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           TUẦN 20     Từ ngày 12/5/2022 đến ngày 18/5/2022 

 

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

- Các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890 -19/5/2022); 

- Chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư cho 2 dự án xây dựng nhà 

ở xã hội cho công nhân; 

- Gấp rút giải quyết những vướng mắc để bàn giao mặt bằng sạch cho 

cao tốc Bắc- Nam; 

- Quy hoạch huyện Diễn Châu thành trung tâm đô thị tương lai của Nghệ 

An”; 

- Trên 13.000 hộ thoát nghèo từ nguồn tín dụng ưu đãi; 

- Thực trạng giếng khô, đất sụt ở Quỳ Hợp. 

 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ 

 * Các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh 

- Tối ngày 14/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, Nghệ An, kỷ 

niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2022), Trung 

ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ 

An long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” với các 

hoạt động nghệ thuật khắc họa ý nghĩa nhân văn cao quý của hình tượng hoa 

sen, hình tượng bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là 

hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây 

dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.  

- Chiều ngày 16/5, Sở Văn hoá Thể thao, Khu đi tích Kim Liên tổ chức 

khai mạc triển lãm chuyên đề Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, nhân dịp kỉ 

niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn 

Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.  Trước khi vào buổi lễ, 
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Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và lãnh đạo các sở, ngành đã kính cẩn 

dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, anh 

hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất tại nhà tưởng niệm Người. 

- Tối ngày 17/5, tại Sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam 

Đàn), UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức khai mạc Lễ hội Làng Sen và Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 

năm 2022, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 

- 19/5/2022); kỷ niệm 35 năm tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên 

hiệp quốc (UNESCO) vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải 

phóng dân tộc", "Danh nhân văn hóa kiệt xuất”. Dự lễ có các đồng chí: Tạ 

Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thị 

Thanh Hoà - nguyên Uỷ viên TW Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam; 

Đặng Thị Bích Liên -  nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch; 

NSND Trịnh Thị Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Trần Ly Ly - 

Quyền Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn; Dương Anh Đức - Thành ủy viên, 

Phó Chủ tịch Ủy  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Tấn Đức - 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; cùng đại diện nhiều tỉnh bạn khác. Về 

phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh uỷ; Các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch 

Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo 

Tỉnh uỷ; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Đình 

Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên hoan, Trưởng Ban tổ 

chức lễ hội; Đại diện Quân khu 4, các Sở ban ngành, các địa phương trong tỉnh; 

gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên, VĐV, các em thiếu nhi tham gia liên hoan. 

- Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-

19/5/2022), chiều ngày 18/5, đoàn cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Nghệ An do đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ 

chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn thành kính tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương 

tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim 

Liên (Nam Đàn). 

- Sáng ngày 18/5, Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Thiếu 

tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ 

An dẫn đầu đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, 

tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Sáng ngày 18/5, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, UBND tỉnh 

Nghệ An tổ chức khai mạc Chương trình Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 

2022. Tham dự khai mạc có các đồng chí: Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, 

Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2022; các đồng chí Ủy viên BCH 

Đảng bộ tỉnh: Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn 

Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn. Nằm trong chuỗi các hoạt động của 
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chương trình Lễ hội Làng Sen 2022 nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Chương trình Liên hoan Tiếng hát Làng 

Sen năm 2022 nhằm ca ngợi, tôn vinh giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, người chiến sỹ cộng sản lỗi lạc, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân 

văn hóa thế giới. 

 * Các hoạt động xúc tiến đầu tư, dự án 

- Sáng ngày 12/5, UBND tỉnh tổ chức Lễ trao quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư và nhà đầu tư cho 2 dự án xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, 

người lao động trong KKT Đông Nam. Dự buổi lễ, về phía UBND tỉnh có các 

đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê 

Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Nghi 

Lộc. Về phía nhà đầu tư có bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP 

Điện mặt trời Miền Trung MK; lãnh đạo Công ty CP thương mại Quốc tế BMC; 

ông Zhang Jian Hua - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp chính 

xác Goertek Vina. 

- Chiều ngày 12/5, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cùng các ngành 

đã làm việc với Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertex Vina - một nhà 

đầu tư FDI đầu tư vào Nghệ An nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho dự 

án đi vào hoạt động. Tham dự cuộc họp, về phía nhà đầu tư có ông Zhang Jian 

Hua - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek 

Vina, lãnh đạo các bộ phận công ty. Về phía tỉnh Nghệ An, có ông Lê Tiến Trị - 

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An chủ trì, lãnh đạo các 

ngành chức năng tỉnh Nghệ An. Tại cuộc họp, phía lãnh đạo Goertek Vina đã 

thông qua tình hình của công ty hiện nay và dự án đang triển khai tại Nghệ An. 

Theo kế hoạch, trong năm 2022, dự án tại Nghệ An sẽ hoàn thành giai đoạn 1 và 

đưa vào hoạt động, sản xuất. Trong suốt quá trình đầu tư, triển khai dự án tại 

Nghệ An, Goertek Vina đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ lãnh đạo 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An để dự 

án được triển khai thuận lợi, đảm bảo tiến độ. 

- Sáng ngày 16/5, UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Quốc tế Ju Teng và 

các nhà cung ứng để tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh và triển khai thực hiện 

các dự án tại KCN Hoàng Mai I (TX. Hoàng Mai). Dự buổi làm việc, về phía 

tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, 

ngành và thị xã Hoàng Mai. Về phía nhà đầu tư, có ông Zheng Li Yu - Chủ tịch 

Tập đoàn Quốc tế Ju Teng; ông Ben - Phụ trách dự án tại Việt Nam; Hoàng Văn 

Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt và lãnh đạo các nhà 

cung ứng của Tập đoàn Quốc tế Ju Teng. 

* Một số thông tin nổi bật khác 
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- Sáng ngày 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến 

báo cáo viên tháng 5 năm 2022 để thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 

BCH TW khóa 13. Tại hội nghị đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên TW Đảng, 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban TG TW đã thông báo về những nội dung 

quan trọng của các Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính 

sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước 

ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nghị quyết về "Tiếp tục 

đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". 

Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới" và Đề án xây dựng tổ chức cơ 

sở đảng và đảng viên. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực… 

- Chiều ngày 12/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên 

BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đoàn công tác của tỉnh đã 

có cuộc làm việc với Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh để nắm bắt tình hình khó 

khăn, vướng mắc của các đơn vị khai thác, kinh doanh tại khu vực cảng Cửa Lò. 

Cùng dự có đại diện các sở, ngành liên quan, UBND thị xã Cửa Lò… Tại cuộc 

làm việc, đại diện lãnh đạo cảng Cửa Lò, các sở, ngành đã nêu những khó khăn, 

bất cập; đưa ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn tại khu vực cảng; Đề nghị các 

cơ quan chức năng có biện pháp và chỉ đạo kịp thời để hoàn thành nhanh chóng 

bến cá mới (thời gian thực hiện xây dựng bến cá mới đã kéo dài gần 10 năm). 

Có giải pháp phối hợp với các cấp chính quyền địa phương vận động (hoặc 

cưỡng chế) người dân chấp hành việc di dời thuyền cá ra khỏi khu vực cầu Cảng 

Cửa Lò nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, phù hợp với quy định của Bộ luật quốc 

tế về an ninh và bến cảng; đảm bảo điều kiện đón các tàu của các nước phát triển 

ra, vào cảng.  

- Sáng ngày 12/5, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ 

tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với đồng chí 

Nguyễn Thanh Hiền - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên 

Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghỉ hưu theo chế độ. 

Dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện 

lãnh đạo Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh 

ủy. 

- Sáng ngày 12/5, Đoàn công tác do đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên 

BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm 

tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Quỳ Châu. Cùng đi có các đồng 

chí đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số, ngành của tỉnh. Trước khi 

làm việc với huyện, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế dự án Nâng cấp tuyến 

đường giao thông Châu Bính – Châu Thuận – Châu Hội – Châu Nga với tổng 
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mức đầu tư 120 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 8/2019 gồm 3 giai 

đoạn, đến nay đã hoàn thiện giai đoạn 1, giai đoạn 2 đã hoàn thiện 80%, đang 

chuẩn bị đầu tư giai đoạn 3. Dự kiến đến tháng 8/2023 dự án sẽ hoàn thiện. 

- Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, ngày 13/5, Đại biểu 

Quốc hội được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông: Đỗ Văn Chiến, Bí thư 

TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Thái Thanh Quý, Ủy viên 

TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ 

An, đã tiếp xúc với cử tri cụm xã Hưng Phúc, Hưng Thịnh và Hưng Lợi huyện 

Hưng Nguyên và các phường: Hưng Phúc, Lê Mao, Hưng Bình, TP. Vinh. Tại 

buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri dự 

kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và 

lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các cử tri. 

- Ngày 13/5, Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do 

đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng 

đoàn có cuộc giám sát tại huyện Nghĩa Đàn về việc thực hiện chính sách, pháp 

luật đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Trước khi làm việc với UBND 

huyện Nghĩa Đàn, Đoàn đã đến làm việc tại Trường Mầm non Nghĩa Long, 

Trường THPT 1-5 Nghĩa Đàn. Qua giám sát cho thấy các trường đều thực hiện 

nghiêm các chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục. Đồng thời, các trường đề nghị bổ sung thêm biên chế giáo viên theo 

quy định của trung ương, có phương án sắp xếp giáo viên theo Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018. 

- Sáng ngày 15/5, tại TP. Vinh, Quỹ Tâm Tài Nghệ An phối hợp với Hội 

Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh tổ chức Lễ trao thưởng lần thứ IV, vinh danh 79 tập 

thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực trong các 

năm 2019, 2020 và 2021. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Vương Đình Huệ 

- Chủ tịch Quốc hội; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban 

Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí 

Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội 

gửi hoa chúc mừng. Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch 

HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi 

Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

- Sáng ngày 16/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022. Cùng dự 

phiên tiếp dân có bà Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh. 

- Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, chiều 

16/5, đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Thái Thị An Chung – Phó trưởng đoàn 
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ĐBQH tỉnh chủ trì làm việc với UBND tỉnh. Làm việc với đoàn, về phía UBND 

tỉnh có Phó Chủ tịch Thường trực Lê Hồng Vinh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, 

ngành. Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV dự kiến bắt đầu diễn ra từ ngày 23/5 

tới đây. Theo kế hoạch, Kỳ họp sẽ thông qua 5 dự án Luật và 4 dự thảo Nghị 

quyết; xem xét, cho ý kiến vào 6 dự án Luật, đồng thời sẽ xem xét các báo cáo 

về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát các vấn đề quan trọng khác. 

- Chiều ngày 18/5, tại trụ sở Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo xây 

dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 

của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An 

đến năm 2020 tổ chức hội nghị lần thứ nhất để triển khai công tác tổng kết. 

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung 

ương, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện 

25 ban, bộ, ngành Trung ương và đại diện Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An là 

thành viên Ban Chỉ đạo. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh 

Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 

ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

- Nhân ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam, chiều ngày 18/5, UBND 

tỉnh Nghệ An và Sở Khoa học Công nghệ tổ chức hội thảo với chủ đề "Khoa học 

công nghệ và đổi mới sáng tạo trong xu thế chuyển đổi số" trên địa bàn. 

- Sáng ngày 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán 

triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị 

về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ 

Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Anh Tuấn - Ủy viên Bộ Chính trị, 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương 

Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm 

cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành, thị. 

(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  

Báo Tiền phong (12/5) đưa tin “Nghệ An kêu gọi nhà đầu tư phát triển 

du lịch biển Hòn Câu”:  Sau khi lực lượng công an truy quét mạnh mẽ tệ nạn 

xã hội, các chủ ki ốt ở Hòn Câu lần lượt chuyển nghề. Chính quyền địa phương 
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kêu gọi nhà đầu tư phát triển du lịch tại bãi biển này. Bãi biển Hòn Câu (xã Diễn 

Hải, huyện Diễn Châu) còn khá hoang ѕơ, ít du khách biết đến. Dọc bãi biển này 

có gần 150 ki ốt, phần lớn kinh doanh các mặt hàng nước giải khát. Tháng 

3/2020, Công an huyện Diễn Châu phối hợp với công an xã Diễn Hải thực hiện 

việc truy quét các tệ nạn xã hội tại Hòn Câu. Nếu như trước các hàng quán là 

những tấm biển nhà hàng ăn uống thì phía trong là những căn phòng cấp 4 tồi 

tàn, chật hẹp, trung bình chỉ rộng từ 10m2. Sau khi công an thực hiện chiến dịch 

truy quét tệ nạn xã hội, chủ nhiều ki ốt khoá trái cửa, chuyển nghề. Lãnh đạo 

UBND xã Diễn Hải cho biết, phần lớn các ki ốt ở đây đều đã dừng hoạt động, 

chỉ một số người dân địa phương còn tận dụng ki ốt để làm kho chứa đồ nghề đi 

biển.  

Báo Tiền phong (12/5) đăng bài “Quốc lộ vừa làm xong đã bong tróc 

nham nhở, sụt lún”: Mặc dù mới làm xong nhưng nhiều vị trí trên tuyến quốc 

lộ 48E đoạn qua địa bàn huyện Yên Thành lại xuất hiện tình trạng sụt lún, hư 

hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Dự án sửa chữa nền, mặt đường quốc 

lộ 48E qua các địa phương này kéo dài gần 10km, gồm Công ty CP xây dựng 

Mạnh Thái, Công ty An Phú (trụ sở ở Nghệ An) và Công ty Thanh Tùng (trụ sở 

ở Hà Nội) thi công. Dự án được chia làm 2 gói, với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ 

đồng; do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư. Ghi nhận trên tuyến 

quốc lộ 48E, đoạn qua địa bàn các xã Đồng Thành, Kim Thành, Quang Thành, 

Tây Thành… (huyện Yên Thành) nhiều điểm bị sụt lún, bong tróc, nứt nẻ. Một 

số chỗ nền, 2 bên đường bị cày nát bung lên đá và nhựa, đùn lại thành những ụ 

lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trên bề mặt đường nhựa cũng xuất hiện 

các vết nứt to kéo dài. Nhiều đoạn bờ rãnh thoát nước bị nứt nẻ, hư hỏng...  

Báo Nghệ An (15/5) đăng bài “Gấp rút giải quyết những vướng mắc để 

bàn giao mặt bằng sạch cho cao tốc Bắc- Nam”: Dự án đường bộ cao tốc Bắc 

– Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84 km, gồm 2 

Tiểu dự án: Tiểu dự án Nghi Sơn - Diễn Châu và Tiểu dự án Diễn Châu - Bãi 

Vọt, đi qua thị xã Hoàng Mai và 5 huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, 

Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Trong đó, có 79,31 km đi qua đất nông nghiệp; 8,53 

km đi qua khu dân cư, buộc phải tái định cư cho khoảng 606 hộ. Mặc dù đã lùi 

thời hạn bàn giao mặt bằng sạch cho dự án khá nhiều lần, tuy nhiên, vẫn còn 

vướng mắc liên quan đến việc thu hồi đất của người dân phải giải quyết. Để đảm 

bảo tiến độ bàn giao mặt bằng, hiện nay các địa phương trên toàn tuyến cao tốc 

đi qua Nghệ An đang tiếp tục đôn đốc giải quyết. 

* Kinh tế 
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Báo Nghệ An (12/5) đăng bài “Nghệ An chỉ đạo đảm bảo nguồn cung 

và bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh”: Theo đó, thực hiện ý kiến 

chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Công văn số 

2327/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về 

việc kiến nghị của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, UBND tỉnh yêu cầu các 

sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện 

một số nội dung đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường xăng dầu trên địa 

bàn.  

Đài PTTH Nghệ An (12/5) đăng bài “Chè công nghiệp: Cây trồng mũi 

nhọn ở các xã miền núi huyện Anh Sơn”: Toàn huyện Anh Sơn hiện có hơn 

2.200 ha chè công nghiệp, trong đó có hơn 300 ha chè trồng mới còn lại là chè 

đã cho thu hoạch. Để cây chè thực sự là cây mũi nhọn giúp người dân xóa đói 

giảm nghèo, nhất là tại các xã khó khăn của huyện, huyện Anh Sơn đã chỉ đạo 

các địa phương hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển cây chè. Trong 

nhiệm kỳ qua, HĐND huyện cũng có nghị quyết 64 về một số cơ chế chính sách 

hỗ trợ và khuyến khích phát triển kinh tế xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 -

2020, cụ thể hỗ trợ trồng mới chè cho đồng bào dân tộc thiểu số 5 triệu đồng/ha 

trồng mới. Với nghị quyết 64 của HĐND huyện bà con vùng khó khăn, vùng 

đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện đã được hỗ trợ nguồn kinh phí gần 1 tỷ 

đồng. Huyện Anh Sơn cũng đã ban hành đề án phát triển cây chè, cây mía, cây 

sắn trên địa bàn huyện Anh Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.  

Báo Giáo dục và Thời đại (12/5) đăng bài “Chè Shan tuyết 'đặc sản 

thoát nghèo' ở vùng cao xứ Nghệ”: Được trồng nhiều ở các xã Huồi Tụ, 

Mường Lống của huyện Kỳ Sơn, cây chè Shan tuyết đang dần khẳng định được 

thương hiệu và trở thành cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói giảm nghèo cho 

người dân địa phương. Năm 2003, ngay sau khi được thành lập, Tổng đội Thanh 

niên xung phong 8 - Xây dựng kinh tế Nghệ An (gọi tắt là Tổng đội TNXP 8) đã 

đưa giống chè Shan tuyết từ tỉnh Hà Giang đưa về trồng tại xã Huồi Tụ và 

Mường Lống. Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, 

toàn huyện hiện có hơn 600ha chè; trong đó, có 400ha chè Shan tuyết tập trung 

chủ yếu tại các xã Huồi Tụ, Mường Lống, Na Ngoi… cho thu hoạch đạt gần 

1.400 tấn/năm. Nhờ trồng chè mà nhiều người dân địa phương có công việc ổn 

định, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giảm thiểu tệ nạn xã hội. Hiện, huyện Kỳ 

Sơn đã thông qua đề án phát triển cây trồng chủ lực theo hướng sản xuất hàng 

hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP giai đoạn 2021 

- 2025. Trong đó, cây chè Shan tuyết là một trong những cây trồng chủ lực của 

huyện. 
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Báo Nghệ An (13/5) đăng bài “Cần sớm có giải pháp tháo dỡ lò gạch 

bỏ hoang ở Tân Kỳ”: Có mặt tại khu vực làng nghề gạch ngói Cừa, xã Nghĩa 

Hoàn, Tân Kỳ thấy cả một vùng san sát lò gạch ngói thủ công bỏ hoang. Trải 

qua mưa gió, những lò ngói này đã bị hư hại nặng, một số lò gạch nằm chênh 

vênh nhưng hàng ngày vẫn có trẻ em vào đùa nghịch, nguy cơ tai nạn có thể xảy 

ra bất cứ lúc nào. Một số người dân địa phương phản ánh: “Việc tháo dỡ không 

dứt điểm những lò gạch ngói này nó để lại nhiều hệ lụy, mất an toàn cho một số 

người dân hay qua lại, lãng phí nguồn đất bằng rộng lớn có thể canh tác các loại 

cây nông nghiệp. Vì vậy rất cần thiết phải tháo dỡ và giải phóng mặt bằng sớm 

các lò gạch ngói thủ công trên. 

* Thông tin khác 

Chuyên trang Infonet (13/5) đăng bài “Nghệ An: Chùa xây trái phép 

hơn 2 năm, xã bó tay không biết ai làm?”: Dù chưa được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt thủ tục, công trình chùa Mỏ ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành) vẫn 

được thi công rầm rộ suốt hơn 2 năm nay, chính quyền kiểm tra nhiều lần, yêu 

cầu đình chỉ nhưng không lập biên bản. Xây chùa không phép vẫn trưng biển 

''Giáo hội phật giáo". Công trình xây dựng không phép công khai nhưng chính 

quyền chỉ kiểm tra, yêu cầu đình chỉ nhưng... không lập biên bản. Theo lãnh đạo 

UBND xã Đô Thành, việc xác định ai đứng ra làm chùa Mỏ là chưa cụ thể.  

Báo Pháp luật Việt Nam (13/5) đăng bài “Nghệ An: Rầm rộ khai thác 

đất nông nghiệp trái phép tại huyện Tân Kỳ”: Nhiều ngày qua, xuất hiện tình 

trạng khai thác đất trái phép diễn ra một cách công khai, giữa ban ngày nhưng 

không hề bị nhắc nhở, xử lý tại khu vực Vụng Bộ đội, xóm Tân Hồ, xã Tân 

Long (Tân Kỳ). Ông Trần Văn Toàn - Chủ tịch UBND xã Tân Long thừa nhận 

việc có tình trạng khai thác đất trái phép của 2 cá nhân và xã đã lập biên bản xử 

phạt hành chính cách đây 1 tuần. Việc một số cá nhân tự ý khai thác đất trái 

phép, công khai trong thời gian dài thể hiện sự xem thường pháp luật. Đồng thời 

thấy được sự buông lỏng quản lý của chính quyền sở tại. Đề nghị UBND huyện 

Tân Kỳ cần có biện pháp chẩn chỉnh kịp thời. 

Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (14/5) đăng bài “Nghệ An: Nhà đầu 

tư gặp khó khi triển khai dự án ở huyện Nam Đàn”:  Ngày 04/01/2019, Phó 

Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 17/QĐ-TTg về việc 

phê duyệt đề án thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An trở thành 

huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hoá gắn liền với du 

lịch giai đoạn 2016-2025. Theo đề án nói trên, trong 12 chương trình, dự án 

trọng điểm ưu tiên đầu tư giai đoạn 2018-2020 có dự án xây dựng nhà máy xử lý 
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rác thải tập trung tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn. Mặc dù đã có ý kiến chỉ 

đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương nhưng khi triển khai dự án nhà máy 

rác thải huyện Nam Đàn, nhà đầu tư lại rơi vào tình trạng “bế tắc” suốt thời gian 

qua. Trong khi đó, chủ trương và các cơ sở pháp lý đã quá rõ ràng, đầy đủ 

nhưng do vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên Công ty TNHH Xây dựng và 

phát triển đô thị Phú An (công ty Phú An) vẫn chưa thể triển khai thi công xây 

dựng để đưa dự án vào hoạt động.  

Tạp chí Kinh tế Nông thôn (17/5) đăng bài “Nghệ An đẩy mạnh phát 

triển du lịch cộng đồng gắn với tiêu thụ sản phẩm OCOP”:  Cùng với phát 

triển du lịch, sau gần 4 năm triển khai, tỉnh Nghệ An đã có 249 sản phẩm đạt 

tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên, 4 sản phẩm được xếp hạng 4 sao, trong đó có 1 

sản phẩm có tiềm năng đạt cấp quốc gia 5 sao và 4 sản phẩm được nâng hạng, 

đứng thứ ba của cả nước (sau Hà Nội, Quảng Ninh). Nhiều sản phẩm OCOP ở 

Nghệ An đã được biết đến như: trà lá sen và hoa sen, cam Vinh, dược liệu Pù 

Mát, tương Sa Nam, trà túi lọc Giảo Cổ Lam, sản phẩm dệt thổ cẩm… Theo Văn 

phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Nghệ An, các sản phẩm OCOP mang đặc trưng của từng địa phương cũng tạo 

nên sức hút cho các điểm du lịch, đồng thời, hoạt động du lịch cũng góp phần 

tiêu thụ và nâng cao giá trị của sản phẩm OCOP. Đây là quan hệ mang tính 

tương hỗ, ngay từ khi thực hiện chương trình, Văn phòng điều phối nông thôn 

mới Trung ương đã xác định rõ và linh hoạt lồng ghép hiệu quả vào các chương 

trình du lịch nông thôn. 

Báo Nghệ An (17/5) đăng bài “Quy hoạch huyện Diễn Châu thành 

trung tâm đô thị tương lai của Nghệ An”: Diễn Châu có vị trí địa lý thuận lợi, 

có biển, có rừng, đất nông nghiệp màu mỡ. Đây cũng là một trong những huyện 

có số lượng xã và dân số lớn nhất tỉnh Nghệ An; với tổng số 40 xã và thị trấn 

với dân số gần 300.000 người. Diễn Châu đã và đang là mắt xích quan trọng 

trong hệ thống giao thông của quốc gia, với 4 trục giao thông trọng điểm lưu 

thông qua địa bàn, gồm: Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc Nam (đang triển khai), đường 

sắt Bắc – Nam, đường quốc gia ven biển. Hệ thống giao thông liên huyện, liên 

tỉnh đã hoàn thiện đồng bộ cao cấp… Với những thế mạnh trên, những năm gần 

đây Diễn Châu là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế và đô 

thị hóa nhanh bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ. 

VĂN HÓA - XÃ HỘI 

* Giáo dục 
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Đài PTTH Nghệ An (15/5) đưa tin “Khởi công xây dựng điểm trường 

lẻ cho học sinh khó khăn ở huyện miền núi Con Cuông”: Trường Tiểu học 

Lạng Khê có 3 điểm trường, trong đó 1 điểm trường tại trung tâm xã và 2 điểm 

lẻ ở bản Đồng Tiến và bản Yên Hòa. Riêng điểm trường lẻ tại bản Đồng Tiến có 

101 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Thái. Hầu hết các điểm 

trường cách trung tâm xã từ 5-7km, đường giao thông đi lại cách trở, giáo viên 

và học sinh dạy và học tập trong điều kiện thiếu thốn, phòng học xuống cấp trầm 

trọng. Trước những khó khăn đó, nhận được sự kêu gọi và kết nối của huyện 

Con Cuông, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tập đoàn Xây dựng 

Delta đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí để xây mới hoàn toàn 6 phòng học, cổng 

trường, hàng rào, sân trường, nhà vệ sinh, bồn hoa, nhà để xe và sửa chữa nhà 

hiệu bộ trên tổng diện tích khuôn viên 3600m2 . 

Báo Nghệ An (17/5) đưa tin “Nghệ An: Nhiều trường học đưa môn bơi 

lội vào giảng dạy”: Việc dạy bơi trong nhà trường vừa tăng cường kỹ năng bơi 

lội và phòng chống đuối nước cho học sinh. Đây cũng là một hình thức giải trí 

bổ ích, giúp học sinh giảm áp lực căng thẳng khi đến trường. Chủ trương dạy 

bơi trong trường học đã được ngành giáo dục Nghệ An phát động nhiều năm 

nay. Tuy vậy, trong điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, việc triển khai gặp nhiều 

khó khăn. Hiện, thành phố Vinh là đơn vị tiên phong trong việc tổ chức dạy bơi 

trong trường học. Tuy nhiên, việc đưa dạy bơi trở thành môn học chính khóa 

chủ yếu chỉ mới thực hiện được ở một số trường ngoài công lập hoặc trường tư 

thục. Nghệ An đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi và phòng 

chống đuối nước. Vì thế, những mô hình bơi được triển khai tại các nhà trường 

sẽ là những tín hiệu tích cực giúp cho việc học bơi của học sinh ngày một hiệu 

quả và khoa học hơn, đáp ứng được đông đảo nguyện vọng của phụ huynh và 

học sinh.  

* An ninh - Pháp luật 

Báo Công thương (17/5) đăng bài “Tín dụng đen tràn về nông thôn 

Nghệ An”: Tín dụng đen không chỉ xuất hiện ở thành phố lớn, khu dân cư mà 

đang len lỏi đến từng ngõ ngách vùng nông thôn Nghệ An, gây bất ổn cho xã 

hội. Các băng nhóm tín dụng đen đánh trúng tâm lý của người vay như thời gian 

cho vay nhanh, gọn, thủ tục đơn giản, trong khi nhu cầu vay vốn trong dân và cả 

doanh nghiệp nhỏ khá lớn, nhưng lại rất khó để tiếp cận. Với những lời mời 

chào rất "bùi tai" như không cần thế chấp hay chứng minh thu nhập, chỉ cần gọi 

điện hay nhắn tin là có tiền ngay với lãi suất thấp, các đối tượng cho vay tín 

dụng đen đã khiến nhiều người chủ yếu là người nghèo sập bẫy. Từ ngày 

15/4/2019 đến ngày 14/4/2022, tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố điều 
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tra 121 vụ, 227 bị can về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; xử 

lý vi phạm hành chính 21 vụ, 23 đối tượng. Bắt, khởi tố 5 vụ, 6 bị can về các 

hành vi có liên quan đến tín dụng đen như cố ý gây thương tích, bắt giữ người 

trái pháp luật. Kết thúc điều tra chuyển 109 vụ, 138 bị can đến Viện Kiểm sát 

nhân dân các cấp để truy tố (đã truy tố 102 vụ, 184 bị can). Toà án nhân dân tỉnh 

đã thụ lý 112 vụ, 198 bị can; đưa ra xét xử 107 vụ, 191 bị can.  

Báo Thanh niên (17/5) đưa tin “Nghệ An: Khởi tố vụ án khai thác cát 

lậu trên sông Lam”: Ngày 17.5, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường Công 

an tỉnh Nghệ An đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi vi phạm 

các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, liên quan đến hoạt 

động khai thác cát trái phép trên sông Lam. Qua điều tra, công an phát hiện trên 

bãi tập kết cát của ông Nguyễn Doãn Đức ở thị trấn Thanh Chương đang tàng 

trữ khoảng 400 m3 cát nhưng không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh 

nguồn gốc hợp pháp của số cát trên. Cơ quan chức năng xác định, từ đầu năm 

2022 đến nay, một số người đã khai thác trái phép hơn 35 chuyến với tổng khối 

lượng hơn 1.700 m3 đổ tại bến tập kết cát của ông Nguyễn Doãn Đức.  

Báo Nghệ An (16/5) đưa tin “Bắt giữ “hot girl” lừa đảo, chiếm đoạt tài 

sản lĩnh vực bất động sản tại TP. Vinh”: Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự 

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Âu Thị 

Thanh Hằng (SN 1996), trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh để điều tra 

làm rõ hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, qua công tác nắm tình 

hình và quản lý đối tượng, đầu tháng 5/2022, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an 

tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng Âu Thị Thanh Hằng (SN 1996), trú tại 

phường Vinh Tân, thành phố Vinh có mối quan hệ xã hội phức tạp với nhiều đối 

tượng hình sự trên địa bàn và có dấu hiệu bất minh về kinh tế. Dù là đối tượng 

không có nghề nghiệp ổn định nhưng Hằng lại thường xuyên lên mạng xã hội 

đăng tải hình ảnh ăn chơi tại các địa điểm sang trọng, đi xe ô tô Mercedes, ở 

chung cư cao cấp, khoe trong tài khoản lúc nào cũng có hàng tỷ đồng và tự giới 

thiệu bản thân là một doanh nhân bất động sản thành đạt để thu hút sự theo dõi 

của nhiều người và kêu gọi các nhà đầu tư. Ngày 11/5/2022, Phòng Cảnh sát 

hình sự đã bắt giữ đối tượng Âu Thị Thanh Hằng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 

tài sản, thu và tạm giữ 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Âu Thị 

Thanh Hằng (được Hằng làm giả), 1 hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng 

đất, 1 xe ô tô Mercedes và nhiều giấy tờ liên quan tới hoạt động kinh doanh bất 

động sản. 

* Giao thông 
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Chuyên trang Infonet, báo Vietnamnet (16/5) đưa tin “Nghệ An: Va 

chạm liên hoàn, xe tải, xe con lật nhào bên đường, 1 người bị thương”:  Vụ 

tai nạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 16/5 trên tuyến đường 36, thuộc địa bàn 

xóm 5, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Xe hổ vồ chở cát lưu thông trên 

đường 36 theo hướng huyện Nghĩa Đàn - thị xã Hoàng Mai. Khi đến địa bàn 

xóm 5, xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai), va chạm với xe đầu kéo lưu thông 

ngược chiều. Xe chở cát tiếp tục va chạm với 2 chiếc xe con mang BKS 37A – 

435.xx và 37A-534.xx và một chiếc xe máy khác; phương tiện này chỉ dừng lại 

khi lao xuống thửa ruộng cạnh đường 36 và lật nghiêng. Chiếc xe tải và xe con 

lật nhào bên đường. Vụ tai nạn liên hoàn khiến 01 người bị thương, 4 xe ô tô bị 

hư hỏng nặng. 

Báo Nghệ An (17/5) đưa tin “Nghệ An: Xử lý, tước giấy phép lái xe đối 

với 129 trường hợp”: Thời gian vừa qua, trên địa bàn Nghệ An, nhất là tại các 

huyện Quỳ Hợp, Diễn Châu, Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ..., tình trạng xe 

tải cơi nới thành thùng, hoán cải kết cấu để chở thêm vật liệu, vượt quá tải trọng 

cho phép đã diễn ra hết sức nhức nhối. Việc hoán cải thành thùng, thay đổi kết 

cấu đã khiến cho tải trọng xe tăng lên, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, 

gây bức xúc cho người dân địa phương. Trước tình trạng xe quá khổ, quá tải 

tăng cao trong thời gian qua, từ đầu năm 2022, Thanh tra Sở GTVT đã tham 

mưu cho Sở GTVT ban hành các văn bản chỉ đạo, đề nghị trong công tác kiểm 

tra, xử lý các các vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trong hoạt động vận tải 

hàng hóa. Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2022, Sở GTVT Nghệ An đã 

kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 495 trường hợp. Sở GTVT cũng đã xử 

phạt với số tiền tương ứng 2,16 tỷ đồng; tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có 

thời hạn đối với 129 trường hợp; Tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy tờ 

phương tiện đối với 125 tổ chức, cá nhân vi phạm; buộc phải cắt thành thùng tại 

chỗ 26 phương tiện. 

* Thông tin về tình trạng sụt lún tại huyện Qùy Hợp 

Báo Dân tộc và Phát triển (12/5) đăng bài “Thực trạng giếng khô, đất 

sụt ở thủ phủ khoáng sản Quỳ Hợp-Dân chờ câu trả lời chính xác”: Đã có 

hàng trăm giếng nước sinh hoạt cạn trơ đáy, hàng trăm nhà ở bị rạn nứt ở thủ 

phủ khoáng sản Quỳ Hợp. Câu chuyện ấy đã diễn ra từ nhiều năm nay khiến 

người dân bất an, lo lắng. HIện nguyên nhân vẫn đang tiếp tục được cơ quan 

chức năng làm rõ... Chủ tịch UBND xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp) Trương 

Văn Hóa kể: Từ đầu năm 2020, đã xuất hiện tình trạng sụt lún ruộng, sụt lún ven 

khe suối và cạn giếng nước tại các bản như bản Công, bản Na Hiêng. Đầu tháng 

2/2022, còn xuất hiện tình trạng rạn nứt tường nhà ở, nứt nền nhà, lún móng nhà 

trên địa bàn bản Công, bản Poong, bản Na Hiêng và bản Na Noong. Từ thông tin 
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của lãnh đạo địa phương và qua khảo sát thực tế cho thấy, có rất nhiều ruộng lúa 

bị sụt thành những hố to, sâu từ 2m-3m, xung quanh đã được cắm chi chít những 

tấm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người dân đến gần.   

Liên quan đến nội dung này, báo điện tử Chinhphu.vn (12/5) đăng bài 

“Đơn vị địa chất đang tìm nguyên nhân sụt lún đất tại xã Châu Hồng (Nghệ 

An)”. Chuyên trang ANTT, Tạp chí Người đưa tin pháp luật (13/5) đăng bài 

“Nghệ An: Hiện tượng sụt lún, nứt nẻ nhà dân có phải do khai thác quặng?”; 

Báo Nhân dân (14/5) đăng bài “Bất an vì đất sụt, giếng cạn nước”… 

Báo Đại đoàn kết (16/5) đưa tin “Nghệ An: Hố tử thần xuất hiện tại xã 

Châu Hồng”: Chiều ngày 16/5, tại cánh đồng Na Tong, xóm Bản Công, xã 

Châu Hồng (Qùy Hợp), trong lúc làm ruộng một số người dân giật mình khi 

nghe một tiếng động lớn. Sau đó, xuất hiện một hố sâu gần 20 m, miệng hố rộng 

khoảng 2m. Sự việc ngay sau đó được báo lên chính quyền địa phương. Người 

dân hiếu kỳ quay clip đăng lên mạng xã hội Facebook để cảnh báo người khác 

không đến gần hố. 

Thông tin trên cũng được báo Dân trí, báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An, 

báo Vietnamnet… đưa tin. 

* Một số thông tin khác 

Tạp chí Lao động và Xã hội (12/5) đăng bài “Nghệ An: Trên 13.000 hộ 

thoát nghèo từ nguồn tín dụng ưu đãi”:  Thông tin từ Ngân hàng Chính sách 

xã hội Chi nhánh Nghệ An cho biết, trong năm 2021, đại dịch COVID-19 đã tác 

động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, song hoạt động của Chi nhánh đã có 

những đóng góp rất lớn, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã 

hội. Tính đến 31/12/2021, tổng nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội chi 

nhánh tỉnh Nghệ An đạt 9.682 tỷ đồng, tăng 660 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 

tốc độ tăng trưởng 7,32%. Các chương trình có doanh số tiếp tục tập trung vào 

chương trình có đối tượng và nhu cầu lớn như: Cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 

774 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo đạt 747 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn 450 tỷ đồng… Đặc biệt, trong năm đơn vị đã thực 

hiện giải ngân vốn cho một số doanh nghiệp để thực hiện trả lương cho người 

lao động bị ngừng và phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; 

thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ cho 4.149 khách hàng/93,5 tỷ đồng bị ảnh 

hưởng của đại dịch COVID-19… 
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Chuyên trang ANTT, Tạp chí điện tử Người đưa tin pháp luật (12/5) 

đăng bài “Vụ cá chết ở Tương Dương: Người dân không được hưởng tiền hỗ 

trợ theo Quyết định 48”: Ông Lô Khăm Kha, Trưởng phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Tương Dương cho biết, các hộ dân nuôi cá lồng bị 

thiệt hại đợt này sẽ không được hưởng tiền hỗ trợ theo Quyết định số 

48/2017/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An. Đây là quyết định, quy định chính sách hỗ 

trợ sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Lồng cá của người dân huyện Tương Dương phơi mình trên cạn. Giải thích cho 

việc này, ông Lô Khăm Kha cho biết, việc cá chết đợt này không phải do thiên 

tai hay dịch bệnh. Trước đó, hàng tạ cá lồng của người nuôi cá ở các xã: Tam 

Thái, Xá Lượng… thuộc huyện Tương Dương bị chết. Có những hộ dân, cá 

trong lồng của gia đình họ bị chết hoàn toàn. Cụ thể, tại xã Xá Lượng, có 6 lồng 

cá bị ảnh hưởng với hơn 80 con cá bị chết. Tại xã Tam Thái, có 3 lồng cá bị thiệt 

hại với tổng số lượng là 110 kg cá bị chết.  

Báo Sức khỏe và Đời sống (13/5) đăng bài “Nghệ An:  Tỷ lệ trẻ em tử 

vong do đuối nước tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2022”: Năm 2022, chỉ 

trong vòng 4 tháng đầu trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều trường hợp tử vong do 

đuối nước thương tâm, trong đó có 14 trẻ em. Thực tế, các biện pháp  đưa ra để 

hạn chế tình trạng đuối nước vẫn chưa thực sự có hiệu quả. Hệ thống biển báo, 

cảnh báo nguy hiểm ở một số khu vực có nguy cơ cao xảy ra đuối nước cao 

chưa được các địa phương chú trọng. Song hơn hết vẫn là những hạn chế về mặt 

nhận thức và kỹ năng ứng phó của trẻ khi gặp tình huống bất ngờ và sự chủ 

quan, lơ là của các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc, quản lý con em mình. 

Toàn tỉnh Nghệ An có 875.825 trẻ em, tuy nhiên theo thống kê chỉ có khoảng 

29.000 trẻ em biết bơi. Trong khi đó, Nghệ An có rất nhiều kênh, đập, sông, suối 

trên các địa bàn dân cư cùng khí hậu, thời tiết quanh năm khắc nghiệt, mưa lũ, 

nắng nóng thất thường.  

Đài PTTH Nghệ An (17/5) đưa tin “Công an Nghệ An: Sẵn sàng cho 

phân cấp đăng ký xe tại 122 Công an cấp xã”: Theo Thông tư số 15/2022/TT-

BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, 

biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, từ ngày 21/5/2022, Công an 

cấp huyện được tổ chức đăng ký, cấp biển số xe ô tô; Công an cấp xã được 

quyền đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, 

tổ chức cư trú trên địa bàn. Theo rà soát, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 122 

Công an cấp xã đủ điều kiện thực hiện đăng ký, cấp biển số. Đoàn công tác của 

Công an tỉnh đã đến làm việc tại công an các xã: Quỳnh Giang, Quỳnh Lâm, 
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Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu. Đại tá Cao Minh Huyền đã trực tiếp kiểm tra 

thực tế về công tác chuẩn bị thực hiện việc phân cấp đăng ký, cấp biển số xe như 

hệ thống máy vi tính, đường truyền, kỹ năng thao tác của cán bộ trong suốt quy 

trình thực hiện đăng ký, cấp biển số xe.  

Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam (17/5) đăng bài “Nghi Lộc, Nghệ 

An: Sai phạm đất đai kéo dài nhiều năm chưa được xử lý”: Theo phản ánh của 

người dân xã Nghi Yên, Huyện Nghi Lộc, tình trạng vi phạm pháp luật về đất 

đai trên địa bàn xã diễn ra trong thời gian dài chậm được xử lý gây bức xúc 

trong dư luận. Ông Cao Văn Tuệ, Xóm trưởng xóm Bắc Sơn (Nghi Yên, Nghi 

Lộc) cho biết, thời điểm ông Nguyễn Đình Long làm Chủ tịch xã đã có chủ 

trương cho dân mượn đất xây dựng ki ốt để kinh doanh, mỗi hộ chiều dài 10m, 

chiều rộng 5m. Tuy nhiên đến nay, nhiều hộ dân đã lấn chiếm, mua bán, sang 

nhượng trái mục đích, như hộ ông Cao Ngọc Niêm, Hoàng Xuân Khôi, Đậu 

Xuân Liên, Đậu Xuân Tường, Nguyễn Văn Lập... Tại xóm Trung Sơn, tình trạng 

người dân mượn đất sau đó xây dựng ki ốt để kinh doanh diễn ra phổ biến. 

Người dân ở đây cho biết, việc UBND xã cho mượn đất không có văn bản, khi 

người dân tiến hành xây dựng xã không có biện pháp xử lý.  
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