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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 

01.  Hoàng Tính. Tân Dân xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thành 

công//Nông thôn mới. - 2022. -  Số 628 tháng 9. - Tr.68-69 

Năm 2021, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu đã được UBND tỉnh Hưng 

Yên công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng kết chương trình 

xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua (2011-2021), xã Tân Dân đã huy 

động được gần 400 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó, các tầng lớp 

nhân dân tại địa phương ủng hộ trên 93 tỷ đồng bằng tiền mặt hoặc giá trị 

đất thổ cư và ngày công lao động. Tỷ lệ hộ nghèo của xã Tân Dân khi bắt đầu 

thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2011 là 20%; khi đạt nông thôn mới 

năm 2016 là 9,3%; năm 2020 không còn hộ nghèo. Thu nhập của người dân 

không ngừng tăng qua các năm: Năm 2011 đạt 20,9 triệu đồng/người/năm; 

năm 2016 đạt 46 triệu đồng/người/năm; năm 2020 đạt 75,7 triệu 

đồng/người/năm và năm 2021 đạt 80,7 triệu đồng. 

ĐC.2 

 

02.  Khang Chánh. Sau vụ trốn thuế, hải quan có nâng mức kiểm tra với 

Ngọc Thiện?//Pháp luật Việt Nam. - 2022. - Ngày 19 tháng 9. - Tr.10; cũng 

xem: Pháp luật Việt Nam. - 2022. - Ngày 17 tháng 9. - Tr.10 

Lợi dụng chính sách ưu đãi miễn thuế xuất khẩu của nhà nước với 

Công ty mình, bà Đỗ Hồng Hạnh (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ngọc 

Thiên, trụ sở thôn Đông Mai, xã Chi Đạo, huyện Văn Lâm) đã khai báo gian 

dối hơn 848 tấn quặng thành chì dạng thỏi để trốn thuế khi xuất khẩu. Tòa án 

nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên bị cáo Hạnh phạm tội “vận chuyển 

trái phép hàng hóa qua biên giới”, phạt tiền 1 tỷ đồng; tịch thu toàn bộ số 

quặng... Với những doanh nghiệp đã từng vi phạm nghiêm trọng như Ngọc 

Thiện, cơ quan hải quan cần “để mắt”, kiểm tra nghiêm ngặt, có như vậy thì 

doanh nghiệp mới không tiếp tục tái phạm. 

ĐC.2 

 

 03.  Hạ Linh. Mâu thuẫn lúc đi hát karaoke, nam thanh niên bị đâm tử 

vong//An ninh Thủ đô. - 2022. - Ngày 22 tháng 9. - Tr.15; cũng xem: Đời 

sống và Pháp luật. - 2022. - Ngày 22 tháng 9. - Tr.13 

 Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Chu 

Xuân Trường (sinh năm 2003, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) 

để điều tra về hành vi “giết người”. Theo cơ quan điều tra, Trường và B.A.D 

(sinh năm 1998, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đều là công nhân tại Dự án 

khu đô thị Vinhomes Ocean park 2. Sáng 18/9/2022, sau khi ăn sáng, Trường 

và D cùng một số công nhân khác đi hát karaoke. Khi đến quán hát, do không 

có tiền nên Trường đòi về, nhưng D níu kéo ở lại nên cả hai xảy ra mâu 

thuẫn. Sau đó, D hẹn Trường ra quán bida ở chân cầu vượt đường 5B thuộc 
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địa phận thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang để nói chuyện giải 

quyết mâu thuẫn. Tại đây, Trường và D đã xảy ra xô xát, Trường đã dùng dao 

chuẩn bị từ trước đâm 1 nhát trúng vào ngực trái của D, khiến nạn nhân tử 

vong. 

      ĐC.226 

 

 04.  Đỗ Tuấn Anh.  Đầu tư bitcoin thua lỗ, nam thanh niên thuê xe ô 

tô đem bán để trả nợ//Đời sống và Pháp luật. - 2022. - Ngày 21 tháng 9. - 

Tr.15 

 Ngày 15/9/2022, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 10 

năm tù đối với bị cáo Dương Mạnh Hùng (sinh năm 1994, trú tại thị trấn Như 

Quỳnh, huyện Văn Lâm) về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả 

con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Theo cơ quan điều tra, bị cáo Hùng 

đã vay mượn tiền của bạn bè và người thân để sử dụng vào mục đích cá nhân 

và đầu tư tiền ảo “bitcoin” nhưng bị thua lỗ. Nhận thấy thủ tục cho thuê xe ô 

tô của anh Nguyễn Tiến Đạt đơn giản nên Hùng đã nảy sinh việc thuê xe ô tô 

và làm giả giấy tờ xe để mang bán, cầm cố lấy tiền trả nợ. 

       ĐC.226 

 

 05.  Vũ Hải Minh. Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên: Ba điểm nhấn 

của nhiệm kỳ VI//Cựu chiến binh Việt Nam. - 2022. - Ngày 21 tháng 9. - 

Tr.11 

 Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Hưng Yên xây 

dựng các cấp Hội vững mạnh, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ của 

Hội và địa phương. Trong đó, có ba nhiệm vụ nổi bật, tạo nên điểm nhấn là: 

Xây dựng các mô hình tự quản; thực hiện phong trào thi đua “CCB giúp nhau 

giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện. 

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB tỉnh xác định: Thực hiện đồng bộ, toàn diện 

các nhiệm vụ của Hội, nhất là tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua, 

nhân rộng các điển hình tiên tiến; tạo sự đột phá trong xây dựng Hội vững 

mạnh; đội ngũ hội viên gương mẫu, uy tín, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, 

chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, chính quyền và Nhân dân. 

       ĐC.258 

 

 

KINH TẾ 

 

 
06.  Hà Lan - Doãn Hưng. Làng nghề sản xuất đồ chơi trung thu Ông 

Hảo gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống//Làng nghề Việt Nam. - 2022. - Số 

37 tháng 9. - Tr.12-13 

Làng Ông Hảo nổi tiếng với nghề làm trống lâu đời. Khoảng chục năm 

gần đây người dân bắt đầu sản xuất thêm những loại mặt nạ giấy bồi, đầu 
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lân, sư tử... Mùa Trung thu năm nay, số lượng đặt hàng tăng lên gấp 3, gấp 4 

lần so với 2 năm qua (do ảnh hưởng của dịch Covid-19). Công việc của 

những người thợ sản xuất đồ chơi Trung thu truyền thống không chỉ giúp họ 

mang lại thu nhập, cải thiện cuộc sống mà còn góp phần gìn giữ những giá trị 

văn hóa truyền thống của dân tộc.  

ĐC.479   

 

 

NHÂN VẬT 

 

 

07.  Đoàn Tuấn. Hải Thượng Lãn Ông với góc nhìn "Làm quan là biển 

hoạn nạn"//Văn Nghệ. - 2022. - Ngày 24 tháng 9. - Tr.11 

 Tương truyền, dòng họ Lê Hữu Trác có nhiều người đỗ đạt, làm quan 

trong triều: Cha ông từng đỗ Đệ tam giáp Tiến sĩ, làm Thị lang Bộ Công triều 

Lê Dụ Tông, gia phong chức Ngự sử, khi mất được truy tặng hàm Thượng 

thư. Nếu theo con đường khoa cử, Lê Hữu Trác nhất định sẽ được nâng đỡ và 

trọng dụng. Song có lẽ, do thiên hướng, ông tỏ ra lãnh đạm với việc quan 

trường. Không những nắm vững nghề thuốc, Lê Hữu Trác còn học thêm binh 

thư, ông gia nhập quân đội với mong ước dùng những kiến thức về nghề 

thuốc của mình để áp dụng vào thực tế. Song môi trường quân đội thời ấy 

không được như ông nghĩ. Chỉ một năm sau, ông rời bỏ áo lính, về Hương 

Sơn, làm nhà dưới chân núi. Ông tự ví mình như một người lười, không ham 

giàu sang, không thích công danh, chỉ thích làm theo sở nguyện của mình. 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác lo sợ về nghề làm quan và gọi đó là “biển 

hoạn nạn”. 

    ĐC.05(91) 

 

 

 

 

 


