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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Phương Huyền.  Kiểm tra, đánh giá hệ thống bộ đàm tại Công an 

tỉnh Hưng Yên//Công an nhân dân. - 2021. - Ngày 22 tháng 4. - Tr.2 

Ngày 20/4/2021, Đoàn công tác liên ngành của Bộ Công an, Văn 

phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thị Kim Dung,  Phó Cục 

trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra, đánh 

giá hoạt động của hệ thống bộ đàm công nghệ số tại Công an tỉnh Hưng Yên. 

Qua kiểm tra, các thành viên trong đoàn ghi nhận quá trình khai thác, sử 

dụng hệ thống và các thiết bị của Công an tỉnh hoạt động ổn định, chất lượng 

tín hiệu thoại rõ ràng, thông tin đảm bảo thông suốt cho tất cả các đầu mối 

tham gia, phục vụ công tác điều hành, chỉ huy và đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm 

vụ. Tại buổi kiểm tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị, đề xuất Bộ Công 

an và các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn việc quản lý, sử dụng hệ thống 

bộ đàm công nghệ số cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ công an các đơn 

vị, địa phương... 

        ĐC.2 

 

02.  PV.  Các tỉnh thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 

ba//Đại biểu nhân nhân. - 2021. - Ngày 18 tháng 4. - Tr.1+2 

Tại các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú 

đối với 10 người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV cư trú và làm việc tại tỉnh, 

10/10 người ứng cử đều đạt tỷ lệ 100% cử tri tín nhiệm. Hội nghị đã thống 

nhất thông qua danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV cư 

trú và làm việc tại tỉnh để lập danh sách chính thức. Đối với người ứng cử đại 

biểu HĐND tỉnh có 105/106 người ứng cử, đạt tỷ lệ 100% cử tri tín nhiệm, 

ngoài tỷ lệ 1 người không đạt tỷ lệ cử tri tín nhiệm còn có 16 người có đơn xin 

rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Hội nghị đã thảo luận, biểu 

quyết thông qua danh sách 89 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND 

tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

ĐC.2 

 

03.  PV và CTV.  Khẩn trương hoàn thành các công việc chuẩn bị bầu 

cử//Nhân dân. - 2021. - Ngày 23 tháng 4. - Tr.1+3 

Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị triển khai các bước tiếp theo chuẩn bị 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 

2026. Hiện nay các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh bảo 

đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật; các địa phương, cơ quan chức 

năng của tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành lập các 

đoàn kiểm tra nhằm bảo đảm việc triển khai công tác bầu cử tại địa phương 

đúng quy định để ngày bầu cử 23/5/2021 thật sự là ngày hội của toàn dân. Ủy 
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ban bầu cử tỉnh đang tiến hành các bước tiếp theo để công bố, niêm yết danh 

sách những người ứng cử theo quy định… 

        ĐC.2 

 

04.  Nam Dũng - Thành Nam.  Viết tiếp bài “Chính quyền có “bất lực” 

trước vi phạm pháp luật ?” tại Tiên Lữ, Hưng Yên Chủ tịch UBND huyện 

Tiên Lữ có trách nhiệm giải quyết//Thanh tra. - 2021. - Ngày 16 tháng 4. - 

Tr.6 

Như Báo Thanh tra đã phản ánh, ngày 18/11/2020, các cơ quan chức 

năng qua kiểm tra thực tế hiện trường tại km37+810-km37+824 tỉnh lộ 376 

thuộc địa phận xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã phát hiện ông Đào Xuân 

Chính (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiện Phiến) là người đại 

diện cho dòng họ Đào đang tiến hành đào "mộ cụ thủy tổ" để cải tạo xây 

dựng lại trong phạm vi hành lang an toàn giao thông của Tỉnh lộ 376. Thanh 

tra Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đã lập biên bản xử lý và yêu cầu đình chỉ 

thi công trả lại hiện trạng ban đầu của hành lang đường, để đảm bảo an toàn 

giao thông cho tuyến đường này. Theo quy định hiện hành thì Chủ tịch UBND 

huyện Tiên Lữ có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật cũng 

như chỉ đạo của tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý 

nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. 

        ĐC.2 

 

05.  Trung Thứ.  Phù Cừ (Hưng Yên) Hộ dân có đất hợp pháp nhưng 

chậm được cấp sổ đỏ//Pháp luật Việt Nam. - 2021. - Ngày 23 tháng 4. - Tr.14 

Phản ánh đến Báo Pháp luật Việt Nam, vợ chồng ông Lê Văn Tung, 

bà Nguyễn Thị Hữu (tổ 2, ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh 

Tây Ninh) cho biết: Năm 2006, Tòa án nhân dân huyện Phù Cừ và Tòa án 

nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đưa vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa vợ 

chồng ông và bà Lê Thị Nhung (thôn Tân An, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ) 

ra xét xử. Hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã buộc bà Nhung phải trả lại 

cho vợ chồng ông Tung 414,8 m
2
 đất tại các thửa số 171 và 169 thuộc tờ bản 

đồ số 15 xã Nhật Quang. Tuy nhiên, ông Tung đã nhiều lần làm đơn đến 

UBND xã Nhật Quang đề nghị hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm 

quyền cấp sổ đỏ phần diện tích trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. 

Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Phù Cừ 

cần vào cuộc kiểm tra, xã minh, làm rõ toàn bộ quá trình giải quyết sự việc, 

đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. 

 

        ĐC.2 
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06.  Bích Thủy.  BHXH tỉnh Hưng Yên phát động thi đua chuyên đề 

cài đặt ứng dụng VssID//An sinh xã hội. - 2021. - Ngày 22 tháng 4. - Tr.7 

Nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cài đặt VssID (bảo hiểm xã hội 

số) trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đã phát động phong trào thi 

đua chuyên đề, phấn đấu đến ngày 31/12/2021 có trên 330.000 người tham 

gia BHXH, BHYT trên địa bàn được cài đặt ứng dụng VssID. Bên cạnh đó, 

HBXH tỉnh cũng có văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, 

ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã... quan tâm phối hợp chỉ 

đạo, tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt 

ứng dụng VssID, góp phần đảm bảo thuận lợi cho người tham gia và hưởng 

thụ BHXH, BHYT. 

        ĐC.265 

 

 

KINH TẾ 

 

 

07.   Nguyễn Hải Tiến.  “Phù thủy” ghép cây//Nông nghiệp Việt Nam. 

- 2021. - Ngày 20 tháng 4. - Tr.10 

Ông Lê Đình Đoan ở thôn Dũng Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khoái 

Châu đang được các nhà vườn trên mạng xã hội facebook mệnh danh là "phù 

thủy" ghép cây vì đã 42 năm liên tục chỉ làm một nghề ghép cây. Nghề ghép 

cây đã đến với ông Đoan như một cái duyên trời định nên ông gần như không 

chỉ có việc làm quanh năm mà còn giúp được 4-5 lao động khác tại địa 

phương có ông ăn việc làm với công lao động đạt 500.000 - 600.000 

đồng/ngày/người. Hiện tại, ông Đoan và ekip của mình có thể ghép được 

nhiều loại cây ăn quả như cam, bưởi, nhãn, ổi, khế, xoài, hồng xiêm, vú sữa 

và những loại hoa, cây cảnh như tường vi, lộc vừng, mẫu đơn, hoa hồng, hoa 

giấy, sanh cảnh...Hợp đồng chiết, ghép đến từ khắp các tỉnh, thành miền Bắc 

như Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, 

Nam Định… 

        ĐC.423 

 

08.  Hoàng Dân.  Phụng Công, xã tỷ phú nhờ hoa//Nông nghiệp Việt 

Nam. - 2021. - Ngày 19 tháng 4. - Tr.10 

Xã Phụng Công, huyện Văn Giang là địa phương điển hình trong 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho thu nhập kinh tế cao từ nghề trồng hoa. Xã 

Phụng Công được công nhận là làng nghề trồng hoa cây cảnh năm 2018, đây 

là một trong 2 làng hoa lớn nhất tỉnh (cạnh làng hoa Xuân Quan). Toàn xã có 

80% số hộ tương đương gần 1.800 gia đình đang làm nghề trồng hoa cây 

cảnh, đây là nghề đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân nơi đây. Thu 

nhập từ trồng hoa, cây cảnh đạt 800 triệu đến 1,5 tỷ/ha. Trong tương lai gần, 
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xã Phụng Công đang hướng tới xây dựng thương hiệu làng hoa, vừa phát 

triển sản xuất vừa thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. 

        ĐC.424.7 

 

09.  Vi Ngoan.  Những mô hình chăn nuôi không chất thải//Kinh tế 

nông thôn. - 2021. - Ngày 15 tháng 4. - Tr.8+9 

Chăn nuôi ngày càng đem lại tỷ trọng cao trong ngành nông nghiệp 

của tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, số lượng đàn vật nuôi lớn, mật độ cao và thực 

trạng chăn nuôi xen kẹt trong khu dân cư lại là gánh nặng đối với môi 

trường. Việc xây dựng, nhân rộng những mô hình chăn nuôi gắn với bảo vệ 

môi trường đang được ngành chuyên môn và đông đảo hộ sản xuất quan tâm. 

Điển hình như trang trại của gia đình bà Võ Thị Phương, xã Hồng Tiến, 

huyện Khoái Châu đã sử dụng hệ thống thu, ép chất thải gia súc và mô hình 

nuôi gà trên đệm lót sinh học của anh Đỗ Trọng Toán ở xã Đông Kết, huyện 

Khoái Châu.... 

 ĐC.426 

 
 

LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

 
 

10.  Thu Yến.  Văn Lâm Đón bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt 

chùa Thái Lạc//Hưng Yên. - 2021. - Ngày 19 tháng 4. - Tr.1+4 

Ngày 17/4/2021, UBND huyện Văn Lâm tổ chức lễ đón Bằng xếp 

hạng Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thái Lạc, xã Lạc Hồng và khai mạc Lễ 

hội cầu mưa xã Lạc Hồng năm 2021. Chùa Thái Lạc (Pháp Vân tự) là một 

trong 3 công trình kiến trúc gỗ cổ nhất Việt Nam. Theo thư tịch cổ, chùa được 

khởi dựng vào thời Trần (1225 - 1400). Chùa đẹp và nổi tiếng không chỉ bởi 

vẻ ngoài đồ sộ, rộng lớn mà còn bởi nơi đây là một bảo tàng chứa đựng nhiều 

tác phẩm điêu khắc gỗ thời Trần. Nghệ thuật chạm khắc gỗ tại chùa mang 

tính điển hình cho nghệ thuật chạm gỗ sớm nhất ở Việt Nam, tập trung chủ 

yếu tại tòa Thượng điện. Thượng điện gồm 3 gian với bộ vì được tạo tác theo 

kiểu giá chiêng trong lồng lá đề. Loại hình này ở nước ta rất hiếm, ngoài 

chùa Thái Lạc chỉ còn thấy ở chùa Dâu và chùa Bối Khê. Qua những lần 

trùng tu, một số cấu kiện đã hư hỏng nhưng kiến trúc, kết cấu vẫn hoàn toàn 

giữ nguyên theo lối cổ. Hiện tại, chùa còn bảo lưu được 20 bức phù điêu gỗ 

(thế kỷ XIV), 3 bia đá (thế kỷ XVI - XVII), tượng Pháp Vân (thế kỷ XVII), 

chuông đồng (nhà Nguyễn), gạch cổ (mang phong cách thế kỷ thứ  XVI - 

XVII)…Đây là những di vật cổ có giá trị lịch sử, kiến trúc, điêu khắc cần 

được giữ gìn, bảo vệ và nghiên cứu lâu dài. 

        ĐC.96 
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11.  Thu Yến - Nguyễn Nhân.  Công bố quyết định công nhận hai bảo 

vật quốc gia tại chùa Hương Lãng//Hưng Yên. - 2021. - Ngày 22 tháng 4. - 

Tr.1+4 

Ngày 21/4/2021, UBND xã Minh Hải,huyện Văn Lâm tổ chức lễ công 

bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia gồm Tượng sư tử đá và Hệ thống 

thành bậc đá chùa Hương Lãng. Theo sử sách, chùa Hương Lãng xã Minh 

Hải, huyện Văn Lâm có từ thời Lý do Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan xây dựng (thế 

kỷ thứ XI). Chùa có giá trị kiến trúc đặc sắc, thể hiện ở hệ thống hiện vật thời 

Lý rất độc đáo. Tượng sư tử đá chùa Hương Lãng có niên đại cuối thế kỷ XI - 

đầu thế kỷ XII, tượng có kích thước dài 280cm, rộng 350cm, cao 175cm, chia 

làm ba tầng. Hệ thống thành bậc đá gồm những thành bậc bằng đá, xưa kia 

vốn nằm hai bên các bậc cấp dẫn lên chính điện chùa. Trong đó, có 6 thành 

bậc chạm khắc hình sấu đá quay đầu ra phía trước, chia lối lên chính điện 

thành 5 lối. Mỗi thành bậc đá đều chạm hình tượng phượng, sấu, hoa cúc 

dây…rất tinh xảo. 

 ĐC.96 

 

 

  

 


