
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 

 
1/4 

 

  

 

 

 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 
 

01.  P.Đ.  Xã Minh Châu đón chuẩn nông thôn mới//Nông thôn ngày 

nay. - 2019. - Ngày 15 tháng 11. - Tr. 14  

Ngày 09/11/2019, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ tổ chức lễ đón Bằng 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Triển khai thực hiện xây dựng 

NTM, xã Minh Châu đã huy động được gần 180 tỷ đồng xây dựng các công 

trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, cứng hóa trên 16 km đường 

giao thông nông thôn, đường nội đồng. Trong đó, nguồn vốn huy động từ các 

công ty, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp được 156 tỷ đồng, chiếm 87,9%. 

Qua thống kê, xã có 107 hộ dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn với 

diện tích gần 1.300m²…Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi 

Thế Cử đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho cán bộ và nhân dân 

xã Minh Châu. 

              ĐC.2 
 

02.  Khánh Vân. Hưng Yên: Năm 2020 sẽ hoàn thành xây dựng nhà ở 

cho NCC và hộ nghèo//Lao động  Xã hội. - 2019. - Ngày 12 tháng 11. - Tr.2 

Ngày 06/11/2019, Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo 

và người có công (NCC) với cách mạng tỉnh Hưng Yên tổ chức họp bàn về hỗ 

trợ nhà ở cho hộ nghèo và NCC trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện còn 1.764 

hộ khó khăn về nhà ở cần xây dựng mới. Đến nay, đã khởi công xây dựng 272 

nhà thuộc huyện Phù Cừ, Ân Thi, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2019. Các 

địa phương còn lại hoàn thành trong năm 2020. Mức hỗ trợ dự kiến tối thiểu 

80 triệu đồng/hộ; trong đó cấp tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, cấp huyện và cấp xã 

hỗ trợ 20 triệu đồng và nguồn xã hội hóa 30 triệu đồng. 

              ĐC.2 
 

03.  Kế Toại - Trần Hồ. Những biên bản vi phạm vô chủ ở Đồng Than// 

Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 11 tháng 11. - Tr. 14 

Phản ánh của phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam về việc thời gian 

qua, một số hộ dân ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ tự ý đào móng, xây nhà 

kiên cố sát mép kênh Kim Sơn (hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải). Chính quyền 

xã và trạm thủy lợi đã lập biên bản đình chỉ xây dựng, tạm dừng thi công 

công trình nhưng tất cả các hộ dân đều không ký nhận. Lãnh đạo xã Đồng 

Than cho biết đã lên kế hoạch tiến hành cưỡng chế, phá dỡ và xử lý mạnh tay 

các công trình vi phạm nói trên.  

ĐC.2 

 

 

 

 

KINH TẾ     



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 

 
2/4 

 

  

 

 

 

04.  Nguyễn Hải Tiến. Bội thu cam VIETGAP//Nông nghiệp Việt Nam. 

- 2019. - Ngày 14 tháng 11. - Tr. 11 

Còn hơn nửa tháng nữa mới bước vào mùa thu hoạch cam đường 

Canh, nhưng các nhà vườn ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã tấp nập khách 

đến đặt hàng, bao tiêu sản phẩm. Năm nay, sản lượng cam toàn xã ước đạt 

400 nghìn tấn, cao hơn năm trước gần 100 nghìn tấn, giá bán theo hợp đồng 

giao ước từ 32.000-37.000 đồng/1kg. Có được mùa vụ bội thu là do các nhà 

vườn trong xã áp dụng kỹ thuật thâm canh cam theo hướng VietGAP, nuôi 

dưỡng quả bằng phân bón hữu cơ vi sinh và hạt đậu tương nghiền. Bảo vệ 

thực vật theo phương pháp phòng trừ tổng hợp, không dùng hóa chất trừ cỏ, 

sử dụng nước tưới từ các nguồn không nhiễm kim loại nặng và các vi sinh vật 

gây hại. Điều khiển cây ra hoa, đậu quả bằng kỹ thuật thủ công truyền thống 

như chặn rễ, khoanh cành.... 

              ĐC.424.5 

 

05. Nguyễn Hải Tiến. Phòng và trị bệnh nuôi cá nước ngọt//Nông 

nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 15 tháng 11. - Tr. 11; cũng xem: Kinh tế 

nông thôn. - 2019. - Ngày 15 tháng 11. - Tr. 12 

 

Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Tổng cục Thủy sản, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên tổ chức Diễn đàn 

Khuyến nông@ nông nghiệp “Phòng và trị bệnh nuôi cá nước ngọt”. Diễn 

đàn đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, các 

chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ở Trung ương và địa 

phương, cùng hàng trăm nông dân, doanh nghiệp nuôi cá, đến từ các tỉnh Hải 

Dương, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang và Hưng Yên. Tại diễn đàn, rất nhiều 

kinh nghiệm quý, cách làm hay trong nuôi trồng thủy sản, đã được các nhà 

nông và doanh nghiệp chia sẻ, nhiều vướng mắc khó khăn về kỹ thuật chăm 

nuôi, tiêu thụ sản phẩm cá đã được các nhà khoa học và nhà quản lý giải đáp 

thỏa đáng... 

         `     ĐC.427.1 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

06.  PV. Hưng Yên: Nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch//Du lịch. - 

2019. - Ngày 07 tháng 11. - Tr.13 

Trong hai ngày 07-08/11/2019, UBND tỉnh Hưng Yên (Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình 

khảo sát và Hội thảo “Định hướng xây dựng sản phẩm du lịch tỉnh Hưng Yên 
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năm 2019”. Đây là hoạt động nhằm đánh giá thực trạng du lịch của tỉnh, xây 

dựng giải pháp khai thác có hiệu quả các tiềm năng du lịch để phát triển sản 

phẩm, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch 

Hưng Yên đến với du khách. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ 

khảo sát chùa Thái Lạc, làng dược liệu Nghĩa Trai, làng cổ Đại Đồng…. 

              ĐC.699 

 

07.  Hà Linh. Hưng Yên phát triển du lịch nông nghiệp, làng nghề// Đại 

biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 11 tháng 11. - Tr.6 

Tại Hội thảo “Định hướng xây dựng sản phẩm du lịch tỉnh Hưng Yên” 

do Tổng cục Du lịch và UBND tỉnh Hưng Yên diễn ra ngày 07-08/11/2019, 

các chuyên gia du lịch, doanh nghiệp lữ hành đã đóng góp ý kiến nhằm xác 

định hướng đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch Hưng Yên. Bên cạnh việc phát 

triển các loại hình du lịch văn hóa, tâm linh, Hưng Yên sẽ chú trọng phát 

triển loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, làng nghề, để thu hút du 

khách. 

              ĐC.699 

 

08.  Hồng Lụa.  Định hướng xây dựng sản phẩm du lịch Hưng Yên//Du 

lịch. - 2019. - Ngày 12 tháng 11. - Tr.4 

Tại hội thảo “Định hướng xây dựng sản phẩm du lịch Hưng Yên”, các 

đại biểu đều nhận định: Hưng Yên có tiềm năng và lợi thế để phát triển du 

lịch; Phố Hiến được xác định là một trong 8 điểm du lịch quốc gia trong quy 

hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Hồng và Duyên hải 

Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, tiềm năng và 

thế mạnh du lịch vẫn chưa được khai thác đúng mức, hiệu quả, sự đóng góp 

của ngành du lịch cho nền kinh tế chung của tỉnh còn thấp; cơ sở hạ tầng và 

cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch còn hạn chế; sản phẩm du lịch chưa 

phong phú, chất lượng sản phẩm thấp; nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch 

thiếu và yếu; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch còn hạn chế. Các đại biểu 

đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm đánh thức tiềm năng du lịch Hưng 

Yên như: Xây dựng sản phẩm du lịch, tạo sản phẩm làm quà lưu niệm, sản 

phẩm làng nghề mang thương hiệu Hưng Yên; xây dựng mô hình nông nghiệp 

nông thôn; quảng bá du lịch trong thời đại công nghiệp 4.0; cần phát huy vai 

trò của người dân và chính quyền địa phương trong phát triển du lịch cộng 

đồng… 

ĐC.699 

  

 

 

 

 

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT 
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09. Thanh Mai. Người đàn ông biến khúc gỗ bỏ đi bên rìa suối thành 

tác phẩm 7 tỷ đồng//Chuyện đời. - 2019. - Ngày 12 tháng 11. - Tr.23 

Anh Trần Đức Thuấn, 47 tuổi, chủ một cơ sở đồ gỗ ở xã Dạ Trạch, 

huyện Khoái Châu, có sở thích lặn lội khắp vùng sâu, vùng xa để tìm những 

khúc gỗ ưng ý để sử dụng. Cách đây 6 năm, trong một lần tình cờ đi rừng ở 

Tây Nguyên, anh Thuấn phát hiện một gốc cây bỏ chỏng chơ bên rìa suối, 

thấy đẹp, anh đã thuê người vận chuyển về quê. Anh Thuấn chia sẻ, đó là gốc 

gỗ hương có trọng lượng hơn 3 tấn và dài tới 5 mét, phải mất hơn 6 tháng với 

10 công nhân lao động liên tục đã chế tác thành công bộ "Bát mã", trị giá 

của nó đến thời điểm hiện tại lên đến 7 tỷ đồng nhưng anh vẫn không bán. 

              ĐC.72 

  

 

 


