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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 
 

01.  PV.  Đại hội Đảng bộ cơ sở đầu tiên của tỉnh Hưng Yên thành công 

tốt đẹp//Nhân dân.- 2020. - Ngày 10 tháng 01 - Tr.3 

Trong hai ngày 08-09/01/2020, Đảng bộ xã Chính Nghĩa, huyện Kim 

Động đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự 

tham dự của 149 đảng viên đại diện cho 417 đảng viên đang sinh hoạt tại 10 

chi bộ trực thuộc. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ 

xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ xã Chính Nghĩa nhiệm kỳ 2020-2025 đặt 

mục tiêu phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 11%, thu 

nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 

dưới 1%; đến năm 2021 được công nhận đạt nông thôn mới kiểu mẫu. 

              ĐC.2 

 

02.  Thanh Bình.  Hưng Yên: Hướng tới nông thôn mới nâng cao, kiểu 

mẫu//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 06 tháng 01. - Tr.5 

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, 

Hưng Yên đã có nhiều đổi thay, bộ mặt nông thôn trong tỉnh ngày càng khang 

trang. Bằng nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ, vốn các doanh nghiệp và nhân dân 

đóng góp: 100% tuyến đường do cấp huyện quản lý, 88% tuyến đường xã, 

87,1% tuyến đường thôn trên địa bàn tỉnh đã được cứng hóa; hơn 244 km 

kênh mương được kiên cố hóa, bảo đảm tưới chủ động cho 88% diện tích 

canh tác. Đến nay, đã có 141/145 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn 

NTM, đạt 97,24%. Tiêu chí bình quân đạt 18,97 tiêu chí/xã, tăng 4,27 tiêu chí 

so năm 2015. Tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ 

người dân tham gia BHYT đạt 88,2%. Giai đoạn tới, tỉnh xác định nâng tầm, 

hướng đến NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

              ĐC.2 

 

03.  BBĐ.  Tỉnh Hưng Yên: Một cựu chiến binh 10 năm mòn mỏi đi 

đòi quyền lợi//Cựu Chiến binh Việt Nam. - 2020. - Ngày 02 tháng 01 - Tr.11 

Bị thu hồi gần hết toàn bộ thửa đất đang sinh sống của gia đình (thu 

hồi hơn 1.177 m
2
, chỉ còn lại 82 m

2
) để phục vụ làm đường cao tốc Hà Nội - 

Hải Phòng từ năm 2009; cho rằng mình chưa được bồi thường đầy đủ, cựu 

chiến binh Lâm Quang Thuyên, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi đã ròng rã đi 

khiếu nại, tố cáo suốt 10 năm qua... 

              ĐC.2 

 

04. M.N.  Hưng Yên: Xe ben đổ đè lên xe máy, 3 ông cháu thương 

vong//Đại đoàn kết. - 2020. - Ngày 10 tháng 01. - Tr.10 

Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 09/01/2020, tại 

cầu vượt Quốc lộ 38 thuộc địa bàn phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào đã xảy 



Thư mục trích báo, tạp chí phản ánh về Hưng Yên 

THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN - Số 4 – Bạch Đằng- Minh Khai – thành phố Hưng Yên 

 
2/4 

 

  

 

 

ra vụ tai nạn giao thông. Xe ben mang biển kiểm soát 89C-205.08 chở cát đi 

đến chân cầu vượt, khi vào cua đã bị lật, đổ nghiêng, đè lên xe máy mang 

biển kiểm soát 89F1-035.82 do ông Nguyễn Công Duy (sinh 1959, xã Dương 

Quang, thị xã Mỹ Hào) điều khiển; phía sau xe máy chở 2 cháu là Nguyễn Thị 

Trang (sinh năm 2010) và cháu Nguyễn An Bình (sinh năm 2015). Hậu quả là 

ông Duy và cháu Trang tử vong tại chỗ, cháu Bình bị thương nặng. 

              ĐC.226   

 

05.  Phạm Xưởng.  Có một “Bê-xê-ca” tiếp bước//Cựu Chiến binh Việt 

Nam. - 2020. - Ngày 09 tháng 01. - Tr.6 

Tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, những cựu chiến binh từng làm 

nhiệm vụ ở các chiến trường B,C,K (Nam Việt Nam, Lào, Campuchia) trước 

ngày 30/4/1975 đã thành lập Ban liên lạc "BCK Xuân Quan" gồm 120 hội 

viên, với mục đích ôn lại chuyện chiến trường xưa, trao đổi công việc hiện tại, 

giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới... 

              ĐC.258 

 

06.  Đức Thịnh.  Hưng Yên: Xây dựng 36 mô hình kinh tế tập thể// 

Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 07 tháng 01. - Tr.8 

Năm 2019, các cấp Hội nông dân tỉnh Hưng Yên đã hướng dẫn thành 

lập được 11 chi hội nghề nghiệp, 23 tổ hội nghề nghiệp; tham gia xây dựng 

mới 36 mô hình kinh tế tập thể, nhiều mô hình liên kết có quy mô sản xuất 

lớn. Hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua xây dựng chi hội 3 

không; hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa... Năm 2020, các cấp hội 

tập trung nguồn lực xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng tổ hợp tác, 

hợp tác xã lấy nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi làm nòng cốt; xây dựng, 

phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả.. 

              ĐC.258 

 

07.  Lan Hoàng.  Hưng Yên: Ra mắt Tủ sách pháp luật nữ công//Công 

Thương. - 2020. - Ngày 10 tháng 01. - Tr.7 

Hiện nay vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm, tạo điều kiện về 

thời gian, địa điểm để công đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật cho người lao động. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật 

lao động trong nữ công nhân, viên chức lao động ở một số đơn vị chưa được 

quan tâm đúng mức. Trước tình hình đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên 

đã thí điểm xây dựng Tủ sách pháp luật nữ công tại Liên đoàn Lao động 

huyện Văn Lâm để phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin pháp luật của 

người lao động, đặc biệt là lao động nữ; để đoàn viên, công nhân, lao động 

thông qua tủ sách tìm hiểu những kiến thức về luật lao động, luật công đoàn, 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tài liệu về phòng chống tác hại của thuốc lá, 

phòng chống ma tuý, kiến thức về sức khoẻ sinh sản... 

              ĐC.26 
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KINH TẾ 

 

 

08.  Hải Tiến. Hoa, cây cảnh Văn Giang thu 1.000 tỷ đồng//Nông 

nghiệp Việt Nam. - 2020. - Ngày 10 tháng 01. - Tr.4 

Từng là địa phương chủ yếu trồng đay, ngô, đỗ và lạc, sau hơn 30 năm 

đổi mới, huyện Văn Giang đã trở thành một trong những vựa sản xuất, kinh 

doanh hoa, cây cảnh lớn nhất nước. Tính đến hết năm 2019, diện tích gieo 

trồng hoa, cây cảnh (HCC) trong toàn huyện đạt trên 1.100 ha, giá trị thu 

nhập đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng gần 100 ha và 150 tỷ đồng so với cùng kỳ 

năm 2018. Bình quân thu nhập/1ha canh tác đạt hơn 800 triệu đồng/năm, 

trong đó có nhiều mô hình trồng hoa cảnh qúy hiếm như hồng cổ Sa Pa, cho 

giá trị thu nhập 2-3 tỷ đồng/ha/năm, đặc biệt có hộ sản xuất hoa áp dụng quy 

trình công nghệ cao, thu nhập đạt tới 10-15 tỷ đồng/năm. 

              ĐC.424.7 

 

09.  Minh Hải.  Tìm về làng trồng dược liệu “tiến vua” nức tiếng//Pháp 

luật Việt Nam. - 2020. - Ngày 05 tháng 01. - Tr.14  

Làng Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm nổi tiếng với nghề 

trồng và chế biến dược liệu, đặc biệt là từ loài hoa cúc chi. Theo kinh nghiệm 

của người dân trong làng, hoa cúc chi có chất lượng tốt nhất khi vừa nở. Để 

hoa cúc làm trà, thuốc người dân phải đi hái từng bông, về phơi, sấy khô sau 

đó đóng gói và bao kín lại để bảo quản và sử dụng lâu dài. Trung bình mỗi 

sào hoa cúc có thể thu được khoảng 450kg hoa tươi, sau khi sấy khô còn 

khoảng 70kg, giá giao động từ 400.000 - 600.000đ/kg. 

              ĐC.424.47 

 

10.  Phạm Trường Thi.  Mùa hoa cúc chi//Giáo dục và Thời đại. - 2020. 

- Ngày 01 tháng 01. - Tr.bìa 3 

Những ngày này, các cánh đồng hoa cúc chi ở làng Nghĩa Trai, xã Tân 

Quang, huyện Văn Lâm lại nở rộ, khoe sắc vàng rực rỡ. Những mùa vàng 

không chỉ mang cuộc sống ấm no đến với người dân nơi đây mà còn báo hiệu 

một mùa xuân nữa lại về. Hiện nay trên địa bàn có hơn 1.000 hộ trồng hoa 

với diện tích khoảng 5 ha. So với trồng lúa, thu nhập từ trồng hoa gấp 4-5 

lần. Nghề trồng và chế biến hoa cúc dược liệu ở Nghĩa Trai đang phát triển 

mạnh, ngoài việc trồng, chế biến phục vụ người tiêu dùng trong nước, còn 

xuất khẩu sang nhiều nước trong khu vực. 

              ĐC.424.47 
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KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC  

 

 

11.  Hoa Thái.  Cô giáo trường làng vào top “50 giáo viên xuất sắc toàn 

cầu”//Chuyện đời. - 2020. - Ngày 07 tháng 01. - Tr.15; cũng xem: Pháp luật 

Việt Nam. - 2020. - Ngày 05 tháng 01. - Tr.18 

Sau khi tốt nghiệp khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Sư phạm Hà 

Nội, cô Trần Thị Thúy quyết định trở về quê hương làm cô giáo dạy tiếng Anh 

tại Trường THPT Đức Hợp, huyện Kim Động (ngôi trường cô từng học). Nhờ 

mạng xã hội, cô Thúy biết đến nhóm cộng đồng sáng tạo Việt Nam, trang 

cộng đồng sáng tạo của Microsoft toàn cầu...Từ đó, cô đã kết nối với hàng 

nghìn giáo viên trên thế giới như Nhật Bản, Ấn Độ, Pakistan…cũng có niềm 

say mê nghề, nghiên cứu khoa học như cô để xây dựng và sắp xếp những tiết 

học xuyên lục địa nhờ công cụ Skype. Sau nhiều nỗ lực sáng tạo, tìm tòi, nâng 

cao phương pháp, chất lượng giảng dạy, cô Thúy đã giành giải đặc biệt của 

Diễn đàn giáo dục toàn cầu năm 2017, trở thành 1 trong 50 giáo viên xuất 

sắc toàn cầu 2019... 

              ĐC.53 

 

 

 

 
 

 


