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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 

01.  K.Vân. Hưng Yên: Nhiều hoạt động được triển khai trong Tháng hành 

động vì trẻ em//Lao động Xã hội. - 2022. - Ngày 20 tháng 12. - Tr.12 

UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em 

năm 2022 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm 

hại, bạo lực trẻ em”. Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 được triển khai trên 

địa bàn toàn tỉnh, tập trung vào các hoạt động như: Tổ chức chiến dịch truyền 

thông để tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ, gia đình, cộng đồng về chung tay 

bảo vệ trẻ em; bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em; chủ động thực 

hiện các giải pháp, hoạt động phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng, chống 

tai nạn thương tích trẻ em;; hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ 

em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo... Tại lễ phát động, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao 

thiết bị vui chơi tặng Trường mầm non thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm); trao 

học bổng, quà tặng 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học 

tập, rèn luyện; 10 xe đạp và quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích 

cao trong học tập, rèn luyện.... 

ĐC.2 

 

02.  Doanh Chính - Hóa Võ. Thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm, Hưng Yên): 

Nghi vấn giả mạo chữ ký, hợp thức hóa hồ sơ cấp sổ đỏ//Cựu chiến binh Việt 

Nam. - 2022. - Ngày 21 tháng 12. - Tr.13 

Cựu chiến binh Nguyễn Chính Ngĩa (thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm) bức xúc gửi đơn khiếu kiện đến nhiều cấp có thẩm quyền vì phát 

hiện thửa đất của người trong nội tộc được cấp sổ đỏ với bộ hồ sơ có nhiều chữ ký 

giả mạo, không đúng với biên bản họp gia đình. Rất mong các cơ quan chức năng 

tỉnh Hưng Yên sớm vào cuộc để làm rõ và xử lý những sai phạm trên. 

ĐC.2 

 

03.  Nông Huy. Người dân chưa đồng thuận dự án khu nhà ở sông Hồng và 

chợ nông sản//Nông nghiệp Việt Nam. - 2022. - Ngày 20 tháng 12. - Tr.14 

Theo phản ánh của người dân tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ về 

việc khi Dự án Khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản tại xã Yên Phú, huyện Yên 

Mỹ chưa được giao đất nhưng Công ty Sông Hồng (nhà đầu tư thực hiện dự án) đã 

tự ý đào bới nghĩa trang, san gạt vào phần đất đang canh tác của các hộ dân, phá 

hủy đường bê tông nội đồng, cống rãnh mương tiêu thoát nước làm ngập úng hoa 

màu, cây ăn trái gây thiệt hại nặng nề cho bà con. 

ĐC.2 
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04.  Thu Ngân. Sát hại dã man hàng xóm để cướp tài sản//An ninh Thủ đô. 

- 2022. - Ngày 23 tháng 12. - Tr.15 

 Ngày 22/12/2022, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt giữ đối tượng 

Bùi Quyết Thắng (sinh năm 1992, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi) về hành vi giết 

người, cướp tài sản. Trước đó, ngày 21/12/2022, người dân phát hiện 1 tử thi là 

nam giới, tại cánh đồng (thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi) với nhiều vết 

thương trên vùng mặt và 1 vết đứt ngang cổ, xung quanh hiện trường có nhiều vết 

máu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng 

Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Ân Thi phối hợp cơ 

quan chức năng tập trung điều tra, xác minh. Điều tra ban đầu xác định, nạn nhân 

là ông Ngô Văn Đình (sinh năm 1963, xã Đặng Lễ). Sử dụng đồng bộ các biện 

pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ Bùi 

Quyết Thắng, đối tượng đã sát hại dã man ông Đình là hàng xóm để cướp tài sản. 

Theo chính quyền địa phương, Thắng là đối tượng nghiện lâu năm. 

       ĐC.226 

 

05. Hà Anh. Công đoàn tỉnh Hưng Yên phát triển mới trên 15.320 đoàn 

viên//Lao động. - 2022. - Ngày 20 tháng 12. - Tr.5 

 Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, trong 

năm 2022, công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao 

động được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm hàng đầu, với phương châm 

không để bất cứ một đoàn viên nào khó khăn mà không được thăm hỏi, động viên, 

hỗ trợ… Trong năm 2022, các cấp công đoàn cũng đã thành lập mới 60 công đoàn 

cơ sở, phát triển được trên 15.320 đoàn viên, vượt mức chỉ tiêu được giao; giới 

thiệu 803 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng để xem xét bồi dưỡng… 

       ĐC.263 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


