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

XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ
01. Thành phố Hưng Yên//Đại biểu nhân dân. - 2021. - Ngày 18 tháng
02. - Tr.6
Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức song Đảng bộ và nhân dân
thành phố Hưng Yên đã đoàn kết, quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và
vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hưng Yên lần thứ
XX nhiệm kỳ 2015-2020: Tốc độ tăng trưởng hàng năm bình quân 11,6%. Cơ
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp, xây dựng 46,1%;
thương mại, dịch vụ 48,2%; nông nghiệp 5,7%. Đến năm 2020, tổng thu ngân
sách trên địa bàn ước đạt trên 1.800 tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu
người đạt 88 triệu đồng/năm; 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01
xã đủ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu...
ĐC.2
KINH TẾ
02. Nguyễn Trọng Văn. Nao lòng nhớ chợ tết làng Bần//Nông thôn
ngày nay. - 2021. - Ngày 08 tháng 02. - Tr.22
Có lẽ trên đất nước Việt Nam, không có làng, xã nào mà lại không có
chợ, chợ quê xưa thường là những túp lều nhỏ, cột tre, mái lợp lá tranh hoặc
rạ trông dân dã mà gần gũi. Chợ làng Bần xưa (nay là phường Bần Yên
Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) là chợ to và đông nhất vùng. Chợ họp
theo phiên nhưng những ngày tháng Chạp hằng năm thì hầu như ngày nào
chợ cũng đông đúc. Chợ Bần ở phía sau phố với hai khu được phân cách nhờ
ngôi đình làng. Khu chợ chính và khu chợ chuyên dành cho buôn bán trâu gọi
là chợ Trâu.
ĐC.4
03. Thu Hà. Tạo dựng trại gà Đông Tảo từ vốn hội//Nông thôn ngày
nay. - 2021. - Ngày 08 tháng 02. - Tr.43
Với tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đạt trên 79 tỷ đồng,
Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã và đang triển khai 256 dự án phát triển kinh
tế hiệu quả với gần 2.800 hộ vay. Trong đó, nuôi gà Đông Tảo là một trong
số những mô hình vay vốn Quỹ HTND mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu
biểu như gia đình ông Đỗ Trọng Bình (ở thôn Bình Phú, xã Yên Phú, Yên Mỹ)
là 1 trong những chủ trang trại gà Đông Tảo lớn nhất nhì xã, với 2.000 con
gà hậu bị và gà sinh sản, mỗi năm ông thu về hơn 200 triệu đồng từ việc bán
gà thương phẩm và gà giống. Ông Nguyễn Văn Thấm (ở xã Đông Tảo, huyện
Khoái Châu) với diện tích khu chăn nuôi rộng trên 3.000m2, hiện nay gia đình
ông có khoảng 2.000 con gà Đông Tảo, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng
một năm từ gà sinh sản, gà làm quà biếu và gà thịt.
ĐC.426.4
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LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ
04. Trinh Nguyễn. Bộ đĩa vàng hình hoa sen ẩn dật nửa thế kỷ//Thanh
niên.- 2021. - Ngày 18 tháng 02. - Tr.18
Năm 1965, trong quá trình mở rộng sông Cửu An tại thôn Cộng Vũ
(thôn Mụa), xã Vũ Xá, huyện Kim Động đội dân công đã đào được 5 chiếc đĩa
vàng. Do tìm thấy ở thôn Cộng Vũ nên nhóm hiện vật có tên là bộ đĩa vàng
Cộng Vũ. Sau đó, bộ đĩa được đưa về bảo quản tại kho của Ngân hàng Nhà
nước chi nhánh Hưng Yên rồi bàn giao để Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên
giữ. Kết quả giám định về bộ sưu tập đĩa vàng Cộng Vũ cho thấy cổ vật được
chế tạo bằng vàng tốt cùng một ít kim loại khác để gia tăng độ cứng. Bộ sưu
tập gồm 5 chiếc đĩa vàng được tạo dáng tương tự nhau, như những đóa sen
đang độ nở rộ. Trong đó, 1 chiếc có 29 cánh, 3 chiếc 20 cánh và 1 chiếc 16
cánh. Vai và đầu cánh sen lượn tròn tạo vẻ mềm mại, thanh thoát. Đài sen
chính là lòng đĩa có trang trí họa tiết hoa văn hình chim phượng, cúc dây,
hoa mẫu đơn…Theo hồ sơ bảo vật quốc gia phỏng đoán đây là sản phẩm của
nghệ nhân cao cấp trong các xưởng thợ do Triều đình thành lập.
ĐC.98
NHÂN VẬT
05. Tuy Hòa. Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Dũng, một tấm gương lao động
nghệ thuật//Nông nghiệp Việt Nam. - 2021. - Ngày 18 tháng 02. - Tr.24;
cũng xem: Tiền Phong. - 2021. - Ngày 18 tháng 02. - Tr.8
Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng sinh năm 1956 tại Hà Nội, tên đầy đủ là
Hoàng Tiến Dũng, quê gốc ở Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên. Ông là một
diễn viên, đạo diễn điện ảnh và đạo diễn kịch nói, từng giữ chức Giám đốc
Nhà hát kịch Hà Nội (2007-2017), đã được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân
dân vào năm 2007. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng qua đời vào ngày 14/02/
2021 khi đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương khiến bạn
bè, đồng nghiệp và khán giả vô cùng tiếc thương. Ở tuổi 65 nhưng Nghệ sĩ
nhân dân Hoàng Dũng vẫn đang miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, đặc biệt
những năm cuối đời ông xuất hiện liên tục với nhiều vai diễn trong những bộ
phim truyền hình ấn tượng như Người phán Xử, Về nhà đi con, Sinh tử, Trở
về giữa yêu thương...
ĐC.04(92)
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