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01.  Đỗ Tiến Sỹ.  Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo hệ thống chính trị 

và quần chúng nhân dân triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các 

cấp//Cộng sản. - 2021. -  Số 973. - Tháng 9. - Tr.71-76 

Một số kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, phương hướng nhiệm 

vụ của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên trong việc lãnh đạo hệ thống chính trị và quần 

chúng nhân dân triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. 

`      ĐC.2 

 

02.  Phương Huyền.  Phát hiện gần 30 thanh niên tụ tập bay lắc//Công 

an nhân dân. - 2021. - Ngày 13 tháng 9. - Tr.5 

Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an địa 

phương tiến hành kiểm tra tại quán Karaoke Dragon Club (tổ dân phố Sài 

Phi, phường Minh Đức) do Đặng Xuân Cường (sinh năm 1984, trú tại 

phường Minh Đức) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, trong 3 phòng hát của 

quán có gần 30 nam nữ thanh niên đang “bay lắc” trong tiếng nhạc lớn, có 

biểu hiện phê ma túy. Lực lượng Công an đã thu giữ 3 đĩa sứ có bám dính 

chất nghi là ma túy, 2 viên nén nghi là ma túy tổng hợp, 34 điện thoại di 

động, cùng số tiền khoảng 70 triệu đồng và một số vật chứng có liên quan. 

Kết quả test nhanh cho thấy, 26 đối tượng dương tính với ma túy, các đối 

tượng này có hộ khẩu thường trú tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. 

Sau khi xác minh, phân loại, Công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố 

vụ án, khởi tố 12 bị can, trong đó khởi tố Đào Đình Kiên (sinh năm 2001, trú 

tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào) là quản lý quán về tội “chứa chấp sử dụng 

trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy”, khởi tố 2 đối tượng 

về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, khởi tố 9 đối tượng về tội “tổ chức 

sử dụng trái phép chất ma túy”. 

ĐC.226 

 

03.  Phương Nhung.  Hàng chục thanh niên vào quán karaoke thác 

loạn ma túy giữa mùa dịch//Công an nhân dân. - 2021. - Ngày 14 tháng 9. - 

Tr.8 

Ngày 12/9/2021, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã 

Giai Phạm, huyện Yên Mỹ tiến hành kiểm tra quán karaoke Hương Lan (thôn 

Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) do Lê Xuân Đông (sinh năm 1969, ở 

thôn Tử Cầu, xã Giai Phạm) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức 

năng đã phát hiện 41 đối tượng gồm 21 nam và 20 nữ đang tổ chức hát và 

đang đợi vào phòng hát. Riêng tại một phòng hát thuộc tầng 2, lực lượng 

chức năng phát hiện 8 đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy. Quá trình khám 

xét khẩn cấp, Công an thu giữ 1 gói Ketamine có khối lượng 0,907g và 2 

mảnh viên nén ma túy tổng hợp (MDMA có khối lượng 0,43 gam). Kết quả xét 
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nghiệm sau đó cho thấy 17/41 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy. 

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp 

luật. 

ĐC.226 

 

04.  Thu Thủy.  Để kiến thức về pháp luật “ngấm” vào cán bộ, chiến 

sĩ//Quân đội nhân dân. - 2021. - Ngày 11 tháng 9. - Tr.3 

Với phương châm “tuyên truyền phải rộng, giáo dục phải sâu, cán bộ, 

đảng viên phải gương mẫu đi đầu”, công tác phối hợp phổ biến giáo dục 

pháp luật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã đi vào chiều sâu, đạt 

hiệu quả thiết thực. Đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương 

pháp, chú trọng tuyên truyền trực quan sinh động bằng hệ thống pa-nô, áp-

phích, in ấn tờ rơi; tăng cường thời lượng, tần suất trên hệ thống truyền 

thanh nội bộ, đẩy mạnh thông tin trên trang tin điện tử, chuyên trang, chuyên 

mục quốc phòng địa phương; thông qua chương trình học tập, sinh hoạt ngày 

pháp luật, ngày sinh hoạt chính trị tinh thần, tổ chức các chương trình tọa 

đàm, hội thi...để các kiến thức về pháp luật “ngấm” vào cán bộ, chiến sĩ. 

ĐC.27 
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05.  Anh Thư. Hưng Yên: Khai thác, sử dụng hơn 600 trạm 

bơm//Nông thôn ngày nay. - 2021. - Ngày 11 tháng 9. - Tr.10 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên cho biết, giai đoạn 

2015-2020, toàn tỉnh nâng cấp 22 trạm bơm, 8 tuyến kênh, 10 tuyến kè, 13 

cống, 2 tuyến đê, 6 công trình hỗn hợp với tổng số vốn đầu tư gần 2,4 tỷ 

đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã đưa vào khai thác sử dụng trên 600 trạm bơm 

chuyên tưới, tiêu. Một số công trình trạm bơm có vốn đầu tư lớn như Bảo 

Khê, Chùa Tổng, Nghi Xuyên. 

ĐC.422.3 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

06.  Phạm Hà.  Những chuyển biến tích cực trong giáo dục và đào tạo 

ở Hưng Yên//Nhân dân. - 2021. - Ngày 15 tháng 9. - Tr.6 

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy Hưng Yên về chương 

trình phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, chất lượng giáo 

dục trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục 

toàn diện được nâng lên, hệ thống trường, lớp phát triển cân đối về quy mô, 
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loại hình theo hướng chuẩn hóa. Toàn tỉnh hiện có 405 trường đạt chuẩn 

quốc gia, tăng 142 trường so với năm 2015. Tỷ lệ phòng học kiên cố, cao tầng 

đối với cấp tiểu học đạt 93,9%; THCS đạt 97,1%; THPT đạt 98,5%. 100% 

giáo viêm mầm non, phổ thông đạt chuẩn và trên chuẩn. Hằng năm, học sinh 

tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ trung bình trên 95%, tỷ lệ học sinh đỗ vào các 

trường đại học đạt trung bình 58,8%/năm, tăng 7,2% so với trung bình giai 

đoạn 2011-2015.... 

ĐC.53 

 

07.  Phạm Khánh. Sở GD&ĐT Hưng Yên: Sau kiểm tra, đề nghị 

trường ngoài công lập không tăng học phí//Giáo dục và Đào tạo. - 2021. - 

Ngày 15 tháng 9. - Tr.7 

Sau khi nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh về việc thu tăng 

học phí năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học, THCS và THPT Greefield, 

huyện Văn Giang. Ngày 10/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đã có 

văn bản gửi Trường Tiểu học, THCS và THPT Greefield, huyện Văn Giang đề 

nghị giữ ổn định mức học phí, không thu tăng học phí và các khoản thu dịch 

vụ năm học 2021-2022, theo nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa nhà 

trường với phụ huynh học sinh trong tình hình dịch bệnh. 

ĐC.53 

 

      

 


