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

XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ
01. Đức Minh. Đào tạo, nâng cao trình độ cho công chức, viên chức
tài chính//Thời báo Tài chính Việt Nam. - 2019. - Ngày 26 tháng 4. - Tr.2
Ngày 25/4/2019, tại Trường Hải quan Việt Nam (trụ sở đóng trên địa
bàn huyện Yên Mỹ), Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính phối hợp với Trường
Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức Hội thảo triển khai kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2019. Hội thảo có sự tham
gia của gần 140 đại biểu đến từ 58 đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, cục thuế,
cục hải quan, cục dữ trữ nhà nước, kho bạc nhà nước ở các tỉnh, thành phố
khu vực miền Bắc.
ĐC.2
02. Phương Anh. Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Xứng đáng với cờ thi đua
của Thanh tra Chính phủ//Thanh tra. - 2019. - Ngày 23 tháng 4. - Tr.3
Ngày 18/4/2019, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã vinh dự đón nhận Cờ thi
đua của Thanh tra Chính phủ do hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ
công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra năm
2018. Trong năm 2018, ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 374 cuộc thanh tra
hành chính, trong đó có 363 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 11 cuộc thanh tra
đột xuất. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý về kinh tế với số tiền hơn 71,9 tỷ
đồng, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 14,7 tỷ đồng.
ĐC.2
03. Hưng Giang. “Không thể có chuyện cán bộ cấp bé thì xử lý, cấp
trên thì nương nhẹ”//Thanh Tra. - 2019. - Ngày 19 tháng 4. - Tr.3
Ngày 18/4/2019, Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công
tác Thanh tra quý I, đón nhận Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ và công
bố quyết định nghỉ chế độ của Chánh Thanh tra tỉnh. Phát biểu tại Hội nghị,
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng cho rằng, khi giải quyết các vụ việc
khiếu nại, tố cáo phải thấu lý, đạt tình, nếu chính quyền làm sai thì phải
nghiêm túc sửa chữa khắc phục "không thể có chuyện cán bộ cấp bé thì xử lý,
cấp trên thì nương nhẹ”…
ĐC.2
04. PV. UBND thị trấn Như Quỳnh (Hưng Yên): Phát triển để bảo vệ
môi trường//Tài nguyên và Môi trường. - 2019. - Ngày 30 tháng 4. - Tr.29
Trong những năm qua UBND thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm
luôn nỗ lực triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm phát triển kinh tế gắn
với quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Năm 2018, nguồn thu từ trồng trọt,
chăn nuôi ước đạt 56,554 tỷ đồng; thương mại dịch vụ ước đạt 290-310 tỷ
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đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 430-450 tỷ đồng. Năm 2019,
thị trấn Như Quỳnh đề ra một số nhiệm vụ sau: tích cực chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, vật nuôi, khắc phục tình trạng bỏ ruộng, tăng cường giám sát việc
sử dụng đất của các dự án đã được phê duyệt, phối hợp với các ngành chức
năng trong việc xử lý rác thải công nghiệp, rác thải làng nghề...
ĐC.2
05. Trung Thứ. Người dân tố bị truy sát bằng ô tô ở Hưng Yên: Dấu
hiệu khuất tất trong giải quyết vụ án//Pháp luật Việt Nam. - 2019. - Ngày 24
tháng 4. - Tr.6
Sau 19 tháng kể từ khi anh Phạm Quang Vinh (trú tại thôn An Chiểu 2,
xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên) có đơn trình báo việc bị người khác cố
tình dùng ô tô truy sát khiến anh bị thương tích nặng, cơ quan Cảnh sát điều
tra Công an thành phố Hưng Yên mới có thông báo kết quả giải quyết và ra
quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi,
phải chăng việc giải quyết vụ việc có dấu hiệu khuất tất? Theo anh Vinh trình
bày: Khoảng 23 giờ ngày 02/8/2017, khi anh đến quán Karaoke Bình Minh
(phường An Tảo) thì xảy ra mâu thuẫn với anh Lê Văn Minh và anh Nguyễn
Văn Việt (cùng trú tại xã Trung Nghĩa) nhưng được can ngăn kịp thời. Sau đó
anh Vinh đứng nói chuyện với anh Đinh Văn Bình (chủ quán Karaoke Bình
Minh) dưới lòng đường Hồ Đắc Di thì thấy anh Minh trong tình trạng say xỉn
đi ra chỗ để xe ô tô của mình, miệng đe dọa sẽ giết anh Vinh. Mặc dù được
can ngăn, nhưng bất chấp, anh Minh vẫn lên chiếc xe ô tô BKS 89A-058.81
nổ máy và điều khiển xe với tốc độ cao đâm thẳng về phía anh Vinh và anh
Bình đang đứng khiến anh Vinh bị thương tích nặng, tổn hại 33% sức khỏe.
ĐC.226
06. Phá đường dây lô, đề quy mô lớn//Nhân dân. - 2019. - Ngày 20
tháng 4. - Tr.8
Ngày 17/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên
phối hợp với Công an thành phố Hưng Yên bắt quả tang đối tượng Phạm Văn
Độ (sinh năm 1972, trú tại số nhà 47 đường Đằng Giang, phường Minh Khai,
thành phố Hưng Yên) tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề.
Qua khám xét, tổ công tác thu giữ tại chỗ 1 máy fax, 2 điện thoại di động, 2
ipad, 280 triệu tiền mặt, 1 xe ô tô Honda CRV cùng một số vật chứng có liên
quan. Trong ngày Độ bị bắt quả tang có 22 người đã chuyển bảng tổng hợp
số lô, số đề qua zalo cho Độ với tổng số tiền giao dịch trị giá gần 900 triệu
đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, đồng
thời làm rõ hành vi của các đối tượng trong đường dây.
ĐC.226
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07. Diệp Vũ. Ở đâu dân cần - có Mặt trận//Đại đoàn kết. - 2019. Ngày 26 tháng 4 - Tr.5
Ngày 24-25/4/2019, tại thành phố Hưng Yên đã diễn ra Đại hội đại
biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ
2019-2024. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung
ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,
ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo
thành phố cùng 154 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của
thành phố Hưng Yên. Phát biểu tại Đại hội, ông Hầu A Lềnh đã đề nghị,
MTTQ các cấp cần gần dân, sát cơ sở với phương châm ở đâu dân cần ở đó
có Mặt trận.
ĐC.254
08. Hoàng Hằng. Kinh nghiệm công tác hội. Hội Nông dân Hưng
Yên: “Tham mưu, triển khai hiệu quả Đề án 24”//Nông thôn ngày nay. - 2019.
- Ngày 25 tháng 4. - Tr.8
Tỉnh Hưng Yên hiện có 10 huyện, thành Hội và 159 cơ sở Hội/161 xã,
phường, thị trấn, với 206.954 hội viên, nông dân đang sinh hoạt tại 953 chi
Hội, 1.632 tổ Hội. Tính đến thời điểm hiện tại, thực hiện Đề án số 24, toàn
tỉnh đã thành lập mới 11 chi Hội nghề nghiệp với 414 thành viên tham gia.
Các chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp tập trung chủ yếu ở các ngành nghề: Trồng
cây ăn quả, cây có múi, trồng hoa, cây cảnh, cây dược liệu, nghề mộc, nuôi
cá, chế biến dược liệu, trồng rau an toàn, nghề mộc, làm hương...Một số chi
Hội, tổ Hội hoạt động rất hiệu quả, giúp nông dân nâng cao thu nhập, phát
triển đời sống, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
ĐC.258
09. Thu Nguyệt. Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên:
Xuống tận cơ sở tập huấn cho cán bộ công đoàn//Lao động và Công đoàn. 2019. - Số 651 - Tr.48-49
Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên hiện có 42.299 đoàn
viên công đoàn/47.104 người lao động. Xác định được thời cơ, thách thức khi
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có
hiệu lực, Công đoàn các Khu công nghiệp đã từng bước có sự đổi mới hoạt
động: xuống cơ sở tập huấn kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn; đẩy
mạnh công tác tuyên truyền để người lao động hiểu được thời cơ, thách thức
khi Hiệp định CPTPP được áp dụng; có nhiều hình thức sáng tạo trong các
hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn nhất là vào các dịp lễ tết....
ĐC.226
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KINH TẾ
10. Cao Quán. Trồng nghệ lao đao, thương lái rủng rỉnh//Nông nghiệp
Việt Nam. - 2019. - Ngày 24 tháng 4. - Tr.4
Xã Chí Tân, huyện Khoái Châu được coi là “thủ phủ” của cây nghệ.
Mỗi năm địa phương trồng trên 200ha nghệ các loại, sản lượng củ cho thu
hoạch ước đạt 5.500 tấn. Ngoài ra, địa phương còn là đầu mối chế biến, kinh
doanh tinh bột nghệ lớn. Các nhà nông cũng có bề dày kinh nghiệm thâm
canh cây nghệ cao nhất nước. 1ha trồng nghệ cho thu nhập tới 300 triệu
đồng/năm. Tuy nhiên, trong vụ thu hoạch vừa qua, các loại nghệ củ đều bị rớt
giá thê thảm, thu nhập từ 1ha trồng nghệ giảm chỉ còn 60 triệu đồng/năm.
Với mức thu nhập này, nhiều hộ đã lâm vào cảnh điêu đứng. Nguyên nhân, do
trong mùa vụ thu hoạch nghệ năm 2016, giá các loại nghệ củ đã tăng cao bất
thường, khiến nhiều địa phương đua nhau chuyển đổi sang trồng nghệ đã dẫn
tới hệ luỵ, sản lượng quá lớn, cung vượt quá cầu.
ĐC.424.44
11. Phạm Hoàng. Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên: Mái ấm của
người lao động//Tài nguyên và Môi trường. - 2019. - Ngày 30 tháng 4. - Tr.28
Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên được thành lập ngày 01/01/1974,
tiền thân là Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền phong trực thuộc Bộ Công nghiệp
nhẹ (nay là Bộ Công Thương). Năm 2005, thực hiện chủ trương đổi mới
doanh nghiệp, Công ty Nhựa Hưng Yên được phép chuyển đổi từ doanh
nghiệp nhà nước sang Công ty Cổ phần. Với tốc độ phát triển nhanh, đến nay
Công ty đã có 10 đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu 100% vào thị trường Nhật
Bản, sản lượng 60.000 tấn/năm, kim ngạch xuất khẩu khoảng 100 triệu USD,
tạo việc làm cho hơn 12.000 lao động với thu nhập bình quân 17 triệu
đồng/người/tháng.
ĐC.439.4
NHÂN VẬT
12. Lê Hải Triều. Những vị Tướng Tây Nguyên: Thượng tướng Hoàng
Minh Thảo - Vị tướng mưu kế thế trận//Đại đoàn kết - Tinh hoa Việt. - 2019.
- Ngày 25 tháng 4. - Tr.10
Thượng tướng Hoàng Minh Thảo (1921-2008) tên thật là Tạ Thái An,
quê ở xã Bảo Khê, huyện Kim Động. Tháng 11/1967, Quân ủy Trung ương cử
tướng Hoàng Minh Thảo vào chiến trường Tây Nguyên, giữ chức Tư lệnh Mặt
trận. Tại đây ông đã tỏ rõ trí thông minh trong việc dùng mưu kế, thế trận và
giành thắng lợi tại 3 chiến dịch lớn: Đắk Tô (1967), Đắk Tô-Tân Cảnh
(4/1972) và Tây Nguyên (3/1975) tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất đất nước.
ĐC.02(92)
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