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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01. Trần Nghiêm. Không để bà cháu sống mãi trong sợ hãi và tủi 

hổ?//Gia đình và Trẻ em. - 2020. - Số 34. - Tr.14-15 

Bà Phạm Thị C (sinh năm 1956, huyện Yên Mỹ) gửi đơn tố cáo về 

việc: Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2019 đến ngày 15/4/2020, đối tượng 

Nguyễn Minh Q (sinh 1989, hàng xóm) nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm 

cháu Nguyễn Thị Minh T (sinh năm 2008, cháu nội bà C). Điều đáng nói là từ 

khi bà C làm đơn tố cáo đến nay đã gần 3 tháng trôi qua, gia đình bà chưa 

nhận được phúc đáp của các cơ quan chức năng, nghi phạm vẫn nhởn nhơ 

ngoài vòng pháp luật, thậm chí còn có hành động đe dọa, xúc phạm, xỉ nhục 

khiến hai bà cháu luôn sống trong nỗi lo sợ và tủi hổ. 

            ĐC.2 
 

02.  Nam Phong.  Chậm xử lý sai phạm về đất đai và xây dựng ở Văn 

Lâm//Nhân dân. - 2020. - Ngày 15 tháng 8. - Tr.4 

Những năm qua, huyện Văn Lâm là địa bàn thu hút đầu tư khá lớn của 

tỉnh Hưng Yên do nằm ở vị trí cửa ngõ Thủ đô. Tuy đạt được nhiều hiệu quả 

trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhưng quá trình thu hút đầu tư 

của huyện vẫn xảy ra nhiều vi phạm khiến dư luận bức xúc: Đó là Công ty 

TNHH chế biến đồ gỗ Techwood đã vi phạm quy hoạch, sai chỉ giới, tiến 

hành xây dựng khi chưa được cấp phép...Công ty TNHH Thành Long đã nhận 

quyết định giao nhận đất nhưng lại để đất 13 năm không triển khai thực hiện 

dự án... 

            ĐC.2 

 

03.  Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Hưng Yên: Công tác tuyên truyền góp phần phát triển kinh tế - xã hội//Tuyên 

giáo. - 2020. - Số 8. - Tr.14-15 

Trong thời gian qua, cán bộ làm tuyên giáo tỉnh Hưng Yên qua các 

thời kỳ luôn nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên giáo 

đã góp phần phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết 

của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đấu tranh chống lại các hiện 

tượng tiêu cực trong xã hội, chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù 

địch. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực 

của đời sống xã hội. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế 

xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 

            ĐC.217 

 

04.  Hải Thanh.  Mỹ Hào, Hưng Yên: Vì sao chậm ngăn chặn, xử lý 

vụ hủy hoại tài sản và nhốt người?//Pháp luật Việt Nam. - 2020. - Ngày 19 

tháng 8. - Tr.14; cũng xem: Đại đoàn kết. – 2020. - Ngày 17 tháng 8. - Tr.11 
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Ông Đỗ Thiết Hùng (địa chỉ tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) 

có đơn phản ánh tới Báo Pháp luật Việt Nam về việc cửa hàng thuốc Hà Anh, 

(địa chỉ tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đang kinh 

doanh bình thường đã bị một số đối tượng vô cớ xông vào phá hoại tài sản, 

cản trở việc kinh doanh, thậm chí có dấu hiệu “nhốt” người trái phép, gây 

mất an ninh trật tự trên địa bàn. Tất cả sự việc trên đều được ông Hùng báo 

với cơ quan chức năng địa phương nhưng Công an phường Bần Yên Nhân chỉ 

đến lập biên bản rồi đi về và đến nay vẫn chưa có động thái kiên quyết nhằm 

xử lý và ngăn chặn hành vi nói trên. 

            ĐC.226 

 

05.  Thu Phương.  Hưng Yên: Tịch thu gần 13.000 khẩu trang không 

rõ nguồn gốc//Công Thương. - 2020. - Ngày 17 tháng 8. - Tr.6 

Ngày 03/8/2020, Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường 

tỉnh Hưng Yên) và Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh 

Hưng Yên đã kiểm tra, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29X-8541 do ông 

Phạm Văn Dũng (sinh năm 1980, thường trú tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ 

Hào) điều khiển đang vận chuyển 12.500 chiếc khẩu trang không có hóa đơn, 

chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của pháp luật. Lực 

lượng chức năng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dũng 

tổng số tiền là 2.500.000 đồng và tịch thu toàn bộ số khẩu trang trên. 

            ĐC.226 

 

 

 

KINH TẾ 

 

 

06.  Minh Ngọc. Quỹ hỗ trợ nông dân: “vốn vàng” giúp nông dân 

Hưng Yên làm giàu//Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 20 tháng 8. - Tr.8-9 

Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đang là một nguồn lực quan trọng góp 

phần hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống, nâng cao vị trí 

vai trò trung tâm nòng cốt của tổ chức Hội trong việc tổ chức các phong trào 

nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức Hội Nông dân 

cơ sở vững mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Quỹ  HTND tỉnh Hưng Yên 

đã triển khai cho 936 hộ vay (90 dự án) với số tiền 47 tỷ 950 triệu đồng. Các 

dự án vay vốn đã phát huy hiệu quả, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập từ 100 

triệu đồng trở lên. Điển hình như hộ gia đình ông Vũ Quang Trung, phường 

Lam Sơn, thành phố Hưng Yên với mô hình trồng cam Vinh; gia đình ông Lê 

Văn Ước, xã Mai Động, huyện Kim Động với mô hình trồng bưởi; gia đình 

ông Bùi Văn Tính, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang với mô hình chăn nuôi bò 

sữa… 

            ĐC.4 
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07.  P.V.  Hưng Yên: 30% sản lượng nhãn được chế biến//Nông thôn 

ngày nay. - 2020. - Ngày 15 tháng 8. - Tr.7 

Năm nay nhãn được mùa, thời điểm thu hoạch lại đúng đợt dịch 

Covid-19 nên việc xúc tiến thương mại gặp nhiều khó khăn kể cả những hợp 

đồng đã ký kết cũng phải tạm dừng....Để hỗ trợ nông dân, các nhà vườn tiêu 

thụ nhãn, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên đã, đang tích cực kết nối, tổ chức 

hội nghị trực tuyến mời gọi doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ nhãn tươi, đẩy mạnh 

xuất khẩu...Tỉnh cũng đang có chính sách hỗ trợ kinh phí mua máy sấy để 

nâng công suất chế biến khoảng 30% sản lượng nhãn tươi thành sản phẩm 

long nhãn hoặc nhãn sấy khô xuất khẩu. 

            ĐC.4 

 

08.  Thanh Bình.  Để mùa nhãn vơi bớt....âu lo//Đại biểu nhân dân. - 

2020. - Ngày 17 tháng 8. - Tr.4 

Năm nay là một năm đặc biệt đối với nông sản nói chung cũng như 

quả nhãn Hưng Yên gặp rất nhiều khó khăn trong khâu xuất khẩu do nhiều 

đối tác hủy đơn hàng, thị trường tiêu thụ trong nước cũng đang rất chậm do 

ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tỉnh Hưng Yên đã và đang triển khai nhiều 

giải pháp cụ thể để cùng người dân vượt qua khó khăn và hướng tới sản xuất 

nhãn lồng bền vững cụ thể: tích cực tổ chức hoạt động kết nối, mời gọi doanh 

nghiệp hỗ trợ tiêu thụ nhãn tươi; tổ chức hội nghị trực tuyến với doanh nhân 

Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu nhãn; hỗ trợ các đơn vị chế biến long nhãn 

nhằm giảm áp lực tiêu thụ quả nhãn tươi. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị Bộ 

Công Thương tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về Chương trình Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam... 

            ĐC.4 

 

09. Nguyễn Hải Tiến. Cô giáo mê trồng nấm//Nông nghiệp Việt Nam. 

- 2020. - Ngày 18 tháng 8. - Tr.11 

Là giáo viên trường THCS Mễ Sở, huyện Văn Giang, ngoài thời gian 

lên lớp hàng ngày, cô Nguyễn Thị Tuyến vẫn tranh thủ nuôi trồng nấm sò tím 

và thu được hơn một tạ nấm ăn/ngày để cung ứng cho thị trường Hà Nội, 

doanh thu đạt hơn 100 triệu đồng mỗi năm. 

            ĐC.4244.6 

 

10.  VA.  PC Hưng Yên: Chỉnh trang 5S hòm hộp công tơ các trạm 

biến áp//Công Thương. - 2020. - Ngày 17 tháng 8. - Tr.11 

Điện lực huyện Yên Mỹ đã và đang phối hợp với chính quyền địa 

phương, các đơn vị viễn thông trên địa bàn triển khai thực hiện chỉnh trang 

các nội dung 5S đối với hòm hộp công tơ tại các trạm biến áp (TBA) nhằm 

hoàn thành các chỉ tiêu quản lý kỹ thuật, giảm tổn thất, đảm bảo độ tin cậy 

cung cấp điện... 

            ĐC.432.1 
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