thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu làm 4 người tử vong...Trước 

tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và 

công an các huyện, thành phố, thị xã tăng cường nắm tình hình, chủ động và 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn, phổ biến pháp luật, kiến thức về 

an toàn PCCC cho người dân; kịp thời biểu dương các tập thể cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác PCCC. Công khai danh sách các cơ sở 

không đảm bảo an toàn PCCC... 

              ĐC.226 

 

 



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 

 
3/4 

 

  

 

 

06. PV.  Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tặng quà 

công nhân tỉnh Hưng Yên//Lao động và Công đoàn. - 2020. - Số 664 -. - Tr.78 

Nhân Tháng Công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, 

ngày 06/5/2020, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam đã tới thăm, nắm tình hình đời sống, việc làm, công tác phòng 

chống dịch Covid-19 tại Công ty cổ phần May Hưng Long II, tỉnh Hưng Yên. 

Công ty Cổ phần May Hưng Long II có 100% vốn trong nước, hiện có 1.041 

công nhân lao động, trong đó lao động nữ chiếm 68%. Do ảnh hưởng của 

dịch bệnh, thu nhập của người lao động giảm 10%. Bình quân thu nhập duy 

trì 7,5 triệu đồng/tháng. Thay mặt đoàn, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đã trao 50 

triệu đồng và 50 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 

công ty. 

              ĐC.26 

 

07.  Thu Nguyệt.  Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên: Hỗ trợ xây mới, 

sửa chữa 10 Mái ấm Công đoàn//Lao động. - 2020. - Ngày 12 tháng 5. - Tr.5 

Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã trao 

2.600 suất quà gồm tiền và hiện vật tặng cán bộ công đoàn, công nhân viên 

chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách. 

Các công đoàn cơ sở trao trên 81.000 suất quà cho công nhân lao động; vận 

động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ xây mới, sửa chữa 10 nhà mái ấm công 

đoàn; hỗ trợ 23 trường hợp CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro. 

Các cấp công đoàn đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên công 

đoàn ủng hộ với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19. 

              ĐC.26 

 

 

 

KINH TẾ 

 

 

08.  PV. Hưng Yên có 680 trang trại làm ăn hiệu quả//Nhân dân. - 

2020. - Ngày 13 tháng 5. - Tr.2 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên, hiện nay toàn 

tỉnh có 680 mô hình kinh tế trang trại đang hoạt động, hằng năm tổng doanh 

thu đạt khoảng 1.500 tỷ đồng (khoảng 2,2 tỷ đồng/trang trại/năm). Các trang 

trại đã tạo việc làm cho gần 2.000 người. Kinh tế trang trại của tỉnh tiếp tục 

phát triển theo hướng sản xuất hữu cơ, VietGAP, an toàn sinh học, công nghệ 

cao. Phần lớn các trang trại có xu hướng liên kết, mở rộng sản xuất, lao động 

và sản xuất lượng nông sản hàng hóa lớn. 

              ĐC.42 
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09.  Hà Thu.  Hưng Yên giao Công ty Hào Nam lập quy hoạch khu nhà 

ở xã Nghĩa Hiệp//Khoa học và Đời sống. - 2020. - Ngày 13 tháng 5. - Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại xã Nghĩa Hiệp, huyện 

Yên Mỹ. Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 13ha. Dân số dự kiến 

khoảng 2.300 người. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên giao Công ty TNHH Hào Nam 

phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Yên Mỹ chỉ đạo đơn vị tư vấn lập 

quy hoạch; lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong khu vực 

hoàn thiện hồ sơ quy hoạch đảm bảo đúng quy trình, quy cách lập đồ án quy 

hoạch. 

              ĐC.441 

 

10.  Hưng Yên: Gần 2,4 nghìn tỷ đồng đầu tư hiện đại hóa công trình 

thủy lợi//Đại đoàn kết. - 2020. - Ngày 10 tháng 5. - Tr.5 

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 

2015-2020, toàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp 22 trạm bơm, 8 

tuyến kênh, 10 tuyến kè, 13 cống, 2 tuyến đê, 6 công trình hỗn hợp với tổng số 

vốn đầu tư gần 2,4 nghìn tỷ đồng. Hiện hệ thống kênh nội đồng của tỉnh cơ 

bản hoàn thiện từ công trình đầu mối đến mặt ruộng với tổng chiều dài gần 

6,3 nghìn km. Với hệ thống công trình thủy lợi nội đồng hiện có, tổng diện 

tích tưới ổn định của toàn tỉnh đạt gần 92%, tổng diện tích được tiêu ổn định 

đạt 94,9% tổng diện tích cần tiêu bằng động lực theo quy hoạch. Về công 

trình phòng, chống lũ, toàn tỉnh có 185,7 km đê, trong đó có hai tuyến đê tả 

sông Hồng và sông Luộc dài gần 80 km và 12 tuyến kè. Hệ thống đê, kè được 

đầu tư, đặc biệt là tuyến đê tả sông Hồng đã được nâng cấp, mở rộng; tuyến 

đê tả sông Luộc đang trong giai đoạn thi công giai đoạn 1. 

              ĐC.444 

 


