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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

01.  Quang Đông. Hưng Yên:  Dự án Vườn Vạn Tuế về tay chủ mới, để 

lại dấu hỏi xử lý vi phạm?//Thanh tra. - 2021. - Ngày 19 tháng 10. - Tr.6 

UBND tỉnh Hưng Yên đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển đô thị TDH Ecoland (Công ty TDH Ecoland) là nhà đầu tư mới để 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế - 

Sago Palm Garden trên địa bàn xã Phụng Công, huyện Văn Giang. Dự án có 

diện tích hơn 5ha, tổng vốn đầu tư dự án hơn 900 tỉ đồng, với quy mô dân số 

khoảng 881 người, các hạng mục gồm xây dựng 46 căn nhà ở biệt thự, 159 

căn nhà ở liền kề, nhà câu lạc bộ có tổ hợp bao gồm dịch vụ vui chơi giải trí, 

thể dục thể thao, phục vụ 30.000 đến 50.000 lượt khách, trước đây do Công ty 

Cổ phần Thương mại sản xuất vật liệu xây dựng Đại Hưng (Công ty Đại 

Hưng) làm chủ đầu tư. Dù chỉ mới được đồng ý về mặt chủ trương, nhưng 

Công ty Đại Hưng đã ngang nhiên xây dựng hơn 200 biệt thự, nhà phố, vi 

phạm quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở và kinh 

doanh bất động sản. 

ĐC.2 

 

02.  S.Hải. TAND hai cấp tỉnh Hưng Yên: Tiếp tục nâng cao chất lượng 

hòa giải, đối thoại//Công lý. - 2021. - Ngày 20 tháng 10. - Tr.4 

Công tác triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (HGĐTTTA) đã 

được Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hưng Yên chỉ đạo triển khai đồng bộ, 

đúng trình tự việc thi hành luật, nâng cao chất lượng hòa giải cũng như đảm 

bảo các yêu cầu của việc triển khai Luật. TAND huyện Phù Cừ là đơn vị tiên 

phong trong tỉnh thực hiện hòa giải thành công theo Luật HGĐTTTA và 

TAND huyện Kim Động là một điểm sáng trong thực hiện Luật HGĐTTTA. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần 

tháo gỡ như: thiếu hòa giải viên, thiếu cơ sở vật chất để hòa giải viên làm 

việc, điều kiện để hòa giải viên học tập, bồi dưỡng, trao đổi nâng cao kỹ năng 

hòa giải còn hạn chế... 

ĐC.227 

  

03.  Lê Hồng Thiện.  Hội NCT tỉnh Hưng Yên: Đạt nhiều kết quả tích 

cực//Người cao tuổi. - 2021. - Ngày 19 tháng 10. - Tr.5 

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội 

nghị tổng kết công tác Hội NCT nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng hình thức trực 

tuyến. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác Hội NCT của tỉnh đạt được nhiều kết 

quả tích cực, trong nhiệm kỳ đã kết nạp trên 45.000 hội viên, nâng tổng số hội 

viên toàn tỉnh lên hơn 207.900. Công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT 

được các cấp, các ngành quan tâm triển khai và thực hiện có hiệu quả, nhất 

là các hoạt động chúc thọ, mừng thọ, chăm sóc sức khỏe, duy trì các mô hình 

câu lạc bộ NCT và thực hiện chế độ, chính sách đối với NCT. Mô hình câu lạc 
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bộ Liên thế hệ tự giúp nhau được cấp ủy, chính quyền cơ sở và Nhân dân 

đánh giá cao. Hiện nay, toàn tỉnh có 3.712 hội viên NCT tham gia công tác 

Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cơ sở; trên 75.000  NCT 

trực tiếp sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội của địa 

phương. 

ĐC.258 

 

04.  Khánh Linh.  Hội LHPN tỉnh Hưng Yên: Phấn đấu giúp ít nhất 300 

hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, thoát cận nghèo//Phụ nữ 

Việt Nam. - 2021. - Ngày 22 tháng 10. - Tr.3 

Trong 2 ngày 19 -20/10/2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội Đại 

biểu Phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức 

bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành 

Hội LHPN tỉnh khóa XV tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện phong trào thi 

đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, đề án với 

quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đề ra một số nhiệm 

vụ cụ thể: hàng năm mỗi cơ sở hội duy trì hoạt động, thành lập mới ít nhất 1 

câu lạc bộ văn hóa, thể thao cho phụ nữ; hàng năm, toàn tỉnh giúp ít nhất 300 

hộ nghèo, hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, thoát cận 

nghèo…đẩy mạnh việc trợ giúp xã hội đối với phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của 

bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại, nạn nhân bị mua bán người; hàng 

năm, vận động, hỗ trợ 800 hộ gia đình trở lên đạt tiêu chí gia đình “5 không, 

3 sạch”.... 

ĐC.258 

 

05.  Khắc Cường - Văn Chiến.  Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên hưởng ứng 

chương trình “Sóng và máy tính cho em”//Quân đội nhân dân. - 2021. - Ngày 

16 tháng 10. - Tr.2 

 Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng 

Chính phủ phát động, ngày 15/10/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên 

đã phối hợp với Chi nhánh Viettel Hưng Yên tổ chức trao tặng phương tiện 

học trực tuyến cho học sinh nghèo Trường THCS Phạm Huy Thông, thị trấn 

Ân Thi, huyện Ân Thi. 14 học sinh Trường THCS Phạm Huy Thông có hoàn 

cảnh khó khăn, không có thiết bị cũng như đường truyền internet để kết nối 

hỗ trợ trong việc học trực tuyến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với 

Viettel Hưng Yên tổ chức quyên góp kinh phí ủng hộ. Sau thời gian ngắn tổ 

chức, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động 2 đơn vị đã huy động được 

tổng số tiền 25 triệu đồng. Từ số tiền này, 2 đơn vị đã quyết định trích thêm 

kinh phí để mua tặng 14 học sinh nghèo, mỗi cháu một chiếc điện thoại thông 

minh kèm theo sim kết nối mạng 4G để giúp học tập trực tuyến tại nhà trong 

thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

ĐC.27 
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NHÂN VẬT 

 

06.  Kiều Mai Sơn. Thượng tướng, Giáo sư Hoàng Minh Thảo, Tư lệnh 

từ duyên Hải đến Tây Nguyên//Quân đội nhân dân Cuối tuần. - 2021. - Ngày 

24 tháng 10. - Tr.15 

Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo (1921-

2008) tên thật là Tạ Thái An, sinh tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn trong 

một gia đình tiểu thương, quê nội của ông ở xã Bảo Khê, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. Năm 1945, khi mới 24 tuổi, Hoàng Minh Thảo được giao 

làm Khu trưởng Chiến khu 3, thay đồng chí Nguyễn Bình. Ông là người được 

phong quân hàm Đại tá trẻ tuổi nhất toàn quân, khi mới 27 tuổi. Trong vai trò 

người chỉ huy quân sự, từ tháng 10/1966, Hoàng Minh Thảo vào chiến trường 

B, đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tư lệnh, Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (B3), 

Phó Tư lệnh Liên khu 5 (1974-1976). Ông được phong quân hàm Thiếu tướng 

năm 1959, Trung tướng năm 1974, Thượng tướng năm 1984. Thượng tướng 

Hoàng Minh Thảo được bầu là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng 

khóa IV (1976), Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa V (1982). Ông được 

Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc 

lập hàng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng…. 

ĐC.02(92) 

 
  

 


