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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Cao Sơn.  Bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên//Thanh tra. - 

2019. - Ngày 06 tháng 8 - Tr.4 

Ngày 01/8/2019, Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố 

quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh. Ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí 

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định số 1618/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh đối 

với ông Đào Văn Sơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, phụ trách, điều hành Thanh 

tra tỉnh giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh, thời hạn 5 năm kể từ ngày 

01/8/2019. 

ĐC.2 

 

02.  Phạm Hà.  Hưng Yên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân 

cư//Nhân dân. - 2019. - Ngày 04 tháng 8. - Tr.3 

Việc quy định các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Tỉnh 

ủy viên đi cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 895-QÐ/TU ngày 

16/5/2013 của Ban Thường vụ tỉnh Hưng Yên đã có tác động tích cực trong 

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, góp phần quan trọng thúc đẩy 

phát triển kinh tế, xã hội, ổn định trật tự, an ninh ở địa phương. 

ĐC.2 

 

03.  Nguyễn Ánh.  Giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng//Đại 

biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 07 tháng 8 - Tr.4 

Đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh trong giải quyết, trả lời kiến nghị 

cử tri thời gian qua, các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên cho rằng, kết quả này 

đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước, bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố niềm tin trong nhân dân đối với hoạt 

động của chính quyền địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

Đặng Ngọc Quỳnh cho biết: Thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức 

năng, các địa phương sớm rà soát, xem xét để giải quyết, trả lời kịp thời các 

kiến nghị chính đáng của cử tri. 

ĐC.222 

 

04.  Bách Hợp.  Hưng Yên: Tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động cho 

đại biểu//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 07 tháng 8. - Tr.4 

Ngày 06/8/2019, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với 

Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử thuộc Ủy ban Thượng vụ Quốc hội tổ 

chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện, 

thị, thành phố năm 2019. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các Báo 

cáo viên trao đổi về 4 chuyên đề quan trọng liên quan trực tiếp đến các hoạt 

động của HĐND đó là: Trách nhiệm của HĐND trong ban hành biện pháp 



Thư mục trích báo, tạp chí phản ánh về Hưng Yên 

THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN - Số 4 – Bạch Đằng- Minh Khai – thành phố Hưng Yên 

 
2/4 

 

  

 

 

bảo vệ môi trường và thực hiện giám sát về bảo vệ môi trường; thẩm quyền 

và trách nhiệm của Thường trực HĐND trong giải quyết các vấn đề phát sinh 

giữa hai kỳ họp sau khi có Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 

30/01/2019 của UBTVQH hướng dẫn một số hoạt động HĐND; HĐND với 

việc ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách đất đai tại địa phương; 

vai trò của HĐND trong việc cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh.... 

ĐC.222 

 

05. Quốc Trần.  Hưng Yên: Làm con đường 400m, Giám đốc Công ty 

Hoàng Anh “ăn” tiền 2 lần//Nhà Báo và Công luận. - 2019. - Từ ngày 09-15 

tháng 8. - Tr.14 

Báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh của người dân và một 

số doanh nghiệp trên địa bàn thôn Phương Tòng, xã Hùng An, huyện Kim 

Động về việc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh (Công ty 

Hoàng Anh) do ông Nguyễn Văn Thuyết làm Giám đốc thực hiện dự án xây 

dựng con đường từ tuyến đê 378 (đê sông Hồng) đến ngã tư đê bối chắn lũ tả 

sông Hồng (dài khoảng 400m, rộng 6,5m) đã "ăn" tiền 2 lần từ việc đóng góp 

của doanh nghiệp và tiền ngân sách Nhà nước. Hiện nay, Công an tỉnh Hưng 

Yên đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc trên. 

ĐC.226 

 

06.  Quốc Trần.  Kim Động (Hưng Yên): Cơ quan chức năng làm ngơ, 

bến bãi ngang nhiên hoạt động trong mùa mưa//Nhà Báo và Công luận. - 

2019. - Từ ngày 02-08 tháng 8. - Tr.14 

Theo quy định, thời điểm mùa mưa lũ (từ 01/5 - 31/10 hàng năm), bến 

bãi phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, dọc tuyến sông Hồng chảy qua địa bàn 

huyện Kim Động, hàng loạt bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng vẫn 

vô tư hoạt động, những chiếc xe cơi nới thùng thành có dấu hiệu quá tải được 

huy động để vận chuyển vật liệu xây dựng chạy ầm ầm tàn phá đê trước sự 

làm ngơ của chính quyền địa phương khiến dư luận vô cùng bức xúc. 

ĐC.226 

 

07.  Trung Thứ.  Tai nạn giao thông làm người đi xe đạp tử vong tại 

Hưng Yên: Lý do không khởi tố vụ án có thỏa đáng?//Pháp luật Việt Nam. - 

2019. - Ngày 09 tháng 8. - Tr.14 

Ông Đào Xuân Vĩnh (trú tại phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào) gửi đơn 

phản ánh đến Báo Pháp luật Việt Nam về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thị xã Mỹ Hào ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ 

tai nạn giao thông (TNGT) khiến bố ông tử vong là chưa thỏa đáng và còn có 

nhiều uẩn khúc. Theo ông Vĩnh, vào khoảng 11h ngày 12/7/2017 tại 

Km28+630 (thuộc tổ dân phố Đọ, phường Bạch Sam), bố ông là Đào Văn Tứ 

(sinh năm 1954) điều khiển xe đạp đi qua quốc lộ 5A đã bị Nguyễn Văn 
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Quynh (sinh năm 1975, trú cùng địa phương) điều khiển xe máy (theo chiều 

Hà Nội đi Hải Dương) tông trúng, làm ông Tứ bị thương nặng phải đi viện 

cấp cứu điều trị, đến ngày 23/12/2017 thì tử vong do trấn thương sọ não. Vụ 

việc cũng đã được Thanh tra Bộ Công an có nhiều văn bản chuyển khiếu nại 

đến Công an, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã Mỹ Hào và VKSND 

tỉnh Hưng Yên để xem xét, xử lý ...nhưng theo ông Vĩnh, đến nay gia đình vẫn 

chưa nhận được hồi đáp nào. 

ĐC.226 

 
 

KINH TẾ 

 

 

08.  Cao Huy.  Hưng Yên mất mùa nhãn//Nông nghiệp Việt Nam. - 

2019. - Ngày 06 tháng 8. - Tr.11 

Năm 2018 sản lượng nhãn của tỉnh Hưng Yên đạt trên 42.000 tấn, cao 

nhất từ trước đến nay và được coi là năm được mùa nhãn lịch sử. Nhưng năm 

nay sản lượng nhãn sụt giảm nghiêm trọng, gần như toàn bộ diện tích nhãn tự 

nhiên (ven đường, bờ ao, công sở, vườn hoang) đều không quả, nhiều vườn 

nhãn trồng thâm canh cũng bị mất trắng. Các hộ chuyên trồng nhãn thâm 

canh có chung đánh giá, sản lượng quả năm nay chỉ bằng 30% năm trước. 

ĐC.424.5 

 

09. Hưng Yên: 37 ha ngô nhiễm sâu keo mùa thu//Công Thương. - 

2019. - Ngày 07 tháng 8. - Tr.13 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng 

Yên, hiện sâu keo mùa thu vẫn tiếp tục xuất hiện và gây hại ở các vùng ngô 

trên địa bàn tỉnh với mật độ phổ biến từ 1-2 con/m
2
, nơi cao từ 7-10 con m

2
, 

cá biệt có ruộng lên đến 15-20 con/m
2
. Diện tích bị nhiễm là 37 ha, trong đó 

nhiễm nặng 4 ha. Dự báo trong thời gian tới, sâu sẽ tiếp tục phát sinh gây hại 

ngô trên diện tích rộng và có khả năng gây hại trên cây trồng khác, nguy cơ 

giảm năng suất và sản lượng nếu không được phòng trừ kịp thời. 

ĐC.424.12 

 

10. Lam Thanh.  Trung thu sớm ở làng làm mặt lạ giấy bồi//An ninh 

Thủ đô. - 2019. - Ngày 09 tháng 8. - Tr.10 

Tưởng chừng như đã bị lãng quên theo thời gian nhưng những năm 

gần đây, các mặt hàng đồ chơi Trung thu truyền thống được làm thủ công đã 

tìm lại được vị thế của mình, trong đó có làng đồ chơi Ông Hảo, xã Liêu Xá, 

huyện Yên Mỹ. Những ngày này, không khí Tết Trung thu sớm đã xuất hiện tại 

nơi đây, với những mặt hàng đồ chơi truyền thống như mặt nạ giấy bồi, đầu 

lân đang được những người thợ thủ công lành nghề tất bật làm ra với số 

lượng lớn. 

ĐC.479 
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LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ  

 

11. Tuệ Minh.  Huyền tích về Dương Quý Phi và tục thờ Tứ vị Thánh 

Nương//Pháp luật Việt Nam. - 2019. - Ngày 04 tháng 8. - Tr.9 

Tại Hưng Yên, Nghệ An và nhiều tỉnh, thành khác, Dương Quý Phi và 

Tứ vị Thánh Nương được nhân dân tôn cấp lập đền thờ phụng với nhiều 

huyền tích linh thiêng. Đền Mẫu thờ Dương Quý Phi tọa lạc bên hồ Bán 

Nguyệt thuộc phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Dương Quý Phi là 

Dương Thái hậu được tuyển vào cung thời vua Tống Độ Tông (1265-1274), 

được phong là Dương Thục phi, sinh ra Triệu Cương. Khi Triệu Cương lên 

ngôi phong bà làm Thái hậu. Đền Mẫu xây dựng vào thời Trần Nhân Tông, 

niên hiệu Thiệu Bảo nguyên niên (1279) và đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn 

tạo. Năm 1990, Đền Mẫu đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công 

nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật. 

ĐC.96 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 


