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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Nhóm PV. Công an các địa phương vừa thực hiện bầu cử, vừa 

đảm đảm bảo an ninh trật tự//Công an nhân dân. - 2021. - Ngày 24 tháng 5. - 

Tr.3 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cán bộ, 

chiến sỹ Công an tỉnh Hưng Yên đã chấp hành nghiêm công tác phòng chống 

dịch như sát khuẩn tay, đeo khẩu trang...trong quá trình tham gia bỏ phiếu 

bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho “Ngày hội của toàn dân” 

trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an 

toàn tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm 

bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực bỏ phiếu và các 

địa phương đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội. Mở đợt cao điểm tấn 

công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử; tăng 

cường quản lý cư trú; tổ chức tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, 

trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, tuyến phố, khu dân cư; chủ 

động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

pháp luật, các hoạt động phá hoại cuộc bầu cử. 

ĐC.226 

 

02.  Phương Huyền. Công an tỉnh Hưng Yên trên tuyến đầu chống 

dịch//Công an nhân dân. - 2021. - Ngày 22 tháng 5. - Tr.5 

Là một trong những lực lượng trên tuyến đầu, Công an tỉnh Hưng Yên 

đã tập trung mọi nguồn lực, cùng với các lực lượng chức năng, thần tốc, 

quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm khoanh vùng, dập dịch trong thời 

gian sớm nhất. Từ ngày 29/4/2021 - 19/5/2021, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 30 

trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Toàn tỉnh đã xác 

định được tổng số 873 trường hợp F1, 7.793 F2; 13.947  F3, công tác truy vết 

đang ngày đêm được triển khai với tinh thần "quyết liệt hơn nữa", "thần tốc 

hơn nữa". 

ĐC.226 

 

03. Hồng Ngọc. Hội viên vào cuộc, ruộng đồng xanh-sạch-đẹp//Nông 

thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 28 tháng 5. - Tr.8 

Xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên là một trong những địa 

phương được Hội Nông dân tỉnh chọn đầu tư xây dựng 10 bể thu gom, xử lý 

vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Trung bình mỗi bể chứa thu 

được khoảng 8 kg vỏ bao bì thuốc BVTV. Mỗi năm 2 lần, sau khi kết thúc vụ 

sản xuất, Hội Nông dân xã vận động hội viên tổ chức ra quân thu gom vỏ bao 

bì thuốc BVTV từ các bể chứa về điểm tập kết rác của địa phương để đem đi 

xử lý. Qua 6 năm triển khai, mô hình bể thu gom, xử lý vỏ chai, bao bì thuốc 
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bảo vệ thực vật (BVTV) đã góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường trong sản 

xuất nông nghiệp tại địa phương. 

ĐC.258 

 

04.  Việt Hưng. CCB Luyện Văn Việt: Giám đốc trường mầm non 

luôn chăm lo việc Hội//Cựu Chiến binh Việt Nam. - 2021. - Ngày 26 tháng 5. 

- Tr.6 

Sau hơn 20 năm chiến đấu, trưởng thành trong quân ngũ, đầu năm 

1992, Đại úy Luyện Văn Việt, quê ở thị trấn Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, 

nghỉ hưu. Với kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong quân đội, ông thành lập 

Công ty xây dựng dân dụng. Sau 10 năm tích cóp được chút vốn liếng, vay 

thêm ngân hàng, ông đầu tư 10 tỷ đồng, thầu 5.000m
2
 đất trong 50 năm để 

xây dựng Trường mầm non Hoa Hồng. Từ 4 lớp học với gần hai chục cán bộ, 

giáo viên, sau 15 năm Trường mầm non Hoa Hồng đã có 25 phòng học, 104 

giáo viên và nhân viên, chăm sóc, nuôi dạy 800 trẻ. Lương của giáo viên, 

nhân viên từ 6,5-8 triệu đồng/tháng. Liên tục các năm từ 2015-2020, Trường 

mầm non Hoa Hồng được công nhận là Tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc. 

Với kinh nghiệm tổ chức sản xuất kinh doanh xây dựng, đặc biệt là tổ chức cơ 

sở giáo dục tư thục thành công, năm 2017 ông được bầu làm Phó chủ tịch 

Hội Doanh nghiệp Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên. Cựu chiến binh Luyện Văn 

Việt đã có những cống hiến, đóng góp tích cực trong công cuộc bảo vệ và xây 

dựng quê hương, đất nước, ông vinh dự được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên, 

các cấp, ngành tặng nhiều Bằng khen, hai lần được vinh danh là  “Cựu Chiến 

binh tiểu biểu toàn quốc”… 

ĐC.259 

  

 

 

KINH TẾ 

 

 

05. Hưng Giang.  Hưng Yên: Đẩy mạnh phát triển làng nghề//Nông 

nghiệp Việt Nam. - 2021. - Ngày 25 tháng 5. - Tr.5 

Theo thống kê của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên, đến 

nay, toàn tỉnh có 58 làng nghề và làng có nghề, 39 làng nghề đã được công 

nhận hoạt động. Tính đến tháng 5/2020, tổng số hộ hoạt động sản xuất kinh 

doanh tại các làng nghề là 15.700 hộ; 315 doanh nghiệp; 14 hợp tác xã, tổ 

hợp tác, giải quyết việc làm cho trên 41.000 lao động; doanh thu của các cơ 

sở trong làng nghề đạt trên 7.900 tỷ đồng. Trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên 

có chủ trương sẽ phát triển mạnh các làng nghề sản xuất những sản phẩm có 

giá trị kinh tế cao, thị trường rộng như hoa, cây cảnh, đồ dùng nội thất, mỹ 

nghệ. Cùng đó, khuyến khích sự lan tỏa, cấy nghề truyền thống ra vùng xung 

quanh và đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản phẩm mới; hỗ trợ phát triển làng 
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nghề có điều kiện gắn với du lịch. Cùng đó, hướng tới xây dựng các tour du 

lịch ngay tại làng nghề kết hợp với cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử... 

ĐC.4 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

06. Phạm Hà.  Những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi 

trường làng nghề ở Hưng Yên//Nhân dân. - 2021. - Ngày 24 tháng 5. - Tr.6 

Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có hơn 11.000  cơ sở, hộ gia đình tham gia 

hoạt động sản xuất, kinh doanh ở 58 làng nghề. Trong đó, quy mô hộ gia đình 

chiếm 97,03%; doanh nghiệp nhỏ chiếm 2,85%; hợp tác xã, tổ hợp tác chiếm 

0,12%. Để hỗ trợ làng nghề phát triển bền vững, tỉnh đã tiến hành khảo sát, 

đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề, phân loại và xác định nhóm ngành 

nghề sản xuất chính, từng bước giải quyết, khắc phục ô nhiễm môi trường, cải 

thiện cuộc sống cho nhân dân. 

ĐC.63 
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