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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01. Bùi Tiến Duy.  Tỉnh ủy Hưng Yên: Tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng//Nội chính. - 2019 - Số 68. - 

Tr.44-46 

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các 

cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các giải pháp 

phòng ngừa tham nhũng. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo 

của cấp ủy đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với xây dựng 

chỉnh đốn Đảng. Tỉnh tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý hành vi vi 

phạm pháp luật có dấu hiệu tham nhũng, chú trọng các lĩnh vực có nguy cơ 

tham nhũng cao như: quản lý đất đai, thu chi ngân sách, quản lý tài sản công, 

đầu tư xây dựng cơ bản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và quy hoạch 

bổ nhiệm cán bộ; xử lý nghiêm khắc những cán bộ có hành vi tham nhũng và 

bao che cho tham nhũng lãng phí. 

              ĐC.2 

 

02. Vĩnh Hà.  Chuyện của kẻ buôn người phải lĩnh án gần gấp đôi tuổi 

đời//Cảnh sát toàn cầu Tuần. - 2019. - Ngày 30 tháng 7. - Tr.28-29 

Bước chân vào trại giam khi mới 20 tuổi, Đỗ Văn Tiên (sinh năm 1991) 

ở xã Đức Hợp, huyện Kim Động phải thi hành án phạt 30 năm tù giam.  Theo 

cơ quan điều tra, từ cuối tháng 7/2011 đến tháng 11/2011, Tiên cùng đồng 

bọn đã gây ra 6 vụ (9 nạn nhân) đưa người sang Trung Quốc bán cho ổ mại 

dâm với giá từ 15 đến 30triệu đồng/người. 

              ĐC.226 

 

03. Đức Hùng. Hưng Yên: Khởi tố 7 đối tượng về hành vi bắt giữ 

người trái pháp luật//Pháp luật và Xã hội. - 2019. - Ngày 01 tháng 8. - Tr.10 

Công an huyện Yên Mỹ cho biết đã điều tra làm rõ hành vi của 10 đối 

tượng bắt giữ người trái pháp luật và ra quyết định khởi tố đối với 7 đối 

tượng, 3 đối tượng còn lại giao cho gia đình và chính quyền địa phương giáo 

dục quản lý, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Theo cơ quan điều tra, 

từ đầu 6/2019, do thiếu nhân viên nữ phục vụ nên Nguyễn Văn Cường (sinh 

năm 2000, thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ) là quản lý quán 

Karaoke Ruby (thuộc thôn Mễ Thượng, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ) đã lên kế 

hoạch nhờ các đối tượng đi tìm bắt 2 nhân viên nữ ở quán karaoke Anh Em 

(cùng huyện) về phục vụ cho quán của mình. Nhận được tin báo, Công an 

huyện Yên Mỹ đã vào cuộc điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan. 

              ĐC.226 
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04. Thùy Hương - Trung Nghĩa.  Khởi tố 5 đối tượng về tội bắt giữ 

người trái pháp luật//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 02 tháng 8. - Tr.8 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định 

khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật 

gồm: Đào Minh Đức (sinh năm 1999), Nguyễn Quang Hiếu (sinh năm 1997), 

Phí Văn Vinh (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Thế (sinh năm 1985), Vũ Văn 

Hiển (sinh năm 1999), đều trú tại huyện Ân Thi. Theo cơ quan điều tra, vào 

tháng 6/2016, anh Trần Văn Nghiêm (sinh năm 1990, ở huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên) làm nghề xây dựng tại Hà Nội có thuê anh Trần Văn Đại (sinh 

năm 1991, ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) làm trần thạch cao cho công 

trình của mình với tiền công là 50 triệu. Đến nay đã 4 năm nhưng anh 

Nghiêm vẫn chưa thanh toán tiền cho anh Đại. Ngày 09/7/2019, anh Đại đã 

nhờ nhóm đối tượng trên đòi giúp số tiền từ anh Nghiêm. Ngay sau đó, nhóm 

đối tượng đã hẹn gặp anh Nghiêm ở Hà Nội, do chưa đòi được tiền, các đối 

tượng đã bắt anh Nghiêm lên ô tô, đưa về nhà nghỉ tại thị trấn Ân Thi để coi 

giữ và đe dọa đòi tiền. Đến ngày 12/7/2019, anh Nghiêm phải viết giấy nhận 

nợ số tiền trên các đối tượng mới thả. 

              ĐC.226 

 

05.  Kim Long.  Hội Người cao tuổi tỉnh Hưng Yên: Tích cực tham gia 

công tác xã hội, nòng cốt trong phong trào của địa phương//Người cao tuổi. - 

2019. - Ngày 31 tháng 7. - Tr.2 

Ngày 30/7/2019, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Hưng Yên tổ chức sơ 

kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội V, Hội NCT Việt Nam. Hiện nay, Hội 

NCT tỉnh Hưng Yên có 178.848 hội viên (chiếm tỉ lệ 80% NCT), trong đó có 

4.400 NCT tham gia công tác xã hội, làm trưởng thôn, bí thư chi bộ, công tác 

mặt trận, khuyến học, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh 

tế....đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của tỉnh nhà. 

              ĐC.258 

 

06. Thu Thủy.  Lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên chung tay bảo vệ 

môi trường//Quân đội nhân dân. - 2019. - Ngày 02 tháng 8. - Tr.3 

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hưng 

Yên luôn phát huy vai trò, chủ động tham gia có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ 

môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, được cấp 

ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao. Từ năm 2014 đến 

2019, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tham gia hàng nghìn ngày công, đầu tư 

hơn 510 tỷ đồng xây dựng 17 công trình và gần 35.000m
2
 khuôn viên, trồng 

5.430 cây xanh tại các cơ quan, đơn vị và thao trường, bãi tập; chỉ đạo lực 

lượng công binh xử lý 83 quả bom, mìn, đạn pháo và các vật liệu nổ còn sót 

lại sau chiến tranh… 

              ĐC.27 
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KINH TẾ 

 

 

07. Nguyễn Hải Tiến. Hiệu quả thâm canh nhãn VietGAP//Nông 

nghiệp Việt Nam. - 2019. -  Ngày 11 tháng 7 - Tr.11 

Niên vụ sản xuất 2018-2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên 

đã phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh áp dụng thành công nhiều 

mô hình thâm canh nhãn theo hướng VietGAP. Tổng diện tích thâm canh 

nhãn VietGAP gồm 130ha các loại, tập trung chủ yếu ở các xã Nhật Tân 

(Tiên Lữ), Vĩnh Xá (Kim Động), Hàm Tử (Khoái Châu), Minh Tân (Phù Cừ) 

và Hồng Nam (thành phố Hưng Yên). Hiện các mô hình đã cho thu hoạch 

quả, sản lượng ước đạt 1.800 tấn, thời vụ thu hoạch sẽ kéo dài tới đầu tháng 

10. Năng suất trung bình của các trà nhãn đạt khoảng 14 tấn quả/ha, cao hơn 

ngoài mô hình từ 4-6 tấn/ha. 

              ĐC.424.5 

 

08. Thanh Phong. Vụ nhãn buồn ở đất Phố Hiến//Nông thôn ngày nay. - 

2019. - Ngày 02 tháng 8. - Tr.10 

Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 3.820 ha trồng nhãn, trong đó huyện 

Khoái Châu chiếm khoảng 50% tổng diện tích. Tại một số xã như: Hàm Tử, 

Đông Kết, Tân Châu...nhãn bị mất mùa, thu nhập bị sụt giảm nghiêm trọng. 

              ĐC.424.5 

 

09.  Hưng Giang - Trần Hồ. Liên kết sản xuất rau an toàn//Nông nghiệp 

Việt Nam. - 2019. - Ngày 02 tháng 8. - Tr.4 

Đi vào hoạt động từ đầu năm 2018, mô hình trồng rau an toàn của Hợp 

tác xã (HTX) rau an toàn Chiến Thắng, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đang 

tập trung phát triển kinh doanh theo hướng liên kết, hỗ trợ người dân địa 

phương trong quá trình sản xuất. Hiện nay, HTX đã đầu tư xây dựng được 

hơn 12.000 m
2
 nhà lưới, 1.000 m

2
 nhà màng cùng 4ha diện tích sản xuất. Bên 

cạnh đó, hiện HTX đang thực hiện liên kết hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

các loại rau, củ, quả cho 25 hộ nông dân trong xã với tổng diện tích trên 

20ha. Với nguồn rau đa dạng, chất lượng, trung bình mỗi ngày HTX sản xuất 

được hơn 1 tấn rau các loại cung cấp ra các thị trường chủ yếu gồm: Siêu thị, 

bếp ăn trường học và bếp ăn công nghiệp...doanh thu mang lại ổn định trên 

500 triệu đồng/tháng. 

              ĐC.4244.6 
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LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ  

 

 

10.  Tuệ Minh. Huyền tích về Quan Lớn Đệ Tam và ngôi đền thiêng 

bên bờ Lục Đầu//Pháp luật Việt Nam. - 2019. - Ngày 28 tháng 7. - Tr.2 

Trong hệ thống thống thần linh Tam, Tứ Phủ, Quan Lớn Đệ tam là vị 

nam thần có vai trò quan trọng, ông đảm nhiệm cai quản “đầu đồng”, bút 

phê sớ khảo. Là vị thần tối cao của Thoải phủ (một trong bốn phủ: Thiên - 

Địa - Nhạc - Thoải), ông được thờ phụng khắp các khu vực sông nước với 

nhiều sự linh thiêng của bậc Thượng đẳng thần. Có điển tích dân gian kể 

rằng, chỉ có một mình Quan Tam Phủ giáng trần vào nhà quý tộc dưới thời 

Hùng Vương, ông trở thành vị tướng quân thống lĩnh ba quân thuỷ lục. Trong 

một trận đánh, ông đã hy sinh, xác ông bị chém làm đôi, phần thượng thân 

(đầu) trôi dạt vào bãi sông thuộc làng Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành 

phố Hưng Yên, dân làng đã lập đền thờ có tên là Đền Quan Lớn. 

              ĐC.96 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 


