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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Hưng Giang.  Hưng Yên: Phạt Công ty Mỹ Việt gần 200 triệu đồng 

do gây ô nhiễm//Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 23 tháng 5. - Tr.6 

UBND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Thương mại và Công 

nghiệp Mỹ Việt (có văn phòng giao dịch tại số 36 Cát Linh, Đống Đa, Hà 

Nội, nhà máy sản xuất tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Đạo, huyện 

Văn Lâm) chuyên hoạt động sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu 

xây dựng. Công ty Mỹ Việt bị xử phạt do đã xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật 

về chất thải từ 3 lần đến 5 lần. Tổng số tiền xử lý vi phạm là 199 triệu đồng. 

ĐC.2 

 

02. Hưng Giang.  Hưng Yên tăng cường xử lý vi phạm khai thác, kinh 

doanh cát sỏi//Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 20 tháng 5. - Tr.14 

Trước tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong việc khai thác cát 

trái phép diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Công an 

tỉnh đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác, tập kết bến 

bãi, kinh doanh cát, sỏi. Lực lượng Cảnh sát môi trường được giao nhiệm vụ 

chủ động phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, 

thành phố đẩy mạnh công tác nghiệp vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật trong hoạt động cấp phép, quy hoạch, thăm dò, khai thác, kinh 

doanh cát, sỏi trên tuyến sông Hồng, sông Luộc. 

              ĐC.226 

 

03. Minh Sơn. Đột kích 12 điểm đánh bạc trong đường dây lô đề 

“khủng” ở Hưng Yên//Đời sống và Pháp luật. - 2019. - Ngày 22 tháng 5. - 

Tr.3 

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã đột kích 12 địa điểm đánh bạc dưới 

hình thức bán số lô, số đề tại 7 xã của huyện Ân Thi gồm: Đào Dương, Xuân 

Trúc, Tân Phúc, Quang Vinh, Vân Du, Bãi Sậy, Đặng Lễ. Cơ quan công an 

đã bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và khám xét khẩn cấp 

11 đối tượng. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ gần 650 triệu đồng; 2 

máy fax, hàng chục bảng cáp đề với tổng giá trị số tiền giao dịch khoảng gần 

1tỷ đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan; đồng thời làm rõ vai trò chủ lô 

đề của 2 bố con Nguyễn Văn Quyết (sinh năm1965) và Nguyễn Văn Tới (sinh 

năm 1991) ở xã Tân Phúc, Chu Văn Tặng (sinh năm 1979, ở xã Đào Dương). 

Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ 11 đối tượng, đang 

tiếp tục triển khai khám xét 24 địa điểm thư ký lô đề trong đường dây và tiếp 

tục điều tra mở rộng vụ án. 

              ĐC.226 
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04.  Đánh bạc quy mô lớn//Nhân dân. - 2019. - Ngày 21 tháng 5. - Tr.8 

Ngày 20/5/2019, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Phòng Cảnh sát 

hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt và khám xét khẩn 

cấp nơi ở của 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc; thu giữ 15 điện thoại 

di động,3 máy tính xách tay, một lượng lớn tiền mặt, phong tỏa nhiều tài 

khoản ngân hàng của các đối tượng với số dư trong các tài khoản hàng tỷ 

đồng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng giao 

dịch đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng và liên quan đến 113 đại lý của đường dây 

đánh bạc này tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ đoạn của các đối 

tượng là mở tài khoản làm đại lý cấp hai cho các trang web đánh bạc trực 

tuyến, các con bạc dùng tiền thật để quy đổi tiền ảo tham gia đánh bạc. Khi 

chơi xong, các con bạc sẽ được các đối tượng quy đổi tiền ảo thành tiền thật. 

Đây là nhóm đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc đã bị lực lượng 

Công an triệt phá, bắt giữ vào tháng 01/2019. 

              ĐC.226 

 

          05.  Phạm Chi.  Công đoàn các Khu Công nghiệp Hưng Yên:10 năm 

đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động//Lao động. - 2019. - Ngày 

18 tháng 5. - Tr.5 

Năm 2019, đánh dấu Công đoàn các Khu Công nghiệp (KCN) tỉnh 

Hưng Yên tròn 10 năm đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động. 

Hoạt động của Công đoàn các KCN đã góp phần tích cực vào việc duy trì mối 

quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và ổn định, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư 

đến với Hưng Yên. Một trong những hoạt động quan trọng được đơn vị đặc 

biệt quan tâm trong thời gian qua là tham gia quản lý nhà nước, hoạch định 

chiến lược phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh và chăm lo, bảo vệ quyền 

lợi người lao động. 

              ĐC.26 

 

06.  Trần Huế.  Liên đoàn Lao động thành phố Hưng Yên//Lao động. - 

2019. - Ngày 23 tháng 5. - Tr.5 

Nhân Tháng Công nhân năm 2019, Liên đoàn Lao động thành phố 

Hưng Yên đã thăm, tặng quà 6 công nhân, viên chức, người lao động có hoàn 

cảnh khó khăn của các công đoàn cơ sở trực thuộc. Các đoàn viên được thăm 

hỏi, tặng quà đã bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của tổ chức công 

đoàn, coi đây là niềm động viên đối với người lao động và hứa sẽ tiếp tục nỗ 

lực lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, các 

công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố cũng đăng ký mỗi 

đơn vị một phần việc ý nghĩa hướng về công nhân, viên chức, người lao động. 

              ĐC.26 
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KINH TẾ 

 

 

07.  Thanh Thảo.  Mô hình sản xuất giống lúa Đài Thơm 8 tại Hưng 

Yên: Hấp dẫn cả nhà nông, cán bộ nông nghiệp//Nông thôn ngày nay. - 2019. 

- Ngày 21 tháng 5. - Tr.11 

Là giống lúa bản quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây 

trồng Việt Nam (Vinaseed) Đài Thơm 8 đã khẳng định những ưu điểm về sức 

chống chịu sâu bệnh, năng suất cao, chất lượng gạo ngon, thích nghi với 

nhiều loại đất khác nhau (Mỹ Hào, Ân Thi, Phù Cừ) có thể thay thế các giống 

lúa đã bị thoái hóa như Bắc Thơm 7. Giống lúa Đài Thơm 8 đã chính thức 

được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận, phù hợp gieo cấy 

với tất cả các vùng sinh thái trong cả nước và đã được thị trường đón nhận từ 

rất lâu. 

              ĐC.424.11 

 

08.  Thái Bình.  Hưng Yên giảm diện tích Khu đô thị Dream City 

xuống còn gần 458ha//Khoa học và Đời sống. - 2019. - Ngày 20 tháng 5. - 

Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Dream City do Công 

ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư. Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết có quy mô khoảng 457,92ha (giảm hơn 10 ha so với ban đầu) dân số dự 

kiến khoảng 65.000 người, tổng mức đầu tư 33.000 tỷ đồng, thời gian thực 

hiện từ năm 2018-2025. Phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch Khu đô 

thị sinh thái Dream City tại huyện Văn Giang được thực hiện trên địa phận 

quản lý của 2 xã Long Hưng và Nghĩa Trụ. UBND tỉnh giao chủ đầu tư chủ 

trì, phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị tư vấn lập quy hoạch cùng với 

UBND huyện Văn Giang, UBND 2 xã Long Hưng, Nghĩa Trụ tiến hành lập 

quy hoạch, lấy ý kiến nhân dân trong khu vực và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo 

đúng yêu cầu về trình tự, quy cách lập đồ án quy hoạch xây dựng. 

              ĐC.44 

 

 

LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

 

09. Mai Ngoan.  Công bố bảo vật quốc gia tượng Phật Quan Âm chùa 

Mễ Sở//Công an nhân dân. - 2019. - Ngày 24 tháng 5. - Tr.6 

Ngày 23/5/2019, tại chùa Mễ Sở, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên đã công bố Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 14/12/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia đối với tượng Phật 

nghìn mắt nghìn tay (Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn). Đây là pho tượng cổ 
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quý hiếm, là một trong ba kiệt tác đỉnh cao của nghệ thuật tạo tác tượng 

Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn cổ ở nước ta. Tượng Quan Âm Thiên Thủ 

Thiên Nhãn chùa Mễ Sở là hiện vật gốc độc bản, có hình thức thể hiện độc 

đáo, được các nghệ nhân xưa tạo tác hoàn toàn bằng kỹ thuật điêu khắc thủ 

công truyền thống hết sức công phu, tiêu biểu cho nền mỹ thuật đầu thế kỷ thứ 

XIX. Đây là pho tượng Phật có số lượng tay nhiều nhất nước ta hiện nay với 

1.014 cánh tay.... 

ĐC.96 

  

10. Hồng Ngọc.  Kiến trúc nghệ thuật ở Đền Phủ Vị//Hưng Yên. - 

2019. - Ngày 24 tháng 5. - Tr.3 

Đền Phủ Vị xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên được xây dựng từ 

đầu thế kỷ XIX (1907) thờ Hoàng Điện Thái Chiêu Nghi Nguyễn Thị Ngọc 

Toản là cung phi Triều nhà Mạc (1527-1595). Trải qua nhiều biến thiên của 

lịch sử ngôi đền vẫn giữ được nguyên vẹn giá trị kiến trúc nghệ thuật và nhiều 

hiện vật quý như: Cuốn thư, đại tự, ngai thờ, câu đối, cửa võng, 3 đạo sắc 

phong... 

ĐC.96 

 

 

  

 

 

      

      

       

 

 

 

 

 


