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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

 01.  Nhịp cầu bạn đọc. Tỉnh Hưng Yên//Người cao tuổi. - 2020. - 

Ngày 08 tháng 7. - Tr.13 

 Báo Người cao tuổi nhận được đơn, thư của cụ Lê Văn Chi (sinh năm 

1930), cụ Lê Thạch Bàn (sinh năm 1939) và ông Phạm Phú Chù (sinh năm 

1944) cùng ở thôn 1, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang tố cáo những vi phạm 

pháp luật về quản lý đất đai của các thế hệ lãnh đạo xã Xuân Quan từ năm 

1979 đến năm 2016. Theo các công dân, sự việc đã được Đoàn Thanh tra tỉnh 

Hải Hưng tiến hành thanh tra năm 1995 và phát hiện sai phạm là có thật, 

nhưng những cán bộ có sai phạm đều không bị xử lý, được “hạ cánh an 

toàn”, đất đai vẫn bị sử dụng trái pháp luật. Ngày 26/5/2020, UBND tỉnh 

Hưng Yên đã có văn bản giao cho Thanh tra tỉnh kiểm tra việc giải quyết đơn 

tố cáo của các công dân xã Xuân Quan,báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

30/6/2020. Như vậy các công dân của xã Xuân Quan có thể liên hệ với Thanh 

tra tỉnh Hưng Yên để có kết quả giải quyết sự việc. 

ĐC.2 

 

02.  C.Phú.  Hưng Yên: Phá đường dây đánh bạc công nghệ cao hơn 

20.000 tỷ đồng//Pháp luật Việt Nam. - 2020. - Ngày 04 tháng 7. - Tr.10 

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan điều tra đã triệt phá đường 

dây đánh bạc liên tỉnh, công nghệ cao với số tiền lên đến trên 20.000 tỷ đồng. 

Quá trình điều tra, ban chuyên án bắt giữ 20 đối tượng, trong đó 4 đối tượng 

cầm đầu 5 đại lý trong đường dây đánh bạc trên mạng Internet gồm: Lê Tuấn 

Vinh (sinh năm 1988) và vợ Trần Thị Ngân (sinh năm 1990) trú tại thị trấn 

Khoái Châu, huyện Khoái Châu; Hoàng Văn Tân (sinh năm 1988) và em trai 

Hoàng Văn Nhâm (sinh năm 1992) trú tại xã Hùng An, huyện Kim Động; còn 

lại 16 đối tượng khác trong đường dây có địa chỉ tại Hà Nội, Hải Dương, 

Quảng Ninh, Nghệ An, Bắc Giang...Qua khám xét, ban chuyên án thu được 

vật chứng gồm 38 chiếc điện thoại di động; 7 bộ máy vi tính các loại; gần 2 tỷ 

đồng tiền mặt; nhiều sim điện thoại, thiết bị kết nội mạng Internet và các vật 

chứng liên quan; đồng thời cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa hơn 100 tài 

khoản ngân hàng... 

             ĐC.226 

  

03.  Khoa Nguyễn.  Vụ “giết người tại Hưng Yên”: Có hay không 

đồng phạm giúp sức?//Pháp luật Việt Nam. - 2020. - Ngày 07 tháng 7. - Tr.10 

Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội chuẩn bị mở phiên tòa phúc 

thẩm xét xử bị cáo Trần Đình Thân (sinh năn1980, trú tại xã Trung Nghĩa, 

thành phố Hưng Yên) về tội giết người. Vụ án xảy ra ngày 12/2/2019, Trần 

Đình Thân đã dùng dao đâm trúng ngực phải nạn nhân là anh Trần Viết 

Đương (anh rể của bị cáo) sinh năm 1970, trú tại thôn Đào Đặng, xã Trung 
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Nghĩa. Vấn đề đang được chờ làm rõ trong vụ án này là: Có hay không đồng 

phạm giúp sức bị cáo Thân giết người, vì tại hiện trường vụ án còn có chiếc 

đòn gánh dính máu nạn nhân. 

ĐC.227 

 

 

KINH TẾ 

 

 

04.  ND.  Hưng Yên: Trên 680 trang trại hoạt động hiệu quả//Nông 

thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 06 tháng 7. - Tr.8 

Theo tổng hợp của Chi cục Phát triển nông thôn Hưng Yên, hiện nay 

toàn tỉnh có trên 680 trang trại. Các trang trại duy trì hoạt động đều phát 

triển ổn định, tích cực đầu tư để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

Tổng diện tích đất các trang trại đang sử dụng hơn 1.100 ha, tổng vốn đầu tư 

đạt hơn 900 tỷ đồng, thu hút gần 2.000 lao động tham gia. Năm 2019, tổng 

doanh thu của các trang trại đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, một số trang trại chăn 

nuôi, thủy sản có doanh thu cao trên 10 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, phát triển 

kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn như: Mô hình còn 

nhỏ lẻ, thiếu vốn, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, việc tiêu thụ sản phẩm 

và giá bán chưa ổn định… 

ĐC.42 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

          05.  Phạm Hà.  Hưng Yên nâng cao năng lực kiểm soát ô nhiễm môi 

trường//Nhân dân. - 2020. - Ngày 04 tháng 7. - Tr.5 

Những năm qua, ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước 

trên các sông, kênh, mương ở tỉnh Hưng Yên diễn biến ngày càng phức tạp, 

gia tăng. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tỉnh Hưng Yên đã đầu 

tư xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm truyền nhận dữ liệu quan trắc 

tự động chất thải, giám sát các nguồn xả chất thải lớn trên địa bàn tỉnh. Lắp 

đặt, vận hành bảy trạm quan trắc môi trường nước mặt và bốn trạm quan trắc 

nước thải tự động, liên tục, cố định tại các khu vực chịu tác động của nước 

thải từ các hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu, cụm công nghiệp, 

doanh nghiệp và ba trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục, cố 

định tại các khu vực chịu tác động từ khí thải của các nhà máy sản xuất công 

nghiệp có lưu lượng khí thải lớn, các phương tiện giao thông... 

ĐC.63 

 


