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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

 

01.  Bùi Cư.  Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên: Nền tảng của một thành phố 

tương lai//Tiếng nói Việt Nam. - 2020. - Ngày 30 tháng 7. - Tr.12-13 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, văn hóa - xã hội phát triển toàn diện; 

năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được đổi mới và nâng 

cao…là những kết quả không thể phủ nhận của thị xã Mỹ Hào trong 5 năm 

qua. Đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã 

Mỹ Hào tự tin thực hiện mục tiêu xây dựng Mỹ Hào trở thành đô thị loại III 

và hoàn thành tiêu chí thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025. 

            ĐC.2 

 

02.  Bùi Thanh.  Hưng Yên: Dùng cuốc tấn công hàng xóm gây 

thương tích//Pháp luật Việt Nam. - 2020. - Ngày 30 tháng 7. - Tr.14  

Chị Nguyễn Thị Thu Hường (trú tại Cao Xá, phường Lam Sơn, thành 

phố Hưng Yên) phản ánh tới Báo Pháp luật Việt Nam về việc ngày 24/5/2020, 

gia đình chị Hường có lấy gạch để xây cơi nới tường rào, trong quá trình làm 

việc, bà Son và con trai (là hàng xóm của chị Hường) xuất hiện, liên tục có 

những lời lẽ gây sự, chửi bới, dùng cuốc, xẻng hành hung khiến chị Hường bị 

thương tích phải điều trị tại bệnh viện. Tại hiện trường xảy ra vụ việc có nhân 

chứng cụ thể, được trình báo lên Công an phường Lam Sơn, đã đi giám định 

sức khỏe...nhưng chị Hường không đồng ý với cách xử lý vụ việc của Công an 

phường Lam Sơn vì chưa đúng theo quy định của pháp luật. 

            ĐC.226 

 

03. Ngọc Thủy. Một hình ảnh đẹp về tấm gương bình dị, cao 

quý//Kinh tế nông thôn. - 2020. - Ngày 25 tháng 7. - Tr.34-35 

Vượt qua khó khăn, bệnh tật, nhiều thương, bệnh binh đã phát huy 

phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, "tàn nhưng không phế" không những tham gia 

công tác tại địa phương mà còn làm kinh tế giỏi. Tiêu biểu như thương binh 

Nguyễn Văn Khanh, bệnh binh Nguyễn Viết Vọng ở thôn Đông Tảo Nam, xã 

Đông Tảo, huyện Khoái Châu vừa tham gia các hoạt động chính quyền tại 

địa phương đồng thời cũng vừa làm kinh tế vườn rất giỏi. Hiện nay, ông 

Khanh và ông Vọng ai cũng có trang trại trên 2ha trồng bưởi Diễn, thu nhập 

từ 350-500 triệu đồng/năm, xây được nhà mới khang trang, mua sắm nhiều 

trang thiết bị sinh hoạt tiện nghi trong gia đình... 

            ĐC.259 

 

04.  Thu  Nguyệt.  LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Dâng hương, báo công với 

các đồng chí lãnh tụ Công đoàn//Lao động. - 2020. - Ngày 29 tháng 7. - Tr.5 

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 

(28/7/1929-28/7/2020), 73 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 
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27/7/2020), Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã tổ chức về nguồn, dâng 

hương, dâng hoa, báo công với cựu lãnh đạo Công đoàn, các anh hùng liệt 

sỹ...Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Tỉnh ủy viên, Ủy 

viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên làm Trưởng 

đoàn đã tổ chức dâng hương, dâng hoa và báo công với cố Tổng Bí thư 

Nguyễn Văn Linh (đường Quảng trường, thành phố Hưng Yên); nghĩa trang 

Liệt sỹ tỉnh; Di tích lịch sử Quốc gia cây đa và đền La Tiến (xã Nguyên Hòa, 

huyện Phù Cừ); khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm 

Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một 

trong những người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, người sáng 

lập Công hội Đỏ Bắc Kỳ nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, là Bí thư 

đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng. 

            ĐC.26 

 

 

 

KINH TẾ 

 

 

05.  Mùa nhãn có vị ngọt?//Kinh tế nông thôn. - 2020. - Ngày 25 tháng 

7. - Tr.21 

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Hưng Yên hiện nay có trên 4.500 ha 

nhãn, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 3.500 ha, tập trung tại các 

huyện Khoái Châu, Tiên Lữ, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Nhãn Hưng 

Yên chia làm 3 trà chính là trà sớm, trà chính vụ và trà muộn; gồm các giống 

chất lượng như: Nhãn Hương Chi, nhãn cùi, nhãn đường phèn, nhãn Miền 

Thiết, nhãn T6...Mặc dù nhãn lồng Hưng Yên đã được xếp hạng thứ 13 trong 

số 50 trái cây nổi tiếng của Việt Nam, được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng 

hóa...nhưng năm nay, nhãn được mùa, sản lượng dự kiến đạt 50.000 tấn, 

người dân không khỏi nỗi lo "được mùa rớt giá". 

            ĐC.424.5 

 

06. Chương Nguyễn. Người trồng hoa hồng giỏi nhất Xuân 

Quan//Trang trại Việt. - 2020. - Số 109 tháng 7. - Tr.24-25 

 Chỉ hơn chục năm kể từ khi chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ trồng lúa, 

hoa màu sang trồng hoa, cây cảnh, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã trở 

thành một làng hoa trẻ được nhiều người biết đến. Nhờ trồng hoa, nhiều 

người trở thành tỷ phú, trong đó có anh Nguyễn Văn Chiến. Trước khi đến với 

nghề trồng hoa hồng ngoại, anh Chiến đã có nhiều năm làm phụ hồ xây dựng, 

làm gốm sứ....Từ năm 2012, anh Chiến chuyển hướng sang trồng hoa hồng 

ngoại. Trải qua gần 10 năm phát triển, hiện nay anh Chiến có vườn hồng với 

diện tích 5.000 m
2
, đang trồng khoảng 1 vạn cây hồng ngoại với hơn 30 loại 
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hoa hồng quý hiếm đến từ các nước Anh, Đức, Pháp, Nga...có cây hồng cổ trị 

giá hàng chục, hàng trăm triệu đồng. 

            ĐC.424.7 

 

 

 

LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

 

 

07.  Nam Trần. Trình xét Bảo vật Quốc gia 2020: Phố Hiến “lên 

tiếng”//Giáo dục và Thời đại. - 2020. - Ngày 28 tháng 7. - Tr.9 

Theo Ban Quản lý di tích tỉnh Hưng Yên, Hội đồng nhận - mở niêm 

phong bảo vật của tỉnh đã tiếp cận hiện vật đối với 5 đĩa vàng thời Lý được 

tìm thấy tại thôn Cộng Vũ (thôn Mụa) xã Vũ Xá, huyện Kim Động vào năm 

1965 khi cải tạo sông Cửu An. Bộ sưu tập 5 đĩa vàng được chế tạo bằng cách 

dát mỏng, gò và chạm trổ trên khuôn xỉ cánh kiến, theo phương pháp cổ 

truyền của nghề vàng. Các đĩa làm theo hình đĩa khay tròn có nhiều múi. 

Kích thước của các đĩa không đều nhau, đường kính miệng từ 18,5 - 23,4cm. 

Trọng lượng của cả 5 đĩa vàng là 1,712kg. Họa tiết hoa văn trang trí trên các 

đĩa chủ yếu là hình chim phượng, hoa cúc dây mang phong cách thời Lý. 

Theo nhận định của các nhà nghiên cứu, bộ sưu tập đĩa vàng là phát hiện 

khảo cổ quan trọng cần được đánh giá chính xác. Cơ quan chức năng tỉnh 

Hưng Yên đang tiến hành lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công 

nhận bảo vật quốc gia năm 2020 cùng với 2 hiện vật là trống đồng Động Xá 

(huyện Kim Động) và hệ thống thành bậc đá chùa Hương Lãng (huyện Văn 

Lâm). 

            ĐC.9 

 

08.  Trần Siêu.  “Báu vật” làng cổ ở Hưng Yên//Giáo dục và Thời đại. 

- 2020. - Ngày 25 tháng 7. - Tr.28-29 

Làng Nôm thuộc xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm được nhiều người biết 

tới với quần thể di tích gồm: Đình làng Nôm, cầu đá, chợ Nôm cổ, các xóm 

ngõ dân cư với những ngôi nhà cổ tồn tại cách đây hơn 200 năm. Quần thể di 

tích làng Nôm đến nay vẫn giữ được nhiều giá trị truyền thống của làng Việt 

Bắc Bộ với những nét kiến trúc độc đáo cổ xưa, tạo nên cảnh quan hữu tình, 

là điểm hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. 

            ĐC.96 

  

 

      

 

 

  


