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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

01.  Tiến Hưng.  Bệnh nhân ở Hưng Yên tử vong trên đường đến bệnh 

viện có xét nghiệm âm tính với Covid-19//An ninh Thủ đô. - 2020. - Ngày 12 

tháng 4. - Tr.3 

Ngày 11/4/2020, lãnh đạo Sở Y tế Hưng Yên cho biết, sáng ngày 

10/4/2020, bệnh nhân N.V.D (xã Minh Hải, huyện Văn Lâm) được đưa vào 

Bệnh viện Đa khoa Phố Nối (Hưng Yên) cấp cứu với biểu hiện suy hô hấp, 

chụp XQ phổi thấy hình ảnh tổn thương nặng. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối đã 

đặt nội khí quản, chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 

(Đông Anh, Hà Nội). Tuy nhiên, trên đường đi, bệnh nhân đã tử vong và được 

đưa về nhà. Kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định, bệnh nhân âm tính với 

Covid-19. Sở Y tế Hưng Yên khẳng định, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh 

vẫn chỉ ghi nhận 01 trường hợp mắc Covid-19, đó là bệnh nhân số 219 được 

Bộ Y tế công bố ngày 02/4. 

              ĐC.2 

 

02.  Đức Sơn.  Hưng Yên: Hàng trăm biệt thự không phép “mọc” trên 

đất dự án nhà máy gạch//Đại đoàn kết. - 2020. - Ngày 17 tháng 4. - Tr.11 

Mặc dù mới được UBND tỉnh Hưng Yên đồng ý về mặt chủ trương, 

nhưng Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất vật liệu xây dựng Đại Hưng 

(Công ty Đại Hưng) đã ngang nhiên tổ chức thi công rầm rộ khu biệt thự, nhà 

phố trên đất vốn là đất dùng để xây dựng nhà máy sản xuất gạch ngói tại xã 

Phụng Công, huyện Văn Giang. Sai phạm diễn ra trong thời gian dài nhưng 

sự vào cuộc “hời hợt” của ngành chức năng đã “tạo điều kiện” cho chủ đầu 

tư hoàn thành phần xây thô hàng trăm biệt thự. 

ĐC.2 

 

03.  Hà Thanh. Hưng Yên: Tình trạng nợ bảo hiểm xã hội có chiều 

hướng gia tăng//Lao động. - 2020. - Ngày 16 tháng 4. - Tr.4 

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam về chi trả lương 

hưu, các chế độ BHXH hàng tháng gộp tháng 4 và 5/2020, BHXH tỉnh Hưng 

Yên đã lập danh sách chuyển sang Bưu điện tỉnh in danh sách chi trả lương 

hưu và trợ cấp BHXH 02 tháng đối với 51.498 người với số tiền hơn 193 tỉ 

đồng/tháng. Số thu BHXH, BHYT, BHTN tính đến hết tháng 3/2020 của tỉnh 

là hơn 1.143 tỷ đồng. Khó khăn trong sản xuất kinh doanh cũng dẫn tới tình 

trạng nợ BHXH có chiều hướng gia tăng; tính đến thời điểm hiện tại, số nợ 

BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị là 139 tỉ 703 triệu đồng; tương đương 

với 2,76% so với kế hoạch thu được giao trong năm. 

              ĐC.2 
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04.  An ninh - trật tự: Đánh bạc//Nhân dân. - 2020. - Ngày15 tháng 4. - 

Tr.7 

  Ngày 13/4/2020, Công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang 10 đối tượng 

đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xưởng thu mua phế liệu của Lê Văn 

Thanh (sinh năm 1984, thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm). Tại 

hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số tiền hơn 292 triệu đồng cùng 

nhiều vật chứng liên quan. Công an tỉnh ra lệnh tạm giữ 10 đối tượng trên về 

hành vi gá bạc, đánh bạc, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về 

hành vi không thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ chị 16 của Thủ tướng 

Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. 

              ĐC.226 

 

05.  Hương Giang.  Hội Nông dân Hưng Yên: Cán bộ, hội viên trích 

lương, tặng vật phẩm chống dịch//Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 14 

tháng 4. - Tr.8-9 

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch 

Covid-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Hưng 

Yên đã riển khai vận động mỗi cán bộ cơ quan ủng hộ 01 ngày lương và trích 

quỹ Hội ủng hộ 6 triệu đồng; vận động được 1.8 tấn gạo, 12 thùng dầu ăn, 9 

thùng bột canh, 30 thùng mì tôm 4.500 đôi găng tay y tế, 100 mũ chống giọt 

bắn...trị giá 48,5 triệu đồng. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và 

các cơ sở Hội đã và đang triển khai vận động cán bộ, hội viên tham gia ủng 

hộ khẩu trang, vật dụng y tế, lương thực, thực phẩm…trị giá hơn 600 triệu 

đồng tặng Ban Chỉ đạo cấp xã, cấp huyện, các trung tâm y tế. Bên cạnh đó, 

các cấp Hội cũng vận động ủng hộ các vật dụng y tế, lương thực, thực phẩm 

trị giá 662 triệu đồng tặng cán bộ, hội viên nông dân và tham gia ủng hộ các 

hoạt động phòng chống dịch Covid-19. 

              ĐC.258 

 

 

NHÂN VẬT 

 

 

06.  Từ Khôi.  Thái hậu Ỷ Lan: Người phụ nữ vĩ đại//Đại đoàn kết - 

Tinh hoa Việt. - 2020. - Ngày 10 tháng 4. - Tr.18 

Theo sử sách ghi lại, Thái hậu Ỷ Lan (1044 - 1117) quê ở hương Thổ 

Lỗi (Thượng Lỗi) trấn Kinh Bắc xưa. Bà là một nhân vật đặc biệt trong lịch 

sử triều Lý. Từ thiếu nữ nơi thôn dã, khi cơ hội đến, bằng sắc đẹp và tài năng 

của mình, bà dần vươn lên giành ngôi vị cao, trở thành Thái hậu. Với tài 

năng nhiếp chính, bà đã góp phần đưa đất nước dưới triều Lý phát triển hưng 

thịnh. Bà là một trong những danh nhân huyền thoại của dân tộc Việt Nam 

bởi có tài trị nước xuất chúng. 

              ĐC.02(91) 
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