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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

    

 01.  PV. Thủ tướng bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt 

Nam//Công an nhân dân. - 2021. - Ngày 11 tháng 6. - Tr.1; cũng xem: Thanh 

niên. - 2021. - Ngày 11 tháng 6. - Tr.3; Hà Nội mới. - 2021. - Ngày 11 tháng 

6. - Tr.2 

Ngày 09/6/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết 

định 898/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại 

biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hưng Yên, giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng 

nói Việt Nam (VOV). Ông Đỗ Tiến Sỹ sinh năm 1965, quê quán xã Đình Dù, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; 

Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông Đỗ Tiến Sỹ từng đảm nhiệm các chức vụ: 

Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, Phó Trưởng Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. 

ĐC.2 

 

02.  Doanh Chính. Huyện Văn Giang (Hưng Yên): Chủ đầu tư KĐT 

Ecopark “làm trước, xin cấp phép sau!”//Cựu Chiến binh Việt Nam. - 2021. - 

Ngày 09 tháng 6. - Tr.13 

Trong lúc chờ cấp phép của Sở Xây dựng, hai dự án Solforest và 

Haven Park được ví như khách sạn 5, 6 sao nằm trong quần thể Khu đô thị 

(KĐT) Ecopark tại huyện Văn Giang đã thi công, tổ chức quảng bá, rao bán 

căn hộ khi chưa có giấy phép xây dựng. Được biết, ngoài hai dự án trên xây 

dựng theo kiểu "tiền trảm hậu tấu" thì trước đó vào khoảng cuối tháng 

6/2020, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên và UBND huyện Văn Giang cũng 

từng yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công dự án Sky Oasis Residences (nằm 

trong quần thể KĐT Ecopark) để làm rõ khi phát hiện chủ đầu tư xây dựng 

phần móng, tầng hầm của tòa nhà mà chưa được Sở Xây dựng cấp giấy phép 

xây dựng... 

ĐC.2 

 

03.  Minh Xuân. Hưng Yên: Khởi tố vụ án sử dụng “sổ đỏ” giả để 

giao dịch//Tài nguyên và Môi trường. - 2021. - Ngày 10 tháng 6. - Tr.12; cũng 

xem: An ninh Thủ đô. - 2021. - Ngày 09 tháng 6. - Tr.15 

Ngày 08/6/2021, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hà (sinh năm 1989, trú tại xã Đặng Lễ, huyện 

Ân Thi) về hành vi “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. 

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện đối 

tượng Vũ Thị Hà có hành vi sử dụng 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

giả của các thửa đất thuộc Khu dân cư mới ở thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi để 
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thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cá nhân rồi 

chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ người phụ 

nữ này đã sử dụng 31 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả của các thửa 

đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Hải Phòng để chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, cầm cố, thế chấp vay tiền của các cá nhân rồi chiếm đoạt 

tài sản với tổng số tiền khoảng 34 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an tỉnh thông báo, những ai có quan hệ kinh tế với Vũ Thị Hà, sử dụng các 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ có dấu hiệu nghi vấn là “giả”, đề 

nghị trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra qua Phòng Cảnh sát kinh tế Công 

an tỉnh Hưng Yên để xử lý theo quy định pháp luật. 

ĐC.226 

 

04.  Nguyễn Vũ.  Lợi dụng sự nhẹ dạ lừa bán các cô gái trẻ sang biên 

giới//Pháp luật và Xã hội. - 2021. - Ngày 06 tháng 6. - Tr.12 

Đang được hưởng án treo về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản" nhưng Bùi Văn Huy (sinh năm 1992, trú tại huyện Kim Động) không lấy 

đó là bài học để răn mình. Huy tiếp tục cùng người yêu và nhóm bạn tụ tập, 

chơi bời lêu lổng, từ đầu năm 2011 đến khi bị bắt, Huy đã lừa 7 cô gái, bán 

sang Trung Quốc với giá từ 5-20 triệu đồng/người, trong đó có nhiều nạn 

nhân ở sinh viên của các trường trên địa bàn Hà Nội. Quá trình điều tra và 

đưa ra xét xử, xét thấy hành vi của Bùi Văn Huy đã phạm vào tội mua bán 

người, phải đối mặt với bản án gần 13 năm tù. 

ĐC.226 

 

05. Vân Khuê. Bắt “nữ quái” chuyên cung cấp ma túy cho người 

nghiện//An ninh Thủ đô. - 2021. - Ngày 09 tháng 6. - Tr.15 

Ngày 08/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tiên Lữ 

cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Thị Duyên (sinh 

năm 1989, trú tại xã Đình Cao, huyện Phù Cừ) vì liên quan đến hành vi tàng 

trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an huyện Tiên Lữ liên 

tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. 

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy tại nhà của Nguyễn 

Thị Duyên. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, ngày 04/6/2021, lực lượng chức 

năng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, thu giữ 17 túi nilon, bên trong chứa 

chất kết tinh màu trắng nghi là ma túy đá; 76 viên nén màu hồng, 4 viên nén 

màu xanh nghi là ma túy tổng hợp; 1 vật giống khẩu súng cùng một số vật 

dụng, giấy tờ liên quan. Tại cơ quan điều tra, Duyên khai nhận toàn bộ số ma 

túy trên là của mình. Tiến hành trưng cầu giám định, kết quả bước đầu xác 

định 2 trong số 17 túi nilon bị thu giữ là ma túy dạng Methamphetamine, khối 

lượng 31,72g. Công an huyện Tiên Lữ đang tiếp tục điều tra, xác minh, mở 

rộng vụ án. 

ĐC.226 
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06.  A.H.  LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Kịp thời hỗ trợ đoàn viên khó khăn 

do Covid-19//Lao động- 2021. - Ngày 11 tháng 6. - Tr.5 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động 

(LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung chăm lo, hỗ trợ đoàn 

viên, người lao động, các địa phương, đơn vị gặp khó khăn. LĐLĐ tỉnh đã 

trích một phần kinh phí tặng quà cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch của các 

huyện Phù Cừ, Khoái Châu, Ân Thi, thị xã Mỹ Hào, Công ty TNHH Giày 

Ngọc Tề (huyện Yên Mỹ), các xã, phường bị phong tỏa với tổng giá trị lên đến 

trên 1,7 tỷ đồng, gần 200.000 khẩu trang y tế, gần 30.000 chai sát khuẩn và 

các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt, phòng, chống dịch bệnh. Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh thành lập các đoàn công tác đến thăm, làm việc tại 30 doanh 

nghiệp, trao tặng 1.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh 

khó khăn. 

ĐC.263 

 

 

KINH TẾ 

 

 

07.  Minh Hồng.  Hưng Yên chủ động phòng trừ sâu, bệnh trên cây có 

múi//Kinh tế nông thôn. - 2021. - Ngày 05 tháng 6. - Tr.22 

Hưng Yên có trên 3,6 nghìn ha cây có múi, chủ yếu là cam, bưởi. 

Hiện, cây có múi đang trong giai đoạn quả non, phát triển quả. Đây là giai 

đoạn rất quan trọng để bảo đảm năng suất, chất lượng quả, ngoài chú trọng 

chăm sóc, nhà vườn cần theo dõi, thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu, 

bệnh, đặc biệt là những đối tượng sâu, bệnh hại chính. Để hạn chế thiệt hại 

do sâu, bệnh gây ra, đặc biệt là nhện đỏ, trong thời điểm này, các địa phương 

cần tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh trên cây ăn quả có múi. Trạm Bảo 

vệ thực vật các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, dự 

tính, dự báo sâu, bệnh, đặc biệt theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết; 

thông báo nhanh tình hình nhện đỏ đến các hộ nông dân để chủ động phòng 

trừ kịp thời. 

ĐC.424.5 

 

08.  Minh Hồng.  Hiệu quả hoạt động Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi 

gà sinh sản xã Nghĩa Dân//Kinh tế nông thôn. - 2021. - Ngày 05 tháng 6. - 

Tr.9 

Năm 2017, các hộ dân nuôi gà trên địa bàn xã Nghĩa Dân, huyện Kim 

Động đã thành lập Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi gà sinh sản với 10 thành 

viên tham gia. Đến nay, tổ hội ngày càng hoạt động hiệu quả, thu hút đông 

đảo hộ chăn nuôi gà sinh sản trên địa bàn xã tham gia. Hầu hết các thành 

viên trong tổ đều chăn nuôi giống gà lai Đông Tảo, kết hợp chăn nuôi gà 

thương phẩm, gà sinh sản. Tổng diện tích trang trại của tổ hội đạt gần 40.000 
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m
2
, tăng gần 16.000 m

2
 so với lúc mới thành lập, tổng đàn gà của tổ hội đạt 

trên 10.000 con. Để tăng thu nhập, nhiều thành viên đã đầu tư lò ấp trứng để 

ấp nở con giống. Hầu hết các mô hình chăn nuôi của các thành viên cho thu 

lãi trung bình gần 400 triệu đồng/hộ/năm. Từ 10 thành viên ban đầu, đến nay 

tổ hội đã có 22 thành viên tham gia. Hiệu quả hoạt động của tổ hội đã góp 

phần tăng thu nhập cho gia đình, phát triển kinh tế địa phương, thúc đẩy lĩnh 

vực chăn nuôi trên địa bàn xã ngày càng phát triển bền vững, xây dựng môi 

trường chăn nuôi gắn kết, an toàn.  

ĐC.426.4 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

09.  BA.  Hưng Yên: Chuẩn bị cơ sở vật chất triển khai Chương trình 

giáo dục đổi mới//Khoa học và Đời sống. - 2021. - Ngày 07 tháng 6. - Tr.17 

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt dự án đầu tư mua sắm thiết bị 

dùng chung lớp 1 và phòng học ngoại ngữ đa năng thuộc đề án đảm bảo cơ 

sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông năm 

2021-2025. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật 

chất, thiết bị trường học để thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa; góp phần 

nâng cao hiệu quả trong công tác dạy, học của giáo viên và học sinh trên địa 

bàn tỉnh. Đây là dự án nhóm B, chủ đầu tư dự án là Sở Giáo dục và Đào tạo 

Hưng Yên, giá trị tổng mức đầu tư gần 49,500 triệu đồng. 

ĐC.53 

 

10.  Hưng Yên//Giáo dục và Thời đại. - 2021. - Ngày 09 tháng 6. - 

Tr.7 

Ngày 08/6/2021, UBND tỉnh Hưng Yên đồng ý với đề xuất của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 

học 2021-2022. Theo đó, lịch thi vào lớp 10 THPT sẽ diễn ra vào 02 ngày 17-

18/6/2021. Thí sinh thi vào lớp 10 THPT không chuyên sẽ thực hiện 03 bài thi 

gồm: Ngữ văn, Toán và Bài thi tổng hợp. Thí sinh dự thi vào Trường THPT 

Chuyên Hưng Yên sẽ làm 04 bài thi gồm 03 bài thi chung: Ngữ văn, Toán, 

Bài thi tổng hợp (cùng đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không 

chuyên) và 01 bài thi chuyên. 

ĐC.533 

 

 

 

 

 


