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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

01. PV.  Mỹ Hào - Hưng Yên: Khẳng định vị thế thị xã “trẻ”//Tiếng nói 

Việt Nam. - 2019. - Ngày 16 tháng 5. - Tr.10-11 

Ngày 01/5/2019, huyện Mỹ Hào chính thức trở thành thị xã theo Nghị 

quyết 656/NQ-UBTVQH14 ngày 13 tháng 03 năm 2019 của Ban Thường vụ 

Quốc hội. Phóng viên Báo Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông 

Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Mỹ Hào 

về sự quyết tâm đối mặt với thời cơ và thách thức, những mục tiêu cần thực 

hiện trong thời gian tới để Mỹ Hào khẳng định vị thế của một thị xã "trẻ". 

              ĐC.2 

 

02.  Hà Vy.  Xây dựng thị xã Mỹ Hào ngày càng giàu đẹp, văn minh// 

Nhân dân. - 2019. - Ngày 17 tháng 5. - Tr.4 

  Với tốc độ phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại hằng năm luôn 

ở mức cao, sau 20 năm tái lập, thị xã Mỹ Hào từ một địa phương có điểm 

xuất phát thấp về kinh tế đã trở thành một trung tâm công nghiệp, thương 

mại, dịch vụ, tài chính hàng đầu của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình 

quân trong 20 năm đạt 18,41%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 

tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu đạt 108 

triệu USD; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng/người/năm… 

              ĐC.2 

 

03. Tường Vi. Huyện Kim Động, Hưng Yên: Nỗ lực về đích nông thôn 

mới//Đại đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 11 tháng 5. - Tr.4 

Với sự đoàn kết của các cấp chính quyền, sự đồng lòng, nhiệt tình 

hưởng ứng của người dân, đến nay, huyện Kim Động đã có 13/16 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới (NTM). Huyện đặt mục tiêu đưa 3 xã còn lại gồm: 

Nghĩa Dân, Vũ Xá và Thọ Vinh về đích NTM, hoàn thiện các tiêu chí huyện 

NTM để trở thành 1 trong 3 huyện NTM của tỉnh trong năm 2019. Bên cạnh 

việc phấn đấu hoàn thành huyện NTM, Kim Động cũng chỉ đạo các xã Chính 

Nghĩa, Song Mai, Hiệp Cường tập trung hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu 

mẫu; các phòng, ban trực thuộc UBND huyện chịu trách nhiệm hỗ trợ các xã, 

tháo gỡ khó khăn để hoàn thành tiêu chí theo quy định. 

              ĐC.2 

 

04.  Bách Hợp.  Hưng Yên: Tọa đàm nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ 

đại biểu//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 17 tháng 5. - Tr.4 

Ngày 16/5/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh 

Hưng Yên tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ đại biểu HĐND 

các cấp. Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến tập trung trao đổi, phản ánh về: Quy 

trình, thủ tục, kỹ năng trong hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND các 

cấp; vai trò của MTTQ trong tiếp xúc cử tri và giám sát giải quyết ý kiến, kiến 
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nghị của cử tri; kinh nghiệm tổ chức, điều hành hoạt động của Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh; vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc chất vấn, 

tranh luận tại phiên họp chất vấn; vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng và đại 

biểu HĐND trong việc báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp; tuyên truyền, vận 

động cử tri và nhân dân thực hiện nghị quyết HĐND sau kỳ họp… 

              ĐC.222 

 

             05.  Đại Dương.  Khởi tố điều tra vụ án đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi 

ở Hưng Yên//Đại đoàn kết. - 2019. -  Ngày 10 tháng 5. - Tr.3; cũng xem: 

Thanh niên. - 2019. - Ngày 11 tháng 5. - Tr.5; Tiền phong. – 2019. - Ngày 11 

tháng 5. - Tr.11. 

Liên quan đến vụ việc bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn chết, ngày 

09/5/2019, Công an huyện Kim Động đã khởi tố vụ án, khởi tố bà Lê Thị An 

(thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) về tội vô ý làm chết người do vi 

phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, theo Điều 129 Bộ luật 

Hình sự 2015. Như thông tin đã đưa, ngày 03/4/2019, cháu Nguyễn Đắc H. 

(sinh năm 2012) đang chơi tại khu đất giãn dân thuộc thôn Đồng Lý, thị trấn 

Lương Bằng, huyện Kim Động, bất ngờ bị đàn chó khoảng 5 con của nhà bà 

An tấn công. Phát hiện cháu H. bị chó cắn, người dân xung quanh chạy đến 

ứng cứu và đưa đến 2 bệnh viện cấp cứu, nhưng cháu H đã  tử vong do vết 

thương quá nặng. 

              ĐC.226 

 

06.  Hải Yến.  Bắt giữ 2 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng//Công an 

nhân dân. - 2019. - Ngày 17 tháng 5. - Tr.8 

Ngày 16/5/2019, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Phòng Cảnh 

sát Môi trường, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện và bắt quả tang 02 tàu  

đang hút cát trái phép trên sông Hồng: tàu mang số hiệu HY-0563 do Bùi 

Văn Tưởng (sinh năm 1977, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Kim Động) điều 

khiển và tàu mang số hiệu NB-8033 do Trần Văn Quân (sinh năm 1989 ở Gia 

Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình) làm trưởng tàu. Quá trình kiểm tra cả hai chủ 

tàu đều không xuất trình được giấy phép khai thác cát và nạo vét trên sông. 

Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đã lập biên bản, 

tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ đề nghị xử lý theo quy định. 

              ĐC.226 

 

07.  Hưng Giang. Mùi hôi thối trại lợn bủa vây thôn Tam Bảo//Nông 

nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 6 tháng 5. - Tr.5 

Khoảng 10 năm gần đây, môi trường sống của người dân thôn Tam 

Bảo, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm bị ảnh hưởng nặng nề bởi mùi hôi và 

nước thải từ một số trại chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Nghĩa Trụ, huyện Văn 

Giang. Các trại này nuôi lợn với số lượng lớn và đều nằm trên địa bàn xã 

Nghĩa Trụ cách thôn Tam Bảo, xã Tân Quang qua sông Bắc Hưng Hải. Bức 
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xúc vì phải sống trong môi trường ô nhiễm, người dân đã nhiều lần kiến nghị 

với chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn “án binh bất động”. 

              ĐC.226 

 

08. Đỗ Văn Túy. Văn Lâm (Hưng Yên): Đại hội MTTQ lần thứ XXIV// 

Đại Đoàn kết. - 2019. - Ngày 11 tháng 5. - Tr.4 

Ngày 9 -10/5/2019, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) huyện Văn Lâm 

tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong nhiệm kỳ qua, 

MTTQ huyện Văn Lâm đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức 

thành viên triển khai thực hiện hiệu quả công tác Mặt trận, góp phần vào 

những thành tích chung của huyện. MTTQ các cấp trong huyện phối hợp vận 

động nhân dân ủng hộ trên 93 tỷ đồng; hiến 9.138 m
2
 đất và trên 22.000 ngày 

công lao động để làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi 

công cộng, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở 

10/10 xã trên địa bàn. Kết quả, năm 2018 đã có 71/85 làng, khu phố văn hóa 

(chiểm tỷ lệ 83,6%) và trên 90%  gia đình văn hóa... Đại hội đã hiệp thương 

cử 46 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Văn Lâm khóa XXIV, nhiệm kỳ 2019-

2024; ông Tôn Ngọc Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban 

Dân vận giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. 

              ĐC.254 

 

09.  Yên Mỹ (Hưng Yên): Đại hội MTTQ lần thứ  XXIV//Đại đoàn kết. 

- 2019. - Ngày 16 tháng 5. - Tr.5 

Ngày 15-16/5/2019, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Yên Mỹ 

đã tổ chức Đại hội lần thứ  XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã điểm lại 

những thành tích đạt được của nhiệm kỳ trước, đề ra một số mục tiêu chủ yếu 

trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã hiệp thương cử 46 vị tham gia Ủy ban MTTQ 

huyện khóa XXIV. 

              ĐC.254 

 

 

KINH TẾ 

 

 

10.  Hưng Giang.  Hưng Yên: Tiêm phòng vacxin cho đàn lợn//Nông 

nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 16 tháng 5. - Tr.11  

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh Hưng Yên có Công văn 1070/UBND-KT2 

về việc tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn vụ xuân hè năm 2019. UBND 

tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y chủ động 

thông báo thời gian tiêm phòng tới các huyện, thị xã, thành phố cho phù hợp 

tình hình thực tế. Đồng thời, cung ứng các loại vắc xin do tỉnh hỗ trợ cho các 

địa phương để triển khai thực hiện. Yêu cầu chủ cơ sở chăn nuôi cam kết thực 

hiện nghiêm hướng dẫn của cơ quan thú y như: tiếp nhận, bảo quản vắc xin, 
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tự tổ chức tiêm cho đàn lợn đúng kỹ thuật, liều lượng và đảm bảo vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc nhằm tránh mầm bệnh từ bên ngoài vào cơ sở chăn nuôi. 

Quản lý, giám sát chặt chẽ không để thất thoát, lãng phí vacxin và lây lan 

dịch bệnh… 

              ĐC.426.2 

  

 

LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

 

 

11.  Lê Hồng Thiện.  Đền thờ Lạc Long Quân ở Xích Đằng//Người cao 

tuổi. - 2019. - Ngày 15 tháng 5. - Tr.9 

Theo sử sách ghi chép lại, năm 1740, chúa Trịnh Doanh cầm quân đi 

dẹp loạn ở Nam Định, qua khu vực Phố Hiến được Quốc tổ Lạc Long Quân 

báo mộng lành, bách chiến bách thắng. Nhớ ơn công đức của Quốc tổ, triều 

đình đã cho xây dựng đền thờ Quốc tổ tại khu phố Xích Đằng, phường Lam 

Sơn, thành phố Hưng Yên. Trải qua thời gian, đền thờ Quốc tổ Lạc Long 

Quân bị xuống cấp, hiện nay đã được tỉnh Hưng Yên đầu tư kinh phí phục 

dựng lại trên nền đất của ngôi đền xưa. 

              ĐC.96 

 

 

NHÂN VẬT 

 

 

12.  Hoàng Chí  Bảo.  Bác Hồ giao nhiệm vụ cho Trung tướng Nguyễn 

Bình//Người cao tuổi. - Số 331 tháng 5 năm 2019. - Tr.1-3  

Giáo sư Hoàng Chí Bảo kể lại cuộc trò chuyện đầy xúc động giữa Bác 

Hồ và Trung tướng Nguyễn Bình: Nội dung câu chuyện nói về việc Bác đã lựa 

chọn và giao nhiệm vụ chỉ huy cuộc kháng chiến Nam Bộ cho Nguyễn Bình. 

Trung tướng Nguyễn Bình tên khai sinh là Nguyễn Phương Thảo, sinh 1908, 

mất 1951, quê làng An Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 

              ĐC.02(92) 

 

 

 

 

 

 


