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01.  Linh Nhi. Từ chiếc vam phá khóa “lộ” 5 vụ trộm cắp xe máy//An 

ninh Thủ đô. - 2022. - Ngày 20 tháng 7. - Tr.14; cũng xem: Đời sống và Pháp 

luật. - 2022. - Ngày 22 tháng 7. - Tr.23 

Ngày 19/7/2022, Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho biết 

đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm Đỗ Đức Anh (sinh năm 1982, xã Tân 

Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 

1987, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành 

vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 13/7/2022, tổ công tác của Công an xã 

Đa Tốn, huyện Gia Lâm trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 đối tượng trên 

có biểu hiện nghi vấn, tiến hành kiểm tra, phát hiện trong người 2 đối tượng 

có 1 bộ vam phá khóa xe máy. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai 

nhận từ ngày 28/6/2022 đến 09/7/2022 đã trộm 5 xe máy tại khu vực 

Vinhomes Ocean Park. Hiện Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử 

lý các đối tượng theo quy định. 
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02.  Trung Quân. “Đất nhãn” tuân thủ nghiêm sản xuất an toàn//Nông 

nghiệp Việt Nam. - 2022. - Ngày 20 tháng 7. - Tr.13 

Năm 2022, diện tích trồng nhãn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt trên 

5.000 ha, trong đó, diện tích cho thu hoạch khoảng 4.800 ha, sản lượng ước 

đạt 45.000 - 47.000 tấn. Trà nhãn chín sớm cho thu hoạch từ 15 - 30/7 (sản 

lượng chiếm khoảng 5 - 7%); trà chính vụ thu hoạch từ 5 - 25/8 (sản lượng 

chiếm khoảng 80 - 85%); trà chín muộn thu hoạch từ 30/8 - 20/9 (sản lượng 

chiếm khoảng 10 - 15%). Đến nay, diện tích nhãn đã được chứng nhận đạt 

tiêu chuẩn VietGAP là 1.200 ha (chiếm 25% tổng diện tích) tại 81 cơ sở, vùng 

sản xuất nhãn trên địa bàn toàn tỉnh. Để đạt được chất lượng theo tiêu chuẩn 

của nước xuất khẩu, ngay từ đầu vụ, các hợp tác xã (HTX) trồng nhãn trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hướng dẫn các thành viên quy trình chăm sóc, tỉa 

cành, sử dụng thuốc bảo vệ thực vât (BVTV) theo quy định. Hiện tại, nhãn đã 

bước vào giai đoạn cách ly chuẩn bị cho thu hoạch nên các HTX không sử 

dụng thuốc BVTV để phun phòng, trị bệnh. Thay vào đó, các HTX hướng dẫn 

bà con sử dụng chế phẩm nano bạc, đồng để tiêu diệt nấm, vi khuẩn gây 

bệnh, giúp quả sáng mã, chống nám đen trên vỏ quả, không gây tồn dư trên 

sản phẩm khi thu hoạch... 
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03. Tuyền Lâm. Nhãn Hương Chi//Hà Nội mới. - 2022. - Ngày 17 

tháng 7. - Tr.4 

Nhãn Hương Chi là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên. Theo người 

dân, giống nhãn quý này được trồng trong vườn nhà cụ Hương Chi (thành 

phố Hưng Yên) nên có tên gọi là nhãn Hương Chi. Giống nhãn Hương Chi có 

ưu điểm nổi bật là ra nhiều đợt hoa, nếu đợt hoa đầu gặp thời tiết không 

thuận lợi, không đậu quả thì các đợt hoa thứ hai, thứ ba vẫn có thể cho thu 

hoạch quả. Hơn nữa, giống nhãn đặc sản này rất sai quả, trung bình mỗi 

chùm nặng trên dưới 1kg, chùm to có thể nặng 2kg. Nhãn Hương Chi chín 

sớm và cho thu hoạch vào tháng 7, khi chín có màu vàng nâu, mã quả đều 

đẹp, vỏ mỏng, cùi dày, giòn….Do những ưu điểm nổi bật trên nên giống nhãn 

Hương Chi không chỉ được trồng nhiều tại Hưng Yên mà còn được nhân rộng 

ra nhiều nơi trên cả nước như: Bắc Giang, Yên Bái, Đắk Lắk… 
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