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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Phạm Thị Tuyến. Hưng Yên: Kết quả 10 năm tổ chức thực hiện 

phong trào “Dân vận khéo”//Dân vận. - 2019. - Số 6. - Tr.32-35 

Một số giải pháp, kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm sau 10 năm 

thực hiện phong trào "Dân vận khéo" của tỉnh Hưng Yên. 

              ĐC.219 

 

02.  Phát hiện 73 thanh niên sử dụng ma túy//Nhân dân. - 2019. - Ngày 

21 tháng 6. - Tr.8 

Ngày 20/6/2019, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, tại quán karaoke 

Phan Tom thuộc thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ lực lượng chức 

năng đã phát hiện trong 7 phòng hát có 93 thanh niên nam, nữ tuổi từ 18-25 

có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, bay lắc quay cuồng trong tiếng 

nhạc lớn. Quán này do Vũ Văn Hải (sinh năm 1990, ở thôn Tiền Phong, xã 

Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) quản lý. Qua kiểm tra công an thu giữ 11 

túi nilon, bên trong chứa các tinh thể kết tinh màu trắng và 13 viên nén có 

màu vàng, xanh cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy… Kết 

quả xét nghiệm cho thấy 73/93 đối tượng dương tính với chất ma túy. 

 

              ĐC.226 

 

03. Thùy Hương.  Đột kích quán Karaoke, phát hiện 24 đối tượng sử 

dụng ma túy//Công an nhân dân. - 2019. - Ngày 18 tháng 6. - Tr.5; cũng xem: 

Nhân dân. - 2019. - Ngày 18 tháng 6 - Tr.8 

Ngày 16/6/2019, Công an thành phố Hưng Yên đã tiến hành đột kích 

quán Karaoke Bạch Dương (đường Ngô Tất Tố, phường An Tảo, thành phố 

Hưng Yên) do Phạm Thúy Vân (sinh năm 1988, phường Lê Lợi, thành phố 

Hưng Yên) làm chủ. Cơ quan chức năng đã phát hiện 24 thanh niên nam, nữ 

có biểu hiện phê ma túy, thu giữ tại chỗ 3 túi nilon chứa các chất tinh thể màu 

trắng, 3 viên nén và nhiều vật chứng liên quan. Qua kiểm tra nhanh cả 24 đối 

tượng đều dương tính với ma túy. Hiện Công an thành phố Hưng Yên đang 

quản lý các đối tượng để tiến hành điều tra làm rõ nguồn ma túy các đối 

tượng sử dụng và trách nhiệm của chủ quán karaoke. 

              ĐC.226 

 

04.  Nam Du.  Công an tỉnh Hưng Yên: Đồng loạt ra quân truy quét tội 

phạm ma túy//Pháp luật và Xã hội. - 2019. - Ngày 18 tháng 6. - Tr.9 

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn 

công trấn áp tội phạm liên quan đến ma túy (từ ngày 01/6 - 01/7/2019) và 

hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, công an các huyện, thị xã, 

thành phố đã đồng loạt ra quân và triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Do 
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làm tốt công tác nắm tình hình, ngay từ những ngày đầu ra quân các huyện 

Phù Cừ, Văn Lâm, Tiên Lữ, Kim Động, Yên Mỹ, thành phố Hưng Yên đã đạt 

được những kết quả khả quan, triệt phá nhiều tụ điểm nóng về ma túy, góp 

phần đem lại cuộc sống bình yên cho người dân trên địa bàn. 

              ĐC.226 

 

 

KINH TẾ 

 

 

05.  NT.  Hưng Yên điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Trần Cao quy 

mô hơn 480 ha//Khoa học và Đời sống. - 2019. - Ngày 19 tháng 6. - Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh 

Quy hoạch chung thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ đến năm 2035. Chủ đầu 

tư lập quy hoạch là UBND huyện Phù Cừ, phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh 

quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên theo địa giới hành chính của 

thị trấn Trần Cao, có nghiên cứu mở rộng ra các xã: Minh Tân, Tống Phan, 

Đình Cao, Quang Hưng, Đoàn Đào, Phan Sào Nam. Tổng diện tích nghiên 

cứu lập quy hoạch là 280,47 ha. Dự báo dân số hiện trạng đến năm 2025 

khoảng 8.440 người, đến năm 2035 khoảng 11.680 người. 

              ĐC.441 

 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

06.  Hà Phương.  Kiểm tra thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) tại Hưng Yên, Hà Nội: Phong trào 

văn hóa mà làm hình thức thì vô nghĩa//Văn hóa. - 2019. - Ngày 14 tháng 6. - 

Tr.8-9 

Ngày 12/6/2019, đoàn kiểm tra thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) do Thứ trưởng Bộ VHTTDL 

Trịnh Thị Thủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện phong trào tại 

Hưng Yên. Ghi nhận những chuyển biến, nâng cao chất lượng phong trào 

trên địa bàn tỉnh, Thứ trưởng lưu ý, cần tiếp tục chú trọng nội dung xây dựng 

gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng danh hiệu theo tinh thần của Nghị 

định 122. Gia đình là nền tảng, tế bào của xã hội, cần quan tâm nhiều hơn 

nữa đến việc giáo dục đạo đức, lối sống trong mỗi gia đình. 

ĐC.54 
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LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

 

 

07.  Lê Hồng Thiện.  Thăm chùa Chuông ở Phố Hiến//Người cao tuổi. - 

2019. - Ngày 19 tháng 6. - Tr.8-9 

Chùa Chuông có tên chữ là Kim Chung tự, được xây dựng trên vị thế 

đắc địa tại khu phố chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. 

Đây là một trong những ngôi chùa tiêu biểu, đặc sắc, cảnh đẹp nơi đây đứng 

vào hàng danh lam cổ tích trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố 

Hiến. Chùa Chuông được khởi dựng từ thời Lê (thế kỷ 15) qua nhiều lần 

trùng tu, tôn tạo nay vẫn giữ được nét kiến trúc nghệ thuật thời Hậu Lê (thế 

kỷ 17). Hiện tại, chùa Chuông còn lưu giữ nhiều cổ vật, hiện vật có giá trị về 

mặt mỹ thuật, lịch sử, văn hóa như: Các bức đại tự, câu đối, chuông đồng, 

cầu đá xanh, cây hương đá, hệ thống các pho tượng cổ độc đáo…Với bề dày 

lịch sử, kiến trúc đẹp chùa Chuông đã và đang trở thành điểm tham quan du 
lịch tâm linh hấp dẫn du khách. 

              ĐC.96 

 

08.  Lê Hồng Thiện.  Đền Mây//Hưng Yên. - 2019. - Ngày 21 tháng 6. - 

Tr.3 

Đền Mây thuộc địa phận thôn Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố 

Hưng Yên, xưa kia, nơi đây là vùng vạn chài Xích Đằng với bến đò Mây, 

thuyền bè ra vào buôn bán tấp nập. Đền Mây thờ tướng quân Phạm Phòng Át 

tức Phạm Bạch Hổ, người nổi tiếng thông minh, học giỏi, có sức khoẻ hơn 

người, tính tình cương trực thẳng thắn, có công giúp Ngô Quyền trong chiến 

thắng Bạch Đằng lịch sử năm Mậu Tuất (938). Kiến trúc đền Mây mang đặc 

trưng nghệ thuật chạm khắc thời Hậu Lê và thời Nguyễn, với nhiều hiện vật 

có giá trị như: Bức đại tự khảm trai, lư hương đồng, kiệu Bát cống, 18 đạo 

sắc phong.... 

              ĐC.96 

 

09.  Lê Hồng Thiện.  Đền Phù Ủng//Người cao tuổi. - 2019. - Ngày 20 

tháng 6. - Tr.8-9 

Đền Phù Ủng (làng Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi) là nơi thờ 

tướng quân Phạm Ngũ Lão (1255-1320) một danh tướng thời Trần, 2 lần góp 

công đánh tan giặc ngoại xâm Nguyên, Mông. Toàn khu di tích được xây 

dựng vào thế kỷ XIV và được trùng tu vào thời Nguyễn. Hiện nay, tại quần thể 

di tích đền Phù Ủng còn lưu giữ một số hiện vật có giá trị như: Hệ thống điêu 

khắc đá, tượng đồng, đại tự, câu đối, sắc phong...Năm 1988, đền Phù Ủng 

được công nhận là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, lễ hội 

được diễn ra từ ngày 10-13 tháng Giêng hằng năm. 

              ĐC.96 



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 

 
4/3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


