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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 

01.  Anh Vũ.  Hiệu quả từ khu dân cư “3 không”//Đại đoàn kết. - 2022. 

- Ngày 08 tháng 10. - Tr.5 

Phong trào xây dựng khu dân cư “3 không” đã thực sự như một luồng 

gió mới  làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

đặc biệt là huyện Yên Mỹ. Theo thống kê, toàn huyện Yên Mỹ có 65 khu dân 

cư đạt 3 tiêu chí: không tệ nạn xã hội; không ô nhiễm môi trường; không lãng 

phí, hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang; 20 khu dân cư đạt 2 tiêu chí. Từ 

thành công này, trong thời gian tới Ủy ban MTTQ huyện Yên Mỹ sẽ tiếp tục 

duy trì và nhân rộng những cách làm, mô hình sáng tạo để phong trào xây 

dựng khu dân cư “3 không” thực sự đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết 

thực, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh 

của địa phương. 

ĐC.2 

 

 02.  Hạ Linh.  Vác hung khí đi tìm đối tượng trả thù//An ninh Thủ đô. 

- 2022. - Ngày 12 tháng 10. - Tr.16 

 Xuất phát từ mâu thuẫn xã hội, nhóm thanh niên do Nguyễn Văn Tú 

(sinh năm 2005, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ) cầm đầu đã mang theo hung 

khí gây náo loạn đường phố, mục đích tìm đối thủ để trả thù. Tại cơ quan 

điều tra, các đối tượng khai nhận vào ngày 01/10/2022 đã tụ tập đi chơi, đến 

khu vực cầu Lực Điền, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ thì bị một nhóm đối 

tượng đuổi đánh, ném vỏ chai bia và cầm tuýp sắt vát nhọn đầu đâm khiến 

nhóm của Tú phải bỏ chạy. Hôm sau, nhóm của Tú rủ nhau đi tìm nhóm 

thanh niên kia để “trả thù”. Các đối tượng đi xe mô tô, cầm theo nhiều tuýp 

sắt, vỏ chai bia... đi trên các tuyến đường về phía huyện Khoái Châu, thấy 

người đi đường có đặc điểm giống nhóm thanh niên hôm trước liền đuổi 

đánh, ném vỏ chai bia. Anh L.N.Q (sinh năm 2005, trú tại xã Tô Múa, huyện 

Vân Hồ, tỉnh Sơn La, hiện đang ở huyện Khoái Châu) dù không quen biết, 

không có mâu thuẫn gì với nhóm của Tú nhưng cũng bị các đối tượng đánh, 

ném vỏ chai bia gây thương tích phải nhập viện. Công an huyện Khoái Châu 

đã ra lệnh tạm giữ 12 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng 

thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định 

pháp luật. 

       ĐC.226 

 

03.  Võ Hóa.  Văn Giang, Hưng Yên: Một người dân lại kêu cứu//Cựu 

chiến binh Việt Nam. - 2000. - Ngày 12 tháng 10. - Tr.13 

 Không đồng tình với kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Văn Giang, ông Vũ Quang Tú (sinh năm 1976, thôn Phú Trạch, xã Mễ 

Sở, huyện Văn Giang) đã gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan báo chí về việc: 
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Ngày 12/4/2022, do xích mích trong quá trình lùi xe ô tô mà ông Trần Văn 

Đoàn (sinh năm 1985, cùng thôn) đã đánh đập, hành hung khiến ông Tú bất 

tỉnh phải đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng Công an huyện Văn Giang không 

khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì hành vi có tích chất côn đồ, cố ý gây thương 

tích... 

    ĐC.226 

 

04.  Xuân Mai.  Khởi tố nhóm thanh niên mang hung khí từ Hưng Yên 

lên Hà Nội gây rối//Công an nhân dân. - 2022. - Ngày 09 tháng 10. - Tr.8 

Ngày 08/10/2022, Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội cho biết 

đã bắt giữ, ra quyết định khởi tố 9 bị can mang hung khí từ Hưng Yên lên Hà 

Nội gây rối trật tự công cộng. Theo cơ quan điều tra, vào tối 24/9/2022, nhóm 

đối tượng trên gặp nhau ở khu công nghiệp Phố Nối A rồi đi lên quận Long 

Biên thực hiện hành vi làm mất trật tự các tuyến đường. Trước khi đi, các đối 

tượng mang theo tuýp sắt, vỏ chai thủy tinh với mục đích khi va chạm với 

người đi đường sẽ sử dụng để tấn công. Các đối tượng di chuyển với tốc độ 

cao, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, thường xuyên bấm còi, rú ga gây 

mất trật tự trên các tuyến đường, gây thương tích cho 2 nam thanh niên rồi 

bỏ trốn. Ngày 27/9/2022, các đối tượng tiếp tục mang theo tuýp sắt hàn 3 đầu 

nhọn, vỏ chai, di chuyển trên các tuyến đường từ khu công nghiệp Phố Nối 

lên khu công nghiệp Sài Đồng rồi ra khu Trung tâm thương mại Aeon Mall... 

có hành vi đuổi đánh người trên đường. 

    ĐC.226 

 

05.  TT.  Hưng Yên: Bắt giữ lái xe tấn công Cảnh sát giao thông, cướp 

máy đo tốc độ//Công lý. - 2022. - Ngày 14 tháng 10. - Tr.11 

Ngày 11/10/2022, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã bắt giữ 

Nguyễn Hoàng Minh (sinh 1984, ở tại thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, 

huyện Kim Động) về hành vi cướp tài sản. Theo cơ quan điều tra, ngày 

08/10/2022, Minh điều khiển xe ô tô Mitsubishi Xpander, biển số 89A-248.16 

qua km10 đường cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (đường cao tốc 5B) 

thuộc địa phận thôn Hòa Bình Hạ, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang thì bị tổ 

công tác của Cục Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng 

xe kiểm tra và thông báo về việc Minh đã vi phạm tốc độ khi sử dụng xe ô tô 

tham gia giao thông. Bực tức vì bị xử phạt nên sau khi trả khách tại Hà Nội, 

Minh quay lại điều khiển xe đi vào đường gom cạnh đường cao tốc 5B. Tại 

đây, Minh dừng xe cách vị trí tổ công tác 50m, cầm ống tuýp bằng kim loại, 

trèo qua tường rào ngăn cách giữa đường gom và đường cao tốc 5B, xông 

đến vụt nhiều nhát vào người một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang thực hiện 

nhiệm vụ sử dụng máy đo tốc độ, sau đó cướp đi máy đo tốc độ có ghi hình 

trên rồi bỏ chạy theo hướng Hưng Yên - Hà Nội. Hiện vụ việc đang tiếp tục 

được điều tra, làm rõ. 

    ĐC.226 
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KINH TẾ 

 

 

 06.  Phạm Hà.  Hưng Yên phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn 

sinh học// Nhân dân. - 2022. - Ngày 11 tháng 10. - Tr.6 

 Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên, toàn tỉnh 

hiện có khoảng 490.000 con lợn, hơn 9,6 triệu con gia cầm, hơn 35.000 con 

trâu, bò với khoảng 15.000 hộ chăn nuôi, trong đó phần nhiều vẫn chăn nuôi 

xen kẹt trong khu dân cư. Để ngành chăn nuôi phát triển bền vững, chiếm tỷ 

trọng cao trong cơ cấu nông nghiệp, tỉnh Hưng Yên đang triển khai các mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, hướng tới 

việc xây dựng vùng chăn nuôi an toàn, tập trung, quy mô lớn... 

 ĐC.426 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

 07.  Phạm Khánh.  Học bổng Vallet năm 2022 gọi tên 2 nam sinh mê 

công nghệ//Giáo dục và Thời đại Chủ nhật//Số 41 năm 2022. - Tr.4-5 

 Học cùng lớp, cùng trường và cùng đam mê công nghệ thông tin, 2 em 

Nguyễn Hoàng Hiệp, Trương Quốc Đạt, học sinh lớp 12A1 Trường THPT 

Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ được trao học bổng Odon Vallet năm 2022, trị giá 13 

triệu đồng. Học bổng Odon Vallet được thành lập từ sự tự nguyện đóng góp 

của Giáo sư  Odon Vallet, Trường ĐH Sorbonne, Cộng hòa Pháp. Học bổng 

đã đồng hành cùng các hoạt động phát triển khoa học, giáo dục của Tổ chức 

Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam do Giáo sư Trần Thanh Vân và phu 

nhân là Giáo sư Lê Kim Ngọc thành lập để trao tặng học bổng cho học sinh, 

sinh viên có tài năng hoặc xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. 

   ĐC.53 

 

 

NHÂN VẬT 

 

 

 08.  GS Phong Lê.  110 năm sinh nhà văn Vũ Trọng Phụng (1912-

2022) Gương mặt xuất sắc dòng văn học hiện thực//Quân đội nhân dân Cuối 

tuần. - 2022. - Ngày 09 tháng 10. - Tr.12 

 Chỉ với 27 năm tuổi đời và trên dưới 10 năm tuổi nghề, nhà văn Vũ 

Trọng Phụng (1912-1939, quê ở làng Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ) đã để 

lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ trên nhiều thể loại gồm: 11 tiểu thuyết, 4 

phóng sự dài, 2 vở kịch dài cùng nhiều truyện ngắn, vở kịch, bút ký, tiểu luận, 
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bản dịch...Riêng năm 1936, ở tuổi 24, ông đồng thời cho in trên báo 4 tiểu 

thuyết lớn và một phóng sự dài, trong đó có những tác phẩm xứng đáng vào 

hàng kiệt tác trong văn học Việt Nam thế kỷ 20. Đó là một kỷ lục viết không 

chỉ người đương thời mà cho đến nay, chắc chắn chưa ai sánh bằng. Nói đến 

Vũ Trọng Phụng có thể kể đến các tác phẩm nổi tiếng đã làm lên tên tuổi của 

ông như: “Giông tố”, “Số đỏ”, “Kỹ nghệ lấy Tây”, “Cạm bẫy người”, “Cơm 

thầy cơm cô”... 

       ĐC.04(91) 

 


