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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 

01.  Tô Ngọc.  Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 100% kế 

hoạch vốn Thủ tướng giao//Thời báo Tài chính Việt Nam. - 2022. - Ngày 21 

tháng 10. - Tr.9 

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên là 9.589 

tỷ đồng, trong đó, kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 4.149 tỷ đồng. 

Đến hết tháng 9/2022, tỉnh đã giải ngân được 4.207 tỷ đồng, bằng 43,9% 

tổng kế hoạch vốn và đạt 101,4% kế hoạch vốn Thủ tướng giao.  

ĐC.2 

 

02.  L.S.  Hưng Yên: Xây dựng tuyến đường cao tốc Chợ Bến - Yên 

Mỹ//Nông thôn ngày nay. - 2022. - Ngày 18 tháng 10. - Tr.15 

Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về 

việc đầu tư đường bộ cao tốc Chợ Bến - Yên Mỹ, đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng 

Yên. Ngày 14/10/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có văn bản giao Bộ 

Giao thông vận tải hướng dẫn UBND tỉnh Hưng Yên về việc đầu tư xây dựng 

đường bộ có liên quan đến tuyến đường cao tốc Chợ Bến  - Yên Mỹ, đoạn qua 

địa bàn tỉnh Hưng Yên, bảo đảm đúng thẩm quyền, theo đúng quy định pháp 

luật. Đường cao tốc Chợ Bến - Yên Mỹ (CT.14) có điểm đầu tại đường vành 

đai 5, điểm cuối tại đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tổng chiều dài 

khoảng 45 km, quy mô 4 làn xe, tiến trình đầu tư sau năm 2030. 

ĐC.2 

 

03.  Huyền Loan.  Hưng Yên: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động 

cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện//Đại biểu nhân dân. - 2022. - Ngày 19 

tháng 10. - Tr.4 

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

Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu tổ chức 

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp 

tỉnh và cấp huyện năm 2022. Theo kế hoạch, trong 2 ngày diễn ra hội nghị, 

các đại biểu sẽ được tập huấn, bồi dưỡng nhiều nội dung thiết thực như: 

HĐND trong quyết định chủ trương đầu tư, chương trình dự án các cấp ở địa 

phương; kỹ năng giám sát đầu tư xây dựng cơ bản; kỹ năng xem xét quyết 

định, phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước tại địa phương và giám sát tài 

chính, ngân sách; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; xử lý đơn thư khiếu 

nại, tố cáo của công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân, kiến nghị của cử tri; kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo 

cáo kinh tế - xã hội do UBND trình tại kỳ họp HĐND... 

ĐC.222 
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KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

 

 

04.  K.Phạm.  Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dự giờ tiết Khoa học tự 

nhiên tại Hưng Yên: Bài bản, chặt chẽ và khoa học//Giáo dục và Thời đại. - 

2022. - Ngày 19 tháng 10. - Tr.2 

Ngày 18/10/2022, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu đoàn kiểm tra, 

dự giờ tiết dạy môn Khoa học tự nhiên và Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp lớp 7 tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên. Đoàn đã làm việc với các trường phổ thông, Phòng GD&ĐT các địa 

phương và Sở GD&ĐT Hưng Yên xung quanh vấn đề triển khai Chương trình 

Giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công 

tác quản lý, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị hiệu trưởng các trường, 

lãnh đạo Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tiếp tục đổi mới quản lý hướng đến 

mục tiêu triển khai thành công CT GDPT 2018. 

      ĐC.533 

 


