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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

01.  Phương Huyền.  Làm rõ vụ trộm cắp cây mộc tại đình làng//Công 

an nhân dân. - 2021. - Ngày 31 tháng 7. - Tr.8 

Ngày 29/7/2021, Công an huyện Yên Mỹ nhận được tin báo của ông 

Vũ Văn Tiến, Trưởng thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long về việc rạng sáng 

28/7/2021, đình làng thôn Đại Hạnh bị kẻ gian đột nhập trộm cắp một cây 

mộc hương đã được trồng tại đình làng khoảng 20 năm, cao khoảng 4m, tán 

rộng khoảng 2m, trị giá khoảng 70 triệu đồng. Bằng các biện pháp biện pháp 

nghiệp vụ, Công an huyện Yên Mỹ đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ trộm cắp 

trên là Đào Công Biển (sinh năm1979) và Phạm Thanh Phước (sinh năm 

1991) đều trú tại tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Tại cơ quan 

điều tra, Biển và Phước đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.Vụ 

việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. 

ĐC.226 

 

02.  Lương Hạnh.  Bố mất, mẹ bệnh hiểm nghèo, 2 con có nguy cơ 

thất học//Lao động. - 2021. - Ngày 02 tháng 7. - Tr.4 

Bản thân mang đôi chân khổng lồ, thô ráp, sần sùi do căn bệnh giun 

chỉ phù voi, chồng lại mất sớm do căn bệnh ung thư, chị Phạm Thị Tỉnh (sinh 

năm 1980, thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ) luôn lo lắng về tương lai 

của hai con nhỏ (một cháu mới học lớp 7, một cháu học lớp 4). Hiện tại, cuộc 

sống của ba mẹ con chị Tỉnh rất khó khăn vì chỉ biết trông chờ vào việc làm 

thuê tại nhà, sự giúp đỡ của mọi người. Rất mong cộng đồng xã hội và các 

nhà hảo tâm giúp đỡ để cuộc sống của ba mẹ con chị Tỉnh vơi bớt khó khăn. 

ĐC.259 

 

03.  Lương Hạnh.  Hãy cứu cháu bé 3 tuổi 7 lần phẫu thuật vì mắc bạo 

bệnh//Lao động. - 2021. - Ngày 05 tháng 8. - Tr.5 

Cháu Hoàng Minh Hải (sinh năm 2018) con chị Dương Thị Hương 

(thôn An Lạc, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ) mắc căn bệnh teo ruột bẩm sinh. 

Suốt 3 năm qua, cháu Hải đã phải trải qua 7 lần phẫu thuật, ruột non đã bị 

cắt gần hết, phải lắp hậu môn nhân tạo ở bụng và sẽ phải tiếp tục các ca 

phẫu thuật khác để giành giật mạng sống. Chạy chữa liên tục cho con, thu 

nhập eo hẹp, gia đình chị Hương đã phải vay mượn khắp nơi, nợ nần chồng 

chất, rất mong cộng đồng, các nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu Hải có cơ hội 

tiếp tục chữa bệnh. 

ĐC.259 
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04.  Khắc Văn.  Tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thi pháp luật về dân quân 

tự vệ//Quân đội nhân dân. - 2021. - Ngày 04 tháng 8. - Tr.3 

Tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thành công Hội thi pháp luật về dân quân 

tự vệ năm 2021 với sự tham gia của 100 thí sinh là chỉ huy trưởng Ban chỉ 

huy quân sự (CHQS) các huyện, thị xã, thành phố và các đồng chí là chỉ huy 

trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường, thị trấn 

được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở. Nội dung thi gồm phần thi chung (nhận 

thức pháp luật về dân quân tự vệ, bắn súng K54 bài 1C) và phần thi riêng cho 

từng đối tượng. Kết thúc hội thi, UBND tỉnh đã trao 4 giải tập thể và 39 giải 

cá nhân có thành tích xuất sắc. 

ĐC.27 

 
 

KINH TẾ 

 
 

05.  Thu Đông.  Hưng Yên đấu giá dự án Khối nhà phục vụ Trung tâm 

hội nghị tỉnh//Khoa học và Đời sống. - 2021. - Ngày 04 tháng 8. - Tr.13 

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt đang phối hợp với UBND tỉnh 

Hưng Yên tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ nhà 

nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất thuộc Dự án Khối nhà phục vụ Trung tâm hội nghị tỉnh 

Hưng Yên tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Khu đất bán đấu giá 

có diện tích 6.340m
2
 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mục 

đích sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ, nhà nước cho thuê đất bằng 

phương thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá. Tài sản 

gắn liền với khu đất là nhà công trình 1,5 tầng, diện tích sàn đã xây dựng là 

4.014m
2
. Giá trị đã đầu tư  là 34,403 tỷ đồng. Giá khởi điểm của tài sản đấu 

giá là 69,345 tỷ đồng, phiên đấu giá được tổ chức dự kiến ngày 19/8/2021. 

ĐC.4 
 

06.  Hoàng Tú.  Nhãn lồng Hưng Yên bán qua sản thương mại điện 

tử//Pháp luật Việt Nam. - 2021. - Ngày 04 tháng 8. - Tr.13 

Nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương vào mùa trên nền tảng số 

trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường, từ ngày 03-

08/8/2021, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế (Bộ Công Thương) đã phối 

hợp cùng Sàn thương mại điện tử Sendo triển khai tiêu thụ nhãn lồng Hưng 

Yên. Đây là lần đầu tiên đặc sản của Hưng Yên sẽ được bán trên sàn thương 

mại điện tử Sendo, mở ra thêm kênh bán nông sản giá bình ổn. Bên cạnh việc 

mở bán trên sàn, Sendo cũng có hoạt động hướng dẫn để bà con nông dân tại 

Hưng Yên làm quen với công nghệ thương mại điện tử, bao gồm cách mở và 

quản lý gian hàng, đăng bán sản phẩm, đồng thời kết nối bà con với các đơn 

vị vận chuyển. 

ĐC.4 
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07.  PV.  Hiệu quả chương trình IPM trên cây ăn quả tại Hưng 

Yên//Nông nghiệp Việt Nam. - 2021. - Ngày 06 tháng 8. - Tr.5 

Việc triển khai các lớp huấn luyện nông dân nòng cốt (FFS) và các mô 

hình ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) thực hành tại Hưng Yên đã 

mang lại kết quả tốt, đào tạo nông dân trở thành chuyên gia trong điều tra, 

phát hiện sâu bệnh hại trên cây trồng, thiên địch cần bảo vệ và chủ động sử 

dụng các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Đã giảm 10-15% lượng phân bón 

hóa học, 20-30% số lần phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và lượng thuốc 

BVTV, giảm 15-17% chi phí đầu tư và góp phần tăng 15-20% hiệu quả kinh 

tế tại mô hình và ngoài sản xuất. Đến nay, ước tính diện tích cây trồng ứng 

dụng IPM vào sản xuất đạt gần 7.000 ha, trong đó tỉnh hỗ trợ vật tư 1.700 ha, 

còn lại nông dân tự áp dụng. 

ĐC.423 

 

08.  B.T.  Hưng Yên: Triển khai máy cấy mạ khay tại 3 huyện//Nông 

thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 31 tháng 7. - Tr.10 

Vụ Hè Thu năm 2021, Trung tâm Giống nông nghiệp thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên triển khai cấy máy bằng mạ 

khay cho các địa phương tại 3 huyện Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ với diện tích 

trên 50ha. Mô hình này đang được coi là giải pháp cơ giới hoá giúp giải 

phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất. 

ĐC.423 

 

09.  Hưng Yên: Khắc phục khó khăn trong sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp//Công Thương. - 2021. - Ngày 02 tháng 7. - Tr.12 

Tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 19.000 cơ sở sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp (TTCN). Từ năm 2020 đến nay, do tác động tiêu cực của dịch Covid-

19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong đó có tiểu thủ 

công nghiệp (TTCN). Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất TTCN, 

Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khuyến 

công; chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác xúc 

tiến thương mại. Các địa phương, tổ chức tín dụng đã tạo điều kiện thuận lợi 

cho chủ cơ sở TTCN tiếp cận vốn vay, hưởng chính sách ưu đãi như giảm lãi 

suất, giãn nợ nhằm giảm bớt khó khăn...Nhiều cơ sở sản xuất đã chủ động tổ 

chức lại sản xuất, tìm kiếm thị trường mới, đa dạng hóa các hình thức bán 

hàng... 

ĐC.47 
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KHOA HỌC - VĂN HÓA -  GIÁO DỤC 

 

 

10.  Lê Hùng.  Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hưng Yên: Bảo đảm 

an toàn cho hơn 1.900 thí sinh//Giáo dục và Thời đại. - 2021. - Ngày 04 tháng 

8. - Tr.6 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021, tỉnh có 4 điểm thi, với hơn 

1.900 thí sinh đăng ký tham dự. Thí sinh là các trường hợp thuộc diện F0, F1, 

F2 hoặc ở những nơi thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội không thể hoàn 

thành thi đợt 1. Đặc biệt, huyện Yên Mỹ là địa phương có số lượng thí sinh 

tham dự kỳ thi đợt 2 nhiều nhất tỉnh Hưng Yên với 1.600 thí sinh và 3 điểm 

thi. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường THPT nơi đặt điểm thi, cần 

chuẩn bị điều kiện theo tinh thần 4 tại chỗ, chủ động nhân lực, phương tiện, 

trang thiết bị, cơ số thuốc, sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh. Tất cả 

các khâu trong quá trình tổ chức thi đều phải tập trung cao độ, không chủ 

quan và gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19. 

ĐC.53 

 

 

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT 

 

      

11.  Dương Kỳ Anh.  “Phố Hiến mùa nhãn” thấm đẫm tình quê, tình 

đất, tình người//Văn nghệ Công an. - 2021. - Từ  ngày 05-12 tháng 8. - Tr.14 

Giới thiệu tác giả Lê Hồng Thiện và cuốn sách “Phố Hiến mùa 

nhãn”. Tác giả Lê Hồng Thiện sinh năm 1943 tại làng Xích Đằng, phường 

Lam Sơn, thành phố Hưng. Bên cạnh những tác phẩm văn học, báo chí, Lê 

Hồng Thiện đã để lại dấu ấn của mình trên lĩnh vực sáng tác thơ, đặc biệt là 

thơ dành cho lứa tuổi thiếu nhi. “Phố Hiến mùa nhãn” là cuốn tản văn, bút 

ký được Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản năm 2021. Cả tập tản văn và bút 

ký có 56 bài, hầu hết viết về đất và người Hưng Yên với sự hồn nhiên trong 

trẻo, chân thật không cầu kỳ, văn hoa, khách sáo… 

ĐC.83(92) 

 

 

 

      

 

      

 

 


