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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 
 

01.  Hưng Giang. Trên 80% người dân Hưng Yên hài lòng về xây 

dựng nông thôn mới//Nông nghiệp Việt Nam. - 2020. - Ngày 22 tháng 12. - 

Tr.12 

Theo kết quả điều tra của tỉnh Hưng Yên, sự hài lòng của người dân 

về xây dựng nông thôn mới đạt tỷ lệ cao, từ 80% trở lên, có những địa 

phương đạt hơn 95%. Người dân nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm 

của mình, do đó không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà 

nước. Điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh phải kể đến 

kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh được quan tâm đầu tư, 

từng bước được cải thiện và nâng cao. Việc huy động các nguồn lực xã hội 

đạt nhiều kết quả tích cực giúp hộ nghèo, lao động nông thôn học nghề, có 

điều kiện tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm ổn định cuộc sống. Kinh tế nông 

nghiệp luôn duy trì sự tăng trưởng ổn định, xuất khẩu nông nghiệp tăng, dịch 

vụ nông thôn phát triển nhanh, đa dạng; môi trường nông thôn có nhiều 

chuyến biển đáng kể, nhất là vấn đề xử lý rác thải khu dân cư và cải tạo cảnh 

quan môi trường. 

            ĐC.2 

 

02.  Hưng Giang.  Vì sao Hưng Yên về đích sớm?//Nông nghiệp Việt 

Nam. - 2020. - Ngày 24 tháng 12. - Tr.5 

Hưng Yên là một trong 3 tỉnh đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới trong cả nước. Để đạt được kết quả đó, trong quá trình triển 

khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới luôn có sự quan tâm, chỉ 

đạo thường xuyên, sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

tỉnh; sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương và sự đồng thuận, 

hưởng ứng tích cực của nhân dân. Từ năm 2011 đến nay, Uỷ ban M t trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức được hơn 

16.000 buổi lồng ghép tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới 

cho hơn 1,5 triệu lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân. Vận động nhân 

dân đóng góp trên 800 tỷ đồng, trên 1,7 triệu m² đất thổ cư, gần 700 ha đất 

nông nghiệp, trên 1 triệu ngày công xây dựng nông thôn mới và các công 

trình phúc lợi công cộng. 

            ĐC.2 

 

03. Hưng Yên: Phổ biến kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế//Công 

Thương. - 2020. - Ngày 23 tháng 12.- Tr.9 

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức hội nhập kinh tế 

quốc tế với chủ đề "Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) - Những thách thức và cơ 

hội chủ yếu" nhằm cập nhật thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung 
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và Hiệp định EVFTA nói riêng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các 

sở, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ 

biến những nội dung khái quát về Hiệp định EVFTA, những thách thức, cơ 

hội mà Hiệp định mang lại. Từ đó chủ động nghiên cứu, đề xuất và tổ chức 

thực hiện có hiệu quả những giải pháp, bảo đảm khai thác tốt cơ hội, thuận 

lợi và vượt qua khó khăn, thách thức. 

          

  ĐC.2 

 

04.  Ngọc Đan.  Hưng Yên: Xây dựng nông thôn kiểu mẫu gắn với 

phát triển đô thị//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 19 tháng 12. - Tr.8 

Giai 2021- 2025, huyện Yên Mỹ phấn đấu có ít nhất 8 xã được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới 

kiểu mẫu. Đến năm 2030, phấn đấu huyện hoàn thành xây dựng đạt chuẩn đô 

thị loại III; chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông 

thôn gắn với phát triển đô thị; kết nối liên xã, liên huyện; mở rộng và hiện đại 

hóa hệ thống cơ sở hạ tầng trung tâm cấp huyện; tiếp tục cải tạo cảnh quan 

môi trường; tập trung xây dựng các làng nghề hiện có thành các làng văn hóa 

du lịch trong Chương trình OCOP. Đồng thời, huyện phát triển các mô hình 

thôn xóm xanh, sạch, đẹp tạo tiền đề để nhân rộng mô hình du lịch nông thôn 

gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bảo tồn giá trị truyền thống văn 

hoá nông thôn; hình thành các vành đai sinh thái xanh, nhằm thu hút đông 

đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. 

            ĐC.2 

 

05.  Huyền Loan.  Hưng Yên: Thông qua 12 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 

15//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 23 tháng 12.- Tr.4 

Ngày 22/12/2020, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVI đã tổ chức Kỳ họp 

thứ 15 (kỳ họp không thường lệ) để thảo luận, xem xét, thông qua một số nội 

dung công việc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Tại kỳ họp, các 

đại biểu đã thảo luận, xem xét, cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế 

hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, xem 

xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội 5 

năm 2021 - 2025...Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên 

UBND tỉnh đối với đồng chí Lê Xuân Tiến, nguyên Giám đốc Sở Tài chính 

(hiện giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy) bầu bổ sung chức danh Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 

2021 đối với đồng chí Nguyễn Đức Tải, Giám đốc Sở Tài chính. 

          

  ĐC.222 
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06.  Thái An. Hưng Yên bắt đối tượng đổ xăng phóng hỏa nhà dân 

giữa đêm//Pháp luật và Xã hội. - 2020. - Ngày 24 tháng 12. - Tr.13 

Ngày 22/12/2020, Công an huyện Khoái Châu cho biết đang điều tra 

nguyên nhân vụ phóng hỏa đốt nhà xảy ra tại xã Đông Tảo, huyện Khoái 

Châu. Theo hình ảnh từ camera giám sát của cửa hàng sửa chữa đồ điện gia 

dụng nhà anh Nguyễn Như Hậu (35 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) rạng sáng ngày 

17/12/2020, một kẻ lạ m t m c quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo 

hiểm lén lút đổ xăng từ cổng vào sân, sau đó châm lửa đốt khiến cho nhiều tài 

sản trong cửa hàng nhà anh Hậu bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về 

người. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác minh đối tượng nghi vấn là 

Lưu Chí Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Đông Tảo). Tại cơ quan công an, Tuấn khai 

nhận do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn, buôn bán đồ điện gia dụng với anh 

Hậu nên đã nảy sinh ý định mang xăng đốt cửa hàng của anh Hậu. Vụ việc 

đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. 

            ĐC.226 

 

 

KINH TẾ 

 

 

07.  Văn Tuấn. Cục Thuế Hưng Yên: Dồn lực thu ngân sách, thu hồi 

nợ đọng thuế//Thời báo Tài chính Việt Nam. - 2020. - Ngày 21 tháng 12. - 

Tr.7 

Báo cáo của Cục Thuế Hưng Yên, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa 

bàn có 8/15 khoản thu, sắc thuế có số thu đạt từ 98,9% dự toán trở lên. Có 5 

khoản thu đã hoàn thành vượt dự toán. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 

180,1%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 117,6%; thu khác ngân sách 

đạt 185,8%; thu xổ số kiến thiết đạt 176,6%...Ước tổng thu nội địa năm 2020 

trên địa bàn sụt giảm khoảng 935 tỷ đồng so với năm 2019. Đơn vị đang dồn 

mọi nguồn lực thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước; 

kiên quyết thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế. 

            ĐC.4 
 

08.  N.D. Hưng Yên: 7.000 tấn phân bón đến tay nông dân//Nông thôn 

ngày nay. - 2020. - Ngày 23  tháng 12. - Tr.8 

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Phù Cừ đã chủ động 

phối hợp với các cơ quan chuyên môn, liên kết với các công ty, doanh nghiệp 

mở trên 700 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, 11 lớp dạy nghề, xây dựng 21 

mô hình trình diễn ứng dụng khoa học, công nghệ, 5 mô hình cánh đồng 

mẫu...Hội Nông dân huyện đã hợp tác cung ứng gần 7.000 tấn phân bón, 

hàng trăm tấn thóc giống, chế phẩm, bao tiêu thị trường hàng nghìn tấn nông 

sản hàng hóa giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất. 

            ĐC.423 
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