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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 

01. Gia Hải. Hưng Yên: Một vụ tranh chấp đất nhiều năm chưa giải 

quyết dứt điểm//Pháp luật Việt Nam. - 2022. - Ngày 30 tháng 7. - Tr.20 

Đơn phản ánh của ông Lê Mạnh Tuấn về việc căn nhà và thửa đất gia 

đình đang sinh sống tại thôn Nội Thượng, xã An Viên, huyện Tiên Lữ có 

nguồn gốc do cha ông để lại bất ngờ bị nhóm người trong dòng họ Lê (tại 

thôn Nội Thượng) kéo tới tranh chấp, đập phá, xây dựng trái phép. Mặc dù, 

gia đình đã nhiều lần gửi đơn lên các cơ quan có thẩm quyền nhưng 12 năm 

trôi qua vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Ông Tuấn rất mong muốn chính 

quyền các cấp tỉnh Hưng Yên vào cuộc xử lý, phân định đúng sai, trả lại 

quyền lợi hợp pháp cho gia đình. 

ĐC.2 

 

02.  Huyền Trang - Thu Thủy. Xử lý xe quá khổ, quá tải còn nhiều khó 

khăn//Quân đội nhân dân. - 2022. - Ngày 04 tháng 8. - Tr.6 

Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc xe ô tô chở quá 

tải trọng, cơi nới thành, thùng. Xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành, thùng vẫn 

đang là vấn nạn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; từ ngày 20/6 - 20/7/2022, lực 

lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xử lý 89 trường hợp vi phạm về 

quy định cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ, phạt tiền hơn 300 

triệu đồng, vận động, cưỡng chế 319 trường hợp tháo, cắt thùng xe. 

ĐC.226 

 

03.  Hạ Linh.  Làm rõ nguyên nhân vụ tự gây tai nạn dẫn tới tử vong 

của 2 thanh niên ở Hưng Yên//An ninh Thủ đô. - 2022. - Ngày 05 tháng 8. - 

Tr.14 

Ngày 04/8/2022, Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết 

đang xử lý nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, khiến 2 

người tử vong. Theo cơ quan điều tra, đêm ngày 14/7/2022, Công an huyện 

Khoái Châu nhận được tin báo về việc tại đoạn đường liên xã thuộc thôn 

Nhân Lý, xã Đông Ninh phát hiện hai nam thanh niên tử vong, xung quanh có 

nhiều vỏ chai bia vỡ và một chiếc xe mô tô bị hư hỏng nặng. Tiến hành khám 

nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã làm rõ: Nguyễn Văn Hiếu (sinh 

năm 2004, xã Đại Tập) cùng 4 người đi chơi đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau 

với nhóm 7 người của Đặng Huy Hoàng (sinh năm 2005, xã Đông Ninh). Sau 

đó, nhóm của Hiếu rủ thêm 10 đối tượng đi 7 xe máy mang theo tuýp sắt, dao 

phóng lợn, vỏ chai bia đi tìm nhóm của Hoàng để tiếp tục giải quyết mâu 

thuẫn. Trên đường đi, một xe mất lái tự đâm vào cửa nhà dân ven đường 

khiến Phạm Khắc Huấn (sinh năm 2007) và Phạm Năng Huy (sinh năm 2006) 

cùng ở xã Đại Tập tử vong. 

ĐC.226 
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KINH TẾ 

 

 

04.  Hoàng Hùng, Phạm Hà và Quốc Tuấn. Đa dạng thị trường tiêu thụ 

nhãn tươi//Nhân dân. - 2022. - Ngày 05 tháng 8. - Tr.8+7 

Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 5.000 ha trồng nhãn, trong đó diện 

tích cho thu hoạch khoảng 4.800 ha. Năm nay, thời tiết thuận lợi, người dân 

đầu tư chăm sóc tốt nên nhãn được mùa, sản lượng ước đạt 45.000 tấn. Trong 

đó, diện tích nhãn chín sớm chiếm khoảng 5%, nhãn chính vụ khoảng 85%, 

còn lại là trà nhãn chín muộn. Diện tích nhãn được chứng nhận đạt tiêu 

chuẩn VietGAP là 1.200 ha, chiếm khoảng 25% tổng diện tích. Nhằm bảo 

đảm tiêu thụ tốt quả nhãn tươi trong niên vụ 2022, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị 

xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022 bằng hình thức 

trực tiếp, kết hợp trực tuyến tại nhiều điểm cầu ở các địa phương trong nước 

và tại các quốc gia trên thế giới như: Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, 

Australia… 

ĐC.4 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 
 05. TN.  Trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hưng Yên năm 

2022//Lao động Xã hội. - 2022. - Ngày 31 tháng 7. - Tr.9 

 Ngày 28/7/2022, Thư viện tỉnh Hưng Yên tổ chức tổng kết và trao giải 

vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022. Sau gần 4 tháng phát 

động, với chủ đề "Khát vọng phát triển đất nước", cuộc thi đã thu hút hơn 

20.000 học sinh của 60 trường học trên địa bàn tỉnh tham gia. Theo đánh giá 

của Ban Tổ chức, các bài dự thi đều bám sát yêu cầu thể lệ Cuộc thi, đạt chất 

lượng tốt, có nhiều ý tưởng hay, xây dựng kế hoạch độc đáo, thiết thực, phù 

hợp với thực tiễn, thể hiện tình yêu sách thông qua việc chia sẻ về những cuốn 

sách yêu thích, truyền cảm hứng, hướng đến lối sống tích cực, trách nhiệm 

với xã hội, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh và 

hạnh phúc. Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu từ nội dung đến hình thức, 

trang trí đẹp mắt, sáng tạo với nhiều hình thức...Ban Tổ chức đã trao tặng 6 

giải A, 12 giải B, 24 giải C, 4 giải nhánh cho các thí sinh có bài dự thi xuất 

sắc, 2 giải tập thể và lựa chọn 12 bài thi xuất sắc nhất tham dự vòng chung 

khảo do Bộ VHTTDL tổ chức tại Hà Nội. 

       ĐC.542 
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NHÂN VẬT 

 
 06.   Đoan Trang. Chuẩn bị hồ sơ trình Unesco vinh danh Hải Thượng 

Lãn Ông//Pháp luật Việt Nam. - 2022. - Ngày 03 tháng 8. - Tr.12 

 Ngày 02/8/2022, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo "Hải Thượng Lãn Ông 

Lê Hữu Trác - Thân thế, sự nghiệp và tầm ảnh hưởng". Hội thảo được thực 

hiện trên cơ sở đề nghị phối hợp của UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND tỉnh 

Hưng Yên nhằm triển khai các hoạt động chuẩn bị hồ sơ đề nghị Tổ chức 

Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh Hải 

Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - ông tổ của ngành y học cổ truyền Việt Nam. 

Hội thảo đã công bố rộng rãi các nghiên cứu, phát hiện mới, các vấn đề liên 

quan đến thân thế sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác như: 

Đính chính và khẳng định lại năm sinh, năm mất, cuộc đời, sự nghiệp, các 

mối quan hệ xã hội, lịch sử…của đại danh y; xác định tầm ảnh hưởng của 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn hóa, văn học, giáo 

dục, lịch sử trong nước, khu vực cũng như trên thế giới. 

       ĐC.05(91) 

 


