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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

01. Minh Phương.  Hưng Yên: Ứng phó với dịch bệnh trên tinh thần 

“toàn dân, toàn diện”//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 15 tháng 3. - Tr.2 

Ngày 13/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh covid-19 tỉnh 

Hưng Yên đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 10 huyện, thị xã, thành phố của 

tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Với sự vào cuộc tích cực, 

đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tính đến 17h ngày 13/3, tỉnh chưa ghi nhận 

trường hợp nào dương tính với Covid-19; hiện đang tổ chức cách ly, theo dõi 

sức khỏe 1.111 ca, trong đó cách ly tại các cơ sở y tế 30 ca. Công tác cách ly, 

điều trị tại các cơ sở y tế được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm 

an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế. 

              ĐC.2 
 

 02.  Bùi Thị Thanh.  Hưng Yên: Tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân 

sự//Pháp luật Việt Nam. - 2020. - Ngày 16 tháng 3. - Tr.4 

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lớp tập 

huấn Thông tư 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp quy định 

chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi thi hành án hành chính, phần mềm 

hỗ trợ trực tuyến THADS và một số chuyên đề nghiệp vụ THADS. Tại buổi 

tập huấn bà Lê Thị Kim Dung, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 và báo cáo 

viên của Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông 

tin Tổng cục THADS đã trực tiếp truyền đạt những chuyên đề liên quan, kết 

hợp phổ biến phương thức giải quyết vướng mắc qua các tình huống cụ thể. 

              ĐC.2 

 

03.  LA. PC Hưng Yên: Đào tạo nữ trực ca vận hành điện lực năm 

2020//Công Thương. - 2020. - Ngày 18 tháng 3. - Tr.11 

Ngày 10/3/2020, Công ty Điện lực (PC) Hưng Yên tổ chức lớp đào tạo 

nữ trực ca vận hành điện lực năm 2020 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả sử 

dụng lao động (đặc biệt là các lao động nữ có chuyên môn về điện) nhằm đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Trong giai 

đoạn 2017-2019, PC Hưng Yên đã tổ chức đào tạo và phân công 4 lao động 

nữ đảm nhận nhiệm vụ trực ca vận hành tại các điện lực trực thuộc. Qua theo 

dõi và đánh giá, 04 nữ trực ca đều đã đáp ứng tốt nhiệm vụ trực vận hành 

được giao. Trong năm 2020 tiếp tục lựa chọn từ các điện lực trực thuộc 7 lao 

động nữ để đào tạo trực ca vận hành. 

              ĐC.2 
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04. Quốc Tuấn. Hưng Yên xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đê 

điều//Nhân dân. - 2020. - Ngày 19 tháng 3. - Tr.2 

Sau khi dư luận, báo chí phản ánh vi phạm pháp luật về đê điều, các cơ 

quan chức năng của tỉnh Hưng Yên đã sớm vào cuộc, kiểm tra, làm rõ, xử lý 

nghiêm. Đến ngày 11/3/2020, các vi phạm công trình đê điều tại kè Đồng 

Thiện thuộc địa phận xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã được khắc phục. Các 

đơn vị có liên quan đã tích cực tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại theo 

nguyên trạng. Cùng với việc xử lý nghiêm vi phạm tại kè Đồng Thiện, UBND 

tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

địa phương có đê như: Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động... kiểm tra, xử lý 

toàn bộ các vi phạm pháp luật đê điều trên các tuyến đê sông Hồng, sông 

Luộc thuộc địa bàn tỉnh. 

              ĐC.2 
 

05.  Vũ Linh.  Bắt 2 nghi phạm liên quan đến vụ cháy làm 3 người tử 

vong ở Hưng Yên//Công an nhân dân. - 2020. - Ngày 18 tháng 3. - Tr.5; cũng 

xem: Cản sát toàn cầu Cuối tuần. -2020. - Ngày 20 tháng 3. - Tr.30-31; Tuần 

tin tức. - 2020. - Ngày 19 tháng 3. - Tr.8 

Ngày 17/3/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, 

Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an 

huyện Đông Anh (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Đào Danh Việt (sinh 

năm 1961, trú tại huyện Khoái Châu) và Lò Văn Hà (sinh 1990, trú tại Phổng 

Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi giết người. Đây là 2 nghi 

can liên quan đến vụ cháy, khiến 3 người tử vong, một người bị thương, tại 

thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu ngày 16/3/2020. Theo thông 

tin ban đầu, đối tượng Đào Danh Việt là anh ruột của nạn nhân Đào Thị 

Chiến. Do mâu thuẫn cá nhân, Việt rủ Hà mua xăng, phóng hoả nhà em gái. 

Vụ hỏa hoạn đã khiến vợ chồng ông Vương Gia Mười, bà Đào Thị Chiến 

(cùng sinh năm 1967) và người con trai út Vương Gia Cao Thắng (sinh năm 

2008) tử vong, cháu Nguyễn Vương Ngọc Anh (sinh năm 2012), cháu ngoại 

của ông Mười, bà Chiến bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.  

              ĐC.226 
 

06.  T.N.  Trích xuất camera phát hiện 2 kẻ dùng xăng đốt nhà, khiến 3 

người chết//Lao động.- 2020. - Ngày 17 tháng 3. - Tr.3; cũng xem: Đời sống 

và Pháp luật. - 2020. - Ngày 18 tháng 3. - Tr.24 

Ngày 16/3/2020, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, trích xuất 

hệ thống camera và phát hiện: vào khoảng 23h55
’
 đêm 15/3/2020, có 2 người 

đàn ông điều khiển xe máy, mang theo 1 can lớn nghi chứa xăng, sau đó tưới 

vào khu vực nhà ông Vương Gia Mười và bà Đào Thị Chiến (thôn Lê Lợi, xã 

Nhuế Dương, huyện Khoái Châu), phóng hỏa rồi bỏ trốn. Toàn bộ hành vi 

này diễn ra trong thời gian chưa đến 1 phút. Vụ hỏa hoạn đã khiến  3 người 

tử vong, 1 người bị thương nặng. 

              ĐC.226 
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07.  Nguyễn Long.  Trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ 

Công an vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Hưng Yên//Phụ nữ Việt Nam. - 

2020. - Ngày 18 tháng 3. - Tr.14 

Thông tin liên quan đến vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong tại xã Nhuế 

Dương, huyện Khoái Châu vào ngày 16/3/2020, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng 

Yên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình 

sự Bộ Công an; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh 

phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám 

nghiệm tử thi. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều 

tra, xác minh làm rõ. 

              ĐC.226 

 

08.  Hưng Hà.  Anh trai phóng hỏa khiến vợ chồng em gái tử vong vì 

mối hậm hực từ hai năm trước//Chuyện đời. - 2020. - Ngày 20 tháng 3. - 

Tr.10; cũng xem: Giao thông. - 2020. - Ngày 20 tháng 3. - Tr.13; Công an 

thành phố Hồ Chí Minh. - 2020 Ngày 19 tháng 3. - Tr.11 

 Ngày 18/3/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho 

biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đào Danh Việt (59 tuổi, xã Nhuế Dương, 

huyện Khoái Châu) và đồng phạm Lò Văn Hà (30 tuổi, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi giết người. Bước đầu, lực lượng chức 

năng xác định: Do mâu thuẫn, bị can Việt và Hà là hai người đã phóng hỏa 

đốt nhà em gái Đào Thị Chiến ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái 

Châu vào ngày 16/3/2020. Về nguyên nhân gây án, đối tượng Việt khai nhận 

do nghi ngờ em rể là ông Vương Gia Mười bớt xén, rút ruột công trình xây 

dựng nhà ở của mình vào năm 2018 nên nảy ý định trả thù. Hiện vụ việc đang 

được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. 

ĐC.226  

  

09.  Đức Tùy. Nỗi đau người thân vụ phóng hỏa đốt nhà em gái ở Hưng 

Yên//Gia đình và Xã hội.- 2020. - Ngày 19 tháng 3. - Tr.14; cũng xem: Pháp 

luật và Xã hội. - 2020. - Ngày 19 tháng 3. - Tr.14 

Những ngày qua, câu chuyện về gia đình ông Mười bà Chiến (cùng 

sinh năm 1967) và con trai út (sinh năm 2008) bị chết cháy trong ngôi nhà 3 

tầng giữa đêm khuya khiến người dân thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện 

Khoái Châu bàng hoàng đau xót. Điều khiến họ bất ngờ hơn khi biết được 

nghi phạm gây ra vụ việc chính là anh ruột của nạn nhân. Theo cơ quan điều 

tra, vì mâu thuẫn với gia đình em gái ruột, Đào Danh Việt đã bực tức trả thù. 

Lợi dụng giữa đêm khuya, Việt đổ xăng vào nhà em gái, sau đó phóng hỏa 

khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng. 

              ĐC.226 
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10.  Hoa Đỗ.  Nữ giám đốc lừa xuất khẩu lao động, “đút túi” tiền tỷ// 

Pháp luật và Xã hội. - 2020. - Ngày 19 tháng 3. - Tr.14 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố 

Nguyễn Thị Hợi (tức Vân), sinh năm 1983, quê ở Hưng Yên, Giám đốc Công 

ty TNHH AC Foods Hà Linh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan 

điều tra, mặc dù công ty của mình tuy không có chức năng xuất khẩu lao 

động nhưng Hợi vẫn tự "nổ" thông tin để tìm cách lừa gạt tiền của nhiều 

người. Tính từ tháng 7/2017 đến tháng 9/2018, Hợi đã lừa đảo chiếm đoạt 

của 22 bị hại với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Khi người lao động làm đơn tố 

cáo thì Hợi bỏ trốn. Tháng 8/2019, Hợi bị bắt theo lệnh truy nã. Trong quá 

trình  điều tra, Hợi mới hoàn trả được gần 800 triệu đồng. 

              ĐC.227 

 

 

KINH TẾ 

 

 

 11. Phúc Hải.  Hưng Yên: Tạm dừng hoạt động kho ngoại quan 

Senko//Thời báo Tài chính Việt Nam. - 2020. - Ngày 16 tháng 3. - Tr.7 

Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định tạm dừng hoạt động kho 

ngoại quan của Công ty TNHH phân phối Senko (Việt Nam) có trụ sở đặt tại 

Khu công nghiệp dệt may Phố Nối (xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ). Theo quyết 

định của Tổng cục Hải quan, trong vòng 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết 

định tạm dừng hoạt động, nếu doanh nghiệp không có văn bản đề nghị đưa 

kho ngoại quan hoạt động trở lại, Cục Hải quan Hải Phòng sẽ kiểm tra, báo 

cáo Tổng cục Hải quan ban hành quyết định chấm dứt hoạt động. 

              ĐC.4 

 

12.  Yên Vân.  Cá mòi đặc sản “độc quyền” sông Hồng//An ninh Thủ 

đô. - 2020. - Ngày 15 tháng 3. - Tr.13 

Hàng năm, cứ vào độ cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch, khi mưa xuân 

rơi ấm mặt sông, những đàn cá mòi từ biển bơi ngược về sông, các làng chài 

dọc sông Hồng đều thả lưới đánh cá mòi. Trong đó, bến đò Vũ Điện (xã 

Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên) được xem là vựa cá mòi lớn nhất. Ở đây 

mực nước sâu, lại là ngã ba sông (Hồng, Luộc, Thái Bình) nên cá về nhiều. 

Đến mùa cá mòi, nơi đây trở thành một chợ cá. Giá cá mòi dao động từ 

20.000 - 30.000 đồng/kg. Khi vào thành phố, giá có thể lên đến 50.000-

70.000 đồng/kg. 

              ĐC.427 

 

 



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 

 
5/5 

 

  

 

 

13.  BA.  Hưng Yên duyệt quy hoạch 1/500 Khu nhà ở Newcity//Khoa 

học và Đời sống. - 2020. - Ngày 18 tháng 3. - Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Newcity tại xã An Vĩ, huyện Khoái Châu. Tổng diện 

tích đất nghiên cứu lập quy hoạch 9,9ha, trong đó đất ở chiếm gần 4,4ha, 

gồm đất ở liền kề 3,5ha, còn lại gần 0,85ha đất ở biệt thự. Phần diện tích còn 

lại dành cho trường mầm non, công trình công cộng, công trình thương mại 

dịch vụ, giao thông. Quy mô dân số dự kiến khoảng 2.000 người. Đơn vị lập 

quy hoạch là Công ty Cố phần Đầu tư Phát triển đô thị Châu Hưng Thịnh. 

              ĐC.441 

 

 

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT 

 

 

15.  Nguyễn Hồng Thiện.  Tháng Ba hoa nhãn con ong tìm về//Người 

cao tuổi. - 2020. - Ngày 19 tháng 3. - Tr.6 

Cứ vào dịp tháng hai, tháng ba Âm lịch, ở Hưng Yên hoa nhãn lại nở 

rộ. Hoa nhãn có ở khắp các ngả đường, trải thảm trong các khu vườn, rắc 

đầy trên những lối đi! Mùa hoa nhãn nở cũng là mùa con ong tìm về, hút mật 

dâng vị ngọt cho đời. Mật ong, long nhãn Hưng Yên có hương vị đặc trưng, 

có thương hiệu không chỉ nổi tiếng trong nước mà cả trên thị trường thế giới. 

              ĐC.85(92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


