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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 
 

 

 

01.  Nam Du.  Khởi tố 8 đối tượng về hành vi đánh bạc//Pháp luật và 

Xã hội. - 2020. - Ngày 22 tháng 02. - Tr.13  

 Ngày 21/02/2020, Công an huyện Khoái Châu cho biết đã khởi tố vụ 

án, khởi tố 8 đối tượng về tội danh đánh bạc, gá bạc. Theo cơ quan điều tra, 

trước đó, tổ công tác Công an huyện Khoái Châu phối hợp với Công an xã An 

Vỹ tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Cương, sinh 

năm 1966, thôn Thượng, xã An Vỹ. Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang 

16 đối tượng đang đánh bạc, thu giữ hơn 52 triệu đồng cùng nhiều tang vật 

có liên quan. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và đưa các đối tượng về 

trụ sở để đấu tranh, qua đó làm rõ hành vi của Cương và các đối tượng liên 

quan. Vụ án đang tích cực được điều tra, mở rộng. 

      ĐC.226 
 

02.  H. Thành.  Liệt sĩ Triệu đã về với đất mẹ quê hương//Tiền phong. - 

2020. - Ngày 22 tháng 02. - Tr.10 

Sau 48 năm nằm lại ở chiến trường Đường 9-Khe Sanh, tỉnh Quảng 

Trị, ngày 21/2/2020, liệt sĩ Đỗ Văn Triệu đã được thân nhân đón về với đất 

mẹ nhờ những thông tin ghi trên mảnh giấy đựng trong chiếc lọ thủy tinh 

chôn cùng hài cốt. Trước đó, ngày 16/02/2020, đội quy tập hài cốt liệt sĩ 

Đoàn kinh tế quốc phòng 337 phát hiện một hài cốt liệt sĩ ở Trung tâm giáo 

dục thường xuyên huyện Hướng Hóa (cũ). Rất nhiều di vật được tìm thấy, 

trong đó có một lọ thủy tinh, bên trong chứa mảnh giấy ghi đầy đủ thông tin 

của liệt sĩ Đỗ Văn Triệu, sinh năm 1950, quê quán: Thọ Bình, Tân Quang, 

Hải Hưng (nay là tỉnh Hưng Yên). 

              ĐC.257 

 

KINH TẾ 

 
 

03.  Ngọc Thủy.  Chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi ở Khoái Châu. 

Hướng đi mang lại hiệu quả//Kinh  tế nông thôn. - 2020. - Ngày 21 tháng 02. 

- Tr.11 

Khoái Châu được đánh giá là huyện có nhiều thành công trong chuyển 

đổi cơ cấu nông nghiệp, việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây 

có giá trị kinh tế cao như: nhãn, chuối tiêu hồng, cây dược liệu...thực sự đã 

phát huy được hiệu quả. Nhiều gia đình từ khi chuyển đổi cây trồng đã có thu 

nhập hàng trăm triệu đồng/năm, thậm chí có hộ trồng cây cảnh, cây có múi 

có thu nhập hàng tỷ đồng/năm, cuộc sống của người dân không ngừng được 

cải thiện và nâng cao. Đây là hướng đi đúng và trúng mà Khoái Châu đã 

triển khai thực hiện, giúp huyện sớm đạt chuẩn nông thôn mới.  

ĐC.42 
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