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 XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Phạm Hà.  Hưng Yên chủ động phòng, chống dịch bệnh//Nhân 

dân. - 2020. - Ngày 01tháng 9. - Tr.5 

Với phương châm chủ động đi từng ngõ, rà từng đối tượng với tất cả 

các trường hợp có nguy cơ, không để lây lan dịch trong cộng đồng, đến nay, 

tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn luôn được kiểm soát, thực 

hiện hiệu quả "nhiệm vụ kép" vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - 

xã hội, tăng trưởng kinh tế của tỉnh sáu tháng đầu năm 2020 đạt 6,83%. 

            ĐC.2 

 

02.  Linh Anh.  Nhận "chạy” cho 9 học sinh vào cấp 3//Pháp luật và 

Xã hội. - 2020. - Ngày 29 tháng 8. - Tr.13 

Ngày 25/8/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái 

Châu đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Phan Thị Tú Anh, sinh năm 1994 ở 

xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu để điều tra về tội làm giả con dấu, tài liệu 

của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan Công an, Tú 

Anh khai nhận, do làm ăn thua lỗ, để có tiền trả nợ, tiêu xài, đối tượng đã lên 

mạng tìm kiếm và thuê người làm giả con dấu, sau đó tự làm giả Giấy chứng 

nhận trúng tuyển nguyện vọng 2 vào lớp 10 năm học 2020-2021 của trường 

THPT Minh Châu, lừa đảo 9 gia đình với số tiền gần 250 triệu đồng. Vụ việc 

đang được tiếp tục điều tra làm rõ. 

            ĐC.226 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO  
 

 

03.  Bá Quỳnh - Đào Vinh.  Sở Y tế tỉnh Hưng Yên: Nâng cao chất 

lượng chăm sóc sức khỏe//Nhà báo và Công luận. - 2020. - Từ ngày 28/8 đến 

10/9. - Tr.67 

Trong những năm qua, Sở Y tế Hưng Yên đã có nhiều cố gắng, phát 

huy nội lực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong 6 

tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm nào xảy ra. Trong thời gian tới, đặc biệt là những tháng cuối năm, tỉnh 

tăng cường phát huy công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt 

dịch bệnh Covid-19 và bệnh mới nổi như bệnh bạch hầu; đổi mới phong cách, 

thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh... Động 

viên cán bộ viên chức tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên 

môn nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân 

dân... 

            ĐC.61 
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04.  Văn Quách. Hưng Yên: Nghi vấn Công ty nấu chì đổ thải trái 

phép//Giáo dục và Thời đại. - 2020. - Ngày 03 tháng 9. - Tr.14 

Công ty TNHH Ngọc Thiên và Công ty TNHH Thương mại Tuấn Kiệt 

nằm cạnh nhau trên địa bàn xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, chủ yếu hoạt động 

trong lĩnh vực tái chế kim loại chì để bán cho các nhà máy công nghiệp trong 

cả nước. Việc Công ty TNHH Ngọc Thiên không bàn giao chất thải cho đơn 

vị xử lý mà công khai chuyển sang Công ty TNHH Thương mại Tuấn Kiệt để 

san lấp làm mặt bằng, dẫn đến những lo ngại về hậu quả gây ô nhiễm môi 

trường. 

            ĐC.63 

  

   

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT 

 

 

05.  Nguyễn Thanh Tú.  Độc đáo “Triệu Vương phục quốc”//Thời nay. 

- 2020. - Ngày 24 tháng 8. - Tr.12 

Giới thiệu cuốn Tiểu thuyết lịch sử “Triệu Vương phục quốc” do Nhà 

xuất bản Văn học ấn hành năm 2020 của nhà văn quân đội Phùng Văn Khai, 

hiện là Phó Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ quân đội. "Triệu Vương phục 

quốc” viết về cuộc đời lẫm liệt của Triệu Quang Phục, tiêu biểu cho khí 

phách quật cường, quyết đánh đuổi ngoại xâm, chống ách đô hộ của phong 

kiến phương Bắc. Tên tuổi của ông lưu danh sử sách cùng những bậc anh 

hùng hào kiệt: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Ngô 

Quyền… 

            ĐC.85 

 

 
 

 

 


