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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

01.  Hoa Phương.  Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mễ Sở, nhiệm kỳ 2020-

2025//Hưng Yên. - 2020. - Ngày 07 tháng 02. - Tr.1,2 

Trong hai ngày 05-06/02/2020, Đảng bộ xã Mễ Sở, huyện Văn Giang tổ 

chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cơ 

sở được huyện Văn Giang chọn tổ chức đại hội điểm. Đại hội đã bầu 15 đồng 

chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng 

bộ huyện Văn Giang gồm 11 đại biểu. Đảng bộ xã Mễ Sở phấn đấu đến năm 

2025, tổng thu nhập của xã đạt trên 1,3 nghìn tỷ đồng, giá trị thu trên 1 ha 

canh tác đạt 914,1 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 105,5 triệu 

đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,65%.  

ĐC.2 

 

02. Ngọc Luyện - Lê Hiếu. Gặp mặt biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng 

và đảng viên có thành tích xuất sắc//Hưng Yên. - 2020. - Ngày 03 tháng 02. - 

Tr.1,2 

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/2/1930 - 03/2/2020), ngày 31/01/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh 

ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và 

đảng viên có thành tích xuất sắc. Tại hội nghị, 90 cấp ủy, tổ chức đảng và 

đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, 

vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, 

quốc phòng giai đoạn 2015-2020 đã được biểu dương. 

ĐC.2 

 

03.  UBND tỉnh họp về công tác phòng, chống, ứng phó dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng virút Corona gây ra /PV//Hưng Yên. - 2020. 

- Ngày 03 tháng 02. - Tr.1,2  

Ngày 31/01/2020, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp về công tác phòng 

chống, ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona (nCoV) gây ra. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu: các 

địa phương cần thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV; lãnh 

đạo các ngành, địa phương cần nêu cao tình thần trách nhiệm của người 

đứng đầu trong công tác giao nhiệm vụ, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện 

công tác phòng, chống dịch bệnh; trong thời điểm này cần nắm bắt, quản lý 

sức khỏe người nước ngoài, nhất là người đến từ vùng có dịch đến làm ăn, 

sinh sống, du lịch tại Hưng Yên… 

ĐC.2 
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04.  Giao ban Thường trực Tỉnh ủy với các huyện, thị ủy, thành ủy quý 

I năm 2020/Phương Minh - Lê Hiếu//Hưng Yên. - 2020. - Ngày 06 tháng 02. - 

Tr.1,3 

Ngày 05/02/2020, tại trụ sở Tỉnh ủy diễn ra Hội nghị giao ban Thường 

trực Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quý I/2020 nhằm đánh giá 

những kết quả thực hiện được thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm trong thời 

gian tới. 

ĐC.2 

 

05. Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ/Vi Ngoan//Hưng Yên. - 2020. - Ngày 06 tháng 02. - Tr.1 

Ngày 05/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công bố 

quyết định điều động và bổ nhiệm đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng 

phòng Tin học và Thống kê, Sở Tài Chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01/02/2020. 

ĐC.2 

 

06.  Vụ việc bà Hà Thị Phương, thôn An Đạm, xã Hoàng Hoa Thám, 

huyện Ân Thi thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân các cấp// 

Nhân dân. - 2020. - Ngày 06 tháng 02. - Tr.4 

Báo Nhân dân nhận được Công văn số 955/STNMT-TTr của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên trả lời đơn của bà Hà Thị Phương (trú 

tại thôn An Đạm, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi) khiếu nại việc giải 

quyết tranh chấp đất đai giữa bà với gia đình ông Phí Đức Nhâm và bà Lưu 

Thị Hồng (cùng thôn). Vụ tranh chấp đất đai đã được TAND huyện Ân Thi 

thụ lý, giải quyết. Không đồng ý với bản án của TAND huyện, bà Phương có 

đơn kháng cáo gửi TAND tỉnh Hưng Yên. Ngày 19/6/2018, TAND tỉnh Hưng 

Yên có bản án dân sự phúc thẩm số 17/2018/DS-PT. Không đồng ý với bản án 

của TAND tỉnh, bà Phương tiếp tục có đơn đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội. 

TAND cấp cao đã có Thông báo số 255/TB-TANDCC-DS về việc giải quyết 

đơn đề nghị của bà Phương, căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, vụ việc 

nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND các cấp. 

              ĐC.2 

 

07.  Phương Nhung.  Bắt giữ đối tượng trồng cây và bán cần xa tại 

nhà//Công an nhân dân. - 2020. - Ngày 05 tháng 02. - Tr.8 

Công an thành phố Hưng Yên cho biết, ngày 03/02/2020 đã kiểm tra và 

bắt quả tang Đào Ngọc Tú (sinh năm 1996, ở phường Lam Sơn, thành phố 

Hưng Yên) có hành vi tàng trữ 1 gói giấy bạc bên trong có chất rắn, dạng 

thảo mộc nghi là cần sa. Qua đấu tranh, Tú khai nhận mua số cần sa trên của 

Trần Trung Hữu (sinh năm 1983, ở Phó Đức Chính, phường Quang Trung, 

thành phố Hưng Yên). Khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của Hữu, lực lượng Công 

an đã thu giữ 0,5 kg cần sa và 5 cây cần sa đối tượng đang trồng tại nhà. 
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Được biết Hữu mua 0,5 kg cần sa với giá trên 12 triệu đồng của một đối 

tượng quen biết qua mạng để về bán nhỏ lẻ, còn số cây phát hiện tại nhà do 

Hữu tự trồng và có ý định sẽ thu hoạch và bán. Vụ việc đang được cơ quan 

chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. 

              ĐC.226 

 

      

KINH TẾ 

   

 

09. Nguyễn Phú Lâm.  Long  nhãn nhục, thuốc bổ cho mọi người//Sức 

khỏe và Đời sống. - 2020. - Số 1100. - Tr.4-5 

Nhãn ở Việt Nam có nhiều loại, nhưng có lẽ nhãn lồng Hưng Yên là 

loại nhãn thích hợp nhất để làm long nhãn vì loại nhãn này có cùi dày, mọng 

và không quá nhiều nước. Vị thuốc "long nhãn nhục" hay “long nhãn” trong 

Đông y là cùi (áo hạt) của quả nhãn được phơi hay sấy khô nửa chừng . 

Trong sách thuốc Đông y “long nhãn nhục” được xếp trong nhóm thuốc bổ 

huyết, cùng thục địa hoàng, hà thủ ô, đương quy, bạch thược. Long nhãn 

nhục có vị  ngọt, tính ấm, có công dụng bổ tâm, an thần, kiện tỳ ích khí, 

dưỡng huyết tráng dương...vị thuốc này dễ kiếm, dễ tìm lại không đắt nên 

được gọi là thuốc bổ cho mọi người. 

              ĐC.438 

 

 

 

 

 

 


