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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 

 01.  Hoàng Tú.  Hưng Yên: Tiêu hủy gần 18.000 bánh trung thu không 

rõ nguồn gốc//Pháp luật Việt Nam. - 2022. - Ngày 10 tháng 9. - Tr.9 

Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã 

phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện, xử 

phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 40 triệu đồng và tiêu hủy 17.850 chiếc 

bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực 

phẩm của 2 cơ sở kinh doanh thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ (bà Phạm Thị Nga, 

xã Yên Phú và ông Nguyễn Văn Quỳnh, xã Ngọc Long) 

ĐC.226 

 

02.  Hồng Nhung. Hội LHPN tỉnh Hưng Yên//Phụ nữ Việt Nam. - 

2022. - Ngày 16 tháng 9. - Tr.4 

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá việc 

thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ quý III/2022 và triển 

khai nhiệm vụ công tác quý IV/2022; chia sẻ kinh nghiệm trong vận động, kết 

nối thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu, xây dựng mô hình “Tuyến đường 

không rác” tại thành phố Hưng Yên. Trong quý III/2022, các cấp Hội LHPN 

tỉnh đã trao sinh kế, dạy nghề, tạo việc làm cho 43 phụ nữ khó khăn, hỗ trợ 6 

vườn cây sinh kế với tổng số trên 3.700 cây các loại để hội viên phát triển sản 

xuất...  

ĐC.255 

 

03.  Hoàng Linh. Đại hội Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hưng Yên lần 

thứ II//Cựu Chiến binh Việt Nam. - 2022. - Ngày 14 tháng 9. - Tr.9 

Ngày 07/9/2022, tại thành phố Hưng Yên, Hội Doanh nghiệp Cựu 

chiến binh tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-

2027. Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên được thành lập ngày 

17/3/2017, đến nay, Hội có 120 hội viên, tăng 58 hội viên, đạt tỷ lệ 93,5%, 

trên 10 huyện, thị, thành phố. Các doanh nghiệp của hội có khoảng gần 5.000 

lao động, doanh thu khoảng 6.150 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 480 tỷ 

đồng… Không chỉ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hội còn tích cực tham gia 

có hiệu quả các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội. Tổng số tiền đóng góp 

cho công tác từ thiện nhân đạo và an sinh xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua của 

toàn hội đạt hơn 7 tỷ đồng. 

ĐC.258 

 

 

 

 

 



Thư mục trích báo, tạp chí phản ánh về Hưng Yên 

THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN - Số 4 - Bạch Đằng - Minh Khai - thành phố Hưng Yên 

 
2/2 

 

 

 

  

KINH TẾ 

 

 

04.  Trần Quang. Tỷ phú nuôi lợn ở đất nhãn với triết lý kinh tế "kiềng 

3 chân"//Nông thôn ngày nay. - 2022. - Ngày 12 tháng 9. - Tr.14 

Anh Hoàng Văn Khánh (sinh năm 1982, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ), 

chủ trang trại nuôi lợn quy mô lớn vừa được tôn vinh là nông dân sản xuất 

kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI (9/2022). Trải qua hơn 20 năm gắn bó 

với nghề chăn nuôi lợn, anh Khánh đã nhiều lần thất bại và thành công với 

triết lý làm kinh tế “kiềng 3 chân” (chăn nuôi kết hợp với trồng trọt và đầu tư 

mua đất để dành, khi có biến không bị phá sản). Hiện nay, mỗi tháng, anh 

Khánh xuất chuồng khoảng 200 con lợn, mỗi năm thu về hàng tỷ đồng tiền 

lãi. 

ĐC.426.2 

 

 

NHÂN VẬT 

 

 

05.  Trần Siêu.  Nhà khoa bảng ví mình với Gia Cát Lượng//Giáo dục 

và Thời đại. - 2022. - Ngày 12 tháng 9. - Tr.30-31 

Nguyễn Gia Cát, hiệu Địch Hiên (1760 - 1816) người xã Hoa Cầu, 

huyện Văn Giang (nay là thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang). 

Năm 26 tuổi, ông thi đỗ Tiến sĩ khoa Đinh Mùi, niên hiệu Chiêu Thống 1 

(1787) đời Lê Mẫn Đế. Năm 1802, Nguyễn Gia Cát được cử làm phó sứ sang 

Trung Quốc xin phong và đổi quốc hiệu nước ta là Nam Việt; nhờ tài đối đáp 

trôi chảy, vua nhà Thanh rất mực khâm phục. Khi về nước, ông được thăng 

chức Tả tham tri bộ Lễ, tước Quỳ Giang hầu...Ông là danh sĩ nổi tiếng đương 

thời, sáng tác các tác phẩm y học và văn học vô cùng hiếm có, 2 tác phẩm 

tiêu biểu: Hoa trình thi tập, Bi nhu quân phương trích lục.  

   ĐC.04(91) 

 

 

 

 


