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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

   

01.  Huyền Loan. Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh Hưng 

Yên với thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố lần thứ ba: Nâng cao 

chất lượng giám sát giải ngân vốn đầu tư công//Đại biểu nhân dân. - 2022. - 

Ngày 08 tháng 9. - Tr.6 

Ngày 07/9/2022, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội 

nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố lần thứ 3, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề "Nâng cao vai trò giám sát của HĐND trong 

giải ngân vốn đầu tư công". 8 tháng vừa qua, dù đã có nhiều cố gắng song tỷ 

lệ giải ngân của tỉnh còn ở mức thấp, đạt 36,2%, công tác triển khai thực hiện 

tại một số đơn vị, địa phương còn hạn chế, chưa hiệu quả, thiếu quyết liệt, 

chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra; trách nhiệm trong phối hợp xử lý công 

việc và tổ chức thực hiện còn chưa chặt chẽ...Tại hội nghị, các đại biểu đã tập 

trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tham luận nhằm nâng cao vai trò, 

trách nhiệm của HĐND trong đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 

Trong đó, các tham luận đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, phản ánh đúng 

tình hình, có chất lượng cao; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách thức đổi 

mới phương thức giám sát của HĐND nói chung và giám sát trong giải ngân 

vốn đầu tư công nói riêng. Đây là nội dung thiết thực, có tính thời sự cao, 

không chỉ góp phần giúp UBND hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách 

là giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 mà còn nhằm mục 

đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, nhất là hoạt động 

giám sát trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách nói chung, lĩnh vực đầu tư công nói 

riêng... 

ĐC.222 

 

02.  Bách Hợp.  Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên 

với thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố lần thứ ba: Tiếp tục nâng 

cao hiệu quả hoạt động//Đại biểu nhân dân. - 2022. - Ngày 08 tháng 9. - Tr.6 

Theo đánh giá của các đại biểu tham dự Hội nghị, với tinh thần trách 

nhiệm, thẳng thắn, Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh Hưng 

Yên với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố lần thứ 3 đã phân tích, 

làm rõ nhiều tồn tại, hạn chế. Đồng thời, đưa ra các kinh nghiệm hay, giải 

pháp hiệu quả đổi mới phương thức giám sát của HĐND nói chung và lĩnh 

vực giải ngân vốn đầu tư công nói riêng, góp phần khẳng định vai trò, vị thế 

của HĐND, đáp ứng sự mong đợi của cử tri, Nhân dân trong tỉnh.  

ĐC.222 

 

03.  Bảo Trâm - Bảo Quyên. Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 

tỉnh Hưng Yên với thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố lần thứ ba: 

Nhiều giải pháp khả thi//Đại biểu nhân dân. - 2022. - Ngày 08 tháng 9. - Tr.6 
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Tại Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành 

phố lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngoài nội dung nâng cao vai trò giám 

sát của HĐND trong giải ngân vốn đầu tư công, các đại biểu cũng tập trung 

đánh giá về hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND hai cấp trên địa bàn 

từ đầu năm đến nay. Theo các đại biểu, điểm nhấn nổi bật chính là các nghị 

quyết của HĐND được triển khai kịp thời; các kỳ họp cũng ghi nhận nhiều 

đổi mới. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu 

nại, tố cáo của công dân được chú trọng. Mối quan hệ công tác giữa Thường 

trực HĐND và các cơ quan liên quan ngày càng được tăng cường. 

ĐC.222 

 

04.  Nguyễn Long.  Chuyện cảm động về người trông trẻ 18 năm nuôi 

đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi//Phụ nữ Việt Nam. - 2022. - Ngày 07 tháng 9. - Tr.9 

Câu chuyện cổ tích giữa đời thường về bà Đặng Thị Bình (sinh năm 

1955, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm) từ một người giúp việc (không phải 

máu mủ, ruột rà) đã trở thành người mẹ cưu mang, nuôi nấng bé Thương bị 

mẹ bỏ rơi suốt 18 năm qua. Đáp lại tình yêu thương của bà, Thương luôn 

ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, được thầy cô, bạn bè yêu quý. Hiện nay, 

Thương đã trở thành sinh viên năm 2 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

II. 

ĐC.259 

 

 

KINH TẾ 

 

 
05. Hạnh Đỗ. Về làng làm đồ chơi Trung thu “xưa”//Tiền phong. - 

2022. - Ngày 28 tháng 8. - Tr.4 

Tại ngôi làng mang tên Ông Hảo (làng Hảo) thuộc xã Liêu Xá, huyện 

Yên Mỹ, nơi đây có nghề làm đồ chơi Trung thu truyền thống hàng trăm năm, 

những người thợ hàng ngày cần mẫn sản xuất ra những chiếc trống, mặt nạ, 

đầu sư tử...với rất nhiều công đoạn thủ công tỉ mỉ. Hiện nay, trung bình mỗi 

năm làng Ông Hảo xuất xưởng hàng chục nghìn trống, mặt nạ các loại đi 

khắp các tỉnh, thành trong nước, giá tiền dao động từ 15.000-150.000đ/chiếc. 

ĐC.479 


