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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

 

01.  Bách Hợp.  Hưng Yên: Thiết lập vùng cách ly chặt chẽ//Đại biểu 

nhân dân. - 2020. - Ngày 09 tháng 4. - Tr.4 

Mặc dù các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã được tỉnh thắt 

chặt và triển khai đồng bộ, song sáng ngày 02/4/2020 khi Bộ Y tế công bố ca 

bệnh số 219 dương tính với SARS-CoV-2 có địa chỉ tại thôn Chí Trung, xã 

Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên như bước vào một “trận chiến” 

mới. Bên cạnh thiết lập vùng cách ly đối với thôn Chí Trung, toàn hệ thống 

chính trị tiếp tục thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh 

để tận dụng “thời gian vàng” trong phòng, chống dịch. 

              ĐC.2 

 

02. Hoài Anh.  Bệnh nhân 219 từ Bạch Mai về, Hưng Yên cách ly 

nghìn người//Bưu điện. - 2020. - Ngày 04 tháng 4. - Tr.5 

Theo bà Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết, 

ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh số 219 nhiễm Covid-19 (trước đó đi 

chăm sóc mẹ tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, cùng phòng bệnh với 

bệnh nhân 133 từ ngày 16/3) tại thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn 

Lâm, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên đã họp trực 

tuyến khẩn cấp với huyện Văn Lâm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải khoanh 

vùng cách ly thôn Chí Trung với 1.404 người, thời gian cách ly tối thiểu 28 

ngày kể từ 02/4/2020.  

ĐC.2 

 

03.  Nhóm PV.  “Đất tặc” lộng hành giữa thanh thiên bạch nhật//Nông 

nghiệp Việt Nam. - 2020. - Ngày 08 tháng 4. - Tr.14 

Phản ánh của phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam về việc Công ty 

TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh, trụ sở tại xã Phú Thịnh, huyện 

Kim Động, do ông Nguyễn Văn Thuyết làm Giám đốc đã dùng máy xúc, xe tải 

tiến hành khai thác trái phép đất phù sa để đem về lò gạch tại xã Hùng An 

(huyện Kim Động) phục vụ sản xuất gạch. Địa điểm khai thác đất trái phép là 

con đường nội đồng phục vụ người dân đi lại canh tác nông nghiệp thuộc 

vùng bãi của xã Phú Cường (thành phố Hưng Yên). Công an tỉnh Hưng Yên 

đã vào cuộc tiến hành điều tra sự việc nhưng đến nay người dân, doanh 

nghiệp vẫn chưa biết kết quả. Vậy có hay không một thế lực nào đó đang 

dung túng bao che sai phạm của Công ty Hoàng Anh? 

              ĐC.2 
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04.  Quỳnh Anh.  Hưng Yên: Gần 1,2 tỷ đồng phòng, chống dịch 

Covid-19//Đại đoàn kết.- 2020. - Ngày 07 tháng 3. - Tr.5 

Theo báo cáo của UBND thành phố Hưng Yên, đến cuối tháng 3/2020, 

tổng kinh phí dành cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn thành phố là trên 1,2 tỷ đồng, trong đó trên 50% kinh phí từ ngân sách 

thành phố, gần 50% kinh phí từ ngân sách các xã, phường. Nguồn ngân sách 

trên được sử dụng vào việc tổ chức phun khử trùng các khu vực công cộng, in 

tranh, pano, tờ rơi tuyên truyền...Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân cũng đóng 

góp xã hội hóa phòng, chống, dịch bệnh với kinh phí trên 100 triệu đồng cùng 

nhiều vật tư phòng, chống dịch như: Khẩu trang, dung dịch rửa tay, máy đo 

thân nhiệt... 

              ĐC.2 

 

05.  Võ Hồng Nhân.  Hưng Yên: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vụ việc tại 

xã Phạm Ngũ Lão//Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 09 tháng 4. - Tr.6 

Ngày 07/4/2020, UBND tỉnh Hưng Yên đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch 

UBND huyện Kim Động kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định 

của pháp luật sau loạt bài của Báo Nông thôn ngày nay phản ánh về việc ông 

Vũ Cao Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Ngũ Lão có 

dấu hiệu làm giả phiếu thu và hàng loạt giấy tờ, biên bản giao đất để bán cho 

nhiều hộ dân trong xã thu tiền bất chính, gây bức xúc trong nhân dân. 

              ĐC.2 

 

 06.  Linh Anh.  Những đạo chích chuyên đánh ô tô trộm cây cảnh// 

Pháp luật và Xã hội. - 2020. - Ngày 09 tháng 4. - Tr.12-13 

Ngày 08/4/2020, Công an huyện Yên Mỹ cho biết đã ra quyết định tạm 

giữ hình sự nhóm đối tượng: Nguyễn Đình Tư (sinh năm 1991), Đỗ Thành 

Luân (sinh năm 1985) cùng trú tại thị xã Mỹ Hào; Dương Văn Sơn (sinh năm 

1995), Nguyễn Ngọc Huynh (sinh năm 1991), Phạm Trọng Sỹ (sinh năm 

1992), Phạm Trọng Cửu (sinh năm 1994) và Nguyễn Viết Cường (sinh năm 

1984) cùng trú tại huyện Yên Mỹ, đề điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng nhận được đơn trình báo của một số 

hộ dân về việc có kẻ gian đột nhập, trộm cắp cây hoa mộc hương trị giá hàng 

chục triệu đồng. Công an huyện Yên Mỹ đã xác lập chuyên án đấu tranh, 

bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng 

có tên trên là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện 

thời gian qua. Hiện Công an huyện Yên Mỹ đã thu giữ 7 cây mộc hương, một 

số cây hồng xiêm, bơ, mẫu đơn…là tang vật của các vụ án. 

              ĐC.226 
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07.  Thu Trang.  Hưng Yên: Tham gia hòa giải thành 1.300 vụ việc// 

Cựu Chiến binh Việt Nam. - 2020. - Ngày 09 tháng 4. - Tr.6 

  Hội Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên hiện có 567 tổ tự quản về an ninh 

trật tự, 26 tổ tự quản về an toàn giao thông, các hội viên còn tham gia 639 tổ 

hòa giải và trong 5 năm qua đã tham gia hòa giải thành công hơn 1.300 vụ 

việc. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh đã đóng góp hàng trăm triệu 

đồng và nhiều ngày công lao động tu sửa, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ, xây 

dựng quỹ nghĩa tình đồng đội được gần 1,7 tỷ đồng, qua đó đã xây, sửa nhà ở 

cho 60 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. 

              ĐC.258 

 

08.  H.A.  LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Công tác phòng chống dịch có hiệu 

quả rõ rệt//Lao động. - 2020. - Ngày 07 tháng 3. - Tr.5 

Nhận thức được tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, với vai 

trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, trong thời gian qua, Liên đoàn Lao 

động tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các các cấp công đoàn chủ động trong công 

tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị, ngành…Các cấp công đoàn 

trong tỉnh cũng đã tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông trên Facebook 

“Công đoàn Hưng Yên” và website “congdoanhungyen.vn”; đã tổ chức được 

1.749 buổi tuyên truyền phòng dịch Covid-19. Đến ngày 31/3, các doanh 

nghiệp và các cấp công đoàn trong tỉnh đã ủng hộ, cấp phát 352.049 khẩu 

trang, 130.371 chai gel rửa tay khô cho công nhân lao động, học sinh và 

người dân trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong tỉnh còn hỗ trợ 

kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 bằng các hình thức khác nhau, tính đến 

nay được gần 350 triệu đồng. 

              ĐC.26 

 
 

 


