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           TUẦN 22                    Từ ngày 26/5/2022 đến ngày 01/6/2022 

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT ĐƯỢC BÁO CHÍ QUAN TÂM PHẢN ÁNH 

 

- Thông tin về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 

3, Quốc hội khoá XV; 

- Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBND tỉnh tại các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn; 

- Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc; 

- Một số dự án tiếp tục chậm tiến độ, gây lãng phí lớn; 

- Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của Nghệ An tăng 

1 bậc;   

- Các đơn vị vận tải 'oằn mình' trong cơn bão tăng giá nhiên liệu. 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ 

* Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội 

khoá XV 

- Sáng ngày 25/5, phát biểu tại phiên thảo luận tổ, GS.TS Thái Văn Thành 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT, Ủy viên Ủy ban 

Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát 

triển nguồn nhân lực, đại biểu Đoàn Nghệ An nhấn mạnh, đội ngũ giáo viên và 

cán bộ quản lý, đặc biệt là đội ngũ giáo viên quyết định rất lớn đến chất lượng 

giáo dục. Tại phiên thảo luận, GS.TS Thái Văn Thành bày tỏ trăn trở về tương 

lai của đội ngũ giáo viên mầm non hợp đồng. Theo đại biểu Đoàn Nghệ An, từ 

năm 2013 có Thông tư liên tịch giữa các Bộ Giáo dục & Đào tạo, Nội vụ, Tài 

chính cho phép hợp đồng giáo viên mầm non theo chỉ tiêu ngân sách Chính phủ 

giao. 

- Sáng ngày 25/5, tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ 

An thảo luận tại tổ cùng đại biểu Quốc hội các tỉnh: Bắc Giang và Khánh Hòa. 

Liên quan đến các nội dung về tình hình kinh tế - xã hội, các đại biểu Đoàn 



2 

 

Nghệ An đã có nhiều ý kiến. Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường 

trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Đoàn 

Nghệ An ghi nhận thành tích của Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - 

xã hội. Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Trần Đức Thuận, cần đánh giá rõ hơn 

những hạn chế của nền kinh tế, đặc biệt khi đánh giá tăng trưởng GDP không 

đạt được như kế hoạch, cần chỉ ra ngành, lĩnh vực không đạt được; thuộc trách 

nhiệm bộ, ngành cụ thể chứ không đánh giá chung chung. 

- Trong phiên thảo luận tổ chiều 26/5, dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

(sửa đổi) nhận được nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về các nội dung 

liên quan. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 

Nghệ An chủ trì thảo luận tại Tổ 11 gồm các đại biểu của các tỉnh: Bắc Giang, 

Khánh Hòa và Nghệ An. 

- Sáng ngày 31/5, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội 

khoá XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần 

Thanh Mẫn, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Quốc hội tiến hành thảo luận 

tại hội trường. Phát biểu thảo luận, đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ 

An nhận định: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ trình kỳ họp lần này đã được nghiên cứu, chỉnh lý một cách công phu, kỹ 

lưỡng; qua đó bày tỏ cơ bản đồng tình với Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 

- Chiều ngày 31/5, theo chương trình làm việc của Quốc hội, các đại biểu 

Đoàn Nghệ An đã thảo luận tại tổ với đại biểu các đoàn: Bắc Giang và Khánh 

Hòa về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và dự án Luật Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở. Đại biểu Đoàn Nghệ An có ý kiến tham gia thảo luận vào 

dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đại biểu Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đồng 

tình cao với tên gọi, bố cục, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; đồng thời nêu 

một số ý kiến góp ý. Theo đó, đại biểu đề nghị cần phải chuẩn hóa khái niệm 

“cộng đồng dân cư”. Theo phân tích của đại biểu, không phải đến dự án thực 

hiện dân chủ ở cơ sở mới có khái niệm này mà trong Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020, Luật Lâm nghiệp 2017, Luật Đất đai 2013 cũng đã có khái niệm 

“cộng đồng dân cư”. Tuy nhiên, trong 3 luật đã ban hành cũng như dự thảo Luật 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở lại đang khác nhau. 

  * Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn 

- Sáng 25/5, trong chương trình công tác tại huyện Tương Dương, đồng chí 

Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo 
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các sở, ban, ngành đã đi tham quan các mô hình kinh tế, kiểm tra dự án tái định 

cư trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã 

đến thăm mô hình trồng thanh long ruột đỏ và mô hình vỗ béo trâu, bò tại làng 

Bãi Sở, xã Tam Quang. Lãnh đạo xã Tam Quang cho biết, hiện trên địa bàn xã 

có 23 hộ gia đình trồng thanh long ruột đỏ với diện tích 7,1 ha. Những gia đình 

này đã liên kết với nhau để thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bãi 

Sở. 

- Chiều 25/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã có buổi làm việc với lãnh đạo 

huyện Tương Dương về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, phương hướng phát 

triển của Tương Dương thời gian tới cần tập trung cho mục tiêu bền vững, dựa 

trên 2 yếu tố: sinh thái bền vững, sinh kế bền vững. 

- Sáng 26/5, trong chương trình công tác tại huyện Kỳ Sơn, đồng chí 

Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo 

các sở, ban, ngành có buổi làm việc với huyện Kỳ Sơn. Đánh giá Kỳ Sơn là địa 

phương khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức 

Trung đề nghị huyện cần có góc nhìn, tư duy khác theo tinh thần biến các khó 

khăn, bất lợi thành lợi thế để phát triển bền vững trong thời gian tới. 

- Sáng 26/5, trong chương trình công tác tại huyện Kỳ Sơn, đồng chí 

Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo 

các sở, ban, ngành đã đi kiểm tra dự án khu quy hoạch phát triển nông nghiệp 

cao, trồng dược liệu quý và khu du lịch mạo hiểm tại đỉnh Puxailaileng; dự án 

đường giao thông liên xã từ xã Tây Sơn đến xã Na Ngoi. 

 * Một số thông tin nổi bật khác 

- Sáng 25/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ an táng hài cốt liệt sĩ 

quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc 

lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Cộng hòa dân 

chủ nhân dân Lào. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm 

Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc 

gia 515, Phó Trưởng ban Thường trực Ban công tác đặc biệt Chính phủ; Đại tá 

Hoàng Tuấn Hiền - Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị 

QĐNDVN; Đại tá Cao Xuân Thắng - Giám đốc Bảo hiểm Quốc phòng; Thiếu 

tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu IV; Thiếu tướng Trần Minh Thanh 

- Chủ nhiệm Chính trị Quân khu IV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 

515 Quân khu; cùng các thành viên đi trong đoàn. Về phía tỉnh Nghệ An có các 

đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Nam 

Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; 

Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh; đại diện Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nghi Lộc. Về phía nước 
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CHDCND Lào có đại diện lãnh đạo các tỉnh Xiêng Khoảng; Viêng Chăn; Xay 

Xổm Bun,... cùng các thành viên trong đoàn. 

- Từ ngày 27-28/5, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Nghệ An 

tổ chức chương trình khảo sát, thử nghiệm tour du lịch cộng đồng 2 ngày 1 đêm 

tại huyện Tương Dương. Mục tiêu của dự án là xây dựng thành công mô hình du 

lịch cộng đồng gắn với xóa đói, giảm nghèo ở bản Coọc, xã Yên Hòa (Tương 

Dương), góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương. Từ đó, từng bước 

tăng thu nhập cho người dân, góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và bảo tồn, 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

- Sáng 28/5, tại phiên họp thường kỳ tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 

cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển 

đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bí thư Tỉnh ủy 

Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, mục tiêu chuyển đổi số cuối cùng là 

hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của 

chính quyền và hệ thống chính trị. 

- Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 đang diễn ra từ 

ngày 28/5 đến ngày 1/6 tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La. Festival có quy mô 500 gian hàng chia thành các khu vực: "Nông sản Việt 

và sản phẩm OCOP - vươn ra Thế giới"; Triển lãm "Thành tựu phát triển nông 

nghiệp Việt Nam"; Triển lãm "Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng 

phát triển của tỉnh Sơn La"… Nghệ An có 4 gian hàng với gần 100 sản phẩm 

của 7 doanh nghiệp và hộ kinh doanh tham gia. 

- Ngày 28/5, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh 

Nghệ An phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh 

Nghệ An tổ chức Chương trình “Ngày hội việc làm” cho thanh niên, sinh viên 

và người lao động năm 2022. Tham dự chương trình có gần 100 doanh nghiệp 

và hơn 1.000 bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên và người lao động trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An. Với mục tiêu đồng hành với thanh niên về nghề nghiệp và việc 

làm, Ban Tổ chức chương trình đã tiến hành kết nối, hỗ trợ nhanh chóng và kịp 

thời các cơ hội việc làm cho người lao động thất nghiệp sau đại dịch Covid-19. 

Đồng thời, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trở lại cho các doanh nghiệp. 

- Chiều ngày 28/5, báo Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới Báo 

Nghệ An điện tử. Tham dự buổi lễ, về đại biểu các cơ quan Trung ương có các 

đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng 

Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội 

Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung 

ương. Ngoài ra còn có đại diện các cơ quan báo chí là Hội Báo chí Nghệ An tại 

Hà Nội. Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên 
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Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam 

Đình - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Thu 

Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng 

ủy Khối các cơ quan tỉnh. 

- Tối ngày 28/5, “Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc - 2022” đã bế 

mạc tại TP. Vinh. Với 16 vở diễn tham gia, ban tổ chức đã trao 3 Huy chương 

Vàng, 5 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng. Tham dự sự kiện có các đồng 

chí: Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng 

Ban chỉ đạo Liên hoan; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng Trưởng Ban chỉ đạo Liên 

hoan; Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thuý Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt 

Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan; Nghệ sỹ Ưu tú Trần Ly Ly - Giám 

đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu 

diễn; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở 

Văn hóa và Thể thao, đồng Trưởng Ban tổ chức Liên hoan, cùng đại diện các 

ban, sở, ngành, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tham dự liên hoan. 

- Chiều ngày 30/5, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí 

Nguyễn Xuân Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên Bộ GD&ĐT 

làm Trưởng đoàn đã về kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học 

mức độ 3 tại huyện Quỳ Hợp. Theo báo cáo tiến độ kết quả việc thực hiện nhiệm 

vụ phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn huyện Quỳ Hợp năm 2021: Tất cả 

các xã, thị trấn đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2; có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; có 20/21 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục THCS mức độ 3 và 1 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Tất cả 

các xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi. Với những 

kết quả đạt được, tất cả 21 xã, thị trấn của huyện Quỳ Hợp đã được công nhận 

phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.  

- Chiều 31/5, đoàn công tác Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24 Bộ 

Quốc phòng do Đại tá Hoàng Tuấn Hiền - Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Cơ 

quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã kiểm 

tra, nắm tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến theo 

Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chính ủy Bộ 

CHQS tỉnh đã báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-

TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách 

đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Quyết định 49) trên địa bàn tỉnh. 

Sau 7 năm triển khai, Nghệ An đã xét duyệt 212.070 hồ sơ. Trong đó, có 

201.775 đối tượng đã có quyết định hưởng chế độ trợ cấp, với số tiền chi trả hơn 

464 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng xem xét, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 40.015 
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đối tượng; giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với 6.882 đối tượng với số 

tiền chi trả hơn 90 tỷ đồng. 

- Sáng ngày 31/5, đoàn khảo sát của HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thành 

Chung - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có cuộc khảo sát 

việc chấp hành pháp luật trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Cùng dự cuộc làm việc có các đồng 

chí: Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy; 

Nguyễn Hữu An - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai; cùng dự có lãnh 

đạo các phòng, ban của thị xã Hoàng Mai. 

- Ngày 31/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An phối 

hợp cùng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức sự kiện khởi động chuỗi chương 

trình "Nói không với sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên". Đây là 

hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm thay đổi về nhận thức, tư duy và thói 

quen sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên của toàn thể cán bộ và 

nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

(Thông tin tổng hợp từ báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An và một số cơ 

quan báo chí khác). 

KINH TẾ - ĐẦU TƯ 

* Thông tin về các dự án  

Đài PTTH Nghệ An (25/5) đưa tin “Hưng Nguyên: Đẩy nhanh tiến độ 

bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc”: Dự án cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn 

xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên dài gần 3 km. Phần đất trên địa bàn mà 

dự án đi qua chủ yếu là đất nông nghiệp với hơn 2,3 km, phần còn lại đi qua khu 

dân cư của xóm 3, xóm 4. Số hộ phải di dời ra khu tải định cư là 17 hộ dân. 

Những ngày qua, UBND xã Hưng Yên Nam đã tổ chức vận động, huy động lực 

lượng dân quân tự vệ, công an viên, lực lượng xung kích, cán bộ công chức xã 

tham gia hỗ trợ cùng bà con nhân dân di dời tài sản, tháo dỡ nhà cửa để đẩy 

nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tính đến ngày 25/5, trên 

địa bàn xã đã có 8 hộ dân di dời ra nơi ở mới, còn 9 hộ đang tiến hành xây nhà. 

Việc bàn giao mặt bằng trên địa bàn hiện cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. 

Báo Tài nguyên và Môi trường (26/5) đăng bài “Nghệ An: Nhếch 

nhác dự án Tòa nhà Nam Đàn Plaza”: Dự án Tòa nhà Nam Đàn Plaza của 

Ngân hàng TMCP Đại Dương được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận 

đầu tư vào tháng 3/2010, tiến độ đến quý I/2011. Tuy nhiên, dự án nêu trên xây 

dựng phần thô dở dang rồi để đó. Dù đã được UBND tỉnh cho phép gia hạn tiến 

độ hoàn thành đến 10/12/2016, nhưng đến tháng 5/2017, chủ đầu tư vẫn không 
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trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện các thủ tục đất đai, xây dựng để tiếp tục thực 

hiện. Theo đại diện Sở Tài chính Nghệ An, do Dự án Tòa nhà Nam Đàn Plaza 

hiện đang là tài sản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, không thuộc đối tượng 

thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công theo các quy định. Vì thế, phải chờ thanh lý 

dự án này và tài sản theo quy định, sau đó mới có thể giao cho UBND huyện 

Nam Đàn thực hiện các bước tiếp theo.  

Báo Tài nguyên và Môi trường (26/5) đăng bài “Dự án Khu đô thị 

Đồng Dâu (Nghệ An): Liên tục gia hạn vẫn "ì ạch" về tiến độ”: Cơ quan chức 

năng đã chỉ ra những sai phạm và yêu cầu khắc phục cũng như đẩy nhanh tiến 

độ triển khai dự án. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, Khu đô thị Đồng Dâu kết hợp 

nhà ở cho người thu nhập thấp (gọi tắt là Khu đô thị Đồng Dâu) tại phường 

Hưng Dũng, TP Vinh vẫn đang quá chậm chạp về tiến độ. Đến cuối tháng 

5/2022, tuyến đường chính chạy qua khu đô thị này chưa xây dựng; vỉa hè, 

mương thoát nước của hệ thống đường nội bộ chưa hoàn thiện, nhiều khu vực 

nhếch nhác, cỏ dại mọc um tùm. Những công trình như: Nhà văn hóa, siêu thị, 

khu nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp… vẫn chưa được xây dựng, cỏ 

dại mọc um tùm. Hạ tầng dang dở, nhếch nhác, chậm tiến độ kéo dài.  

Báo Sài gòn giải phóng (27/5) đăng bài “Khu tái định cư vắng bóng 

dân cư”: Trước tình cảnh người dân ven hồ Vực Mấu và sông Mai Giang 

thường sống trong cảnh ngập lụt, năm 2010, UBND huyện Quỳnh Lưu đã xây 

dựng 2 khu TĐC tại xã Quỳnh Thắng và xã Quỳnh Trang. Khu TĐC Quỳnh 

Thắng rộng hơn 5ha, dự kiến đưa 60 hộ dân đến ở, mỗi hộ được bố trí 600m2 

đất. Sau 2 năm triển khai với hơn 10 tỷ đồng, khu TĐC này đã hoàn thiện hạ 

tầng như đường, điện, nhà văn hóa cộng đồng… Nhưng từ đó đến nay, người 

dân vẫn không đến ở, dù huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/hộ để di 

dời. Tương tự, khu TĐC tại xã Quỳnh Trang (nay thuộc thị xã Hoàng Mai) rộng 

hơn 4ha, dự kiến bố trí cho 38 hộ dân, mỗi hộ 300-400m2, cũng đang là bãi đất 

hoang. Ông Hoàng Văn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thắng (huyện 

Quỳnh Lưu) cho biết, nơi ở cũ, mỗi hộ dân sở hữu từ 2.000 - 3.000m2 đất, trong 

khi đến nơi ở mới đất hạn hẹp nên người dân không muốn đi.  

Báo Nghệ An (27/5) đăng bài “Vì sao Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc 

lộ 15A chậm hoàn thành?”:  Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A đi qua xã 

Xuân Sơn (Đô Lương) có chiều 1,5km trên tuyến đã cơ bản hoàn thành. Tuy 

nhiên, vẫn còn vướng mặt bằng của 4 hộ dân ở xóm 1 nên nhà thầu chưa tiếp tục 

thi công. Còn tại xã Nhân Sơn (Đô Lương), dự án đi qua địa bàn xã là 5 km, có 

hơn 30 hộ ảnh hưởng. Sau thời gian dài, việc giải phóng mặt bằng để thi công 

tuyến Quốc lộ 15A đoạn đi qua địa bàn xã Nhân Sơn vẫn còn vướng mắc. 
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Không có mặt bằng, đồng nghĩa việc thi công bị ngưng trệ, ảnh hưởng đến tiến 

độ công trình, gây khó khăn cho người, phương tiện tham gia giao thông. 

Nguyên nhân dẫn đến chậm trễ trong bàn giao mặt bằng ở đây là do địa phương 

chậm vào cuộc, thiếu quyết liệt, mặc dù người dân ở đây luôn đồng thuận với 

chủ trương chung.  

Báo Nghệ An (26/5) đăng bài “Công ty Cổ phần thương mại miền núi 

Nghệ An: “Ôm đất vàng”… rồi bỏ hoang”: Dù được UBND tỉnh tạo điều kiện 

cho thuê nhiều khu “đất vàng” nằm rải rác tại các huyện, thế nhưng đến nay tại 

nhiều địa điểm, Công ty CP Thương mại Miền núi Nghệ An (Công ty CP 

TMMN Nghệ An) vẫn không xây dựng, nơi thì để lại những tài sản xập xệ 

nhếch nhác, nơi thì xây dựng sai quy hoạch… Tại huyện Thanh Chương, công 

ty này quản lý 5 khu đất, bao gồm: 351,8 m2 tại xã Thanh Giang; 569 m2 tại xã 

Võ Liệt; 900 m2 tại xã Thanh Thịnh và tại thị trấn Thanh Chương có 2 địa điểm 

(khu đất văn phòng của Trung tâm thương mại Thanh Chương cũ có diện tích 

1.537 m2, và 961 m2 đất đối diện chợ Trung tâm thương mại Thanh Chương 

cùng có địa chỉ tại khối 2A). Thực tế tại các địa điểm mà công ty này được thuê 

tại huyện Thanh Chương hầu hết đều trong tình trạng nhếch nhác. Tại thị trấn 

Mường Xén (Kỳ Sơn), tại huyện Tân Kỳ, tại huyện Quế Phong cũng xảy ra tình 

trạng tương tự. 

* Kinh tế 

Báo Nghệ An (25/5) đưa tin “Chỉ số Cải cách hành chính (PAR 

INDEX) năm 2021, Nghệ An tăng 1 bậc”:  Theo kết quả công bố Chỉ số CCHC 

năm 2021 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, năm 2021 Nghệ An đạt 87,59 

điểm, xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2020. Chỉ số về sự 

hài lòng phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 86,88 điểm đứng thứ 35/63. 

Báo Nghệ An (25/5) đăng bài “Các đơn vị vận tải 'oằn mình' trong cơn 

bão tăng giá nhiên liệu”: Giá xăng dầu liên tiếp lập đỉnh đã khiến nhiều doanh 

nghiệp vận tải hành khách và hàng hóa phải tìm mọi cách để thích ứng, nếu như 

một số doanh nghiệp buộc phải tăng giá cước thì nhiều đơn vị vẫn phải giữ 

nguyên giá, chấp nhận bù lỗ vì ngại "mất khách". Việc giá xăng dầu tăng cao đã 

trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân cũng như tình hình 

sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đối với các đơn vị vận tải, việc 

xăng dầu tăng giá đã khiến chi phí đầu vào bị đội lên cao, buộc họ phải tìm mọi 

cách để thích ứng. Việc xăng dầu tăng giá cũng khiến các đơn vị vận chuyển 

hành khách "đau đầu". Đại diện Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An cho biết: 

"Dù dịch bệnh đã được kiểm soát, tuy nhiên số lượng xe hoạt động vẫn chưa đủ 
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100%  do giá nhiên liệu tăng quá cao, nhiều anh em tài xế không duy trì được 

thu nhập đã chuyển nghề. Hiện vẫn còn khoảng 50 chiếc taxi nằm dài, không thể 

hoạt động." 

Báo Nghệ An (26/5) đăng bài “Giao thương ở cửa khẩu quốc tế Nậm 

Cắn nhộn nhịp trở lại”: Kể từ ngày 9/5/2022, Lào đã mở cửa trở lại tất cả các 

cửa khẩu quốc tế, nhờ vậy mà hoạt động xuất nhập khẩu và đi lại tại Cửa khẩu 

quốc tế Nậm Cắn đã dần trở lại với trạng thái bình thường. Ông Phan Văn Nhâm 

- Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết: việc 

Chính phủ Lào cho phép mở cửa trở lại các cửa khẩu giúp người dân, và các 

doanh nghiệp làm ăn hai bên biên giới đi lại dễ dàng hơn. Tại cửa khẩu không 

còn phải đổi tài xế nên thời gian thông quan đã được rút ngắn. Đồng thời, người 

dân đi lại cũng thuận tiện hơn so với trước đây, nhất là bà con có người thân hai 

bên biên giới. Theo tổng hợp của Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, 

từ đầu năm đến nay tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn có hơn 35 doanh nghiệp 

tham gia làm thủ tục hải quan, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp tham gia 

hoạt động xuất khẩu, chỉ có một số ít là doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập 

khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là vật liệu xây dựng, gạo tẻ, ngô giống, 

tro bay, dầu thực vật, dầu diezel dùng cho ô tô, nhựa đường, thức ăn chăn 

nuôi… 

* Thông tin khác 

Báo Nghệ An (27/5) đăng bài “Nghệ An: Sản xuất trái chủ trương đầu 

tư, xây dựng vẫn “ngang nhiên” tồn tại?”:  Không chỉ lấn chiếm trái phép 

hàng ngàn m2 đất của nhà nước và người dân, Cty TNHH Mậu dịch Quốc doanh 

Cừa còn xây dựng nhiều hạng mục không phép, sản xuất trái chủ trương đầu tư 

được cấp. Vụ việc diễn ra nhiều năm nay nhưng không được xử lý dứt điểm. 

Sực việc trên được bà Nguyễn Thị Sâm (công dân khối 5, TT Tân Kỳ, huyện 

Tân Kỳ) tố cáo, cụ thể: công ty TNHH Mậu dịch Quốc doanh Cừa xây dựng dây 

chuyền trái phép, trái thiết kế, sản xuất tiêu thụ sản phẩm gạch xây dựng là hạng 

mục không nằm trong giấy phép. Theo phản hồi của UBND huyện Tân Kỳ, 

những tố cáo trên là đúng. Mặc vậy, đến nay, ngoài việc ban hành quyết định xử 

phạt, UBND xã Nghĩa Hoàn, UBND huyện Tân Kỳ vẫn thờ ơ, “im lặng” cho các 

sai phạm này tiếp diễn. Hàng ngàn m2 đất mà Cty Cừa lấn chiếm của nhà nước, 

người dân đến nay vẫn chưa được trả về nguyên trạng; các hạng mục xây dựng 

không phép không được xử lý; nhà máy vẫn liên tục sản xuất gạch xây dựng 

(gạch tuynel) trái phép. 
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Báo Kinh tế Đô thị (27/5) đưa tin “Nghệ An: Bỏ cọc 73 lô đất trị giá 

hơn 15 tỷ đồng”: Thời gian qua, tại các xã Diễn Vạn, Diễn Đồng, Diễn Bích, 

Diễn Phúc, Diễn Mỹ thuộc huyện Diễn Châu thực hiện quy hoạch phân lô bán 

đấu giá nhiều diện tích đất ở. Vào thời điểm nộp hồ sơ cọc tiền đấu giá theo quy 

định, chuyện đấu giá đất trở nên "nóng" hơn bao giờ hết khi lượng người tham 

gia đông, và nhận định giá đấu sẽ tăng vọt so với giá đất bình thường tại địa 

phương. Tuy nhiên, theo thống kê mới đây từ huyện Diễn Châu, có tới 73 

trường hợp đấu giá thành công 73 lô đất ở với tổng diện tích gần 13.500 m2 đã 

bỏ cọc, không tiếp tục nộp tiền theo quy định sau khi trúng đấu giá để làm các 

thủ tục. Theo diễn biến thị trường BĐS tại Nghệ An gần đây, việc “nhà đầu tư” 

bỏ cọc đã và đang diễn ra khá phổ biến. Nhiều địa bàn đất sốt nay trở nên ảm 

đạm, hết cảnh người chèo, kẻ kéo chuyện "săn đất", giao dịch đất. 

Báo Nghệ An (31/5) đăng bài “Phát hiện, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh 

phân bón kém chất lượng”: Trong năm 2021, các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT 

đã tổ chức thanh tra tại 83 cơ sở kinh doanh phân bón vô cơ, trong đó phát hiện 

8 cơ sở có vi phạm chất lượng, không đúng với hàm lượng đăng ký ban đầu. Từ 

đầu năm 2022 đến nay, Sở cũng đã tổ chức 6 cuộc thanh, kiểm tra, đã phát hiện 

3 cơ sở kinh doanh phân bón không đúng hàm lượng ghi trên bao bì, đều xử lý 

theo quy định. Theo các nhà chuyên môn, nếu bà con nông dân sử dụng phân 

bón vô cơ không đúng hàm lượng như đăng ký, sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ sinh 

trưởng của cây trồng. Không những vậy, khi bón phải phân không đúng hàm 

lượng, buộc bà con phải thêm một lần tốn kém, dẫn đến mất cân đối về mặt dinh 

dưỡng của cây trồng. Hàng năm vào vụ sản xuất, bà con nông dân cần đến các 

cơ sở kinh doanh buôn bán phân bón đã được Nhà nước cấp phép kinh doanh 

dịch vụ phân bón để mua những loại phân bón nằm trong danh mục được lưu 

hành, sử dụng.  

VĂN HÓA - XÃ HỘI 

* Thông tin về sụt lún tại xã Châu Hồng, huyện Qùy Hợp và công tác 

kiểm tra, chỉ đạo xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh 

Báo Người Lao động (27/5) đưa tin “Sau tiếng động lớn, cả gia đình 

tháo chạy khi bất ngờ xuất hiện “hố tử thần” trong nhà”: Sáng ngày 27-5, 

ông Trần Đức Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, cho biết huyện đã chỉ 

đạo lực lượng chức năng canh gác tại khu vực sụt lún, di chuyển người nhà đến 

nơi an toàn, không để người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường nơi vừa xảy ra 

vụ sụt lún. Trước đó, khoảng 5 giờ cùng ngày, khi gia đình bà Lê Thị Nga (46 

tuổi, bản Na Hiêng, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp) đang ngủ thì bị đánh thức 
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bởi tiếng động lớn. Hốt hoảng chạy ra, bà Nga phát hiện một "hố tử thần" đang 

dần sụt lún dưới móng nhà. Gia đình bà Nga liền chạy ra khỏi nhà hô hoán hàng 

xóm đến hỗ trợ. Nghe tiếng kêu cứu của bà Nga, người dân trong bản đã có mặt 

để giúp gia đình vận chuyển toàn bộ tài sản ra bên ngoài. Tại hiện trường, "hố tử 

thần" rộng khoảng 7-8 m, chiều sâu chưa xác định. Được biết, ngôi nhà của chị 

Nga khá kiên cố, nằm ngay trước cổng trụ sở xã Châu Hồng. Trước khi xuất 

hiện "hố tử thần", căn nhà của chị Nga và một số nhà dân trong bản xuất hiện 

những vết nứt do sụt lún đất.  

 Thông tin này cũng được báo Tuổi trẻ, báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An, 

báo Thanh niên, báo Tài nguyên và Môi trường… đưa tin. 

Báo Vietnamnet (27/5) đăng bài “Dòng người kéo nhau vào tận mỏ 

khoáng sản phản đối việc sụt lún nhà dân”: Sau sự việc xuất hiện thêm 1 “hố 

tử thần” sáng 27/5, rất đông người dân xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp) kéo 

nhau đến nơi khai thác khoáng sản của một doanh nghiệp trên địa bàn phản đối. 

Khi được tận mắt chứng kiến hang khai thác của doanh nghiệp, người dân tỏ rất 

bất ngờ và bức xúc, người dân cho biết không vào đây để phá hoại tài sản của 

doanh nghiệp, rất mong nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, 

sớm tìm ra nguyên nhân cho hiện tượng sụt lún, “hố tử thần”, giếng cạn trơ đáy 

xảy ra bất thường, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân.  

Báo Tuổi trẻ (28/5) đưa tin “Hỏa tốc dừng khai thác nước ngầm ở nơi 

có hàng chục ‘hố tử thần’”: Sáng ngày 28-5, UBND huyện Quỳ Hợp đã có văn 

bản hỏa tốc yêu cầu tạm dừng ngay các hoạt động khai thác và sử dụng nước 

ngầm tại xã Châu Hồng. Đây là lần thứ hai trong hơn nửa tháng qua huyện này 

phải ra văn bản nội dung trên trước diễn biến nhiều hiện tượng sụt lún, nứt nhà 

dân, giếng cạn trơ đáy xảy ra tại xã Châu Hồng khiến người dân lo lắng. UBND 

huyện Quỳ Hợp yêu cầu tất cả các tổ chức, cá nhân tạm dừng việc bơm hút 

nước, khai thác nước ngầm tại khu vực bản Na Hiêng, bản Công, bản Na Noong, 

bản Poong, xã Châu Hồng. Thời gian tạm dừng việc bơm hút nước, khai thác 

nước ngầm từ ngày thông báo đến khi có thông báo mới.  

 Liên quan đến sự việc này, ngày 29/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - 

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số ngành đã 

trực tiếp đến kiểm tra hiện trường tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà ở, công 

trình, giếng nước khô cạn tại xã Châu Hồng và làm việc với huyện Quỳ Hợp 

để đưa ra biện pháp xử lý. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, 

Sở Xây dựng, Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ. Trước khi làm việc với huyện 
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Quỳ Hợp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo các sở, ngành 

đã trực tiếp đi thị sát tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà ở, công trình, giếng nước 

khô tại xã Châu Hồng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trực tiếp vào khu vực khai 

thác quặng thiếc của Công ty Cổ phần Tân Hoàng Khang. Ghi nhận thực tế, chia 

sẻ với những lo lắng, bức xúc của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh mong người 

dân bình tĩnh, thực hiện tốt các khuyến cáo, hướng dẫn của chính quyền để đảm 

bảo an toàn tính mạng và tài sản. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Quỳ Hợp, 

xã Châu Hồng đánh giá toàn diện, thống kê chính xác tình trạng sụt lún, nứt nẻ 

trên địa bàn, đặc biệt là tại nhà dân. Từ đó, tổ chức cho những gia đình bị sụt lún 

nặng nề, không đảm bảo an toàn di dời đến nơi an toàn hơn. Tại buổi đối thoại, 

người dân đã nêu lên nhiều câu hỏi, kiến nghị xung quanh các vấn đề: Vì sao 

tình trạng giếng nước khô cạn, sụt lún đã xảy ra từ năm 2019 đến nay, ảnh 

hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân; Mặc dù chính quyền và các cơ 

quan chức năng đã vào cuộc nhưng đến nay chưa giải quyết dứt điểm, trái lại 

tình trạng sụt lún ngày càng nghiêm trọng hơn? Bên cạnh đó, người dân còn nêu 

câu hỏi, vì sao người dân đã phản ánh nhiều năm, nhưng các công ty khai thác 

quặng vẫn tiếp tục bơm hút nước ngầm khiến cho tình trạng sụt lún ngày càng 

diễn ra nặng nề hơn. Nhiều hộ gia đình không còn dám ở trong nhà, phải di dời 

tài sản, người già, trẻ nhỏ đi nơi khác. Cuộc sống của nhân dân bị đảo lộn, tính 

mạng của nhân dân luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Trách nhiệm của các cấp chính 

quyền, của các công ty khai thác tài nguyên như thế nào? Tại buổi đối thoại, 

Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với những khó khăn, bức xúc của người dân xã 

Châu Hồng gặp phải trong thời gian qua; đồng thời cho biết, theo báo cáo, xã và 

huyện đã nhận được đơn thư, phản ánh của người dân và có báo cáo cho các 

ngành. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý có nhiều vấn đề trong phối hợp, chỉ đạo 

nên có sự chậm trễ trong việc giải quyết những kiến nghị của người dân. Tỉnh sẽ 

làm rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp (báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An) 

 Ngoài ra, các cơ quan báo chí cũng thông tin về đoàn kiểm tra của 

đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh: “Nghệ An: Liên tiếp xuất 

hiện hố tử thần, Chủ tịch tỉnh đi thị sát” (báo Lao động); 'Hố tử thần' trực nuốt 

nhà dân: Chủ tịch Nghệ An chỉ đạo khẩn (báo Vietnamnet); Hàng chục ‘hố tử 

thần’ ở một xã: Cho kiểm tra công ty khoáng sản đào hầm to, rút nước (báo Tuổi 

trẻ); 'Hố tử thần' đe dọa nhà dân: Chủ tịch tỉnh Nghệ An chỉ đạo khẩn” (báo 

Nông nghiệp Việt Nam);… 

Báo Tiền phong (29/5) đưa tin “Vụ sụt lún, 'hố tử thần' ở Nghệ An: 

Phê bình Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”: Ngày 29/5, UBND tỉnh 

Nghệ An đã có văn bản gửi các sở về việc xử lý sụt lún, nứt nẻ đất công trình, 
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nhà ở, giếng nước khô trên địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp. Trước đó, 

UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng 

kiểm tra tham mưu UBND tỉnh biện pháp xử lý hiện tượng sụt lún, nứt nẻ đất 

công trình, nhà ở, giếng nước khô cạn ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của 

người dân xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp trước ngày 28/4/2022. Tuy nhiên, đến 

nay, Sở NN&PTNT chưa báo cáo phương án xử lý dứt điểm vấn đề trên. Chủ 

tịch UBND tỉnh Nghệ An phê bình Sở NN&PTNT trong việc chậm tham mưu, 

báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý; yêu cầu sở kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm 

các bên liên quan, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6.  

Các cơ quan báo chí cũng thông tin về sự việc tại Châu Hồng với nhiều 

bài viết như: Báo Vietnamnet (28/5) đăng bài “Xuất hiện liên tiếp 'hố tử thần' ở 

Nghệ An, việc khai thác quặng có vô can?”; Tạp chí Kinh tế Môi trường (28/5) 

đăng bài “Nghệ An: Dân sống thấp thỏm vì "hố tử thần" xuất hiện nhiều nơi”; 

báo Tiền phong (29/5) đăng bài “'Mục sở thị' đường hầm sâu hun hút trong mỏ 

quặng ở thủ phủ khoáng sản”; báo Lao động (29/5) đăng bài “Hố tử thần ở Nghệ 

An: “Chính quyền sẽ làm hết sức để bảo vệ người dân””; báo Công an Nhân dân 

(29/5) đăng bài “Dừng khai thác khoáng sản để làm rõ nguyên nhân hố tử thần”; 

báo Pháp luật Việt Nam (29/5) đăng bài “Nghệ An: Ưu tiên di dời khẩn cấp 

người dân ở những nơi có nguy sụt lún cơ cao”;… 

* An ninh - Pháp luật 

 Tạp chí Doanh nhân và Pháp lý (26/5) đăng bài “Nhiều lãnh đạo xã ở 

Nghệ An bị kỷ luật do để khai thác khoáng sản trái phép”:  UBND huyện Quỳ 

Hợp đã ký quyết định kỷ luật 3 cán bộ UBND xã Châu Lộc liên quan đến việc 

khai thác đá trắng trái phép trên núi Phá Cụm, thuộc xã Châu Lộc. Theo đó, xử 

lý kỷ luật ông Vi Văn Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu 

Lộc bằng hình thức cảnh cáo. Kỷ luật khiển trách đối với ông Lữ Văn Long - Bí 

thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Châu Lộc và ông Hồ Xuân Hùng - Phó Chủ 

tịch UBND xã Châu Lộc. Ông Vi Văn Hùng, ông Lữ Văn Long và ông Hồ Xuân 

Hùng cùng vi phạm khoản 8, điều 8, mục 2, chương II, Nghị định số 112/2020 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ và vi phạm quy định của pháp luật về tài nguyên 

môi trường. Cụ thể 3 cán bộ nêu trên đã có vi phạm trong quá trình thực hiện 

chức trách, nhiệm vụ, tham mưu chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác 

quản lý nhà nước về khai thác, chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường trên 

địa bàn xã Châu Lộc. 

Đài PTTH Nghệ An (26/5) đưa tin “Hưng Nguyên bắt giữ xe ô tô vận 

chuyển 6000 gà, vịt không rõ nguồn gốc”: Vào lúc 15h45 phút ngày 25/5/2022, 
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trên Quốc lộ 1ª thuộc địa phận khối 4 , thị trấn Hưng Nguyên, Đội cảnh sát giao 

thông Công an huyện Hưng Nguyên kiểm tra xe ô tô khách biển số 47B - 02965 

do ông Nguyễn Đình Nam điều khiển, trú tại khối 9, phường Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột tỉnh Đắc Lắc. Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở nhiều thùng 

các tông chứa 6000 con gà, vịt con không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, 

ông Nguyễn Đình Nam đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh 

số gia cầm trên là hợp pháp.  

Báo Vnexpress (26/5) đưa tin “Cậu đánh chết cháu họ trong cơn 

giận”: Ngày 26/5, Khằm, 42 tuổi, trú xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn) bị TAND 

tỉnh Nghệ An xét xử về tội Giết người. Theo hồ sơ, tối 28/10/2021 Khăm và anh 

Vi Văn Biên (47 tuổi, gọi Khăm bằng cậu) đi thăm một người bị tai nạn giao 

thông. Đêm cùng ngày, cả hai về nhà Khăm ăn cơm tối. Lúc Biên ra về, Khằm 

dặn không đi lang thang, song người này không nghe lời. Hai bên lời qua tiếng 

lại. Khi Khằm nói nếu không về nhà "sẽ đánh", Biên thách thức. Bực tức, Khằm 

cầm gậy đánh vào đầu khiến nạn nhân bỏ chạy một đoạn thì trượt ngã. Một lúc 

sau, nghe tiếng kêu, Khằm chạy ra thì thấy nạn nhân nằm dưới suối nên cõng về, 

xoa dầu, thay quần áo. Tuy nhiên, Biên đã tử vong. Tại phiên tòa, Khằm thừa 

nhận hành vi phạm tội, cho rằng không chủ đích giết người mà do bị thách thức. 

Bị cáo bực tức, muốn dạy dỗ cháu song không ngờ quá tay. HĐXX tuyên Khằm 

15 năm tù. 

* Một số thông tin khác 

Báo Giáo dục và Thời đại (26/5) đăng bài “Bí ẩn 'dòng sông chết' 

khiến người dân Nghệ An khiếp sợ”: Hàng chục năm nay, sông Nậm Tôn (ở 

huyện Quỳ Hợp) luôn trong tình trạng bị ô nhiễm, nước đỏ ngầu, đặc quánh 

khiến các loài hải sản như tôm, cá... không thể sinh sống. Chính vì thế, người 

dân thường ví Nậm Tôn là “dòng sông chết”. Để có nguồn nước sinh hoạt, hầu 

như gia đình nào cũng phải thuê người đào giếng sâu vài chục mét, rất tốn kém. 

Bản thân gia đình ông Xuân cũng phải bỏ ra hơn 8 triệu đồng đào giếng sâu 20m 

để lấy nước. Người đàn ông này cho rằng, việc sông Nậm Tôn ô nhiễm là do 

hoạt động khai thác khoáng sản (quặng) ở vùng thượng nguồn. Mặc dù tình 

trạng ô nhiễm trên sông Nâm Tôn đã xảy ra từ lâu nhưng đến nay các cơ quan 

chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, người dân địa phương cũng không 

được cung cấp các chỉ số ô nhiễm của nguồn nước.  

Báo Nghệ An (31/5) đăng bài “Nghệ An: Nhiều hộ dân ở vùng sạt lở 

núi vẫn chưa được di dời đến nơi an toàn”: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, hiện nay Nghệ An đang còn 9 dự án di dời khẩn cấp 

đang còn thi công dang dở, tập trung ở các huyện Quỳ Hợp, Tương Dương, Kỳ 
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Sơn, Thanh Chương, Con Cuông… Nguyên nhân các dự án trên còn chậm là do 

chính việc bố trí vốn cho các dự án chậm, dàn trải, mang tính nhỏ giọt và chủ 

yếu là nguồn vốn Trung ương, còn nguồn ngân sách địa phương đối ứng còn rất 

hạn chế. Tại nhiều địa phương, người dẫn vẫn đang sống thấp thỏm bên trong 

vùng sạt lở. Điển hình như tại bản Bủng Xát, xã Châu Khê, huyện Con Cuôngcó 

17 hộ dân đang nằm trong vùng sạt lở núi, nguy cơ mất an toàn cao. Tại bản 

Minh Phương, xã Lượng Minh (huyện Tương Dương) có 17 hộ dân nằm trong 

khu vực bị sạt lở nghiêm trọng sau trận lũ tháng 8/2018. Huyện đã triển khai xây 

dựng khu tái định cư để bố trí cho người dân đến ở, nhưng tại điểm tái định cư 

lại xuất hiện vết nứt kè chống sạt lở núi nên nhiều hộ dân không dám đến ở.  
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