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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01. Hưng Giang.  Hưng Yên: 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới//Nông 

thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 18 tháng 10. - Tr.14 

UBND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định công nhận 4 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới (NTM) năm 2019 gồm: Trung Hòa, Minh Châu (Yên Mỹ); Hồng 

Tiến, Tứ Dân (Khoái Châu). Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh 

100% số xã đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Phấn đấu đến năm 2020 

tỉnh có 100% số xã đạt tiêu chí NTM nâng cao; 10 xã cơ bản hoàn thành tiêu 

chí xã NTM kiểu mẫu; có 10 khu dân cư được công nhận khu dân cư NTM 

kiểu mẫu; 100% số huyện, thành phố, thị xã cơ bản đạt tiêu chí huyện NTM.... 

Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu có 30% số xã được công nhận đạt 

chuẩn NTM nâng cao theo tiêu chí mới; 20% số xã được công nhận xã NTM 

kiểu mẫu; 20% số khu dân cư được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. 

Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu có 50% số xã được công nhận đạt chuẩn 

NTM nâng cao theo tiêu chí mới; 30% số xã được công nhận xã NTM kiểu 

mẫu; 40% số khu dân cư được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu... 

              ĐC.2 

 

02.  Phạm Hoàng.  Hưng Yên điểm mặt cơ sở “nhờn luật”//Tài nguyên 

và Môi trường. - 2019. - Ngày 17 tháng 10. - Tr.9 

Phản ánh của phóng viên báo Tài nguyên và Môi trường về việc trên 

địa bàn phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên một số bến bãi kinh doanh, 

khai thác cát trái phép đã tồn tại nhiều năm không chỉ vi phạm nghiêm trọng 

Luật Đê điều, an toàn tiêu thoát lũ mà còn thể hiện sự buông lỏng, bất lực 

của các cấp chính quyền. 

              ĐC.226 

 

03. Trần Văn Quý. Hội sinh vật cảnh Phố Hiến trưng bày sinh vật 

cảnh//Việt Nam hương sắc. - Năm 2019. - Số 424 tháng 10. - Tr.50 

Chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 

kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Hưng Yên đón bằng công nhận thành 

phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, từ ngày 28/8 đến 

03/9/2019, tại Bảo tàng tỉnh, Hội Sinh vật cảnh Phố Hiến (thành phố Hưng 

Yên) tổ chức trưng bày sinh vật cảnh. Với hơn 300 tác phẩm sinh vật cảnh 

tiêu biểu, độc đáo của các hội viên, chủ nhà vườn đã thu hút đông đảo nhân 

dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm… 

              ĐC.258 
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04. Đức Nguyên.  Hưng Yên: 639 tổ hòa giải//Cựu Chiến binh Việt 

Nam. - 2019. - Ngày 17 tháng 10. - Tr.6 

Giai đoạn 2014-2019, phong trào thi đua  Cựu Chiến binh gương 

mẫu  của tỉnh Hưng Yên được triển khai sâu rộng: Toàn Hội có 514 tổ an 

ninh trật tự, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 149 tổ tự 

quản an toàn giao thông đường bộ, đường s t. Hội Cựu chiến binh tỉnh đã 

phối hợp thành lập 639 tổ hòa giải, 180 tổ tuyên truyền vệ sinh môi trường. 

Trong xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên ủng hộ xây, sửa chữa 12 nhà 

với số tiền 425 triệu đồng; hiến 1.407 m
2
 đất, ủng hộ 847 triệu đồng và đóng 

góp 1.361 ngày công để xây dựng các công trình nông thôn mới. 

              ĐC.258 

 
 

 

 

 

 

 

 

KINH TẾ     

 
 

           05. Vũ Thị Soi Ngần. Sự biến đổi phương thức mưu sinh của người 

dân Mỹ Hào, Hưng Yên trong quá trình đô thị hóa//Văn học nghệ thuật. - 

2019. - Số 424 tháng 10. - Tr.42-44 

Với vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng phát triển, cơ chế chính sách thông 

thoáng, trong những năm qua huyện Mỹ Hào có tốc độ công nghiệp hóa, đô 

thị hóa nhanh. Bên cạnh những tác động tích cực mà quá trình công nghiệp 

hóa, đô thị hóa mang lại, quá trình này cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải 

quyết như dân số, lao động, việc làm, ô nhiễm môi trường, an sinh xã hội đặc 

biệt là sinh kế của người nông dân bị mất đất nông nghiệp. 

              ĐC.4 

 

06.  Hưng Giang.  Công nhận 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu tỉnh Hưng Yên//Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 14 tháng 10. - 

Tr.5 

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định về việc công nhận sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2019. Mười sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, trong đó có 

nhiều sản phẩm từ nông nghiệp như: Bộ sản phẩm từ nghệ của Công ty 

TNHH Hoàng Minh Châu (xã Chí Tân, huyện Khoái Châu); bộ sản phẩm gạo 

của Công ty Cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm Hưng Việt (huyện Ân 

Thi); bộ sản phẩm trà cà gai leo của Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao Minh Châu (thành phố Hưng Yên); bộ sản phẩm long 

nhãn sấy dẻo, ô mai của hộ kinh doanh Phương Thảo (thị trấn Trần Cao, 

huyện Phù Cừ); trà mầm đậu đen, trà mầm ngũ cốc, bột mầm ngũ cốc của hộ 

kinh doanh Lương Đức Toàn (xã Hiệp Cường, huyện Kim Động); bộ sản 

phẩm phấn hoa ong, mật ong và sữa ong chúa của Công ty TNHH Mật ong 

Danh Vị (xã Mễ Sở, huyện Văn Giang)…. 

              ĐC.4 



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 

 
3/3 

 

  

 

 

07. Lê Bền. Đã đến thời điểm đẩy mạnh tăng đàn lợn//Nông nghiệp 

Việt Nam. - 2019. - Ngày 17 tháng 10. - Tr. 2-3 

Ngày 16/10/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Nguyễn Xuân Cườg đã tới thăm các mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học ở 

huyện Khoái Châu và làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác phòng chống 

dịch bệnh, việc tái đàn đảm bảo nguồn cung thịt lợn những tháng cuối năm. 

Bộ trưởng biểu dương và đánh giá cao các trang trại, hộ chăn nuôi của tỉnh 

đã có những nỗ lực hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh dịch tả lợn châu 

Phi, đứng vững và duy trì phát triển chăn nuôi ổn định. Bộ trưởng đề nghị 

thời gian tới các trang trại lớn, có quy trình chăn nuôi an toàn, khép kín, sạch 

bệnh tiếp tục sản xuất con giống sạch cung cấp cho người chăn nuôi. Đồng 

thời phát triển chăn nuôi lợn thương phẩm để góp phần ổn định thị trường, 

bình ổn giá thực phẩm. 

              ĐC.426.2 

 

08. Hải Đăng. Doanh nghiệp Việt tiên phong trong sản xuất khí đặc 

biệt//Đầu tư. - 2019. - Ngày 18 tháng 10. - Tr.20 

Ngày 19/10/2019, Công ty Cổ phần Cryotech Việt Nam tổ chức khánh 

thành và đưa vào sử dụng nhà máy đầu tiên trên cả nước sản xuất các loại 

khí đặc biệt tại Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Đình Dù, huyện Văn Lâm). 

Với diện tích gần 7000 m
2
, Cryotech Việt Nam đã hoàn thiện các trạm chiết 

nạp và phân phối khí công nghiệp với công suất 5.000 tấn/năm và 100 

tấn/năm khí hỗn hợp tiệt trùng y tế, khí đặc biệt, thiết bị ngành khí... 

              ĐC.43 

 

 

      

      

 

  

 


