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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

 

01. Thanh Bình. Hội nghị toàn quốc về môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 11 tháng 12. - Tr.2 

Ngày 10/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông 

nghiệp & Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị toàn 

quốc "Đánh giá tình hình triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và định hướng giai đoạn sau năm 

2020". Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Võ Tuấn Nhân, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và gần 300 đại biểu đại diện cho các 

bộ, ban, ngành, địa phương, chuyên gia, doanh nghiệp trên cả nước... 

              ĐC.2 

 

02. Bách Hợp. Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI. Kỳ 

vọng lời hứa sớm được thực hiện//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 9 tháng 

12. - Tr.4 

Theo dõi không khí làm việc sôi nổi tại phiên chất vấn và trả lời chất 

vấn tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI (diễn ra trong hai 

ngày 05-06/12/2019), cử tri đánh giá cao những câu hỏi thẳng thắn của đại 

biểu; sự bao quát, nắm chắc lĩnh vực quản lý của các “tư lệnh” ngành; trách 

nhiệm của người đứng đầu UBND tỉnh với các vấn đề liên quan. Đồng thời, 

kỳ vọng những giải pháp, lời hứa đưa ra tại nghị trường sớm được thực hiện. 

              ĐC.222 

 

03.  Bách Hợp.  Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI. Tập 

trung tháo gỡ những nút thắt//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 9 tháng 12. - 

Tr.4 

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 

năm 2020, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 9%, tại phiên thảo luận 

của Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, các đại biểu đã tập trung 

phân tích, mổ xẻ những điều kiện thuận lợi, khó khăn tác động đến nền kinh tế 

trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy tăng thu 

nguồn ngân sách; đổi mới quản lý ngành y tế, giáo dục; cải cách hành 

chính… 

              ĐC.222 

 

04.  Nguyễn Ánh.  Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI. 

Bứt phá chặng đường “về đích”//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 9 tháng 

12. - Tr.4 

 Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa XVI đã thành công tốt đẹp (sớm hơn 

so với dự kiến 01 ngày) với nhiều dấu ấn được cử tri và nhân dân trong toàn 

tỉnh đánh giá cao. Sau khi bàn thảo kỹ, HĐND đã thông qua 23 nghị quyết, 
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đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Hưng Yên tiếp tục phát huy tiềm năng, thế 

mạnh trong phát triển kinh tế, xã hội. Kỳ họp cũng ghi nhận tâm huyết, trăn 

trở của lãnh đạo tỉnh về sự bứt phá cho chặng đường nước rút của vùng quê 

đất nhãn. 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.  Nguyễn Hải.  TAND thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên: Chủ tọa 

phiên tòa “cấm” nhà báo tác nghiệp tại tòa (!?)// Người cao tuổi. - 2019. - 

Ngày 12 tháng 12. - Tr.12 

Phản ánh của phóng viên Báo Người cao tuổi về việc ông Hoàng Tuấn 

Trọng, Thẩm phán Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào, Chủ tọa phiên toà xét xử 

vụ án trộm cắp tài sản (diễn ra ngày 29-30/11/2019) đã bất chấp quy định 

của Luật Báo chí, không cho phép các phóng viên tác nghiệp tại phiên tòa 

mặc dù phiên toà được xét xử công khai và các phóng viên đã xuất trình đầy 

đủ giấy giới thiệu, thẻ nhà báo... 

              ĐC.227 

 

06.  Thu Nguyệt.  LĐLĐ tỉnh Hưng Yên//Lao động. - 2019. - Ngày 11 

tháng 12. - Tr.5 

Tính đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đang quản lý 18 

LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh 

và Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh. Với tổng số trên 147.491 đoàn viên  

đang sinh hoạt tại 1.631 công đoàn cơ sở, trong đó Khối hành chính sự 

nghiệp có 872 đơn vị, 29.136 đoàn viên, Khối doanh nghiệp có 759 đơn vị, 

118.355 đoàn viên.... 

              ĐC.26 

 

07. Thu Nguyệt.  LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Giới thiệu 532 đoàn viên cho 

Đảng để xem xét kết nạp//Lao động. - 2019. - Ngày 11 tháng 12. - Tr.5 

  Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên xác định công tác phát triển đoàn 

viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công 

đoàn. Năm 2019, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập mới 40 công 

đoàn cơ sở (đạt 114,3% chỉ tiêu được giao) và phát triển được 4.551 đoàn 

viên; giới thiệu 532 đoàn viên công đoàn ưu tú, xem xét kết nạp Đảng. 

              ĐC.26 

 

08. Việt Lâm.  LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: 800 suất quà, vé xe cho người 

lao động khó khăn//Báo Lao động. - 2019. - Ngày 09 tháng 12. - Tr.5 

Dự kiến ngày 05/01/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên sẽ tổ 

chức “Ngày hội Công nhân - Tết Sum vầy - Mừng xuân, ơn Đảng”. Tại Ngày 

hội, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tặng 800 suất quà và vé xe cho đoàn viên và 
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người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động ở xa quê về quê ăn 

tết. Tham gia ngày hội, đoàn viên, người lao động còn được giải đáp pháp 

luật về Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN; bốc thăm 

trúng thưởng; nhận hỗ trợ Nhà Mái ấm Công đoàn; tham gia mua sắm tại các 

gian hàng bán hàng giá ưu đãi cho người lao động theo Chương trình phúc 

lợi cho đoàn viên công đoàn; thi gói bánh chưng, kéo co… 

              ĐC.26 

  

 

KINH TẾ  
 

 

 09. M. Huyền.  Hưng Yên: Cam tiêu thụ mạnh tại Hà Nội//Đại đoàn 

kết. - 2019. - Ngày 09 tháng 12. - Tr.6 

Tuần lễ cam và nông sản Hưng Yên tại Hà Nội diễn ra từ ngày 06-

11/12/2019 tại Trung tâm xúc tiến thương mại (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn) số 489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy. Sự kiện Tuần lễ 

cam và nông sản Hưng Yên thu hút hàng nghìn du khách Thủ đô và nhiều 

tỉnh, thành phố lân cận đến tham quan, thưởng thức, mua sắm. Sở Công 

Thương Hưng Yên đã kết nối các hợp tác xã, nhà vườn trồng cam của tỉnh với 

một số siêu thị lớn trong nước để mở rộng thị trường như: Fivimart, BigC, 

Aeon, Metro... 

              ĐC.4 

 

10. Thu Trang.  Hưng Yên: "Đòn bẩy” phát triển làng nghề//Công 

Thương. - 2019. - Ngày 11 tháng 12. - Tr.14 

Tỉnh Hưng Yên hiện có 54 làng nghề hoạt động với hơn 11.000 cơ sở 

sản xuất truyền thống lâu đời như: Hương xạ, đúc đồng, chạm bạc...Làng 

nghề truyền thống là một trong những thế mạnh phát triển kinh tế của tỉnh. 

Nắm bắt lợi thế đó, những năm qua, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp khuyến 

khích thúc đẩy phát triển các làng nghề, lồng ghép chương trình khuyến công 

tại địa phương nh m tạo động lực cho các cơ sở gia tăng sản xuất. Thông qua 

điều tra, khảo sát, toàn tỉnh lựa chọn được 72 sản phẩm chủ lực tham gia 

Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm), không chỉ góp phần định hướng 

phát triển các sản phẩm đặc trưng, mà còn là điểm tựa, “đòn bẩy” quan 

trọng để nâng cao chất lượng và nâng cấp thương hiệu sản phẩm. 

              ĐC.47 
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VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT 
 
 
 

11.  Lê Hồng Thiện.  Sự tích ba cây duối ở xã Bảo Khê//Người cao 

tuổi. - 2019. - Ngày 10 tháng 12. - Tr.8-9 

Trên đoạn đường đôi (Dốc Lã) xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, 

không biết từ bao giờ đã có 3 cây duối cổ thụ và cái am nhỏ. Theo người dân 

ở đây, 3 cây duối đã có từ hàng trăm năm trước với rất nhiều câu chuyện li 

kỳ, thần bí đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. 

ĐC.8 
  

 

  


