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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  M.N.  Phù Cừ: Đột phá từ một vùng thuần nông//Nông thôn ngày 

nay. - 2020. - Ngày 24 tháng 8. - Tr.14 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Phù Cừ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

chuyển đổi mạnh mẽ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 

hóa chất lượng cao và đã tạo nhiều bứt phá. Từ một vùng quê thuần nông còn 

khó khăn, huyện Phù Cừ vươn lên trở thành một trong sáu huyện phát triển 

mạnh của  tỉnh Hưng Yên, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Sau 

9 năm triển khai, toàn huyện đã huy động được trên 4.300 tỷ đồng xây dựng 

nông thôn mới, là điểm sáng đi đầu khi chuyển đổi hơn 1.200 ha đất trồng lúa 

để hình thành vùng cây ăn quả quy mô lớn, hiệu quả cao như: Trồng cam tại 

các xã Tam Đa, Tiên Tiến, Nguyên Hòa, Minh Tân; vải lai chín sớm tại các 

xã Tam Đa, Minh Tiến; vải trứng tại xã Phan Sào Nam... 

            ĐC.2 

      

02.  Nguyễn Nga.  Huyện Văn Giang (Hưng Yên): Vận động ủng hộ 

Quỹ Vì người nghèo đạt trên 2,9 tỷ đồng//Đại đoàn kết. - 2020. - Ngày 23 

tháng 8. - Tr.4 

Từ năm 2015 đến nay, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo huyện Văn 

Giang đã vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ Vì 

người nghèo đạt trên 2,9 tỷ đồng. Trong đó, cấp huyện vận động được trên 

1,5 tỷ đồng; cấp xã vận động được trên 1,4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, huyện 

đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 137 căn nhà đại đoàn kết; hỗ trợ hộ nghèo 

về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ -TTg ngày 12/12/2008 của Thủ 

tướng Chính phủ; hỗ trợ 160 hộ nghèo khám, chữa bệnh, phát triển sản 

xuất… 

            ĐC.2 

 

03.  Dọa giết vợ, con//Nhân dân. - 2020. - Ngày 22 tháng 8. - Tr.8 

Ngày 21/8/2020, Công an huyện Phù Cừ cho biết đã bắt giữ đối tượng 

Lê Anh Văn (thôn Tống Xá, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ) về hành vi tra 

khảo, hành hung vợ. Tại hiện trường, Công an đã thu giữ một khẩu súng tự 

chế, bốn viên đạn đồng đã được nhồi thuốc, tám vỏ đạn đồng qua sử dụng và 

nhiều vật chứng khác liên quan. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy đối tượng 

Văn dương tính với ma túy. Hiện Công an huyện Phù Cừ đang tạm giữ đối 

tượng, tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

            ĐC.226 
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04.  Thanh Hà.  Tỉnh Hưng Yên: Hiệu ứng tích cực từ hoạt động chăm 

sóc người cao tuổi//Người cao tuổi. - 2020. - Ngày 22 tháng 8. - Tr.5 

Với phương châm "hoạt động đều, chắc, hiệu quả", nhiều năm qua, 

Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiệm vụ và đạt nhiều 

kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế, cùng cấp ủy, chính quyền địa 

phương bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Để tạo nguồn lực tốt bảo đảm 

hoạt động, Hội chú trọng công tác xây dựng quỹ, vận động xã hội hóa, thu 

hút mọi tập thể, cá nhân chung tay chăm lo NCT. Các loại quỹ chi dùng vào 

việc tổ chức hội nghị, khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc, thăm hỏi hội 

viên ốm đau, giúp hội viên nghèo vay vốn phát triển kinh tế gia đình, cải thiện 

cuộc sống. 

            ĐC.258 

 

05. Đức Thịnh. Nông dân Hưng Yên thu “trái ngọt” sau 10 năm//Nông 

thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 26 tháng 8. - Tr.8 

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp Hội 

tăng cường hoạt động dịch vụ, hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho nông dân phát triển 

sản xuất, kinh doanh; vận động hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các 

hình thức kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết sản xuất...Cùng với đó, các cấp Hội 

đẩy mạnh hoạt động phối hợp dạy nghề; cung ứng phân bón theo phương 

thức trả chậm; xây dựng, phát triển, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ 

nông dân (HTND)...Các dự án được vay vốn Quỹ HTND bước đầu đã phát 

huy hiệu quả, tăng thu nhập cho các hộ nông dân. Điển hình như: Dự án 

trồng nhãn tại xã Bình Kiều, dự án trồng nghệ tại xã Chí Tân, dự án nuôi thả 

cá nước ngọt ở xã Liên Khê...đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động với 

thu nhập bình quân từ 45 - 55 triệu đồng/người/năm. 

            ĐC.258 

 

06.  Hà Anh. Hưng Yên: Chưa có đoàn viên, người lao động mắc 

Covid-19//Lao động. - 2020. - Ngày 25 tháng 8. - Tr.5 

Ngày 24/8/2020, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch Liên 

đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên cho biết, qua tổng hợp báo cáo từ các công 

đoàn cơ sở, toàn tỉnh hiện nay chưa có cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên 

chức lao động có biểu hiện mắc bệnh covid-19. Để khắc phục và chia sẻ 

những khó khăn với doanh nghiệp và người lao động, ngoài những đối tượng 

được hưởng trợ cấp của Chính phủ, LĐLĐ tỉnh đã trao 6.000 suất quà tặng 

công nhân lao động có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, 

công nhân có hoàn cảnh khó khăn... 

            ĐC.26 
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07.  Hà Thủy.  Điểm sáng trong phát triển BHYT học sinh, sinh 

viên//Bảo hiểm xã hội. - 2020. - Số 399. - Tr.21-23 

Từ năm 2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hưng Yên thực hiện 

chính sách của tỉnh trích hỗ trợ 30% mức đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngân 

sách nhà nước đối với học sinh tiểu học, THCS, THPT, nâng tổng mức hỗ trợ 

cho đối tượng này lên 60%. Chính vì vậy, tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh, sinh 

viên tăng dần qua các năm và tiệm cận đến 100% HSSV tham gia. Hưng Yên 

là một trong những tỉnh có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT cao trong 

cả nước. Năm học 2020-2021, BHXH tỉnh đặt mục tiêu có 100% số học sinh, 

sinh viên tham gia BHYT. 

            ĐC.265 

 

 

KINH TẾ 
 
 
 

08.  Bình Nhi.  Người nghèo Văn Giang đổi đời từ tín dụng chính 

sách//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 25 tháng 8. - Tr.7 

Vốn là huyện thuần nông, cây trồng chủ yếu là đay, ngô, đỗ và lạc 

nhưng hiện nay huyện Văn Giang đã trở thành một trong những vựa sản xuất, 

kinh doanh hoa, cây cảnh lớn nhất cả nước. Đời sống người dân ổn định và 

sung túc; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 1,5%. Có được kết quả này, ngoài những 

định hướng phát triển đúng đắn, phù hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự 

đồng thuận của nhân dân, còn có sự hỗ trợ kịp thời từ các chương trình tín 

dụng chính sách. Để làm tốt công tác vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội 

(NHCSXH) huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ 

chức chính trị xã hội nhận ủy thác của NHCSXH thực hiện công tác thông tin, 

tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-

19 như gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, cho vay bổ sung đối với khách 

hàng đang vay vốn... 

            ĐC.4 

 

09.  Nguyễn Anh.  Hưng Yên: Xây dựng danh mục dự án gọi vốn đầu 

tư//Công Thương. - 2020. - Ngày 26 tháng 8. - Tr.13 

Mặc dù trên địa bàn tỉnh đã có một số dự án, doanh nghiệp tham gia 

vào ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) song sản phẩm làm ra mới đáp ứng 

được tỷ lệ nhỏ, chưa tham gia vào chuỗi cung ứng để cung cấp sản phẩm cho 

doanh nghiệp. Nhằm đẩy mạnh và phát triển ngành CNHT, gia tăng tỷ trọng 

giá trị sản xuất công nghiệp và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Sở Công 

Thương đang tham mưu với tỉnh thực hiện rà soát quy hoạch, điều chỉnh, bổ 

sung các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

gắn với sản xuất và tiêu dụng bền vững. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện đề 

án phát triển CNHT của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến  năm 2030, hoàn 
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thành điều chính bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp phù hợp với 

điều kiện mới, sát với thực tiễn của tỉnh... 

            ĐC.43 

 

 

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT 

 

 

10.  Nguyễn Sơn Hải.  Một tiếng thơ đẫm hương...nhãn lồng//Người 

cao tuổi. - 2020. - Ngày 28 tháng 8. - Tr.8-9 

Bằng tình yêu quê hương và sự say mê với thơ ca, tỉnh Hưng Yên có 

nhiều câu lạc bộ thơ người cao tuổi, trong số đó có câu lạc bộ thơ "Hương 

nhãn lồng" thu hút nhiều người cao tuổi tham gia sáng tác. Tập thơ "Hương 

nhãn lồng"  7 do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành gồm 120 bài 

thơ của 24 tác giả là những lão nông, cán bộ, công chức nghỉ hưu. Đây là 

những cây bút chân thật, chất phác, những cảm xúc, tình cảm được thăng 

hoa, tỏa sáng... 

            ĐC.82 

 
 
      

 

 


