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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01. PV. Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng 

Yên//Nhân dân. - 2019. - Ngày 17 tháng 9. - Tr.3 

Ngày 16/9/2019, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức khai trương và đưa 

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh chính thức đi vào hoạt động. 

Trung tâm sẽ là đầu mối tập trung để thực hiện công khai, hướng dẫn thủ tục 

hành chính, đôn đốc, theo dõi tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải 

quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; giám 

sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành thuộc 

UBND tỉnh, cơ quan ngành dọc ở Trung ương và địa phương. Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh có 50 công chức, viên chức của 15 cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh quản lý. 

              ĐC.2 

 

02. Hưng Yên: Bổ sung kinh phí chống dịch tả lợn châu Phi//Công 

Thương. - 2019. - Ngày 18 tháng 9. - Tr.10 

Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1849/QĐ-UBND 

về việc bổ sung kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và bổ sung 

kinh phí (đợt 1) hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. UBND 

tỉnh bổ sung kinh phí trên 203,2 tỷ đồng cho Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố để phòng, chống bệnh dịch tả 

lợn châu Phi; hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả 

lợn châu Phi của các huyện, thị xã, thành phố tính đến tháng 6/2019. Theo 

tổng hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Hưng Yên, 

đến nay có 87 xã, phường, thị trấn trên địa bàn công bố hết dịch tả lợn châu 

Phi. 

              ĐC.2 

 

03. Đức Nguyên. Hưng Yên: Quyên góp 440 triệu đồng xây mới 5 

nhà//Cựu Chiến binh Việt Nam. - 2019. - Ngày 19 tháng 9. - Tr.6 

Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tuyên truyền tới 

hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Các cấp hội 

đã vận động cán bộ, hội viên, phối hợp với các đoàn thể quyên góp được 440 

triệu đồng xây mới 5 nhà, sửa chữa 11 nhà cho hội viên; đứng ra tín chấp vay 

trên 236 tỷ đồng cho các hội viên phát triển kinh tế. Các hội viên đã hiến trên 

2.000 m
2
 đất, ủng hộ trên 6 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. 

              ĐC.258 
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04.  Khánh Linh. Người cựu chiến binh nhường nhà cho người khác// 

Phụ nữ Việt Nam. - 2019. - Ngày 16 tháng 9. - Tr.5 

Cụ Phạm Văn Thôn, sinh năm 1935, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào là một 

đảng viên, cán bộ hưu trí gương mẫu tại địa phương. Mặc dù đã trải qua 

nhiều vị trí công tác, đảm nhận những chức vụ khác nhau nhưng cụ vẫn luôn 

giữ lối sống giản dị, gần gũi với nhân dân, sẵn sàng nhường chế độ chính 

sách cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình... 

              ĐC.259 

 
        

KINH TẾ 

 

 

05.  Hưng Giang. Thanh long ruột đỏ hữu cơ trên đất Hưng Yên//Nông 

nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 19 tháng 9. - Tr.11 

Anh Vũ Văn Phóng, sinh năm 1984 tại thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện 

Kim Động đã áp dụng khoa học công nghệ và sử dụng phân bón hữu cơ trồng 

thanh long ruột đỏ cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, trang trại của anh 

Phóng có tổng diện tích 7,4 mẫu với hơn 2.000 gốc thanh long ruột đỏ, trọng 

lượng từ 300g - 1kg/quả, thu hoạch trong suốt 6 tháng, mỗi tháng thu hoạch 2 

đợt quả. Mỗi vụ, một gốc thanh long thu được 35kg, với hơn 2.000 gốc mỗi 

năm cho hơn 70 tấn.  

              ĐC.424.5 

 

06. T.P. Gà Đông Tảo hết “hót”//Công Thương. - 2019. - Ngày 18 

tháng 9. - Tr.6 

Tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, nhiều hộ dân nuôi gà Đông Tảo thuần 

chủng, gà lai Đông Tảo cho biết đang lỗ nặng vì giá gà thịt lao dốc. Hiện 

nay, gà Đông Tảo thuần chủng có giá từ 200.000 - 250.000 đồng/kg, gà lai 

Đông Tảo có giá từ 75.000- 90.000 đồng/kg, giảm từ 50.000 - 60.000 đồng/kg 

so với năm trước. Không những sụt giảm về giá mà sức tiêu thụ gà Đông Tảo 

cũng giảm từ 30-40%, khiến người chăn nuôi lao đao. 

              ĐC.426.4 

 

07.  Cao Quán. Một thôn làm bánh tẻ thu 6 tỷ đồng/tháng//Nông nghiệp 

Việt Nam. - 2019. - Ngày 18 tháng 9. - Tr.14 

Thôn Bến xã Phụng Công, huyện Văn Giang hiện nay có gần 200 hộ 

dân làm nghề chế biến bánh tẻ (hay còn gọi là bánh răng bừa) trong đó 40 hộ 

làm thường xuyên. Bình quân, cả thôn mỗi ngày chế biến gần 2.000 kg gạo tẻ, 

tương ứng với 75.000 - 85.000 chiếc bánh, doanh thu trên 200 triệu đồng. 

Không chỉ góp phần giữ gìn, phát triển làng nghề truyền thống mà nghề làm 

bánh tẻ còn tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho 

người dân trên địa bàn. 

              ĐC.481.4 
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Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

08.  Nguyễn Hải Tiến. Cả xã có nước sạch//Nông nghiệp Việt Nam. - 

2019. - Ngày 20 tháng 9. - Tr.4 

Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm được tiếp cận với hệ thống cấp nước sạch 

nông thôn khá muộn so với các làng quê khác trong tỉnh, nhưng lại là địa 

phương có tiến độ lắp đặt mạng lưới cấp nước sạch nhanh nhất. Chỉ sau một 

năm khảo sát và thi công, các nhà đầu tư đã hoàn thành thông mạng nước 

sạch trên phạm vi toàn xã, từ sau tháng 9/2019 mọi người dân ở xã Đình Dù 

sẽ được dùng nước sạch. 

              ĐC.63 

 

 

LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

 

 

09.  Nguyễn Trung Thành. Nét Việt xưa ở làng Nôm//An ninh thế giới. 

- 2019. - Ngày 14 tháng 9. - Tr.4-5 

Theo sử sách ghi lại, làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm được 

hình thành từ đầu công nguyên và đến thế kỷ XV thì dân cư bắt đầu tập trung 

đông đúc, tại ngôi làng đã có những dòng họ sinh sống nhiều đời như: Tạ, Lê, 

Phùng, Đan…Hiện nay, làng có diện tích 43,7 ha, gần 600 nhân khẩu. Với 

kiến trúc cổ kính, cảnh quan hài hòa và những nét văn hoá mang đậm truyền 

thồng của một làng quê Việt cổ như: Đình, đền, chùa, cổng làng, chợ quê, 

nhà cổ….làng Nôm đã và đang trở thành điểm thăm quan du lịch của nhiều 

du khách thập phương. 

              ĐC.96 

 

      

 

  

 

 

 

  

 


