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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 
01. Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trị làm Thứ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn//Nông nghiệp Việt Nam. - 2022. - Ngày 

16 tháng 11. - Tr.2 

Theo Quyết định số 1416/QĐ-TTg ngày 14/11/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ, ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Nguyễn Quốc Trị, sinh năm 

1967, quê ở xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Trước khi được bổ 

nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn 

Quốc Trị từng giữ các chức vụ như: Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên; 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai; Phó Tổng cục trưởng rồi Tổng cục trưởng Tổng cục 

Lâm nghiệp. 

ĐC.2 

 

02.  Hương Lê.  Đưa tín dụng chính sách đến với người nghèo//Thanh 

niên. - 2022. - Ngày 14 tháng 11. - Tr.14 

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội 

với các điểm giao dịch xã, mạng lưới Tổ tiết kiệm vay vốn đã giúp người 

nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhanh chóng và 

thuận lợi. Hiện nay, toàn tỉnh có 161 điểm giao dịch xã đặt tại trụ sở của 

161/161 xã, phường, thị trấn, với gần 2.700 tổ tiết kiệm vay vốn đang hoạt 

động hiệu quả tại các thôn, khu phố với tổng số hơn 68.000 tổ viên đang dư 

nợ. Kết quả đánh giá xếp loại tổ tiết kiệm vay vốn hàng tháng có trên 98% tổ 

xếp loại tốt, không có tổ xếp loại yếu kém. Nguồn vốn chính sách đã được đầu 

tư đến 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tạo điều 

kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện 

đều được tiếp cận với tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời.... 

ĐC.2 

 

03.  Phạm Văn Hà.  Hưng Yên chú trọng bồi dưỡng kiến thức, nâng cao 

kỹ năng hoạt động của dại biểu HĐND//Nhân dân. - 2022. - Ngày 14 tháng 

11. - Tr.6 

Xác định chất lượng hoạt động của HĐND phụ thuộc vào chất lượng 

hoạt động của đại biểu HĐND; đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, 

nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với 

chính quyền các cấp, để làm tròn trọng trách này, mỗi đại biểu ngoài tinh 

thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết còn phải thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và 

kỹ năng hoạt động của mình. Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên luôn coi 

công tác bồi dưỡng, đào tạo là một giải pháp cơ bản góp phần quan trọng 

nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương. Trong nhiệm 
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kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức nhiều lớp tập 

huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho hơn 640 lượt đại biểu dân cử cấp tỉnh và huyện; 

phối hợp Thường trực HĐND các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn 

cho hơn 4.000 lượt đại biểu HĐND xã, thị trấn. Để tiếp tục thực hiện đổi mới, 

nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Nhiệm kỳ 

2021-2026, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến 

thức, nâng cao kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện, với 

nhiều nội dung quan trọng, thiết thực... 

ĐC.222 

 

 04.  LC.  Khởi tố giám đốc Công ty thực phẩm về hành vi lừa đảo bán 

đât//Công an nhân dân. - 2022. - Ngày 18 tháng 11. - Tr.8 

Ngày 17/11/2022, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời, ra lệnh bắt bị 

can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Thắng 

(sinh năm 1974, xã H ng  n, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Theo tài liệu 

điều tra, Công ty Cổ phần thực ph m xuất kh u Hưng Yên (gọi tắt là Công ty 

thực ph m Hưng Yên) có trụ sở chính tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 

 n Tảo, thành phố Hưng Yên do Thắng là Tổng Giám đốc (đồng thời là Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn vận 

tải Phượng Hoàng có trụ sở chính tại xã H ng  n, huyện Kim Động). Ngày 

30/7/2010, Công ty thực ph m Hưng Yên được UBND tỉnh Hưng Yên cấp 

Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án xây dựng Khách sạn và nhà ở liền kề 

trên địa bàn phường  n Tảo, thành phố Hưng Yên. Mặc d  Nguyễn Văn 

Thắng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trong việc 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Dự án Khách sạn và nhà ở liền kề trên, 

Công ty thực ph m Hưng Yên cũng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất nhưng từ năm 2010 đến năm 2012, bằng các thủ đoạn gian dối, đối 

tượng Nguyễn Văn Thắng đã chuyển nhượng nhiều thửa đất tại Dự án bằng 

hình thức huy động vốn với các cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

ĐC.226 

 

 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

05. Truyền thống giáo dục đáng tự hào của Trường THPT Chuyên 

Hưng Yên//Giáo dục và Thời đại. - 2022. - Ngày 12 tháng 11. - Tr.32 

 Trường THPT Chuyên Hưng Yên được thành lập từ năm 1997, ngay 

sau khi tải lập tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình xây dựng và phát triển 25 năm 

qua, các thế hệ nhà giáo, học sinh của nhà trường đã giành được nhiều danh 

hiệu, thành tích đáng tự hào. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đại học đạt 

100%, đứng tốp đầu của tỉnh. Năm năm trở lại đây, Trường có tỷ lệ học sinh 

đạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, cấp 
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quốc gia: 207 danh hiệu học sinh giỏi quốc gia, 531 danh hiệu học sinh giỏi 

cấp tỉnh....Với những thành quả giáo dục đạt được trong 25 năm qua, Trường 

THPT Chuyên Hưng Yên đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua, phần thưởng 

cao quý: nhiều năm liền được công nhận là Tập thể Lao động tiên tiến, xuất 

sắc; Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ 

tướng Chính phủ.... 

ĐC.533 

 

 

NHÂN VẬT 
 

06. Trần Vĩnh Thành.  Tướng tài làng Phù Ủng//Sự kiện và Nhân 

chứng. - 2022. - Số 347 (tháng 11). - Tr.10-11 

Phạm Ngũ Lão (1255 -1320), người làng Ph  Ủng, huyện Đường Hào 

nay là xã Ph  Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ngay từ thuở nhỏ, Phạm 

Ngũ Lão đã tỏ ra khác thường, tính tình khẳng khái, không chỉ miệt mài cày 

cuốc lao động mà còn tranh thủ say sưa rèn luyện võ nghệ và d i mài văn 

chương. Ông là người góp công rất lớn trong cả hai cuộc kháng chiến chống 

Mông-Nguyên lần thứ hai năm 1285 và lần thứ ba năm 1288, danh tiếng của 

ông chỉ xếp sau Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Không chỉ có tài về quân 

sự, mà ông còn để lại nhiều bài thơ về chí trai, lòng yêu nước; hiện nay tác 

ph m của ông còn lại hai bài là Thuật hoài (Tỏ lòng) và Vãn Thượng tướng 

quốc công Hưng Đạo Đại Vương (Viếng Thượng tướng quốc công Hưng Đạo 

Đại Vương). 

      ĐC.02(91) 

 

07. Lê Hồng Thiện. Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân và ba 

người thầy// Người cao tuổi. - 2022. - Ngày 15 tháng 11. - Tr.7 

 Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân (1906-2003), nguyên quán 

xã Ngọc Lập, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là người thầy mẫu mực đạt cả 

hai tiêu chí tài và đức. Ông là một trong những cây đại thụ đương đại của 

nền giáo dục Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945. Giáo sư có 8 

người con hầu hết đều có học hàm, học vị cao trong đó có ba người được nhà 

nước phong tặng nhà giáo nhân dân. Giáo sư Nguyễn Lân từng chia sẻ về ba 

người thầy vĩ đại, có sự ảnh hưởng lớn đến cuộc đời và sự nghiệp của mình 

đó là cụ Đồ Cự, Giáo sư Dương Quảng Hàm và cụ B i Kỷ.  

       ĐC.05(92) 
 

 

 


