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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 
 

01.  Đức Tuấn - Đức Thịnh.  Hiệu quả từ hai đề án về công tác cán bộ 

tại tỉnh Hưng Yên//Quân đội nhân dân. - 2020. - Ngày 11 tháng 7. - Tr.1,7 

Công tác cán bộ (CTCB) được Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần 

thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 lựa chọn là một trong 3 khâu đột phá cùng với 

thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng. Qua 5 năm triển khai thực hiện, CTCB, cụ 

thể là 2 đề án số 05 và 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng 

và luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2016 - 

2020 và những năm tiếp theo đã góp phần làm nên thắng lợi trong thực hiện 

các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần 

thứ XVIII đề ra với nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật và toàn diện trên tất 

cả lĩnh vực; đồng thời, tạo nguồn nhân sự cấp ủy chất lượng cho đại hội đảng 

bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh. 

             ĐC.2 

  

02.  BA.  Hưng Yên duyệt điều chỉnh quy hoạch khu đô thị phía Đông 

huyện Văn Giang//Khoa học và Đời sống. - 2020. - Ngày 17 tháng 7. - Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu A - Khu đô thị mới phía Đông huyện Văn Giang 

(Khu đô thị Modus) trên địa bàn xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Theo phê 

duyệt, quy mô diện tích lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết rộng 50 ha, quy mô 

dân số khoảng 18.300 người. Lý do điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa 

chủ trương phát triển đô thị Văn Giang đạt tiêu chí đô thị loại II, phù hợp với 

nhu cầu phát triển của khu vực. UBND tỉnh Hưng Yên giao đơn vị tổ chức lập 

quy hoạch là Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Bách Giang - DCI 

phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Văn Giang triển khai công bố quy 

hoạch, xác định chỉ giới xây dựng làm căn cứ để triển khai các bước tiếp theo 

của dự án. 

             ĐC.2 

 

03. Hưng Yên: Hơn 5,197 tỷ đồng triển khai hoạt động//Công 

Thương. - 2020. - Ngày 13 tháng 7. - Tr.14 

Theo Sở Công Thương Hưng Yên, tổng kinh phí thực hiện Chương 

trình khuyến công quốc gia của tỉnh giai đoạn 2014-2020 là trên 5,197 tỷ 

đồng. Nguồn kinh phí này sẽ dùng vào các mục đích sau: Hỗ trợ 4 cơ sở công 

nghiệp nông thôn mở lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho 400 học viên là 

lao động nông thôn chưa qua đào tạo; thực hiện 1 đề án xây dựng mô hình 

trình diễn kỹ thuật chế biến gạo chất lượng cao, công suất 150.000 tấn và 9 

đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất.... 

             ĐC.2 
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04.  Huyền Loan.  Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI. 

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 13 tháng 7. - 

Tr.5 

6 tháng đầu năm 2020, cùng với cả nước, tỉnh Hưng Yên đã triển khai 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện phần lớn thời 

gian chịu tác động phức tạp, toàn diện và kéo dài khó lường của đại dịch 

Covid-19. Mặc dù vậy, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục đạt được 

những kết quả tương đối tích cực. Trong đó, tăng trưởng kinh tế (GRDP) có 

xu hướng phục hồi (đạt 6,83%) tuy thấp hơn mục tiêu đề ra nhưng đó là mức 

tăng trưởng cao hơn so với bình quân cả nước, đứng thứ 2 trong vùng đồng 

bằng sông Hồng và đứng thứ 4 toàn quốc. Theo báo cáo của UBND tỉnh, 

trong cơ cấu nền kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng trên địa bàn 

tăng 7,38%; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.900 triệu USD, bằng 35,8% kế hoạch, 

giảm 15,4% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 6.611,8 tỷ đồng, bằng 44,5% 

kế hoạch. 

             ĐC.222 

 

05.  Bảo Trâm.  Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI. Rõ 

trách nhiệm, tiến độ thực hiện//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 13 tháng 7. 

- Tr.5 

Với sự điều hành linh hoạt, kết luận rõ từng nội dung đặt ra của chủ 

tọa kỳ họp, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh 

Hưng Yên khóa XVI đã diễn ra trong không khí sôi nổi, trách nhiệm và hiệu 

quả cao. Các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn gắn liền với những vấn đề cử tri 

quan tâm; các tư lệnh ngành nghiêm túc cầu thị, trách nhiệm trong việc trả 

lời. Chủ tọa kỳ họp đã đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết kịp thời 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các nội dung đại biểu chất vấn theo hướng 

phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ thực hiện. 

ĐC.222 

 

06.  H.Loan.  Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI. Nâng 

cao hiệu quả phối hợp trong thực thi nhiệm vụ//Đại biểu nhân dân. - 2020. - 

Ngày 13 tháng 7. - Tr.5 

Sau 02 ngày làm việc (09-10/7/2020) với tinh thần trách nhiệm, dân 

chủ, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI đã hoàn thành tốt đẹp 

toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thông qua 13 nghị quyết với sự đồng 

thuận cao của các đại biểu. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, 

đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 

tháng đầu năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; 

tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung đại biểu HĐND tỉnh và cử 

tri quan tâm. 

             ĐC.222 
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07.  T.P.  Hưng Yên: Phát hiện hơn 300 kg bì lợn tươi không rõ nguồn 

gốc//Công Thương. - 2020. - Ngày 15 tháng 7. - Tr.6 

Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải 

mang biển kiểm soát số 98C - 165.83 do ông Đỗ Văn Kiếm (thôn Ngọc Loan, 

xã Tân Quang, huyện Văn Lâm) điều khiển và phát hiện 300 kg bì lợn tươi 

không rõ nguồn gốc, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y. Cơ quan chức 

năng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Kiếm số tiền 

10.000.000 đồng và yêu cầu phải tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm bì lợn theo 

quy định. 

             ĐC.226 

 

08.  Từ Thức.  Hưng Yên: Phạt 161 triệu đồng vi phạm chiết nạp 

gas//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 14 tháng 7. - Tr.7 

Đội Quản lý thị trường số 5 tỉnh Hưng Yên và Đội 3, Phòng Cảnh sát 

kinh tế, Công an tỉnh đã phát hiện ông Hoàng Văn Hiệp (sinh năm 1988, 

thường trú tại thôn 3, Giang Biên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đang thực hiện hành 

vi sử dụng các thiết bị chuyên dùng để nạp khí gas từ bồn chứa vào các bình 

tại địa chỉ thôn Tổ Hỏa, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Khi cơ quan chức 

năng kiểm tra, ông Hiệp không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên 

quan đến hoạt động san, chiết gas do cơ quan có thẩm quyền cấp và hóa đơn, 

chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của gas và bình gas. Cơ quan chức 

năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hiệp tổng số 

tiền 161.400.000 đồng, tạm thu giữ tang vật gồm 176 bình gas các loại, trong 

đó có 59 bình đã được nạp đầy gas, 1 hệ thống máy bơm gas, 2 cân bàn và 

một số vật dụng khác có liên quan đến việc san, chiết gas. 

             ĐC.226 

 

 

KINH TẾ 

 

 

09.  An Nhi.  Hương xạ Cao Thôn//Quân đội nhân dân Cuối tuần. - 

2020. - Ngày 19 tháng 7. - Tr.14 

Làng hương Cao Thôn thuộc xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên là một 

trong những làng nghề làm hương lớn nhất cả nước. Hương của Cao Thôn 

nổi tiếng bởi chất lượng và mùi thơm đặc biệt nhờ bí quyết gia truyền. Theo 

các bậc cao niên, nghề làm hương của làng có từ thế kỷ 18 do cụ Đào Thị 

Khương truyền dạy lại cho người dân trong làng. Nhờ có chất lượng tốt, hình 

thức đẹp, hương thơm và đặc biệt cháy rất đều nên hương xạ Cao Thôn được 

người tiêu dùng ưa chuộng, hoạt động sản xuất diễn ra quanh năm. Khách 

hàng không chỉ ở trong tỉnh, ngoài tỉnh mà còn xuất khẩu đi các nước như: 

Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Đức, Pháp... 

             ĐC.47 


