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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 
 

01.   Lưu Ly.  Công việc gốc của Đảng từ cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Hưng Yên//Xây dựng Đảng. - 2021. - Năm 2021. - Số 7. - Tr.11 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tại những nơi khó khăn do thiếu nguồn 

nhân sự cán bộ chủ chốt, tỉnh Hưng Yên thực hiện chủ trương điều động, luân 

chuyển cán bộ cấp ủy cấp trên về đảm nhiệm chức danh cán bộ chủ chốt cấp 

xã để đào tạo bồi dưỡng, đồng thời bổ sung đội ngũ cán bộ mà địa phương 

cần. Qua đánh giá, cán bộ luân chuyển về cơ sở cơ bản phát huy tốt năng lực 

chuyên môn, sở trường công tác, giúp địa phương khắc phục hạn chế, phát 

huy thế mạnh,100% tái cử cấp ủy và các chức danh khác với mức tín nhiệm 

cao. 

ĐC.2 
 

02.  Khắc Hạnh - Ngô Sơn.  Viết tiếp bài: “Huyện Văn Lâm, Hưng 

Yên, lạ lùng nhà máy xây công khai trên đất nông nghiệp”. Công ty TNHH 

Công nghệ cây xanh Hưng Yên từng bị UBND tỉnh xử phạt trên 200 triệu 

đồng//Pháp luật và Xã hội. - 2021. - Ngày 20 tháng 7. - Tr.4 

Phóng viên Báo Pháp luật và Xã hội tiếp tục tìm hiểu, phản ánh việc 

Công ty TNHH Công nghệ xanh Hưng Yên (xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm) 

không chỉ tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tiến hành xây dựng công 

trình, nhà máy khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép mà còn bị công 

dân tố cáo về hành vi chiếm giữ tài sản đất nông nghiệp của người dân trên 

địa bàn. 

ĐC.2 
 

03.  Hạ Linh.  Bắt đối tượng sát hại chủ cửa hàng quần áo ở Hưng 

Yên//An ninh Thủ đô. - 2021. - Ngày 20 tháng 7. - Tr.15; cũng xem: Gia đình 

và Xã hội. - 2021. - Ngày 22 tháng 7. - Tr.13 

Ngày 19/7/2021, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt giữ Vũ Văn 

Khải (sinh năm 1985), đối tượng liên quan đến vụ án giết người, khi đang lẩn 

trốn tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trước đó, khoảng 20 giờ 

ngày 18/7/2021, Công an huyện Văn Giang nhận được tin báo của người dân 

về việc tại cửa hàng thời trang Dung Huyền (số 207 phố Văn Giang, thị trấn 

Văn Giang, huyện Văn Giang) do chị Lê Thị Thanh D (sinh năm 1983, ở xã 

Tân Châu, huyện Khoái Châu) làm chủ có xảy ra xô xát, dẫn đến án mạng. 

Một người đàn ông lạ mặt mặc áo cộc tay, quần bò màu đen, đội mũ lưỡi trai, 

đeo khẩu trang, dùng dao đâm chị Lê Thị Thanh D tử vong, cháu Lê Thị Thùy 

D (sinh năm 2004, bán hàng thuê) bị thương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 

Ban chuyên án đã bắt được nghi phạm gây án là Vũ Văn Khải. Bước đầu, 

nghi phạm Khải đã thừa nhận hành vi tội ác của mình. Công an tỉnh Hưng 

Yên đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định. 

ĐC.226 
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KINH TẾ 

 
 

04.  Dư Minh Uyên.  Hợp lực giúp dân giảm nghèo bền vững//Pháp 

luật Việt Nam. - 2021. - Ngày 20 tháng 7. - Tr.12 

Tín dụng chính sách (TDCS) do Ngân hàng Chính sách xã hội 

(NHCSXH) Hưng Yên triển khai trong những năm qua đã đạt hiệu quả, góp 

phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nông thôn phát triển, nâng cao thu nhập 

và cải thiện đời sống người dân. Tính đến hết tháng 6/2021, tổng nguồn vốn 

tín dụng của NHCSXH Hưng Yên đạt hơn 3.051 tỷ đồng. Doanh số cho vay 6 

tháng đầu năm 2021 đạt 475,634 tỷ đồng, có 12.380 lượt hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách khác được vay vốn TDCS xã hội, góp phần hỗ trợ kịp thời 

vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 1.392 lao động, giúp gần 

900 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí 

học tập, xây dựng và cải tạo 13.096 công trình nước sạch, vệ sinh môi 

trường, giúp 82 hộ gia đình có nhà ở ổn định... 

ĐC.4 

 

05.  Lê Hồng Thiện.  Cây nhãn tổ trước cửa chùa Phố Hiến// Người 

cao tuổi. - 2021. - Ngày 22 tháng 7. - Tr.9 

Cây nhãn tổ có tuổi thọ hơn 300 năm, tọa lạc tại di tích chùa Phố 

Hiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên. Đây là cây nhãn tổ duy nhất 

còn lại ở đất Hưng Yên, thuộc giống nhãn lồng thực thụ, quả gần bằng quả 

vải thiều, vỏ mỏng, cùi dày, có hàm lượng đường cao, hạt bé bằng hạt ngô. 

Cây nhãn tổ vốn có hai nhánh (còn gọi là cây nhãn hai thân), cành lá sum 

suê, nhưng vì tuổi cao, thân cây nhãn mục rỗng bên trong nên cách đây mấy 

chục năm cây bị gãy chỉ còn lại một nhánh. Hiện nay, cây nhãn tổ cao khoảng 

5 mét, gốc có chu vi khoảng 2 mét. 

ĐC.424.5 

 

06.  Nhóm PV.  Mở “cánh cửa lớn” cho nông nghiệp//Nhân dân. - 

2021. - Ngày 20 tháng 7. - Tr.7 

Trong xu thế hội nhập, để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, liên 

kết là nhu cầu bức thiết, điều kiện mang tính sống còn, đồng thời  mở ra 

“cánh cửa lớn” để nông nghiệp Việt Nam hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế 

toàn cầu. Những năm gần đây, từ nhu cầu  thực tế, liên kết trong sản xuất, 

cung ứng các dịch vụ nông nghiệp đã đưa nhiều nông dân xích lại gần nhau, 

lập nên những hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán...hoạt động rất hữu ích, hiệu 

quả. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có 322 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, trong 

đó nhiều HTX thực hiện liên kết hiệu quả như: HTX nhãn lồng Nễ Châu, xã 

Hồng Nam, thành phố Hưng Yên; HTX dịch vụ tổng hợp xã Việt Hưng, huyện 

Văn Lâm; HTX dịch vụ, chăn nuôi nông nghiệp Ðức Thắng, huyện Tiên Lữ. 

Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tại các HTX trên địa bàn đóng vai trò 
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quan trọng trong việc hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa 

quy mô lớn, gắn với sơ chế, chế biến. Ðáng chú ý, trong bối cảnh cạnh tranh 

gay gắt hiện nay, giao dịch nông sản cần có khối lượng lớn, đạt tiêu chuẩn 

chất lượng, giao hàng đúng lúc...thì vai trò đó càng có cơ hội phát huy. 

ĐC.4 
 

07.  Thanh Hà.  Hỗ trợ tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên trên sàn thương 

mại điện tử//Hà Nội mới. - 2021. - Ngày 20 tháng 7. - Tr.4; Nông thôn ngày 

nay. - 2021. - Ngày 23 tháng 7. - Tr.7 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, từ ngày 

15/7/2021, nhãn lồng Hưng Yên đã được nông dân bán trên sàn thương mại 

điện tử Postmart.vn của Bưu điện Việt Nam. Dự kiến, Vietnam Post sẽ hỗ trợ 

tỉnh Hưng Yên tiêu thụ khoảng 3% - 5% sản lượng, tương đương 1.500 tấn 

nhãn qua sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Từ tháng 6/2021, Vietnam 

Post đã trực tiếp xuống các nhà vườn để hướng dẫn người dân cách thức mở 

gian hàng, chụp ảnh, đăng bán sản phẩm, theo dõi đơn hàng, đóng gói, bảo 

quản, vận chuyển nhãn đi các tỉnh, thành phố…Hiện nay, đã có hơn 400 hộ 

gia đình, hợp tác xã tham gia bán hàng trên sàn Postmart.vn. Vietnam Post 

dự kiến sẽ đẩy mạnh kênh xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng như Trung 

Quốc, Mỹ, Nhật Bản qua đường hàng không. 

ĐC.4 
 

08.  TTXVN.  Hưng Yên: HTX đầu tiên xuất nhãn sang EU//Nông 

thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 16 tháng 7. - Tr.10 

Theo ông Trần Văn Mý, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) cây ăn quả 

Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, đơn vị sẽ xuất khẩu lô nhãn 

tươi khoảng 30 tấn sang thị trường EU. Đây là HTX đầu tiên tại Hưng Yên 

xuất khẩu nhãn sang thị trường EU. Vụ nhãn năm 2021, HTX cây ăn quả 

Quyết Thắng có 30ha nhãn trồng theo tiêu chuẩn VietGap với 17 thành viên. 

ĐC.42 

 

09.  Việt Nga.  Tiêu thụ nông sản Hưng Yên, lấy thị trường trong nước 

làm nền tảng//Công Thương. - 2021. - Ngày 19 tháng 7. - Tr.5 

Năm 2021, tỉnh Hưng Yên dự kiến đạt sản lượng lớn về nông sản, 

trong đó sản lượng nhãn ước đạt khoảng 50.000 - 55.000 tấn, cam, bưởi 

khoảng 40.000 - 45.000 tấn, chuối khoảng 70.020 tấn, nghệ khoảng 9.000 tấn 

củ, thịt hơi các loại khoảng 130.500 tấn…Dưới tác động tiêu cực của dịch 

bệnh, tình hình tiêu thụ nhãn và nông sản của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Dự 

báo được hiện trạng này, ngày 15/7/2021, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội 

nghị kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên theo hình thức 

trực tiếp kết hợp trực tuyến với 72 điểm cầu trong, ngoài nước. Ngay tại Hội 

nghị, các hợp tác xã trồng nhãn đã ký được các hợp đồng liên kết tiêu thụ với 

các doanh nghiệp phân phối bán lẻ. 

ĐC.4 
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