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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

  

01.  Dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh//Nhân 

dân. - 2022. - Ngày 28 tháng 4. - Tr.5 

Ngày 27/4/2022, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xã 

Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh đã tới dâng hương tưởng niệm 24 năm ngày mất của 

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2022).  

ĐC.2 

 

02.  Huyền Loan.  Ông Lê Xuân Tiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh Hưng Yên//Đại biểu nhân dân. - 2022. - Ngày 27 tháng 4. - Tr.4 

Ngày 26/4/2022, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVII đã khai mạc Kỳ họp 

thứ 7 (kỳ họp không thường lệ) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc 

thẩm quyền. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua các 

nghị quyết về việc: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 

năm giai đoạn 2021-2025 và phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách 

tỉnh năm 2021; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-

2025; thông qua việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự 

án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2022 trên địa bàn; ban hành quy 

định nội dung chi, mức chi các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông thực 

hiện tại các đơn vị nhà trường trên địa bàn tỉnh....Cũng tại Kỳ họp, HĐND 

tỉnh đã kiện toàn một số chức danh: miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 

2021-2026 đối với nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Ngọc 

Thuyên do nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND 

tỉnh Khóa XVII đối với ông Phạm Văn Khuê do được phân công, điều động, 

bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng thời, bầu bổ sung Ủy 

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Xuân Tiến 

giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

ĐC.222   

 

03.  Bảo Trâm. Nhìn lại thành công Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hưng 

Yên khóa XVII. Đảm bảo cân đối giữa thu ngân sách và chi đầu tư công//Đại 

biểu nhân dân. - 2022. - Ngày 29 tháng 4. - Tr.5 

Do khả năng huy động các nguồn vốn của địa phương tăng cao, tại Kỳ 

họp thứ 7, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, UBND tỉnh Hưng Yên đã trình 

HĐND tỉnh xem xét, thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 

trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025. Nội dung này 

nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các đại biểu HĐND tỉnh. Liên 

quan đến nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 

Trần Quốc Toản đề nghị: trong kế hoạch phân bổ vốn hàng năm, cần cân đối 

vốn giữa tổng mức đầu tư và khối lượng hoàn thành của những công trình 
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lớn để bố trí tỷ lệ hợp lý; tăng cường kiểm tra lĩnh vực đầu tư công, không để 

phát sinh nợ đọng, đặc biệt là ở cấp huyện, xã. Đồng thời, tăng cường giám 

sát việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước, các nguồn vay 

bảo đảm hiệu quả đầu tư. 

ĐC.222 

 

04.  B.Trâm. Nhìn lại thành công Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hưng Yên 

khóa XVII. Thêm động lực phát triển giáo dục - đào tạo và kinh tế tập 

thể//Đại biểu nhân dân. - 2022. - Ngày 29 tháng 4. - Tr.5 

 Trong các nội dung được thông qua tại kỳ họp, việc quy định một số 

nội dung, mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) giai 

đoạn 2022-2025 và nội dung, mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham 

dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

trên địa bàn cũng nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu và cử tri. Qua 

đó, mong muốn các nghị quyết sẽ sớm được triển khai thực hiện, đáp ứng yêu 

cầu thực tế. 

ĐC.222 

 

05.  Huyền Loan. Nhìn lại thành công Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hưng 

Yên khóa XVII. Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống//Đại biểu nhân dân. - 

2022. - Ngày 29 tháng 4. - Tr.5 

 au 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, 

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVII đã thành công tốt đẹp với sự 

đồng thuận cao của các đại biểu HĐND tỉnh. Theo Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản, các nghị quyết được thông 

qua tại kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh 

trong thời gian tới. Vì vậy, cần sớm triển khai để các nghị quyết phát huy hiệu 

quả trong thực tiễn, đáp ứng mong đợi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân. 

ĐC.222 

 
 

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 
 

06.  Hưng Yên: Sở GD&ĐT công bố lịch thi tuyển sinh lớp 10 THPT 

năm học 2022-2023//Giáo dục và Thời đại. - 2022. - Ngày 28 tháng 4. - Tr.6 

 Ngày 27/4/2022,  ở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên công bố lịch thi 

tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 như sau: chiều ngày 07/6/2022, 

thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế; trong hai 

ngày 08-09/6/2022, thí sinh làm bài thi ba môn Toán, Ngữ văn và bài thi tổng 

hợp. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm nay là 10.500 

học sinh, không tăng so với năm học 2021-2022. Trường THPT và trường 

phổ thông có nhiều cấp học hệ ngoài công lập tuyển 3.600 học sinh.  

ĐC.533 
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