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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 
 

01.  P.V.  Hưng Yên: 2 phụ nữ đi xe máy thiệt mạng do va chạm với ô 

tô//Đại đoàn kết. - 2021. - Ngày 25 tháng 01. - Tr.11; cũng xem: Tiền phong. 

- 2021. - Ngày 25 tháng 01. - Tr.11 

Ngày 24/01/2021, tại ngã tư phố Cao huyện Phù Cừ đã xảy ra vụ tai 

nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 phụ nữ tử vong. Xe ôtô biển kiểm soát 

89C-08.130 do anh Đoàn Ngọc Thắng, sinh năm 1970, thị trấn Vương, huyện 

Tiên Lữ điều khiển va chạm với xe máy do chị Bùi Thị Thảo, sinh năm 1994, 

xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ điều khiển, phía sau xe máy chở chị Thái Thị 

Nguyên, sinh năm 1969, xã Đoàn Đào. Hậu quả, do va chạm mạnh nên chị 

Thảo tử vong tại chỗ, chị Nguyên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng 

sau đó không qua khỏi. Cả 2 phương tiện đều hư hỏng. Theo người dân 

chứng kiến vụ việc cùng với hình ảnh camera ghi được cho biết, khi xe ôtô 

đang di chuyển với tốc độ bình thường qua ngã tư thì xe máy vượt đèn đỏ đi 

thẳng với tốc độ rất nhanh lao tới và tông mạnh vào phía sau xe ôtô. Hiện vụ 

việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ. 

ĐC.226 

 

 

KINH TẾ 

 

 

 02.  PV và TTXVN.  Hưng Yên nhân rộng mô hình chuỗi sản xuất, 

tiêu thụ nông sản//Nhân dân. - 2021. - Ngày 25 tháng 01. - Tr.1,2; cũng xem: 

Nông thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 27 tháng 01. - Tr.11 

Tỉnh Hưng Yên đã triển khai thành công đề án "Xây dựng và phát 

triển mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản" theo hướng sản xuất hàng 

hóa chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm. Ðề án đã dành kinh phí hơn 26 

tỷ đồng thực hiện hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, xúc tiến tiêu thụ 

sản phẩm; trong đó, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến vào chuỗi sản xuất 

kinh doanh thực phẩm, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, 

chăn nuôi. Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh xây dựng 

thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác xã 

trong liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ, định 

hướng xuất khẩu. Hiện toàn tỉnh có 26 sản phẩm được đăng ký bảo hộ sở hữu 

trí tuệ; trong đó có ba sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ nhãn hiệu 

cộng đồng. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục hướng dẫn hỗ trợ các cơ sở sản xuất 

và kinh doanh theo hướng mở rộng quy mô, đồng thời, hỗ trợ các doanh 

nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tham gia chương trình 

"Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) nâng cao giá trị gia tăng. 

ĐC.4 
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03.  P.T.  Hưng Yên: Hỗ trợ 30 tỷ đồng nâng hạng sản phẩm OCOP// 

Nông thôn ngày nay. - 2021. -  Ngày 25 tháng 01. - Tr.13 

Tỉnh Hưng Yên dành gần 30 tỷ đồng khuyến khích các địa phương 

thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), với nhiều giải pháp 

thiết thực, giúp các chủ thể tham gia phát triển sản phẩm OCOP đạt hiệu quả 

cao. Tỉnh đã hỗ trợ 3 mô hình phát triển, nâng hạng sản phẩm OCOP cho 4 

hợp tác xã về máy móc, thiết bị, đường giao thông để phát triển, nâng hạng 

sản phẩm. Trong đó, giúp Hợp tác xã nghệ Chí Tân (Khoái Châu) phát triển, 

nâng hạng sản phẩm từ nghệ; Hợp tác xã sản xuất cung ứng rau quả và cây 

dược liệu An Thịnh Phát; Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc (Phù Cừ) được 

hỗ trợ phát triển, nâng hạng sản phẩm dưa lưới, dưa vàng; Hợp tác xã Nhãn 

Miền Thiết huyện Khoái Châu phát triển, nâng hạng nhãn quả tươi, sản phẩm 

chế biến từ nhãn. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố đã lồng ghép các 

chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản phẩm. Tỉnh cũng tạo điều kiện để 

các địa phương thành lập mới 113 hợp tác xã nông nghiệp, hỗ trợ một phần 

kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động quản lý, điều hành, 

sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng; hỗ trợ 50 hợp tác xã mua 

máy, thiết bị sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản sản phẩm và xây dựng kết 

cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

ĐC.4 
 

04.  B.T.  Hưng Yên: Giảm hơn 22% lượng thuốc BVTV//Nông thôn 

ngày nay. - 2021. - Ngày 23 tháng 01. - Tr.10 

Theo tổng hợp của Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh, lượng thuốc 

BVTV sử dụng trong canh tác nông nghiệp trung bình năm 2020 là trên 

67.000 lít thuốc dạng nước và trên 70.000 kg thuốc dạng bột, giảm trên 22% 

so với mức sử dụng năm 2016. Trong những năm gần đây cùng với việc quản 

lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng nhiều nông dân đồng thời kết hợp ứng 

dụng canh tác hữu cơ, sử dụng các chế phẩm sinh học trong phòng trừ sâu 

bệnh đã góp phần làm giảm lượng thuốc BVTV sử dụng trong canh tác nông 

nghiệp. 

ĐC.423 
 

05.  Chí Cường.  Dân Hà Nội rủ nhau sang vựa hoa Xuân Quan chọn 

cây chơi Tết//Gia đình và Xã hội. - 2021. - Ngày 23 tháng 01. - Tr.16 

Cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 20km nên làng hoa Xuân 

Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên là địa chỉ quen thuộc của khá nhiều 

khách hàng Hà Nội. Huyện Văn Giang là nơi có diện tích trồng hoa, cây cảnh 

lớn nhất nhì khu vực miền bắc. Trong khi các xã như Mễ Sở, Liên Nghĩa 

chuyên trồng đào, quất thì người dân xã Xuân Quan lại chú trọng phát triển 

các giống hoa treo, cắm trong nhà, với cả trăm các loài cây cảnh khác nhau, 

đủ để đáp ứng mọi nhu cầu của những người yêu hoa, cho thu nhập cao hơn 

trồng lúa rất nhiều. 

ĐC.424.7 
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06.  Thụy Bình. Độc đáo vướn quất “lộc bình” của lão nông Hưng 

Yên//Khoa học và Đời sống. - 2021. - Ngày 27 tháng 01. - Tr.20 

Gắn bó với nghề trồng quất cảnh đã hơn 10 năm, ông Nguyễn Trung 

Thành, thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang cho biết, vườn nhà 

ông hiện có khoảng hơn 300 cây quất cảnh lớn, nhỏ, trong đó có 30 cặp quất 

"lộc bình". Tất cả đều được ông chăm sóc tỉ mỉ, tạo thế rất công phu, để phục 

vụ nhu cầu của người dân mỗi dịp tết đến xuân về. Mỗi cây quất “lộc bình" 

có chiều cao khoảng 3m và có đường kính thân là 1,2m, hình dáng cân đối 

giống chiếc lục bình, có phần cành lộc vươn cao lên trên. Năm nay, một cặp 

quất "lộc bình" có giá dao động từ 20 - 25 triệu đồng/cặp, giảm gần chục 

triệu so với trước đây do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

ĐC.424.7 

 

07.  Quang Vững.  Hưng Yên công bố dự án bất động sản hơn 1.200 

tỷ đồng//Khoa học và Đời sống. - 2021. - Ngày 22 tháng 01. - Tr.13 

Sở Khoa học và Đầu tư tỉnh Hưng Yên vừa công bố thông tin Dự án 

Đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại tổng hợp và Nhà ở khu công nghiệp 

Phố Nối tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Dự án có diện tích đất sử dụng 

khoảng 14,05ha, với quy mô dân số dự kiến khoảng 1.800 người, tổng mức 

đầu tư khoảng 1.244,5 tỷ đồng. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án là 5 năm kể 

từ ngày dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, công nhận 

là chủ đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. 

ĐC.441 

 


