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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 
 

01.  Khánh Chi. Hôm nay (25/6), Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng 

điểm Bắc Bộ//Pháp luật Việt Nam. - 2019. - Ngày 25 tháng 6. - Tr.3 

Ngày 25/6/2019, tại Hưng Yên diễn ra Hội nghị phát triển vùng kinh tế 

trọng điểm Bắc Bộ, khu vực được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn 

hóa và khoa học kỹ thuật của cả nước. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có 

diện tích tự nhiên khoảng 15.591km2 (chiếm 4,7% cả nước); quy mô dân số 

16,14 triệu người (chiếm 17% cả nước); quy mô kinh tế của vùng đứng thứ 2 

cả nước, chiếm gần 32% GDP của cả nước. Hội nghị thảo luận, đánh giá về 

các vấn đề như tình hình kinh tế, xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 

và các tỉnh, thành trong vùng, thực trạng và giải pháp chiến lược phát triển 

thu hút đầu tư theo hướng bền vững trong vùng. Cùng với đó, các vấn đề về 

môi trường đầu tư, kinh doanh, hạ tầng đô thị, giao thông, phát triển 

logistics, nguồn nhân lực chất lượng cao… trong vùng cũng được đưa ra thảo 

luận, góp ý tại Hội nghị.  

              ĐC.2 
 

02.  Vy Hương.  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Phát 

triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 26 

tháng 6. - Tr.1,2; cũng xem: Công an nhân dân. - 2019. - Ngày 26 tháng 6. - 

Tr.1,2; Nhân dân. - 2019. - Ngày 26 tháng 6. - Tr.1,2 

Ngày 25/6/2019, tại Hưng Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì 

Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Cùng dự có các Ủy viên 

Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Phó Thủ tướng 

Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo nhiều bộ, ban, 

ngành Trung ương và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Vùng 

kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng 

Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên và Vĩnh Phúc. Đây là trung tâm về 

chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh của cả nước. 

              ĐC.2 
 

03. Lục Bình.  Hiến kế phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ//Đại 

đoàn kết. - 2019. - Ngày 26 tháng 6. - Tr.2 

Tại Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ diễn ra ngày 

25/6/2019, tại Hưng Yên; sau khi phân tích các nguyên nhân khiến vùng kinh 

tế này chưa phát huy được hết tiềm năng lợi thế, nhiều đại biểu cho rằng 

những rào cản cơ chế về chi phí, thời gian thủ tục hành chính đang khiến 

vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ phát triển chưa xứng tầm. Thủ tướng lưu ý 

các địa phương trong vùng kinh tế cần nhìn nhận một cách hết sức thẳng 

thắn, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đại biểu tham gia 

“hiến kế”, làm như thế nào, có cơ chế gì để giải quyết bài toán điều phối 

vùng có hiệu quả, nhất là những vấn đề mang tính liên tỉnh, liên vùng. 

              ĐC.2 
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04. Lê Doãn Chiêu.  Đồng chí Nguyễn Song Phi làm việc tại tỉnh Hưng 

Yên về mô hình tự quản//Cựu Chiến binh Việt Nam. - 2019. - Ngày 27 tháng 

6. - Tr.1,2 

Ngày 24/6/2019, Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng 

Đề án mô hình tự quản do đồng chí Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc tại Hưng Yên nhằm khảo 

sát việc thực hiện mô hình tự quản trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã trực tiếp khảo 

sát thực tế cách thức tổ chức, hoạt động các tổ tự quản ở cộng đồng dân cư 

tại  thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Thị trấn Lương Bằng hiện có 22 

mô hình tổ tự quản trên các lĩnh vực. Các mô hình tổ tự quản tại cộng đồng 

dân cư đã phát huy tính chủ động, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, góp 

phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh, cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện 

tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tại buổi làm việc các tổ tự quản đã 

chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, bày tỏ một số ý kiến, kiến nghị về hỗ trợ 

nghiệp vụ, tài liệu, trang thiết bị để các mô hình hoạt động tốt hơn. 

              ĐC.2 
 

05.  Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Trách nhiệm và lợi ích 

của doanh nghiệp//Tài nguyên và Môi trường. - Số 11 . - Năm 2019 . - Tr.52 

Ngày 28/05/2019, tại Hưng Yên đã diễn ra Hội thảo “Sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả: Trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp”. Đây 

là chương trình do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo, Tổng 

Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thực hiện. Tham dự Hội thảo có đại 

diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI); đại diện các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương; các 

hiệp hội, tổ chức, chuyên gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNNPC, 

đại diện các công ty điện lực của 27 tỉnh thành phố và gần 400 doanh nghiệp 

sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong khuôn khổ Hội thảo, 

đại diện Công ty Điện lực Hưng Yên, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên và 60 

doanh nghiệp đã tham gia lễ ký kết "Thỏa thuận thực hiện chương trình điều 

chỉnh phụ tải trong năm 2019 và các năm tiếp theo". 

              ĐC.2 
 

06. Trúc Linh. Tỉnh Hưng Yên: Sơ kết thực hiện Quyết định của 

UBND tỉnh về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau 

(CLBLTHTGN)//Người cao tuổi. - 2019. - Ngày 28 tháng 6 . - Tr.2 

Ngày 27/6/2019, Hội người cao tuổi tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ 

kết thực hiện Quyết định 2951/QĐ-UBND của UBND tỉnh về nhân rộng mô 

hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN). Từ năm 2017, Hội 

Người cao tuổi (NCT) tỉnh đã tiếp cận với Tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế tại 

Việt nam xây dựng dự án nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ các câu lạc bộ. 

Đến nay, toàn tỉnh thành lập 25 CLBLTHTGN, thu hút 1.500 thành viên tham 

gia, trong đó có 15 CLB có vốn tăng thu nhập. Sau một thời gian hoạt động, 
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hầu hết các CLB đều gia tăng nguồn vốn, nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần, sức khỏe cho các thành viên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. 

              ĐC.2 

 
 

KINH TẾ 

 
 

  07.  Minh Phúc. Nếp thơm Hưng Yên đạt năng suất kỷ lục//Nông 

nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 19-21 tháng 6. - Tr.14 

Không chỉ có hương vị thơm ngon, giống nếp Thơm Hưng Yên còn đạt 

năng suất ấn tượng 3,2 tạ/sào vào vụ xuân 2018 tại Hợp tác xã Nông nghiệp 

Đoàn Đào, huyện Phù Cừ. Hiện nay nếp Thơm Hưng Yên đang được sản xuất 

thành các vùng tập trung tại Phù Cừ, Ân Thi, Yên Mỹ, Mỹ Hào. Năng suất 

trung bình khoảng 200-210 kg/sào, giá bình quân 8.200 đồng/kg, cho thu 

nhập khoảng 2 triệu đồng/sào, cao hơn 15-40% so với các giống lúa khác. 

              ĐC.424.1 

 
KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 
 

08.  Anh Ngọc. Cô giáo trẻ tâm huyết//Bảo hiểm xã hội Cuối tháng. - 

Số 6. - Năm 2019. - Tr.20-21 

Cô giáo Trần Thị Thúy, Trường THPT Đức Hợp, huyện Kim Động là 

giáo viên trẻ, say mê với nghề, nhiệt tình, sáng tạo trong mọi công việc. Quá 

trình nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học của cô Thúy phải vượt qua không 

ít khó khăn, thử thách. Nhưng với tinh thần không ngừng đổi mới, sự say mê 

cống hiến, tình yêu nghề, yêu trò… cô đã có nhiều cống hiến cho ngành giáo 

dục. Cô Thúy là một tấm gương điển hình về tinh thần sáng tạo, đổi mới cần 

được phát huy, nhân rộng tới nhiều thầy cô giáo khác trên địa bàn tỉnh và 

ngành giáo dục. 

              ĐC.53 
 

09. Hà Ngân.  Hưng Yên: Tập huấn triển khai Nghị định 122/2018/NĐ-

CP đến thôn bản//Văn hóa. - 2019. - Ngày 21 tháng 6. - Tr.13 

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP quy định 

xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Làng văn hóa, Ấp văn 

hóa, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa....Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Hưng Yên đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương và tổ chức 4 hội 

nghị tập huấn cho 1.200 học viên là bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố, 

trưởng ban công tác Mặt trận, cán bộ và lãnh đạo Phòng Văn hóa thông 

tin....trên địa bàn toàn tỉnh. 

              ĐC.54 
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