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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

 

 

 01. Vân Thanh.  Hưng Yên: Án tử cho bị cáo đốt nhà em gái//Pháp 

luật Việt Nam. - 2021. - Ngày 08 tháng 9. - Tr.11 

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đưa bị cáo Đào Danh Việt (sinh 

1961, huyện Khoái Châu) và Lò Văn Hà (sinh năm 1990, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La) ra xét xử về tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”. Bị hại trong 

vụ án là 4 người trong gia đình bà Đào Thị C (em gái ruột của Việt) thôn Lê 

Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu. Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 

10/2018, vợ chồng Việt xây nhà, do đi làm ăn xa nên đã nhờ vợ chồng em gái 

trông coi, quản lý, mua bán và thanh toán các khoản tiền liên quan đến việc 

xây dựng nhà giúp mình. Quá trình xây dựng, Việt nghi ngờ vợ chồng em gái 

đã bớt xén tiền vật liệu của mình khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi chửi 

nhau, đe dọa giết cả nhà vợ chồng em gái. Tối ngày 15/3/2020, Việt rủ Lò 

Văn Hà cùng tham gia, mua hơn 30 lít xăng, 2 bật lửa, băng dính, khẩu trang 

đến đốt nhà vợ chồng em gái. Hậu quả, 4 người trong gia đình em gái Việt tử 

vong, toàn bộ tài sản trong nhà bị hư hỏng nặng. Tòa án nhân dân tỉnh Hưng 

Yên đã tuyên phạt tử hình Việt về tội “giết người” và 6 năm tù về tội “hủy 

hoại tài sản”. Đối với bị cáo Lò Văn Hà, tuyên tù chung thân theo đúng các 

tội danh bị truy tố. 

ĐC.227   

 
 

KINH TẾ 

 

 

 02.  Quỳnh Lê.  Không để lỡ nhịp tốc độ giảm nghèo//Đầu tư. - Ngày 

08 tháng 9. - Tr.7 

 Cùng với việc triển khai tốt công tác thu nợ để gia tăng nguồn vốn, 

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ 

chức chính trị, xã hội nhận ủy thác thực hiện giải ngân nhanh chóng, đúng 

đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối 

tượng chính sách khác. Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu 

cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, NHCSXH tỉnh đã rà 

soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn do ảnh hưởng bởi đại dịch 

Covid-19 để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 

khách hàng. Tính trong 6 tháng đầu năm 2021, chi nhánh đã gia hạn nợ cho 

1.426 món vay với dư nợ hơn 55 tỷ đồng; 12.380 lượt hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách được vay vốn ưu đãi với doanh số cho vay đạt hơn 475,5 tỷ 

đồng... 
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 03.  Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên.  Hưng Yên: Hoạt động đầu tư được 

duy trì và đảm bảo//Con số và Sự kiện. - 2021. - Số 605. - Tr.36 

Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên cho biết, tính chung 8 tháng đầu năm 

2021, tổng vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản 

lý ước đạt trên 2.359 tỷ đồng, tăng 75,9 tỷ đồng (3,33%) so với cùng kỳ năm 

2020. Một số công trình, dự án có tiến độ và giá trị thực hiện lớn tiếp tục 

được đầu tư như: dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 với 

ĐT.376 ước thực hiện 17,5 tỷ đồng; đường quy hoạch số 4, huyện Yên Mỹ, 

giai đoạn 2 ước thực hiện 16,6 tỷ đồng....Tính đến 20/8/2021, toàn tỉnh có 

491 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động, với tổng số vốn đăng 

ký 5.638.824 nghìn USD.... 

ĐC.4 

 

 


