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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

 

01.  Nguyễn Hưng.  Những bản án nghiêm khắc cho các đối tượng lừa 

đảo//Công an nhân dân. - 2020. - Ngày 01 tháng 3. - Tr.5 

Ngày 27/02/2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa 

xét xử hai bị cáo Trần Thanh Vĩnh (sinh năm 1986, tỉnh Phú Thọ) và Trần Thị 

Lan Anh (sinh năm 1976, công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên) về 

tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, dù không có khả năng 

nhưng để có tiền chi tiêu, 2 bị cáo đã giới thiệu mình quen biết nhiều người 

có khả năng xin vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong ngành sư phạm và 

y tế. Từ tháng 6-12/2016, cặp đôi Vĩnh và Lan Anh nhận tiền của một số 

người và hứa hẹn chạy việc cho con em họ, chiếm đoạt tổng cộng 855 triệu 

đồng của 3 bị hại. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vĩnh: 10 năm tù, Lan 

Anh: 7 năm tù. 

              ĐC.226 

 

02.  Thu Hà.  Hưng Yên: Tập huấn phòng chống dịch Covid-19//Nông 

thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 29 tháng 02. - Tr.8 

Ngày 21/02/2020, Hội Nông dân (HND) thị xã Mỹ Hào tổ chức tập 

huấn về phòng chống dịch Covid-19 cho 120 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch, các đồng chí là chi Hội trưởng HND các xã, phường trên địa bàn. Bác 

sỹ Phạm Văn Ngọc, Trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm 

kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên đã cung cấp những kiến thức liên quan của 

dịch Covid-19: đường lây, đối tượng nhiễm, biểu hiện, triệu chứng lâm sàng 

,th c trạng diễn biến của dịch bệnh...Tại buổi tập huấn, Hội Nông dân thị xã 

Mỹ Hào đã vận động nguồn l c hỗ trợ khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, 

xà phòng diệt khuẩn cho 06 gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó 

khăn tại xã Cẩm Xá. 

              ĐC.258 
 

 

 

KINH TẾ 

 

 

03.  Kỳ Anh.  Hưng Yên có thêm 160 dự án mới cần thu hồi đất//Tài 

nguyên và Môi trường. - 2020. - Ngày 03 tháng 3. - Tr.12 

Cuối năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên đã tham mưu 

với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục d  án cần thu hồi đất 

và phê duyệt các d  án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2020.  

HĐND tỉnh chấp thuận thêm 160 d  án mới cần thu hồi đất với tổng diện tích 

trên 454ha, phê duyệt thêm 185 d  án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha với 

tổng diện tích trên 235ha đất lúa. Ngoài ra HĐND tỉnh cũng đưa ra khỏi 
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danh mục 57 d  án đầu tư với tổng diện tích trên 75ha do 3 năm không triển 

khai. 

              ĐC.4 

 

04.  Thu Hằng.  Hưng Yên hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư//Khoa học 

và Đời sống. - 2020. - Ngày 04 tháng 3. - Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định 

2132/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 về việc phê duyệt kết quả l a chọn nhà đầu 

tư th c hiện D  án Khu nhà ở để bán và Trung tâm thương mại dịch vụ Bắc 

Việt, hủy kết quả l a chọn nhà đầu tư th c hiện D  án. Để th c hiện việc thu 

hồi D  án trên, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên giao UBND huyện Khoái Châu tổ 

chức thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng đất th c hiện 

d  án theo quy hoạch chi tiết xây d ng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Đây là 

d  án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí th c hiện trên 245 tỷ đồng, giải 

quyết nhu cầu nhà ở cho 600 người, diện tích đất lập quy hoạch chi tiết xây 

d ng tỷ lệ 1/500 khoảng 24.221,96 m2, thuộc xã Tân Dân, huyện Khoái Châu. 

              ĐC.4 

 

05.  Đông Dư.  Thay đổi bộ mặt nông thôn ở Hưng Yên//Pháp luật Việt 

Nam. - 2020. - Ngày 03 tháng 3. - Tr.12 

Những năm gần đây, bộ mặt nông thôn ở Hưng Yên có nhiều thay đổi. 

Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng đều các năm, đời sống vật chất, tinh thần 

của nông dân được nâng cao. Các chương trình, đề án giảm nghèo bền vững, 

xây d ng nông thôn mới được quan tâm đầu tư, triển khai đồng bộ, đạt nhiều 

kết quả tích c c. Trong thành t u đó có phần đóng góp của nguồn vốn tín 

dụng chính sách. Từ năm 2015 - 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

Hưng Yên đã huy động tổng nguồn tín dụng gần 2.800 tỷ đồng, trong đó khai 

thác vốn tại địa phương đạt 552 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng và nhận ủy thác 

nguồn vốn ngân sách các cấp tỉnh, huyện, xã trên 78 tỷ đồng, để tập trung 

đầu tư hỗ trợ tr c tiếp vào công cuộc đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. 

              ĐC.4 

 

06.  Việt Anh.  Điện lực Khoái Châu (Hưng Yên): Chỉnh trang 5S hòm, 

hộp công tơ//Công Thương. - 2020. - Ngày 04 tháng 3. - Tr.11 

Điện l c Khoái Châu được Công ty Điện l c Hưng Yên l a chọn là đơn 

vị th c hiện thí điểm với công tác chỉnh trang 5S cho "Hòm, hộp công tơ" trên 

địa bàn tỉnh với chi phí tối thiểu tại các trạm biến áp (TBA) Kiến Châu 1 (xã 

Tân Châu) và TBA Nội Doanh 2 (xã Đông Ninh). Theo đánh giá của Điện l c 

Khoái Châu, sau gần 1 tháng thi công, đã hoàn thành với chi phí tối thiểu các 

vị trí hòm hộp công tơ, đáp ứng bảo đảm các tiêu chí 5S, góp phần th c hiện 

đạt mục tiêu giảm suất s  cố lưới điện, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, 

tin cậy và giảm tổn thất điện năng. Qua mô hình thí điểm tại các TBA trên địa 

bàn huyện Khoái Châu sẽ là cơ sở để Công ty Điện l c Hưng Yên tiếp tục 
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triển khai 5S hòm, hộp công tơ trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã 

trong tỉnh. 

              ĐC.432.1 

 

07.  Thư Kỳ. Xây dựng khu nhà ở thương mại rộng 24 ha ở Hưng 

Yên//Thời báo Tài chính Việt Nam. - 2020. -Ngày 02 tháng 3. - Tr.14 

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt đồ án lập quy hoạch chi tiết xây 

d ng tỷ lệ 1/500 d  án đầu tư xây d ng khu nhà ở thương mại, nhà ở đô thị 

tại địa phận xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ và phường Bần Yên Nhân, thị xã 

Mỹ Hào. Theo phê duyệt, d  án có tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 24ha, 

quy mô dân số d  kiến 3.900 người. D  án được giao cho Công ty TNHH 

Phát triển công nghệ và đô thị T&T - công ty thành viên của Tập đoàn T&T 

làm chủ đầu tư. 

              ĐC.441 

 

  

 

 

 

 

 


