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           TUẦN 24                    Từ ngày 09/6/2022 đến ngày 15/6/2022 

 

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

 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII tiếp xúc cử tri tại các địa 

phương; 

- Các hoạt động xúc tiến đầu tư, đối ngoại của lãnh đao tỉnh; 

- Cảnh báo nguy cơ cháy, nổ trong mùa nắng nóng; 

- Quyết liệt hoàn thành giải phóng mặt bằng cho cao tốc Bắc-Nam qua 

Nghệ An; 

- Nhiều doanh nghiệp khoáng sản bị truy thu xử phạt thuế; 

- Nước sinh hoạt màu vàng và lắng cặn, người dân “tố” nhà máy nước 

sạch cung cấp nước bẩn. 

 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ 

* Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII tiếp xúc cử tri  

- Sáng 09/6, tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, đồng chí Nguyễn Văn 

Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

XVIII có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Huyện 

ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ 

Châu. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy thông báo đến cử tri xã Châu Bính tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 

2022. 

- Chiều ngày13/6, Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước khỳ họp thứ 

6, HĐND tỉnh khóa XVIII, Đại biểu HĐND tỉnh ông Dương Đình Chỉnh - Ủy 

viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế đã có buổi tiếp xúc với cử 

tri 2 xã Quỳnh Hồng và Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu). 

- Sáng ngày 15/6, tại thị trấn huyện Quỳ Hợp, đồng chí Nguyễn Như Khôi 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có cuộc tiếp 
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xúc cử tri đối với cử tri 10 đơn vị, gồm thị trấn và các xã Châu Quang, Châu 

Cường, Châu Thành, Châu Hồng, Châu Tiến, Châu Thái, Châu Lý, Bắc Sơn, 

Nam Sơn. Tham gia tiếp xúc cử tri có lãnh đạo và đại biểu HĐND huyện Quỳ 

Hợp. 

- Chiều ngày 15/6, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu trên địa bàn thị 

xã Cửa Lò gồm các đại biểu: Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Trần Phan Long - Chánh Văn 

phòng Thị ủy Cửa Lò đã có cuộc tiếp xúc cử tri các phường Thu Thủy, Nghi 

Hải, thị xã Cửa Lò. Cùng dự có lãnh đạo thị xã Cửa Lò và các đại biểu Hội đồng 

nhân dân thị xã Cửa Lò. 

* Các hoạt động xúc tiến đầu tư 

- Sáng ngày 09/6, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An làm việc với đoàn công tác 

thành phố Gwangju (Hàn Quốc) do ông Chang Kyoon Jeong - Giám đốc Sở 

Ngoại vụ làm trưởng đoàn để thảo luận các lĩnh vực hợp tác. Tiếp và làm việc 

với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có ông Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại 

vụ, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan. 

- Chiều ngày 10/6, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh 

Nghệ An phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố 

Hà Nội tổ chức Hội nghị xúc tiến, kết nối đối tác Hà Nội - Nghệ An năm 2022.  

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong 

muốn Trung tâm xúc tiến thương mại 2 địa phương sẽ tạo môi trường để cộng 

đồng doanh nghiệp - không chỉ Hà Nội và Nghệ An mà còn các địa phương 

trong nước và quốc tế kết nối, đặt nền móng cho hợp tác, tìm kiếm cơ hội, mở 

rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. 

- Nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối đối tác Hà Nội - 

Nghệ An, chiều ngày 10/6, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với nhà đầu tư đến 

từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu 

đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế cũng như chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. 

- Sáng ngày 14/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh uỷ 

Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu 

tư của doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh Nghệ An”. Các đồng chí: Nguyễn Văn 

Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; PGS.TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Hoàng Văn Hoan – Phó 

Giám đốc Học viện chính trị khu vực 1; Lê Thị Hoài Chung – Uỷ viên BCH 

Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì Hội thảo. Cùng dự có 

các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh; lãnh đạo các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ, lãnh đạo các sở, 

ban, ngành tỉnh Nghệ An. 
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- Sáng ngày 14/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ 

tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch 

Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA (Thái Lan) nhân chuyến làm việc tại Nghệ 

An. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thành công của Tập đoàn WHA cũng là 

thành công của Nghệ An. Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan 

cùng đồng hành, nhằm thúc đẩy dự án sớm hoàn thành theo đúng kế hoạch. 

Chào mừng lãnh đạo tập đoàn WHA đến thăm và làm việc tại Nghệ An, Chủ 

tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nêu rõ: Sau 5 năm triển khai, dự án Khu 

công nghiệp WHA đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1, với tổng diện tích hơn 

143ha; đã thu hút được 18 dự án, với tổng số vốn đầu tư 650 triệu USD. Trong 

đó, có nhiều dự án phù hợp với lĩnh vực mà Nghệ An ưu tiên thu hút đầu tư, như 

dự án chế tạo sản phẩm linh kiện điện tử, thiết bị mạng của Gotek với quy mô 

đầu tư 500 triệu USD. Giai đoạn 2 của dự án WHA có tổng diện tích hơn 354 

ha, hiện Ban quản lý KKT Đông Nam và huyện Nghi Lộc đang phối hợp triển 

khai công tác giải phóng mặt bằng. 

- Sáng ngày 15/6, Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam do 

ông Matthew Stannard - Viên chức chính trị làm Trưởng đoàn thăm và làm việc 

tại Nghệ An nhằm tìm hiểu, trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại 

vụ và một số sở, ban ngành. 

* Một số thông tin nổi bật khác 

- Chiều ngày 09/6, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về 

bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An đã cùng 

đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại địa bàn huyện 

Quỳnh Lưu. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công 

tác đã kiểm tra các dụng cụ chữa cháy rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc 

Nghệ An, kiểm tra việc phát dọn thực bì, làm giảm vật liệu cháy tại xã Ngọc 

Sơn và một số khu vực trọng điểm của huyện. 

- Ngày 9/6, xã Nghi Liên (thành phố Vinh) tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao năm 2021. Dự lễ công bố có các đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đức 

Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh; cùng lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới tỉnh, các đồng chí đại diện HĐND, UBND, MTTQ thành phố Vinh đã về 

dự. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014, xã Nghi Liên đã tiếp tục 

lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và vận động nhân dân huy động các nguồn 

lực để duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phong trào xây 

dựng nông thôn mới nâng cao diễn ra sôi nổi và rộng khắp. Năm 2021, xã Nghi 

Liên đã hoàn thành 15/15 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao. 
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- Sáng 10/6, tại xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu), Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình nuôi tôm 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đại diện 

lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, các huyện, thị xã trong vùng nuôi tôm và 

một số chủ hộ nuôi tôm trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, Nghệ An nuôi thả 

1.255 ha tôm, trong đó đã có hơn 65 ha bị nhiễm bệnh. Nhận định của cơ quan 

chuyên môn, 6 tháng cuối năm, người nuôi tôm vẫn còn phải đối mặt  với những 

khó khăn, thách thức, nguy cơ phát sinh dịch bệnh, giá cả vật tư đầu vào vẫn còn 

tăng. 

- Chiều ngày 11/6, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An tổ chức hội 

nghị giao lưu nhân kỷ niệm 65 năm hình thành và phát triển (1957 - 2022). 

Tham dự có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

Trịnh Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga Việt 

Nam; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An và đông 

đảo hội viên Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An. Hội hữu nghị Việt - Nga 

tỉnh Nghệ An với tiền thân là Hội hữu nghị Việt - Xô được thành lập ngày 

21/04/1957. Đây là hội địa phương đầu tiên được thành lập trong cả nước sau 

Hội Hữu nghị Việt - Xô Trung ương được thành lập vào năm 1950. Đây cũng là 

hội đầu tiên trong cả nước có chi hội ở nước ngoài - tại tỉnh Ulyanovsk, Liên 

bang Nga. 

- Chiều ngày 13/6, tại Hà Nội, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có cuộc làm việc về định hướng phát triển lĩnh 

vực nông nghiệp tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Nghệ An có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban 

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

tịch HĐND tỉnh; cùng các đại biểu. Tiếp và làm việc với đoàn tại trụ sở Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đồng chí Lê Minh Hoan - Uỷ viên Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, các 

cục, vụ, viện liên quan. 

- Nhằm chuẩn bị tốt cho nội dung giao ban trực tuyến toàn quốc về tiến độ 

cao tốc Bắc - Nam, sáng 14/6, tại TP Vinh, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc 

với các bên liên quan và UBND các huyện, thị để rà soát công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng các dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam qua Nghệ An. 

Đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có lãnh đạo Ban Quản lý dự án 6, Bộ 

Giao thông Vận tải; đại diện các sở ngành và UBND 6 huyện, thị liên quan. 

- Sáng ngày 15/6, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Chính 

phủ tổ chức hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông với 12 tỉnh, thành phố có dự 

án đi qua. Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - 
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Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh 

uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 

- Chiều ngày 14/6, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu phối 

hợp với Hiệp hội vận tải ô tô Nghệ An tổ chức trao tặng quà cho các hộ giáo dân 

nghèo trên địa bàn Quỳnh Lưu. Nhằm chia sẻ với các hộ giáo dân nghèo thuộc 2 

giáo xứ Hội Nguyên (xã Quỳnh Hồng) và Vạn Thủy (xã Quỳnh Hưng), Ủy ban 

MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu đã kết nối với Hiệp hội vận tải 

ô tô Nghệ An tổ chức trao tặng 40 suất quà cho 40 hộ giáo dân nghèo thuộc 2 

giáo xứ (trong đó mỗi giáo xứ 20 suất). Mỗi suất quà gồm 10kg gạo và 500 ngàn 

đồng tiền mặt. 

- Chiều ngày 15/6, Đảng ủy xã Kim Liên (Nam Đàn) long trọng tổ chức Lễ 

trao Huy hiệu Đảng cho 13 đảng viên lão thành trên địa bàn xã. Tham dự buổi lễ 

có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; 

Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí 

thư Huyện uỷ Nam Đàn. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch 

UBND tỉnh đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Sơn Cát 

(SN 1930, quê quán xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) và đảng viên Nguyễn Thị 

Thoán (SN 1927, quê quán xã Kim Liên, huyện Nam Đàn). 

- Chiều ngày 15/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ 

tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022. Cùng dự có 

đại diện lãnh đạo Ban Nội Chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm 

tra Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và 

các sở, ngành liên quan, huyện Thanh Chương. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - 

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp ông Nguyễn Đình Danh và một 

số công dân trú xóm Nguyệt Bống, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương. Các 

công dân này phản ánh quá trình sáp nhập điểm Trường Tiểu học Ngọc Sơn 

không công khai, dân chủ; chưa phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân 

và ảnh hưởng tương lai của học sinh. Đồng thời, kiến nghị chính quyền địa 

phương tổ chức đối thoại, lấy ý kiến nhân dân, phụ huynh, cho phép giữ lại và 

xây mới tại điểm trường cũ. 

(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 Giao thông (13/6) đăng bài “Cao tốc Bắc-Nam qua Nghệ An vẫn 

vướng mặt bằng, trách nhiệm thuộc về ai?”: Theo báo cáo mới nhất của Sở 

GTVT, tính đến ngày 2/6/2022 vẫn còn 425m mặt bằng Dự án đường Cao tốc 

Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An chưa được các địa phương bàn giao cho nhà 
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thầu thi công. Cho đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã có 2 lần ra “tối hậu thư” về 

thời hạn phải hoàn thành xong GPMB cao tốc Bắc Nam. Ông Lê Hồng Vinh, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện tại tỉnh đang chỉ đạo rất quyết 

liệt. Gần đây vào ngày 27/4, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung 

đã ra thông báo yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác GPMB 

cho Dự án cao tốc Bắc - Nam. Đồng thời, ấn định thời gian hoàn thành công tác 

GPMB, chậm nhất đối với đất ở, đất vườn phải hoàn thành trước ngày 

20/5/2022; di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và di dời mồ mả xong trước ngày 

30/5/2022. Với những điểm còn tồn đọng, tới đây tỉnh sẽ họp kiểm điểm với các 

địa phương và sẽ có biện pháp xử lý. Ông Vinh cũng bày tỏ mong muốn chủ đầu 

tư và các nhà thầu cao tốc đẩy nhanh tiến độ dự án hơn nữa. Nhất là những đoạn 

đã bàn giao GPMB để tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân khi triển 

khai GPMB. 

Tạp chí Môi trường và Đô thị (11/6) đăng bài “Điều chỉnh tổng thể 

Quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040”: Ngày 

10/6, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về đồ án 

điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ 

An đến năm 2040. Trên cơ sở xin ý kiến các Bộ, ngành và bám sát nhiệm vụ lập 

điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

ngày 26/02/2020, đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu 

kinh tế Đông Nam Nghệ An đề nghị điều chỉnh một số nội dung. Trong đó, xác 

định các khu công nghiệp làm trọng tâm phát triển cho khu kinh tế, các dự án 

đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp là dự án động lực từ đó lan tỏa phát 

triển các khu chức năng kèm theo như: đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch. 

Đồng thời, đưa ra khỏi quy hoạch các khu chức năng: Khu phi thuế quan, Khu 

công nghệ cao, Khu trường chuyên nghiệp; Điều chỉnh ranh giới các khu chức 

năng để giảm thiểu tối đa di dời dân cư, gắn với chỉnh trang, sắp xếp lại hợp lý 

các khu dân cư... 

* Kinh tế 

Báo Pháp luật Việt Nam (11/6) “Quỳnh Lưu (Nghệ An): Huyện phê 

duyệt trái thẩm quyền 8 dự án, nhà đầu tư “lãnh đủ”: 8 dự án được UBND 

huyện Quỳnh Lưu phê duyệt chủ trương cũng như phê duyệt quy hoạch trái 

thẩm quyền. Nhiều năm qua, trong lúc các chủ đầu tư đã bỏ ra không ít công 

sức, tiền của để thực hiện triển khai dự án nhưng không được thì địa phương vẫn 

chưa có hướng giải quyết. Theo Sở Xây dựng Nghệ An, 8 dự án đầu tư trong 

giai đoạn 2013-2018 nên trình tự thủ tục đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh theo 

cơ chế một cửa liên thông; thì việc chấp nhận chủ trương đầu tư với các dự án 



7 

 

này (không phân biệt nhà đầu tư là tổ chức hay hộ gia đình, cá nhân) thuộc thẩm 

quyền UBND tỉnh. Mặt khác, căn cứ phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên 

địa bàn thì các dự án này thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh phê duyệt. Trong 

chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Xây dựng khẳng định, thẩm định quy hoạch 

phải căn cứ văn bản chấp nhận chủ trương đầu tư để làm cơ sở triển khai các 

bước tiếp theo. Tuy nhiên, mới đây tại Văn bản 1133 ngày 4/4/2022 của Sở 

KH&ĐT lại cho rằng, Luật Đầu tư 2005 không có quy định việc chấp thuận chủ 

trương của UBND tỉnh, huyện. Sở KH&ĐT cũng nêu vấn đề khó khăn khi thực 

hiện theo phương án của Sở Xây dựng như: Phải hủy bỏ các văn bản pháp lý có 

liên quan và phải thu hồi đất. Phương án này có những bất cập như căn cứ thu 

hồi đất là gì, có đúng theo quy định pháp luật hay không? Việc xử lý tài sản trên 

đất sau thu hồi đất thực hiện thế nào? 

Báo Nghệ An (12/6) đưa tin “Hơn 4.000 cơ hội việc làm tại Khu công 

nghiệp VSIP Nghệ An”:  Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp 

VSIP Nghệ An trong vấn đề tuyển dụng lao động, sáng 12/6, Công ty TNHH 

VSIP Nghệ An tổ chức “Ngày hội việc làm VSIP Nghệ An lần thứ nhất 2022”. 

Tham gia ngày hội này, 9 doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp 

VSIP Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng lao động. Ngày hội thu hút sự tham gia 

của hơn 1.500 lao động đến tìm hiểu, tìm kiếm cơ hội việc làm. Khu công 

nghiệp VSIP Nghệ An hiện có nhu cầu tuyển dụng khoảng 4.000 lao động trong 

năm 2022 liên quan đến các ngành nghề như: linh kiện ô tô, điện tử, may mặc… 

Báo Nghệ An (12/6) đăng bài “Nghệ An hỗ trợ doanh nghiệp phát 

triển, tạo việc làm mới”: Theo Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, 5 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 906 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 28 

doanh nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến nay, tổng cộng toàn tỉnh có 

26.330 doanh nghiệp đã được thành lập. Tổng vốn đầu tư của khu vực doanh 

nghiệp giai đoạn 2016-2020 là 105,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,7% tổng vốn đầu 

tư xã hội; đã thu hút 625 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 76 nghìn tỷ đồng. 

Hiện nay, Chương trình và Đề án Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đã được Ban 

Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua. Cùng với tích 

hợp, tiếp nối các gói đã triển khai từ trước vào đề án mới trên lĩnh vực hỗ trợ 

đào tạo doanh nhân, doanh nghiệp, cần tập huấn tăng cường năng lực cho đội 

ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp (CEO, Kế toán…); hỗ trợ pháp lý do doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp nữ, hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp… Việc bố trí 

nguồn lực cần tập trung, có trọng điểm hơn; cùng với hỗ trợ ban đầu, tỉnh cần 

quan tâm hỗ trợ bằng các chính sách sau thành lập hoặc đầu tư. Song song với 

hỗ trợ thành lập mới, tỉnh Nghệ An và nhất là TP. Vinh thường xuyên duy trì 
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các đối thoại với doanh nhân, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, gỡ khó trong sản xuất 

kinh doanh.  

* Thông tin khác 

Báo Nghệ An (09/6) đăng bài “Mỏ quặng dừng hoạt động, toàn bộ 

giếng ở 'thủ phủ khoáng sản' Nghệ An có nước trở lại”: Ngày 9/6, ông 

Trương Văn Hóa - Chủ tịch UBND xã Châu Hồng (Quỳ Hợp), cho biết kể từ khi 

Công ty CP Tân Hoàng Khang ngừng việc bơm hút nước ngầm ở mỏ quặng 

Thung Lùn, từ cuối tháng 5 đến nay, không còn có thêm nhà nào bị nứt nẻ, sụt 

lún. Trong khi, toàn bộ 299 giếng của người dân trước đó cạn trơ đáy, nay cũng 

đã có nước trở lại. Thời gian này, có thêm 17 hộ trình báo nhà bị nứt nẻ, nâng 

tổng số nhà lên tới 249. Tuy nhiên, 17 nhà này đều đã nứt nẻ trước ngày 29/5, 

nhưng trình báo muộn. Toàn bộ 299 giếng của người dân trước đó cạn trơ đáy 

nay đã có nước trở lại. Hiện nay, trong số các hộ có hố sụt lún trong nhà, sụt 

giếng nước đã có 5 hộ có đơn gửi UBND xã xin san lấp để đảm bảo an toàn 

không để cho hố sụt rộng thêm gửi UBND xã. UBND đã phối hợp với Công ty 

Tân Hoàng Khang hỗ trợ các gia đình san lấp bằng hình thức hút hết nước trong 

hố, giếng sau đó đổ đá xuống và bơm bê tông tươi vào lấp đầy. 

Báo Xây dựng (09/6) đưa tin “Nghệ An: Nhiều doanh nghiệp khoáng 

sản bị truy thu xử phạt thuế”: Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An đã có 

báo cáo tiến độ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản 

của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp bị truy thu xử phạt 

lĩnh vực thuế. Theo Báo cáo tiến độ số 29/BC-ĐKT của Đoàn kiểm tra liên 

ngành tỉnh Nghệ An, đoàn đã kiểm tra 7/12 doanh nghiệp khoáng sản, tương 

ứng 15/20 giấy phép được cấp theo danh sách thuộc đối tượng kiểm tra. Trong 

đó có 5 doanh nghiệp gồm 11 giấy phép đã thông qua ký biên bản kiểm tra, lập 

biên bản vi phạm hành chính và chuyển người có thẩm quyền truy thu xử phạt 

lĩnh vực thuế hơn 7,2 tỷ đồng và xử phạt lĩnh vực khác hơn 1,3 tỷ đồng. Các 

doanh nghiệp bị truy thu thuế nhiều như: Công ty Cổ phần Đồng Tiên truy thu 

xử phạt thuế hơn 1,2 tỷ đồng, xử phạt hành chính lĩnh vực khác 370 triệu đồng. 

Doanh nghiệp này đã nộp phạt xong; Công ty TNHH khoáng sản Trung Nguyên 

truy thu thuế hơn 1,2 tỷ đồng, xử phạt hành chính các lĩnh vực khác 15 triệu 

đồng. Cục thuế Nghệ An chưa ban hành quyết định xử phạt và truy thu thuế. 

Báo Nghệ An (12/6) đăng bài “Nghệ An: Vừa thả nuôi 1 tháng tôm đã 

chết đỏ ao, nông dân thất thu tiền tỷ”: Theo báo cáo của UBND các huyện, 

thành, thị, từ đầu năm 2022 đến nay (đầu tháng 6/2022) dịch bệnh trên tôm nuôi 

đã xảy ra tại 109 hộ/191 đầm thuộc 4 huyện gồm: Thị xã Hoàng Mai, Quỳnh 
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Lưu, Nghi Lộc, Diễn Châu với tổng diện tích bị bệnh 65,57 ha. Theo chia sẻ của 

người dân, để xuống giống 1ha tôm, phải đầu tư hàng trăm triệu đồng. Hai năm 

nay, giá thức ăn cho tôm tăng vọt, chi phí đầu vào cũng tăng cao trong khi giá 

tôm thất thường khiến người chăn nuôi thua lỗ. Năm 2022, khi dịch bệnh được 

kiểm soát, giá tôm ổn định và có xu hướng nhích dần, người dân phấn khởi vào 

vụ nuôi mới thì lại gặp phải dịch bệnh nên người nuôi gặp không ít khó khăn. 

VĂN HÓA - XÃ HỘI 

* Giáo dục 

Báo Nghệ An (09/6) đưa tin “Ngày mai, hơn 3.500 thí sinh Nghệ An sẽ 

tham dự kỳ thi vào các trường chuyên”:  Kỳ thi lớp 10 vào Trường THPT 

chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh theo kế hoạch sẽ 

được tổ chức vào chiều 10/6 với 11 môn chuyên. Trong đó, với Trường THPT 

chuyên Phan Bội Châu, thí sinh sẽ thi tại 2 địa điểm là Trường THPT chuyên 

Phan Bội Châu và Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Thí sinh thi vào Trường 

THPT chuyên Đại học Vinh sẽ thi tại Trường Đại học Vinh. Cả 2 trường chuyên 

sẽ sử dụng chung đề thi. 

Báo Nghệ An (14/6) đăng bài “Nghệ An: Nhiều sân chơi bổ ích dịp hè 

nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em”: Trên góc độ là tổ chức phụ trách 

chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, các tổ chức Đoàn - Đội có vai trò rất 

quan trọng trong công tác bảo vệ an toàn cho trẻ em khỏi tai nạn thương tích, 

đặc biệt là đuối nước. Nhận thức được điều đó, ngày càng nhiều chương trình, 

hoạt động thiết thực của các tổ chức Đoàn – Đội trên địa bàn tỉnh Nghệ An được 

triển khai đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác này. Ngoài các hình thức 

tuyên truyền lưu động, dán tờ rơi, áp phích ở các khu vực đông dân cư, trụ sở cơ 

quan, đơn vị thì lực lượng trẻ tại các cơ sở đoàn còn đi gõ cửa từng nhà có trẻ 

em để cùng trao đổi những kiến thức cần thiết giúp hạn chế tối đa tình trạng đuối 

nước ở các em nhỏ. Cùng với đó, việc tổ chức các lớp sinh hoạt hè để dạy bơi 

cho các em và lắp đặt, sửa chữa hàng trăm biển cảnh báo đuối nước cũng được 

triển khai một cách đồng bộ.  

* An ninh - Pháp luật 

 Báo Nghệ An (09/6) đưa tin “Cách chức Chủ tịch UBND xã liên quan 

đến sai phạm trong thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất muối”:  Huyện ủy, 

UBND huyện Diễn Châu đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách 

chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và cách chức Chủ tịch UBND xã đối với 

ông Phạm Xuân Bang - nguyên Chủ tịch UBND xã Diễn Kim nhiệm kỳ 2020-
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2025 vì những sai phạm liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển 

nghề muối tại Hợp tác xã Kim Liên (Diễn Kim).  NQ-HĐND về một số chính 

sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Trong đó, đối với nghề muối thì người dân được hỗ trợ 1 lần, với mức 3 triệu 

đồng khi xây dựng bộ chạt lọc cải tiến để thay chạt lọc cũ; hỗ trợ bạt nhựa nilon 

trải ô kết tinh với mức 3 triệu đồng/60m2 (đơn vị sản xuất muối). Thực hiện 

chính sách này, từ năm 2015 - 2020, Hợp tác xã nghề muối Kim Liên (Diễn 

Kim) đã làm hồ sơ thanh toán 991 bộ, trong đó, có 791 bộ chạt lọc và 200 bộ trải 

bạt kết tinh, với số tiền 2,973 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất hồ sơ, số tiền này đã 

được chuyển về cho Hợp tác xã Kim Liên để chi trả hỗ trợ cho người dân làm 

muối theo quy định. Trên thực tế đến ngày 31/3/2021, Hợp tác xã Kim Liên chỉ 

mới thực hiện 624 bộ chạt lọc và 77 bộ trải bạt kết tinh với tổng giá trị 2,334 tỷ 

đồng. Số tiền còn lại là 639 triệu đồng thì chưa hề thực hiện được bộ chạt lọc và 

bộ trải bạt kết tinh nào. Thậm chí Ban Giám đốc hợp tác xã còn lấy 489 triệu 

đồng để mua máy vi tính làm việc, mua máy phát điện dán bạt, mua nguyên, vật 

liệu khác… 

Báo Nghệ An (12/6) đưa tin “Nghệ An: Phát hiện cơ sở tái chế dầu 

nhớt thải trái phép quy mô lớn”:  Sáng ngày 10/6 qua công tác trinh sát Công 

an huyện Nghĩa Đàn phát hiện một cơ sở đang hoạt động tái chế dầu nhớt thải 

(thuộc danh mục chất thải nguy hại) trái phép tại khu vực bãi Lèn Tìn, thuộc xã 

Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn. Cơ sở trên do Hồ Đình Cường (sinh năm 1990), 

trú tại huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) làm chủ. Để tránh bị cơ quan chức 

năng phát hiện, chủ cơ sở đã thuê lại một khu mỏ bỏ hoang, xung quanh là đồi 

núi bao bọc, chỉ có duy nhất một con đường để ra vào. Dầu thải được Hồ Đình 

Cường mua gom tại các xưởng sửa chữa ô tô, mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

và các tỉnh, thành lân cận. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 

và tạm giữ khoảng 45.000 lít dầu, trong đó có 20.000 lít dầu thải chưa tái chế và 

25.000 lít dầu thành phẩm, 1 xe ô tô bồn chở dầu. Chủ cơ sở không xuất trình 

được giấy tờ hợp lệ về việc tái chế dầu thải. 

Báo Pháp luật TPHCM (14/6) đưa tin “Bắt 3 kẻ giả danh cán bộ 

TN&MT chiếm đoạt người làm giấy tờ đất 15 tỉ”: Ngày 14-6, Công an tỉnh 

Nghệ An đã phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ Lê Thanh Hải, Lê Kiên Trung 

và Trần Diễn Thương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian qua, Hải 

phân công cho Trung và Thương đi tiếp cận người dân liên quan đến lĩnh vực 

đất đai. Nhóm này giới thiệu với dân là cán bộ Sở TN&MT, có nhiều mối quan 

hệ, có khả năng đấu giá thành công các lô đất quy hoạch, hợp thức hóa được 

việc nhập, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất… Người dân tưởng thật đưa tiền cho Trung. Trung chuyển tiền cho 

Hải. Hải phân công Thương làm giả các giấy tờ đất đưa cho người dân. Để tránh 
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bị phát hiện và bị bắt, Hải bảo Trung vào Bà Rịa - Vũng Tàu sống còn Thương 

được “sắp xếp” vào Đà Nẵng. Bằng thủ đoạn nêu trên, nhóm Hải đã lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản của 25 bị hại trên địa bàn Nghệ An với tổng số tiền hơn 15 tỉ 

đồng.  

 * Giao thông 

Báo Nghệ An (13/6) đưa tin “Nghệ An: Phát hiện 56 trường hợp vi 

phạm nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 1A”:  Theo số liệu thống kê của Trạm 

Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh), từ 

12/3/2022 đến nay, qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 56 trường hợp vi phạm 

về nồng độ cồn, trong đó có 7 lái xe ô tô tải, 20 xe ô tô con, 29 mô tô, xe máy. 

Báo Tuổi trẻ Thủ đô (14/6) đưa tin “Xe khách biển số tỉnh Nghệ An bị 

lật, 4 người tử vong, nhiều người thương nặng”:  Ngày 13/6, xe ô tô khách 

mang biển số tỉnh Nghệ An chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An khi đến nút giao giữa 

QL1A thuộc phường Nam Thành, TP Ninh Bình thì tông vào xe máy và bị lật 

nghiêng trên đường. Bước đầu xác định có 4 người tử vong và có khoảng 4 

người khác đưa đi bệnh viện cấp cứu. Số người bị thương vẫn chưa được thống 

kê. 

Thông tin này cũng được báo Dân trí, báo Giao thông, báo Thanh niên và 

nhiều cơ quan báo chí khác đưa tin. 

* Một số thông tin khác 

Báo Pháp luật Việt Nam (12/6) “Nghệ An: Cửa hàng xăng dầu thị trấn 

Hòa Bình ngoài quy hoạch nhưng tồn tại nhiều năm liền”: Ngày 04/8/2016, 

UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 3744/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy 

hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến 

năm 2020, có tính đến 2025. Theo Quyết định này, có tới 28 cửa hàng xăng dầu 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc diện phải di dời. Riêng tại huyện Tương 

Dương, có các cửa hàng xăng dầu của Công ty Vật tư nông nghiệp Tương 

Dương và Trung tâm Thương mại tổng hợp Tương Dương (đều đóng tại thị trấn 

Hòa Bình).Theo lãnh đạo UBND huyện Tương Dương: Trước đây, có hai cây 

xăng dầu thuộc diện phải di dời. Tuy nhiên, theo Quy định mới nhất, cây xăng 

dầu của Trung tâm thương mại tổng hợp Tương Dương được tồn tại. Đối với, 

cây xăng dầu dầu của Công ty Vật tư nông nghiệp Tương Dương thuộc diện 

phải di dời từ mấy năm nay. Huyện cũng đã đốc thúc nhiều lần để họ di dời 

nhưng Chủ đầu tư chưa thực hiện được. 
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Báo Giao thông (13/6) đưa tin “Ăn sâu ban miêu, 1 người tử vong, 1 

người đang nguy kịch”: Trên địa bàn huyện Đô Lương xảy ra một vụ ngộ độc 

sau khi ăn sâu ban miêu khiến 2 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, 

vào lúc 14h15' ngày 12/6, có 2 bệnh nhân tên là B.T.B (64 tuổi) và T.M.H (50 

tuổi, cùng trú tại xóm Lưu Thịnh, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương) nhập viện 

trong tình trạng nôn ra máu, rộp miệng lưỡi, đau bụng, đau tức ngực sau ăn sâu 

ban miêu 1 giờ. Kíp trực Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đô Lương 

đã khẩn trương, tiến hành sơ cứu cho 2 bệnh nhân. Đồng thời nhận thấy đây là 

một loại sâu có độc tính cực độc, nên báo cáo bệnh viện nhanh chóng làm thủ 

tục để bệnh nhân chuyển tuyến trên điều trị tiếp. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân 

B.T.B đã không qua khỏi, còn bệnh nhân T.M.H vẫn hôn mê và đang điều trị 

tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.  

Báo Nghệ An (13/6) đưa tin “Nghệ An: Cảnh báo cháy rừng ở cấp cực 

kỳ nguy hiểm”:  Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh cảnh báo cấp cháy rừng trên các khu vực rừng 

địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 14/6/2022 đến ngày 22/6/2022: Từ cấp IV - cấp 

nguy hiểm đến cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm. Theo dự báo của Trung tâm Khí 

tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An từ ngày 14/6/2022 đến 

ngày 22/6/2022 cường độ nắng nóng tiếp tục kéo dài, có nơi nắng nóng gay gắt 

với nhiệt độ cao, nhất là tại các huyện đồng bằng, nền nhiệt phổ biến từ 35-36 

độ. Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An năm 2022 cảnh báo cấp cháy rừng trên các khu 

vực rừng địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 14/6/2022 đến ngày 22/6/2022: Từ cấp 

IV - cấp nguy hiểm đến cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm.  

Thông tin này cũng được Đài PTTH Nghệ An đưa tin. 

Báo Công thương (14/6) đăng bài “Nghệ An: Nước sinh hoạt màu 

vàng và lắng cặn, dân “tố” nhà máy nước sạch cung cấp nước bẩn”: Mấy 

ngày nay người dân thành phố Vinh liên tục “tố” nhà máy nước sạch cung cấp 

nước có nhiều cặn bẩn. Những phản ánh của người dân về tình trạng nguồn 

nước sạch ở thành phố Vinh có cặn bẩn là có cơ sở. Hy vọng rằng, thời gian tới, 

phía nhà máy nước sạch cần kiểm tra chặt chẽ hơn nữa khâu sản xuất và cung 

cấp nước cho người dân trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh các 

trường hợp tương tự xảy ra.  

 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Hảo 
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Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

Biên soạn, tổng hợp: Lê Thị Thắm 

Chuyên viên Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản 

Mọi thông tin liên quan tới công tác quản lý nhà nước về báo chí xin 

liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An. 

          Địa chỉ: số 06, đường Trần Huy Liệu, Thành phố Vinh 

     Điện thoại:  (02383). 599522 

Phát hành 200 bản tại Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An qua hộp 

thư công vụ http://mail.nghean.gov.vn. Giấy phép xuất bản số 06/GP- 

STT&TT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23 tháng 01 năm 2017. 
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