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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

01. Hoàng Minh. Tỉnh Hưng Yên học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh hiệu quả, thiết thực//Cộng sản. - Số 958 tháng 

01 năm 2021. - Tr.40-45 

Sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh được cấp ủy các cấp tỉnh Hưng Yên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển 

khai thực hiện với cách làm sáng tạo, phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Nhiều 

tập thể, cá nhân, điển hình tiêu biểu xuất hiện, tạo nên các phong trào thi đua 

sâu rộng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khang 

trang, đời sống của người dân được nâng cao. 

ĐC.2 
 

02.  Văn Tuấn. Cục thuế Hưng Yên: Đồng hành cùng doanh nghiệp, 

nuôi dưỡng nguồn thu//Thời báo Tài chính Việt Nam. - Số Xuân năm 2021. - 

Tr.34 

Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, Cục Thuế Hưng Yên đã 

thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh thực hiện 

tuyên truyền các chính sách thuế mới, kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện 

tử...Bên cạnh việc phát động các phong trào đồng loạt ra quân quản lý, đôn 

đốc thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh, đơn vị còn tăng cường tuyên truyền 

chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, tuyên dương kịp thời tổ chức, cá 

nhân chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế....Năm 2020, tổng thu nội địa trên địa 

bàn đạt 13.099 tỷ đồng, bằng 124% so với dự toán được giao, bằng 106,7% 

so với năm 2019. 

ĐC.2 
 

03.  PV. Gặp gỡ nghệ nhân làng nghề đúc đồng Lộng Thượng//Hưng 

Yên. - Số Xuân năm 2021. - Tr.28 

Ngày nay, khi không ít làng nghề truyền thống bị mai một bởi nhịp 

sống hiện đại thì ở làng Lộng Thượng, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, bà con 

vẫn đang ngày đêm gìn giữ, duy trì làng nghề thủ công truyền thống đã tồn 

tại hàng trăm năm với những sản phẩm nổi tiếng như đỉnh đồng, lư hương, lọ 

hoa...Nghệ nhân Dương Văn Hồng, người có gần 40 năm làm nghề với niềm 

đam mê, sự miệt mài, tỉ mỉ đến từng chi tiết đã làm ra những sản phẩm đẹp, 

tinh xảo được khách hàng đánh giá rất cao về kỹ thuật và mỹ thuật. 

ĐC.259 

 

KINH TẾ 

 

04.  Hoàng Dân. Trồng dưa lưới trong nhà màng//Nông nghiệp Việt 

Nam. - 2021. -  Ngày 03 tháng 02. - Tr.10 
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Là một kỹ sư nông nghiệp công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Hưng Yên, sau khi nghỉ hưu, ông Hoàng Văn Điệp phát triển mô 

hình trồng dưa lưới công nghệ trao trong nhà màng tại xã Tiên Tiến, huyện 

Phù Cừ. Theo tính toán của ông Điệp, dưa lưới trồng khoảng 70 ngày cho thu 

hoạch, trong lượng đạt 1,5 - 1,7kg/quả, năng suất trung bình 3 tấn/1.000m
2
, 

bán với giá 45.000 - 50.000 đồng/kg. Với 5.000 m
2
 trồng 2 vụ/năm ông Điệp 

thu 30 tấn quả, doanh thu đạt gần 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vào vụ thu đông, 

ông Điệp trồng thêm một vụ dưa chuột cho doanh thu 400 triệu đồng. 

ĐC.424.5 

 

05.  Thu Hà.  Hưng Yên: Nông dân thành tỷ phú nhờ nuôi con đặc sản 

bán Tết//Trang trại Việt. - Số 116 tháng 02 năm 2021. - Tr.80 

Được quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tiếp sức, nhiều hộ nông dân đã mạnh 

dạn đầu tư vốn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi con đặc sản 

như gà Đông Tảo cho thu nhập cao: ông Đỗ Trọng Bình (thôn Bình Phú, xã 

Yên Phú, huyện Yên Mỹ) đã đầu tư nuôi hơn 2.000 con gà Đông Tảo để bán 

gà thương phẩm và gà giống, mỗi năm thu nhập hơn 200 triệu đồng; ông 

Nguyễn Văn Thấm (thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu) 

có trang trại trên 3.000m
2
 với khoảng 2.000 con Đông Tảo vừa để nhân giống 

vừa làm quà biếu các dịp lễ tết...cho doanh thu hàng trăm triệu đồng một 

năm. 

ĐC.426.4 

 
LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

 
06. Lê Hồng Bảo Uyên. Người treo cờ Đảng đầu tiên tại thị xã Hưng 

Yên//Cựu Chiến binh Việt Nam. - 2021. - Ngày 28 tháng 01. - Tr.7 

Đồng chí Cao Văn Thung (1909-1944) ở Nhân Dục, phường Hiến 

Nam, thành phố Hưng Yên, sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, cha mẹ 

mất sớm, phải làm đủ mọi nghề như bán báo, đánh giày....rồi làm công nhân 

rửa chai lọ tại Trường Công nhân kỹ thuật Hà Nội. Năm 1933, nhờ sự giúp 

đỡ, dìu dắt của đồng chí Hoàng Quốc Việt, Cao Văn Thung được kết nạp vào 

Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới 24 tuổi. Tại Trường Công nhân kỹ thuật 

Hà Nội, đồng chí Cao Văn Thung tích cực tham gia những hoạt động yêu 

nước, vừa làm công nhân vừa tranh thủ học nên đã được tốt nghiệp loại ưu và 

được phân công về làm cai lục lộ tại thị xã Hưng Yên (thành phố Hưng Yên 

ngày nay). Ngày 01/5/1941, tại sân vận động tỉnh Hưng Yên đã diễn ra cuộc 

biểu tình thu hút hàng nghìn người tham gia, đồng chí Cao Văn Thung lúc đó 

là Bí thư Chi bộ đã tham gia diễn thuyết và trực tiếp treo cờ Đảng. Đây là lần 

đầu tiên lá cờ Đảng được công khai tung bay trên địa bàn thành phố Hưng 

Yên. 

ĐC.916 


