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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 

01. Công Hoan. Kỷ luật một loạt lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết 

Hưng Yên//Pháp luật Việt Nam. - 2022. - Ngày 28 tháng 10. - Tr.10 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên đã họp kỳ thứ 29 xem xét, kết luận 

kiểm tra đối với những dấu hiệu vi phạm của ban lãnh đạo Công ty TNHH 

một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau: Vi 

phạm trong thực hiện quy chế làm việc của Chi ủy Chi bộ; không chủ động 

tham mưu Chi bộ kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao, 

để Công ty ký hợp đồng cho thuê một phần trụ sở gắn liền với đất, vi phạm 

quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và quy định về 

việc xác định giá cho thuê. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên đã quyết định 

thi hành kỷ luật đối với Chi uỷ Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số 

kiến thiết Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025 và các ông, bà: Vũ Đăng Định, Bí 

thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT; Đinh Thị Hồng Bích, Chi ủy viên, Giám đốc; 

Nguyễn Chí Cường, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc; Đào Ngọc Tám, Kế 

toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên bằng 

hình thức khiển trách. 

ĐC.2 

 

02.  Quang Đông.  Hưng Yên: Chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật//Thanh tra. - 2022. - Ngày 28 tháng 10. - Tr.8 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã tích 

cực bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch UBND tỉnh 

giao, khẩn trương, tích cực, trách nhiệm triển khai các cuộc thanh tra đảm 

bảo đúng trình tự, thủ tục, có chất lượng. Kết quả thanh tra đã phát hiện 

nhiều sai phạm về kinh tế, góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật. Các cơ quan thanh tra tại Hưng Yên đã thực hiện 177 cuộc 

thanh tra hành chính; kết thúc và ban hành kết luận 112 cuộc. Qua thanh tra 

đã kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 25 tỷ đồng, thu hồi nộp ngân sách nhà 

nước hơn 11 tỷ đồng; kiến nghị xử lý 124.164m
2
 đất do người dân vi phạm khi 

xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông, thủy lợi; 

kiến nghị xử lý hành chính nhiều tập thể, cá nhân. Tiến hành 131 cuộc thanh 

tra chuyên ngành đối với 954 tập thể, cá nhân; phát hiện 178 tập thể, cá nhân 

có sai phạm; hướng dẫn, chấn chỉnh, nhắc nhở nhiều tổ chức, cá nhân sai 

phạm; ban hành 155 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 3 

tỷ đồng. 

ĐC.2 

 

03. Kiên Cường. Giao đất tái định cư tại Hưng Yên: Người dân chưa 

được an cư//Tài nguyên và Môi trường. - 2022. - Ngày 25 tháng 10. - Tr.13 
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Theo điều tra của phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, năm 

2005, tỉnh Hưng Yên giải phóng mặt bằng để mở rộng nâng cấp Quốc lộ 39A, 

gia đình bà Khánh ông Đẩu ở số nhà 254 đường Tô Hiệu có diện tích đất 

595m
2
 nằm trong diện thu hồi. Gia đình bà Khánh ông Đẩu là cán bộ, đảng 

viên gương mẫu đã bàn giao toàn bộ diện tích đất, nhà và cây cối, hoa màu 

cho Ban Giải phóng mặt bằng (tháng 4/2005). Đến tháng 5/2005, gia đình bà 

Khánh ông Đẩu được Ban Giải phóng mặt bằng, chính quyền thành phố 

Hưng Yên giao 2 lô đất cạnh Trung tâm nước sạch Hưng Yên (nay thuộc 

đường Tuệ Tĩnh, phường Hiến Nam). Điều đáng nói, từ khi được bàn giao 

đất, gia đình ông bà không nhận được quyết định giao đất của thành phố 

Hưng Yên, nguyên nhân do chính quyền đã quyết định giao đất cho 2 hộ dân 

khác. Đến nay, gần hai thập kỷ trôi qua, vợ chồng bà Khánh ông Đẩu đã 

“vác” đơn “kêu cứu” khắp các cơ quan, ban, ngành từ địa phương đến 

Trung ương, phản ánh việc gia đình được giao đất tái định cư nhưng không 

thể hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đề nghị cấp GCNQSDĐ nhưng vẫn 

chưa được giải quyết. 

ĐC.2 

 

04.  Huyền Loan. Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 

đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022: Hành 

trang hữu ích cho hoạt động của đại biểu dân cử//Đại biểu nhân dân. - 2022. - 

Ngày 23 tháng 10. - Tr.6 

Sau gần hai ngày (18-19/10/2022) làm việc nghiêm túc và tích cực, Hội 

nghị Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, 

huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022 đã hoàn thành tốt nội dung, 

chương trình đề ra. Các chuyên đề được lựa chọn đã cung cấp cho đại biểu 

nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực hoạt 

động của đại biểu HĐND nói riêng, chất lượng hoạt động của HĐND nói 

chung, đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong giai đoạn mới. Ngay sau hội nghị, các 

đại biểu tiếp tục nghiên cứu sâu, kỹ tài liệu, kiến thức tiếp nhận được để vận 

dụng, thực hiện và rút kinh nghiệm trong hoạt động; không ngừng hoàn thiện, 

nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế, chất lượng hoạt động của HĐND các cấp 

nói chung, đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện nói riêng. Mỗi đại biểu phải 

không ngừng nỗ lực phấn đấu, tự học tập, bồi dưỡng kiến thức, trau dồi các 

kỹ năng hoạt động cho bản thân từ trong thực tiễn công tác để thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu dân cử. 

ĐC.222 

 

05. B.Trâm. Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại 

biểu HĐND cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022: Vận dụng 

ngay vào thực tế//Đại biểu nhân dân. - 2022. - Ngày 23 tháng 10. - Tr.6 

Ngày 18-19/10/2022,  Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên phối hợp với 

Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức thành công Hội nghị bồi dưỡng 
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kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh. Hội 

nghị lần này được đánh giá là rất thiết thực, có ý nghĩa quan trọng; các đại 

biểu kỳ vọng, những kiến thức, kỹ năng đã được trao đổi, chia sẻ tại hội nghị 

sẽ được vận dụng ngay vào thực tiễn hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn 

kỳ vọng của cử tri và nhân dân dịa phương trên địa bàn tỉnh.  

ĐC.222 

 

 

 

 

 


