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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

    

 

01. Thục Quyên. Tiết lộ bên trong 8 kho hàng giả vừa bị triệt phá 

//Tiền phong. - 2021. - Ngày 24 tháng 6. - Tr.5 

Tổng cục Quản lý thị trường và Công an thành phố Hà Nội đã thực 

hiện cuộc “tổng tấn công” quy mô lớn vào 8 kho hàng chuyên livestream bán 

hàng không rõ nguồn gốc tại các điểm ở Hà Nội, Hưng Yên. Tại kho hàng ở 

thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm do ông Trần Tiến Quang 

(thường trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đứng tên chủ kho thuê. Chủ 

cơ sở đã nhập các mặt hàng từ Hàn Quốc, Nhật Bản về Việt Nam qua Cảng 

Hải Phòng, tại đây, hàng hóa được xé lẻ, vận chuyển bằng phương tiện xe tải 

về tập kết tại một số điểm để tiêu thụ, kiếm lời. Tại địa bàn Hưng Yên, hàng 

hóa chủ yếu được tiêu thụ qua các nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt là 

livetreams bán hàng qua các fanpage “Chego Shop - Thế giới hàng Nhật”, 

“Chego Hàng Nhật EU” và giao dịch thông qua các ứng dụng trên điện thoại 

như zalo, viber. Kiểm đếm hiện trường, lực lượng chức năng đã ghi nhận 

93.400 đơn vị sản phẩm chủ yếu mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng 

và rượu do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, 

chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp thời điểm lực lượng chức 

năng tiến hành kiểm tra. 

ĐC.2 

 

  02.  P.Huyền.  Công an tỉnh Hưng Yên tăng cường quản lý vũ khí, vật 

liệu nổ//Công an nhân dân. - 2021. - Ngày 24 tháng 6. - Tr.3 

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Công an, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác 

quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ và pháo, góp phần quan 

trọng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 14/3/2020 đến ngày 

15/3/2021, Công an các đơn vị, địa phương đã vận động, thu hồi 731 vũ khí, 

công cụ hỗ trợ; trong đó có 3 khẩu súng quân dụng, 11 khẩu súng hơi, 99 

khẩu súng tự chế, 306 viên đạn; phát hiện 39 vụ, bắt giữ 51 đối tượng chế 

tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, 

thu giữ 112 khẩu súng, 1.490 viên đạn các loại, 33 vũ khí thô sơ, 7 công cụ hỗ 

trợ... 

ĐC.226 
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KINH TẾ 

 

 

03. Nguyễn Hải Tiến.  “Người hùng” nhân giống hoa đồng tiền ở 

Hưng Yên//Trang trại Việt. - 2021. - Số 120. - Tr.38+39 

Ở làng hoa, cây cảnh xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, ông Phan 

Ngọc Oanh được biết đến là lão nông “dám nghĩ, dám làm, dám chịu” bởi 

ông là người đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này của xã đã tự sản xuất 

được cây giống hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô, lợi nhuận thu 

về gần 1,5 tỷ đồng/năm. 

ĐC.424.7 

 
 

04.  Tuyền Lâm.  Tương Bần - món ngon dân dã//Hà Nội mới. - 2021. 

- Ngày 20 tháng 6. - Tr.4 

Tương Bần là một đặc sản của phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên. Sở dĩ loại nước chấm này được gọi là tương Bần vì gắn với 

tên làng làm nên thứ tương ngon nức tiếng, đó là làng Bần. Xa xưa, món ăn 

dân dã này từng là sản vật dâng tiến cung đình. Ngày nay, tương Bần vẫn 

được nhiều người yêu thích và nổi tiếng khắp nơi. Tương Bần là thứ nước 

chấm ngon không thể thiếu khi ăn bánh đúc, bánh tẻ, cà muối, thịt luộc, rau 

muống luộc hay dùng để kho cá, rim thịt...Tương Bần Hưng Yên được tổ chức 

Kỷ lục Việt Nam xếp hạng tốp 10 đặc sản nước chấm và gia vị nổi tiếng nhất 

của Việt Nam. Sản phẩm được xuất khẩu tới nhiều nước trên thế giới, được 

bán tại các chợ truyền thống, siêu thị và sàn thương mại điện tử. 

ĐC.478 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

05.  Bảo Trâm.  Hưng Yên//Giáo dục và Thời đại. - 2021. - Ngày 22 

tháng 6. - Tr.2 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên vừa ban hành công văn về việc tổ 

chức hoạt động giáo dục và phòng, chống dịch bệnh trong trạng thái bình 

thường mới. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động giáo 

dục, hoạt động của nhà trường trong trạng thái bình thường theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế tại Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2021 ban hành Sổ tay 

"Hướng dẫn phòng, chống dịch Covd-19 tại cộng đồng, trong trạng thái bình 

thường mới". Các nhà trường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, cơ quan y tế, bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt 

nghiệp THPT sắp tới. 

ĐC.53 
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06.  Tú Anh.  Hưng Yên: Học sinh mầm non tiếp tục nghỉ học sau 1 

ngày trở lại trường//Giáo dục và Thời đại. - 2021. - Ngày 24 tháng 6. - Tr.6 

Ngày 19/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên ban hành công 

văn cho phép các trường tổ chức hoạt động giáo dục trong trạng thái bình 

thường mới. Ngày 22/6/2021, trẻ mầm non tại một số trường trên địa bàn tỉnh 

đi học lại nhưng vì huyện Yên Mỹ ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 nên các 

trường thông báo không nhận học sinh. Theo ông Phan Xuân Quyết, Phó 

Giám đốc Sở GD&ĐT, các trường căn cứ vào điều kiện thức tế để tổ chức 

hoạt động giáo dục, nhận trẻ trên tinh thần tự nguyện phối hợp giữa giữa nhà 

trường, phụ huynh và chính quyền địa phương, tuyệt đối tuân thủ yêu cầu 5K. 

Riêng huyện Yên Mỹ, học sinh các cấp không đến trường để phòng, chống 

dịch Covid-19. 

ĐC.53 

  

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

07.  Nguyễn Hoàn.  Hưng Yên phong tỏa 2.250 hộ dân//Tiền phong. - 

2021. - Ngày 22 tháng 6. - Tr.4 

Ngày 21/6/2021, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 2 trường hợp dương tính 

SARS-CoV-2 là anh TMT (sinh năm 1991, trú tại xã Trung Hưng, huyện Yên 

Mỹ) làm nghề lái xe chở hàng tuyến Bắc - Nam và nữ sinh PHL (sinh năm 

2003, trú tại thị trấn Yên Mỹ). UBND tỉnh Hưng Yên đã có công văn hỏa tốc 

chỉ đạo phong tỏa 2.250 hộ dân tại xã Trung Hưng và thị trấn Yên Mỹ. Qua 

rà soát, lực lượng chức năng bước đầu xác định có ít nhất hơn 50 F1, hơn 

200 F2 và hàng trăm trường hợp F3 liên quan. 

ĐC.61 

 

   

 

 

 

 


