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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  H.Y.  Hưng Yên: “Hàng cây quân dân” gắn kết nghĩa tình//Nông 

thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 23 tháng 9. - Tr.8 

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức phát động 

trồng “Hàng cây quân dân” gồm 1.000 cây bạch đàn lai, xà cừ tại các tuyến 

đường liên thôn, liên xã, nội đồng, tạo bóng mát, cảnh quan xanh tại thôn La 

Chàng, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi và thôn An Tào xã Cương Chính, huyện 

Tiên Lữ. 

            ĐC.2 

 

02.  VH.  Hưng Yên sẽ là một trong ba đô thị của tam giác kinh tế - đô 

thị Nam Hà Nội//Đại đoàn kết. - 2020. - Ngày 20 tháng 9. - Tr.2 

Tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành 

phố Hưng Yên đến năm 2035, với mục tiêu là một trong ba đô thị của tam 

giác kinh tế - đô thị phía Nam Thủ đô Hà Nội, khu vực nối kết vùng Thủ đô 

Hà Nội với vùng Đồng bằng duyên hải Bắc Bộ. Thành phố Hưng Yên được 

quy hoạch sẽ giữ vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, 

xã hội, khoa học, kỹ thuật, công nghệ của tỉnh. Đồng thời là đầu mối giao 

thông của tỉnh và của vùng Đồng bằng sông Hồng; là đô thị lịch sử - văn hóa, 

có điều kiện để phát triển thành trung tâm về thương mại, dịch vụ, du lịch; 

trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của vùng Đồng bằng 

Bắc Bộ. 

            ĐC.2 

 

03.  Hưng Giang.  Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Hưng 

Yên “trải thảm đỏ” thu hút đầu tư vào nông nghiệp//Nông nghiệp Việt Nam. - 

2020. - Ngày 23 tháng 9. - Tr.15 

Trong nhiều nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là thời gian gần đây, lãnh đạo 

tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách ưu đãi, đẩy mạnh 

việc thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, đến nay, toàn tỉnh đã 

thu hút được 224 dự án của doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, 

nông thôn, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng gần 18.000 tỷ đồng. Các lĩnh 

vực đầu tư chủ yếu gồm: xây dựng hệ thống cấp nước sạch; chế biến, bảo 

quản nông sản; thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt; 

sản xuất phân bón; đầu tư chợ ở vùng nông thôn…Riêng giai đoạn 2016-

2020, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 85 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng. 

            ĐC.2 
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04.  Hậu Nguyễn.  Hưng Yên: Vi phạm về môi trường, Công ty 

TNHH ô tô Đông Phong bị phạt 326 triệu đồng//Khoa học và Đời sống.- 

2015. - Ngày 23 tháng 9. - Tr.14 

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định xử phạt 326 triệu đồng 

đối với Công ty TNHH ô tô Đông Phong vì không có báo cáo đánh giá tác 

động môi trường và xả nước thải công nghiệp vượt quy chuẩn kỹ thuật. Công 

ty TNHH ô tô Đông Phong có địa chỉ tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, hoạt 

động trong lĩnh vực kinh doanh, lắp ráp ô tô công suất 7.000 xe/năm. 

            ĐC.2 

 

05.  Phạm Hà.  Những mô hình thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt ở 

nông thôn tỉnh Hưng Yên//Nhân dân.- 2020. - Ngày 19 tháng 9. - Tr.3 

Trước tình trạng môi trường bị ô nhiễm, tỉnh Hưng Yên đã tăng cường 

quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, quan tâm, đầu tư, hỗ trợ công 

tác bảo vệ môi trường, trọng tâm là môi trường nông thôn, nhằm nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, cải 

thiện chất lượng cuộc sống. Những năm qua tỉnh đã xây dựng và nhân rộng 

được nhiều mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả: hàng nghìn bể chứa rác thải 

ngoài đồng, hàng chục nghìn hầm bi-ô-ga, hàng trăm km đường hoa; hơn 

33% số hộ gia đình trong tỉnh đã phân loại, xử lý rác thải hữu cơ; nhiều mô 

hình xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ của Nhật Bản... 

            ĐC.2 

 

06. Từ Phúc.  Hưng Yên: Phát hiện kho hàng chứa hơn 80 tấn vải 

cuộn không rõ nguồn gốc//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 25 tháng 9. - 

Tr.7 

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên cho biết đã kiểm tra, phát hiện 

và thu giữ hơn 80 tấn vải cuộn dùng cho may mặc không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ được cất giữ tại 1 kho hàng tại thành phố Hưng Yên. Theo cơ quan chức 

năng, Đội Quản lý thị trường số 1 Hưng Yên phối hợp với Đội chống buôn 

lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã kiểm tra 2 xe ô tô tải biển kiểm 

soát 89C-085.31 và 89C-079.64 đang bốc dỡ trên 10 tấn vải cuộn tại một kho 

hàng ở đường Bạch Thái Bưởi, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Hai 

lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc, xuất 

xứ hàng hóa. Quá trình làm việc với đoàn kiểm tra, hai lái xe khai nhận là lái 

thuê, toàn bộ số hàng hóa trên của bà Nguyễn Thị Hiền, địa chỉ tại xã Bình 

Kiều, huyện Khoái Châu. 

            ĐC.226 

 

07.  Xuân An.  Bắt tạm giam kẻ bạo hành con trai 9 tuổi//Tiền phong. 

- 2020. - Ngày 24 tháng 9. - Tr.11 

Ngày 23/9/2020, Công an huyện Khoái Châu cho biết đã bắt tạm giam 

đối tượng Nguyễn Hữu Long (sinh năm 1985, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu) 
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về tội ngược đãi, hành hạ con. Nạn nhân là cháu Nguyễn Hữu H (sinh năm 

2011) con đẻ của Long. Theo cơ quan điều tra, trong quá trình sinh sống tại 

địa phương, Long thường xuyên hành hạ, đánh đập cháu H. Đỉnh điểm là 

ngày 17/9/2020, Long bắt cháu ăn lá lốt sống do không hái rau theo ý mình, 

bắt con cởi quần áo đứng phơi nắng, nằm trên cống nước thải ngoài trời, 

dùng dây lưng, điếu cày để đánh...dẫn đến thương tích vùng đầu, bụng phải 

nhập viện điều trị, bị tổn hại sức khỏe 15%. Đối tượng Long từng có tiền án 

mua bán trái phép chất ma túy, vợ Long cũng đang chấp hành án tù. Từ nhỏ 

cháu H đã không có được sự chăm sóc, yêu thương từ gia đình. 

            ĐC.226 

  

KINH TẾ 

 

 

08.  Nguyễn Hải Tiến.  Liên kết chế biến nông sản//Nông nghiệp Việt 

Nam. - 2020. - Ngày 22 tháng 9. - Tr.4 

Thành lập năm 2018, Hợp tác xã (HTX) Chế biến Nông sản Toàn 

Phát (xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu) là cơ sở chuyên cung cấp các loại 

nông sản sấy khô như: chuối, nhãn, vải, mít, mướp đắng và các loại rau củ 

quả khác. Hiện tại, mỗi ngày HTX có thể đưa vào chế biến khoảng 2.000 kg 

quả tươi các loại, không những giúp người dân thoát khỏi nỗi lo "rớt giá" khi 

tới ngày thu hoạch mà còn cho giá trị tăng gấp 2-3 lần so với bán nguyên liệu 

thô. 

            ĐC.4 

 

NHÂN VẬT 

 

 

09.  Hoàng Nguyên Vũ.  “Một kẻ sĩ Bắc Hà tài danh đã đi rồi”//Phụ 

nữ Việt Nam. - 2020. - Ngày 21 tháng 9. - Tr.13; cũng xem: Công an nhân 

dân . - 2020. - Ngày 20 tháng 9. - Tr.6; Đời sống và Pháp luật. - 2020. - Ngày 

21 tháng 9. - Tr.21 

Nhạc sỹ Phó Đức Phương, sinh năm 1944, quê ở thôn Đa Ngưu, xã 

Tân Tiến, huyện Văn Giang nổi tiếng với nhiều ca khúc ca ngợi non nước Việt 

như: Chảy đi sông ơi, Hồ trên núi, Trên đỉnh Phù Vân, Về quê....Ông từng 

làm Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, Phó Chủ 

tịch Hội âm nhạc Hà Nội. Năm 2001, nhạc sỹ Phó Đức Phương được tặng 

Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Sau một thời gian chống chọi 

với căn bệnh ung thư tụy, nhạc sỹ Phó Đức Phương đã trút hơi thở cuối cùng 

vào ngày 19/9/2020, thọ 76 tuổi. Nhưng những sáng tác bất hủ cùng tình yêu 

mà người hâm mộ dành cho ông sẽ sống mãi với thời gian, trong lòng nhiều 

thế hệ nghệ sĩ, khán giả hôm nay và mai sau. 

            ĐC.04(92) 
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