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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 

01.  Đỗ Phú Xuyên. Nâng cao chất lượng công tác giám sát của cấp ủy, 

UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Hưng Yên//Kiểm tra. - 2022. - Tháng 7. - 

Tr.54-56 

 Những kết quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế trong công tác 

giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tại Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.  

ĐC.2 

 

02.  Tiến Đạt.  Hưng Yên: Người dân đồng lòng xây dựng nông thôn 

mới//Đại đoàn kết. - 2022. - Ngày 25 tháng 7. - Tr.4 

Phát huy vai trò của mình, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) 

tỉnh Hưng Yên đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân 

tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bảo vệ môi trường, quan tâm, nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thời gian tới, MTTQ các 

cấp tỉnh Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với thực hiện phong trào “Cả 

nước chung sức xây dựng NTM", “Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu”, 

“Khu dân cư 3 không”; chủ trì lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng 

NTM kiểu mẫu; hướng dẫn lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng NTM 

nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. 

ĐC.2 

 

 

03.  Nguyễn Hưng. Bán cồn pha chế rượu gây tử vong 3 người, lĩnh 17 

năm tù//Công an nhân dân. - 2022. - Ngày 26 tháng 7. - Tr.5; cũng xem: An 

ninh Thủ đô. - 2022. - Ngày 26 tháng 7. - Tr.15 

Ngày 25/7/2022, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hà Nội mở phiên 

tòa xét xử và tuyên phạt 17 năm tù về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực 

phẩm” đối với bị cáo Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1977, xã Toàn Thắng, 

huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Theo bản án sơ thẩm của TAND thành phố 

Hà Nội, tháng 8/2017, Quỳnh đăng ký hộ kinh doanh cơ sở sản xuất rượu bia 

“Đất Lúa”, ngành nghề kinh doanh sản xuất và mua bán các loại rượu táo 

mèo, ba kích, chuối hột, rượu dừa và rượu nếp. Hình thức sản xuất được cấp 

phép là nấu rượu thủ công, trưng cất rượu bằng nồi hơi theo phương pháp 

truyền thống. Để sản xuất nhanh với số lượng lớn, đầu tháng 2/2020, Quỳnh 

đã sử dụng cồn công nghiệp (Methanol) để pha chế rượu bán ra thị trường. 

Quá trình điều tra, Quỳnh khai đã sử dụng cồn không rõ nguồn gốc để pha 

chế rượu bán ra thị trường. Hậu quả, gây tử vong cho 3 người và gây ngộ độc 

cho 9 người khác... 

ĐC.226 
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04.  Vũ Linh. Án mạng đau lòng từ vay nợ//Công an nhân dân. - 2022. - 

Ngày 26 tháng 7. - Tr.8 

Ngày 25/7/2022, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang tạm giữ đối 

tượng Phạm Văn Huấn (sinh năm 1978, thôn Đồng Than, xã Đồng Than, 

huyện Yên Mỹ) để điều tra về hành vi giết người. Huấn là nghi phạm đã sát 

hại anh Lê Văn Ban (sinh năm 1984, cùng địa phương và là em con dì ruột 

của Huấn). Theo cơ quan điều tra, ngày 24/7/2022, tại khu vực lò mổ của gia 

đình, Huấn và anh Ban xảy ra mâu thuẫn do liên quan chuyện tiền bạc. Trong 

lúc cãi vã, xô xát, Huấn đã dùng dao đâm vào vùng ngực, lưng của anh Ban. 

Nạn nhân được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

Sau khi gây án, Huấn được Công an huyện Yên Mỹ và các đơn vị nghiệp vụ 

Công an tỉnh Hưng Yên vận động ra đầu thú. Nguyên nhân ban đầu được xác 

định là do trước đó Huấn đã đứng ra bảo lãnh vay tiền cho anh Ban. Nhưng 

khi đến thời hạn trả nợ, nạn nhân không hoàn thành việc trả nợ như thỏa 

thuận nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. 

ĐC.226 

 

 

05.  Bảo Nam. Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”: 

Tận tụy với nghề, yêu quý học sinh//Quân đội nhân dân. - 2022. - Ngày 23 

tháng 7. - Tr.3 

Cô Ngô Thị Thu Hương, Trường THCS Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành 

phố Hưng Yên là giáo viên giỏi, giàu nhiệt huyết, luôn tận tụy, trách nhiệm 

cao với công việc, hết lòng vì học sinh thân yêu, luôn được đồng nghiệp quý 

mến, nể phục, phụ huynh và học sinh tin tưởng. Những cố gắng, nỗ lực của cô 

giáo Ngô Thị Thu Hương đã góp phần không nhỏ vào bảng thành tích của 

Trường THCS Lê Lợi nói riêng, ngành Giáo dục tỉnh Hưng Yên nói chung. Cô 

xứng đáng là tấm gương tiêu biểu về sự đam mê, yêu nghề, yêu học sinh, tự 

học hỏi vươn lên từ việc khó, hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”. 

          ĐC.259 

 

 

KINH TẾ 

 
 

 06.  P.T.  Hưng Yên: Xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm từ sen//Nông 

thôn ngày nay. - 2022. - Ngày 25 tháng 7. - Tr.8 

 Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên đã phối hợp với Công ty TNHH 

phát triển tài sản trí tuệ Việt tổ chức Hội nghị triển khai Dự án tạo lập, quản 

lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận sen Hưng Yên dùng cho sản phẩm từ 

sen của tỉnh. Dự án do Công ty TNHH phát triển tài sản trí tuệ Việt thực hiện 

trong các năm 2022, 2023, nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu 

chứng nhận) cho các sản phẩm từ sen của tỉnh Hưng Yên; thiết lập và vận 
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hành mô hình quản lý nhãn hiệu chứng nhận sen Hưng Yên, bảo đảm sản 

phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận sen Hưng Yên khi tiêu thụ trên thị trường 

được kiểm soát, quản lý chặt chẽ. 

    ĐC.478 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


