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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

01.  Nguyễn Hải Tiến.  Tân Dân nỗ lực hướng tới xã kiểu mẫu//Nông 

nghiệp Việt Nam. - 2021. - Ngày 25 tháng 02. - Tr.5 

Là địa phương thuần nông nhưng xã Tân Dân, huyện Khoái Châu vẫn 

cán đích nhiều tiêu chí nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Giai đoạn 2011-

2021, xã Tân Dân đã huy động được gần 400 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác 

nhau để đầu tư xây dựng NTM: 100% tuyến đường giao thông và đường từ 

trung tâm xã đến đường huyện đều được nhựa, bê tông hoá; giá trị thu hoạch 

trên 1 ha canh tác (năm 2020) đạt 231 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu 

người đạt 71 triệu đồng/năm; 100% số hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ 

xây dựng; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung tâm y tế xã 

đều đạt chuẩn quốc gia. 

ĐC.2 

 

02. Nguyễn Hoàn. Hưng Yên dừng tiếp nhận người từ Hải 

Dương//Tiền phong. - 2021. - Ngày 20 tháng 02. - Tr.3 

Ngày 19/02/2021, UBND tỉnh Hưng Yên có công văn hỏa tốc về việc 

khẩn trương triển khai các biện pháp phòng dịch liên quan đến bệnh nhân số 

2.334 nhiễm Covid-19 là anh P.H.N (trú tại Khu đô thị Lai Cách, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương) nhân viên Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam, 

thuộc Khu công nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ. UBND tỉnh Hưng Yên 

yêu cầu dừng tiếp nhận người đến từ tỉnh Hải Dương và những khu vực 

phong tỏa, cách ly trên cả nước. Đồng thời triển khai cấp bách các biện pháp 

phòng dịch. 

ĐC.2 

 

03.  M.A. Hưng Yên truy vết người liên quan ca nhiễm ở khu công 

nghiệp//Pháp luật Việt Nam. - 2021. - Ngày 20 tháng 02. - Tr.7 

Ngay sau khi có thông tin bệnh nhân số 2.334 nhiễm Covid -19 là anh 

P.H.N (trú tại Khu đô thị Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang 

làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fuji Bakelite Việt Nam, thuộc Khu 

công nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo 

ngành y tế và các địa phương trong tỉnh khẩn cấp rà soát các đối tượng đã 

tiếp xúc gần với ca bệnh này. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được 12 

trường hợp F1 (trú tại các huyện Yên Mỹ, Văn Giang, Văn Lâm, Ân Thi) là 

những người làm cùng công ty với anh P.H.N và đã đưa vào nơi cách ly. Xét 

nghiệm ban đầu những trường hợp F1 đều cho kết quả âm tính với SARS-

CoV-2. 

ĐC.2 
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04.  Bình An.  Hành trang của tuổi trẻ Tiên Lữ//Quân đội nhân dân. - 

2021. - Ngày 21 tháng 02. - Tr.2 

Cùng với thực hiện các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công 

dân nhập ngũ bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ, hàng năm, Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện Tiên Lữ đã tham mưu với Huyện ủy tổ chức các lớp bồi 

dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự 

(NVQS). Năm 2021, huyện Tiên Lữ có 70 đoàn viên ưu tú trúng tuyển NVQS 

được bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Thông qua lớp bồi dưỡng nhận thức về 

Đảng đã trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo 

dục nâng cao nhận thức tư tưởng, xây dựng niềm tin và động cơ phấn đấu 

đúng đắn cho quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng khi tại ngũ cũng 

như sau khi hoàn thành NVQS trở về địa phương. Sự quan tâm, động viên của 

cả hệ thống chính trị và gia đình sẽ là hành trang để mỗi thanh niên huyện 

Tiên Lữ lên đường thực hiện NVQS yên tâm vững bước, trưởng thành trong 

môi trường quân ngũ. 

ĐC.275 

 
 

KINH TẾ 

 

 

05.  M.Q .  Kinh Bắc muốn đầu tư quần thể Công nghiệp - Đô thị lớn 

tại Hưng Yên//Khoa học và Đời sống. - 2021. - Ngày 24 tháng 02. - Tr.13 

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đã công bố thông tin cùng 

Công ty con thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hưng Yên. Công ty 

được thành lập với mục đích đầu tư quần thể Công nghiệp - Đô thị tại Hưng 

Yên, số vốn điều lệ dự kiến khoảng 1.800 tỷ đồng. Công ty sẽ tập trung thế 

mạnh khai thác quỹ đất sẵn có ở các khu công nghiệp, phát triển quỹ đất ở 

các khu công nghiệp có vị trí chiến lược và quỹ đất khu dân cư đi kèm, hướng 

đến việc xây dựng các đại đô thị công nghiệp hiện đại trong tương lai. 

ĐC.4 

 

06. Hoàng Dân. Chăn nuôi tập trung giúp giảm áp lực lên môi 

trường//Nông nghiệp Việt Nam. - 2021. - Ngày 23 tháng 02. - Tr.13 

Việc chuyển đổi từ trồng trọt sang chăn nuôi đã giúp đời sống kinh tế 

của nông dân có nhiều thay đổi, mang lại thu nhập cao hơn song mặt trái là 

áp lực từ chăn nuôi đến môi trường rất lớn. Nhận thấy những hệ lụy đó, 

huyện Kim Động đã đề xuất quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung xa khu 

dân cư và bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, huyện Kim 

Động đã phê duyệt vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư cho 7 xã với tổng 

diện tích trên 100 ha. Trên địa bàn huyện có nhiều mô hình chăn nuôi tiêu 

biểu như mô hình chăn nuôi bò sữa đạt doanh thu trên 2 tỷ đồng/năm, mô 
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hình chăn nuôi lợn nái ngoại doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm, mô hình chăn 

nuôi chim bồ câu Pháp doanh thu mỗi năm đạt trên 3 tỷ đồng.... 

ĐC.426 

 

07.  N.Mai.  Hưng Yên: Thực hiện thành công 3 ca sinh mổ trong khu 

cách ly//Đại đoàn kết. - 2021. - Ngày 22 tháng 02. - Tr.3; cũng xem; Sức khỏe 

và Đời sống. - 2021. - Ngày 22 tháng 02. - Tr.8 

Ngày 21/02/2021, đại diện Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên cho biết vừa 

thực hiện thành công 3 ca sinh mổ cho 3 sản phụ trong khu cách ly ở tâm dịch 

xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ và khu cách ly Trung tâm y tế huyện Văn Lâm. 

Các ca sinh đều m  tròn con vuông, an toàn trong bối cảnh ảnh hưởng phức 

tạp của dịch Covid-19. Hiện tại, các sản phụ và bé sơ sinh đều được chăm sóc 

chu đáo tại Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên. Cùng với chăm sóc m  và bé, Bệnh 

viện cũng đã thực hiện chăm sóc cách ly với 3 người nhà đi theo các sản phụ, 

bảo đảm an toàn theo các quy định về phòng chống dịch Covid -19. 

ĐC.6 

 

      

 


