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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01. Bách Hợp.  Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, HĐND 

tỉnh Hưng Yên: Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các giải pháp//Đại biểu nhân 

dân. - 2019. - Ngày 22 tháng 7. - Tr.4 

Tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Hưng 

Yên, hàng loạt các vấn đề “nóng”, bức xúc liên quan đến các lĩnh vực nông 

nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải…đã được giải trình, làm rõ. Hậu chất 

vấn và trả lời chất vấn, cử tri và nhân dân mong muốn các đại biểu, Hội đồng 

nhân dân tiếp tục đôn đốc, giám sát việc thực hiện những giải pháp đã đề ra 

của các trưởng ngành. 

              ĐC.222 

 

02. Phạm Hà.  Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hưng Yên//Nhân dân. - 2019. - Ngày 23 tháng 7. - Tr.3 

Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến 

nghị của cử tri là một trong những chức năng, nhiệm vụ luôn được Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hưng Yên quan tâm: nhiều đơn thư, ý kiến, kiến nghị được tiếp 

nhận, giải quyết, trả lời rõ ràng, kịp thời, đã góp phần nâng cao vai trò, chất 

lượng hoạt động của các đại biểu, HĐND tỉnh và tạo niềm tin của cử tri. 

              ĐC.222 

 

03. Nguyễn Lâm.  Điều tra vụ kẻ lạ đột nhập vào nhà sàm sỡ bé gái// 

Đời sống và Pháp luật. - 2019. - Ngày 23 tháng 7. - Tr.3 

Lãnh đạo xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi xác nhận, trên địa bàn xã đã xảy 

ra vụ việc một người đàn ông lạ đột nhập vào nhà người dân để sàm sỡ bé 

gái. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 20/7/2019, tranh thủ lúc ông Nguyễn Văn 

S (xã Bắc Sơn) vắng nhà, người đàn ông (chưa rõ danh tính) trú tại xã Trung 

Hòa, huyện Yên Mỹ đột nhập vào nhà ông S. Thấy trong nhà chỉ có một mình 

cháu N.T.H. (14 tuổi), đối tượng đã lao vào thực hiện hành vi sàm sỡ cháu H. 

Tuy đã bị cháu H gạt tay ra khỏi người, nhưng đối tượng vẫn tiếp tục có hành 

động sàm sỡ. Đúng lúc đó, bố cháu H là ông S về, phát hiện sự việc đã hô 

hoán để người dân đến bắt giữ và kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng. 

Hiện, vụ việc đang được công an huyện Ân Thi điều tra, xử lý. 

              ĐC.226 

 

04.  Hoàng Phúc.  Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên: Người cao tuổi là 

đối tượng đặc biệt//Người cao tuổi. - 2019. -  Ngày 24 tháng 7. - Tr.5 

Xác định người cao tuổi (NCT) là đối tượng đặc biệt, cần được chăm 

sóc và phát huy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" nên nhiều năm qua Hội 

NCT các cấp huyện Văn Giang đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sôi 

nổi, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Toàn huyện hiện có 17.900 hội viên 
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NCT, sinh hoạt tại 90 chi hội của 11 xã, thị trấn. Hàng nghìn hội viên trực 

tiếp tham gia lao động sản xuất, hàng trăm chủ trang trại làm kinh tế giỏi, 

không chỉ tăng thu nhập, giúp đỡ con cháu mà còn tạo việc làm cho nhiều lao 

động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương. 

              ĐC.258 

 

05.  Thanh Hà.  Xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên: Tiếp 

tục nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau//Người cao tuổi. - 2019. 

- Ngày 25 tháng 7. - Tr.5 

Là mô hình mới, còn nhiều bỡ ngỡ trong chỉ đạo, điều hành, quản lí và 

tổ chức thực hiện, song 2 câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) ở xã 

Tân Châu, huyện Khoái Châu đã phát huy hiệu quả, tạo dấu ấn tốt đẹp trong 

cộng đồng. Phóng viên Báo Người cao tuổi đã có cuộc trao đổi với ông 

Hoàng Quốc Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Châu về 

những vấn đề trên. 

              ĐC.258 

 

06. Thiện Hoàng.  Hưng Yên: Kết nạp mới 697 hội viên//Cựu chiến 

binh Việt Nam. - 2019. - Ngày 25 tháng 7. - Tr.6 

Tính từ đầu năm 2019, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh đã kết nạp mới 

697 hội viên CCB, nâng tổng số hội viên lên trên 69.300.000 hội viên. Hội 

CCB tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho 

392 cán bộ hội cơ sở.  Hiện nay, Hội đang quản lý gần 242 tỷ đồng vốn vay từ 

Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho nhiều hội viên được vay vốn 

phát triển kinh tế. Các câu lạc bộ Cựu Chiến binh - Cựu quân nhân sản xuất, 

kinh doanh của 10 huyện, thành phố hoạt động ổn định, phát triển, tích cực 

tham gia ủng hộ xây, sửa nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn... 

 ĐC.258 

 

07. Hà Anh - Hải Nguyễn.  100 cán bộ công đoàn tiêu biểu dâng hương 

tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh//Lao động. - 2019. - Ngày 20 tháng 7. 

- Tr.4 

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-

28/7/2019), ngày 19/7/2019, đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam, lãnh đạo Tỉnh uỷ Hưng Yên, 10 cán bộ công đoàn xuất sắc được vinh 

dự nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất và 90 chủ tịch công đoàn 

cơ sở tiêu biểu đã tới xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ dâng hoa, hương tưởng 

niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh. 

              ĐC.26 
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KINH TẾ 

 

 

          08. Hưng Giang. Hưng Yên: Duy trì, nâng hạng cho 72 sản phẩm 

OCOP từ 3 sao trở lên//Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 26 tháng 7. - 

Tr.6 

UBND tỉnh Hưng Yên đã ký Quyết định về việc giao chỉ tiêu nâng hạng 

sản phẩm OCOP (là chương trình phát triển kinh tế vùng nông thôn, mỗi xã 

một sản phẩm) của tỉnh giai đoạn 2019-2020. UBND tỉnh giao UBND các 

huyện, thị xã, thành phố duy trì, nâng hạng cho 72 sản phẩm đạt từ 3 sao trở 

lên. Trong đó, 47 sản phẩm đạt 3 sao, 17 sản phẩm đạt 4 sao, 8 sản phẩm đạt 

5 sao. Cùng đó, xây dựng các dự án phát triển mới 8 mô hình du lịch cộng 

đồng tham gia Chương trình OCOP theo Đề án được duyệt gồm: phát triển 

du lịch cộng đồng, du lịch nông trại trồng nhãn lồng, trồng cam tại các xã 

Hồng Nam, Quảng Châu và phường Lam Sơn (thành phố Hưng Yên) gắn với 

du lịch tâm linh khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến. 

              ĐC.4 

 

09.  Thúy Nhi. Hưng Yên: Khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất để 

sản xuất nông nghiệp//Tài nguyên và Môi trường. - 2019. - Ngày 25 tháng 7. - 

Tr.4 

Để phát triển ngành nông nghiệp bền vững, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều 

cơ chế chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp đầu tư, tập trung tích tụ ruộng 

đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn giai đoạn 2017-2020. 

Hiện nay, tỉnh có khoảng 54.000 ha đất sản xuất nông nghiệp (chủ yếu là đất 

canh tác), trên 5.000 ha diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Toàn tỉnh 

có khoảng 200 dự án của doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với 

tổng vốn đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. 

              ĐC.42 

 

10.  PV.  Nhãn Hưng Yên được giá//Nhân dân. - 2019. - Ngày 23 tháng 

7 - Tr.2 

Sản lượng nhãn năm nay của tỉnh Hưng Yên không cao, ước khoảng 

hơn 32.000 tấn, giảm 20% so năm 2018. Hiện nay, tỉnh có khoảng hơn 4.000 

ha nhãn bắt đầu cho thu hoạch. Giá đầu vụ giao động từ 30-50.000 đồng/kg, 

riêng nhãn đường phèn có giá hơn 100.000 đồng/kg. 

              ĐC.424.5 

      

11. Nguyễn Hải Tiến. Nông hộ điển hình nuôi bò sữa//Nông nghiệp 

Việt Nam. - 2019. - Ngày 23 tháng 7. - Tr.11 

Ông Nguyễn Văn Tư ở thôn Đa Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang là 

một trong những điển hình nuôi bò sữa của tỉnh Hưng Yên. Hiện nay, gia đình 

ông Tư có 30 con bò sữa, tận dụng phân để thâm canh cỏ voi cho bò ăn, nước 
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thải đưa xuống hầm biogas lấy khí đốt phục vụ sinh hoạt...trừ chi phí, gia 

đình ông thu lãi 50 triệu đồng/tháng. 

ĐC.426.11 

 

12.  Lê Bền - Phạm Hiếu. Kỳ diệu những đàn lợn sống sót qua dịch tả 

lợn châu Phi//Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 24 tháng 7. - Tr.3 

Dịch tả lợn châu Phi bắt đầu nổ ra và lan nhanh ở xã Đại Đồng, huyện 

Văn Lâm từ khoảng cuối tháng 3 đến giữa tháng 4/2019. Trại lợn nhà chị 

Nguyễn Thị May gồm 200 lợn nái, được bố trí gồm 3 dãy chuồng sát nhau, 

gồm một dãy lợn chửa, dãy lợn mẹ và dãy lợn con cai sữa. Tại thời điểm xảy 

ra dịch, trại có gần 1.000 con lợn con. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, 

toàn bộ hơn 200 lợn nái (gồm lợn chửa và lợn mẹ) và gần 300 lợn con (chủ 

yếu là lợn đang theo mẹ) cũng chết vì dịch. Điều đặc biệt là cách đó một dãy  

chuồng, hơn 600 con lợn con vẫn sống sót và phát triển bình thường, hiện nay 

khoảng 60 - 80 kg/con. 

ĐC.426.2 

 

 

KHOA HỌC – VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

 

 

13.  Vân Anh. Hưng Yên: 4 học sinh “trường làng” đạt điểm 10 môn 

toán Kỳ thi THPT Quốc gia//Giáo dục và Thời đại. - 2019. - Ngày 20 tháng 7. 

- Tr.7 

Trong số 12 điểm 10 tuyệt đối môn Toán tại kì thi THPT Quốc gia năm 

2019, tỉnh Hưng Yên đóng góp 1/3 với 4 học sinh, dẫn đầu cả nước. Điều đặc 

biệt, 4 em đều đến từ các trường huyện, không học trường chuyên, lớp chọn. 

Bốn học sinh đạt điểm 10 môn Toán gồm: Nguyễn Trung Kiên (Trường THPT 

Ân Thi, huyện Ân Thi); Nguyễn Đức Trung (Trường THPT Mỹ Hào, huyện Mỹ 

Hào); Trần Quỳnh Hương (Trường THPT Trưng Vương, huyện Văn Lâm) và 

Nguyễn Ngọc Bảo (Trường THPT Văn Giang, huyện Văn Giang). 

              ĐC.53 

 

 

LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ  

 

 

14.  Lê Hồng Thiện. Ngôi đình thờ Tổ nghề làm hương//Người cao 

tuổi. - 2019. - Ngày 24 tháng 7. - Tr.8-9 

Đình Ba Nóc thuộc thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên là nơi 

thờ Tổ nghề làm hương. Tục truyền, vào khoảng cuối thế kỷ XVII, khi Phố 

Hiến còn là đô thị sầm uất, nhiều thanh niên Trung Quốc đã sang buôn bán 

và lấy vợ nơi đây. Ngày đó, cô gái Đào Thị Khương, 15 tuổi (ở thôn Cao) 
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xinh đẹp, nết na lấy chồng và được chồng đưa về Phúc Kiến, Trung Quốc 

sống. Tại quê chồng nàng Khương đã học hỏi bí quyết làm hương từ những vị 

thuốc bắc. Sau khi đã thành thạo và tinh thông bí quyết, nàng Khương xin 

phép về quê, truyền dạy nghề cho dân làng. Hằng năm vào ngày 22/8 âm lịch 

(ngày húy nhật) của Tổ nghề (nàng Khương) dân nàng tổ chức dâng hương, 

tế lễ để tỏ lòng thành kính và giáo dục các thế con cháu về truyền thống của 

quê mình. 

              ĐC.96 

 

NHÂN VẬT 

      

 

2. Chính Nhân.  Đồng chí Nguyễn Văn Linh (1915-1998)-Tổng Bí thư 

của đổi mới//Đại đoàn kết - Tinh hoa Việt. - 2019. - Ngày 25 tháng 7. - Tr.10-

11 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt 

Nam nhiệm kỳ (1986-1991). Đồng chí được đánh giá là một nhà lãnh đạo tiên 

phong, kiên định của công cuộc đổi mới, là tấm gương sáng trong nhiều lĩnh 

vực với những quan điểm hết sức đúng đắn. Vượt qua những khó khăn của 

riêng mình, đồng chí luôn tôn trọng nguyên tắc tổ chức, giữ gìn sự đoàn kết, 

dồn sức tập trung, đi sâu nghiên cứu và tập hợp trí tuệ của tập thể để hoàn 

thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.  

              ĐC.02(92) 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 


