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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01. P.V. Lãnh đạo Bộ Công an tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên//Công 

an nhân dân. - 2020. - Ngày 03 tháng 10. - Tr.2 

Ngày 02/10/2020, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên 

tiếp xúc cử tri tại hai huyện Văn Lâm, Văn Giang. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri 

của hai huyện đã nêu một số ý kiến, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến chế 

độ, chính sách đối với người có công; công tác quản lý môi trường, quản lý 

nguồn nước và xử lý ô nhiễm tại dòng sông Bắc Hưng Hải; công tác quản lý 

đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; tình hình trật tự, an toàn giao thông; 

gói hỗ trợ xã hội khắc phục hậu quả Covid-19 và miễn giảm thuế cho các 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.... 

            ĐC.2 

 

02. Mai Nhung. Hưng Yên xử lý 74 vụ vi phạm bảo vệ môi 

trường//Tài nguyên và Môi trường. - 2015. - Ngày 08 tháng 10. - Tr.6 

9 tháng năm 2020, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã xử lý 74 

vụ vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Các vi phạm chủ yếu như xả 

chất thải không bảo đảm yêu cầu ra môi trường, không có giấy phép về môi 

trường, thực hiện không đúng, không đầy đủ các cam kết về bảo vệ môi 

trường…Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường lên đến trên 2,6 tỷ đồng và yêu cầu các tổ chức, cá nhân vi phạm phải 

thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.  

            ĐC.2 

 

03.  Hà Anh.  Năm 2020, Hưng Yên giải quyết nhiều vụ thi hành án 

phức tạp//Pháp luật Việt Nam. - 2020. - Ngày 07 tháng 10. - Tr.4 

Ông Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) 

tỉnh Hưng Yên cho biết, năm 2020, ngoài vượt cả hai chỉ tiêu chính về việc và 

tiền, THADS tỉnh còn giải quyết nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, góp phần 

phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cơ quan THADS hai cấp đạt 104% về 

việc, 110% về tiền, vượt chỉ tiêu được giao; so với cùng kỳ năm 2019 nhiều 

hơn 279 việc, trên 127 tỷ đồng. 

            ĐC.2 

 

04.  P.V.  Công an tỉnh Hưng Yên ra quân bảo đảm an ninh trật 

tự//Nhân dân. - 2020. - Ngày 08 tháng 10. - Tr.3 

Ngày 07/10/2020, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ ra quân bảo 

đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng 

phát lệnh ra quân, yêu cầu lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt trong 
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phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý 

chí tiến công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 

            ĐC.226 

 

          05.  Đức Tùy.  Hành trình truy bắt gã hàng xóm sát hại con nợ//Gia 

đình và Xã hội. - 2020. - Ngày 06 tháng 10. - Tr.13 

Ngày  25/9/2020, tại xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên xảy ra vụ 

án mạng ở khu trang trại chuyển đổi khiến anh Lê Anh Dũng (sinh năm 1980, 

trú tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên) tử vong. Xét thấy vụ án có 

tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, ngày 27/9/2020, 

Công an tỉnh Hưng Yên thành lập Ban chuyên án. Quá trình điều tra, cơ quan 

công an sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tiến hành tìm hiểu các mối quan 

hệ gia đình, xã hội của nạn nhân để nhanh chóng tìm hung thủ. Qua sàng lọc, 

cơ quan chức năng nhận thấy Nguyễn Duy Hưng (sinh năm 1968, trú tại 

phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên) có nhiều điểm đáng ngờ. Đặc biệt, 

rạng sáng ngày 28/9/2020, tại đường Lạc Long Quân, phường Minh Khai, 

người dân phát hiện Hưng dùng dao tự đâm vào bụng tự tử. Sau khi được 

người dân và cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu Hưng đã khai nhận toàn bộ 

hành vi sát hại anh Dũng. Căn cứ tài liệu điều tra cùng vật chứng thu thập 

được, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy 

Hưng về hành vi giết người, tiếp tục củng cố tài liệu và chứng cứ vụ án. 

 

            ĐC.226 

 

06.  Nam Du.  Đối tượng gây án mạng bằng rìu tự tử bất thành//Pháp 

luật và Xã hội. - 2020. - Ngày 03 tháng 10. - Tr.10 

Ngày 02/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên 

cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Hưng 

(sinh năm 1968, trú tại phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên) để điều tra 

về hành vi giết người. Vụ án xảy ra ngày 25/9/2020 tại thôn An Chiểu 2, xã 

Liên Phương, hành phố Hưng Yên. Nạn nhân là anh Lê Anh Dũng (sinh năm 

1980, trú tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên). Cơ quan điều tra cho 

biết, rạng sáng ngày 28/9/2020, tại mép đầm thuộc Đường Lạc Long Quân, 

phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, đối tượng Hưng đã dùng dao tự 

đâm vào bụng để tự tử nhưng được người dân phát hiện, trình báo, đưa đi 

cấp cứu. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do anh Dũng chưa có tiền 

trả nợ Hưng, hai bên đã xảy ra tranh cãi, xô xát. Sau đó, đối tượng lấy rìu 

chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, tay của anh Dũng làm nạn nhân bị 

thương nặng và tử vong. 

            ĐC.226 
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KINH TẾ 

 

      

07.  TL.  Hưng Yên: Cấp chứng nhận nhãn hiệu cho 6 sản phẩm// 

Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 09 tháng 10. - Tr.10 

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã trao quyết định 

cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho 6 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên 

gồm: Long nhãn Hưng Yên; nấm chất lượng cao huyện Ân Thi; mộc Hòa 

Phong, thị xã Mỹ Hào; bánh tẻ Phụng Công, huyện Văn Giang; nếp thơm 

Hưng Yên; cam Hưng Yên. Đây là các sản vật, sản phẩm truyền thống của 

tỉnh với chất lượng tốt, luôn được người tiêu dùng ưa chuộng và chiếm vị thế 

trên thị trường. 

            ĐC.4 

 

08.  Nguyễn Hải Tiến.  Giống lúa Hưng Long 555 được cả năng suất, 

chất lượng//Nông nghiệp Việt Nam. - 2020. - Ngày 06 tháng 10. - Tr.11 

Công ty Cổ phần Giống nông nghiệp Quốc tế (IAS) vừa tổ chức hội 

nghị kỷ niệm 5 năm thành lập, tri ân khách hàng và ra mắt sản phẩm mới  

giống lúa thuần Hưng Long 555 tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Mô hình 

sản xuất giống lúa Hưng Long 555 tại huyện Ân Thi có kết quả tốt, lúa cứng 

cây, ít sâu bệnh, thoát cổ bông, độ thuần đồng ruộng cao, góc lá đòng hẹp và 

xanh bền, tỷ lệ hạt lép/bông thấp, số bông hữu hiệu nhiều (bình quân đạt 5,7 

bông/khóm), hạt thóc dạng thuôn dài, năng suất thực thu ước đạt 69 tạ/ha, 

vượt trội so với giống Khang dân 18 đang gieo cấy phổ biển ở nhiều địa 

phương từ 3-6 tạ/ha. 

            ĐC.424.11 

 

 


