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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

01.  PV và TTXV.  Hưng Yên tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh 

doanh//Nhân dân. - 2020. - Ngày 04 tháng 5. - Tr.1,4 

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã 

hội, ứng phó với dịch Covid-19, tỉnh Hưng Yên quyết định chi hơn 70 tỷ đồng 

ngân sách và hàng chục tỷ đồng xã hội hóa cho công tác phòng, chống dịch. 

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi suất cho hàng nghìn khách hàng. 

Hỗ trợ lao động, việc làm, trợ cấp thất nghiệp cho hàng nghìn lao động. Hỗ 

trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người khuyết tật chưa được hưởng 

trợ cấp hằng tháng…Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh 

nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo quyết liệt công tác 

đầu tư; thực hiện dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng, mở rộng khu, cụm công 

nghiệp. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại 

lúa và các loại rau màu, cây ăn quả; phát triển chăn nuôi an toàn sinh học 

theo hướng VietGAP, chăn nuôi hữu cơ. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết 

nối cung - cầu đối với các hàng hóa nông sản. 

ĐC.2 

 

02. Quốc Lập. 19 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trong cộng 

đồng//Sài Gòn giải phóng. - 2020. - Ngày 6 tháng 5. - Tr.7 

Ngày 05/5/2020, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho 

biết, trong ngày, cả nước tiếp tục không ghi nhận người mắc mới dịch Covid-

19; như vậy 19 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm 

trong cộng đồng. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã công bố 11 bệnh 

nhân Covid-19 đang điều trị tại đây khỏi bệnh, trong  đó có nữ bệnh nhân thứ 

161 (88 tuổi, ở huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên) là bệnh nhân Covid-19 cao 

tuổi nhất tại nước ta và từng nhiều lần nguy kịch nhưng vẫn được điều trị 

khỏi bệnh. 

ĐC.2 

 

03.  Quốc Trần.  Hưng Yên: Cần làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo 

huyện Yên Mỹ khi để doanh nghiệp “nhờn” luật!//Nhà báo và Công luận. - 

2020. - Từ ngày 01-07 tháng 5. - Tr.15 

Thời gian vừa qua, tình trạng doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đất 

đai, xây dựng không phép dự án trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã khiến dư luận 

vô cùng bức xúc. Việc xử phạt như “cơm bữa” hay thậm chí từ chối tiếp nhận 

các dự án đầu tư mới, mở rộng của các doanh nghiệp đã cố tình vi phạm 

trong hoạt động đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Hưng Yên cũng không làm 

Yên Mỹ “bớt nóng” bởi doanh nghiệp đua nhau vi phạm; phải chăng họ đang 

"nhờn" luật hay do sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương? 

ĐC.2 
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04. Bảo Anh.  Hàng loạt dự án san lấp đất nông nghiệp trái phép tại 

Hưng Yên//Khoa học và Đời sống. - 2020. - Ngày 01 tháng 5. - Tr.12 

Dù chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án theo quy định, nhưng 3 doanh 

nghiệp (Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ thương mại PLC, Công ty Cổ 

phần Nhựa Tuệ Minh và Công ty TNHH Thương mại quốc tế Intraco) đang 

thực hiện dự án tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ đã tự ý san lấp trái phép 

trên hàng chục ha đất trồng lúa của người dân. UBND tỉnh Hưng Yên đã ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu dừng ngay việc san 

lấp mặt bằng. 

ĐC.2 

 

05. Hưng Giang.  Xây dựng trái phép tràn lan trên đất nông nghiệp ở 

Hưng Yên//Nông nghiệp Việt Nam. - 2020. - Ngày 04 tháng 5. - Tr.14 

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện và 

ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hàng loạt doanh nghiệp, 

đơn vị trên địa bàn huyện Yên Mỹ cố tình vi phạm, xây dựng trái phép trên 

đất nông nghiệp. UBND tỉnh cũng nhận được đơn của một số công dân tại  

thôn Lạc Cầu, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ phản ánh tình trạng công trình, 

nhà ở xây dựng trái phép tràn lan trên đất nông nghiệp và hành lang bảo vệ 

công trình giao thông thủy lợi trên địa bàn xã. 

ĐC.2 

 

06.  Bách Hợp - Diệp Anh.  Hưng Yên: Ông Trần Quốc Toản được bầu 

giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 08 tháng 5. 

- Tr.4 

Ngày 07/5/2020, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 

đã tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn các chức danh chủ chốt và bàn các 

nhiệm vụ quan trọng. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Chủ 

tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Xuân Tuyên, được điều 

động giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế; bầu ông Trần Quốc Toản, Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh giữ chức 

Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

ĐC.222 

 

07.  Linh Anh.  Khám phá đường dây làm giấy tờ giả//Pháp luật và Xã 

hội. - 2020. - Ngày 07 tháng 5. - Tr.10 

Ngày 06/5/2020, công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt quả tang đối 

tượng Phạm Xuân Nhất (sinh năm 1975, trú tại huyện Ân Thi) hiện là Phó 

Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Bàng, huyện Yên Mỹ đang có hành vi nhận 

6 bằng tốt nghiệp THPT giả. Tại cơ quan công an, Phạm Xuân Nhất khai 

trước đó đã nhận 105 triệu đồng và thông tin cá nhân của 7 học sinh trong 

trường để làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, sau đó mua 
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bằng tốt nghiệp cấp 3 giả cho các em này. Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết 

định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Nhất về hành 

vi giả mạo trong công tác. 

ĐC.226 

 

  

NHÂN VẬT 

 

 

 

08.  Nguyễn Mỹ.  Ký ức Vị Xuyên//Pháp luật Việt Nam. - 2020. - Từ 

ngày 29/4-04/5 - Tr.9 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy sinh năm 1931 ở huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên là người trực tiếp tham gia 3 cuộc chiến tranh của dân tộc (chống 

thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và 

phía Bắc của Tổ quốc). Riêng trong chiến tranh biên giới phía Bắc, ông tham 

gia hai giai đoạn, là Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, Phó Tư lệnh - Tham 

mưu trưởng Quân khu 2 trực tiếp chỉ huy tại mặt trận Vị Xuyên. Thiếu tướng 

đã dành hai năm để viết cuốn sách “Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên” nhằm ghi 

lại một số sự kiện quan trọng của cuộc chiến tranh. Cuốn sách mang đến cho 

chúng ta một góc nhìn chân thực, khách quan, cụ thể, sinh động về cuộc chiến 

đấu vô cùng gian khổ, khốc liệt và anh dũng của quân dân ta chống quân 

Trung Quốc xâm lược. Đặc biệt, tác giả đã cung cấp cho người đọc những tư 

liệu rất quý, những sự kiện lịch sử tuy đã qua nhưng vẫn còn nóng bỏng, 

mang hơi thở của chiến trường.  

ĐC.02(92) 

 


