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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 
 

01.  Hưng Giang. Hưng Yên: 11 xã đạt 100% số phiếu xét đạt chuẩn 

nông thôn mới//Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 09 tháng 4. - Tr.5 

Hội đồng thẩm định nông thôn mới (NTM) tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 

họp, bỏ phiếu, xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2019. Tại cuộc họp, 

các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về các tiêu chí còn yếu, chưa đạt 

ở một số xã trong quá trình thẩm định cũng như kết quả thực hiện, những 

biện pháp khắc phục của các địa phương. Kết quả, 11 xã đạt 100% số phiếu 

đồng ý công nhận xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2019. Riêng xã Hồng Tiến, huyện 

Khoái Châu, hội đồng thẩm định đề nghị chưa công nhận đợt này để xã tiếp 

tục hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt và thẩm định vào đợt sau. 

ĐC.2 
 

02.  Trần Hằng.  Đàn chó tấn công bé trai 7 tuổi tử vong: Phải xử lý 

nghiêm mới đủ sức răn đe//Công an nhân dân. - 2019. - Ngày 05 tháng 4. - 

Tr.8; cũng xem: An ninh Thủ đô. - 2019. - Ngày 05 tháng 4. - Tr.9; Pháp luật 

Việt Nam . - 2019. - Ngày 05 tháng 4. - Tr.11; Tiền phong. - 2019. - Ngày 05 

tháng 4. - Tr.11 

Ngày 03/4/2019, cháu Nguyễn Đắc H, 7 tuổi, trú tại thị trấn Lương 

Bằng, huyện Kim Động đã bị đàn chó gồm 6 con của bà Lê Thị An (chủ nhà 

nơi gia đình cháu H thuê trọ) xông vào cắn xé khiến cháu bị thương nặng sau 

đó tử vong dù đã được đưa tới 2 bệnh viện cấp cứu. Công an huyện Kim 

Động đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh Hưng Yên tiến 

hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều 

tra. Được biết, cháu H là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em, quê ở 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, bố mẹ cháu đến huyện Kim Động để làm 

việc và thuê nhà bà An để sinh sống. 

ĐC.226 

 

03.  T.K.  Điều tra, làm rõ vụ việc đàn chó cắn chết người ở Hưng 

Yên//An ninh Thủ đô. - 2019. - Ngày 07 tháng 4. - Tr.2 

Ngày 06/4/2019, các lực lượng chức năng huyện Kim Động đã tổ chức 

thu giữ đàn chó của gia đình bà Lê Thị An (thôn Đồng Lý, thị trấn Lương 

Bằng) bàn giao về cơ quan Công an để điều tra làm rõ vụ việc đàn chó cắn 

chết cháu Nguyễn Đắc H, 7 tuổi tại khu vực sân vận động cũ của huyện Kim 

Động từ ngày 03/4/2019. Theo người dân địa phương, đàn chó của gia đình 

bà An có khoảng 10 con, trong đó có một số con lai nặng từ 20kg đến hơn 

30kg, rất hung dữ, đã từng tấn công nhiều người và vật nuôi. Xét tính chất, 

hậu quả vụ việc và đảm bảo tính răn đe, cơ quan điều tra có thể xem xét khởi 

tố hình sự, còn cơ quan chức năng căn cứ quy định của Chính phủ để xử lý 

hành chính đối với chủ vật nuôi. 

ĐC.226 
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04.  Đại Dương. Triệt phá tụ điểm sử dụng ma túy lớn//Đại đoàn kết. - 

2019. - Ngày 08 tháng 4. - Tr.10 

Ngày 07/4/2019, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với một số ngành 

chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện tại quán Karaoke XMEN xã Đông 

Kết, huyện Khoái Châu có 69 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất 

ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số túi nilon bên 

trong có các cục tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp, một số túi nilon 

bên trong có các viên nén hình trụ tròn màu xanh cùng một số đồ vật khác có 

liên quan đến sử dụng ma túy. 

ĐC.226 

 

05.  Hưng Giang.  Hưng Yên: Đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019// 

Nông  thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 08 tháng 4. - Tr.8 

Ngày 04/4/2019, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị 

giao ban công tác hội và phong trào nông dân quý I/2019 và triển khai các 

nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019. Trong quý I/2019, các cấp Hội Nông dân 

tỉnh đã tổ chức được 138 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 10.620 hội 

viên, cung ứng trên 580 tấn phân bón các loại; đôn đốc các huyện và cơ sở 

Hội thu hồi vốn vay các nguồn vốn đã đến hạn; chỉ đạo các cấp Hội xây dựng 

10 dự án, tổ chức thẩm định, xét duyệt và phân bổ Quỹ Hỗ trợ nông dân từ 

nguồn ngân sách tỉnh năm 2019 với số vốn 5 tỷ đồng. Hội nghị cũng đã thảo 

luận và thống nhất đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2019. 

ĐC.258 

 

      

KINH TẾ 

 

 

           06.  Đào Cảnh. Huyện Kim Động, Hưng Yên: Chuyển động từ nông 

nghiệp hàng hóa//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 12 tháng 4. - Tr.4 

Những năm gần đây nhờ chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn 

có cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp, 

huyện Kim Động đã có những bước phát triển đáng kể, nhiều mô hình sản 

xuất cho giá trị cao, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống người nông 

dân. Năm 2019, Kim Động tập trung xây dựng các mô hình sản xuất nông 

nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với tăng cường áp dụng cơ giới 

hóa và tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, tham mưu cho tỉnh, huyện có 

chính sách hỗ trợ khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ cao trong 

trồng trọt và chế biến như: Hỗ trợ xây dựng nhà lưới, nhà vòm, nhà màng, hệ 

thống tưới nhỏ giọt, hệ thống sản xuất rau thủy canh, khí canh, hệ thống tách, 

bóc hạt tự động….  

ĐC.42 
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07.  Thành Nam - Trần Hồ. Hưng Yên: Ba xã thoát khỏi bão dịch// 

Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 11 tháng 4. - Tr.7 

Theo Cục Thú y, điều kiện để một địa phương công bố hết dịch tả lợn 

châu Phi là phải đủ 30 ngày kể từ ngày tiêu hủy con lợn bệnh cuối cùng 

không phát sinh thêm ổ dịch mới. Tại Hưng Yên đã có 3 xã: Đức Hợp (huyện 

Kim Động), Hồng Nam (thành phố Hưng Yên), Giai Phạm (huyện Yên Mỹ) đã 

công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức mọi biện pháp 

khống chế sự lây lan của dịch bệnh, duy trì 10 chốt kiểm dịch động vật liên 

ngành trên các trục đường giao thông chính tại địa bàn giáp ranh với các 

tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội; 14 chốt cấp huyện tại Yên Mỹ, 

Văn Giang, Phù Cừ; 280 chốt tại các xã vùng dịch. 

ĐC.426.2 

 

08. Hưng Giang. Hưng Yên: Sẽ “xóa sổ” lò gạch thủ công//Nông 

nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 10 tháng 4. - Tr.7 

Theo Sở Xây dựng Hưng Yên, trên địa bàn tỉnh hiện có 44 cơ sở sản 

xuất gạch đất sét nung được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong 

đó có 15 cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ lò tuynel; 21 cơ sở sản xuất 

gạch theo công nghệ lò hoffman; 8 cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ đứng 

liên tục. Đến nay có 3/15 cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ lò tuynel đã 

hoàn thiện đầu tư, cải tiến công nghệ, điều chỉnh quy mô công suất; 10/21 cơ 

sở sản xuất gạch theo công nghệ lò hoffman đã và đang thực hiện chuyển đổi 

công nghệ; 1/8 cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ đứng liên tục đã thực hiện 

tháo dỡ và chuyển đổi công nghệ; 6 cơ sở đã dừng hoạt động và tháo dỡ lò. 

ĐC.437.2 

 

09.  T. Bình.  Hưng Yên duyệt Quy hoạch chi tiết Dự án Khu nhà ở 

Yên Mỹ//Khoa học và Đời sống. - 2019. - Ngày 05 tháng 4. - Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Dự án Khu nhà ở Yên Mỹ do Công ty Cổ phần Phát triển làng nghề Yên 

Mỹ, với quy mô 9,37ha. Theo phê duyệt, mục tiêu của Dự án là khai thác tiềm 

năng, lợi thế và các điều kiện thuận lợi của khu vực để xây dựng Khu nhà ở 

thương mại đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế 

xã hội của xã Tân Lập và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. 

ĐC.441 
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KHOA HỌC – VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

 

 

 

             10. TK.  Công an Hưng Yên: Công bố tình tiết vụ nữ sinh bị bạo 

hành//Giáo dục và Thời đại. - 2019. - Ngày 05 tháng 4. - Tr.13; cũng xem: 

Khoa học và Đời sống. - 2019. - Ngày 10 tháng 4. - Tr.16 

Ngày 03/4/2019, Công an tỉnh Hưng Yên đã công bố những thông tin 

ban đầu về vụ việc một học sinh Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi bị 

nhóm nữ sinh đánh hội đồng. Theo báo cáo tổng hợp về vụ việc của Công an 

huyện Ân Thi, sự việc trên xảy ra vào khoảng 17h30 phút ngày 22/3/2019, em 

Nguyễn Thị Hải Yến, học sinh của lớp 9A Trường THCS Phù Ủng đang ở lại 

làm trực nhật theo lịch phân công thì bất ngờ bị một nhóm bạn cùng lớp xông 

vào tát, đấm, đá, lột quần áo và quay lại video. Em Yến sau đó vẫn đi học 

bình thường còn clip thì được nhóm nữ sinh chia sẻ trên facebook. Ngày hôm 

sau, nhà trường phát hiện sự việc, yêu cầu các học sinh xóa clip, đến ngày 

25/3/2019 tổ chức cuộc họp giữa gia đình em Yến với các gia đình của nhóm 

nữ sinh để thống nhất giải quyết và đi đến hòa giải giữa các bên. Tuy nhiên, 

sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, gia đình em Yến đã bức xúc, 

gửi đơn đến Công an xã Phù Ủng, Công an huyện Ân Thi và nhiều cơ quan 

khác đề nghị giải quyết, xử lý. Ngay sau khi nắm được thông tin và tiếp nhận 

trình báo của gia đình em Yến, Công an huyện Ân Thi đã nhanh chóng vào 

cuộc, tiến hành điều tra, xác minh nhóm bạn đánh em Yến gồm 5 người, do 

trước đó có một số mâu thuẫn, xích mích trong học tập và cuộc sống nên đã 

rủ nhau đánh Yến. Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ 

trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể và xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy 

định của pháp luật.  

ĐC.533 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

11.  Nguyễn Hưng. Xét xử nữ y sĩ gây bệnh sùi mào gà cho 117 trẻ ở 

Hưng Yên//Công an nhân dân. - 2019. - Ngày 05 tháng 4. - Tr.8,5; cũng xem: 

Pháp luật Việt Nam. - 2019. - Ngày 05 tháng 4. - Tr.10; Sức khỏe và Đời 

sống. - 2019. - Ngày 05 tháng 4. - Tr.11 

Ngày 04/4/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên toà hình 

sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1969, trú tại xã Dạ 

Trạch, huyện Khoái Châu), nguyên y sĩ đa khoa, bị truy tố về tội vi phạm quy 

định về khám bệnh, chữa bệnh. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, 

bị cáo Hiền đã làm lây nhiễm bệnh sùi mào gà cho 117 cháu bé trong tỉnh 

Hưng Yên. Từ năm 2015- 2017, bà Hiền là y sĩ, công tác tại Trạm y tế xã Mễ 
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Sở, huyện Văn Giang, dù không có chuyên môn và giấy phép nhưng bà Hiền 

vẫn mở phòng khám tại nhà, chữa bệnh bộ phận sinh dục cho các cháu nhỏ. 

Bị cáo Hiền bị truy tố theo khoản 3, Điều 242 BLHS năm 1999 với khung 

hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù, phiên toà tiếp tục làm việc. 

ĐC.63 

 

12.  Nguyễn Hưng.  Xử phạt nữ y sĩ ở Hưng Yên 10 năm tù, bồi thường 

hơn 2,2 tỷ đồng//Công an nhân dân. - 2019. - Ngày 11 tháng 4. - Tr.2; cũng 

xem: Nhân dân. - 2019. - Ngày 11 tháng 4. - Tr.8; Pháp luật Việt Nam. -   

2019. - Ngày 11 tháng 4. - Tr.11 

Ngày 10/4/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kết thúc phiên toà 

hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1969, trú tại xã Dạ 

Trạch, huyện Khoái Châu), nguyên y sĩ đa khoa, bị truy tố về tội vi phạm quy 

định về khám bệnh, chữa bệnh. Tòa tuyên phạt bị cáo Hiền 10 năm tù giam, 

đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho các cháu bé với tổng số tiền hơn 2,2 

tỷ đồng. Theo cáo trạng, từ năm 2015-2017, bà Hiền là y sĩ, công tác tại 

Trạm y tế xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, đã thực hiện việc khám, chữa bệnh, 

tiến hành nong giãn và vệ sinh bao quy đầu trái quy định, hậu quả làm lây 

nhiễm bệnh sùi mào gà cho 117 cháu nhỏ trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả 

điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cho rằng đã có đủ căn cứ để 

xác định bà Hiền phạm tội theo khoản 3, điều 242 Bộ Luật Hình sự năm 1999. 

Tại tòa, bà Hiền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

ĐC.63 
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     6. T. Bình.  Hưng Yên duyệt Quy hoạch chi tiết Dự án Khu nhà ở Yên 

Mỹ// Khoa học và Đời sống.- 2019. - Ngày 05 tháng 4. - Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Dự án Khu nhà ở Yên Mỹ do Công ty Cổ phần Phát triển làng nghề Yên Mỹ, 

với quy mô 9,37ha. Theo phê duyệt, mục tiêu của Dự án là khai thác tiềm 

năng, lợi thế và các điều kiện thuận lợi của khu vực để xây dựng Khu nhà ở 

thương mại đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã 

hội xã Tân Lập và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. 

ĐC.441 

 

     7. T.K.  Điều tra, làm rõ vụ việc đàn chó cắn chết người ở Hưng Yên// An 

ninh Thủ đô.- 2019. - Ngày 07 tháng 4. – Tr.2 

Ngày 06/4/2019, các lực lượng chức năng huyện Kim Động đã tổ chức thu 

giữ đàn chó của gia đình bà Lê Thị An (thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng) 

và bàn giao về cơ quan công an để điều tra làm rõ vụ việc đàn chó cắn chết 

cháu N.Đ.H 7 tuổi tại khu vực sân vận động cũ của huyện Kim Động ngày 

03/4/2019. Theo người dân địa phương, đàn chó của gia đình bà Lê Thị An có 

khoảng 10 con, trong đó có một số con lai nặng từ 20kg đến hơn 30kg, rất 

hung dữ, đã từng tấn công nhiều người và vật nuôi. Xét tính chất, hậu quả vụ 

việc và đảm bảo tính răn đe, cơ quan điều tra có thể xem xét khởi tố hình sự, 

còn cơ quan chức năng căn cứ quy định của Chính phủ để xử lý hành chính 

đối với chủ vật nuôi. 

ĐC.226 

 

     8. Thành Nam – Trần Hồ.  Hưng Yên: Ba xã thoát khỏi bão dịch// Nông 

nghiệp Việt Nam.- 2019. - Ngày 11 tháng 4. – Tr.7 

Theo Cục Thú y, điều kiện để một địa phương công bố hết dịch tả lợn châu 

Phi là đủ 30 ngày kể từ ngày tiêu hủy con lợn bệnh cuối cùng không phát sinh 

thêm ổ dịch mới. Tại Hưng Yên đã có 3 xã: Đức Hợp (huyện Kim Động), 

Hồng Nam (thành phố Hưng Yên), Giai Phạm (huyện Yên Mỹ) đã công bố 

hết  dịch tả lợn châu Phi. Tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức mọi biện pháp khống chế sự 

lây lan của dịch bệnh, duy trì 10 chốt kiểm dịch động vật liên ngành trên các 

trục đường giao thông chính tại địa bàn giáp ranh với các tỉnh Hà Nam, Thái 
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Bình, Hải Dương, Hà Nội; 14 chốt cấp huyện tại Yên Mỹ, Văn Giang, Phù 

Cừ; 280 chốt tại các xã vùng dịch. 

ĐC.426.2 

 

     9. TK.  Công an Hưng Yên: Công bố tình tiết vụ nữ sinh bị bạo hành// 

Giáo dục và Thời đại.- 2019. - Ngày 05 tháng 4. - Tr.13 

Ngày 03/4/2019, Công an tỉnh Hưng Yên đã công bố những thông tin ban đầu 

về vụ việc một học sinh Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi. Theo báo cáo 

tổng hợp về vụ việc của Công an huyện Ân Thi, sự việc trên xảy ra vào 

khoảng 17h30’ ngày 22/3/2019, em Nguyễn Thị Hải Yến, học sinh của lớp 

9A Trường THCS Phù Ủng đang ở lại trực nhật theo lịch phân công thì bất 

ngờ bị một nhóm bạn cùng lớp xông vào tát, đấm, đá, lột quần áo và quay lại 

video. Em Yến sau đó vẫn đi học bình thường còn clip thì được nhóm nữ sinh 

trên chia sẻ trên facebook. Ngày hôm sau, nhà trường phát hiện ra sự việc, 

yêu cầu các học sinh xóa clip và đã tổ chức cuộc họp giữa gia đình em Yến và 

các gia đình của nhóm nữ sinh để thống nhất giải quyết và đi đến hòa giải 

giữa các bên. Ngay sau khi nắm được thông tin và tiếp nhận trình báo của gia 

đình em Yến, Công an huyện Ân Thi đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác 

minh, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể và xử lý nghiêm vi phạm 

theo đúng quy định của pháp luật. . 

ĐC.533 

 

 

       

 

4. Nguyễn Hưng.  Xét xử nữ y sĩ gây bệnh sùi mào gà cho 117 trẻ ở Hưng 

Yên// Công an nhân dân Pháp luật Việt Nam Sức khỏe và Đời sống.- 2019. - 

Ngày 05 tháng 4. - Tr.8,5 2019. - Ngày 05 tháng 4. - Tr.10 2019. - Ngày 05 

tháng 4. - Tr.11 

Ngày 04/4/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên toà hình sự sơ 

thẩm xét xử bị cáo Hoàng Thị Hiền (sinh năm1969, trú tại xã Dạ Trạch, 

huyện Khoái Châu), nguyên y sĩ đa khoa, bị truy tố về tội vi phạm quy định 

về khám bệnh, chữa bệnh.Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, bị cáo 

Hiền đã làm lây nhiễm bệnh sùi mào gà cho 117 cháu bé trong tỉnh Hưng 

Yên. Từ năm 2015- 2017, bà Hiền là y sĩ, công tác tại Trạm y tế xã Mễ Sở 

(huyện Văn Giang). Dù không có chuyên môn và giấy phép nhưng bà Hiền 

vẫn mở phòng khám tại nhà, chữa bệnh tại bộ phận sinh dục cho các cháu 

nhỏ. Bị cáo Hiền bị truy tố theo khoản 3, Điều 242 BLHS năm 1999 với 

khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù, ngày 05/4/2019, phiên toà tiếp tục. 

ĐC.227 

 

     5. Nguyễn Hưng.  Xử phạt nữ y sĩ ở Hưng Yên 10 năm tù, bồi thường hơn 

2,2 tỷ đồng// Công an nhân dân Nhân dân Pháp luật Việt Nam.- 2019. - Ngày 
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11 tháng 4. – Tr.2 2019. - Ngày 11 tháng 4. – Tr.8 2019. - Ngày 11 tháng 4. – 

Tr.11 

Ngày 10/4/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kết thúc phiên toà hình 

sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1969, trú tại xã Dạ Trạch, 

huyện Khoái Châu), nguyên y sĩ đa khoa, bị truy tố về tội vi phạm quy định 

về khám bệnh, chữa bệnh. Tòa tuyên phạt bà Hiền 10 năm tù giam, đồng thời 

phải bồi thường thiệt hại cho các cháu bé với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. 

Theo cáo trạng, từ năm 2015- 2017, bà Hiền là y sĩ, công tác tại Trạm y tế xã 

Mễ Sở, huyện Văn Giang, đã thực hiện việc khám, chữa bệnh, tiến hành nong 

giãn và vệ sinh bao quy đầu trái quy định, hậu quả làm lây nhiễm bệnh sùi 

mào gà cho 117 cháu nhỏ trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả điều tra, Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cho rằng đã có đủ căn cứ để xác định bà Hiền 

phạm tội theo khoản 3, điều 242 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Tại tòa, bà Hiền 

đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

ĐC.63 

 


