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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 
 

01. PV và TTXVN. Tổng sản phẩm (GRDP) của Hưng Yên tăng 

9,72%//Nhân dân. - 2019. - Ngày 16 tháng 12. - Tr.1,4 

Năm 2019, tỉnh Hưng Yên hoàn thành vượt chỉ tiêu trên các lĩnh vực 

kinh tế, xã hội: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 9,72%; GRDP bình quân đầu 

người đạt 74,57 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng 

tăng 12,25%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 14.450 tỷ đồng. Năm nay là 

năm thứ ba liên tiếp tỉnh thực hiện tự cân đối thu chi. Trong năm 2019, tỉnh 

có thêm 28 xã và 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số huyện, 

thành phố được công nhận lên 4/10 đơn vị; 145/145 xã đã đạt chuẩn nông 

thôn mới, về đích trước hai năm so mục tiêu đề ra. Năm 2020, tỉnh phấn đấu 

GRDP tăng 9%; GRDP bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm; kim 

ngạch xuất khẩu đạt 5,3 tỷ USD; thu ngân sách 14.865 tỷ đồng; tiếp tục thực 

hiện tự cân đối thu chi ngân sách; phấn đấu có thêm bốn huyện nông thôn 

mới, 20 xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu.... 

              ĐC.2 

 

  02. TH.  Hưng Yên điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Tân 

Tiến//Khoa học và Đời sống. - 2019. - Ngày16 tháng 12. - Tr.12 

UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp xã Tân Tiến, huyện Văn Giang. Cụm công 

nghiệp Tân Tiến có quy mô khoảng 69,5 ha, trong đó đất xây dựng nhà máy 

53ha, đất xây dựng nhà máy mới 14,6 ha. Đây là cụm công nghiệp tập trung 

quy mô nhỏ, chủ yếu là các ngành công nghiệp nhẹ, không gây ô nhiễm môi 

trường. 

              ĐC.2 

 

            03.  Trần Quý . Về bài Hưng Yên “quên” bồi thường, hỗ trợ cho người 

dân khi thu hồi đất làm dự án? Trách nhiệm thuộc về UBND thị xã Mỹ Hào// 

Báo Thanh Tra. - 2019. - Ngày 17 tháng 12. - Tr.8  

Báo Thanh tra ngày 26/11/2019 đã đăng phản ánh của người dân 

phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào về việc chính quyền địa phương “quên” bồi 

thường, hỗ trợ cho người dân khi thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng công trình cải tạo, nâng cấp bãi rác Dị Sử. Không biết có điều gì 

“khuất tất” trong việc đền bù, hỗ trợ những hộ dân có đất và tài sản trên đất 

bị thu hồi cho dự án mà phóng viên Báo Thanh tra đi đến đâu các cơ quan 

chức năng cũng đều lảng tránh? Câu hỏi này phóng viên Báo Thanh tra xin 

được chuyển đến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. 

ĐC.2 
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04. Tiên Chung. Xót xa vườn cây ăn quả bị kẻ gian đốt cháy//Nông 

thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 20 tháng 12. - Tr.6 

Những ngày qua một số hộ dân đội 1, thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, 

huyện Khoái Châu vô cùng xót xa và bức xúc vì những vườn cây ăn quả của 

nhà mình bị cháy rụi mà không rõ nguyên nhân. Những vườn cây bị đốt 

không chỉ gây thiệt hại cho nhiều hộ dân, mà còn ảnh hưởng đến tình hình an 

ninh trật tự ở địa phương. Cụ thể: Ngày 6/12/2019, 3 vườn cây ăn quả 

khoảng 260 cây các loại như bưởi, nhãn, hồng xiêm...với diện tích khoảng 5 

sào của gia đình ông Dương Xuân Đỉnh, Dương Quý Phương và bà Phạm Thị 

Tuyết bị kẻ gian đốt trụi. Trong đó gia đình bà Tuyết có 50 gốc cây nhãn, 70 

gốc cây bưởi đã trồng được 7 năm, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Đến ngày 

16/12/2019 trên địa bàn thôn lại tiếp tục xảy ra một vụ cháy gây thiệt hại 

hàng chục cây ăn quả của một hộ dân khác. 

              ĐC.2 

  

05.  Phương Huyền.  Công an tỉnh Hưng Yên: Hơn 1.100 bài tham gia 

cuộc thi tìm hiểu “Luật An ninh mạng”//Công an nhân dân. - 2019. - Ngày 17 

tháng 12. - Tr.3 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong toàn lực lượng. Qua gần 4 

tháng triển khai, Cuộc thi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán 

bộ chiến sỹ tham gia, với  1.135 bài dự thi. Các bài dự thi cơ bản đều bám sát 

đề cương hướng dẫn, thể hiện sự đầu tư nghiên cứu của cán bộ chiến sỹ đối 

với các điều luật. Đặc biệt, một số bài thi được đánh giá là có chất lượng tốt, 

hình thức trình bày đẹp, thể hiện tâm huyết của tác giả với hình ảnh minh họa 

sinh động, bố cục rõ ràng, nội dung cô đọng. Ban Giám khảo đã lựa chọn 11 

bài dự thi xuất sắc để tổ chức trao giải, trong đó, giải Nhất thuộc về đồng chí 

Trung úy Vũ Thị Huyền Trang, cán bộ, phòng An ninh chính trị nội bộ; hai 

giải Nhì thuộc về tập thể nhóm“Sáng tạo trẻ” của phòng Tham mưu và đồng 

chí Trung úy Trần Xuân Đán, cán bộ Công an huyện Kim Động. Ba bài đạt 

giải cao sẽ được lựa chọn để tham gia Cuộc thi do Bộ Công an tổ chức. 

              ĐC.226 

 

06.  Sông Lam - Hải Long. TAND huyện Văn Lâm: Cần một bản án 

phúc thẩm thuyết phục!//Người cao tuổi .- 2019. - Ngày 17 tháng 12. - Tr.10 

 ng Lê Văn Tuyến, ở thôn Hùng Trì, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm gửi 

đơn tới các cơ quan chức năng và báo chí kêu cứu về việc: Anh Lê Văn Lam 

(con trai ông) bị TAND huyện Văn Lâm kết án oan sai. Theo ông Tuyến 

những lập luận của cơ quan điều tra và tố tụng tại vụ án Lê Văn Lam và các 

đối tượng khác “Cố ý gây thương tích” có rất nhiều điều cần được làm 

rõ Dư luận người dân địa phương cho r ng, những vấn đề còn chưa rõ ràng 

tại Cáo trạng số 38/CT-VKS ngày 26/4/2019 của Viện KSND huyện Văn Lâm 

cũng như Bản án sơ thẩm số 59/2019/HS-ST ngày 23/8/2019 của TAND 
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huyện Văn Lâm cần phải được xác minh, làm rõ để thể hiện tính nghiêm 

minh, công b ng của pháp luật. Đồng thời, thể hiện tính nhân văn, thuyết 

phục, tránh oan sai cho công dân. 

              ĐC.227 

 

07.  Thu Trang.  Hưng Yên: xây, sửa 36 nhà cho hội viên//Cựu chiến 

binh Việt Nam.- 2019. - Ngày 19 tháng 12. - Tr.6 

  Hội Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên hiện có 567 tổ tự quản về an ninh 

trật tự, 18 tổ tự quản an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, 8 tổ tự quản 

ATGT  đường sắt. Các cựu chiến binh (CCB) đã tham gia 639 tổ hòa giải và 

tham gia hòa giải thành công hơn 1.300 vụ việc. Cán bộ, hội viên CCB toàn 

tỉnh đã đóng góp hàng trăm triệu đồng và nhiều ngày công lao động để tu 

sửa, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ phát động xây dựng và phát huy hiệu 

quả Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được gần 1,7 tỷ đồng, hỗ trợ xây, sửa 36 nhà 

cho hội viên.... 

              ĐC.258 
 

08.  Lê Đôn.  Ghi nhận ở các cấp Hội NCT tỉnh Hưng Yên//Người cao 

tuổi. - 2019. - Ngày 17 tháng 12. - Tr.5 

Tính đến cuối năm 2019, tỉnh Hưng Yên có gần 181.000 hội viên người 

cao tuổi (NCT), sinh hoạt tại 917 chi hội thuộc 161 Hội NCT cơ sở. Trong 

những năm qua, các cấp Hội NCT của tỉnh đã làm tốt công tác chăm sóc, 

phát huy vai trò NCT. H ng năm, trên 26.000 lượt NCT được chúc thọ, mừng 

thọ với số tiền trên 9 tỉ đồng/năm; thăm hỏi tặng quà 28.620 lượt NCT diện 

khó khăn, nghèo, cô đơn, tàn tật trị giá hơn 4 tỉ đồng. Ban Đại diện Hội 

NCT tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị y tế, công ty dược tổ chức khám, 

tư vấn, phát thuốc miễn phí cho hàng vạn NCT trên địa bàn. Bên cạnh đó các 

cấp hội NCT còn chú trọng phát triển mô hình CLB văn hóa thể thao, thơ ca, 

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau nh m từng bước nâng cao đời sống tinh thần để 

NCT sống khỏe, sống vui, sống có ích .  

              ĐC.258 

 

 

 

KINH TẾ  

 

 

09.  Lam Thanh.  Làng hoa cúc “tiến Vua” tất bật chuẩn bị đón Tết//An 

ninh Thủ đô. - 2019. - Ngày 18 tháng 12. - Tr.10 

Cánh đồng thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm mỗi dịp 

cuối năm lại rực rỡ bởi màu vàng của hoa cúc "tiến Vua" đang vào mùa thu 

hoạch. Cúc "tiến Vua" còn được gọi là kim cúc, cúc hoa vàng, hoàng cúc và 

thường gọi nhất là cúc chi. Ngoài vẻ đẹp thuần khiết, bình dị, cúc chi còn là 
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loại thảo dược tự nhiên dùng để chăm sóc sức khỏe, đã từng là thức uống với 

tên gọi “Trà tiến Vua”. 

              ĐC.424.47 

 

10.  Tuấn Anh. Một ngày ở “làng Đó”…//Sức khỏe và Đời sống. - 

2019. -  Ngày 2 tháng 12. - Tr.4 

Nghề đan đó đã gắn bó với người dân xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ từ bao 

đời nay và trở thành một trong những nghề thủ công truyền thống có lịch sử 

tồn tại lâu nhất hiện nay (khoảng 2 thế kỷ). Theo lời các cụ cao niên ở đây kể 

lại, đã từng có khoảng thời gian nghề đan đó đem lại 50% thu nhập hàng 

tháng cho dân làng, các sản phẩm đó của Thủ Sỹ có mặt ở khắp các chợ làng, 

chợ huyện và sang cả các tỉnh lân cận. Để đan được một chiếc đó, không chỉ 

cần sự khéo léo, tỉ mỉ mà còn cần sự kiên nhẫn, chăm chỉ và tình yêu nghề. 

              ĐC.474 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

11.  Dương Đình Tường. Làng nghề tỉnh Hưng Yên đổ chất độc sang 

xã nông thôn mới ở Hà Nội//Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 19 tháng 

12. - Tr.5  

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

năm nay Khu công nghiệp Như Quỳnh, đặc biệt là làng nghề tái chế nhựa 

thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên trong 

quá trình hoạt động sản xuất đã xả thải gây ô nhiễm nặng nguồn nước trên 

tuyến kênh thủy nông Bắc Hưng Hải chảy qua địa phận các xã Dương Quang, 

Kim Sơn và Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân. 

         ĐC.63 

 

LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

 

 

           12.  Hằng Lê. Độc đáo không gian kiến trúc chùa Nôm//Du lịch.- 2019. 

- Ngày 17 tháng 12. - Tr.11 

Chùa Nôm (xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm) được xây dựng từ thời Lý, 

có tên là "Linh Thông cổ tự" tọa lạc ở phía Đông Bắc của làng Nôm. Khác 

với các ngôi chùa thuộc vùng Bắc Bộ thường n m gần làng hoặc trong làng, 

chùa Nôm n m giữa cánh đồng. Đây là ngôi chùa mang nhiều dấu ấn kiến 

trúc truyền thống lâu đời và được khởi sự từ rất sớm. Qua nhiều thăng trầm 
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của lịch sử, chùa Nôm còn lưu giữ được nhiều cổ vật, trong đó có 122 pho 

tượng cổ làm b ng đất nung và nhiều hiện vật quý hiếm khác như: Bia đá, 

chuông đồng, văn khắc . 

              ĐC.96 

 

 

NHÂN VẬT 

 

 

 

13.  Minh Hải. Chuyện về Lưỡng Quốc Trạng Nguyên đầu tiên trong 

huyền sử Việt//Pháp luật Việt Nam. - 2019. - Ngày15 tháng 12. - Tr.9 

Tục truyền, vào thời Trần ở xã An Đô, tổng Võng Phan, huyện Phù 

Dung (nay là thôn An Cầu, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ) có nhà họ Tống tên 

là Thiện Công dòng dõi thi thư, nghèo túng nhưng rất khoan hòa nhân đức, 

sinh được một cậu con trai khôi ngô, đặt tên là Tống Trân. Tống Trân thông 

minh, học giỏi, lên 7 tuổi đã vào kinh ứng thi, cả ba kì thi đều được hạng ưu, 

ba năm sau đỗ Trạng nguyên  Không chỉ là bậc toàn tài về chữ nghĩa, ông 

còn là người trọng tình nghĩa, hiếu thảo, thủy chung...được nhân dân ca ngợi, 

viết truyện thơ, lập đền thờ...truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

              ĐC.0(91) 

 

 


