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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

 

01.  Tuần lễ hồng EVN lần thứ V tại PC Hưng Yên//Đời sống và Pháp 

luật. - Từ số 15-17 năm 2020. - Tr.5 

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (ENV) về việc tổ 

chức "Tuần lễ hồng EVN lần V năm 2019: Vạn trái tim một tấm lòng", ngày 

25/12/2019, Công ty Điện lực Hưng Yên đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh, Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương tổ chức thành công hoạt động 

hiến máu nhân đạo. Việc hưởng ứng và thực hiện chương trình Tuần lễ hồng 

thành công đã cho thấy tinh thần thiện nguyện của cán bộ công nhân viên PC 

Hưng Yên luôn gắn kết và lan tỏa. Cuối chương trình, Ban Tổ chức đã thu 

được 158 đơn vị máu.  

              ĐC.2 

 

02.  Gia Hồng.  Hưng Yên: Cần lồng ghép nhiệm vụ Tư pháp vào phát 

triển kinh tế - xã hội//Pháp luật Việt Nam. - 2020. - Ngày 11 tháng 01. - Tr.16 

Ngày 10/01/2020, Sở Tư pháp Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 

công tác năm 2019 và triển khai công tác tư pháp năm 2020. Dự Hội nghị có 

các đồng chí: Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Đặng Ngọc 

Quỳnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các bộ, ban, 

ngành địa phương có liên quan. Nhân dịp này, thay mặt Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã trao Cờ  thi đua ngành Tư pháp, 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các cá nhân, tập thể có thành tích 

xuất sắc thuộc Sở Tư pháp Hưng Yên. 

              ĐC.2 

 

03. Võ Hồng Nhân. Lãnh đạo xã sai phạm, chính quyền huyện né 

tránh?//Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 11 tháng 01. - Tr.6 

 Sau khi người dân xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động phản ánh về 

việc ông Vũ Cao Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Ngũ Lão có 

dấu hiệu làm giả phiếu thu và hàng loạt giấy tờ biên bản giao đất để bán cho 

nhiều hộ dân trong xã thu tiền bất chính, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với 

UBND huyện Kim Động để tìm hiểu vụ việc nhưng chính quyền huyện Kim 

Động liên tục né tránh. 

              ĐC.2 

 

04. Võ Hồng Nhân.  Sau thông tin tố sai phạm tại Hưng Yên: UBND 

huyện xác minh để xử lý//Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 17 tháng 01. - 

Tr.6 

Sau khi Báo Nông thôn ngày nay đăng tải các bài viết liên quan đến sai 

phạm của lãnh đạo xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, ngày 08/01/2020 

phóng viên đã có buổi làm việc với đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, 
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Thanh tra huyện Kim Động để ghi nhận phương hướng xử lý vụ việc. Ông 

Hoàng Văn Qúy, Phó Chánh Thanh tra UBND huyện Kim Động cho biết, sau 

khi báo có một số bài phản ánh và công dân có đơn, UBND huyện giao 

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác 

minh thông tin báo chí phản ánh. Các phòng ban cũng có những bước cụ thể 

để thu thập thông tin, sẽ tiến hành xác minh thêm, nếu có sai phạm sẽ xử lý 

theo quy định. 

              ĐC.2 

 

05.  Thu Hà.  Hưng Yên: Hướng dẫn thành lập 36 mô hình liên kết// 

Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 14 tháng 01. - Tr.8 

Năm 2019, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp tư vấn, 

hướng dẫn, 11 chi hội nghề nghiệp, 23 tổ hội nghề nghiệp; tham gia xây dựng 

mới 36 mô hình kinh tế tập thể, nhiều mô hình liên kết có quy mô sản xuất 

lớn, liên kết tiêu thụ nông sản. Hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào thi 

đua xây dựng chi hội 3 không; hưởng ứng phòng trào chống rác thải nhựa. 

Năm 2020, các cấp hội tập trung các nguồn lực xây dựng các mô hình sản 

xuất theo hướng tổ hợp tác, hợp tác xã lấy nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 

làm nòng cốt; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả. 

              ĐC.258 

 

06.  Ngọc Lộc. Tuổi 90 vẫn đam mê làm thơ, đọc báo//Người cao tuổi. 

- 2020. - Ngày 14 tháng 01. - Tr.8-9 

Cụ Chu Văn Trang 90 tuổi, thường trú tại khu phố Bình Quân 2, 

phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, quê xã Hưng Đạo, huyện Tiên 

Lữ, là một tấm gương sáng về người cao tuổi sống vui, khỏe, có  ích. Cụ 

Trang sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, tham gia hoạt động cách 

mạng từ khi còn trẻ; hòa bình lập lại, cụ trở thành cán bộ ngành giao thông 

tỉnh Hưng Yên. Là cán bộ có năng lực, cụ Trang đã xung phong tình nguyện 

làm cán bộ tăng cường vào giúp tỉnh Long An (tỉnh kết nghĩa với Hưng Yên) 

và được đề bạt làm Phó Giám đốc Ty Giao thông Long An cho đến khi nghỉ 

hưu. Về hưu cụ vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, đam mê đọc sách báo, 

làm thơ, sống chan hòa với bà con lối phố, được nhân dân quý mến. 

              ĐC.259 
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KINH TẾ 

 

 

07.  Văn Đức.  Hưng Yên: Có thêm 40 hợp tác xã//Nông thôn ngày 

nay. - 2020. - Ngày 17 tháng 01. - Tr.10 

Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Hưng Yên, đến hết 

năm 2019, toàn tỉnh có  401 HTX, tăng 40 HTX so với năm 2018. Doanh thu 

bình quân của mỗi HTX đạt khoảng 1,2 tỷ đồng; các HTX hoạt động có hiệu 

quả, tạo việc làm thường xuyên cho 7.200 người... 

              ĐC.4 

 

08. Nguyễn Hải Tiến. Được mùa riêng hoa đào//Nông nghiệp Việt 

Nam. - 2020. - Ngày 15 tháng 01. - Tr.11  

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, anh Phùng Viết Dinh ở thôn Ngọc Đà, xã 

Tân Quang, huyện Văn Lâm dự tính sẽ thu lãi khoảng 250 triệu đồng từ bán 

và cho thuê hoa đào cảnh, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Theo anh 

Dinh Anh: Để trồng đào đạt hiệu quả cao, quan trọng nhất là phải dự báo 

đúng được diễn biến thời tiết mùa đông trong năm, sau đó phải nắm vững kỹ 

thuật trồng và chăm sóc cho từng loại đào cảnh, ngoài ra còn phải biết cách 

khắc phục các điều kiện thời tiết bất thường, ảnh hưởng tới sinh trưởng, phát 

triển của cây đào. 

              ĐC.424.7 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

 

09.  Minh An.  Bước tiến ấn tượng của nữ cung thủ Hà Nội//Hà Nội 

mới. - 2020. - Ngày 13 tháng 01. - Tr.5  

 Nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt, sinh năm 2001, xã Lạc Hồng, huyện 

Văn Lâm là vận động viên có bước tiến ấn tượng. Chỉ sau gần hai năm tập 

luyện bắn cung, cô đã trở thành vận động viên đầu tiên của thành phố Hà Nội 

giành vé tham dự Olympic 2020, giành Huy chương vàng SEA Games 2019. 

Huấn luyện viên của Ánh Nguyệt chia sẻ: năm 2016, với chiểu cao tốt, nhanh 

nhẹn, Ánh Nguyệt được tuyển chọn vào đội tuyển bóng rổ nữ Hà Nội, sau đó 

em được làm quen với môn bắn cung, em đã thích nghi và tiến bộ rất nhanh 

với bắn cung nhất là nội dung cung 1 dây. 

              ĐC.698 
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VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT  

 

 

 

10.  Nam Phương.  Hát trống quân trước nguy cơ bị lãng quên//Sức 

khỏe và Đời sống. - 2020. - Ngày 19 tháng 01. - Tr.11 

Hát trống quân từ lâu đã được biết đến là một hình thức của dân ca, có 

mặt tương đối phổ biến ở vùng châu thổ Bắc Bộ và một phần Bắc Trung Bộ. 

Ngày nay, hát trống quân đang phát triển ở nhiều nơi và được bảo tồn, lưu 

giữ khá đầy đủ tại các xã của tỉnh Hưng Yên như: Dạ Trạch, An Vĩ, Hàm Tử 

(huyện Khoái Châu); Tân Tiến, Nghĩa Trụ, Vĩnh Khúc (huyện văn Giang); 

Đồng Than (huyện Yên Mỹ); Bãi Sậy, Hoàng Hoa Thám (huyện Ân Thi)...Một 

số câu lạc bộ ở các xã như: Dạ Trạch, Vĩnh Khúc, Đồng Than đã tổ chức 

truyền dạy hát trống quân cho các thế hệ trẻ để lưu giữ cho mai sau. Tỉnh 

Hưng Yên hiện có 6 nghệ nhân hát trống quân được phong tặng nghệ nhân ưu 

tú. 

              ĐC.741 

 

 

 

 
 

 


