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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 
 

01.  Trung Dung.  Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác quản 

lý và bảo vệ môi trường tại tỉnh Hưng Yên//Tài nguyên và Môi trường. - 

2019. -  Ngày 21 tháng 3. - Tr.2 

Ngày 20/3/2019, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Tổng cục Môi trường và đơn vị liên quan đã kiểm tra công tác quản lý và bảo 

vệ môi trường tại Hưng Yên. Đoàn công tác đã đi thị sát dây chuyền xử lý rác 

thải của Công ty TNHH Sa Mạc Xanh (phường An Tảo, thành phố Hưng Yên) 

và làng nghề tái chế chì Đông Mai (xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm). 

              ĐC.2 

 

02.  Hà Lan. Hưng Yên: Thanh tra huyện Văn Giang ngăn cản công dân 

thực hiện quyền mời luật sư?//Công lý. - 2019. - Ngày 22 tháng 3. - Tr.8-9 

Nhiều hộ dân ở thôn Đại Tài, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang đồng 

loạt viết đơn tố cáo Thanh tra huyện Văn Giang có hành vi ngăn cản công 

dân thực hiện quyền mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

tại Thanh tra huyện ngày 11/3/2019. Theo giấy mời, vào 15 giờ ngày 

11/03/2019, các hộ dân đã có mặt tại trụ sở Ban tiếp công dân, Thanh tra 

huyện Văn Giang để làm việc về vụ khiếu kiện bà Lê Thị Lan, cán bộ địa 

chính xã lừa 15 hộ dân cho mượn đất để làm trang trại trong thời gian 10 

năm. Các hộ dân có mời các luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp. Tuy nhiên, khi đến địa điểm làm việc thì Thanh tra huyện đã không cho 

luật sư vào mà không đưa ra được bất kỳ căn cứ nào. Để bảo đảm quyền lợi 

hợp pháp của công dân, đề nghị các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh 

Hưng Yên làm rõ nội dung đơn thư tố cáo của người dân, đồng thời làm rõ có 

hay không việc Thanh tra huyện Văn Giang có hành vi ngăn cản công dân 

thực hiện quyền mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

công dân. 

              ĐC.2 

 

03.  Sinh Nguyễn - Văn Hùng.  Hưng Yên: Xã tiếp tay bán đất trái thẩm 

quyền, huyện bưng bít thông tin//Pháp luật Việt Nam. - 2019. - Ngày 17 tháng 

3. - Tr.17 

Theo phản ánh của người dân xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, trong nhiều 

năm qua, hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp, đất công tại các thôn Liêu 

Hạ, Nho Lâm đã bị bán trái thẩm quyền thông qua hoạt động tổ chức đấu 

thầu, xác nhận quyền sử dụng của chính quyền địa phương. Việc mua bán đất 

trái thẩm quyền ở đây diễn ra tràn lan khắp các thôn xóm và luôn có “bóng 

dáng” người thân của các cán bộ thôn, xã. Để làm rõ những khuất tất trong 

việc bán đất trái thẩm quyền tại xã Tân Lập, phóng viên Báo Pháp luật Việt 

Nam nhiều lần liên hệ và đến làm việc tại UBND huyện Yên Mỹ. Tuy nhiên, 
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đã nhiều tháng trôi qua UBND huyện Yên Mỹ vẫn im lặng, không có bất cứ  

động thái nào. 

              ĐC.2 

 

04.  Minh Sơn - PV.  Lý lịch bất hảo đối tượng chém trọng thương 

Trưởng, Phó Công an xã ở Hưng Yên//Đời sống và Pháp luật. - 2019. - Ngày 

19 tháng 3. - Tr.12-13 

Ngày 14/3/2019, tại trụ sở UBND xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, đối 

tượng Đỗ Đình Tiến đã đột nhập vào trụ sở bất ngờ dùng con dao đã chuẩn 

bị trước ra tay tấn công ông Nguyễn Phụng Huy, Trưởng Công an xã và ông 

Vũ Đồng Hiệu, Phó Công an xã Minh Đức. Cả hai nạn nhân đều bị thương 

nặng và phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Đối tượng Tiến 

là một công dân nằm trong danh sách “sổ đen” của địa phương, thường 

xuyên say xỉn, mắng chửi, thậm chí đánh người vô cớ, đã từng có 2 người vợ, 

2 người con nhưng do hôn nhân không hạnh phúc nên đã ly dị nhiều năm về 

trước. Hiện đối tượng Tiến đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra, Công an tỉnh 

Hưng Yên để tiếp tục làm rõ sự việc, hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị khởi tố theo 

quy định của pháp luật. 

              ĐC.226 

 

05.  Phi Long.  Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên bị phạt tới 265 triệu 

đồng vì đầu độc môi trường//Khoa học và Đời sống. - 2019. - Ngày 20 tháng 

3. - Tr.18 

UBND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Gia Anh 

Hưng Yên do xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép với số tiền lên tới 265 

triệu đồng. Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên có trụ sở tại xã Trung Hưng, 

huyện Yên Mỹ chuyên sản xuất kinh doanh, gia công sản xuất các sản phẩm 

Inox… 

              ĐC.226 

  

06.  Hữu Tuấn. Kỳ lạ Chủ tịch xã làm chết người, nhờ nhận tội thay chỉ 

bị án treo//Giao thông. - 2019. - Ngày 18 tháng 3. - Tr.11 

Cách đây gần một năm (23/3/2018), tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, 

chiếc xe Hyundai Getz màu đen, 5 chỗ của cựu Chủ tịch UBND xã Trung 

Nghĩa (thành phố Hưng Yên) Phạm Văn Thụy (sinh năm 1970) gây tai nạn 

giao thông khiến 4 học sinh thương vong. Sau đó ông Thụy bỏ trốn khỏi hiện 

trường và nhờ người "đóng thế", đến ngày 27/3/2018 mới ra đầu thú thừa 

nhận trực tiếp điều khiển phương tiện gây tai nạn. Ngày 10/10/2018, Tòa án 

nhân dân (TAND) huyện Tiên Lữ xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên 3 năm tù treo 

đối với ông Thụy về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông. Theo Luật 

sư Diệp Năng Bình, Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư thành 

phố HCM) cho rằng bản án của TAND huyện Tiên Lữ đã vi phạm nghiêm 

trọng pháp luật tố tụng hình sự vì đây là vụ án giao thông. Do bản án đã có 
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hiệu lực pháp luật nên cần phải tiến hành thủ tục giám đốc thẩm để xem xét 

lại bản án này. 

              ĐC.227 
 

07.  Đỗ Văn Túy.  Hưng Yên: 5/10 huyện, thành phố hoàn thành Đại 

hội MTTQ cấp xã//Đại đoàn kết. - 2019. - Ngày 22 tháng 3. - Tr.4 

Theo tổng hợp của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các 

huyện, thành phố, đến ngày 20/3/2019 toàn tỉnh có 5/10 huyện (Văn Lâm, Mỹ 

Hào, Phù Cừ, Ân Thi, Yên Mỹ) đã hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ 

Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024. 

ĐC.254 
 

08.  Vũ Thị Huê.  Công đoàn viên chức tỉnh Hưng Yên: Tổ chức Hội 

thi cán bộ nữ công cơ sở giỏi lần thứ nhất//Lao động. - 2019. - Ngày 22 tháng 

3. - Tr.5 

Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc, kỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày 15/3/2019, Công đoàn Viên chức tỉnh 

Hưng Yên tổ chức Hội thi “Cán bộ nữ công cơ sở giỏi” lần thứ nhất. Tham 

gia hội thi có 50 thí sinh đến từ 10 công đoàn cơ sở. Theo thể lệ, các thí sinh 

phải trải qua các phần thi chào hỏi, hỏi đáp kiến thức pháp luật, ứng xử tình 

huống và năng khiếu. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải đặc biệt cho 

Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh, giải nhất cho Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà 

nước.... 

ĐC.26 
 

 

KINH TẾ 

 
 

09.  Hải Tiến. Liên kết nuôi gà lai Đông Tảo//Nông nghiệp Việt Nam. - 

2019. - Ngày 19 tháng 3. - Tr.10 

Thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ hiện có hơn 100 hộ gia 

đình liên kết nuôi nhân giống gà lai Đông Tảo. Bình quân mỗi gia đình nuôi 

khoảng 500 gà bố, mẹ, nhiều hộ nuôi tới trên 1.000 con. Hầu hết sản lượng 

trứng sau đẻ đều được đưa vào máy ấp nở, con giống bán cho các gia đình 

chăn nuôi gà thương phẩm thông qua các chủ lò ấp trứng. Cách làm này tiện 

ích cho cả 3 bên, vừa phát huy được tính chuyên sâu của các thành viên trong 

chuỗi liên kết, vừa gia tăng thu nhập bền vững cho người chăn nuôi. Nhờ vậy, 

có nhiều gia đình nuôi nhân giống gà lai Đông Tảo ở Hoà Mục đã trở lên khá 

giả, xây được nhà cửa khang trang hiện đại. 

              ĐC.426.4 

 

10.  Nguyên Huân.  Hưng Yên: Hỗ trợ 48.000 đồng/kg khi tiêu hủy lợn 

nái, đực giống//Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 22 tháng 3. - Tr.3 
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UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định quy định mức hỗ trợ 

cho chủ vật nuôi bị tiêu hủy trên địa bàn do dịch tả lợn châu Phi được áp 

dụng như sau: 48.000đ/kg hơi đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác; 

32.000đ/kg hơi đối với lợn con, lợn thịt các loại. UBND tỉnh cũng cho biết, 

dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng. Tính đến 

ngày 18/3/2019, đã có gần 6.000 con lợn bệnh bị tiêu hủy. Hiện tỉnh đã có 

221 hộ, 79 thôn của 47 xã, 10 huyện bị dịch tả lợn châu Phi. 

ĐC.426.2 

 

11.  T. Bình. Vietracimex lập quy hoạch khu đô thị hơn 446 ha ở Hưng 

Yên//Khoa học và Đời sống. - 2019. -  Ngày 18 tháng 3. - Tr.13 

UBND tỉnh Hưng Yên đã có Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu 

xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Văn Giang, huyện Văn Giang. Chủ đầu tư 

lập quy hoạch phân khu xây dựng Đồ án là Tổng Công ty Cổ phần Thương 

mại Xây dựng-Vietracimex. Theo Quyết định, khu vực nghiên cứu lập quy 

hoạch phân khu có quy mô khoảng 446,90 ha, dân số dự báo khoảng 10.000 

người. Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng của quy 

hoạch chung xây dựng vùng bãi ngoài đê sông Hồng huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên đến năm 2030. Đồng thời, xây dựng khu đô thị mới kết hợp cải tạo 

các khu dân cư hiện hữu để thành một khu đô thị nhà vườn sinh thái, nghỉ 

dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại, dịch vụ, sinh thái nông nghiệp kỹ thuật 

cao; không gian kiến trúc cảnh quan đẹp; quỹ đất xây dựng được sử dụng tiết 

kiệm, hiệu quả... 

              ĐC.441 

 
 
 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 
 
 

 

12.  Hưng Giang. Hưng Yên: Sẽ có công trình cấp nước sạch và nhà 

tiêu hợp vệ sinh//Đại đoàn kết. - 2019. - Ngày 18 tháng 3. - Tr.5 

UBND tỉnh Hưng Yên đã có quyết định về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế 

xã thuộc chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường (VSMT) nông thôn 

dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Tỉnh sẽ tiến hành xây mới 

công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật 

chất, đảm bảo VSMT cho trạm y tế xã đạt chuẩn vệ sinh an toàn và nâng cao 

chất lượng khám, điều trị, chăm sóc, sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Dự án 

sẽ được thực hiện vào năm 2019, chủ đầu tư là Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 

Hưng Yên. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án là 840 triệu đồng và được xây 

dựng tại các xã Cẩm Ninh, Hồ Tùng Mậu của huyện Ân Thi; xã Tống Trân, 

Minh Tiến của huyện Phù Cừ. 

              ĐC.63 


