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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

 

01.  PV.  Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên//Nhân dân. 

- 2020. - Ngày 25 tháng 6. - Tr.1,2 

 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ 

lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến n m 2050  

Phạm vi lập quy hoạch g m to n    phần lãnh th  tỉnh Hưng Yên với t ng 

diện t ch t  nhiên 930,22 km
2
, 10 đơn vị h nh ch nh  Ủy  an nhân dân tỉnh 

c n cứ n i dung nhiệm vụ được phê duyệt, t  chức lập quy hoạch  ảo đảm 

phù hợp quy định của Luật Quy hoạch n m 2017 v  các quy định hiện h nh, 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt  B  Kế hoạch v  Đầu tư, B  Xây d ng, B  

T i nguyên v  Môi trường, B  T i ch nh v  các   , ng nh, cơ quan liên quan, 

theo chức n ng, nhiệm vụ được giao, quy định hiện h nh hướng dẫn Ủy  an 

nhân dân tỉnh Hưng Yên triển khai th c hiện lập quy hoạch  

              ĐC.2 

 

02. Trần Quý.  Hưng Yên: Chậm thực hiện kết luận thanh tra do ảnh 

hưởng của Covid-19//Thanh tra. - 2020. - Ngày 23 tháng 6. - Tr.6 

Theo ông Đặng V n Diên, Giám đốc Sở Lao đ ng, Thương  inh v  Xã 

h i (LĐTB&XH) Hưng Yên về nguyên nhân chậm th c Kết luận thanh tra số 

558/KL-TTr ngày 20/11/2019 của Thanh tra B  LĐTB&XH về việc th c hiện 

ch nh sách ưu đãi cho người có công với cách mạng tại tỉnh Hưng Yên do ảnh 

hưởng của Covid-19  Qua kiểm tra, Thanh tra B  LĐTB&XH phát hiện 861 

h  sơ sai sót hoặc có nghi vấn sai sót cần tiếp tục kiểm tra xác minh, đến nay 

đã xác minh, phân loại được 341/861 đối tượng đủ điều kiện được hưởng chế 

đ   Trong số 520/861 đối tượng đang nghi vấn, đã xác định được 26/520 đối 

tượng không đủ điều kiện được hưởng chế đ , đã  ị cắt, thu h i về ngân sách 

2,7 tỷ đ ng v  đang tạm dừng trợ cấp đối với 438 đối tượng  

              ĐC.2 

 

03. Tuyết Vân - Thụy Bình.  Hưng Yên: Doanh nghiệp “xé rào” làm dự 

án, chính quyền ở đâu//Khoa học và Đời sống. - 2020 - Ngày 22 tháng 6. - 

Tr.18 

Tìm hiểu v  phản ánh của phóng viên Báo Khoa học v  Đời s ng về 

việc Công ty TNHH Châu Thủy (Công ty Châu Thủy) chưa có đầy đủ h  sơ 

pháp lý về đất đai, chưa được giao đất, nhưng đã tiến h nh san lấp mặt  ằng 

h ng chục nghìn mét vuông để th c hiện d  án Trung tâm thương mại dịch vụ 

Châu Thủy tại thôn Ch  Trung, xã Tân Quang, huyện V n Lâm  

              ĐC.2 
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04.  Vũ Ba - Phạm Thương.  Vụ kiến nghị về đất đai ở Văn Lâm, Hưng 

Yên: Cần đối thoại, làm rõ đề nghị của công dân//Công lý. - 2020. - Ngày 26 

tháng 6. - Tr.8 

Báo Công lý ng y 27/11/2019 đã đ ng   i: "Huyện V n Lâm, Hưng 

Yên: Gần 20 n m, kiến nghị của cụ    91 tu i chưa được giải quyết thỏa 

đáng" phản ánh kiến nghị của cụ Đinh Thị Nhâm v  ông Nguyễn V n Duyên 

(con trai cụ Nhâm) liên quan đến việc giao đất v  đền  ù đối với thửa đất gia 

đình từng sử dụng tại thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh  Từ những vấn đề 

trên, mới đây, cụ Nhâm, ông Duyên tiếp tục nhiều lần gửi đơn lên các cơ 

quan Trung ương, khiếu nại các thông  áo, trả lời của UBND huyện V n 

Lâm, Sở T i nguyên v  Môi trường tỉnh Hưng Yên; đ ng thời đề nghị các cơ 

quan liên quan đối thoại, l m việc tr c tiếp với cụ Nhâm, ông Duyên để sớm 

giải quyết vụ việc m t cách khách quan, thấu tình đạt lý    

              ĐC.2 

 

05.  Thanh Hà.  Tỉnh Hưng Yên: NCT đóng góp rất quan trọng phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương//Người cao tuổi. - 2020. - Ngày 25 tháng 

6. - Tr.1,2 

Ng y 24/6/2020, H i Người cao tu i tỉnh Hưng Yên t  chức H i nghị 

t ng kết 5 n m phong tr o thi đua "Tu i cao - Gương sáng",   iểu dương cán 

   h i tiêu  iểu, xuất sắc giai đoạn 2015-2020  5 n m qua, mặc dù còn nhiều 

khó kh n, dưới s  lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ch nh quyền cơ sở, đ i ngũ 

cán    H i luôn nỗ l c, đo n kết, đ ng viên h i viên ho n th nh tốt các 

nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác lớn, đẩy mạnh phong tr o thi đua 

yêu nước “Tu i cao - Gương sáng”, phát huy vai trò NCT trên mọi lĩnh v c 

đời sống xã h i  

              ĐC.258 

      

06.  Sơn Thành.  Giúp người cai có thêm động lực, niềm tin//Gia đình 

và Trẻ em.- 2020. - Số 25+26. - Tr.92-93 

L  địa phương giáp với nhiều tỉnh, th nh có tệ nạn ma túy phức tạp, 

tuy nhiên với s  v o cu c của ch nh quyền các cấp, công tác phòng, chống tệ 

nạn xã h i tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận  T nh đến 

nay, to n tỉnh đã th nh lập, kiện to n 153 đ i công tác xã h i tình nguyện, 

với những tình nguyện viên tâm huyết, trách nhiệm v  t ch c c trong việc 

đ ng viên người nghiện ma túy đi cai nghiện, giúp những người sau cai quên 

đi mặc cảm, vươn lên trong cu c sống, giúp họ có việc l m v  hòa nhập với 

c ng đ ng  

              ĐC.28 
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KINH TẾ 

 

 

07 . V.Đ.  Hưng Yên: 8 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao//Nông thôn 

ngày nay. - 2020. - Ngày 24 tháng 6. - Tr.10 

Theo Sở Nông nghiệp v  Phát triển nông thôn Hưng Yên, đến nay, to n 

tỉnh đã có 24 sản phẩm của 14 cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn Chương trình 

"Mỗi xã m t sản phẩm" (OCOP) n m 2019; có 8 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 

16 sản phẩm đạt hạng 3 sao  Trong đó, huyện Khoái Châu có 4 sản phẩm, thị 

xã Mỹ H o 10 sản phẩm, th nh phố Hưng Yên 7 sản phẩm   Nhiều sản phẩm 

n i tiếng đã được Cục Sở hữu tr  tuệ cấp nhãn hiệu tập thể như: nhãn l ng 

Hưng Yên, g  Đông Tảo, nghệ Ch  Tân    

              ĐC.4 

 

08. P. Lâm.  Nhãn Hưng Yên chín sớm, giá cao gấp 3 lần chính 

vụ//Công an thành phố Hồ Chí Minh. - 2020. -Ngày 22 tháng 6. - Tr.10; cũng 

xem: Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 23 tháng 6. - Tr.10 

Khoảng m t tháng nữa, Hưng Yên s   ước v o vụ thu hoạch nhãn, tuy 

nhiên, từ cuối tháng 5/2020 đến nay, tại m t số vườn ở các huyện  n Thi, 

Tiên Lữ, Kim Đ ng, th nh phố Hưng Yên đã thu hoạch nhãn ch n sớm  Nhãn 

ch n sớm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap  Để  ảo đảm an to n th c 

phẩm, chủ vườn chỉ dùng các loại phân  ón v  thuốc  ảo vệ th c vật trong 

danh mục cho phép v  tuân thủ thời gian cách ly trước khi thu hoạch theo 

đúng quy định  Nhờ ch m sóc tốt, nhãn ch n sớm có quả to, mẫu mã đ p, cùi 

giòn, vị ngọt đậm, giá  án trung  ình từ 50 000 - 70 000 đ ng/kg, cao gấp 3 

lần so với nhãn ch nh vụ  

              ĐC.424.5 

 

09.  Nguyễn Hùng - D.Thủy. Tinh hoa chè sen, nhãn lồng//Nhân dân 

Cuối tuần. - 2020. - Ngày 28 tháng 6. - Tr.16 

Nhãn l ng từ lâu đã trở th nh m t sản vật n i tiếng, thương hiệu đ c 

quyền mang nét đặc trưng v  l  niềm t  h o của vùng đất Hưng Yên  Nhãn 

l ng Hưng Yên quả to tròn, vỏ m u v ng nâu nhạt; cùi dày có m u trắng ng , 

vị ngọt, giòn dai  Theo sách y học, nhãn có nhiều công dụng, từ quả nhãn có 

thể l m được nhiều món  n    dưỡng  M t trong những món  n đó l  chè hạt 

sen long nhãn - s  kết hợp h i hòa của tinh hoa hương sắc mùa hè  Đây là 

món  n giải nhiệt rất tốt, hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ, tốt cho hệ thần kinh    

              ĐC.478 
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VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT 

 

 

10.  Trần Thị Thực.  Nhà báo không thẻ và hành trình 20 năm chống 

tiêu cực//Người cao tuổi. - 2020. - Ngày 20 tháng 6. - Tr.11 

Nhà thơ Lê H ng Thiện, sinh n m 1943, tại thôn X ch Đằng, phường 

Lam Sơn, th nh phố Hưng Yên l  H i viên H i nh  v n Việt Nam; ông không 

chỉ viết thơ cho thiếu nhi, chuyện l ng v n nghệ m  ông còn viết   i điều tra 

chống tham nhũng, những sai phạm trong quản lý đất đai ở phường Lam Sơn, 

th nh phố Hưng Yên   

               ĐC.83(92) 

 

 

 

NHÂN VẬT 

  

 

11. An Nhiên.  Nhạc sĩ Phó Đức Phương và sự phiêu linh trong âm 

nhạc//Pháp luật và Xã hội. - 2020. - Ngày 25 tháng 6. - Tr.7 

Nhạc sĩ Phó Đức Phương, sinh n m 1944, quê ở xã Tân Tiến, huyện 

V n Giang, n i tiếng với các ca khúc âm nhạc đỉnh cao như: H  trên núi, M t 

thoáng Tây H , Trên đỉnh Phù Vân, Không thể v  có thể, Chảy đi sông 

ơi…Trong s  nghiệp sáng tác của mình, ông không ngừng tìm tòi, khám phá 

để sáng tạo những   i ca  ất hủ, đi cùng n m tháng  Ông cũng ch nh l  nhạc 

sĩ đã góp phần đưa âm nhạc dân gian đương đại của Việt Nam ng y c ng 

phát triển, được khán giả đặc  iệt yêu th ch  Nhạc sĩ Phó Đức Phương được 

phát hiện ung thư tụy từ đầu n m 2020 v  đang phải nằm viện điều trị  Hiện 

tại sức khỏe của nhạc sĩ đã dần  n định, ông luôn thể hiện s  lạc quan, mạnh 

m  chiến đấu với  ệnh tật  D  kiến, ng y 10/7/2020 tại Nh  hát Lớn H  N i 

đêm nhạc “Khúc hát phiêu ly” của ông s  được th c hiện để tri ân khán giả 

cũng như đ ng viên tinh thần chiến đấu với  ệnh tật của vị nhạc sĩ t i  a  

              ĐC.04(92) 

 

 


