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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Hưng Yên tập trung thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội//Tài nguyên và Môi trường. - 2019. - Ngày 16 tháng 4. - Tr.14 

Trong 3 tháng đầu năm 2019, tỉnh Hưng Yên có tổng sản phẩm 

(GRDP) tăng 8,3%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,5%; thương mại, dịch 

vụ tăng 8,2%; nông nghiệp thủy sản tăng 2,6%. Cơ cấu kinh tế công nghiệp, 

xây dựng 52,2%; dịch vụ 37,7%; nông nghiệp, thủy sản 10,1%. Điều đó cho 

thấy kinh tế tỉnh nhà dần ổn định, giá cả được kiểm soát với tổng mức bán lẻ 

hàng hóa dịch vụ đạt 34.300 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 12.865 

tỷ đồng. Trong năm 2019, tỉnh phấn đấu có thêm 3 huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới, tiếp tục ổn định kinh tế, kiểm soát giá cả, nâng cao chất lượng tăng 

trưởng kinh tế, taọ thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh 

doanh. 

ĐC.2 

 

02.  Bách Hợp.  Hưng Yên: Tiếp xúc cử tri chuyên đề về giáo dục - đào 

tạo//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 17 tháng 4. - Tr.4 

Ngày 16/4/2019, tại huyện Tiên Lữ, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên 

đã tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề về giáo dục và đào tạo. Tại hội nghị, ý  

kiến của cử tri tập trung vào các vấn đề nổi cộm như: Chất lượng dạy và học 

trên lớp; việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn; mặt trái của mạng xã 

hội ảnh hưởng đến đạo đức và nhân cách của học sinh; những vấn đề phát 

sinh trong sắp xếp, tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy các cơ sở giáo dục; 

vấn đề về nâng cao thu nhập cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm 

non; vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục 

trẻ em trong đó có giải pháp chống nạn bạo lực học đường, giảm thiểu các tệ 

nạn xã hội. 

              ĐC.222 

 

03.  Bách Hợp.  Hưng Yên: Tăng cường quản lý vấn đề dạy thêm, học 

thêm và tình trạng bạo lực học đường//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 18 

tháng 4. - Tr.4 

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh, các cử tri trực 

tiếp làm công tác giảng dạy, các nhà quản lý, đại diện phụ huynh ở các cấp 

học đã thẳng thắn nêu những mặt hạn chế, bất cập như: Tình trạng cơ sở vật 

chất chưa được đầu tư đồng bộ; công tác phòng, chống bạo lực học đường ở 

một số cơ sở giáo dục còn hạn chế; việc thực hiện quy định quản lý dạy thêm, 

học thêm trên địa bàn tỉnh chưa nghiêm; việc sắp xếp, sáp nhập một số cơ sở 

giáo dục còn gặp khó khăn do các đơn vị sau khi sáp nhập sẽ dôi dư cán bộ 

lãnh đạo, quản lý đơn vị, khó bố trí; việc thực hiện thí điểm đưa cơ sở giáo 

dục phổ thông công lập sang tự chủ chậm triển khai và khó thực hiện; công 
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tác xã hội hóa giáo dục còn chưa được thực hiện hiệu quả... Cử tri kiến nghị 

UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, địa phương liên quan có 

giải pháp căn cơ giải quyết những vẫn đề tồn đọng, hạn chế. 

              ĐC.222 

 

04.  Bùi Huy Cường.  Tỉnh đoàn Hưng Yên quyết tâm cao “Năm thanh 

niên tình nguyện”//Thanh niên. - Năm 2019. - Số 11. - Tr.24-25 

Năm 2019 là "Năm Thanh niên tình nguyện", cùng với tuổi trẻ cả nước, 

tuổi trẻ Hưng Yên xác định những nhiệm vụ trọng tâm như: đổi mới phương 

thức, chất lượng thanh niên tình nguyện; thực hiện các công trình, phần việc 

thanh niên cụ thể, hiệu quả; đa dạng hóa về loại hình hoạt động, bảo đảm 

tính thiết thực, bền vững và có sức lan tỏa trong đời sống nhân dân. Với mục 

tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát 

triển kinh tế, xã hội; xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng 

nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, thanh niên Hưng Yên nguyện sẽ 

xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân trong tỉnh.        

         ĐC.23 

 

05.  Văn Hà. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên: Đa dạng 

hóa các hoạt động Đoàn// Thanh niên.- Năm 2019. – Số 11. - Tr.28 

Với hơn 8.000 sinh viên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên  

được đánh giá là một trong những trường đại học lớn của cả nước, do vậy 

công tác Đoàn luôn được nhà trường quan tâm đặc biệt. Hiện nay, trường có 

3 cơ sở đào tạo với 10 liên chi đoàn trực thuộc, hằng năm, ngoài việc làm tốt 

các phong trào do Tỉnh đoàn phát động, Ban Chấp hành Đoàn còn tham mưu 

với lãnh đạo nhà trường tổ chức đa dạng các chương trình, hoạt động gắn 

liền với việc học, thực hành để phát huy hiệu quả sự sáng tạo, xung kích của 

tuổi trẻ. 

              ĐC.23 

 

06.  Thu Anh. “Cô giáo làng” dạy miễn phí hơn 100 học trò//Phụ nữ 

Việt Nam. - 2019. - Ngày 19 tháng 4. - Tr.2 

Với tình yêu dành cho con trẻ cộng với niềm mơ ước được trở thành cô 

giáo, mặc dù bị bệnh tim bẩm sinh và có tới 4 quả thận, đôi chân không đi lại 

được nhưng chị Phạm Thị Lý (thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ) 

đã khiến cuộc sống của mình vui và ý nghĩa hơn vì 10 năm nay chị trở thành 

cô giáo tại gia, dạy miễn phí cho hơn 100 trẻ em trong làng. 

              ĐC.259 

 

07. Thu Nguyệt.  LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm 

sinh cho con đoàn viên//Lao động. - 2019. - Ngày 13 tháng 4. - Tr.5 

Thực hiện chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ” của Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam, ngày mồng 09/4/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh 
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Hưng Yên đã trao 50.000.000 đồng hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim cho cháu 

Luyện Thu Trang, (sinh năm 2017) con của đoàn viên Hồ Thị Anh (Công ty 

TNHH KiDo Hà Nội đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên). Từ năm 2014 đến 

2018 “Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Công đoàn Việt Nam” đã hỗ trợ 

122 triệu đồng cho 07 cháu phẫu thuật tim trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

              ĐC.26 

 

      

KINH TẾ 

 

 

08.  Thanh Hà. Hưng Yên: Phát triển hạ tầng thương mại nông thôn// 

Công thương. - 2019. -  Ngày 17 tháng 4. - Tr.10 

Phát triển cơ sở hạ tầng thương mại không chỉ để phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng, kinh doanh, buôn bán của người nông thôn mà còn là yếu tố quan trọng 

thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đây cũng là tiêu chí số 7 

trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo báo cáo của Ban 

chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Hưng Yên, đến hết năm 

2018, toàn tỉnh có 117 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM 

(chiếm 80,7%), trong đó có 139/145 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn. 

              ĐC.4 

 

 

 

KHOA HỌC – VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

 

 

09.  Hải Minh.  Hưng Yên: Nâng cao kỹ năng hỗ trợ khởi nghiệp cho 

cán bộ, giáo viên//Giáo dục và Thời đại. - 2019. - Ngày 18 tháng 4. - Tr.2 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đã tổ chức chương trình tập huấn 

nâng cao kiến thức, kỹ năng hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ, giáo viên THPT,  

GDNN-GDTX 2019. Từ đó, các trường triển khai hỗ trợ hoạt động khởi 

nghiệp cho học sinh, giúp các em có được tinh thần khởi nghiệp ngay khi 

đang ngồi trên ghế nhà trường. Tại buổi tập huấn, ông Bùi Tiến Dũng, 

Chuyên viên chính, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên 

(HSSV) Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ nội dung về đề án Hỗ trợ HSSV 

khởi nghiệp đến năm 2025. Để triển khai Đề án, Bộ GD&ĐT đã đẩy mạnh 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

              ĐC.53 

 

 

 



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 

 
4/4  

 

 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

 

10.  CTV.  Hưng Yên//Thể thao Việt Nam. - 2019. - Ngày 16 tháng 4. -  

Tr.7 

Ngày 12/4/2019, tại sân bóng đá Hiến Nam (thành phố Hưng Yên), 

Đoàn khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức khai mạc giải bóng đá thường niên 

lần thứ X năm 2019. Tham dự giải năm nay có gần 300 vận động viên của 19 

đội bóng nam, nữ đến từ các đơn vị cơ sở đoàn trực thuộc. 14 đội bóng nam 

được chia thành 4 bảng, đấu vòng tròn tính điểm; 5 đội bóng nữ thi đấu vòng 

tròn chọn ra đội vô địch. Giải thi đấu theo thể thức bóng đá sân nhỏ 7 người. 

              ĐC.696 

 

 

 

LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

      

 

11.  Đào Cảnh. Thần tích Ngũ vị Đại Vương//Đại biểu nhân dân. - 

2019. - Ngày 13 -15 tháng 4. - Tr.17 

Đình Mai Xá (làng Mai Xá, xã Song Mai, huyện Kim Động) là công 

trình kiến trúc độc đáo đã được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia năm 2004. 

Đây vừa là nơi thờ phụng 5 vị công thần (Vĩnh Công, Mộc Công, Lại Công, 

Cao Mang, Trung Thành) thời vua Hùng dựng nước, vừa là căn cứ cách 

mạng trong kháng chiến, ngày nay trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, hội 

họp của người dân địa phương. Vào các ngày lễ lớn của dân tộc, nhân dân 

địa phương thường tổ chức lễ hội, ôn lại truyền thống cha ông, khơi dậy các 

thuần phong mỹ tục, nếp sống trong cộng đồng. 

              ĐC.96 

  

12.  Lê Hồng Thiện. Đình An Xá//Người cao tuổi. - 2019. - Ngày 18 

tháng 4. - Tr.8-9 

Đình An Xá (xã Toàn Thắng, huyện Kim Động) thờ hai vị tướng An 

Công, Dực Công có công giúp vua Hùng đánh giặc cứu nước, sau khi mất, 

hai ngài đều hiển ứng giúp nhân dân, được tôn làm Thành Hoàng. Đình An 

Xá có lịch sử xây dựng từ lâu đời, trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, hiện 

nay đình có kiến trúc kiểu “nội công ngoại quốc” với các hạng mục tương đối 

đồng bộ gồm: Đại bái, ống muống và hậu cung, hai bên là hai dãy dải vũ, các 

mảng chạm khắc được tập trung chủ yếu ở toà đại bái với các đề tài tứ linh, 

tứ quý rất công phu và tỉ mỉ, được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá 

và kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia năm 1994. 

              ĐC.96 


