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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

  

01.  Đức Dương . Hưng Yên: Yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện 

chặt chẽ công tác thẩm định tài sản thế chấp//Pháp luật Việt Nam. -  2022. - 

Ngày 13 tháng 4. - Tr.5 

 Ngày 05/4/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên phối hợp với 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại về thi hành 

án dân sự trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng. Theo báo cáo của Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Hưng Yên, kết quả thi hành các khoản thu cho tổ chức tín 

dụng từ ngày 01/10/2020 - 30/9/2021 như sau: tổng số việc phải thi hành 273 

việc, tương ứng với tổng số tiền phải thi hành trên 1.588 tỷ đồng; qua xác 

minh, phân loại, có điều kiện thi hành là 193 việc với số tiền trên 1.232 tỷ 

đồng; đã thi hành xong 54 việc với số tiền trên 255 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 27,98% 

về số việc và 20,65% về số tiền. Từ ngày 01/10/2021 - 28/2/2022, tổng số việc 

phải thi hành 256 việc, tương ứng số tiền trên 1.926 tỷ đồng; qua xác minh, 

phân loại, số có điều kiện thi hành là 172 việc với số tiền trên 1.579 tỷ đồng; 

đã thi hành xong, kê biên, bán đấu giá, đang phân phối tiền được 37 việc với 

số tiền trên 565 tỷ đồng... 
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 02.  Đình Cường. Huyện Ân Thi hội nhập và phát triển bền 

vững//Pháp luật Việt Nam. - 2022. - Ngày 14 tháng 4. - Tr. 20 

 Bằng việc xác định đúng đắn tình hình và có những quyết định chính 

xác trong từng hoàn cảnh, huyện Ân Thi đã trở thành một trong những địa 

phương có nhịp độ tăng trưởng cao và khá ổn định của tỉnh Hưng Yên. Năm 

2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước 320.913 triệu đồng, đạt 178,7% kế 

hoạch tỉnh giao, đạt 158,9% kế hoạch huyện giao và bằng 123,5% so cùng kỳ 

năm trước. Thu bình quân đầu người ước 50,1 triệu đồng, đạt 97,8% so với 

kế hoạch, tăng 0,1% so với năm 2020. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đã có nhiều 

chuyển biến tích cực, nhất là thực hiện tốt chính sách về an sinh xã hội...Năm 

2022, huyện Ân Thi sẽ phấn đấu trở thành một trong những địa phương phát 

triển mạnh về kinh tế của tỉnh. 
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03.  Trần Thị Thực. Vụ khiếu nại của bà Trần Thị Mai ở thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên: giải quyết không đúng sự thật và phát luật, vụ 

việc kéo dài hơn 10 năm//Người cao tuổi. - 2022. - Ngày 15 tháng 4. - tr. 11+ 

13 

 Phóng viên báo Người cao tuổi tiếp tục tìm hiểu vụ việc liên quan đến 

đơn khiếu nại của bà Trần Thị Mai (phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên) 

tố cáo chính quyền địa phương buông lỏng quản lí đất đai, cấu kết, gây khó 

khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 63 của 
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gia đình bà...Đến nay, những sai phạm của chính quyền địa phương trong 

quá trình giải quyết đơn khiếu nại của bà Mai đã được chỉ rõ, có căn cứ pháp 

lý để UBND phường Hiến Nam xác nhận hộ bà Mai đủ điều kiện được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Văn phòng Luật sư Vũ Linh kiến nghị 

UBND thành phố Hưng Yên cần xem xét, xử lý một số cán bộ, công chức 

chưa thực hiện đúng pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ, ảnh hưởng đến 

uy tín của chính quyền, gây bức xúc trong nhân dân.    
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