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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

01. Nguyễn Long. Cảm động chuyện tình cô dâu gấp đôi tuổi chú rể// 

Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 06 tháng 11. - Tr.8; cũng xem: 

Chuyện đời. - 2019. - Ngày 01 tháng 11. - Tr. 17 

Chuyện tình cảm động của cặp đôi cô dâu gấp đôi tuổi chú rể:Chị 

Hoàng Thị Án và anh Nguyễn Hữu Hoàn. Họ đến với nhau vì tình yêu, sự 

đồng điệu trong suy nghĩ và cuộc sống. Chị Hoàng Thị Án (41 tuổi, quê ở 

huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, một 

người trí não không bình thường, kinh tế gia đình không mấy dư dả, chị Án 

thay bố mẹ chăm lo cho các em, qua 40 tuổi chưa gặp được nhân duyên. Anh 

Nguyễn Hữu Hoàn (20 tuổi, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) bị 

di chứng của trận sốt cao năm 14 tuổi nên sức khỏe kém, đã ly hôn vợ.... 

     ĐC.259 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

KINH TẾ     

         

02.  Nguyễn Hải Tiến.  Cà gai leo thu tiền tỷ//Nông nghiệp Việt Nam. - 

2019. - Ngày 04 tháng 11. - Tr.11 

Từng công tác trong ngành nông nghiệp, khi nghỉ hưu thấy nhiều nông 

dân bỏ ruộng hoang vì canh tác không có lãi, năm 2017, ông Nguyễn Duy 

Quý (xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên) đã thành lập Hợp tác xã Đầu tư và 

Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Minh Châu viết tắt là HTX Minh 

Châu, chuyên trồng, chế biến các sản phẩm cao cà gai leo, trà túi cà gai leo. 

Năm 2018, HTX Minh Châu đã trồng, chế biến và tiêu thụ được 2,2ha cà gai 

leo các loại. Ngoài ra còn bao tiêu giúp các nhà nông hơn 7ha cà gai leo sản 

xuất tại các vùng liên kết khác, doanh thu ước trên 1,5 tỷ đồng, lợi nhuận 500 

triệu đồng, hiệu quả sản xuất gấp 6-8 lần so với gieo cấy lúa. 

              ĐC.4 

 

03.  Bảo Anh. Anh nông dân học hết lớp 6 trở thành tỷ phú trồng 

chanh, thu lãi 2 tỷ mỗi năm//Chuyện đời. - 2019. - Ngày 01 tháng 11. - Tr. 24 

Ở tuổi 40, anh Nguyễn Hữu Hà, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên đã sở hữu 40 ha chanh tứ quý, trong đó tại Hưng Yên có 12ha, còn 

lại ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa. Năm 2019, sản lượng thu hoạch 

khoảng 230 tấn, dự kiến doanh thu hơn 7 tỷ đồng, trừ chi phí anh thu lãi hơn 

2 tỷ đồng. Toàn bộ diện tích chanh đang thu hoạch của anh Hà đều có hợp 

đồng bao tiêu ổn định cho chuỗi siêu thị nông sản sạch trên thị trường Hà 

Nội. Ngoài ra, anh Hà còn có hơn 2.000 chậu chanh tứ quý cảnh, chanh bon 



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 

 
2/3 

 

  

 

 

sai và hơn 1,5 vạn cây giống chanh tứ quý Úc, Mỹ… sẵn sàng đáp ứng nhu 

cầu thị trường mọi lúc, mọi nơi. 

ĐC.424.5 

 

04. Hưng Yên có thêm Khu công nghiệp 317 ha//Đầu tư. - 2019. - 

Ngày 06 tháng 11. - Tr. 9 

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch 

phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt do Công ty 

Cổ phần phát triển khu công nghiệp số 1 (thuộc Tổng Công ty Phát triển hạ 

tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam) làm chủ đầu tư. Tổng diện tích lập quy 

hoạch 317,01ha thuộc địa bàn quản lý của các xã: Hồng Tiến, Đồng Tiến 

(Khoái Châu), Lý Thường Kiệt (Yên Mỹ), Xuân Trúc (Ân Thi). 

              ĐC.441 

 

05.  NN. Hưng Yên duyệt quy hoạch chi tiết dự án nhà ở thương mại 

Ánh Khoa//Khoa học và Đời sống. - 2019. - Ngày 08 tháng 11. - Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Ánh Khoa. Dự án sẽ được 

thực hiện trên địa bàn quản lý của thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, do Công ty 

Cổ phần Ánh Khoa làm chủ đầu tư. Tổng diện tích lập quy hoạch chi tiết 2,85 

ha. Trong đó, đất ở chiếm 16 ha, đất giao thông khoảng 9,3 ha, còn lại là đất 

dành cho nhà văn hoá, cây xanh; quy mô dân số khoảng 1.912 người. UBND 

tỉnh Hưng Yên giao chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND 

huyện Yên Mỹ và các sở, ngành liên quan triển khai công bố quy hoạch, xác 

định chỉ giới xây dựng, làm căn cứ để triển khai các bước tiếp theo của dự án 

theo quy định hiện hành. 

              ĐC.441 

 

06. Nguyễn Hải Tiến. Mành tre Đa Quang “lên ngôi”//Nông nghiệp 

Việt Nam. - 2019. - Ngày 06 tháng 11. - Tr.11 

Thôn Đa Quang, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ có nghề truyền thống làm 

mành tre từ hàng trăm năm nay. Trải qua nhiều biến động, thăng trầm, Đa 

Quang vẫn duy trì và phát triển được nghề làm mành. Theo thống kê của 

UBND xã Dị Chế, thôn Đa Quang có 718 lao động (chiếm 51,4% tổng số lao 

động trong thôn) tham gia sản xuất mành tre theo hướng thủ công truyền 

thống. Sản phẩm chủ yếu cung ứng cho người tiêu dùng ở Thừa Thiên Huế, 

Đà Nẵng, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Dương, Bến Tre, thành phố Hồ Chí 

Minh, Tây Nguyên...dùng treo dưới hiên nhà, tiền sảnh, cửa các hàng quán ăn 

uống, để che nắng, ngăn mưa hắt và chắn bụi. Mỗi năm làng nghề Đa Quang 

có thể làm ra trên 1 triệu m
2
 mành các loại, doanh thu ước đạt 50 tỷ đồng, thu 

nhập của người làm nghề từ 2,5-3 triệu đồng/người/tháng, tùy theo khả năng. 

              ĐC.474 
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Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

07.  Phạm Hà. Hưng Yên tăng cường phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm 

môi trường//Nhân dân. - 2019. - Ngày 07 tháng 11. - Tr. 2 

Trong nhiều năm qua, tỉnh Hưng Yên đã quan tâm đến công tác bảo vệ 

môi trường thông qua việc ban hành các văn bản liên quan, công tác quản lý, 

thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc…Qua đó, công tác bảo vệ 

môi trường của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; nhiều mô hình, giải 

pháp bảo vệ môi trường hiệu quả được triển khai trên diện rộng, góp phần 

cải thiện môi trường sống trên địa bàn. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, 

hiệu quả, quản lý nhà nước về môi trường, trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên 

đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tiếp tục công tác ngăn ngừa ô 

nhiễm môi trường; thẩm định chặt chẽ báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; tăng cường công tác kiểm tra; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động 

bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác hậu kiểm tra, thanh tra, hậu thẩm 

định... 

              ĐC.63 

  

 

NHÂN VẬT 

 

 

08.  Mỹ Trân. Hữu Ước - “một mình” với thơ, nhạc, họa//An ninh thế 

giới. - 2019. - Ngày 06 tháng 11. - Tr.16-17 

Hữu Ước (Nguyễn Hữu Ước), sinh ngày 20/5/1953 tại xã Tiên Tiến, 

huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là nhà văn, nhà thơ, Trung tướng Công an 

nhân dân, Anh hùng Lao động. Ông nguyên là Tổng Biên tập Báo Công an 

nhân dân (2003-2013), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, 

Bộ Công an Việt Nam. Ngày 29-30/11/2019, tại Nhà hát Âu Cơ, số 8 Huỳnh 

Thúc Kháng, Hà Nội đã diễn ra chương trình “Hữu Ước & Bài thơ một 

mình” nhân kỷ niệm 50 năm quân ngũ trong cuộc đời binh nghiệp của ông. 

Đây là chương trình do ông đích thân viết, dàn dựng kịch bản, lời tự sự bằng 

cảm xúc dào dạt và cái nhìn giàu nhân văn, nhân ái với cuộc đời. 

              ĐC.01(92) 

 

 

 


