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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 

01. Hải Tiến. Phong trào “nhà sạch, vườn đẹp” ở Tân Dân//Nông 

nghiệp Việt Nam. - 2022. - Ngày 13 tháng 5. - Tr.12 

Hiện nay trên địa bàn xã Tân Dân, huyện Khoái Châu người dân rất có 

ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường, trồng rất nhiều cây xanh và hoa cảnh, 

đường đi lối lại sạch sẽ phong quang, ngõ xóm không rác thải, cống rãnh 

cũng không thoát ra mùi hôi tanh xú uế. Rất nhiều ngôi nhà đã được gắn biển 

“nhà sạch, ngõ sạch” hoặc “nhà sạch, vườn đẹp”.   n 84  số h  trên địa 

bàn xã đã th c hiện phân loại và xử lý được g n 400 tấn rác hữu cơ tại nguồn 

dùng làm phân phân bón, thành lập được 7 Câu lạc b  Phụ nữ nói không với 

túi nilon và sản phẩm nh a dùng m t l n. Bước đ u, 100  số h  dân trên địa 

bàn xã không còn sử dụng túi nilon trong dịp lễ, tết, đám cưới.  goài ra, H i 

 iên hiệp Phụ nữ xã còn tiến hành xây d ng “ ường hoa phụ nữ” với t ng 

chiều dài trên 8km.... 

ĐC.2 

 

02. Thái Yến. Hưng Yên: tăng đãi ngộ, doanh nghiệp vẫn khát lao 

động//Đại biểu nhân dân. - 2022. - Ngày 07 tháng 5. - Tr.7 

Th c hiện  ghị quyết số 128/ Q-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 

ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19”, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã và đang tập 

trung đẩy mạnh, mở r ng sản xuất, kinh doanh, d n hồi phục sau ảnh hưởng 

của đại dịch. H u hết người lao đ ng đã quay trở lại làm việc, nhiều doanh 

nghiệp đưa ra các chế đ  đãi ng  hấp dẫn để thu hút lao đ ng, nhằm đáp ứng 

nhu c u mở r ng sản xuất kinh doanh, song việc tuyển dụng không hề dễ 

dàng, nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu lao đ ng, nhất là lao đ ng ph  thông bởi 

nguồn cung khan hiếm. 

ĐC.2 

 

03. Hà Linh.  Phát hiện hàng loạt vụ phân bón giả, kém chất 

lượng//Báo An ninh Thủ đô. - 2022. - Ngày 06 tháng 5. - Tr.8 

  c lượng Quản lý thị trường (Q TT) tỉnh Hưng Yên đã kiểm nghiệm 

chất lượng 9 mẫu phân bón của 4 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh, kết quả 

cho thấy: 3 mẫu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng 

và 1 mẫu là hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng.   c lượng Q TT tỉnh 

Hưng Yên đã quyết định xử phạt vi phạm với các h  kinh doanh như sau: 7,5 

triệu đồng đối với h  kinh doanh Trịnh Chí Thanh (thôn  ễ Châu, xã Hồng 

 am, thành phố Hưng Yên); 30 triệu đồng đối với Công ty T HH thương mại 

Tuấn Tú (xã Phạm  gũ  ão, huyện Kim   ng); 70 triệu đồng đối với h  kinh 

doanh  ê Văn Chìu (Thị trấn  ương Bằng, huyện Kim   ng).... 

ĐC.2 
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KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

04. Phạm Khánh. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hưng Yên: ôn tập phù 

hợp năng lực học sinh//Giáo dục và Thời đại. - 2022. - Ngày 12 tháng 5. - 

Tr.7 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022 của tỉnh Hưng Yên d  

kiến diễn ra vào ngày 08 - 09/6 với 3 môn Toán,  gữ văn và bài thi t ng hợp 

gồm Tiếng Anh,  ịch sử và Sinh học. Theo đánh giá, chất lượng học sinh lớp 

9 năm nay không tốt bằng mọi năm do phải học tr c tuyến kéo dài, tỉnh đã 

điều chỉnh giảm số lượng ph n thi của bài thi t ng hợp. Hiện nay, các trường 

THCS trên địa bàn tỉnh đang tích c c hoàn thành chương trình năm học và 

ôn tập cho học sinh lớp 9. 

ĐC.533 

 

 

LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

 

 

 05. Đào Thị Tròn. Chùa Minh Thắng: danh lam cổ tích vào bậc nhất 

nước Nam//Người cao tuổi. - 2022. - Ngày 11 tháng 5. - Tr.7 

 Chùa Minh Thắng, thôn Yên Phú, xã  iai Phạm, huyện Yên Mỹ được 

xây d ng đ u thế kỷ XVII (1603) do bà Thể Thị  ghiêm (hiệu Minh Ân) phát 

thiện tâm, làm công đức. Trong hai cu c kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, 

chùa Minh Thắng là nơi che giấu cán b  cách mạng, mở các lớp Bình dân 

học vụ....Trải qua thời gian, thăng tr m của lịch sử, chùa Minh Thắng luôn 

được người dân địa phương và phật tử g n xa công đức, ủng h , tu sửa, nâng 

cấp ngày càng khang trang, to đẹp. 

      ĐC.96 
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