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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 
 

01. Xuân Tùng - Hạnh Nguyên. Công nhận 4 huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới//Đại đoàn kết. - 2019. - Ngày 18 tháng 10. - Tr. 2 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký các quyết định công nhận 4 

huyện:Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam), Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên), Thái Thụy, Tiền 

Hải (tỉnh Thái Bình) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Sau gần 9 năm xây 

dựng NTM, huyện Văn Lâm đã huy động gần 2,2 nghìn tỷ đồng đầu tư thực 

hiện các tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của huyện đạt 

trên 60 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,82%. Huyện có 

10/10 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 9/9 tiêu chí huyện 

NTM. 

              ĐC.2 

 

02. PV.  Hưng Yên đối thoại với doanh nghiệp chuyên đề thuế và hải 

quan//Nhân dân. - 2019. - Ngày 23 tháng 10. - Tr.2 

Ngày 22/10/2019, tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tuyên dương người 

nộp thuế tiêu biểu năm 2018 và đối thoại với doanh nghiệp chuyên đề về thuế, 

hải quan. Tại Hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã nêu những vướng mắc giữa 

doanh nghiệp với cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước về một số khoản 

thu liên quan đến đất đai, thời gian ưu đãi thuế sử dụng đất; kiến nghị giảm 

mức thuế xuất, nhập khẩu một số hàng hóa, nguyên vật liệu, góp phần nâng 

sức cạnh tranh hàng hóa của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế...Tại Hội 

nghị, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên biểu dương, trao tặng bằng khen, giấy khen cho 

hơn 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu chấp hành chính sách pháp luật thuế và 

đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước năm 2018. 

              ĐC.2 

 

03. Trần Sơn.  Chủ tịch huyện Văn Lâm “phớt lờ” chỉ đạo của lãnh đạo 

tỉnh Hưng Yên//Pháp luật Việt Nam. - 2019. - Ngày 20 tháng 10. - Tr.16 

Liên quan đến vụ việc, ông Đỗ Văn Mây (thôn Quang Trung, xã Lạc 

Hồng, huyện Văn Lâm) tố cáo ông Đỗ Xuân Hiền, nguyên Chủ tịch UBND xã 

Lạc Hồng có hành vi chỉ đạo Công ty TNHH Xây dựng Vận tải và Thương 

mại Thành Đạt san lấp ao Đoài trái phép, gây thiệt hại hàng tấn cá của gia 

đình ông. Sau đó UBND huyện Văn Lâm có văn bản kết luận sự việc có nhiều 

sai phạm, nhưng quyền lợi của ông Mây lại chưa được huyện này xem xét, bồi 

thường. Mặc dù đã có văn bản của Chủ tịch tỉnh Hưng Yên chỉ đạo lãnh đạo 

UBND huyện Văn Lâm cung cấp thông tin cho Báo Pháp luật Việt Nam về 

việc vụ việc trên nhưng đến nay sau nhiều tháng trôi qua lãnh đạo huyện vẫn 

im hơi lặng tiếng. 

              ĐC.226 
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04.  Gia Khánh.  Tranh cãi vụ án “thu nợ” tại Hưng Yên: Rắc rối tình 

tiết một khối tài sản nhưng 4 bên liên quan//Pháp luật Việt Nam. - 2019. - 

Ngày 24 tháng 10. - Tr.14 

Các cơ quan tố tụng tỉnh Hưng Yên đang điều tra sự việc xảy ra ngày 

16/9/2019, ông Trần Đức Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Bảo 

An dẫn theo nhiều người đến kéo 8 chiếc ô tô khách loại 47 chỗ ngồi ra khỏi 

Công ty Cổ phần cơ khí Ngô Gia Tự (xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ). Số xe 

này được Công ty Việt Hàn lưu giữ tại Công ty Cổ phần cơ khí Ngô Gia Tự. 

Trong văn bản mới nhất gửi cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, Ngân 

hàng TMCP Phương Đông OCB khẳng định 8 chiếc xe trên đã được OCB 

nhận thế chấp hợp pháp, đúng quy định pháp luật. Theo hồ sơ lưu giữ tại 

OCB, 8 chiếc xe này được Công ty Việt Hàn mua từ Công ty TNHH GB Hà 

Nội (lưu giữ tại Công ty Cổ phần cơ khí Ngô Gia Tự). Công ty Việt Hàn đã 

hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu và thế chấp số xe trên cho OCB từ năm 

2017. Đến ngày 03/9/2019, Công ty Bảo An ký hợp đồng mua bán nợ với 

Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB về 8 xe khách trên. 

              ĐC.226 

 

05.  Minh Trí.  Xét xử vụ án nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên 

ngày 29/10//Khoa học và Đời sống. - 2019. - Ngày 25 tháng 10. - Tr.2 

Ngày 29/10/2019, Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi sẽ mở phiên xét xử 

sơ thẩm vụ án dân sự liên quan đến việc nữ sinh N.T.H.Y bị các bạn đánh hội 

đồng tại Trường THCS Phù Ủng hồi cuối tháng 3/2019. Sau khi sự việc xảy 

ra, huyện đã ra quyết định bằng văn bản cụ thể: Hiệu trưởng và Phó Hiệu 

trưởng Trường THCS Phù Ủng bị cách chức, điều xuống làm giáo viên ở 

trường khác. Hiệu trưởng Nhữ Mạnh Phong xin nghỉ hưu sớm với lý do sức 

khỏe. Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A bị buộc dừng công tác giảng dạy, chuyển 

sang làm công việc hành chính. Hiện tại sức khỏe, tinh thần của nữ sinh 

N.T.H.Y ổn định và đã tốt nghiệp, 5 nữ sinh tham gia đánh bạn không được 

xét tốt nghiệp trong năm học 2018-2019. 

              ĐC.226 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KINH TẾ     

 

06. Tâm An.  Liều tái đàn người nuôi trúng đậm//Bưu điện Việt Nam. - 

2019. - Ngày 22 tháng 10. - Tr.11 

Hưng Yên là tỉnh đầu tiên trên cả nước phát hiện và trở thành điểm 

nóng của dịch tả lợn châu Phi, đã phải tiêu hủy gần 200.000 con lợn, chiếm 

tỷ lệ 30% tổng đàn. Dịch bệnh đã lây lan khắp 156 xã, phường, thị trấn của 

10 huyện, thị, thành phố. Giữa cơn bão dịch, vợ chồng chị Nguyễn Thị Duyên 

(xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu) đã quyết định tái đàn, tìm mua 400 con lợn 
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về nuôi. Kết quả, 4 tháng sau đàn lợn nhà chị đang chuẩn bị xuất bán giá 

63.000 đồng/kg, ước tính thu lãi khoảng 1,5 tỷ đồng. Thay vì nuôi theo 

phương thức truyền thống như nhiều hộ chăn nuôi khác, vợ chồng chị Duyên 

chọn chăn nuôi an toàn sinh học, tự sản xuất thức ăn sạch, phun thuốc sát 

trùng chuồng trại hàng ngày, rắc vôi bột khử trùng liên tục, người ngoài tuyệt 

đối không được ra vào trại, người trong gia đình cũng hạn chế tối đa việc đi 

ra ngoài trang trại… 

              ĐC.426.2 

 

 

  

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 

 

 

07. Lê Sỹ Tứ.  Nhạc sĩ Lê Mây - công dân ưu tú//Người cao tuổi. - 

2019. - Ngày 25 tháng 10. - Tr.4 

Dù không sinh ra ở Hà Nội nhưng với nhạc sĩ Lê Mây (quê xã Đoàn 

Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) Hà Nội là nơi ông mang nặng nghĩa 

tình, nơi nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ cho ông. Mỗi ca khúc ông sác tác đều là 

một tình cảm đong đầy với Hà Nội như: Hà Nội linh thiêng - hào hoa, Đêm 

thu Hà Nội, Quê hương ơi-Hà Nội ơi, Cà phê chiều Yên Phụ, Trăng về phố, 

Phía Tây thành phố…Sau nhiều năm gắn bó với sự nghiệp âm nhạc, nhạc sĩ 

Lê Mây đã sáng tác khoảng 300 ca khúc với nhiều đề tài thể hiện, từ thiếu 

nhi, quê hương, đất nước, đến tình yêu, tuổi trẻ…Với những đóng góp của 

ông cho nền âm nhạc nước nhà nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng, nhạc sĩ 

Lê Mây vinh dự được thành phố Hà Nội vinh danh là công dân Thủ đô ưu tú 

năm 2019. 

              ĐC.74 


