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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

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

trước vi phạm pháp luật?” tại Tiên Lữ, Hưng Yên. Họ Đào đã nói gì?//Thanh 

tra. - 2021. - Ngày 18 tháng 5. - Tr.6 

Như Báo Thanh tra đã phản ánh, việc xây dựng, nâng cấp lăng mộ họ 

Đào tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã vi phạm vào đất hành lang an toàn 

giao thông và bị nhiều cơ quan chức năng nhắc nhở yêu cầu không được mở 

rộng, nhưng thực tế đã xây dựng rộng gấp nhiều lần lăng mộ cũ và bị lập 

biên bản nhiều lần. Tuy nhiên, việc xây dựng vẫn tiếp diễn và hoàn thiện. Tại 

Biên bản làm việc ngày 08/4/2021 do UBND xã Thiện Phiến lập với sự có mặt 

của rất đông các cụ đại diện dòng họ Đào đã thống nhất "nếu sai thì họ 

(Đào) xin sửa”. Do vậy, Sở Giao thông và Vận tải báo cáo, đề nghị UBND 

tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tiên Lữ tiếp tục chủ trì phối hợp, xử lý đối với lăng 

mộ họ Đào xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn tỉnh lộ ĐT376, chấm 

dứt tình trạng đơn thư kéo dài. Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo xử lý 

nghiêm các cán bộ thiếu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng “làm ngơ” cho 

vi phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. 

ĐC.2 

 

02.  Phương Huyền - Văn Vĩnh - Thành Văn. Nỗ lực hết mình cho 

chiến dịch cấp căn cước công dân//Công an nhân dân. - 2021. - Ngày 18 tháng 

5. - Tr.3 

Bằng nhiệt huyết, sự tận tâm và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", 

Thiếu tá Phạm Thị Thu Huyền, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội, Công an huyện Khoái Châu đã để lại nhiều dấu ấn trên các 

mặt công tác chuyên môn cũng như các hoạt động thiện nguyện, chung sức 

cùng cộng đồng. Từ năm 2020 đến nay, chị đã cùng với cán bộ, chiến sĩ trong 

đội phối hợp với Công an các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết không vi phạm 

về quản lý vũ khí, vật liệu nổ cho trên 43.000 hộ gia đình, 100 cơ quan, doanh 

nghiệp, trường học trên địa bàn huyện. Phối hợp, vận động nhân dân tự giác 

giao nộp 11 khẩu súng các loại, 7kg pháo, 18 viên đạn, 1 quả đạn cối, 8 dao 

tự chế...Đặc biệt, những ngày qua, chị đã cùng với tập thể chạy đua với thời 

gian nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch cấp căn cước công dân 

(CCCD) gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn huyện. Từ ngày 

10/3/2021 - 20/4/2021, Công an huyện Khoái Châu đã thu nhận 47.250 hồ sơ 

cấp CCCD, nhận 5.650 thẻ CCCD để trả cho công dân. 

ĐC.226 
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03.  Thu Hà.  Hưng Yên: Tặng quà các chốt kiểm soát dịch//Nông 

thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 19 tháng 5. - Tr.8 

Hội Nông dân tỉnh đã đến thăm, tặng qùa các lực lượng làm nhiệm vụ 

tại 7 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các xã Đông 

Ninh, Tân Châu (Khoái Châu); xã Cẩm Xá và các phường Phùng Chí Kiên, 

Dị Sử, Nhân Hòa, Bạch Sam (thị xã Mỹ Hào). Tại các nơi đến thăm, đại diện 

Hội Nông dân tỉnh đã thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng làm nhiệm 

vụ tại đây với tổng trị giá quà tặng là 21.000.000 đồng, gồm các nhu yếu 

phẩm như bánh ngọt, nước uống, sữa, khẩu trang y tế, dung dịch sát 

khuẩn…Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã trao tặng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 thị xã Mỹ Hào 5.000.000 đồng. 

ĐC.258 

 

04. Thu Hà. Tuyên truyền về bầu cử đến từng hội viên nông 

dân//Nông thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 14 tháng 5. - Tr.8+9 

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã 

tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đến tất cả hội 

viên nông dân trong tỉnh. Qua đó, giúp hội viên nông dân nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu 

cử, nắm vững nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công 

dân trong bầu cử, ứng cử. Đến thời điểm hiện tại, các cấp Hội đã phát hành 

3.500 cuốn bản tin, tổ chức tập huấn được 732 buổi cho 58.560 lượt người, tổ 

chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trực tiếp tuyên truyền đến 

100 hộ gia đình... 

ĐC.258 

  

05.  Thanh  Hà.  Hướng tới kỉ niệm 80 năm ngày truyền thống Người 

cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/5/2021). Rất cần có đại diện của Người cao 

tuổi trong Quốc hội. Ông Nguyễn Duy Hy, Trưởng ban Đại diện Hội Người 

cao tuổi tỉnh Hưng Yên//Người cao tuổi. - 2021. - Ngày 20 tháng 5. - Tr.5 

Ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam 

được cơ quan Trung ương Hội và cử tri nơi cư trú giới thiệu tham gia ứng cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 thành phố Hà Nội. Ông 

Nguyễn Duy Hy, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Hưng Yên bày 

tỏ sự vui mừng, phấn khởi, đồng tình, ủng hộ và mong muốn ông Trương 

Xuân Cừ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông Hy và người cao tuổi cả 

nước mong muốn, kỳ vọng ông Trương Xuân Cừ sau khi trúng cử sẽ làm tốt 

nhiệm vụ của mình, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là 

người cao tuổi. 

ĐC.258 
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KINH TẾ 

 

 

06.  PV.  Vải lai chín sớm được mùa, sản lượng đạt 8.500 tấn//Nhân 

dân. - 2021. - Ngày 15 tháng 5. - Tr.2 

UBND huyện Phù Cừ cho biết, năm nay sản lượng vải lai chín sớm 

của huyện ước đạt khoảng 8.500 tấn, tăng 20% so với năm trước. Hiện nay, 

huyện Phù Cừ có hơn 700 ha vải lai chín sớm, trồng tập trung ở các xã Tam 

Đa (241 ha), Minh Tiến (318 ha), Tiên Tiến (58 ha)...dự kiến thu hoạch vào 

tầm 20/5 - 15/6. Vải lai chín sớm Phù Cừ đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp 

chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa năm 2016 và được UBND tỉnh Hưng Yên xếp 

hạng sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao. 

ĐC.424.5 

 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

 

07.  Hưng Yên//Giáo dục và Thời đại. - 2021. - Ngày 20 tháng 5. - 

Tr.2 

Sở Giáo đục và Đào tạo Hưng Yên đã chỉ đạo các phòng Giáo dục và 

Đào tạo, các trường THPT trên địa bàn tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá định 

kỳ, hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học đảm bảo thực hiện đúng theo 

khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021, đánh giá, tổng kết và kết thúc 

năm học trước ngày 31/5/2021. 

ĐC.533 

 

      

 


