
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 

 
1/5 

 

  

 

 

 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Nhật Nam.  Tín dụng chính sách góp sức xây dựng nông thôn mới 

ở Hưng Yên//Kinh tế nông thôn. - 2019. - Ngày 06 tháng 9. - Tr.5 

Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với tín dụng chính sách xã hội, với sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức 

của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hưng Yên, tín dụng chính sách xã hội 

tỉnh nhà đã góp phần thúc đẩy công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo 

đảm an sinh xã hội. Đây là nền tảng quan trọng để Hưng Yên từng bước hoàn 

thiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, củng cố và 

nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

              ĐC.2 

 

02.  Hoàng Anh. Hưng Yên: Cụ ông 80 tuổi bị đối tượng tâm thần 

chém tử vong//Đại đoàn kết. - 2019. - Ngày 09 tháng 9. - Tr.10; cũng xem: 

Công an nhân dân. - 2019. - Ngày 09 tháng 9. - Tr.5; Pháp luật và Xã hội. -  

2019. - Ngày 12 tháng 9. - Tr.23 

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an 

huyện Khoái Châu tiến hành điều tra, làm rõ vụ án xảy ra trên địa bàn xã 

Thuần Hưng ngày 08/9/2019 khiến một người tử vong. Theo cơ quan điều tra, 

người thân phát hiện cụ H (sinh năm 1932) tử vong với nhiều vết thương trên 

người, nghi phạm được xác định tên là Mạnh (sinh năm 1988) người mắc 

chứng tâm thần phân liệt, có bệnh án theo dõi tại địa phương. Hôm xảy ra vụ 

việc, khu vực nhà nạn nhân và hung thủ có đám cưới, khi cụ H đi đám cưới về 

bất ngờ bị Mạnh dùng dao chém tử vong. 

              ĐC.226 

 

03.  Hải Yến. Phát hiện 2 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng//Công an 

nhân dân. - 2019. - Ngày 11 tháng 9. - Tr.7 

Ngày 09/9/2019, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt quả tang 2 tàu đang 

khai thác cát trái phép trên sông Hồng, địa phận thuộc xã Bình Minh, huyện 

Khoái Châu. Tàu hút cát có biển số BN-0816 do Nguyễn Thị Linh (sinh năm 

1979, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu) làm chủ và tàu có ký hiệu VR 

07024597 do Vũ Xuân Tình (sinh năm 1975 trú tại phường Ngọc Châu, thành 

phố Hải Dương) là người điều khiển và quản lý. Hiện vụ việc đang được cơ 

quan công an xác minh, hoàn tất hồ sơ và xử lý theo pháp luật. 

              ĐC.226 
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04.  Lê Hiếu. Hưng Yên: Biểu dương 50 khu dân cư tiêu biểu//Đại đoàn 

kết. - 2019. - Ngày 11 tháng 9. - Tr.5 

Ngày 10/9/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng 

Yên tổ chức Hội nghị biểu dương khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện phong 

trào“Xây dựng khu dân cư 3 không”giai đoạn 2014-2019 và phát động phong 

trào thi đua xây dựng "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu". Từ phong trào 

“Xây dựng khu dân cư 3 không” toàn tỉnh đã có 1.617 mô hình tổ tự quản 

trên lĩnh vực an ninh trật tự ở các khu dân cư; 3.508 mô hình tự quản trên 

lĩnh vực bảo vệ môi trường; việc cưới được thực hiện đơn giản, tiết kiệm hơn, 

giảm bớt các thủ tục, không cưới tảo hôn, không tổ chức linh đình, kéo dài 

nhiều ngày...Nhân dịp này, 50 khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện phong 

trào “Xây dựng khu dân cư 3 không” được Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen. 

              ĐC.254 

 

      
       

KINH TẾ 

 

 

05.  Đông Hoàng. Hưng Yên: Nông dân hối hả “phục hồi” cây nhãn// 

Nông thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 10 tháng 9. - Tr.8 

Hiện nay tại Hưng Yên, cơ bản các vườn nhãn đã hoàn thành thu 

hoạch, bước vào giai đoạn chăm sóc, phục hồi. Đây là thời điểm quan trọng, 

đòi hỏi người trồng phải có kinh nghiệm, nắm vững khoa học kỹ thuật chăm 

sóc. Trung tâm Khuyến nông tỉnh khuyến cáo bà con nên cắt bỏ toàn bộ 

những cành mọc um tùm, cành sâu bệnh, cành mọc từ thân…nhằm mục đích 

tạo độ thông thoáng cho cây, tập trung dinh dưỡng nuôi những cành thu, hạn 

chế sâu bệnh… 

              ĐC.424.5 

 

  06. Dương Đình Tường. Gà lai Đông Tảo “thoái trào”//Nông nghiệp 

Việt Nam. - 2019. - Ngày 10 tháng 9. - Tr.4 

Với nhiều người nông dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thì sản xuất và 

kinh doanh gà lai Đông Tảo đã từng là nghề chính đem lại nguồn thu nhập ổn 

định, vươn lên làm giàu một thời. Hiện nay, nhiều chủ trang trại, hộ nuôi gà 

lai Đông Tảo đang lo lắng vì giá gà giống, gà thịt giảm mạnh. Nguyên nhân 

chính là do quá nhiều nơi cùng nuôi một giống gà, tuy có giảm nhưng gà lai 

Đông Tảo vẫn có giá cao hơn các loại gà khác, trọng lượng khá lớn không 

phù hợp với bữa cơm gia đình, chủ yếu phục vụ nhà hàng, nhà đám. 

              ĐC.426.4 
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07. Viết Chung. Làng làm đồ chơi trung thu//Đại đoàn kết. - 2019. - 

Ngày 08 tháng 9. - Tr16 

Làng Ông Hảo (còn gọi là làng Hảo), xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ có 

nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống hàng trăm năm tuổi, nơi đây có 

những người thợ hàng ngày cần mẫn làm ra những chiếc trống, mặt nạ, đầu 

sư tử, đèn ông sao...với rất nhiều công đoạn thủ công tỉ mỉ, nguồn nguyên liệu 

từ thiên nhiên, kiểu dáng gần gũi mang đậm bản sắc dân tộc. 

              ĐC.479 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

08. Phạm Hà.  Ngành giáo dục tỉnh Hưng Yên đổi mới và phát triển// 

Nhân dân. - 2019. - Ngày 07 tháng 9. - Tr.5  

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 04/10/2016 của Ban Chấp 

hành Ðảng bộ tỉnh Hưng Yên (khóa 18) về Chương trình phát triển giáo dục 

và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, 

sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển đột phá, 

tương đối toàn diện, nhiều mục tiêu về giáo dục đã đạt, vượt nghị quyết đề ra, 

góp phần xây dựng nền giáo dục của tỉnh nhà phát triển theo hướng hiện đại, 

từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. 

              ĐC.53 

 

09.  N.Huy.  Hưng Yên ban hành mức trần tiền học thêm//Gia đình và 

Xã hội. - 2019. - Ngày 12 tháng 9. - Tr.12 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đã có văn bản hướng dẫn thực hiện 

các khoản thu đầu năm học 2019-2020, trong đó có mức thu tiền học thêm. 

Việc dạy thêm, học thêm phải được thực hiện theo Thông tư 17/2012/TT-

BGDĐT và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Mức thu do thỏa thuận 

giữa cha mẹ học sinh với nhà trường nhưng tối đa không vượt mức quy dịnh. 

Cụ thể như sau: Bậc THCS, khu vực nông thôn thu tối đa 2.500đồng/tiết/học 

sinh; khu vực thành phố tối đa 3.000 đồng/tiết/học sinh. Bậc THPT, khu vực 

nông thôn thu tối đa 3.000 đồng/tiết/học sinh; khu vực thành phố thu tối đa 

3.500 đồng/tiết/học sinh; Trường THPT chuyên Hưng Yên thu tối đa 4.500 

đồng/tiết/học sinh. 

ĐC.533 
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Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

09.  Tuấn Sơn. Hưng Yên chú trọng phát triển du lịch nông nghiệp, 

làng nghề//Du lịch. - 2019. - Ngày 10 tháng 9. - Tr.13 

Trong thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm, đầu tư phát triển các loại 

hình du lịch về lịch sử, văn hóa, tâm linh…tỉnh Hưng Yên cũng đang tập 

trung nghiên cứu, khai thác thế mạnh để phát triển loại hình du lịch nông 

nghiệp nông thôn, làng nghề, để thu hút du khách. Thời gian tới, Hưng Yên sẽ 

đẩy mạnh việc nghiên cứu, xây dựng nền nông nghiệp sạch, ứng dụng công 

nghệ cao, gắn với du lịch, dịch vụ. Phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, 

làng nghề đặc trưng, theo mô hình “mỗi làng một sản phẩm”. Quy hoạch 

vùng trồng rau, hoa quả sạch, giống cây trồng mới, xây dựng được nhãn hiệu 

cho sản phẩm cây ăn quả, cây cảnh, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn VietGap, 

có chính sách hỗ trợ bà con nông dân, chú trọng bảo vệ môi trường, phát 

triển bền vững gắn kết với với các loại hình du lịch cộng đồng, sinh thái, tâm 

linh, ẩm thực, nghỉ dưỡng gắn với khu đô thị Ecopak. Khai thác các giá trị 

văn hóa truyền thống, nổi bật là các loại hình nghệ thuật: Hát trống quân, hát 

ca trù, hát chèo...tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, kết nối với các 

công ty lữ hành để thu hút du khách. 

               ĐC.699 

 

 

NHÂN VẬT 

 

 

10.  Bích Trang. Hội thảo khoa học “Danh nhân Triệu Việt Vương và 

căn cứ Dạ Trạch” Khẳng định tài năng quân sự kiệt xuất và những giá trị cần 

bảo tồn, phát huy//Quận đội nhân dân. - 2019. - Ngày 12 tháng 9. - Tr.1,2 

Ngày 11/9/2019, tại huyện Khoái Châu, UBND tỉnh Hưng Yên phối 

hợp với Báo Quân đội nhân dân và Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức 

Hội thảo khoa học “Danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch”. Đến 

dự hội thảo có: Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính 

trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; 

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đỗ Tiến 

Sỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cùng hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, 

nhà nghiên cứu đến từ nhiều học viện, nhà trường, viện nghiên cứu thuộc 

Trung ương và địa phương; các tướng lĩnh trong quân đội và công an; đại 

biểu đại diện các sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố có di sản liên quan đến 

danh nhân Triệu Quang Phục (Triệu Việt Vương) như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải 

Dương, Hà Nam, Nam Định... 

              ĐC.02(91) 
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11.  PV.  Con đường mang tên Triệu Quang Phục//Hưng Yên. - 2019. - 

Ngày 09 tháng 9. - Tr.2 

Triệu Quang Phục hiệu là Triệu Việt Vương (524-571) quê ở huyện 

Chu Diên (nay thuộc huyện Khoái Châu), tên tuổi của ông gắn liền với chiến 

công tại căn cứ đầm Dạ Trạch, đánh đuổi quân Lương giành lại và bảo vệ 

nền độc lập nước Vạn Xuân. Để tưởng nhớ công lao người anh hùng tài giỏi, 

nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã đặt tên ông cho các địa danh, đường 

phố. Tại thành phố Hưng Yên, đường Triệu Quang Phục có chiều dài khoảng 

3 km chạy song song với đường Nguyễn Văn Linh, điểm đầu giao cắt với 

đường Tô Hiệu, điểm cuối giao cắt với cầu An Tảo, đường Lê Văn Lương. 

              ĐC.02(91) 

 

 

  

 


