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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

 01. V.Linh - P.Nhung. Bắt 3 đối tượng mua bán hơn 2kg ma 

túy//Công an nhân dân. -2021. - Ngày 30 tháng 8. - Tr.8 

 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên 

cho biết, vào khoảng 15giờ 45phút, ngày 27/8/2021, tại khu vực cầu Hưng 

Hà, thuộc thôn Minh Khai, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, lực lượng 

chức năng bắt quả tang 3 đối tượng Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1980, trú 

tại phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Trịnh Văn Hải 

(sinh năm 1982, trú tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và 

Nguyễn Trường Long (sinh năm 1982, trú tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương) cùng đi trên xe ô tô màu đen biển kiểm soát 89A-

201.52 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét tại chỗ, lực lượng 

Công an thu giữ 1,062kg Methamphetamine; 0,988 kg Ketamine; 814 viên 

nén ma túy tổng hợp. 

       ĐC.226 
 
 

KINH TẾ 

 

 

 02. Việt Hải.  Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên: Không để 

lỡ nhịp tốc độ giảm nghèo//Pháp luật Việt Nam. - 2021. - Ngày 31 tháng 8. - 

Tr.12 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của người dân, chi nhánh Ngân hàng Chính sách 

xã hội tỉnh Hưng Yên xem việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch là điều 

kiện tiên quyết để chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cung ứng các 

chính sách tín dụng đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 6 

tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có 12.380 lượt hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách được vay vốn ưu đãi với doanh số cho vay đạt hơn 475,5 tỷ đồng. 

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh 

doanh, tạo việc làm cho 1.392 lao động, giúp gần 900 lượt học sinh, sinh viên 

có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập, xây dựng và cải tạo 

13.096 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp 82 hộ gia 

đình có nhà ở ổn định cuộc sống. 

ĐC.4 

 

 03. Vi Ngoan. Nhãn lồng Phố Hiến chinh phục châu Âu// Kinh tế 

nông thôn . - 2021. - Ngày 25 tháng 8. - Tr.8 

 Năm nay, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn về thời tiết, dịch 

bệnh, nhưng một số vườn nhãn lồng của thành phố Hưng Yên vẫn “chinh 

phục” được thị trường nước ngoài với chất lượng thơm ngon, mẫu mã đẹp. 
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Trung tuần tháng 7/2021, Công ty Cổ phần nông nghiệp hữu cơ Fusa (Hải 

Dương) đã tiến hành thu mua gần 2 tấn nhãn quả tươi của Hợp tác xã Cây ăn 

quả đặc sản Quyết Thắng (xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên) để xuất khẩu 

sang thị trường châu Âu và Vương quốc Anh. Hợp tác xã sản xuất nhãn lồng 

Nễ Châu (xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên) phối hợp với Công ty TNHH 

Mia Fruit xuất khẩu chính ngạch 700kg nhãn lồng sang thị trường 

Singapore.... 

       ĐC.4 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

 04.  Vũ Thị Anh.  Hút học sinh trong từng giờ học//Giáo dục và Thời 

đại. - 2021. - Ngày 25 tháng 8. - Tr.8 

 Tận tụy với nghề “trồng người”, luôn sáng tạo, đổi mới nội dung, 

phương pháp giảng dạy, gần gũi với học sinh, đó chính là nhận xét của đồng 

nghiệp và học trò khi nói về cô giáo Vũ Thị Anh, giáo viên môn Lịch sử, 

Trường THPT Ân Thi, huyện Ân Thi. Trước mỗi giờ lên lớp, cô đều chuẩn bị 

giáo án cẩn thận, có phương pháp dạy phù hợp cho mỗi đối tượng học sinh. 

Đặc biệt, với thế mạnh công nghệ thông tin, những hình ảnh, video về lịch sử 

liên quan đến bài học đều được cô tích hợp trong bài giảng, nhằm tăng tính 

trực quan sinh động, để học sinh dễ tiếp thu bài giảng. Chính sự đổi mới 

trong cách thức giảng dạy, sự chuẩn bị chu đáo cho mỗi giờ lên lớp mà 

những tiết học trực tuyến về môn Lịch sử vốn khô khan đã trở nên cuốn hút, 

giữ chân các em trong từng giờ học. 

       ĐC.5 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

 05. Phạm Hà. Hưng Yên tăng cường quản lý, xử lý rác thải nguy hại, 

lây nhiễm//Nhân dân. - 2021. - Ngày 28 tháng 8. - Tr.6 

 Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Hưng Yên đã phối 

hợp với các sở, ban ngành triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh 

trong đó có biện pháp tăng cường thực hiện quản lý, xử lý chất thải. Do chủ 

động làm tốt từ khâu hướng dẫn, tuyên truyền nên quá trình thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải, nước thải tại các cơ sở y tế, khu vực cách ly phong tỏa 

được thu gom và xử lý đúng quy định, góp phần đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh 

trên đại bàn tỉnh. 

       ĐC.63 

 


