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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 

01. Hạ Linh. Đã bắt được 5 đối tượng đục tường trốn khỏi nhà tạm 

giam ở Hưng Yên//An ninh Thủ đô. - 2022. - Ngày 13 tháng 6. - Tr.9; cũng 

xem: Công an nhân dân. - 2022. -  Ngày 12. - tháng 6. - Tr.8 

Ngày 11/6/2022, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã phối hợp với 

Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an các đơn vị nghiệp vụ bắt được nhóm đối 

tượng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào khi chúng đang lẩn 

trốn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo cơ quan Công an, ngày 09/6/2022, tại 

nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào, 5 đối tượng gồm: Đinh Khánh Đạt (sinh 

năm 1996, trú tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương); 

Vũ Văn Dũng (sinh năm 1995, trú tại phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào); Đào 

Đình Kiên (sinh năm 2001, trú tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào); Nguyễn 

Văn Long (sinh năm 1991, trú tại xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ) và Vũ Thành 

Nghị (sinh năm 1990, trú tại xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải 

Dương) đã lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày, đục tường, bỏ trốn. 

      ĐC.226 

 

02. Quang Huy. Chiếc hộp “tình yêu”//Sự kiện và nhân chứng. - 2022. - 

Số 342. - Tháng 6. - Tr.39 

 Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, dưới mưa bom bão đạn, 

sự sống cận kề với cái chết, vẫn có những câu chuyện tình thật đẹp, thật lãng 

mạn, dù xa xôi cách trở nhưng họ vẫn biết “hâm nóng” tình yêu bằng những 

lá thư, những kỷ vật chứa đựng tình cảm lứa đôi. Câu chuyện cảm động, đáng 

ngưỡng mộ về chiếc hộp “tình yêu” (một cặp hộp đựng bàn chải và thuốc 

đánh răng) của vợ chồng ông Nguyễn Kiên, bà Nguyễn Thị Hồng Chuyên ở 

thành phố Hưng Yên. Năm 1972, ông Kiên là quân y của Tiểu đoàn 61 đường 

sông thuộc Binh trạm 27, Bộ Tư lệnh Trường Sơn, đóng quân tại khu vực 

Đường 16, quanh trọng điểm 500, 300; còn bà Chuyên là trợ lý Ban Quân y, 

Binh trạm 27, đóng quân ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Chiếc hộp 

“tình yêu” là kỷ vật được ông Kiên và bà Chuyên cất giữ cẩn thận 50 năm 

nay, nó minh chứng cho một tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc của những 

người lính. 

ĐC.259 

 

KINH TẾ 

 

 

03. Nguyễn Diệp. Đưa nhãn ngon vào Gia Lai, thu nhập “lên 

hương//Nông thôn ngày nay. - 2022. - Ngày 13 tháng 6. - Tr.9 

 Năm 1997, gia đình ông Phạm Văn Tưởng từ tỉnh Hưng Yên vào thôn 

An Quý, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai lập nghiệp. Khi vào vùng đất 
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mới, ông mang theo giống nhãn Hương Chi nổi tiếng của địa phương để 

trồng thử nghiệm. Nhận thấy cây nhãn Hương Chi phát triển tốt, phù hợp với 

điều kiện thổ nhưỡng, năm 2015, ông mở rộng diện tích để trồng 550 cây. 

Vườn nhãn Hương Chi được ông Tưởng chia thành 3 khu vực, mỗi vùng cách 

nhau 10 ngày xoay vòng. Thương lái thường đến tận vườn thu mua với giá 32 

ngàn đồng/kg. Những năm trước, giá nhãn trái vụ có có giá 35- 40 ngàn 

đồng/kg, gia đình ông Tưởng thu được khoảng 500 triệu đồng/vụ. Năm nay, 

sản lượng nhãn có thể đạt hơn 12 tấn, lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng. Gia 

đình ông Tưởng đang tập trung đầu tư trồng nhãn trái vụ theo hướng hữu cơ, 

hướng đến xây dựng sản phẩm OCOP để nâng cao chất lượng và giá trị. 

       ĐC.424.5 

 

04. Nguyễn Hải Tiến. Đất nhãn lồng sản xuất hạt sen COCP 4 

sao//Nông nghiệp Việt Nam. - 2022. - Ngày 16 tháng 6. - Tr.5 

 Hưng Yên là trung tâm chế biến hạt sen các loại. Mỗi năm tỉnh sản 

xuất, cung ứng ra thị trường trên 10.000 tấn hạt sen trần tinh khiết. Hiện tại 

trên địa bàn tỉnh có khoảng 30 cơ sở vừa và nhỏ chuyên chế biến hạt sen các 

loại, tập trung tại các xã Hồng Nam, Liên Phương, Quảng Châu, Tân Hưng, 

Phương Chiểu của thành phố Hưng Yên. Bình quân mỗi năm các cơ sở này 

sản xuất và cung ứng ra thị trường được trên 10.000 tấn hạt sen trần, doanh 

thu ước đạt 1.000 - 1.500 tỷ đồng. Sản phẩm, một phần được bán cho người 

tiêu dùng trong nước, số còn lại xuất khẩu sang Hàn Quốc và Trung Quốc. 

Năm 2020, sản phẩm hạt sen trần được UBND tỉnh Hưng Yên công nhận đạt 

OCOP 4 sao, qua đó giúp tạo việc làm, thu nhập thường xuyên cho hàng chục 

nghìn lao động nông nhàn tại chỗ. 

 

       ĐC.438 

 

 

 


