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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

01.  Đ.Kiên.  Hưng Yên: Hơn 90% LĐTN có việc làm sau học nghề// 

Lao động xã hội. - 2019. - Ngày 03 tháng 12. - Tr.2 

Triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) theo Đề án 

1956 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, từ năm 2010 đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có hơn 

27.000 lượt LĐNT được hỗ trợ học nghề miễn phí, trong đó có 20.000 lượt 

lao động học nghề phi nông nghiệp, hơn 7.000 lượt lao động học nghề nông 

nghiệp; tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề đạt từ 93-98%. Toàn tỉnh 

có 33 cơ sở giáo dục nhà nước tham gia đào tạo, trong đó có 5 trường cao 

đẳng, 5 trường trung cấp, 14 trung tâm, 1 doanh nghiệp, 8 cơ sở đào tạo 

khác. 

              ĐC.2 

 

02.  Công Lý.  Hưng Yên: Một bản án bị phản ánh làm ảnh hưởng đến 

quyền lợi người dân//Pháp luật Việt Nam. - 2019. - Ngày 03 tháng 12. - Tr.14 

Phản ánh của ông Bùi Thành Sinh (số 13 đường Chu Mạnh Trinh, 

phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên) về Bản án số 24/2018/DSPT ngày 

10/10/2018 của TAND tỉnh Hưng Yên có nhiều “uẩn khúc” cần phải làm rõ. 

Hiện tại, đơn của ông Sinh đã được chuyển đến TAND Cấp cao tại Hà Nội và 

cũng đang được TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét theo thủ tục giám đốc 

thẩm đối với Bản số 24/2018/DSPT của TAND tỉnh Hưng Yên. 

              ĐC.227 

 
 

KINH TẾ  
 

 

03.  PV - TTXVN.  Hưng Yên bảo đảm tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền 

vững//Nhân dân.- 2019. - Ngày 03 tháng 12. - Tr.1.5 

Năm 2019, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế của tỉnh Hưng Yên đều tăng 

so với năm 2018 và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 10%, thu 

ngân sách ước tăng hơn 9%, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 72 triệu 

đồng/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 12%, kim ngạch 

xuất khẩu đạt 4,75 tỷ USD. Sản xuất nông nghiệp tăng gần 3%, bình quân 

1ha canh tác đạt hơn 200 triệu đồng...Toàn bộ 145 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới (NTM), 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM (Văn Lâm, Văn giang, thành 

phố Hưng Yên). Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 190.000 tỷ.  Năm 2020, tỉnh 

phấn đấu GRDP tăng 9%, thu ngân sách đạt hơn 14.800 tỷ đồng, tổng thu 

nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm, có thêm 3 huyện đạt chuẩn 

NTM... 

              ĐC.4 
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LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

 

 

04.  Nguyễn Mạnh Hà.  Phát hiện tấm bia đá về thân phụ Phạm Công 

Trứ tại tỉnh Hưng Yên//Hán Nôm. - Số 156. - Năm 2019 . - Tr.74-77 

Ngày 23/3/2018, tại thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, 

phòng Quản lý Di sản văn hóa (Sở VHTTDL), Bảo tàng tỉnh, Phòng Văn hóa, 

Thông tin huyện Yên Mỹ, UBND xã Nghĩa Hiệp trong chuyến đi khảo sát thực 

địa đã phát hiện được một tấm bia đá về thân phụ Phạm Công Trứ (nhà quân 

sự, nhà chính trị đại tài hai triều đại Lê-Trịnh). Những mảng hoa văn chạm 

nổi, chữ  khắc trên tấm bia không chỉ có giá trị về mặt lịch sử mà còn có giá 

trị về nghệ thuật thẩm mĩ... 

              ĐC.98 

 

  

NHÂN VẬT 

 

 

05.  C.Đ.  Danh nhân Hoàng Hoa Thám//Hưng Yên. - 2019. - Ngày 06 

tháng 12. - Tr.3 

Hoàng Hoa Thám tên thật là Đoàn Văn Nghĩa (1845-1913) quê ở làng 

Dị Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ. Ông là vị thủ lĩnh tiêu biểu của cuộc khởi 

nghĩa nông dân Yên Thế, một phong trào yêu nước chống Pháp rộng lớn, kéo 

dài và ảnh hưởng sâu sắc nhất tới xã hội Việt Nam trong những năm cuối thế 

kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Để tỏ lòng tri ân, tôn vinh sự nghiệp và những cống 

hiến ông, năm 2018, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo đền thờ 

danh nhân Hoàng Hoa Thám. Với diện tích hơn 3.000 m
2
, gồm nhiều hạng 

mục như: Nghi môn, nhà tưởng niệm, tả vu, hữu vu, nhà đón khách, sân 

vườn...đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám là một địa chỉ văn hóa, giáo dục 

truyền thống cho thế hệ tương lai. 

              ĐC.02(91) 

 

06.  Hải Minh. Chuyện dạy con nghiêm khắc nhưng không dùng đòn 

roi của vợ chồng giáo sư Dương Quảng Hàm//Chuyện đời. - 2019. - Ngày 03 

tháng 12. - Tr.3 

Chia sẻ của ông Dương Tự Minh, người con út của vợ chồng giáo sư 

Dương Quảng Hàm (quê làng Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang) về 

phương pháp nuôi dạy, giáo dục 8 người con ngoan ngoãn, thành đạt mà 

không cần dùng đến đòn roi của bố mẹ mình. 

              ĐC.05(91) 
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