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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

 01.  Đỗ Phú Xuyên. Hưng Yên: Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi 

phạm từ sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy//Kiểm tra. - 2021. -  Số 7. - Tr.40-43 

 Xác định kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 

là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ 

tỉnh Hưng Yên tăng cường nắm tình hình, phát hiện và tiến hành kiểm tra đối 

với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần giữ vững kỷ 

cương, kỷ luật của Ðảng. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 

Hưng Yên đã kiểm tra 55 đảng viên, 16 tổ chức đảng về việc chấp hành chỉ 

thị, nghị quyết, quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thiếu trách nhiệm trong 

thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…Qua kiểm tra đã kết luận 51 đảng 

viên và 16 tổ chức đảng có vi phạm, đã xử lý kỷ luật 14 đảng viên, đồng thời 

kiến nghị cấp ủy huyện xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng có vi 

phạm theo thẩm quyền. 

       ĐC.2 

 

 02.  Nguyễn Việt.  Hưng Yên: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công 

nghiệp Kim Động//Công Thương. - 2021. - Ngày 29 tháng 7. - Tr.12 

 UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Kim Động. Khu vực lập quy hoạch có quy mô 

diện tích 99,9ha. Trong đó, đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp 74,8ha, đất cây 

xanh mặt nước 12,5ha, đất giao thông 10ha, còn lại là đất khu điều hành, 

dịch vụ, đất hạ tầng kỹ thuật.       

       ĐC.2 

 

 03.  Phạm Hà.  Chuyển biến tích cực trong bảo vệ môi trường ngoài 

khu công nghiệp//Nhân dân. - 2021. - Ngày 27 tháng 7. - Tr.6 

 Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 21/3/2013 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiệm môi 

trường trên địa bàn tỉnh, các cấp, ngành ở địa phương đã triển khai nhiều 

giải pháp bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp, mang lại hiệu quả thiết 

thực. Từ năm 2020 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên đã 

thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường tại 43 đơn vị, xử phạt vi phạm hành chính 14 đơn vị với 

tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng... Sự quan tâm kiên quyết của các cấp, các ngành 

trong công tác bảo vệ môi trường đã tạo ra những chuyển biến rõ nét tích cực 

trong ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp 

trên toàn tỉnh, cải thiện chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh. 

       ĐC.2 

 



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 

 
2/4 

  

 

 

 

 04.  Vân Khuê.  Phát hiện 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép// 

An ninh Thủ đô. - 2021. - Ngày 24 tháng 7. - Tr.15; cũng xem: Nhân dân. - 

2021. - Ngày 24 tháng 7. - Tr.7 

 Ngày 23/7/2021, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện 

Ân Thi đã kiểm tra, phát hiện 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lưu 

trú tại nhà ông Trần Văn Phương, sinh năm 1971,  thôn Đào Quạt, xã Bãi 

Sậy, huyện Ân Thi. Lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test 

nhanh đối với 20 công dân Trung Quốc và đưa về Trung tâm cách ly số 2 của 

tỉnh đặt tại Trường Đại học Thủy lợi ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ để đảm bảo 

việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Lực lượng chức năng đang tiếp tục 

điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật 

       ĐC.226 

 

 05.  Nguyễn Hải - Kim Huệ.  Kì án “làm nhục người khác” ở huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên: Vi phạm tố tụng, TAND cấp cao hủy bản án sơ 

thẩm//Người cao tuổi. - 2021. - Ngày 28 tháng 7. - Tr.11 

 Phóng viên Báo Người cao tuổi tiếp tục điều tra, phản ánh về vụ án 

của bà Trần Thị Thanh Hương  thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện Khoái 

Châu . Bà Hương bị Toà án Nhân dân huyện Khoái Châu tuyên phạt 2 năm 

cải tạo không giam giữ về tội danh “Làm nhục người khác” và khấu trừ 15% 

thu nhập hàng tháng để sung quỹ Nhà nước với mức 645.000 đồng/tháng, 

trong vòng 24 tháng. Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội nhận thấy việc 

điều tra chưa được thực hiện đầy đủ, việc giao nhận, tống đạt các văn bản tố 

tụng chưa chặt chẽ, xét xử vắng mặt bị cáo là vi phạm về trình tự, thủ tục tố 

tụng…Toà án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định kháng nghị 

giám đốc thẩm, hủy bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện 

Khoái Châu để điều tra lại vụ án, tạm đình chỉ thi hành Bản án Hình sự Sơ 

thẩm số 23 của Tòa án Nhân dân huyện Khoái Châu cho đến khi có quyết 

định giám đốc thẩm. Vụ án sẽ được Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đưa ra 

xét xử phúc thẩm trong thời gian tới  dự kiến trong tháng 7/2021 . 

       ĐC.227 

 

 06.  Hiếu Nguyễn.  Vụ vợ chết trong chợ, chồng ra đầu thú ở Hưng 

Yên: Án chung thân cho kẻ "cuồng ghen"//Đời sống và Pháp luật. - 2021. - 

Ngày 26 tháng 7. - Tr.11 

 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 

Đình Văn Khởi phạm tội "giết người". Bị cáo Khởi là hung thủ gây ra cái 

chết cho chị Lê Thị Huyền  vợ cũ  hồi tháng 12/2020. Theo cáo trạng, Khởi 

và chị Huyền kết hôn năm 2004, có 3 con chung. Trong quá trình sinh sống, 

nhiều lần Khởi uống rượu, bia sau đó về nhà đánh đập vợ con. Tháng 8/2020 

tòa án huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã xét xử cho chị Huyền được ly 

hôn với Khởi. Sau khi ly hôn chị Huyền cùng ba con về sống cùng mẹ đẻ còn 

Khởi thuê phòng trọ sống một mình. Do luôn nghi ngờ chị Huyền có quan hệ 
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tình cảm với người đàn ông khác nên mới ly hôn với mình nên Khởi thường 

xuyên tìm gặp để chửi mắng, đánh đập chị Huyền. Vì sự ghen tuông vô cớ, 

khoảng 17 giờ ngày 03/12/2020 tại khu vực Chợ Xuân Quan, xã Xuân Quan, 

huyện Văn Giang, Khởi không chỉ dùng dao đâm mà còn lấy gạch ném vào 

mặt, đầu khiến chị Huyền tử vong tại chỗ. Bị cáo Đình Văn Khởi đã bị tòa 

tuyên án tù chung thân về tội giết người. 

       ĐC. 227 

 

 07.  Tấn Minh.  Hưng Yên: Tập trung chăm lo cho lực lượng tuyến 

đầu chống dịch//Đại đoàn kết. - 2021. - Ngày 25 tháng 7. - Tr.5 

 Từ đầu năm đến nay, Mặt trận tổ quốc  MTTQ  các cấp tỉnh Hưng 

Yên đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 số tiền gần 100 tỷ đồng 

và nhiều trang thiết bị, nhu yếu phẩm; hỗ trợ 80 tấn gạo, trên 100 nghìn khẩu 

trang, 300 thùng mỳ tôm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và đối tượng 

khó khăn khu vực phong tỏa, cách ly...Ngoài ra, MTTQ các cấp tập trung hỗ 

trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, phối hợp với các tổ chức thành viên chăm lo 

đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh Covid-19. 

       ĐC.254 

 

 08.  Đức Tùng và Ngọc Minh. Gian dối về bằng cấp//Nhân dân. - 

2021. - Ngày 25 tháng 7. - Tr.4 

 Ông Trịnh Đình Thi, Trưởng phòng Tư pháp huyện Văn Lâm tốt 

nghiệp Trường đại học Luật Hà Nội hệ tại chức với số hiệu bằng là 148225, 

vào sổ số 126/K3HH được cấp ngày 20/4/1999. Tuy nhiên, đến năm 2005, 

ông Thi mới được cấp bằng tốt nghiệp THPT  bằng cấp 3  hệ bổ túc với số 

hiệu bằng 0484530 trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT kỳ thi ngày 

6/6/2005 tại Hội đồng thi huyện Yên Mỹ, xếp loại tốt nghiệp trung bình. Với 

những mâu thuẫn trong bằng cấp như vậy, nhưng bằng cách nào đó con 

đường sự nghiệp của ông Thi luôn thuận lợi, khiến đảng viên và nhân dân 

trên địa bàn bức xúc. 

       ĐC.259 

  
 

KINH TẾ 

 

 

 09.  Hưng Giang.  Nhãn lồng thông đường tiêu thụ//Nông nghiệp Việt 

Nam. - 2021. - Ngày 30 tháng 7. - Tr.11 

 Nhằm tìm giải pháp giúp nông dân tiêu thụ nhãn trên môi trường số, 

từ tháng 6/2021, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam  Vietnam Post  đã xuống 

trực tiếp các nhà vườn để hướng dẫn người dân từ cách mở gian hàng, tối ưu 

hóa gian hàng, chụp ảnh sản phẩm, đăng bán sản phẩm, theo dõi đơn hàng 
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đến cách đóng gói, bảo quản, vận chuyển nhãn đi các tỉnh, thành 

phố…Vietnam Post đã tư vấn, hướng dẫn, đưa ra các phương án hỗ trợ cụ 

thể, do đó đã tạo được lòng tin để các nhà vườn đưa sản phẩm lên sàn thương 

mại điện tử Postmart.vn. Đến ngày 15/7/2021, đã có hơn 400 nhà cung cấp là 

những hộ gia đình, hợp tác xã trồng nhãn của tỉnh tham gia bán hàng trên 

sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Ngoài nhãn quả tươi, các nhà cung cấp 

còn đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn các sản phẩm khác như long 

nhãn, mật ong hoa nhãn… 

       ĐC.4 

 

 
 


