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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

01.  Hưng Yên.  Hưng Yên: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm cát 

tặc//Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 02 tháng 4. - Tr.6 

UBND tỉnh Hưng Yên đã có công văn gửi các sở, ngành liên quan, 

UBND một số huyện, thành phố về công tác tăng cường kiểm tra, xử lý 

nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép. UBND tỉnh giao các Sở, 

ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông- Vận tải, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Công an tỉnh và UBND các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, 

Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên căn cứ chức năng nhiệm 

vụ và các văn bản đã chỉ đạo tăng cường trinh sát, kiểm tra và xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm trong việc khai thác cát, lợi dụng khai thác cát trái 

phép để trục lợi. 

              ĐC.2 

 

02.  P.V.  Sóc Trăng, Hưng Yên: Bổ nhiệm lãnh đạo Cục Thi hành án 

dân sự//Pháp luật Việt Nam. - 2019. - Ngày 01 tháng 4. - Tr.4 

Ngày 29/3/2019, Bộ Tư pháp phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ 

chức Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần 

Phương Hồng (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 Tổng cục THADS) giữ 

chức vụ Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hưng Yên. Tham dự buổi lễ có 

đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, đồng 

chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 

THADS tỉnh Hưng Yên. 

              ĐC.2 

 

03.  Từ Thức. Thôn Bắc Kênh Cầu, xã Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng 

Yên: Thôn bán đất, xã bất lực//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 04 tháng 4. 

- Tr.7 

Báo Đại biểu Nhân dân nhận được đơn, thư của một số hộ dân thôn 

Bắc Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ phản ánh việc buông lỏng quản 

lý dẫn tới tình trạng bán đất kéo dài trên địa bàn thôn. Theo người dân địa 

phương, trong nhiều năm qua, lãnh đạo thôn Bắc Kênh Cầu đã “phù phép” 

để bán đất nông nghiệp. Điển hình là vụ việc gần đây nhất, thôn đã phân chia 

22 lô đất nông nghiệp dọc sông Bần trái pháp luật, vi phạm hành lang công 

trình thủy lợi, gây bức xúc trong dư luận…nhưng chính quyền xã bất lực, 

không có giải pháp giải quyết. 

              ĐC.2 
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04.  Phương Huyền. Công an tỉnh Hưng Yên: Hiệu quả từ việc khảo sát 

sự hài lòng của người dân đối với lực lượng Công an//Công an nhân dân. - 

2019. - Ngày 02 tháng 4. - Tr.3 

Nhằm đánh giá tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến 

sỹ tại các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, qua đó đánh 

giá đúng thực trạng, chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của ngành 

Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã thành lập Tổ khảo sát để tiến hành khảo 

sát sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức đối với lực lượng công an trong lĩnh 

vực giải quyết dịch vụ hành chính công tại 14 đơn vị, địa phương. Tổ khảo sát 

đã gửi 301 phiếu khảo sát đến người dân và các tổ chức liên quan, kết quả 

cho thấy mức độ hài lòng trung bình của người dân đối với công an các đơn 

vị, địa phương đạt 91,75%, trong đó Công an các huyện Văn Lâm, Khoái 

Châu và thành phố Hưng Yên là các đơn vị có mức độ hài lòng cao nhất. 

              ĐC.226 

 

05. Quang Long.  Liên đoàn Lao động huyện Văn Giang (Hưng Yên)// 

Lao động. - 2019. - Ngày 02 tháng 4. - Tr.5 

Liên đoàn Lao động huyện Văn Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn, 

tuyên truyền Luật BHYT, BHXH cho khoảng 70 cán bộ công đoàn là Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc. Tại Hội nghị, Phó Giám đốc BHXH 

huyện Văn Giang đã truyền đạt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật Nhà nước về BHXH, BHYT; những nội dung cơ bản của Luật 

BHXH, BHYT năm 2014, những điểm thay đổi của chính sách theo Luật 

BHXH hiện nay, một số chính sách liên quan đến người lao động như: chế độ 

tiền lương; Bảo hiểm xã hội đối với khối hành chính sự nghiệp và khối doanh 

nghiệp; bổ sung một số quyền lợi, nghĩa vụ đối với người lao động… 

             ĐC.26 

 

 

KINH TẾ 

 

06.  Thu Hà. Hưng Yên: Ra mắt hợp tác xã nông nghiệp Hùng An// 

Nông thôn ngày nay. - 2019. -  Ngày 04 tháng 4. - Tr.8 

Hội Nông dân huyện Kim Động đã tổ chức ra mắt và đi vào hoạt động 

Hợp tác xã sản xuất đầu tư và phát triển Nông nghiệp Đức Thịnh, xã Hùng 

An. Hợp tác xã (HTX) có 7 thành viên là những hội viên nông dân sản xuất, 

kinh doanh giỏi có trang trại trồng trọt và chăn nuôi, mỗi thành viên trong 

HTX có diện tích sản xuất từ 3ha trở lên. Với số vốn điều lệ 1,2 tỷ đồng, các 

trang trại hiện nay đang phát triển trồng bưởi, cam, chuối, thanh long ruột đỏ 

và một số loại cây trồng khác, 100% diện tích nông sản của HTX được chứng 

nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và chứng nhận VietGAP, GlobalGAP. 

              ĐC.422.2 
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07.  Trần Hồ - Hưng Giang.  Hưng Yên: Thịt sạch, rõ nguồn gốc vẫn 

được sử dụng//Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 01 tháng 4. - Tr.4 

Mặc dù là tỉnh đầu tiên công bố dịch tả lợn châu Phi, nhưng thời gian 

qua hoạt động mua bán thịt lợn sạch, rõ nguồn gốc tại các chợ trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên (đặc biệt tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ một trong những địa 

phương chăn nuôi lớn) vẫn diễn ra bình thường, việc kiểm dịch được đảm 

bảo. Ngành nông nghiệp đã phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên 

truyền, định hướng để người dân hiểu bản chất của dịch tả lợn châu Phi là 

loại bệnh không có khả năng lây sang người nên người tiêu dùng không nên 

lo sợ và tẩy chay sản phẩm thịt lợn.   

              ĐC.426.2 

 
 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 
 

  08.  T. Nguyễn - V.Hân - L.Tân.  Một học sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị 

bạo hành dã man//Thanh niên. - 2019. - Ngày 30 tháng 3. - Tr.3 

Ngày 29/3/2019, clip ghi lại hình ảnh một học sinh lớp 9A Trường 

THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi bị bạo hành dã man ngay tại lớp học bởi 5 bạn 

cùng lớp đã khiến nhiều người phẫn nộ. Nữ sinh Nguyễn Thị H.Y bị các bạn 

lột hết quần áo, đạp nhiều lần vào đầu, vào người ngay trên lớp dưới sự 

chứng kiến của các bạn học khác nhưng không ai can ngăn, giúp đỡ. Sau khi 

bị đánh, nạn nhân bị hoảng loạn về tinh thần và phải nhập viện điều trị. Theo 

phản ánh, sự việc xảy ra từ ngày 22/3/2019 nhưng do giáo viên của trường 

cấm học sinh phát tán thông tin để giải quyết nội bộ. 

              ĐC.533 
 

         09.  Thu Phương. Bài học cảnh tỉnh trong giáo dục đạo đức nhà trường// 

Cảnh sát toàn cầu Tuần. - 2019. - Ngày 02 tháng 4. - Tr.4-5; cũng xem: Nhân 

dân. - 2019. - Ngày 02 tháng 4. - Tr.1,7; An ninh Thủ đô. - 2019. - Ngày 01 

tháng 4. - Tr.4 

Liên quan đến vụ nữ sinh đánh bạn, ngày 31/3/2019, Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, lãnh đạo Vụ Công tác học sinh, sinh 

viên đã trực tiếp về Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi để làm việc với 

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo 

huyện Ân Thi, các cơ quan chức năng của tỉnh và cán bộ nhà trường. Bộ 

trưởng nhận định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, đau lòng, ảnh hưởng đến 

niềm tin xã hội, phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc, phải coi đây là bài học 

xương máu để cảnh tỉnh đội ngũ giáo viên trong toàn ngành, trên tinh thần 

không né tránh. 

              ĐC.533 
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 10.  Vũ Hân - Trần Cường. Vụ nữ sinh lớp 9 bị lột đồ, bạo hành dã man 

ngay tại lớp: Có dấu hiệu che dấu vụ việc//Thanh niên. - 2019. - Ngày 31 

tháng 3. - Tr.4; cũng xem: Nông thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 01 tháng 4. - 

Tr.2-3; Đời sống và Pháp luật. - 2019. - Ngày 01 tháng 4. - Tr.5 

  Sự việc nữ sinh Nguyễn Thị H.Y (học sinh lớp 9A, Trường THCS Phù 

Ủng, huyện Ân Thi) bị 5 bạn học hành hung dã man, lột hết quần áo, quay, 

phát tán clip từ ngày 22/3/2019 đã khiến dư luận thực sự phẫn nộ. Tuy nhiên, 

điều đáng nói là cô giáo chủ nhiệm đã không hề thông tin đầy đủ cho gia đình 

em H.Y, thậm chí đã yêu cầu cả lớp không được thông tin sự việc ra ngoài. 

Nhà trường chỉ yêu cầu xóa clip thay vì đưa học sinh tới cơ sở y tế để thăm 

khám sức khỏe. 

              ĐC.533 
 

11.  Đăng Chung.  Vụ nữ sinh đánh bạn ở Hưng Yên: Cần khởi tố vụ án 

hình sự//Giáo dục và Thời đại. - 2019. - Ngày 02 tháng 4. - Tr.11 

Vụ việc em Nguyễn Thị H.Y học sinh lớp 9 Trường THCS Phù Ủng, 

huyện Ân Thi bị 5 bạn học cùng lớp lột quần áo, đánh đập dã man đang gây 

bức xúc trong dư luận. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Sở Giáo dục và 

Đào tạo, các ngành chức năng tỉnh Hưng Yên vào cuộc, điều tra làm rõ vụ 

việc. Theo ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo 

dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nguyên nhân của sự việc có 

ảnh hưởng từ phía gia đình, nhà trường, sự gương mẫu của người lớn, 

phương tiện truyền thông Internet, phim bạo lực... Vi phạm này có dấu hiệu 

của vụ án hình sự, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thương tích, làm nhục 

mạ người khác… nên đề nghị phải khởi tố vụ án hình sự, để làm rõ sự việc. 

              ĐC.533 
  

12. Nguyễn Hà. Vụ lột đồ, đánh hội đồng nữ sinh Trường THCS Phù 

Ủng (Hưng Yên): Đề nghị cách chức Ban Giám hiệu// Tiền phong. - 2019. - 

Ngày 01 tháng 4. - Tr.6; cũng xem: Công an thành phố Hồ Chí Minh. - 2019. 

- Ngày 01 tháng 4. - Tr.6; Nhân dân. - 2019. - Ngày 01 tháng 4. - Tr.8,7

 Tại buổi làm việc (ngày 31/3/2019) với các đơn vị liên quan đến việc 

nữ sinh Nguyễn Thị H.Y (Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi) bị đánh hội 

đồng phải nhập viện, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND 

tỉnh Hưng Yên đều cho rằng đây là vụ việc hết sức đau lòng, đáng tiếc, làm 

ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của ngành giáo dục và địa phương, cần xem 

xét làm quy trình xử lý cách chức Ban Giám hiệu, Chi ủy, Tổng phụ trách 

đội...vì thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý, khi sự việc xảy ra chỉ 

nghe báo cáo, xử lý chưa thỏa đáng, không đủ sức răn đe. Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh tăng cường lực lượng chuyên môn 

nghiệp vụ phối hợp cùng huyện Ân Thi vào cuộc điều tra và sớm làm rõ 

nguyên nhân vụ việc cũng như sai phạm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân 

liên quan để xử lý theo pháp luật. 

              ĐC.533 


