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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 
 

01.  Việt Lâm.  “Tết sum vầy” tại Hưng Yên: Đảm bảo mọi người lao 

động đều được vui xuân, đón Tết//Lao động. - 2020. - Ngày 20 tháng 01. - 

Tr.5 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp đến, ngày 19/01/2021, tại 

huyện Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô 

Lâm; Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Phó Chủ tịch Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật đã trực tiếp trao quà cho 30 người 

dân, 30 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hưng Yên. 

ĐC.2 
 

02. Hoàng Dân. Về khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của Hưng 

Yên//Nông nghiệp Việt Nam. - 2020. - Ngày 19 tháng 01. - Tr.5 

Năm 2019, khu dân cư Tầm Tang, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang trở 

thành khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Trong 4 năm triển 

khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cán bộ và nhân dân trong 

thôn đã hiến khoảng 1.500m
2
 đất và 1.600 ngày công lao động xây dựng 

đường giao thông nông thôn. Đến nay, 100% các trục đường giao thông trên 

địa bàn thôn đều được bê tông hóa, trải áp phan với bề rộng mặt đường từ 3 

đến 7,5m; 100% các ngõ, xóm được xây dựng hệ thống điện thắp sáng; 100% 

hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng; tỷ lệ hộ dân 

sử dụng nước sạch trong thôn đạt 92%; môi trường nông thôn được bảo đảm 

xanh, sạch, đẹp; tỷ lệ các hộ gia đình trong thôn được công nhận danh hiệu 

gia đình văn hóa đạt 95%...Với cách làm hiệu quả, thiết thực, đi từ việc nhỏ 

đến việc lớn, các phong trào nơi đây đã đạt được những thành quả tích cực, 

hình thành mô hình điểm về khu dân cư văn hóa kiểu mẫu, đoàn kết, thống 

nhất, xứng đáng để các địa phương khác học tập và làm theo. 

ĐC.2 

 

03. Hà Thủy. Hưng Yên: Tổng số thu BHXH, BHYT được trên 

4.913,5 tỷ đồng//Lao động. - 2021. - Ngày 21 tháng 01. - Tr.4 

Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh Hưng Yên đã có 226.807 người 

tham gia BHXH, tăng 7.040 người so với năm 2019. Trong đó, tham gia 

BHXH bắt buộc có 216.647 người, tăng 5.610 người so với năm 2019, đạt 

100% kế hoạch; tham gia BHXH tự nguyện có 10.160 người, tăng 1.430 

người so với năm 2019, đạt 100,9% kế hoạch; tham gia BH thất nghiệp có 

207.884 người, tăng 5.610 người so với năm 2019, đạt 100% kế hoạch; tham 

gia BHYT có 1.090.670 người, tăng 22.942 người so với năm 2019, đạt 

100,4% kế hoạch. Tổng số thu BHXH, BHYT được trên 4.913,5 tỷ đồng, đạt 

100,9% kế hoạch, tăng 342,38 tỷ đồng so với năm 2019. 

ĐC.2 
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04.  Hải Thanh.  Hưng Yên: Lửng lơ số phận khu đất “nhiều đời quản 

lý sử dụng”//Pháp luật Viêt Nam. - 2021. - Ngày 14 tháng 01. - Tr.14 

Pháp luật Viêt Nam nhận được đơn phản ánh của ông Hoàng Văn Đô, 

thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu về việc mảnh đất 250m
2
 tại 

thôn Lôi Cầu của gia đình ông (được các cụ thừa kế lại) hiện nay đang bị 

tranh chấp, rất mong địa phương đưa ra hướng giải quyết dứt điểm. 

ĐC.2 

 

05.  Thu Trang.  Hội CCB Hưng Yên: Tặng quà 1.800 tân binh nhập 

ngũ//Cựu Chiến binh Việt Nam. - 2021. - Ngày 21 tháng 01. - Tr.6 

Hội Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên luôn xác định công tác tuyên giáo 

của là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững 

mạnh. Trong những năm qua, Các cấp Hội đã tổ chức 142 buổi truyên truyền, 

giáo dục cho trên 52.000 lượt thanh, thiếu niên, học sinh về truyền thống 

ngày quân đội nhân dân Việt Nam, lịch sử cách mạng, Luật Nghĩa vụ quân 

sự; động viên, tặng quà 1.800 tân binh lên đường nhập ngũ; chú trọng bồi 

dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu nguồn kết nạp Đảng cho các chi hội cơ sở. 

ĐC.258 

      

06.  H.Y.  Hưng Yên: Nâng “chất” các phong trào thi đua//Nông thôn 

ngày nay. - 2021. - Ngày 21 tháng 01. - Tr.8 

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào nông dân 

thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp hau làm giàu và giảm nghèo 

bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của Hội Nông 

dân tỉnh Hưng Yên. Hiện nay toàn tỉnh có 76.394 hộ đạt sản xuất kinh doanh 

giỏi, phối hợp giúp đỡ 968 hộ thoát nghèo. Ngoài ra, Hội còn hướng dẫn 

thành lập 7 hợp tác xã, 22 tổ hợp tác, 8 chi hội nghệ nghiệp, 17 tổ hội nghề 

nghiệp, tham gia xây dựng mới 35 mô hình kinh tế tập thể, nhiều mô hình liên 

kết có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng. 

ĐC.258 

 

 

KINH TẾ 

 

 

07.  Hưng Giang. Không còn “rau hai luống, lợn hai chuồng”//Nông 

nghiệp Việt Nam. - 2021. - Ngày 19 tháng 01. - Tr.15 

Ngày 18/01/2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Phùng Đức Tiến đã đi kiểm tra nguồn cung thực phẩm, kiểm soát an 

toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán tại tỉnh Hưng Yên. Tại 

buổi kiểm tra, Thứ trưởng đánh giá cao việc chủ động nguồn cung nông sản, 

thực phẩm của Hưng Yên. Tỉnh đã bảo đảm tốt an toàn thực phẩm, rà soát 
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chuỗi từ sản xuất đến sơ chế, chế biến tiêu thụ sản phẩm chặt chẽ. Tuy nhiên, 

vẫn còn tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, phân phối ở chợ cóc, chợ 

tạm, gây mất an toàn thực phẩm...Thứ trưởng yêu cầu tỉnh cần đẩy mạnh rà 

soát an toàn thực phẩm từ gốc, đặc biệt là các chuỗi. Mở rộng liên kết với các 

tỉnh, thành phố để cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng. 

Cùng đó, tổ chức thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm tại các cơ sở sản xuất nông, 

lâm, thủy sản; kiểm soát chặt chẽ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; 

tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm… 

ĐC.42 

 

08.  Anh Thư và Sơn Hà.  Hiệu quả vụ đông ở Hưng Yên//Nhân dân- 

2021. - Ngày 19 tháng 01. - Tr.2 

Hưng Yên từng là một trong những địa phương đi đầu về năng suất, 

sản lượng trong sản xuất vụ đông ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Những 

năm gần đây, diện tích cây vụ đông trên địa bàn tuy giảm, nhưng hiệu quả 

kinh tế từ vụ đông mang lại vẫn đạt khá cao. Xã Yên Phú là vùng trồng rau vụ 

đông trọng điểm không chỉ của huyện Yên Mỹ mà của cả tỉnh Hưng Yên. 

Trong tổng số 511 ha đất sản xuất nông nghiệp thì có tới 300 ha trồng cây vụ 

đông. Năm nay thời tiết thuận lợi, rau màu sinh trưởng, phát triển tốt, năng 

suất tăng từ 1,5 đến 2 lần và bán được giá. Bình quân mỗi ngày, lượng rau vụ 

đông của xã Yên Phú chuyển đi các tỉnh khoảng từ 100 đến 120 tấn, mỗi sào 

rau màu cho thu nhập từ 30 triệu đến 50 triệu đồng/vụ. 

ĐC.42 

 

09. Quang Vững.  Hưng Yên công bố dự án 450 căn nhà liền//Khoa 

học và Đời sống. - 2020. - Ngày 20 tháng 01. - Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng khu dịch 

vụ thương mại tổng hợp và Nhà ở khu công nghiệp Phố Nối với tổng diện tích 

14ha, quy mô dân số 1.800 người tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Cơ cấu 

chức năng sử dụng đất tại dự án sẽ có đất ở liền kề, đất công trình công cộng, 

đất thương mại dịch vụ, đất cây xanh, đất giao thông. Trong đó, đầu tư xây 

dựng 450 căn nhà ở liền kề, diện tích mỗi căn từ 70 - 146m
2
, cao tối đa 5 

tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 182.616m
2
. 

ĐC.441 

 


