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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 
 

01.  Dương Nguyễn. Hưng Yên: Doanh nghiệp gian lận hồ sơ vẫn 

“bao thầu”//Đời sống và Pháp luật. - 2021. - Ngày 12 tháng 01. - Tr.17 

Thời gian gần đây, Công ty TNHH Thương mại Phúc Lộc Thịnh (trụ 

sở tại xã Mai Động, huyện Kim Động) nổi lên là doanh nghiệp “có tiếng 

tăm” khi liên tiếp trúng nhiều gói thầu giá trị lớn trên địa bàn huyện Kim 

Động. Mặc dù trong quá trình dự thầu, Công ty TNHH Thương mại Phúc Lộc 

Thịnh có dấu diệu gian lận hồ sơ nhưng vẫn dễ dàng “qua mặt” chủ đầu tư, 

khiến nhiều người đặt ra nghi vấn liệu có hay không việc “bắt tay” của đơn vị 

chấm thầu và nhà thầu để chia lợi nhuận từ gói thầu?  

ĐC.2 

 
 

KINH TẾ 

 

 

02.  Tuấn Nguyễn. Hưng Yên: Truy thu vào ngân sách hơn 41 tỷ đồng 

qua thanh tra, kiểm tra thuế//Thời báo Tài chính Việt Nam. - 2021. - Ngày 15 

tháng 01. - Tr.7 

Cục Thuế Hưng Yên cho biết, năm 2020, qua công tác thanh tra, kiểm 

tra, cơ quan thuế đã truy thu, truy hoàn vào ngân sách nhà nước được hơn 

41,6 tỷ đồng. Trong đó, truy thu qua thanh tra là 11,9 tỷ đồng; truy thu qua 

công tác kiểm tra là 29,7 tỷ đồng. Bên canh đó, Cục Thuế Hưng Yên đã ban 

hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính, giảm lỗ, giảm khấu trừ 

thuế. Trong đó, xử phạt 4,3 tỷ đồng, giảm lỗ 8,9 tỷ đồng, giảm khấu trừ 8,6 tỷ 

đồng. Quan kiểm tra, đơn vị đã xử phạt 9,3 tỷ đồng, giảm lỗ 123,9 tỷ đồng, 

giảm khấu trừ 6,6 tỷ đồng. 

ĐC.4 

 

03.  Đồng Thái. Bảo tồn và khai thác nguồn gen gà Đông Tảo//Nông 

nghiệp Việt Nam. - 2020. - Ngày 13 tháng 01. - Tr.4 

Gà Đông Tảo có nguồn gốc từ xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, đã 

được đưa vào chương trình “bảo tồn quỹ gen vật nuôi” từ năm 1992. Theo 

Viện Chăn nuôi, gà Đông Tảo ngoài việc nuôi bảo tồn tại xã Đông Tảo, 

huyện Khoái Châu, hiện nay giống gà này đã được phát triển tại một số địa 

phương khác như Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng và một số tỉnh phía Nam như 

Đồng Nai, Long An…Công tác bảo tồn, khai thác, phát triển nguồn gen giống 

gà Đông Tảo được thông qua quá trình nhân thuần và tuyển chọn giữ giống. 

Muốn nhân thuần, tuyển chọn nguồn nguyên liệu đảm bảo độ thuần chủng 

chúng ta chọn giới tính đực và cái phù hợp để ghép phối nhằm tăng nhanh số 

lượng với chất lượng tốt mà tránh được sự đồng huyết. 

ĐC.426.4 
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