
 

 

           TUẦN 25      Từ ngày  16/6/2022 đến ngày   22/6/2022 

 

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

- Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Tạm hoãn xuất cảnh đối với Giám đốc doanh nghiệp chưa hoàn 

thành nộp thuế 

- Toàn bộ mẫu nước máy ở Vinh đều có kết quả xét nghiệm không đạt 

- Nhiều chòi canh lửa rừng bị xuống cấp nghiêm trọng 

- Xử phạt nhiều tàu cá vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản 

- Các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng 

Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022) 

 

 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ 

* Hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Ngày 21/6, tại TP. Vinh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Nghệ An và các đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Cửa 

Nam sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và trước Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh 

khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng tham dự Hội nghị có các đại biểu 

Quốc hội: ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Thái Văn Thành - Ủy viên 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đại biểu 

HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Lê Đình Lý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Duy Cần - 

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.  
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Từ ngày 21/6 đến ngày 22/6 tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ 

họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội, gồm các ông: Đặng Xuân 

Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội; Trần Đức 

Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Vi 

Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có 

cuộc tiếp xúc cử tri xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ; xã Đồng Hợp, huyện Quỳ 

Hợp; Huyện Nghĩa Đàn. 

 Từ ngày 20 - 22/6 đoàn đại biểu Quốc hội gồm các ông Hoàng Minh 

Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; ông Trần Nhật 

Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội chuyên trách 

đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương; xã Mỹ Lý, 

huyện Kỳ Sơn; xã Lục Dạ, huyện Con Cuông; xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong; 

Huyện Quỳ Châu, Anh Sơn và xã Nam Sơn, huyện Đô Lương.  

 * Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 Ngày 21/6, tại thành phố Vinh, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ 

chức phiên giải trình về công tác quản lý và sử dụng tài sản công sau sáp nhập 

đơn vị hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 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 Nam Đình - Ủy 

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn 

Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

đồng chủ trì. Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Lê 

Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các sở, ngành, địa 

phương.  

 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra các dự thảo Nghị quyết về 

công tác giảm nghèo. Để chuẩn bị kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra 

các dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở 

bảo vệ tuyến đê Tả Lam khu vực Yên Xuân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ 

An;  Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 

I từ năm 2021-2025. Dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên 
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.  

 Ngày 17/6, tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, các đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Thị Thanh 

Huyền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Đồng đã có cuộc tiếp xúc cử 

tri 10 xã vùng Cát Ngạn, gồm: Cát Văn, Phong Thịnh, Thanh Hòa, Thanh Đức, 

Thanh Sơn, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Tiên, Thanh Liên và Thanh Nho. 

Cùng tham gia có ông Nguyễn Hải Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Chương và 

lãnh đạo huyện Thanh Chương 

 * Một số hoạt động nổi bật khác 

 Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 6 dưới 

sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung để nghe và cho ý kiến về 

các nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự phiên họp có các thành viên UBND 

tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên 

quan. 

 Ngày 16/6, tại TP. Vinh 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 Trường Chính trị Nghệ An để trao đổi, tìm hiểu về công tác đào tạo, 

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Thị Hoài 

Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng, cùng các đồng chí 

trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa Trường Chính trị Nghệ An. 

 Ngày 17/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc để rà 

soát công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Thành 

phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ 

mở rộng năm 2022. Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh chủ trì. 

 Ngày 17/6, trong chương trình làm việc tại huyện Nghĩa Đàn, đồng chí 

Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, khảo 

sát tình hình sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 
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nhà máy trên địa bàn. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo Huyện ủy, 

UBND huyện Nghĩa Đàn. 

 Ngày 17/6, UBND huyện Thanh Chương đã phối hợp với VNPT Nghệ 

An tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành và hệ thống 

phản ánh tương tác trực tuyến giữa người dân và chính quyền. Tham dự buổi lễ 

có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực HĐND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo huyện Thanh Chương và VNPT Nghệ 

An. 

 Ngày 18/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị 

quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật 

sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, 

đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai 

đoạn hiện nay”; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm 

"Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

 Ngày 18/6, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công 

nghệ phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 28 năm 2022 

với sự tham gia của 233 thí sinh xuất sắc nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Dự lễ khai 

mạc có các đồng chí: Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đào Công Lợi - Phó 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Viết Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa 

học và Công Nghệ; đại diện Thường trực Tỉnh đoàn. 

 Ngày 19/6, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An tổ chức Đại 

hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Hữu 

Nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 với 17 đồng 

chí. Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ - nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn được bầu làm Chủ tịch Hội. 

 Ngày 20/6, tại thành phố Vinh, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tiếp và 

làm việc với Ban lãnh đạo Công ty Goertek Vina do ông Yoshinaga Kazuyoshi - 

Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn. Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo 

tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng tiếp và làm việc 
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với lãnh đạo Công ty Goertek Vina. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, 

Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành để cùng giải quyết các thủ tục 

sớm nhất cho vận hành sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, không chỉ bây giờ mà cả sau 

này, không chỉ với Tập đoàn Goertek mà còn với các đối tác, bạn hàng của Tập 

đoàn.  

 Ngày 20/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn Lễ 

tân đối ngoại và nhạy cảm văn hóa trong hội nhập quốc tế. Đây là lớp quốc tế 

thứ 2 do Ban quốc tế - Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tổ chức 

UNDP (Chương trình phát triển của Liên hợp quốc) hỗ trợ nhằm nâng cao năng 

lực cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ đại biểu dân cử của tỉnh Nghệ An.  

 Hội nghị hiệp đồng nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân 

sự tỉnh Nghệ An năm 2022. Ngày 22/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Thượng tá 

Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng 

thủ, phòng thủ dân sự tỉnh. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị 

hiệp đồng nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An 

năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng Thủ trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, 

các đồng chí đại diện Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh 

đạo các sở, ngành; Chỉ huy các đơn vị của Bộ, Quân khu 4 đứng chân trên địa 

bàn tỉnh. 

 Ngày 21-6, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh 

Nghệ An đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba. Trung tướng Trần Võ 

Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 dự và thừa ủy quyền trao tặng 

Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh 

Nghệ An. Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An 

được thành lập ngày 18-4-1984, có nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun, 

nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong những năm qua, đội đã phối hợp 

chặt chẽ với các địa phương nước bạn Lào tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt 

sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước bạn Lào về nước 

chu đáo, an toàn. 

 Ngày 20/6, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức 

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 

20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai 
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đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo"; 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 -

NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 

2020 và những năm tiếp theo. Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ 

Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong 

Thường vụ, Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy; lãnh đạo các phòng, ban, văn phòng cơ quan 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; cán bộ chủ trì các đơn vị. 

 Ủy ban MTTQ tỉnh và Báo Nghệ An ký kết chương trình phối hợp. Chiều 

ngày 22/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An và Báo Nghệ An 

thống nhất ban hành Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025. Theo 

đó, mục đích của việc ký kết phối hợp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp 

tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của MTTQ trong 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, thực hiện Nghị quyết Đại hội 

MTTQ tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. 

 Ngày 22/6, Đoàn đại biểu dự Hội nghị sơ kết toàn quốc công tác tuyên 

giáo 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 

do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn tới thăm và dâng 

hương quê Nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện 

Nam Đàn; dâng hương, dâng hoa lên Bác tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

thăm và dâng hương tại Đền Trung Sơn. 

 Ngày 22/6, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Hội nghị các trung tâm ngoại 

ngữ, kỹ năng sống và ngoài giờ chính khóa. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các 

trung tâm ngoại ngữ, kỹ năng sống và ngoài giờ chính khóa bắt đầu mở cửa hoạt 

động trở lại sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong thời gian qua, dịch 

bệnh đã khiến nhiều trung tâm lâm vào cảnh khó khăn, và toàn tỉnh có đến 30 

đơn vị phải tạm dừng hoạt động hoặc giải thể. 

 Ngày 22/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác vận 

động ủng hộ giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây Nghệ An giai đoạn 2012 - 

2022. Các đồng chí: Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

Đoàn Hồng Vũ – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

chủ trì hội nghị. 

 * Hoạt động nhân đạo 
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 Ngày 21/6, tại thành phố Vinh, thông qua sự vận động, kêu gọi của Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Nghệ An, Tập đoàn Masterise đã trao hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà 'Đại đoàn kết' 

cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng. Dự 

chương trình có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và nhà tài trợ - Tập đoàn Masterise. 

 Ngày 22/6, Hội DN vừa và nhỏ Thanh Chương đã phối hợp cùng Ủy 

ban MTTQ Việt Nam huyện khởi công và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 03 nhà 

Đại đoàn kết với số tiến 210 triệu đồng. Thông qua chương trình vì an sinh xã 

hội hàng năm, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ của huyện đã phối hợp với Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện thường xuyên hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn 

kết. 

 * Các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng 

Việt Nam  

 Ngày 20/6, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt 

nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 

21/6/2022) và trao giải Báo chí Nghệ An năm 2021. Dự chương trình có 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; các đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND 

tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Nghệ An; Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Thu 

Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân 

vận Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh; 

cùng sự hiện diện của các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ 

nhiệm Chính trị Quân khu 4; cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và những 

người làm báo trên địa bàn tỉnh.  

 Khai trương Trang Thông tin điện tử Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An: Sáng 

21/6, Thường trực, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Khai 

trương Trang Thông tin điện tử của Hội. Dự Lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị 

Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Bá 

Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
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thông; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh 

Nghệ An; Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; Ngô Đức 

Kiên -Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ 

An cùng đại diện cơ quan, ban, ngành liên quan.  

 Gặp mặt lãnh đạo cơ quan báo chí là người xứ Nghệ sinh sống, làm việc 

tại Hà Nội. Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 

(21/6/1925 - 21/6/2022), Hội Đồng hương Nghệ An (ĐHNA) tại Hà Nội đã tổ 

chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí và quản lý báo chí Trung ương là 

người con xứ Nghệ đang sinh sống và làm việc ở Thủ đô Hà Nội. Chủ trì buổi 

gặp mặt là TS Lê Doãn Hợp, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ 

trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch HĐHNA tại Hà Nội. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có 

ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Nghệ An. 

 Các cơ quan báo chí đăng tải nhiều bài viết sâu sắc, cảm đông nhân kỷ 

niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Nghệ An “Nhớ về ngôi 

nhà Báo Nghệ An thân thương! Báo Công an nhân dân “Nhà báo Văn Hiền trăn 

trở với nỗi đau chiến tranh”; Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt 

Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), PGS.TS, nhà báo, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã có 

cuộc trò chuyện chia sẻ về nhiều kỷ niệm trong nghề với Báo Nghệ An.  

(Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An, Báo Nhân Dân, Báo Tin tức, Báo Đại đoàn 

kết,  Báo đầu tư online, và một số cơ quan báo chí đưa tin về nội dung này). 

KINH TẾ - ĐẦU TƯ 

* Triển khai dự án 

Báo Nghệ An ( 20/6) đăng bài “Nghệ An nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công”: Theo kế hoạch, năm 2022, Nghệ An 

được Chính phủ giao tổng kế hoạch đầu tư công là 9.389,98 tỷ đồng. HĐND 

tỉnh và UBND tỉnh đã xây dựng cơ sở và phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn về 

cho các sở, ngành, địa phương. Trên cơ sở nguồn vốn phân khai trên, ngay từ 

đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành văn bản quán triệt, chỉ đạo triển khai nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022; đồng thời ban hành văn bản đôn đốc giải ngân 
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đầu tư công năm 2021 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022. UBND tỉnh 

liên tục có các văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và giải ngân nguồn vốn ODA, 

vốn vay nước ngoài năm 2022 - nguồn có nhiều vướng mắc và tỷ lệ giải ngân 

khá thấp. Tỉnh cũng lập các Tổ công tác chỉ đạo, thúc đẩy thực hiện kế hoạch 

năm 2022, phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ban, ngành theo 

dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ các dự án; hàng tháng tổ liên ngành báo cáo tiến độ 

giải ngân báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

Báo tin tức ( 18/6) đăng bài “Nghệ An: Cần sớm tái định cư cho người 

dân ảnh hưởng bởi thủy điện xả lũ”: Để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi 

thủy điện xả lũ, UBND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã triển khai dự án 

di dân tái định cư khẩn cấp tại xã Lượng Minh. Tuy nhiên, đến nay sau gần 4 

năm dự án vẫn chưa thể đón các hộ dân. Khu tái định cư dành cho 17 hộ bị ảnh 

hưởng khi Thủy điện Bản Vẽ xả lũ (năm 2018) được xây dựng tại bản Minh 

Phương, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Kinh phí thực hiện dự án 

khoảng 7 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trong năm 2019. Hiện tại mái ta-luy 

dương của khu tái định cư xuất hiện nhiều vết nứt, hạng mục kè ta-luy dương bị 

sụt lún khiến nhiều kè đá bị bong tróc, đứt gãy. Sau thời gian chờ đợi tái định 

cư, 11 hộ dân đã chủ động tìm nơi làm nhà, 6 hộ còn lại do điều kiện gia đình 

khó khăn nên vẫn dựng lều ở tạm bợ, cuộc sống rất khó khăn và thiếu thốn. 

Báo Đại đoàn kết ( 16/6) đăng bài “Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghệ 

An vẫn chưa “sạch”: Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã 2 lần ra “tối 

hậu thư” về mốc thời gian giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường cao tốc 

Bắc Nam, tuy nhiên, đến nay nhiều địa phương vẫn thực hiện chưa xong. Làm 

cho tiến độ toàn tuyến có nguy cơ bị chậm. Cụ thể, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu 

hiện đã GPMB được 43,16/43,47km, đạt 99,29%, còn lại 310m theo chiều dài 

tuyến. Trong đó, đoạn qua thị xã Hoàng Mai còn vướng 120m là đất nông 

nghiệp (70m); huyện Quỳnh Lưu còn vướng 90m là đất ở, đất vườn 4 hộ dân (xã 

Quỳnh Tân 3 hộ, xã Quỳnh Lâm 1 hộ); đoạn qua Diễn Châu - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) 

đã GPMB được 44,26/44,37Km, đạt 99,74%, còn lại 115m theo chiều dài tuyến. 

Ngoài ra còn 1 vị trí đường điện cao thế 220Kv chưa di dời xong. Riêng huyện 

Hưng Nguyên còn vướng 100m đất ở, đất vườn của 5 hộ dân (Hưng Yên Nam 2 

hộ, Hưng Nghĩa 3 hộ). 2 vị trí đường điện cao thế 220Kv, 1 vị trí điện cao thế 

110Kv và 7 vị trí điện trung thế, hạ thế chưa di dời xong. một trong số các vị trí 

đang vướng GPMB “căng” nhất hiện nay là vị trí ở cầu vượt Diễn Đoài. Tại đây 

vẫn còn 30 hộ dân chưa GPMB, trong đó Diễn Đoài 24 hộ và Diễn Yên 6 hộ. 
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Báo Kinh tế đô thị ( 16/6) đăng bài “Nghệ An sẽ xử lý như thế nào với 

những dự án “bánh vẽ”: Sử dụng, quản lý hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách để 

đầu tư, hỗ trợ các chương trình mục tiêu, dự án cho địa phương phát triển kinh tế 

- xã hội là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, nguồn kinh phí này đang được sử dụng 

nhưng đã phát huy hiệu quả hay chưa là việc mà dư luận trên địa bàn Nghệ An 

cũng hết sức quan tâm. Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca Ví, Giặm 

Nghệ Tĩnh. Dự án Tòa nhà Lũng Lô tại số 33 đường Phan Bội Châu (TP Vinh) 

dự án trại cam Nghi Ân (TP Vinh) được xếp hạng chậm tiến độ nhiều năm. 

Trong cuộc họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An mới đây, nhiều đại biểu  cũng 

đã nêu lên thực trạng các dự án treo, chậm tiến độ, dự án được gia hạn nhưng 

vẫn không thực hiện; cần xác định rõ trách nhiệm sở, ngành và chính quyền địa 

phương. Đã đến lúc tỉnh Nghệ An phải kiên quyết chấm dứt các dự án “đầu voi, 

đuôi chuột”, không chỉ tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn tạo đà phát triển 

kinh tế  địa phương. 

Báo Đầu tư online ( 16/6) đưa tin “Nghệ An phê duyệt Khu đô thị Bắc 

Quán Hành gần 1.000 tỷ đồng”: UBND tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án Khu đô thị Bắc Quán Hành (huyện Nghi Lộc) với diện tích 

18,4ha, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Theo đó, dự án Khu đô thị Bắc Quán 

Hành có quy mô dân số khoảng 1.900 người, được xây dựng khoảng 180 căn 

nhà ở liền kề cao 3 tầng và 1 tum, diện tích sử dụng đất 2,9ha, mật độ xây dựng 

70-80%; 144 lô nhà ở liền kề thương mại cao 3 tầng và 1 tum, diện tích sử dụng 

đất 2,2ha, mật độ xây dựng 70-80%; 55 lô nhà ở biệt thự cao 3 tầng và 1 tum, 

diện tích sử dụng đất 1,5ha, mật độ xây dựng 50-60%. Theo UBND tỉnh Nghệ 

An, Khu đô thị Bắc Quán Hành là 1 trong 3 dự án bất động sản có số vốn đầu tư 

lớn được tỉnh Nghệ An kêu gọi đầu tư trong năm 2022. 

Báo Xây dựng đăng bài “Nghệ An: Ai cho phép HTX sinh thái Thành 

Vinh chuyển đổi hơn 18 nghìn m2 đất nông nghiệp?”: Dự án mô hình sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ và du lịch sinh thái tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, (tỉnh 

Nghệ An) do HTX sinh thái Thành Vinh làm chủ đầu tư có địa chỉ tại số 81 

đường Trần Tấn, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, kỳ vọng làm thay đổi diện mạo 

ngành Nông nghiệp của địa phương. Thế nhưng, sau 5 năm vẫn chỉ là một bãi 

đất hoang. Theo tìm hiểu của Phóng viên báo xây dựng, đến nay mô hình sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ và du lịch sinh thái chưa hề có bất kỳ một thủ tục pháp 

lý nào, chưa phê duyệt quy hoạch, chưa được bàn giao đất, chưa cấp giấy chứng 

nhận đầu tư.  
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* Kinh tế  

Báo Tin tức (22/6) đưa tin “Tạm hoãn xuất cảnh đối với giám đốc 

doanh nghiệp chưa hoàn thành nộp thuế”: Cục thuế Nghệ An đã có thông báo 

gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối 

với người đại diện theo pháp luật của các giám đốc doanh nghiệp do chưa hoàn 

thành nghĩa vụ nộp thuế. Trên địa bàn Nghệ An có 4 doanh nghiệp bị đề nghị 

tạm hoãn xuất cảnh, gồm: Ông Hồ Đình Tùng (bản Tạng, xã Tiền Phong, huyện 

Quế Phong), Giám đốc Công ty cổ phần gạch ngói Sông Lam; ông Nguyễn Chí 

Cường (khối Mỹ Thành, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh), Giám đốc Công 

ty cổ phần 475; ông Nguyễn Trung Dũng (đường Quang Trung, phường Quang 

Trung, thành phố Vinh), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây 

dựng Trường Yên; bà Hồ Thị Hương (khối 11, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh 

Lưu), Giám đốc Công ty TNHH Bình Vũ Gia. Cục thuế Nghệ An đề nghị tạm 

hoãn xuất cảnh các cá nhân này cho đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ 

nộp thuế vào ngân sách nhà nước. 

Báo Nghệ An (20/6) đưa tin “Năm 2022, Nghệ An dự kiến dành 4 tỷ 

đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”: Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa năm 2022 theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, UBND tỉnh 

vừa ban hành Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 16/6 để thực hiện một số nội 

dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.Mục đích của UBND tỉnh 

Nghệ An khi ban hành chính sách hỗ trợ này nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển 

và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn; tạo 

môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa đóng góp ngày càng cao vào phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của tỉnh. 

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI 

* Giao thông 

VTV ( 22/6) đăng bài “Cần đặt tiêu chí nâng cấp đường ngang dân 

sinh”: Nghệ An là tỉnh có tuyến đường sắt song song với QL1A và đi qua 63 

phường, xã. Từ năm 2021 đến nay, chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn 

vị quản lý đường sắt đóng được 5 đường ngang dân sinh trên địa bàn tỉnh và 

không để phát sinh thêm lối đi nào mới. Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn 
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nhiều đường ngang dân sinh đang tồn tại. Nhiều điểm được cho là lối đi cấp 

thiết, cần được nâng cấp cải tạo. Tuy nhiên, thế nào là cấp thiết và cần thiết thì 

việc này cần phải có tiêu chí rõ ràng.  

* Giáo dục - y tế 

Báo Dân sinh ( 21/6) đăng bài “Trường THPT Kỳ Sơn: Cần cơ chế đặc 

thù cho trường ở huyện biên giới”: Trường THPT Kỳ Sơn là trường THPT duy 

nhất của huyện Kỳ Sơn, được thành lập từ năm 1967. Hiện, trường có 39 lớp với 

97 giáo viên và hơn 1.500 học sinh, trong đó hơn 95% là con em đồng bào các 

dân tộc thiểu số. Hầu hết học sinh đều ở xa, đường xá đi lại cực kỳ khó khăn. 

Tuy nhiên, nhà trường chưa được công nhận trường THPT Dân tộc bán trú. Vì 

vậy, tuy đã có cơ sở vật chất khang trang nhưng việc tổ chức các lớp bán trú, 

quản lý, chăm sóc học sinh về học tập, ăn uống, nghỉ ngơi sẽ gặp rất nhiều khó 

khăn bởi không có nhân viên nấu ăn, ban quản sinh. Hơn nữa, không có chế độ 

bán trú, chỉ với chế độ tiền ăn, ở theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 

18/7/2016 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ 

thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được 596.000 đồng thì không thể trang trải 

đủ chi phí ăn uống, điện nước, chi trả chế độ cho nhân viên nấu ăn, ban quản 

sinh. 

Báo Nghệ An đưa tin “Giáo sư người Pháp thực hiện phẫu thuật thay 

khớp gối tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An”: Ngày 16/6, Bệnh 

viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An đã tổ chức Hội thảo khoa học “Cập nhật 

kiến thức thay khớp gối toàn phần, với sự thăm khám, mổ thị phạm và trao đổi 

kinh nghiệm của GS. Lebel. Trong buổi hội thảo, GS. Lebel đã cập nhật kiến 

thức mới và chia sẻ kinh nghiệm về phẫu thuật thay khớp gối toàn phần. Những 

kinh nghiệm về phục hồi chức năng cho bệnh nhân cứng khớp gối sau phẫu 

thuật và điều trị nhiễm trùng thứ phát sau phẫu thuật thay khớp gối cũng được 

GS. Lebel trao đổi trong buổi hội thảo.  

Báo Lao động ( 16/6) đăng bài “Nghệ An: Tìm hướng giải quyết cho 

giáo viên "bỗng dưng" bị cắt lương”: Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang 

tìm hướng tháo gỡ, giải quyết chế độ chính sách thỏa đáng cho nữ giáo viên  

Hoàng Thị Lan bị cắt lương sau khi nghỉ hưu được 6 tháng. Bà Lê Thị Dung – 

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan chức năng tỉnh 

Nghệ An và huyện Tương Dương đang bàn bạc, tìm hướng giải quyết chế độ 

chính sách cho bà Hoàng Thị Lan, nguyên giáo viên tiểu học tại huyện Tương 

Dương. Được biết, sau khi bị cắt lương hưu, do hoàn cảnh quá khó khăn, thu 
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nhập không có, bà Lan phải đi vào miền Nam làm công nhân may với tiền công 

200 nghìn/ngày. Tại đây bà Lan không được đóng BHXH vì sổ đã chốt ở Nghệ 

An. Hiện nay gia đình bà Lan đang vướng nợ với số tiền lớn, sắp bị ngân hàng 

phát mại nhà ở. 

* Nông nghiệp 

Báo Công thương (22/6) đăng bài “Nghệ An: Nhức nhối khai thác hải 

sản kiểu tận diệt”: Thực trạng khai thác hải sản theo kiểu tận diệt không phải là 

câu chuyện mới, mà đã xảy ra từ rất lâu tại hầu hết các xã ven biển ở các huyện 

Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò…tỉnh Nghệ An. Tại 

đây, có đến gần 90% hộ dân sống bằng nghề khai thác hải sản. Rất nhiều buổi 

tuyên truyền vận động được triển khai. Không ít bản cam kết được ký nhưng 

tình trạng khai thác theo kiểu tận diệt vẫn chưa chấm dứt. Chính quyền địa 

phương đang tìm các biện pháp chuyển đổi nghề cho ngư dân, nhưng gặp phải 

rất nhiều khó khăn, trở ngại. Bởi phần lớn những người bám bè mảng khai thác 

hải sản gần bờ phần lớn đã ở độ tuổi trung niên, các xí nghiệp nhà máy cũng 

không muốn nhận họ vào làm. 

Báo Nghệ An ( 22/6) đăng bài “Nông dân Nghệ An 'căng mình' chống 

nóng cho tôm”: Hiện Nghệ An đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, nền 

nhiệt cao, có thời điểm lên đến 40-41 độ C. Nông dân đang gồng mình tìm mọi 

cách chống nắng nóng cho tôm… Bơm cấp nước cho tôm khi trời mát, vận hành 

hệ thống sục khí và sử dụng chế phẩm sinh học để đảm bảo môi trường ao cho 

tôm. Đồng thời bổ sung các loại vitamin, khoáng chất… nhằm tăng cường sức 

đề kháng cho tôm.Những năm gần đây, để cải thiện môi trường ao nuôi, các hộ 

nuôi tôm trên cát ở xã Nghi Tiến (Nghi Lộc) ngoài đầu tư xây bể xi măng, lắp 

mái che, dàn làm mát thì nhiều hộ đã chuyển sang ao tròn lót bạt đáy nổi trong 

nhà lưới. Với mô hình nuôi này, vách ao được thiết kế thẳng đứng, diện tích tiếp 

xúc ánh nắng mặt trời thấp nhất và đặc biệt là nguồn nước luôn lưu thông, kiểm 

soát được hàm lượng ô-xy trong ao nuôi nên được coi là biện pháp chống nóng 

cho tôm rất hiệu quả. 

Báo Tiền phong ( 20/6) đăng bài “Bò ‘đi dạo’ trên những cánh đồng 

muối bỏ hoang ở Nghệ An”: Đang cao điểm vụ muối, nhưng trên một số cánh 

đồng muối ở Nghệ An vắng hoe. Nghề muối đã gắn bó bao đời nay nhưng do 

giá muối rẻ khiến diêm dân không còn mặn mà với nghề truyền thống này. Xã 

Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) có 26,65 ha đất sản xuất muối hiện đang 

bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Cánh đồng muối trở thành nơi chăn trâu thả 

bò. Tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, diện tích cánh đồng muối lên đến 70ha 
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(của 2 HTX là Vạn Nam hơn 50ha và Vạn Đông khoảng 20ha), nhưng năm nay, 

cả 2 HTX này dự tính chỉ sản xuất được khoảng 30ha. Ông Lê Thế Hiếu - 

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu cho biết: “Toàn huyện có 4 HTX 

(tại 3 xã Diễn Kim, Diễn Bích, Diễn Vạn) còn sản xuất muối, với tổng diện tích 

120ha. Những năm gần đây, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân 

cải tiến các ô chạt lọc, phủ bạt kết tinh... Gần đây, giá muối có tăng nhẹ, bà con 

phấn khởi, tuy nhiên do giá muối không ổn định nên nhiều người đã bỏ nghề”. 

* Môi trường - nước sạch 

Báo Vietnamnet ( 21/6) đăng bài “Dân 'khát nước' bên nhà máy tiền tỷ 

bỏ hoang ở Nghệ An”: Dự án nhà máy nước ở xã Bài Sơn, Đô Lương do Công 

ty CP Đại Việt thi công từ năm 2004, mãi đến năm 2007 mới hoàn thành với 

tổng kinh phí là hơn 1,2 tỷ đồng. Mục đích cung cấp nước sạch cho hơn 300 hộ 

dân thuộc 2 xóm Hương Sơn và Mỹ Sơn (xã Bài Sơn). Tuy nhiên vào cuối năm 

2007, nhà máy nước bị sét đánh trúng khiến toàn bộ hệ thống đường điện, mô tơ 

chập cháy, hư hỏng nặng. Một phần vì thiết bị hư hỏng không được sửa chữa, 

một phần vì không đủ chi phí vận hành. Do vậy, chỉ sau 4 tháng đưa vào sử 

dụng, nhà máy nước đã bị bỏ hoang. Dù sống cạnh nhà máy nước, nhưng nhiều 

năm qua, hàng trăm hộ dân tại đây không có nước sạch để sinh hoạt. Cách để 

duy trì cuộc sống là sử dụng nước mưa, nước giếng khoan để nấu ăn, sinh hoạt. 

Báo Nghệ An ( 22/6) đưa tin “Toàn bộ mẫu nước máy ở Vinh đều có 

kết quả xét nghiệm không đạt”: Ngày 22/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Nghệ An (CDC Nghệ An), đã có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng 

nước sạch trên địa bàn thành phố Vinh từ ngày 1/4/ 2022 đến nay. Theo CDC 

Nghệ An, ngày 12/6, sau khi nhận được kiến nghị của người dân về hiện tượng 

nước máy bị ô nhiễm, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tiến hành lấy đột xuất 3 mẫu nước của Nhà máy nước Hưng Vĩnh (thuộc 

Công ty CP Cấp nước Nghệ An), gồm: (1 mẫu nước tại nhà máy, 2 mẫu nước tại 

nhà dân) đánh giá tại phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ 

An theo 26 thông số của QCĐP 01:2021/NA. Kết quả cho thấy, cả 3 mẫu nước 

đều không đạt QCĐP 01:2021/NA. Cụ thể, mẫu nước tại nhà máy có 1 thông số 

không đạt là Mangan (Mn) 0,173 mg/L (ngưỡng giới hạn cho phép: 0,1 mg/L). 

Liên quan đến nội dung này, Tạp chí Kinh tế & Môi trường có bài ‘Nghệ 

An: Khẩn trương xác minh nguyên nhân nước bị nhiễm bẩn bất thường”.  
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Báo Nghệ An ( 22/6) đăng bài “Tân Kỳ sẽ cưỡng chế hộ dân không 

chịu bàn giao mặt bằng dự án nhà máy xử lý rác thải”: Trước thực trạng của 

huyện Tân Kỳ chưa có nhà máy xử lý rác thải, ngày 17/11/2020, UBND tỉnh 

chấp thuận chủ trương xây dựng dự án nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng Tân 

Kỳ tại xã Tân Long, với diện tích quy hoạch hơn 33.492 m2, tổng nguồn vốn dự 

án 158 tỷ đồng. Theo đó, UBND huyện Tân Kỳ đã có phương án bồi thường, hỗ 

trợ giải phóng mặt bằng theo quy định của Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng tại huyện Tân Kỳ đối với diện tích 

đất thu hồi hơn 33.492 m2 là hơn 2 tỷ 117 triệu đồng. Phương án bồi thường, hỗ 

trợ giải phóng mặt bằng này đã được sự phê duyệt của UBND tỉnh. Tuy nhiên, 

đến nay vẫn còn 1/4 hộ chưa chịu bàn giao đất cho huyện thực hiện dự án, khiến 

việc thi công dự án dễ bị chậm. Do vậy, hiện nay UBND huyện giao cho các 

ngành chuyên môn nghiên cứu các văn bản theo quy định của pháp luật để có 

giải pháp thực hiện, nếu hộ dân không chấp hành giao đất cho dự án thì huyện sẽ 

tiến hành tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.  

* An ninh - Pháp luật 

Báo Nghệ An (22/6) đưa tin “Nghệ An tuần tra, xử lý thêm 7 tàu cá vi 

phạm quy định về khai thác”: Thực hiện Kế hoạch tuần tra, giám sát các hoạt 

động khai thác trên vùng biển ven bờ năm 2022 theo quy định về chống đánh 

bắt trái phép IUU, trong các ngày từ 16-22/6, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh do 

Chi cục Thủy sản làm Trưởng đoàn đã tiếp tục kiểm tra trên các vùng biển Nghệ 

An. Sau 1 tuần ra quân kiểm tra, đoàn đã tiếp cận 81 phương tiện tàu cá để nhắc 

nhở, tuyên truyền cho các chủ tàu và thuyền viên; đồng thời trên cơ sở giám sát, 

phát hiện và bắt giữ thêm 7 tàu cá của ngư dân Diễn Châu vi phạm các quy định 

về đánh bắt. 

Báo Infornet ( 20/6) đưa tin “Nghệ An: Xử phạt nhiều tàu cá vi phạm 

trong lĩnh vực khai thác thủy sản”: Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 

Nghệ An vừa phát hiện và bắt giữ, xử phạt một số phương tiện vi phạm trong 

lĩnh vực khai thác thủy sản. Cụ thể, vào ngày 19/6, tại tọa độ 18o52’ N-105o45’ 

E (thuộc vùng biển huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Tổ công tác của Đồn Biên 

phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy (BĐBP Nghệ An) đã phát hiện và bắt 

giữ 2 phương tiện vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Trước đó, vào ngày 

15/6/2022, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên biển, lực lượng tuần tra 

Đồn Biên phòng Diễn Thành (BĐBP Nghệ An) cũng đã phát hiện 02 phương 

tiện vi phạm trong lĩnh vực thủy sản.  
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Báo Pháp luật Việt Nam ( 19/6) đưa tin “Giám đốc một Công ty thuê 

người làm hóa đơn giả để vận chuyển cát trái phép”: Phòng Cảnh sát môi 

trường Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: Đơn vị vừa phát hiện 2 vụ làm giả giấy 

tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và mua bán, vận chuyển, tàng trữ cát không 

rõ nguồn gốc nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính. Để hợp thức hóa số cát mua 

không rõ nguồn gốc và tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng, Lê 

Viết Thanh (SN 1974, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh), Giám đốc Công ty 

TNHH Thương mại và đầu tư Thành Đạt, có địa chỉ tại Cảng Bến Thủy, TP 

Vinh đã thuê Nguyễn Quốc Khánh (SN 1988, trú tại phường Cửa Nam, TP 

Vinh) làm giả hóa đơn GTGT của một số công ty khác với phương thức, thủ 

đoạn hết sức tinh vi. Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, Lê 

Viết Thanh đã thuê Nguyễn Quốc Khánh làm hóa đơn GTGT giả hơn 15 lần, trả 

công mỗi tháng từ 500.000 - 700.000 đồng. 

Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin: Ngày 16/6, thông tin từ Công an huyện 

Quỳ Hợp, cho biết: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ 

An, Công an huyện Quỳ Hợp và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 

đồng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động ra quân bắt giữ 8 vụ, 9 đối tượng 

về hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”, qua đó triệt xoá 1 điểm 

phức tạp và 7 điểm bán lẻ ma túy tại thị trấn Quỳ Hợp. lực lượng chức năng đã 

thu giữ được, gồm: ½ bánh heroin trọng lượng 170 gam, 10 gam Ketamin, 1 cân 

điện tử, 2 xe máy, 12 ĐTDĐ, 2 thanh kiếm và 100 triệu đồng tiền mặt. Bước đầu 

điều tra, Nguyễn Thị Châu được xác định là đối tượng chuyên cung cấp ma túy 

cho các đối tượng còn lại để tổ chức sử dụng và bán lẻ. Hiện, Công an huyện 

Quỳ Hợp đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.  

Bắt tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm Kha Văn Bảy. Khoảng 13h30 

ngày 15/6, tại khu vực Bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Phòng 

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện 

Tương Dương, phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh và Công an 

huyện Kỳ Sơn (Tổ tuần tra phòng, chống ma tuý tuyến Quốc lộ 7) phá thành 

công chuyên án, triệt xóa điểm phức tạp về ma túy có trang bị vũ khí nóng, bắt 

giữ thành công đối tượng Kha Văn Bảy (SN 1984), trú tại Bản Đửa, xã Lượng 

Minh, huyện Tương Dương. Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng đã 

thu giữ 1 khẩu súng quân dụng, 7 khẩu súng tự chế và 17 viên đạn và 50 viên 

ma tuý tổng hợp, 2,5g heroin cùng nhiều tang vật liên quan.  

* Gương người tốt việc tốt  
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Báo Giáo dục và Thời đại ( 22/6) đăng bài “Vượt lên hoàn cảnh khó 

khăn, nam sinh xứ Nghệ trở thành đảng viên trẻ gương mẫu”: Thượng sĩ 

Phan Đình Phúc sinh ra ở xã Khánh Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). 

Với lòng quyết tâm và cố gắng không ngừng, chàng trai nghèo xứ Nghệ đã thi 

đỗ Trường Sĩ quan Chính trị, trở thành quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt 

Nam. Sau gần 4 năm học tập trong môi trường kỷ luật quân đội, Phan Đình Phúc 

ngày càng trưởng thành, chín chắn, không ngừng nỗ lực để từng bước hoàn thiện 

phẩm chất, năng lực trước tập thể. Sau gần 4 năm học tập trong môi trường kỷ 

luật quân đội, Phan Đình Phúc ngày càng trưởng thành, chín chắn, không ngừng 

nỗ lực để từng bước hoàn thiện phẩm chất, năng lực trước tập thể. Được sự tín 

nhiệm của cấp trên và đồng đội, Phan Đình Phúc được bầu làm Chi ủy viên, Chi 

bộ Đại đội 15, Đảng bộ Tiểu đoàn 5.    

 * Một số thông tin khác   

 Các cơ quan báo chí đưa tin “Nghệ An: Tiêu hủy thành công quả bom 

có bán kính sát thương lớn”: Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa tiêu hủy 

thành công quả bom có chiều dài khoảng 1,54m, đường kính 30cm, nặng 225 

kg, có bán kính sát thương lớn. Đây là quả bom được phát hiện trong nhà máy 

gạch xã Thanh Ngọc. Đây là quả bom thứ 2 được phát hiện trong gần 1 tháng 

trên địa bàn huyện Thanh Chương, 1 quả ở khối 2A ,thị trấn và 1 quả tại Nhà 

máy gạch Thanh Ngọc.   

Báo Nghệ An ( 21/6) đăng bài “Nghệ An: Nhiều chòi canh lửa rừng bị 

xuống cấp nghiêm trọng”: Những ngày vừa qua, nắng nóng gay gắt trở lại, 

Nghệ An đang triển khai chế độ thường trực canh gác lửa rừng 24/24. Tuy 

nhiên, một số chòi canh lửa trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng, xuống cấp nặng, làm 

ảnh hưởng đến công tác phòng chống cháy rừng. Chòi canh lửa trung tâm của 

xóm Vạn Yên do (Công ty TNHH-MTV lâm nghiệp Đô Lương) quản lý. Chòi 

canh lửa này cao hơn 10 mét, có nhiệm vụ quan trọng là giám sát được lửa rừng 

cho cả một vùng rừng thông rộng lớn gồm các xã Hoà Sơn, Bài Sơn, Thịnh Sơn, 

Giang Sơn Đông và một phần diện tích của huyện Yên Thành. Tuy nhiên, do 

chòi đã được xây dựng từ lâu (năm 2000), qua thời gian đến nay chòi đã xuống 

cấp trầm trọng, các bậc cầu thang bằng sắt bị tét rỉ, sàn chòi gỗ đã mục nát, một 

số thanh gỗ đã bị gãy, mái che bị sập. Một công nhân trực chòi canh xóm Vạn 

Yên chia sẻ: Vào mùa nắng nóng để leo lên chòi canh lửa rừng rất nguy hiểm, 

tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cũng nằm trong tình cảnh trên, chòi canh 

lửa xã Nam Giang, huyện Nam Đàn xuống cấp, hư hỏng không sử dụng được. 
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Huyện Yên Thành hiện có 3 chòi canh thì có 2 chòi canh bị hư hỏng không sử 

dụng được gồm chòi canh xóm 11, xã Xuân Thành và chòi canh xóm Tây Tiến, 

xã Tiến Thành. Các chòi canh này đều được xây dựng từ những năm 1990. Do 

khó khăn về nguồn vốn, nên đến nay chưa thể xây dựng mới được các chòi canh 

lửa trên. 

Các cơ quan báo chí đưa tin về vụ cháy tại khu công nghiệp ở huyện 

Diễn Châu: khoảng hơn 21h ngày 16/6, bảo vệ và một số người dân sống gần 

xưởng chế biến gỗ, bao bì tại cụm Khu công nghiệp Tháp Hồng Kỷ ở huyện 

Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) phát hiện khói lửa bốc ra nghi ngút.Ngay lập tức lực 

lượng bảo vệ cùng công nhân đã ra sức ứng phó với đám cháy tại chỗ nhưng bất 

thành. Do khu vực nhà xưởng này chứa nhiều vật liệu như than ép, mùn cưa, bao 

bì dễ cháy, ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát và lan rộng. Nhận được tin báo, 

Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Nghệ An đã điều động 

8 xe chữa cháy, xe tiếp nước cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến 

hiện trường, sử dụng phương tiện, các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với 

Công an huyện Diễn Châu tổ chức chữa cháy, cột lửa cao hàng chục mét. Cùng 

lúc này, hàng trăm người dân đã tổ chức di dời nhiều tài sản bên trong và một số 

cơ sở sản xuất bên cạnh ngăn đám cháy lan rộng. 

  

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Hảo 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

Tổng hợp và biên tập: Đặng Thị Vân Anh 

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 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (Sở Thông tin và Truyền 

thông Nghệ An). 

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

    Điện thoại:  (02383). 599.522 

 


		2022-06-25T08:59:49+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Bá Hảo<haonb@tttt.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




