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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01. Đức Sơn. Vì sao Sở Y tế Hưng Yên “bưng bít” thông tin đấu 

thầu?//Đại đoàn kết. - 2021. - Ngày 13 tháng 7. - Tr.10 

Ngày 23/10/2020, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Hưng Yên đã ký ban hành Quyết định số 2473/QĐ-UBND về việc phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị y tế 

trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên. Gói thầu có giá 37 tỷ 511 triệu đồng, lấy nguồn 

ngân sách nhà nước bố trí cho Sở Y tế để mua sắm trang thiết bị y tế cho các 

đơn vị trực thuộc năm 2020. Nhưng, thay vì công khai, minh bạch công tác 

đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế sử dụng nguồn tiền ngân sách nhà nước, 

Sở Y tế Hưng Yên lại che giấu thông tin. Sự bất thường này khiến dư luận 

không khỏi hoài nghi về dấu hiệu tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác đấu 

thầu.   

ĐC.2 

 

02.  Anh Minh.  Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo xuất khẩu lao 

động đi Slovakia//Công an nhân dân. - 2021. - Ngày 15 tháng 7. - Tr.8 

Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi 

tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Tuấn Anh (sinh năm 

1989, thôn  Đồng Tỉnh, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang) và Lê Văn Đạt (sinh 

năm 1989, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi 

lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận hồ sơ đưa người đi xuất khẩu 

lao động tại Slovakia. Đánh vào tâm lý muốn đi làm việc với mức lương cao ở 

nước ngoài và muốn nhanh chóng hoàn thành thủ tục, hai đối tượng trên đã 

tự mạo danh là nhân viên của Công ty Cổ phần thương mại phát triển quốc tế 

Bảo Minh, trực tiếp tư vấn, thỏa thuận, hứa hẹn...với mức chi phí khoảng 

8.000-10.000USD/người. Từ đầu năm 2021 đến nay, 2 đối tượng trên đã lừa 

đảo thành công 9 lao động nộp hồ sơ, nộp tiền để xuất cảnh đi Slovakia với 

tổng số tiền chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. 

ĐC.226 

 

03.  PV. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô gần 200 tỷ 

đồng//Đại đoàn kết. - 2021. - Ngày 14 tháng 7. - Tr.10; cũng xem: Nhân dân. 

- 2021. - Ngày 14 tháng 7. - Tr.7; Phụ nữ Việt Nam. - 2021. - Ngày 14 tháng 

7. - Tr.15 

Ngày 13/7/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối 

hợp với một số đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá với 

quy mô gần 200 tỷ đồng trước trận chung kết Euro 2021. Cơ quan chức năng 

đã bắt giữ 5 đối tượng: Phạm Văn Thao (sinh năm 1991), Vũ Văn Luân (sinh 

năm 1992), Vũ Duy Hậu (sinh năm 1993), Nguyễn Chí Hướng (sinh năm 

1991), Lương Văn Chuẩn (sinh năm 1989) đều trú tại thị xã Mỹ Hào. Lực 
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lượng chức năng thu giữ: 2 xe ôtô, 2 máy vi tính, 1 máy tính bảng, 9 điện 

thoại di động cùng một số thiết bị thu phát sóng wifi, hơn 1.000 trang tài liệu 

cá độ bóng đá và gần 400 triệu đồng tiền mặt, tiền trong tài khoản ngân hàng 

của các đối tượng. Thông qua các tài liệu điều tra thu thập được, lực lượng 

Công an xác định từ đầu tháng 6/2021 đến nay đường dây trên đã lợi dụng 

Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2020) và Cúp bóng đá Nam Mỹ (COPA 

AMERICA 2021) để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng 

đá trên trang mạng "bong88.com" với số tiền giao dịch khoảng gần 200 tỷ 

đồng. 

ĐC.226 

 

 

KINH TẾ 

 

 

04.  Tuấn Nguyễn.  Hưng Yên: Khoanh nợ, xóa nợ thuế cho trên 2.400 

người nộp thuế//Thời báo Tài chính Việt Nam. - 2021. - Ngày 14 tháng 7. - 

Tr.12 

Thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ 

tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế 

không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hưng Yên đã thực 

hiện khoanh nợ cho 1.871 người nộp thuế với số tiền 516 tỷ đồng, xóa nợ cho 

559 người nộp thuế với số tiền 31 tỷ đồng. Hiện nay, công tác thu hồi nợ đang 

gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp cố tình chây ỳ nợ thuế, cũng có 

nhiều doanh nghiệp trong tài khoản ngân hàng không còn tiền để cưỡng chế 

thu hồi nợ thuế. 

ĐC.4 

 

  05.  Ngọc Mai. Hưng Yên: Hỗ trợ tiêu thụ trên 100 tấn nông 

sản//Nông thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 14 tháng 7. - Tr.8 

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Dạy nghề và Hỗ 

trợ nông dân tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động kết 

nối với Trung tâm hỗ trợ nông dân, nông thôn của Trung ương Hội, Hội Nông 

dân các tỉnh, thành để kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân trong và ngoài 

tỉnh. Hội đã tổ chức các điểm bán hàng lưu động trợ giúp nông dân trong tỉnh 

và các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Hải Dương, Bắc Giang, Sóc Trăng....tiêu thụ 

116,5 tấn nông sản trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19. 

ĐC.4 
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06.  Nhật Thu.  Hội nghị tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên quy mô quốc 

tế//Pháp luật Việt Nam. - 2021. - Ngày 14 tháng 7. - Tr.12 

Ngày 15/7/2021, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bộ Công Thương 

tổ chức “Hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên 

năm 2021”. Hội nghị sẽ được thực hiện theo phương thức trực tiếp kết hợp 

trực tuyến, với điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, kết nối 

với 15 điểm cầu tỉnh, thành trong nước, gần 60 điểm cầu chính ở nước ngoài 

từ 21 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới gồm Anh, Australia, Ấn Độ, Hà 

Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Pháp, Singapore, 

Trung Quốc....Dự kiến hội nghị sẽ có quy mô gần 1.000 đại biểu tham dự từ 

các điểm cầu. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra hoạt động “Khởi động 

chương trình đưa nhãn và nông sản Hưng Yên lên Sàn thương mại điện tử”, 

chương trình ký kết hợp tác tạo điều kiện lưu thông, tăng cường hỗ trợ tiêu 

thụ nhãn và nông sản Hưng Yên tại các kênh phân phối ở thị trường trong 

nước. 

ĐC.4 

 

07.  Thu Hà. “Chắp cánh” thương hiệu hương Bảo Khê//Nông thôn 

ngày nay. - 2021. - Ngày 15 tháng 7. - Tr.8-9 

Thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên có trên 200 hộ gia đình, 

trong đó có tới 160 -170 hộ vẫn duy trì nghề làm hương truyền thống. Với 

700 triệu mà Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 12 hội viên vay để đầu tư xây dựng 

nhà xưởng, mua máy móc, nguyên vật liệu để sản xuất hương thơm đã tạo 

việc làm ổn định, tăng thu nhập bền vững từ 200-500 triệu đồng/hộ/năm 

ĐC.47 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


