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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.   Q. Khánh.  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng 

dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX//Đại biểu 

nhân dân.- 2020. - Ngày 26 tháng 10. - Tr.1,2; cũng xem Nhân dân. - 2020. - 

Ngày 26 tháng 10. - Tr.1,2 

Ngày 25/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 

XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, 

với sự tham dự của 339 đại biểu đại diện cho trên 69.000 đảng viên thuộc 13 

Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Tòng Thị 

Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Cùng dự 

có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban 

ngành Trung ương và tỉnh Hưng Yên. Giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hưng Yên 

có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,38%/năm. Giá trị sản xuất: 

nông nghiệp, thủy sản tăng 2,78%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng 

10,3%/năm; thương mại, dịch vụ tăng 6,84%/năm. Kim ngạch xuất khẩu bình 

quân tăng 16,19%/năm. 

            ĐC.15 

 

02.  Khổng Hà. Xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, 

nông nghiệp hiệu quả cao//Công an nhân dân.- 2020. - Ngày 26 tháng 10.- 

Tr.1,2; cũng xem: Quân đội nhân dân. - 2020. - Ngày 26 tháng 10.- Tr.1,2 

Từ ngày 24-26/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Đảng 

bộ tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường 

trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Hưng Yên tiếp tục đoàn kết, thống 

nhất, xây dựng thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, 

phát triển nhanh và bền vững. 

            ĐC.2 

 

03. TTXVN.  Hưng Yên cần làm tốt quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2045//Hà Nội mới. - 2020. - Ngày 26 tháng 10.- 

Tr.1,2 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã phát huy tinh 

thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt 

mức 15 chỉ tiêu chủ yếu, một chỉ tiêu cơ bản hoàn thành theo Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII đã đề ra. Kinh tế duy trì phát triển 

ổn định với chất lượng tăng trưởng được cải thiện, bình quân giai đoạn 2016 

- 2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,38%/năm, quy mô kinh tế năm 2020 

đạt hơn 102.000 tỷ đồng, tăng 1,73 lần so với năm 2015. Phát biểu tại Đại 

hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường 

trực Quốc hội nhấn mạnh: Hưng Yên cần quan tâm làm tốt quy hoạch tỉnh 
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giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch cấp 

quốc gia, quy hoạch vùng để làm định hướng phát triển; chủ động đẩy mạnh 

liên kết vùng, có giải pháp huy động nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng hệ 

thống cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông thiết yếu, hạ tầng khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, năng lượng bền vững, công nghệ thông tin cho 

chuỗi đô thị trong tỉnh... 

            ĐC.2 

 

04.  PV. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên kết thúc thành công//Đại 

biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 27 tháng 10. - Tr.1,3 

Ngày 26/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 

XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết thúc thành công. Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ 

tỉnh Hưng Yên phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 

7,5-8%/năm. Đến năm 2025: GRDP bình quân đầu người 130 triệu 

đồng/năm. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, thủy sản 6%; công nghiệp - xây 

dựng 66%; thương mại, dịch vụ 28%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 21.500 

tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 8,5 tỷ USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 

1%...Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 52 đồng chí. Đồng chí 

Đỗ Tiến Sỹ tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

            ĐC.2 

 

05. Hoàng Phong. Ông Đỗ Tiến Sỹ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng 

Yên//Tiền Phong. - 2020. - Ngày 27 tháng 10.- Tr.3 

Ngày 26/10/2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh khoá XIX. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX đã bầu 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 ủy viên. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí 

thư Tỉnh ủy khóa XVIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX; Phó Bí thư gồm 

các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần 

Quốc Toản, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và 

Trần Quốc Văn, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. 

            ĐC.2 

 

 06.  H.G. Hưng Yên có thêm 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới//Nông 

thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 30 tháng 10. - Tr.14 

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận 3 huyện: Tiên Lữ, 

Kim Động, Yên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019. Thủ tướng 

Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố, khen thưởng 

theo quy định và chỉ đạo UBND 3 huyện Tiên Lữ, Kim Động, Yên Mỹ tiếp tục 

duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và 

môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM. 

ĐC.2 
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KINH TẾ 

 

 

07.  Thu Hà.  Hưng Yên: Nhiều mô hình nông dân liên kết có thu nhập 

tiền tỷ//Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 29 tháng 10. - Tr.8 

Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tích 

cực vận động, hỗ trợ hội viên liên kết sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi; lựa chọn những loại cây, con cho giá trị kinh tế cao, trong đó nổi 

bật là mô hình nuôi cá đặc sản trên sông, trồng cây có múi đặc sản cho thu 

nhập tiền tỷ. Điển hình như Chi hội nuôi trồng thủy sản Hội Nông dân xã 

Hàm Tử, huyện Khoái Châu gồm 21 thành viên, với diện tích trên 2 mẫu ao, 

hồ, doanh thu 7 tỷ đồng/năm; Chi hội VAC Hội Nông dân xã Dân Tiến gồm 

48 thành viên, diện tích 58 mẫu ao, thu nhập 6,4 tỷ đồng/năm và Tổ hội trồng 

cây giống Hội Nông dân xã Ông Đình gồm 32 thành viên, diện tích canh tác 

28 mẫu, cho thu nhập 3,6 tỷ đồng/năm... 

            ĐC.4 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


