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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

01. Phương Huyền. Bộ trưởng Tô Lâm thăm, tặng quà Công an xã 

Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên//Công an nhân dân. - 2019. - 

Ngày 20 tháng 11. - Tr.2 

Ngày 18/11/2019, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng 

Bộ Công an cùng đoàn công tác đã về thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Công 

an xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Bộ trưởng đã thăm trụ sở làm việc của 

Công an xã Nghĩa Trụ, động viên cán bộ chiến sỹ công an xã khắc phục khó 

khăn, tích cực nghiên cứu, trau dồi kiến thức nhằm nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ; nghiên cứu ứng dụng tốt những thành tựu công nghệ thông 

tin, khoa học kỹ thuật vào thực tiễn để phát huy hiệu quả công tác; bám sát cơ 

sở, nắm chắc tình hình, phát động phong trào toàn dân tham gia công tác bảo 

vệ an ninh trật tự, đấu tránh phòng chống tội phạm... Bộ trưởng đã tặng Công 

an xã Nghĩa Trụ 5 chiếc điện thoại di động và 5 bộ máy tính bàn. 

              ĐC.2 
 

02. Phạm Hà. Hưng Yên sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị//Nhân dân. - 2019. - Ngày 18 tháng 11. - Tr.3 

Sau hơn một năm thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị, các địa phương, cơ quan, đơn vị tỉnh Hưng Yên đã chủ động 

tổ chức triển khai, cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động phù 

hợp với thực tế, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các cơ quan khối 

đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội đã tiến hành rà soát, xây 

dựng phương án, đề án sắp xếp, cơ cấu tổ chức, giảm được 38 đơn vị, hơn 

120 phòng, ban, đầu mối; giảm 125 cán bộ cấp phó và hơn 1.000 cán bộ, 

nhân viên không hưởng lương ngân sách. Sau khi sắp xếp lại bộ máy, tỉnh 

Hưng Yên đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bằng nhiều 

hình thức, phát huy tinh thần gương mẫu, kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện 

chức trách, nhiệm vụ, chất lượng làm việc của các cán bộ, công chức, viên 

chức được nâng cao, hoạt động của các cơ quan đơn vị ngày càng phát huy 

hiệu quả. 

              ĐC.2 
 

03.  Phương Huyền. Công an thành phố Hưng Yên cấp căn cước cho 

người già, tàn tật//Công an nhân dân. - 2019. - Ngày 17 tháng 11. - Tr.1 

Với tinh thần "vì nhân dân phục vụ", Công an thành phố Hưng Yên đã 

tăng cường tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, giúp gắn kết lực lượng 

Công an với quần chúng nhân dân; tổ chức, bố trí phương tiện đưa đón và 

miễn phí cấp căn cước cho 55 công dân là người già yếu, người tàn tật và 

công dân thuộc hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn phường Hiến 

Nam, Lam Sơn và các xã Hùng Cường, Phú Cường. 

              ĐC.226 
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          04.  Thu Hà.  Hưng Yên: Tập huấn chăm sóc cây vụ đông cho 160 nông 

dân//Nông thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 22 tháng 11. - Tr.8 

Hội Nông dân thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức 02 lớp tập huấn chuyển giao 

khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vụ đông 2019-2020 cho 160 cán bộ, 

hội viên nông dân trên địa bàn thị xã. Theo kế hoạch, vụ đông năm 2019- 

2020 trên địa bàn thị xã sẽ trồng trên 210 ha các giống cây vụ đông truyền 

thống có giá trị kinh tế cao, có thế mạnh và thị trường tiêu thụ ổn định, gồm: 

60 ha khoai tây, 140 ha rau màu các loại và 10 ha hoa cây cảnh. 

              ĐC.258 

 

05.   H.Y.  LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Hơn 500 cán bộ bồi dưỡng nghiệp 

vụ công đoàn//Lao động. - 2019. - Ngày 18 tháng 11. - Tr.3 

Ngày 16/11/2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hưng Yên tổ chức 

Hội nghị trao đổi về một số vấn đề lớn đặt ra trong lĩnh vực quan hệ lao động 

và tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay; thời cơ và thách thức của Công 

đoàn Việt Nam khi hội nhập CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương). Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ 

Việt Nam đã trực tiếp truyền giảng những nội dung quan trọng, kỹ năng hoạt 

động công đoàn trong tình hình mới tới hơn 500 cán bộ công đoàn trên địa 

bàn tỉnh. 

              ĐC.26 

 

 

KINH TẾ     

 

 

06.   Nguyễn Hải Tiến.  Liên kết sản xuất nấm//Nông nghiệp Việt Nam. 

- 2019. - Ngày 21 tháng 11. - Tr.11 

Mô hình khuyến nông “Liên kết nuôi trồng nấm ăn” tại gia đình ông 

Hoàng Việt Hùng ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm được ghi nhận bởi một số 

cách làm mới, có thể gợi mở giúp nhà nông vươn lên làm giàu. Nấm sò được 

ví như một loại rau cao cấp sạch, ngon, bổ dưỡng và thông dụng, được nhiều 

người tiêu dùng biết đến, khả năng tiêu thụ nhanh. Hiện nay, ông Hùng đã 

mở rộng quy mô sản xuất lên 70.000 bịch nấm/năm, sản lượng thu hoạch đạt 

gần 20 tấn nấm tươi các loại, lợi nhuận 250 triệu đồng/năm. 

              ĐC.4244.6 

 

07.  Nam Khánh. Hưng Yên, tỉnh đầu tiên hết dịch tả lợn châu 

Phi//Tiền phong. - 2019. - Ngày 21 tháng 11. - Tr. 5 

Theo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) dịch tả lợn 

châu Phi xuất hiện ở Việt Nam từ đầu tháng 2/2019 và đã có mặt trên 8.400 

xã tại 63 tỉnh thành. Đến nay, dịch đã giảm ở nhiều địa phương và có trên 

5.000 xã đã qua 30 ngày không phát sinh dịch mới. Tỉnh Hưng Yên là địa 
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phương đầu tiên xuất hiện dịch và cũng là một trong những tỉnh đầu tiên công 

bố hết dịch. 

              ĐC.426.2 

 

08.  T.H.  Hưng Yên công bố hết dịch tả lợn châu Phi//Đại đoàn kết. - 

2019. - Ngày 18 tháng 11. - Tr. 7; cũng xem: Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. 

- Ngày 19 tháng 11. - Tr.6; Nông thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 20 tháng 11. - 

Tr.10 

Theo thống kê của Chi cục Thú y tỉnh Hưng Yên, từ ngày 15/9/2019 đến 

nay không có địa phương nào báo cáo có phát sinh lợn ốm, lợn bệnh phải tiêu 

hủy. Đã qua 2 tháng các vùng dịch trước đây đều đã khống chế được dịch tả 

lợn châu Phi, 151/151 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch bệnh và đang tập 

trung tăng đàn, tái đàn. Tổng đàn lợn toàn tỉnh hiện có hơn 400.000 con. 

Trong đó, tổng số lợn nái, lợn hậu bị khoảng 80.000 con. Để phòng tránh 

dịch bệnh, toàn tỉnh đang triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 

môi trường. 

              ĐC.426.2 

 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 
 

09.  Nguyễn Văn Long.  Giáo viên 35 năm dạy học, 0 đồng lương hưu// 

Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 21 tháng 11. - Tr.8 

Câu chuyện về cô giáo Nguyễn Thị Tầm, sinh năm 1953, thôn Hồng 

Châu, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu đã dành cả tuổi xuân để cống hiến, hy 

sinh cho sự nghiệp giáo dục, nhưng đến khi về hưu cô không được hưởng một 

đồng lương hưu. Cô Tầm bắt đầu làm công tác giảng dạy từ tháng 9/1975 với 

mức lương 5kg ngô/tháng, từ năm 1986 trở đi, lương của cô được quy ra 

thành tiền theo mức đóng của học sinh. Năm 1997, cô Tầm được đóng bảo 

hiểm xã hội. Tháng 2/2010 cô Tầm nhận quyết định nghỉ hưu với số tiền “một 

cục” 13 triệu đồng cho 35 năm cống hiến, hy sinh... 

              ĐC.53 
 

10.  Quỳnh Chi.  Lớp học đặc biệt của “mẹ Lý”//Đời sống và Pháp luật. 

- 2019. - Ngày 19 tháng 11. - Tr. 19 

Nói đến cô giáo Phạm Thị Lý, người dân thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, 

huyện Yên Mỹ không ai là không biết. Dù bị liệt 2 chân nhưng bằng tình yêu 

nghề và ước mơ giúp đỡ các học trò nghèo vươn lên học tốt, cô Lý đã không 

quản ngại vất vả, tự học ở nhà, trau dồi kiến thức và mở lớp dạy miễn phí cho 

hàng trăm em học sinh. Chính vì tình yêu thương của cô giáo Lý dành cho 

học sinh của mình mà phần lớn các em nhỏ đều gọi cô với cái tên thân 
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thương "mẹ Lý". Điều quan trọng nhất các em thu nhận được ở lớp học của 

"mẹ Lý" không chỉ là kiến thức mà còn là nghị lực, sự kiên trì, niềm tin và 

tình yêu cuộc sống trước khó khăn, thách thức. 

      ĐC.53 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

  

 

11.  Phương Huyền.  Công an tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh phong trào thể 

dục thể thao//Công an nhân dân. - 2019. - Ngày 16 tháng 11. - Tr.6 

Xác định công tác thể dục thể thao có vai trò hết sức quan trọng trong 

việc nâng cao sức khỏe, phục vụ công tác, trong những năm qua, Đảng ủy, 

lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện 

đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao tại trụ sở 

Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương. Phòng Công tác Đảng và 

Công tác Chính trị đã tham mưu phát động sâu rộng phong trào thể dục thể 

thao đến toàn thể cán bộ chiến sỹ bằng nhiều hình thức phong phú như tổ 

chức các giải thi đấu, giao hữu, thành lập các câu lạc bộ các môn thể thao, tổ 

chức cho cán bộ chiến sỹ tập luyện thể thao sau giờ làm việc...Hàng năm, 

Công an tỉnh tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ luyện tập và tiến hành kiểm tra, 

đánh giá các tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến sỹ với 4 môn đối 

với nam và 3 môn đối với nữ. 

              ĐC.691 

 

12.  Thanh Bình.  Hưng Yên đánh thức tiềm năng du lịch//Đại biểu 

nhân dân. - 2019. - Ngày 20 tháng 11. - Tr.4 

Du lịch là lĩnh vực tạo ra nhiều việc làm cũng như đem lại nguồn lực 

lớn cho phát triển kinh tế, xã hội của nhiều địa phương. Xác định được điều 

này, tỉnh Hưng Yên đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm 

đánh thức tiềm năng, đưa du lịch trở thành mũi nhọn phát triển kinh tế địa 

phương. Mục tiêu phấn đấu của tỉnh từ nay đến năm 2025 sẽ đưa du lịch trở 

thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi phát triển thành 

ngành kinh tế mũi nhọn cho giai đoạn tiếp theo. Tỉnh cũng đặt mục tiêu doanh 

thu du lịch sẽ đạt 7.000 tỷ đồng, đón 6 triệu lượt khách và tạo việc làm cho 

60.000 lao động vào năm 2030. 

              ĐC.699 
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LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

 

 

13.  Nguyễn Văn Công.  Thăm ngôi chùa “đệ nhất danh thắng” ở Hưng 

Yên//Du lịch. - 2019. - Ngày 21 tháng 11. - Tr.11 

Chùa Chuông có tên chữ là Kim Chung Tự, thuộc địa phận thôn Nhân 

Dục, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên là một di tích kiến trúc nghệ 

thuật đặc sắc, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Chùa Chuông 

được xây dựng từ thời Hậu Lê (thế kỷ XV), trải qua lần trùng tu lớn nhất vào 

năm 1707. Năm 1992, chùa Chuông đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp 

hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật. Với bề dày lịch sử, kiến trúc đẹp cùng hệ 

thống các pho tượng cổ độc đáo, chùa Chuông đã trở thành điểm tham quan 

và du lịch tâm linh hấp dẫn và thường được gọi là “Phố Hiến đệ nhất danh 

thắng”. 

              ĐC.96 

 

      

      

 

  

 

  

 

 


