
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. Minh Trí. Dự án Sago Palm Garden (Hưng Yên): Xây dựng hoàn 

thiện hàng trăm biệt thự nhà phố khi chưa có chủ trương đầu tư ?//Nhà báo và 

Công luận. - 2019. - Từ ngày 01-07 tháng 11. - Tr.14 

Phản ánh của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về việc Dự án 

đầu tư xây dựng khu biệt thự nhà phố Vạn Tuế - Sago Palm Garden (nằm trên 

địa phận 2 xã Phụng Công và Xuân Quan, huyện Văn Giang) do Công ty Cổ 

phần thương mại sản xuất vật liệu xây dựng Đại Hưng Làm chủ đầu tư, dù 

chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đã được thi công xây dựng và môi giới giao 

bán rầm rộ bất chấp lệnh cấm từ cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên. 

              ĐC.2 
 

02. PV. Thông báo truy tìm đối tượng//Công an nhân dân. - 2019. - 

Ngày 30 tháng 10. - Tr.8 

Cơ quan Cảnh sát điền tra Công an thị xã Mỹ Hào đang tiến hành điều 

tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 27/9/2019 tại thôn Hòe, xã Ngọc Lâm, 

huyện Mỹ Hào. Quá trình điều tra, xác định đối tượng Đặng Văn Quang (sinh 

năm 1968, ở thôn Hòe) có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ việc. Công an thị 

xã Mỹ Hào nhiều lần triệu tập Quang đến làm việc nhưng chính quyền địa 

phương và gia đình cho biết đối tượng đã đi khỏi nhà, hiện nay không biết ở 

đâu. Căn cứ yêu cầu điều tra, Công an thị xã Mỹ Hào thông báo truy tìm đối 

tượng Đặng Văn Quang. Đề nghị Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục 

Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an các huyện, thành phố thuộc tỉnh 

Hưng Yên triển khai đến các đơn vị nghiệp vụ, trong quá trình công tác nếu 

phát hiện đối tượng Quang có lý lịch trên, đề nghị thông báo ngay cho Công 

an thị xã Mỹ Hào để phối hợp giải quyết. 

              ĐC.226 

 

03. Hoàng Hằng. Hưng Yên: Hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật// 

Nông thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 26 tháng 10. - Tr.8 

Ngày 22/10/2019, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội thi 

nông dân tìm hiểu pháp luật và an toàn giao thông đường bộ. Tham gia hội 

thi  có 150 thí sinh thuộc 10 đội tuyển đến từ Hội Nông dân các huyện, thị xã, 

thành phố. Các đội trải qua 4 phần thi gồm: Chào hỏi, giới thiệu về đội tuyển, 

trả lời các câu hỏi về pháp luật, trình diễn tiểu phẩm và phần thi năng khiếu 

với nội dung liên quan đến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2013, Bộ luật Dân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đất đai, 

Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình....Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đơn vị Hội 

Nông dân thành phố Hưng Yên; giải Nhì cho 2 huyện Văn Lâm, Yên Mỹ; giải 

Ba cho các huyện, thị còn lại và nhiều giải nhánh khác. 

              ĐC.258 
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04. Hải Đăng. Dạy nghề cho lao động nông thôn: “Cầm tay chỉ việc” 

giúp nông dân làm giàu//Nông thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 01 tháng 11. - 

Tr.5 

 Với phương thức "Cầm tay chỉ việc" ngay tại thực địa, giúp nông dân 

nắm bắt kiến thức, tiếp thu nhanh để ứng dụng vào sản xuất, trong thời gian 

qua, Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân) tỉnh Hưng Yên đã mời các 

chuyên gia, nhà khoa học, nhà nông có kinh nghiệm cung cấp những kiến 

thức cơ bản, truyền đạt kinh nghiệm thực tế, giải đáp những thắc mắc trong 

quá trình sản xuất cho bà con. Từ năm 2013-2018, Trung tâm Hỗ trợ nông 

dân tỉnh đã tổ chức 27 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho hơn 800 hội viên; tổ 

chức và phối hợp tổ chức dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 

75.000 hội viên...góp phần giúp 6.886 hộ thoát nghèo. Năm 2019, dự kiến mở 

5 lớp đào tạo nghề cho 220 hội viên, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực trồng trọt 

nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế. 

              ĐC.258 

 

05.  Đ.H.  Dạy nghề cho lao động nông thôn. Khoái Châu: Xây dựng 7 

chi, tổ hội nghề nghiệp//Nông thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 01 tháng 11. - 

Tr.5 

Sau 3 năm tổ chức triển khai thực hiện Đề án 24-ĐA/HNDTW ngày 

23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về Xây dựng chi hội nghề 

nghiệp, tổ hội nghề nghiệp; các cấp Hội Nông dân huyện Khoái Châu đã xây 

dựng được 3 chi hội nghề nghiệp, 4 tổ hội nghề nghiệp. Bước đầu hoạt động 

của các chi, tổ hội nghề nghiệp đã phát huy hiệu quả, tạo sự gắn kết giữa các 

hội viên khi có chung lợi ích, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 

tạo sự cạnh tranh hàng hóa trên thị trường, cho thu nhập ổn định, nâng cao 

đời sống các thành viên.... 

              ĐC.258 

 

06. Đăng Hải. Dạy nghề cho lao động nông thôn. Kim Động: Trên 

15.000 hội viên được tập huấn, học nghề//Nông thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 

01 tháng 11. - Tr.5 

Trong hai năm 2018, 2019, các cấp Hội Nông dân huyện Kim Động đã 

phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện xây 

dựng kế hoạch tổ chức 5 lớp tập huấn hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 

vụ cho 415 lượt tổ trưởng vay vốn và cán bộ chuyên trách. Các cấp hội đã 

chủ động phối hợp với một số ngành, công ty tổ chức 112 lớp tập huấn 

chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 15.000 lượt hội viên, tổ chức 3 lớp dạy 

nghề miễn phí cho 90 hội viên, xây dựng 13 mô hình trồng trọt và chăn nuôi 

đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

              ĐC.258 
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KINH TẾ     
 

 

07. Hưng Giang - Trần Hồ. Thủ phủ dược liệu lừng danh điêu đứng// 

Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. -  Ngày 30 tháng 10. - Tr.1,7 

Xã Bình Minh, huyện Khoái Châu là nơi cung cấp cây dược liệu, cây 

tinh dầu và chế biến dược liệu lớn nhất cả nước; không chỉ phục vụ thị trường 

trong nước mà còn để xuất khẩu (chủ yếu sang thị trường Trung Quốc). Tuy 

nhiên, từ đầu năm 2019 đến nay, cùng với việc ban hành các hàng rào kỹ 

thuật đối với các sản phẩm nông sản của Việt Nam nói chung, Trung Quốc đã 

cấm nhập sản phẩm dược liệu từ Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Người 

trồng dược liệu không bán được nguyên liệu, người chế biến không xuất khẩu 

được sản phẩm; sản xuất, chế biến dược liệu ngừng trệ, những kho dược liệu 

hàng tỷ đồng phải đắp chiếu. Những gia đình trồng, chế biến dược liệu rơi 

vào cảnh nợ nần chồng chất. 

              ĐC.4 

 

08. Mai Ngoan. Động lực từ tái cơ cấu nông nghiệp xứ nhãn//Nông 

thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 28 tháng 10. - Tr.14 

Để tạo đòn bẩy vững chắc cho nông thôn mới phát triển bền vững, tỉnh 

Hưng Yên đã thực hiện nhanh, sâu rộng việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

dựa trên những tiềm năng, lợi thế của mình. Toàn tỉnh đã chuyển đổi được 

12.000 ha đất lúa kém hiệu quả cùng với 2.700 đất bãi ven sông Hồng, sông 

Luộc sang trồng cây lâu năm, cây ăn quả đặc sản, trồng hoa, cây cảnh kết 

hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Các diện tích chuyển đổi áp dụng công 

nghệ thâm canh mới, giống cây cho năng suất, chất lượng cao như nhãn T1, 

T6, vải trứng chín sớm, cam Hưng Yên, chuối tiêu hồng, dưa lưới....mang lại 

giá trị cao gấp nhiều lần trồng lúa, với mức bình quân đạt 190 triệu đồng/ha. 

              ĐC.42 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

          09.  Phạm Hà. Tạo môi trường cho du lịch phát triển//Nhân dân. - 2019. 

- Ngày 30 tháng 10. - Tr. 5 

Những năm gần đây, du lịch Hưng Yên đã có những chuyển biến tích 

cực. Số lượng du khách đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, 

cụm di tích Đa Hòa-Dạ Trạch, làng Nôm, đền Ủng...tăng lên. Nhiều sản 

phẩm nông nghiệp, làng nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du 

lịch được quan tâm đầu tư phát triển tạo thương hiệu, chất lượng dịch vụ du 

lịch có nhiều cải thiện....Tuy nhiên, kết quả đó chưa tương xứng với tiềm năng 

sẵn có, các chỉ tiêu phát triển du lịch còn ở mức thấp so với khu vực...Thực 
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hiện chức năng giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát tình 

hình phát triển du lịch trên địa bàn, qua đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị 

tạo môi trường thuận lợi cho du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn của tỉnh. 

              ĐC.699 

 

  

 


