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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01. Phạm Hà. Hưng Yên tạo môi trường thuận lợi phát triển công 

nghiệp//Nhân dân. - 2019. - Ngày 25 tháng 5. - Tr.2 

Sau gần ba năm triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU về “Chương trình 

phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định 

hướng đến 2025”, sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên đã bước vào giai 

đoạn mới, tăng trưởng cao. Một số nhóm hàng chủ lực của tỉnh như: Dệt 

may, điện tử… nằm trong chuỗi sản phẩm toàn cầu. Khu công nghiệp Thăng 

Long II đã cơ bản được lấp đầy, với nhiều dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ 

cao tạo nên bức tranh mới của ngành công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Có được 

kết quả đó là do UBND tỉnh đã cụ thể hóa Nghị quyết và chỉ đạo các cấp, các 

ngành triển khai nhiều chiến lược, kế hoạch, đề án nhằm thu hút đầu tư, phát 

triển hạ tầng cơ sở, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng mô hình Chính phủ 

điện tử, nâng cao chất lượng chương trình xúc tiến thương mại, khuyến khích 

liên kết các cơ sở sản xuất nhỏ thành các cụm, nhóm, hỗ trợ, khuyến khích 

các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ mới, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất… 

              ĐC.2 

 

02. Vương Trần. Triệt phá vụ đánh bạc nghìn tỷ trên mạng: Vì sao đánh 

bạc online nở rộ trở lại?//Lao động. - 2019. - Ngày 27 tháng 5. - Tr.1,2 

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Hưng Yên, Hải Dương đã triệt phá 

hàng loạt vụ đánh bạc với số lượng hàng nghìn tỷ trên mạng internet. Sau 

một thời gian im ắng từ khi vụ đánh bạc nghìn tỷ do Công an tỉnh Phú Thọ 

bóc gỡ thì gần đây hình thức đánh bạc này đã quay trở lại với độ tinh vi và 

phương thức mới, số lượng con bạc tham gia rất lớn. Đường dây đánh bạc do 

Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá trong tháng 5/2019 là đường dây sử dụng 

công nghệ cao với quy mô lớn lên tới 113 đại lý tại nhiều tỉnh, thành với tổng 

số tiền giao dịch ước tính hơn 2.000 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, những 

người cầm đầu đã mở tài khoản làm đại lý cấp hai cho các trang web đánh 

bạc trực tuyến ở nước ngoài rồi chia nhỏ tài khoản để tổ chức cho nhiều 

người chơi. Các con bạc dùng tiền ảo để chơi và sau đó sẽ quy đổi thành tiền 

thật. 

              ĐC.226 

 

03.  Đỗ Văn Túy. Hưng Yên hoàn thành Đại hội MTTQ cấp huyện// 

Đại đoàn kết. - 2019. - Ngày 29 tháng 5. - Tr.6 

Tính đến ngày 28/5/2019, 10/10 huyện, thị xã, huyện thành phố trên địa 

tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt nam cấp 

huyện, đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và hoàn thành tiến 
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độ thời gian quy định. Đại hội đại biểu MTTQ 10 huyện, thị xã, thành phố 

tỉnh Hưng Yên đã hiệp thương cử 478 vị ủy viên Ủy ban... 

              ĐC.254 

 

  04.  Đỗ Văn Túy. Khoái Châu (Hưng Yên): Quỹ vì người nghèo các 

cấp vận động được trên 5,3 tỷ đồng//Đại đoàn kết. - 2019. - Ngày 25 tháng 5. 

- Tr.4 

Ngày 23-24/5/2019, Ủy ban MTTQ huyện Khoái Châu đã tổ chức Đại 

hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ huyện 

Khoái Châu đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng 

nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Quỹ Vì người nghèo các 

cấp huyện Khoái Châu đã vận động được trên 5,3 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ 192 

hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở với số tiền trên 3 tỷ đồng. Đại hội đã hiệp 

thương cử ông Đào Đức Minh, Huyện ủy viên giữ chức Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024. 

              ĐC.254 

 

  05.  Trần Kiến. Cô gái Hưng Yên khởi nghiệp với Dừa Cười//Giáo dục 

và Thời đại. - 2019. - Ngày 27 tháng 5. - Tr.12 

Sau 10 năm làm hướng dẫn viên du lịch, trải nghiệm qua 36 quốc gia, 

chị Phạm Vân (sinh năm 1986, ở Phố Hiến, thành phố Hưng Yên) quyết  định 

tìm đến Bến Tre để nghiên cứu và phát triển thương hiệu sản phẩm Dừa Cười 

(CocoSmile). Đó là trái dừa xiêm tươi 100% tự nhiên của Bến Tre được gọt 

sạch, gắn nắp khoen và khắc hình miệng cười, với mong muốn mang lại cho 

khách hàng món đồ uống tinh khiết từ thiên nhiên. Trong những tháng cao 

điểm, mỗi ngày cơ sở sản xuất của chị Vân phân phối khoảng 6.000 - 8.000 

trái tới các cửa hàng, siêu thị thực phẩm sạch với mức giá 40.000 đồng/trái. 

              ĐC.259 

 

           

 

KINH TẾ 

 

 

06.  Mai Chiến. Phù Cừ mất mùa vải sớm//Nông nghiệp Việt Nam. - 

2019. - Ngày 31 tháng 5. - Tr.11 

Theo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Cừ vụ vải 

năm nay do thời tiết biến đổi thất thường, nhất là vào thời kỳ ra hoa không đủ 

độ rét để ủ mầm hoa nên hoa ít, tỷ lệ đậu quả thấp...so với mọi năm, năm nay 

sản lượng vải sớm toàn huyện giảm khoảng 30%. 

              ĐC.424.5 
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07.  S.T.  Hưng Yên: Sẽ cấp chứng nhận VietGAP cho gần 2.200 ha// 

Nông thôn ngày. - 2019. - Ngày 29 tháng 5. - Tr.10 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên, từ nay 

đến năm 2020, Sở sẽ tổ chức cấp giấy chứng nhận VietGAP cho 3 loại cây ăn 

quả chủ lực gồm: Nhãn, vải, cây có múi tại hơn 160 vùng sản xuất tập trung, 

với tổng diện tích gần 2.200 ha. Toàn tỉnh hiện có hơn 10.000 ha trồng cây ăn 

quả, trong đó nhóm cây chủ lực là nhãn, vải, cây có múi chiếm 8.000 ha, 

trong đó tổng diện tích đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP hơn 200 ha. 

              ĐC.424.5 

 

08. Hưng Giang. Hưng Yên: Tăng cường kiểm soát tôm càng đỏ// 

Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 28 tháng 5. - Tr.12 

Thực hiện Công văn số 3438/BNN/TCTS ngày 17/5/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm 

tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi 

phạm về kinh doanh, tiêu thụ loài tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh. Khi phát 

hiện có phát tán ra môi trường phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu 

diệt loài tôm này theo quy định. Tuyên truyền, phổ biến về tác hại của loài 

tôm này đối với môi trường và xản xuất nông nghiệp cho nhân dân biết để 

ngăn chặn sự phát tán của tôm càng đỏ ra môi trường tự nhiên. 

              ĐC.427.1 

 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

09. Phi Khanh. Cô “trường làng” giúp trò ra thế giới…//Thế giới và 

Việt Nam. - 2019. - Ngày 30 tháng 5. - Tr.13 

Cuộc trao đổi giữa phóng viên Báo Thế giới và Việt Nam với cô Trần 

Thị Thúy, sinh năm 1987, giáo viên Trường THPT Đức Hợp, huyện Kim 

Động. Cô Thúy hiện là giáo viên dạy môn tiếng Anh, người nổi tiếng trong 

việc ứng dụng Skype vào giảng dạy để học sinh của mình được giao lưu với 

học sinh, giáo viên và người dân các quốc gia khác nhằm nâng cao khả năng 

giao tiếp cũng như hiểu hơn về văn hoá giữa các quốc gia trên thế giới. Cô 

Thúy đã lọt top 50 giáo viên đạt giải Giáo viên Toàn cầu năm 2019. 

              ĐC.53 
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LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

 

 

10. Trần Cự. Ngôi đền thiêng về tình yêu bất tử//Người cao tuổi. - 

2019. - Ngày 29 tháng 5. - Tr.8-9 

Đền Chử Đồng Tử còn gọi là đền Đa Hòa nằm ở địa phận thôn Đa 

Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, bên dòng sông Hồng nhìn ra bãi Tự 

Nhiên nơi nàng công chúa Tiên Dung xinh đẹp đã kỳ ngộ và nên duyên với 

chàng Chử nghèo khó. Năm 1894, Đền Đa Hòa được Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh 

(1862-1905) đứng ra vận động nhân dân cùng khách thập phương đóng góp 

xây dựng, tôn tạo lại trên nền một ngôi đền cổ. Thế đất khu đền cao và bằng 

phẳng, rộng 18.720m², gồm 18 công trình lớn nhỏ, mái lợp ngói với các bờ 

nóc, đầu đao được vát cong tựa như những mũi thuyền, tượng trưng cho 18 

đời vua Hùng. Hiện nay, Đền Ða Hòa còn bảo tồn được nhiều di vật quý 

hiếm, đặc biệt là đôi lọ Bách Thọ, một cổ vật vô giá của dân tộc. Ngoài ra, ở 

Hậu cung có đặt tượng đức thánh Chử Ðồng Tử và nhị vị phu nhân, được đúc 

bằng đồng rất đẹp.... 

              ĐC.96 

 

          11.  Lê Hồng Thiện. Linh thiêng đền Mụa//Người cao tuổi. - 2019. - 

Ngày 28 tháng. - Tr.8-9 

Đền Mụa hay còn gọi là đền Bà Chúa Mụa (thôn Cộng Vũ, xã Vũ Xá, 

huyện Kim Động) nơi thờ bà Trần Thị Tư (Trần Thị Ngọc Am) thứ phi của 

chúa Trịnh Tráng. Đền Mụa có kiến trúc chữ Nhị, được xây dựng vào thế kỷ 

XVII và đã được trùng tu, tôn tạo nhiều lần vào thời Nguyễn. Đây không chỉ 

là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, nghệ thuật mà còn ghi dấu hệ thống di 

vật bằng đá thế kỷ XVII. Hằng năm, nhân dân lấy ngày mất của bà là ngày 

mùng 4 tháng giêng âm lịch để tổ chức lễ hội. 

              ĐC.96 

 

       

 

 

 

 

 


