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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 
 01. Linh Chi. Ngăn chặn xả thải gây ô nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải//Tài 

nguyên và Môi trường. - 2022. - Ngày 09 tháng 6. - Tr.6 
 Theo báo cáo của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi 
Bắc Hưng Hải, hiện nay có tới 70% lượng nước gây ô nhiễm cho kênh Bắc Hưng Hải đến 
từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nàng nghề, nước từ các bãi rác; 28% từ 
hoạt động sản xuất công nghiệp; 2% từ hoạt động y tế. Chỉ trong thời gian hơn một tháng 
(18/02- 31/3/2022), Công an tỉnh Hưng Yên mở đợt kiểm tra đã phát hiện và xử lý 44 vụ vi 
phạm xả nước thải gây ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Phó Thủ 
tướng Lê Văn Thành yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan xử lý ngay các đối tượng, 
các cơ sở xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. 

ĐC.2 
 
 02. Linh Hạ. Khởi tố 13 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ 
của Phan Sào Nam//An ninh Thủ đô. - 2022. - Ngày 10 tháng 6. - Tr.15 
 Liên quan đến vụ án triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet 
do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu, Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển vụ 
án cho Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra giai đoạn 2. Sau khi tiến hành xác 
minh, điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị 
can đối với 13 đối tượng đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hưng Yên về các tội tổ chức 
đánh bạc và đánh bạc, trong đó 9 đối tượng là đại lý cấp 2 gồm: Đỗ Ngọc Trường (sinh 
năm 1995); Ngô Văn Tuân (sinh năm 1988); Tạ Hoàng Khương (sinh năm 1974); Nguyễn 
Văn Tuân (sinh năm 1987); Phạm Quang Đại (sinh năm 1989); Nguyễn Văn Tuấn, (sinh 
năm 1995); Cáp Tuấn Quang (sinh năm 1988); Đỗ Bá Cường (sinh năm 1989); Nguyễn 
Văn Sang (sinh năm 1987). Hiện Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 
các đối tượng theo quy định. 

ĐC.226 
 

03. Quốc Lâm-Hương Anh-Thanh Lâm. Liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm đánh bạc 
dưới nhiều hình thức//Đời sống và Pháp luật. - 2022. - Ngày 04 tháng 6. - Tr.17; cũng 
xem: Bưu điện Việt Nam. - 2022. -  Ngày 04 tháng 6. - Tr.12 

Ngày 01/6/2022, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã triệt phá đường dây tổ chức 
đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá. Đường dây do 
Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1983, trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ) cầm đầu cùng 6 đối 
tượng gồm: Ngô Văn Quyết (sinh năm 1994, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn 
Trọng Quyền (sinh năm 1992); Phạm Văn Lợi (sinh năm 1986); Nguyễn Trần Hoán (sinh 
năm 1994); Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1997) và Luyện Duy Thành (sinh năm 1990) 
đều trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 13 chiếc 
điện thoại di động, 3 bộ máy tính, phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng cùng nhiều thiết bị kết 
nối mạng Internet và hàng nghìn trang tài liệu có liên quan. Bước đầu xác định lượng tiền 
giao dịch của các đối tượng trong đường dây lên đến gần 100 tỷ đồng. 

ĐC.226 
 
 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 
 
 

04. Khánh Phạm. Hưng Yên: hơn 17 nghìn thí sinh sẵn sàng bước vào kỳ thi 
tuyển sinh lớp 10//Giáo dục và Thời đại. - 2022. - Ngày 08 tháng 6. - Tr.6 

Ngày 08 - 09/6/2022, tỉnh Hưng Yên có hơn 17.000 học sinh lớp 9 bước vào kỳ thi 
tuyển sinh THPT. Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn 
sàng các điều kiện tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc tại 30 điểm thi với hơn 2.000 cán 
bộ, giáo viên và nhân viên phục vụ. Năm học 2022-2023, chỉ tiêu tuyển sinh đối với lớp 10 
các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh là 10.500 học sinh, không tăng so với năm 
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học 2021-2022. Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học hệ ngoài công lập 
tuyển 3.600 học sinh. 
       ĐC.533 
 
 05.  Khánh Phạm. Hưng Yên: không để thí sinh phải bỏ thi//Giáo dục và Thời đại. 
- 2022. - Ngày 04 tháng 6. - Tr.7 
 Tính đến ngày 17/5/2022, toàn tỉnh Hưng Yên có 13.966 thí sinh đăng ký dự thi 
tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong đó, 2.041 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp; 11.300 thí sinh thi 
tốt nghiệp và xét đại học, cao đẳng; 625 thí sinh chỉ xét đại học, cao đẳng. UBND tỉnh 
Hưng Yên đã ban hành kế hoạch triển khai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với 
mục tiêu bảo đảm an toàn, nghiêm túc, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí 
sinh. Theo phân công của UBND, Sở GD&ĐT Hưng Yên là cơ quan thường trực Ban chỉ 
đạo thi, chủ trì chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ 
in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi, chấm thi, phúc khảo bài thi; phối hợp với các 
sở, ngành như Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh tỉnh...tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người nhà thí sinh, hỗ 
trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi, không để thí sinh phải bỏ thi do 
khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại. 
       ĐC.533 
 


