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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 

01.  Hạ Linh.  Đột kích quán karaoke, phát hiện 53 viên nén ma túy 

giấu trong ốp đèn trang trí//An ninh Thủ đô. - 2022. - Ngày 15 tháng 8. - 

Tr.15 

Ngày 14/8/2022, Công an huyện Văn Lâm cho biết đang củng cố hồ sơ 

xử lý nhóm đối tượng tụ tập tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke. Theo 

cơ quan điều tra, ngày 12/8/2022, qua công tác nắm tình hình cùng các biện 

pháp nghiệp vụ, Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Công an xã Lạc Hồng 

phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất 

ma túy tại phòng 4 quán Karaoke Kinhdom, thôn Bình Minh, xã Lạc Hồng, 

huyện Văn Lâm. Qua kiểm tra, Công an thu giữ trong người Nguyễn Duy Anh 

(sinh năm 1983, xã Lạc Hồng) 1 gói giấy màu trắng, bên trong có 1 viên nén 

và 1 phần của viên nén màu tím. Tại mặt nền của phòng hát, lực lượng Công 

an thu giữ túi nilon chứa chất kết tinh màu trắng dạng bột và cục, 1 đĩa sứ 

trên bề mặt bám dính chất bột màu trắng và nhiều vật chứng khác. Khám xét 

khẩn cấp quán Karaoke Kinhdom, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ 

2 túi nilon chứa 53 viên nén màu tím được cất giấu trong ốp đèn trang trí tại 

tầng 2, 2 túi nilon chứa viên nén và chất tinh thể màu trắng dạng cục tại phía 

sau máy in quầy lễ tân. Vụ việc đang được Công an huyện Văn Lâm tiếp tục 

điều tra mở rộng. 

ĐC.226 

 

02. Thanh Hà. Tỉnh Hưng Yên: Ra nhiều quyết sách vì người cao 

tuổi//Người cao tuổi. - 2022. - Ngày 16 tháng 8. - Tr.5 

Trong thời gian qua, nhất là từ năm 2012 đến nay, Hội Người cao tuổi 

(NCT) tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Sở lao động, Thương binh và Xã hội, 

Sở Nội vụ cùng các sở, ban, ngành liên quan tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác NCT trên địa bàn tỉnh.... 

Những năm gần đây, hoạt động NCT của tỉnh có nhiều khởi sắc, góp phần 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò 

NCT; Hưng Yên được đánh giá là tỉnh thực hiện có hiệu quả Chương trình 

mục tiêu quốc gia về NCT, đặc biệt là chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao mức 

sống NCT. 

ĐC.258 
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03.  Bạch Thanh. Đa dạng thị trường tiêu thụ nhãn tươi//Hà Nội mới. - 

2022. - Ngày 15 tháng 8. - Tr.4 
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Tỉnh Hưng Yên hiện có 5.000 ha trồng nhãn, khoảng 4.800 ha đang cho 

thu hoạch, sản lượng ước đạt 45.000 tấn. Trong đó, diện tích nhãn chín sớm 

chiếm khoảng 5%, nhãn chính vụ khoảng 85%, còn lại là chín muộn. Diện tích 
nhãn được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP là 1.200 ha, chiếm khoảng 25% 

tổng diện tích. Hưng Yên đang tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn, nông sản 

bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại nhiều điểm cầu trong nước và các 
quốc gia: Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Australia… 

ĐC.4 

 

04.  Khánh An.  Đưa đặc sản nhãn Hưng Yên vươn xa//Quân đội nhân 

dân. - 2022. - Ngày 16 tháng 8. - Tr.4 

Do thổ nhưỡng thích hợp, lại được phù sa sông Hồng bồi đắp nên nhãn 

Hưng Yên có hương vị ngọt, thơm rất đặc trưng mà ít vùng đất nào sánh 

bằng. Được mệnh danh là thủ phủ của các loại nhãn, những năm qua, tỉnh 

Hưng Yên đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần mở 

rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản, mang lại hiệu 

quả cho người dân. Để việc sản xuất, tiêu thụ nhãn và các mặt hàng nông sản 

của tỉnh Hưng Yên được thuận lợi, Bộ Công Thương luôn đồng hành, hỗ trợ 

địa phương đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới 

thiệu sản phẩm và thúc đẩy kết nối giao thương ở cả thị trường trong nước và 

nước ngoài; tích cực hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, đẩy mạnh phân 

phối hàng hóa qua nền tảng số.... 

ĐC.4 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

05.  Hưng Yên//Giáo dục và Thời đại. - 2022. - Ngày 16 tháng 8. - Tr.7 

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 

2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 

thường xuyên của tỉnh. Thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8/2022, 

riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8, tổ chức khai giảng 

năm học vào ngày 05/9. Thời gian cụ thể như sau: Đối với giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học; giáo dục thường xuyên (THCS và 

THPT) có 32 tuần thực học. UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định về thời gian nghỉ học và thời 

gian kéo dài năm học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai...; 

bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên, học sinh trong năm học theo quy định. 

ĐC.53 

 

 


