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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

01.  Minh Phúc - Phạm Hạnh.  Ai làm biến dạng hành lang thoát lũ 

sông Hồng? “Sa mạc” cát lấn át lòng sông//Nông nghiệp Việt Nam. - 2020. - 

Ngày 15 tháng 9. - Tr.14 

Là xã giáp ranh giữa thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động, xã 

Phú Cường được quy hoạch là một trong những nơi chứa vật liệu xây dựng 

của thành phố Hưng Yên. Chính bởi vậy mà nơi đây quy tụ nhiều doanh 

nghiệp thuê đất kinh doanh vật liệu xây dựng. Theo thống kê của Hạt Quản lý 

đê thành phố Hưng Yên, tính đến ngày 20/8/2020, trên địa bàn xã Phú Cường 

có 5 bãi vật liệu xây dựng thì 100% doanh nghiệp chưa được UBND tỉnh cấp 

giấy phép chứa vật liệu tạm thời. Những bãi tập kết cát lên tới hàng vạn m
3
 

được chất cao như quả đồi ở vùng bãi ngoài sông Hồng khiến hành lang 

thoát lũ bị biến dạng. Đây là “điểm nóng” vi phạm pháp luật về phòng, 

chống thiên tai đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được giải quyết. 

            ĐC.2 

 

02.  Phạm Hà.  HĐND tỉnh Hưng Yên đổi mới, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động//Nhân dân. - 2020. - Ngày 13 tháng 9. - Tr.3 

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Hưng Yên đã triển khai thực 

hiện nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, mang lại 

hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và ra nghị quyết phát 

triển kinh tế, xã hội; góp phần quan trọng trong thực hiện những mục tiêu 

nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 

            ĐC.222 

 

03.  Võ Phương.  Viết tiếp bài: "Bà kêu thay cho cháu gái 12 tuổi với 

lời "tố"... bị xâm hại": Luật sư kiến nghị khi cơ quan công an không khởi tố 

vụ án//Pháp luật và Xã hội Chủ nhật. - 2020. - Ngày 13 tháng 9. - Tr.12-13 

Trước việc Công an huyện Yên Mỹ không khởi tố vụ án liên quan đến 

tố cáo của bà Phạm Thị C (sinh năm 1956, huyện Yên Mỹ) về việc: Trong 

khoảng thời gian từ tháng 6/2019 đến ngày 15/4/2020, đối tượng Nguyễn 

Minh Q (sinh 1989, hàng xóm) nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu 

Nguyễn Thị Minh T (sinh năm 2008, cháu nội bà C), luật sư Trần Trí Thanh 

(Văn phòng luật sư Tâm Đức) người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

cháu Minh T đã gửi đơn kiến nghị khẩn cấp tới các cơ quan chức năng. Bên 

cạnh đó, Cục Cảnh hình sự, Bộ Công an cũng thông báo đã nhận được đơn tố 

cáo của bà C và đã chuyển đơn đến Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương điều 

tra, giải quyết theo thẩm quyền. 

            ĐC.226 
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04.  Nam Du.  Nhận làm trung gian bán giấy tờ giả//Pháp luật và Xã 

hội. - 2020. - Ngày 12 tháng 9. - Tr.10 

Ngày 11/9/2020, Công an thị xã Mỹ Hào cho biết, đơn vị vừa ra quyết 

định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Minh, sinh năm 1988, 

trú tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ 

quan, tổ chức. Đối tượng Nguyễn Hữu Minh khai nhận đã đặt làm giả giấy 

phép lái xe và chứng chỉ sơ cấp nghề cho bản thân thông qua mạng xã hội để 

xin việc làm và được đơn vị tuyển dụng chấp nhận. Từ đó, Minh nghĩ rằng có 

nhiều người cũng có nhu cầu mua giấy tờ giả để phục vụ các mục đích cá 

nhân nên đã nảy sinh ý định nhận làm giả giấy tờ để kiếm tiền chênh lệch. Từ 

2019 đến nay, Minh đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ làm giả các loại giấy 

tờ như: Giấy phép lái xe, chứng chỉ sơ cấp nghề, giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất… 

            ĐC.226 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO  

 

 

05.  Quách Dương.  Huyện Văn Lâm - Hưng Yên: Phát hiện đổ trái 

phép hơn 100 tấn chất thải//Giáo dục và Thời đại. - 2020. - Ngày 10 tháng 9. - 

Tr.13 

Sau khi Báo Giáo dục và Thời đại đăng bài "Nghi vấn Công ty nấu chì 

đổ thải trái phép", UBND huyện Văn Lâm đã vào cuộc. Qua xác minh, phát 

hiện khoảng 100 tấn chất thải được Công ty TNHH Ngọc Thiên tập kết trái 

quy định. Tuy nhiên, chính quyền huyện Văn Lâm không ban hành quyết định 

xử phạt khiến dư luận đặt câu hỏi có hay không sự "bao che" của cơ quan 

chức năng đối với những sai phạm của Công ty TNHH Ngọc Thiên? 

            ĐC.63 

 

06.  Thanh Bình.  Du lịch Hưng Yên: Tìm hướng phục hồi sau đại 

dịch//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 16 tháng 9. - Tr.4 

Du lịch Hưng Yên thời gian gần đây đã dần định hình chỗ đứng trong 

lòng du khách. Những điểm đến như: Di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, 

làng Nôm cổ, xã Đại Đồng, huyện văn Lâm...ngày càng thu hút đông đảo du 

khách trong nước và quốc tế. Xác định du lịch còn nhiều tiềm năng, tỉnh 

Hưng Yên đã tích cực đẩy mạnh các giải pháp nhằm hồi phục và phát triển 

sau đại dịch Covid - 19.. 

            ĐC.699 
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07.  Gia Khôi.  Gia hạn thời gian dự thi thiết kế sản phẩm quà tặng du 

lịch Hưng Yên//Du lịch. - 2020. - Ngày 10 tháng 9. - Tr.12 

Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi Thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du 

lịch Hưng Yên vừa thông báo gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi Thiết 

kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Hưng Yên năm 2020. Theo đó, 

thời gian nhận tác phẩm dự thi sẽ được gia hạn thêm 02 tháng, hạn chót nhận 

tác phẩm dự thi là ngày 31/10/2020. BTC sẽ chấm giải vào tháng 11/2020 và 

tổng kết, trao giải cuộc thi trong tháng 12/2020. Cuộc thi Thiết kế sản phẩm 

lưu niệm, quà tặng du lịch Hưng Yên được phát động từ ngày 04/5/2020. Yêu 

cầu đối với tác phẩm dự thi phải hoàn chỉnh, đa dạng về chất liệu và màu 

sắc; sản phẩm phải mang được ý nghĩa, nội dung khái quát giới thiệu, quảng 

bá hình ảnh tỉnh Hưng Yên; tập trung vào các chủ đề là hình ảnh đại diện 

tiêu biểu về điểm đến, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc, di tích lịch 

sử, di sản văn hóa, lễ hội, ẩm thực mang đậm nét văn hóa đặc trưng của vùng 

quê xứ nhãn. 

            ĐC.699 

 

      

  

 


