
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 

 
1/4  

 

 

 

 

 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  PV.  Các đoàn Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII 

của Đảng làm việc tại Hải Phòng, Hưng Yên, Bình Dương và Điện 

Biên//Nhân dân. - 2019. - Ngày 10 tháng 5. - Tr.1,2 

Ngày 09/5/2019, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII của 

Đảng do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 

Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc tại 

tỉnh Hưng Yên về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Kết luận 

buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị: tỉnh cần tập trung chuẩn bị 

tốt các dự thảo báo cáo phục vụ đại hội nhiệm kỳ tới và tham gia đóng góp 

vào các dự thảo báo cáo của Trung ương; giải quyết tốt các thách thức hiện 

nay trong công tác xây dựng Đảng; chủ động phòng, chống suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện 

nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng. Đồng thời, tỉnh cần 

có nhiều giải pháp nhằm nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cơ 

sở, đảng viên; quan tâm đào tạo cán bộ trẻ; tăng cường hoạt động đối thoại 

nhằm giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân; chú trọng việc nâng 

cao mức sống, thu nhập bình quân đầu người, phát triển kinh tế, xã hội bền 

vững. 

ĐC.15 

 

02.  Nguyễn Ánh.  Hưng Yên tiếp xúc cử tri chuyên đề về giáo dục - 

đào tạo. Chú trọng sự nghiệp “trồng người”//Đại biểu nhân dân. - 2019. - 

Ngày 04 tháng 5. - Tr.4 

Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri 

chuyên đề về giáo dục - đào tạo, với mong muốn lắng nghe các ý kiến của cử 

tri, của những người trong cuộc là phụ huynh học sinh, các giáo viên, các 

nhà quản lý giáo dục ở các cấp. Từ đó, kiến nghị những giải pháp tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc, hiến kế hay để nâng cao chất lượng dạy và học trong 

giai đoạn mới. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, những năm qua, 

cơ sở vật chất trường, lớp được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm. Tỷ lệ 

phòng học kiên cố cao tầng chiếm gần 91%, phòng học bán kiên cố chiếm 

trên 8%, số phòng học tạm, học nhờ chiếm 1%. Về chất lượng đội ngũ cán bộ, 

giáo viên, 100% đạt chuẩn. Trong đó, gần 95% tỷ lệ giáo viên tiểu học và 

trên 70% giáo viên bậc mầm non, THCS đạt trên chuẩn… 

ĐC.222 

 

03.  Bách Hợp.  Hưng Yên tiếp xúc cử tri chuyên đề về giáo dục - đào 

tạo. Đối diện với yếu kém để vượt qua//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 04 

tháng 5. - Tr.4 
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Bức tranh toàn cảnh về giáo dục và đào tạo của tỉnh Hưng Yên đã 

được phác họa khá đầy đủ qua các ý kiến, kiến nghị tại những hội nghị tiếp 

xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, cử tri đều thống nhất cho 

rằng sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh ngày càng được chuẩn hóa, đồng 

bộ. Song bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực thi những chủ trương, chính sách về giáo dục. Để khắc phục những tồn 

tại, lãnh đạo ngành giáo dục cho biết, trong thời gian tới sẽ tăng cường sự 

phối hợp của các cấp, ngành, đơn vị; huy động sự tham gia của cả hệ thống 

chính trị và toàn xã hội. Tham mưu với UBND tỉnh hoàn thiện thể chế, đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đầu tư từ nguồn ngân sách 

nhà nước lồng ghép với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy 

mạnh công tác truyền thông, huy động sự tham gia, đánh giá, phản biện xã 

hội đối với việc đổi mới, phát triển giáo dục. Thường xuyên bồi dưỡng đội 

ngũ giáo viên; nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhất là giáo viên chủ nhiệm đối với việc quản lý, giáo dục học sinh.… 

              ĐC.222 
 

04.  Bách Hợp.  Hưng Yên tiếp xúc cử tri chuyên đề về giáo dục - đào 

tạo. Ghi nhận những kiến nghị thiết thực//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 

04 tháng 5. - Tr.4 

Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về giáo dục - đào tạo của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hưng Yên là bước đi mới trong tiếp xúc cử tri, thông qua Hội 

nghị các cử tri đã thẳng thắn bày tỏ những tâm tư nguyện vọng chính đáng 

của mình cũng như những trăn trở làm thế nào tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc hiện hữu. Với các đại biểu dân cử, đây là dịp thu nhận thông tin 

giám sát, lắng nghe, ghi nhận ý kiến, kiến nghị thiết thực để làm tốt hơn vai 

trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương. Bên 

lề kỳ họp, phóng viên Báo Đại biểu nhân dân đã có cuộc trao đổi ngắn với 

một số đại biểu HĐND, mong muốn được lắng nghe ý kiến tham gia, góp ý, 

xây dựng của các đại biểu. 

              ĐC.222 
 

05. Hải Yến. Khám phá nhiều vụ án hình sự từ camera giám sát an 

ninh//Công an nhân dân. - 2019. - Ngày 08 tháng 5. - Tr.3 

Huyện Yên Mỹ là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh Hưng 

Yên triển khai mô hình “vận động xã hội hóa lắp đặt hệ thống Camera an 

ninh”.  Sau 3 năm triển khai, Công an huyện đã vận động được 782 cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường và các hộ dân lắp đặt được 1.543 hệ thống Camera 

với tổng số 5.578 mắt, trong đó có 1.096 mắt camera hướng ra đường. Thông 

qua hệ thống camera giám sát an ninh đã giúp Công an huyện điều tra, làm 

rõ 23 vụ việc; trong đó, có 11 vụ trộm cắp tài sản, 9 vụ lái xe gây tai nạn giao 

thông; 1  vụ việc về môi trường và 2 vụ việc khác. Đã thu hồi 20 xe máy, 1 ôtô 

trị giá trên 600 triệu đồng trả lại cho người bị hại. 

              ĐC.226 
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06.  Xuân Mai  - Vũ Linh.  Chuyện về một thượng tá, thương binh giữa 

thời bình//Cảnh sát toàn cầu Đầu tháng. - Số 237. - tháng 5 năm 2019. - Tr.3 

Thượng tá Đoàn Văn Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an 

tỉnh Hưng Yên, một chiến sỹ công an nhân dân lập nhiều thành tích trong 

điều tra, khám phá các chuyên án, truy bắt tội phạm được phong tặng danh 

hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng. 

              ĐC.259 

 

07.  Thu Nguyệt.  LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Trao 260 suất quà cho đoàn 

viên có hoàn cảnh khó khăn//Lao động. - 2019. - Ngày 6 tháng 5. - Tr.5 

Sáng 05/5/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên phối hợp với Tỉnh 

Đoàn tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn 

vệ sinh lao động năm 2019. Tại buổi lễ, 260 suất quà đã được trao tới các 

đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đoàn viên công 

đoàn, công nhân, viên chức, người lao động, thanh niên công nhân còn được 

tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như hội diễn văn nghệ; trả lời 

các câu hỏi liên quan đến tổ chức Công đoàn Việt Nam, các quy định về 

quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong Luật Công đoàn, Luật Bảo 

hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Bộ luật Lao động... 

              ĐC.26 

 

08.  Đại Huệ. Hưng Yên: Người lao động tham gia BHXH tăng 7,36 

%//Tiền phong. - 2019. - Ngày 4 tháng 5. - Tr.13 

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, quý I, tổng số người tham gia BHXH là 

199.514 người; tăng 7,36% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ bao phủ đạt 

28,47% so với lực lượng lao động ước năm 2019. Số thu BHXH, BHTN, 

BHYT toàn tỉnh  được 971 tỷ 405 triệu đồng; đạt 21,93% kế hoạch được giao 

năm 2019. Thời gian tới, BHXH tỉnh xác định tập trung cao độ phát triển đối 

tượng tham gia BHXH, BHYT đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự 

nguyện; phấn đấu đối tượng tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ từ 90,5% dân 

số trở lên; tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 34%; BHTN đạt 31% so với lực lượng lao 

động. 

              ĐC.265 

 

 

KINH TẾ 

 

 

09.  Thái Bình.  Hưng Yên duyệt Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Bình 

Minh Phố Hiến//Khoa học và Đời sống. - 2019. - Ngày 06 tháng 5. - Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Dự án Khu nhà ở Bình Minh Phố Hiến. Theo phê duyệt, Công ty Cổ 

phần Đầu tư Phát triển Bình Minh Phố Hiến là chủ đầu tư lập quy hoạch, 
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phạm vi ranh giới được thực hiện trên địa bàn quản lý của các xã An Vĩ, Dân 

Tiến và Tân Dân, huyện Khoái Châu. Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch có 

quy mô khoảng 12,05 ha, dự báo quy mô dân số khoảng 2.000 người. 

              ĐC.441 

 

  

NHÂN VẬT 

 

 

10.  Phạm Quang Ái. Về năm sinh và năm mất của Hải Thượng Lãn 

Ông Lê Hữu Trác//Hồn Việt. - Số 136. -  Tháng 5 năm 2019. - Tr.38-41 

Từ những tài liệu tham khảo có tính xác thực, qua phân tích, đối chiếu 

tác giả Phạm Quang Ái đã có cơ sở đi đến kết luận: Hải Thượng Lãn Ông Lê 

Hữu Trác quê xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên sinh ngày 12 tháng 

11 năm Giáp Thìn (tức 27/12/1724) mất ngày 15 tháng giêng năm Tân Hợi 

(tức 17/2/1791) thọ 67 tuổi chứ không phải sinh năm 1720, mất năm 1791 

như phần lớn các tài liệu đã ghi. 

              ĐC.05(91) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


