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           TUẦN 26                    Từ ngày 23/6/2022 đến ngày 29/6/2022 

 

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; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 

6/2022; 

- Triển khai mô hình trường tiên tiến tạo cơ hội cho học sinh được phát 

triển toàn diện; 

- Ra quân xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn 

- Thông tin về các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh; 

- Nhiều tuyến đường nông thôn mới đang chờ xi măng; 

- Tàu 67 gặp biến cố hàng hoạt, bảo hiểm lạnh lùng quay lưng. 

 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ 

* Đại biểu Quốc hội Khoá XV tiếp xúc cử tri tại các địa phương 

- Sáng 23/6, tại xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai), các đại biểu Quốc hội 

khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3 đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã, phường: 

Quỳnh Vinh, Quỳnh Thiện, Quỳnh Lộc. Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc 

hội được bầu tại Tổ bầu cử số 3: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban 

Đối ngoại Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Thị 

Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Cùng dự có 

đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và thị xã Hoàng Mai, các đại biểu 

Hội đồng nhân dân thị xã Hoàng Mai. 

- Sáng ngày 27/6, tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, các đại biểu Quốc 

hội: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Trần Nhật Minh – Ủy viên Ủy ban Pháp luật 
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của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội chuyên trách đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã 

Minh Châu, Diễn Nguyên và Diễn Thái.  

- Chiều ngày 27/6, tại phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò) các đại biểu Quốc 

hội: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; 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 thị xã 

Cửa Lò. Tại buổi tiếp xúc đã có 16 lượt ý kiến phản ánh với đại biểu Quốc hội 

với nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực. 

* Một số thông tin nổi bật khác 

- Sáng 23/6, tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị 

toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương 

Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo hội nghị. Đồng chủ trì 

hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Môn - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình - 

Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên 

giáo Trung ương; cùng các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: 

Phùng Xuân Nhạ, Phan Xuân Thuỷ và Trần Thanh Lâm. Về phía tỉnh Nghệ An 

có sự tham dự của 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 Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo 

Tỉnh uỷ;…  

- Sáng ngày 23/6, Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu 

lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Quốc 

Hùng – Phó chủ tịch TW Hội chữ thập đỏ Việt Nam; Về phía tỉnh Nghệ An có 

các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Thị 

Minh Sinh – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Như Khôi 

– Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long – Phó chủ tịch UBND tỉnh. 

- Chiều ngày 23/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ 

tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành thời gian qua và phương 

hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn 

Thị Kim Chi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ 

quan tỉnh; Bùi Đình Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành. 

- Sáng ngày 24/6, tại thành phố Vinh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Ngày hội “Thanh niên với văn hóa 

giao thông” và phát động Cuộc thi Đề xuất các giải pháp “Ứng dụng công nghệ 

trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” 2022. 
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- Sáng ngày 24/6, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2022 dưới sự 

chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND 

tỉnh. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên 

UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến 21 

điểm cầu huyện, thành, thị. Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

đầu năm 2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức cho biết, 

tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 46.426 tỷ đồng, 

tăng 8,44%, cao hơn kịch bản tăng trưởng đề ra 6 tháng đầu năm là 7,7-8,3%. 

Nghệ An có mức tăng trưởng đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 

18/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Chiều ngày 24/6, tại thành phố Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để giải quyết 

các công việc thuộc thẩm quyền. 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 uỷ, Phó 

Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự Kỳ họp 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; các đồng chí trong Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. 

- Chiều ngày 25/6, đồng chí Bunthoong Chitmany - Ủy viên Bộ Chính trị, 

Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và 

phu nhân đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng 

hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đi cùng đoàn, về phía Việt 

Nam có đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4; các đồng 

chí lãnh đạo đại diện các phòng, ban, đơn vị Quân khu 4. 

- Chiều ngày 26/6, Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội 

khoá III, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó 

Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

- Sáng ngày 27/6, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh có cuộc họp thẩm 

tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp Hội 

đồng nhân dân tỉnh. Thẩm tra dự thảo nghị quyết thông qua Đề án xây dựng mới 

và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030, các thành viên tham gia dự họp khẳng định tính 

cần thiết của việc ban hành nghị quyết này. 
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- Sáng ngày 27/6, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh có cuộc họp thẩm 

tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp Hội 

đồng nhân dân tỉnh. Trên cơ sở thẩm tra, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh 

đã thống nhất bãi bỏ 11 nghị quyết đã được ban hành từ ngày 31/12/2021 trở về 

trước liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Cuộc họp do ông Phạm Thành Chung - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì. Tham gia cuộc thẩm 

tra có ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh và một số sở, ngành liên quan. 

- Chiều ngày 27/6, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục họp 

thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 7, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7/2022. 

Cuộc họp do ông Phạm Thành Chung - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì. Tham gia cuộc thẩm 

tra có các ông: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ 

tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh 

đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và một số 

sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan. Tại cuộc họp, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân 

dân tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, 

lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp và tổ chức hội năm 2023 theo 

Nghị định số 68 của Chính phủ. Dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số lượng 

người làm việc hưởng lương từ ngân sách năm 2023 trên địa bàn tỉnh là 54.108 

người. 

- Sáng ngày 28/6, đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với 

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự 

tỉnh, đồng thời đi kiểm tra một số địa điểm bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên 

địa bàn huyện Hưng Nguyên. Đoàn công tác của Bộ Tài chính do đồng chí Vũ 

Đức Hội - Vụ phó Vụ Ngân sách Nhà nước, làm trưởng đoàn. Làm việc với 

đoàn, về phía Nghệ An có đại diện các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh. 

- Sáng ngày 28/6, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp để 

thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 sẽ được tổ chức từ 

ngày 12 đến 14/7/2022. 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 chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình 

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

Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó 
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Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng lãnh đạo các Ban 

HĐND tỉnh, các sở, ngành… 

- Sáng ngày 28/6, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội để thống nhất công tác tổ chức Lễ trao Bằng 

Tổ quốc ghi công năm 2022 tại tỉnh Nghệ An. Dự cuộc họp về phía Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội có các đồng chí: Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng 

Bộ LĐ-TB&XH; Đào Ngọc Lợi - Cục trưởng Cục Người có công. Về phía tỉnh 

có đồng chí Bùi Đình Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, bna, ngành liên quan. 

- Sáng ngày 29/6, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ 

chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022. Dự hội thi có 

các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính 

trị tỉnh. 

- Sáng ngày 29/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp 

thường kỳ tháng 6/2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh 

chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc 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 một số ban Đảng Trung ương, các đồng chí 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số sở, ngành. Tại phiên họp thường kỳ 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An 

Đức Trung cho biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút được 580 triệu USD 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đây là mức cao nhất từ trước đến nay; 

trong đó các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam là 550 triệu USD và 

ngoài địa bàn Khu Kinh tế Đông Nam là 30 triệu USD. 

- Chiều ngày 29/6, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ 

trưởng Hoàng Minh Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 

thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Nghệ An. Làm việc với đoàn có đồng chí 

Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022 của tỉnh, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các thành viên trong Ban Chỉ 

đạo và lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh. Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Nghệ 

An có 36.743 thí sinh dự thi tại 69 điểm thi. Theo kế hoạch, toàn tỉnh có 1584 

phòng thi. Ngoài phòng thi dự phòng, mỗi địa phương cũng đã bố trí thêm 1 

điểm thi dự phòng để phòng tránh những tình huống bất thường. 

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

quan báo chí khác). 

KINH TẾ - ĐẦU TƯ 
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* Thông tin về các dự án  

Tạp chí Môi trường và Đô thị (23/6) đăng bài “Nghệ An: Dự án chậm 

tiến độ, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp”:  Ngày 09/10/2018, UBND 

tỉnh Nghệ An có Quyết định số 4535 về việc “Chấp thuận chủ trương đầu tư dự 

án Tổ hợp văn phòng và kinh doanh dịch vụ tổng hợp tại xã Nghi Khánh, huyện 

Nghi Lộc”, Chủ đầu tư là công ty TNHH Huy Hương Cửa Lò. Quy mô của dự 

án gồm các hạng mục chính như: Văn phòng làm việc, khách sạn diện tích 

300m2; nhà hàng dịch vụ ăn uống 600m2; cửa hàng buôn bán diện tích 420m2. 

Dự án thực hiện trên khu đất rộng 7.000m2, mặt tiền đường Nam Cấm – Cửa 

Lò, nằm sát bên phường Nghi Tân- Nghi Thu, TX Cửa Lò, cách biển Cửa Lò 

chưa tới 1km nên hết sức có giá trị. Hiện trạng khu đất có nguồn gốc là đất nông 

nghiệp (đất nuôi trồng thuỷ sản) được giao cấp theo Nghị định 64/CP cho gia 

đình ông Nguyễn Quốc Huy. Cho đến nay, dự án Tổ hợp văn phòng và kinh 

doanh dịch vụ tổng hợp tại xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc vẫn chưa hoàn 

thành các thủ tục, điều kiện cần thiết để được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất, 

bàn giao đất trên thực địa. Vì vậy, dự án vẫn chưa được cấp giấy phép xây dựng, 

đất đai vẫn chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, các nghĩa vụ thuế vẫn chưa 

thực hiện. Tuy nhiên tại dự án, hàng trăm m2 đất nuôi trồng thuỷ sản đã được 

ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Cty Huy Hương cho đổ cả trăm trụ bê tông 

cốt thép rồi dựng nhà hàng kiên cố trên mặt nước để kinh doanh, buôn bán trái 

phép.  

Thông tấn xã Việt Nam (24/6) đăng bài “Nghệ An: Hơn 10 năm, tuyến 

đường đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng... vẫn dang dở”:  Sau hơn 10 năm từ 

ngày khởi công, tuyến đường từ trung tâm xã Lượng Minh, huyện Tương Dương 

đi bản Cà Moong mới chỉ hoàn thành nền đường. Tuyến đường có tổng số vốn 

đầu tư hơn 195 tỷ đồng thi công dang dở, trong thời gian dài chịu tác động của 

thời tiết khiến nhiều đoạn bị xói lở, hư hỏng nặng. Ông La Văn Thái, Trưởng 

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tương Dương cho biết công trình mới chỉ bố trí, 

giải ngân trên 72 tỷ đồng, đạt khoảng 37% tổng mức đầu tư. Đến nay, dự án mới 

chỉ hoàn thành xong hạng mục nền đường và một số công trình trên tuyến, các 

hạng mục còn lại như mặt đường, cống, hệ thống an toàn giao thông… chưa thi 

công. Do không bố trí được vốn, năm 2021, UBND huyện Tương Dương đã có 

văn bản đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cho dừng thực 

hiện dự án. 

Báo Người Lao động (27/6) đăng bài “Mòn mỏi chờ tái định cư”: Dự 

án đường Lê Mao kéo dài, phường Vinh Tân, TP Vinh được UBND tỉnh Nghệ 

An phê duyệt từ tháng 8-2005, theo hình thức BT, dài 1.197 m tính từ đường 
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Trần Phú đến đường đê bao sông Vinh. Dự án có mục tiêu phát triển và chỉnh 

trang hệ thống giao thông đô thị phía Nam TP Vinh. Tuy nhiên, sau hơn 16 năm, 

vẫn còn 384 m chưa thực hiện khiến nhiều hộ dân nằm trong quy hoạch đường 

Lê Mao kéo dài ở khối Tân Phượng phải sống khốn khổ trong những căn nhà cũ 

nát. Báo cáo mới đây của UBND TP Vinh cho biết đoạn này có 29 hộ dân phải 

di dời, diện tích cần giải phóng mặt bằng là hơn 18.000 m2. Năm 2010, TP dự 

kiến bố trí khu tái định cư (TĐC) tại phường Trung Đô nhưng người dân thấy 

không phù hợp nên không đồng ý. Sau đó, do không tìm được nơi TĐC phù hợp 

nên việc di dời rơi vào bế tắc. Dự án TĐC Khe Mừ (tại xã Thanh Thủy, huyện 

Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), được phê duyệt với kinh phí 83 tỉ đồng, triển 

khai vào năm 2011, dự kiến 1 năm hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đưa khoảng 100 

hộ dân ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương sống lênh đênh trên sông Lam lên 

định cư. Tuy nhiên, sau khi được đầu tư trên 70 tỉ đồng, dự án vẫn chưa đưa vào 

sử dụng. Hệ quả, là nhiều hạng mục bỏ hoang, phơi sương trong nhiều năm. Chờ 

đợi mãi không được chuyển đến nơi ở mới, nhiều người dân xã Võ Liệt đã phải 

rời quê hương đi tìm nơi khác an cư.  

* Kinh tế 

Báo Nghệ An (23/6) đăng bài “Nghệ An: Tích cực cứu lúa ở vùng cuối 

kênh bị hạn hán”:  Liên tiếp những ngày vừa qua nắng nóng gay gắt, một số 

diện tích lúa hè thu vùng cuối kênh trên địa bàn Nghệ An thiếu nước, các đơn vị 

quản lý thuỷ lợi và nông dân đang tích cực tập trung chống hạn cứu lúa ngay từ 

đầu vụ. Ưu tiên dồn ép nước cho các vùng cuối kênh, các đơn vị thuỷ lợi trên địa 

bàn các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên đã chuẩn bị 15 máy bơm dầu 

dã chiến để lắp đặt ở các vị trí thường thiếu nước sẵn sàng bơm khi thiếu. Theo 

báo cáo của Chi cục Thuỷ lợi, những ngày vừa qua nắng nóng kéo dài, đã khó 

khăn về nước tưới lúa hè thu. Vì vậy để chủ động chống hạn, Chi cục Thuỷ lợi 

yêu cầu các địa phương các đơn vị thuỷ lợi rà soát tình hình nguồn nước. Lập 

phương án tưới chống hạn cho từng vùng, từng công trình và thực hiện khi hạn 

hán thiếu nước xảy ra.  

Tạp chí Nhà đầu tư (26/6) đưa tin “28 đơn vị ở Nghệ An chưa giải 

ngân đầu tư công”: Tính đến ngày 20/6, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 28 cơ 

quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân. Sở KH&ĐT Nghệ An đề nghị các cơ 

quan, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chưa hoàn thành 

(điều chỉnh dự án, phê duyệt thiết kế - dự toán, đấu thầu, quyết toán…); quyết 

liệt đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện 

nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng, đảm bảo đạt cam kết giải ngân.  
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Báo Nông nghiệp Việt Nam (27/6) đăng bài “Tàu 67 gặp biến cố hàng 

hoạt, bảo hiểm lạnh lùng quay lưng”:  Những con tàu được đóng mới theo 

Nghị định 67/2014/NĐ-CP (gọi tắt là tàu 67) mang theo nhiều kỳ vọng, vừa để 

bảo vệ chủ quyền biển đảo vừa nâng cao giá trị kinh tế cho ngư dân. Tuy nhiên, 

chủ trương lớn chưa đạt được đích đến như kỳ vọng. Từ quá trình đăng ký, làm 

thủ tục cho đến lúc giải ngân, thu hồi công nợ, trách nhiệm của các bên liên 

quan chưa được làm tròn, tất thảy như một mớ bòng bong rất khó tháo gỡ. Nghệ 

An có 104 tàu 67 được đóng mới với tổng công suất máy chính lên đến 83.832 

CV (vỏ gỗ 90 tàu, vỏ thép 9 tàu, vỏ Composite 5 tàu), tổng kinh phí giải ngân 

gần 860 tỷ đồng. Tiếc thay số lượng không đi kèm với chất lượng, điều này thể 

hiện rõ nét qua 60 tàu thuộc nhóm nợ xấu, hơn 2/3 (43 tàu) không trả được nợ 

vay. Nhiều chủ tàu không kham nổi buộc phải bán tống bán tháo phương tiện 

với giá rẻ mạt, đau hơn cả là hàng loạt tàu bị chìm, cháy rụi giữa mênh mông 

sóng nước. Dân mất của xót tiền ngóng trông hỗ trợ, đáp lại phía bảo hiểm lạnh 

lùng ngó lơ. Đến thời điểm hiện tại, Nghệ An có 11 tàu đóng mới theo Nghị 

định 67 gặp phải rủi ro (cháy, chìm) trong quá trình tham gia khai thác thủy sản. 

Hiện chỉ có 4 tàu đã tất toán khoản vay, 7 tàu còn lại (dư nợ 38,397 tỷ đồng) 

đang mỏi mòn chờ cơ quan bảo hiểm xem xét, xử lý bồi thường.  

* Thông tin khác 

Báo Dân trí (24/6) đăng bài “Nợ thuế, 4 giám đốc doanh nghiệp tại 

Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh”: Do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, 4 

giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An vừa bị Cục Thuế tỉnh ra thông 

báo đề nghị Bộ Công an tạm hoãn xuất nhập cảnh. Cụ thể, tạm hoãn xuất cảnh 

đối với ông Hồ Đình T. (trú ở xã Tiền Phong, Quế Phong) - Giám đốc Công ty 

CP gạch ngói Sông Lam; ông Nguyễn Chí C. (trú phường Đông Vĩnh, thành phố 

Vinh) - Giám đốc Công ty CP 475; ông Nguyễn Trung D. (trú phường Quang 

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

dựng Trường Yên; bà Hồ Thị H. (trú thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) - 

Giám đốc Công ty TNHH Bình Vũ Giá. Lý do tạm hoãn xuất cảnh là do các cá 

nhân trên là người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp, thuộc trường 

hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế, mà chưa hoàn 

thành nghĩa vụ nộp thuế.   

Báo Pháp luật Việt Nam (25/6) đăng bài “Nghệ An: Chây ì khắc phục 

vi phạm tại Dự án nông nghiệp chất lượng cao ở huyện Nghi Lộc”: Ngày 

26/11/2021, quá trình kiểm tra định kỳ của đơn vị vận hành thuộc Truyền tải 

điện Nghệ An (trực thuộc công ty Truyền tải điện 1) phát hiện vụ việc vi phạm 

an toàn hành lang ĐZ 22kV Quỳnh Lưu - Vinh. Sự việc liên quan đến quá trình 
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triển khai Dự án đầu tư cơ sở sản xuất nông nghiệp chất lượng cao do Công ty 

TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Anh (Cty Hoàng Anh) làm Chủ đầu tư. Ngay sau 

đó, đơn vị này đã mời đại diện UBND xã lập biên bản vi phạm, yêu cầu dừng thi 

công để phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn 

cho công trình. Ngày 03/6/2022 sở Công thương Nghệ An đã chủ trì buổi làm 

việc với các bên liên quan đến sự việc để giải quyết dứt điểm. Cũng tại đây, đại 

diện Cty Hoàng Anh tiếp tục nhận trách nhiệm về vụ việc. Theo thống nhất, hạn 

chót để Cty Hoàng Anh hoàn trả hiện trạng là ngày 15/6/2022.  Thế nhưng, đến 

ngày 16/6/2022 và những ngày tiếp theo, tại vị trí cột điện cao áp số 151 vẫn 

như cũ.  

Tạp chí Nhà đầu tư (26/6) đăng bài “Kiểm tra khoáng sản 8 tháng 

chưa xong, Phó Chủ tịch Nghệ An nói gì?”: Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh 

Nghệ An có Quyết định số 3892/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn liên ngành 

kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp 

và trách nhiệm của UBND cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước về 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thời hạn kiểm tra là 75 ngày từ khi công 

bố quyết định kiểm tra. Tại công văn ngày 22/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đồng ý đề xuất của Đoàn kiểm tra liên ngành về 

việc thuê cơ quan tư vấn đo đạc, lập hồ sơ làm cơ sở pháp lý để xác định trữ 

lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác thực tế tại các mỏ thuộc đối tượng 

kiểm tra. Từ đó đến nay, đã hơn 7 tháng, Nghệ An vẫn chưa có thông báo về 

việc lựa chọn nhà thầu tư vấn độc lập nêu trên. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết 

hiện nay việc kiểm tra liên nghành về khoáng sản vẫn đang thực hiện bình 

thường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định việc gia hạn thêm thời 

gian là cần thiết, nếu không thì không thể làm được.  

Báo Nghệ An (26/6) đưa tin “Nghệ An: Sản lượng khai thác hải sản 6 

tháng đạt hơn 100 nghìn tấn”: Theo số liệu của Chi cục Thủy sản cho biết, 

trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng khai thác thủy sản của Nghệ An 

ước đạt 104.180 tấn, giá trị ước đạt hơn 2.250 tỷ đồng. Trong đó, khai thác biển 

đạt gần 101 nghìn tấn, bằng 55% so với kế hoạch năm, bằng 105,36% so với 

cùng kỳ năm trước; khai thác nội đồng đạt 3.344 tấn, bằng 67% so với kế hoạch 

năm, bằng 104,14% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 

2022 giá xăng dầu liên tục tăng cao, trong đó dầu tăng khoảng 60% so với thời 

điểm cuối năm 2021, kéo các dịch vụ khác tăng theo; chi phí trung bình mỗi 

chuyến biển tăng lên từ 40-60 triệu đồng so với năm 2021. 

Báo Nghệ An (28/6) đưa tin “Nghệ An: Diện tích bỏ hoang vụ hè thu 

gia tăng”: Mùa mưa, bão ở Nghệ An thường được bắt đầu từ sau ngày 10/9 
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hàng năm. Vì vậy, ngoài việc gieo cấy lúa hè thu càng sớm càng tốt, còn phải sử 

dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng càng ngắn ngày để an toàn, tối đa 

không nên quá 105 ngày. Nguyên nhân chủ yếu khiến việc triển khai gieo cấy vụ 

hè thu năm nay chậm hơn so với các năm trước đây, bởi vụ lúa xuân vừa qua thu 

hoạch chậm hơn so với năm bình thường từ 8 đến 10 ngày do ảnh hưởng dị 

thường của thời tiết. Mặt khác, do giá cả các loại vật tư phục vụ sản xuất nông 

nghiệp tăng quá cao, trong khi đó giá các loại nông sản lại thấp và đặc biệt diễn 

biến của thời tiết trong vụ sản xuất hè thu rất khó lường, nên bà con nông dân ở 

một số địa phương càng không mặn mà với vụ sản xuất hè thu năm nay.  

VĂN HÓA - XÃ HỘI 

* Giáo dục 

Báo Nghệ An (23/6) đăng bài “Học sinh xứ Nghệ 'tăng tốc' ôn thi tốt 

nghiệp THPT”:  Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo kế hoạch sẽ được tổ 

chức vào hai ngày 7,8/7 với 4 môn thi, bao gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ 

văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp (Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội) 

do thí sinh tự chọn. Những ngày chuẩn bị cho Kỳ thi sắp đến gần, các trường 

THPT trên địa bàn tỉnh vẫn tổ chức ôn tập đều đặn cho thí sinh lớp 12. Tháng 6 

là thời điểm "nước rút" để các sỹ tử tăng tốc chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022. Đây cũng là kỳ thi quan trọng nhất, là căn cứ để các em tuyển 

sinh vào các trường đại học trên cả nước. Trong giai đoạn “nước rút” từ khi kết 

thúc học kỳ 2 đến thi tốt nghiệp các nhà trường tập trung cho học sinh ôn luyện 

các đề thi thử theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời xây dựng 

ngân hàng đề thi để giáo viên ôn tập cho học sinh nhằm khắc phục “lỗ hổng” 

kiến thức phù hợp với từng học sinh.  

Báo Nghệ An (27/6) đăng bài “Nghệ An: Mô hình trường tiên tiến tạo cơ 

hội cho học sinh được phát triển toàn diện”: Từ năm học 2022 – 2023, Nghệ 

An sẽ triển khai thí điểm mô hình trường tiên tiến tại 4 bậc học từ mầm non đến 

THCS. Tại Nghệ An, mô hình được triển khai đầu tiên tại thành phố Vinh với 5 

trường là Trường Mầm non Hoa Sen, Trường Tiểu học Lê Mao, Trường THCS 

Đặng Thai Mai, Trường Thực hành Sư phạm – Trường Đại học Vinh, Trường 

THPT Huỳnh Thúc Kháng. Với mỗi bậc học, mô hình có những đặc thù riêng và 

trong quá trình thực hiện đòi hỏi phải có sự chuẩn bị đầy đủ từ đề án, cơ sở vật 

chất, đội ngũ, trang thiết bị dạy học, chương trình và cả làm tốt công tác tuyên 

truyền, vận động, đặc biệt là ở những trường có đối tượng học sinh phổ cập. Nói 

thêm về mô hình trường tiên tiến, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn 

Thành cũng cho biết: Mô hình trường tiên tiến đã được nhiều thành phố lớn triển 
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khai và đây được xem là một bước đột phá của ngành Giáo dục. Với Nghệ An, 

mô hình trường tiên tiến được xây dựng theo một hình thức riêng, vừa có sự kế 

cận, học hỏi nhưng cũng có những thay đổi để phù hợp với thực tế. Mô hình này 

cũng khác với mô hình trường trọng điểm và có đến 9 tiêu chí để hoạt động 

nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục ở nhà trường. 

Thông tin này cũng được Đài PTTH Nghệ An phản ánh. 

* An ninh - Pháp luật 

  Báo Nghệ An (23/6) đưa tin “Truy tìm nhóm đối tượng bỏ lại 10kg ma 

tuý trốn trong rừng”: Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án NA 1021, rạng 

sáng ngày 22/6/2022 tại khu vực gần Mốc 404, thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm 

Cắn, huyện Kỳ Sơn, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng 

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tổ chức lực lượng truy bắt nhóm tội phạm buôn bán 

vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Phát hiện lực lượng chức năng, 

nhóm đối tượng đã bỏ chạy vào rừng, đồng thời vứt lại 01 ba lô màu đen. Kiểm 

tra bên trong ba lô có 10 khối hình chữ nhật được bọc bằng potylen màu vàng, 

có chữ nước ngoài, bên trong có chứa tinh thể màu trắng (khoảng 10 kg) nghi là 

ma túy tổng hợp. Lực lượng Biên phòng Nghệ An đã tiến hành thu giữ tang vật, 

đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn để tiếp tục điều tra, xác 

minh làm rõ và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. 

Báo Nghệ An (28/6) đăng bài “Nghệ An: Phát hiện, bắt giữ 632 vụ, 888 

đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy”: 6 tháng đầu năm 2022, lực 

lượng chức năng đã đồng loạt ra quân bóc gỡ nhiều đường dây phạm tội về ma 

túy lớn, gắn với truy quét, triệt xóa nhiều điểm ma túy lẻ, tụ điểm phức tạp về 

ma túy. 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An đã phát hiện, bắt giữ 632 vụ, 888 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển 

trái phép chất ma túy. Trong đó, lực lượng Công an bắt giữ 624 vụ, 877 đối 

tượng; lực lượng BĐBP bắt giữ 8 vụ, 11 đối tượng; thu 24,1 kg heroin; 13,5 kg 

ma túy tổng hợp; 239.104 viên ma túy tổng hợp; 83,7 kg ma túy đá; 2,1 kg cần 

sa; 35 kg thuốc phiện và các tang vật khác có liên quan. (So với cùng kỳ năm 

2021 giảm 71 vụ (+10,1%), giảm 71 đối tượng (=7,4%), tổng trọng lượng ma 

túy thu giữ giảm 599 kg).  

Chuyên trang Infonet (28/6) đưa tin “Nữ sinh cấp 2 bị nhóm bạn lột 

đồ, đánh đập ở Nghệ An”: Ngày 28/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi 

lại cảnh tượng một nhóm nữ sinh tham gia đánh nhau. Theo đó, một nhóm nữ 

sinh đã đánh, lột đồ một nữ sinh khác. Trong đó có một nữ sinh dùng dép đánh 

liên tục vào mặt nạn nhân mặc cho em này khóc lóc, van xin… Đoạn clip trên 
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được ghi lại vào chiều 27/6 tại khu vực nhà vệ sinh bể bơi trên địa bàn xã Đông 

Sơn, huyện Đô Lương. Hai em học sinh xảy ra mâu thuẫn hiện đang theo học tại 

một trường THCS trên địa bàn thị trấn Đô Lương. Lãnh đạo UBND xã Đông 

Sơn cho biết thêm: “Hiện em học sinh bị đánh đang phải nhập viện để điều trị. 

Cơ quan công an cũng đang vào cuộc để xác minh, làm rõ”. 

 * Giao thông 

Báo Công an Nhân dân (23/6) đưa tin “Ra quân xử lý nghiêm các trường 

hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn”: Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ 

An về mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao 

thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đêm 22/6/2022, Đội Cảnh sát GT-TT Công an 

TP. Vinh đã tổ chức lực lượng chia làm 2 tổ tập trung xử lý vi phạm về nồng độ 

cồn tại một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, 

nhiều tài xế đã chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của lực lượng CSGT. 

Trong đêm 22/6/2022, các tổ công tác đã kiểm tra 26 trường hợp, phát hiện lập 

biên bản 4 trường hợp lái xe (1 ô tô, 3 mô tô) vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 1 ô 

tô và 3 mô tô.  Lập biên bản xử lý nghiêm đối với người vi phạm nồng độ cồn. 

Báo Nghệ An (23/6) đưa tin “Huyện miền núi Nghệ An xử phạt 20 

trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn”: Trong 3 ngày ra quân xử lý các hành 

vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Kỳ Sơn đã lập biên bản 

xử lý 20 trường hợp lái xe vi phạm về nồng độ cồn, tạm giữ 2 xe ô tô và 10 xe 

mô tô; lập biên bản và tạm giữ giấy phép lái xe 5 trường hợp vi phạm tốc độ; xử 

lý 2 trường hợp xe quá khổ, quá tải, làm rơi vãi đất đá trên các tuyến đường. Đợt 

cao điểm tăng cường ra quân kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông của Công an Kỳ Sơn sẽ diễn trong 3 tháng từ 20/6 đến hết ngày 

20/9/2022. 

Thông tin này cũng được báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An và nhiều cơ 

quan báo chí khác đưa tin. 

Báo Vietnamnet (26/6) đưa tin “Khống chế tài xế gây tai nạn, có biểu 

hiện say xỉn, chống đối cảnh sát giao thông”: Vào lúc hơn 11h ngày 26/6 trên 

địa bàn TP Vinh xảy ra vụ TNGT giữa người điều khiển ô tô màu trắng và người 

phụ nữ đi xe máy (chữa rõ danh tính), tại ngã 4 đường Trương Văn Lĩnh và 

Phạm Đình Toái (TP Vinh), khiến một người phụ nữ bị thương nhẹ. CSGT 

Công an TP Vinh tiếp cận vụ việc, yêu cầu tài xế ô tô xuống xe để đo nồng độ 

cồn. Tuy nhiên, sau nhiều lần thuyết phục tài xế ô tô không chấp hành. Thậm 

chí, tài xế còn thách thức cả lực lượng nhiệm vụ.  Nhiều người chứng kiến cho 

rằng, tài xế gây tai nạn có biểu hiện say xỉn, không làm chủ được bản thân.  
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Báo Nghệ An (29/6) đưa tin “Nghệ An: 10 ngày phát hiện, xử lý 157 lái 

xe vi phạm nồng độ cồn”: Sau 10 ngày ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi 

phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức 805 

ca tuần tra kiểm soát với 3.886 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, lập biên bản 2.140 

trường hợp vi phạm. Trong đó 983 ô tô, 1.157 mô tô, xe máy điện; tạm giữ 33 

xe ô tô, 304 mô tô; các đối tượng chấp hành quyết định xử phạt 1.905 trường 

hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 2,6 tỷ đồng. 

* Một số thông tin khác 

Báo Nghệ An (23/6) đăng bài “Nhiều tuyến đường nông thôn mới đang 

chờ xi măng”: Các địa phương đăng ký về đích nông thôn mới và hoàn thành 

nông thôn mới nâng cao trên địa bàn Nghệ An trong năm 2022 đến nay đã cơ 

bản hoàn tất khâu giải phóng mặt bằng và thống nhất phương án làm đường. 

Tuy nhiên do chưa cấp xi măng theo chính sách hỗ trợ nên chưa thể triển khai. 

Ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho, 

đến giữa năm 2022, tỉnh chưa cấp xi măng cho các địa phương theo chính sách 

hỗ trợ của Nhà nước. Nguyên nhân có thể do các sở, ngành liên quan chưa hoàn 

tất thủ tục đấu thầu xi măng theo quy định. Để có xi măng một cách sớm nhất 

cho các địa phương triển khai làm đường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề xuất UBND tỉnh cấp xi măng thành nhiều đợt, dựa vào nguồn ngân sách 

của tỉnh, chứ không chờ cấp một lần như các năm trước.  

Báo Nghệ An (28/6) đưa tin “Cháy rừng thông ở xã Diễn Phú (Diễn 

Châu)”: Lúc 13h15 phút ngày 28/6, tại địa bàn xóm 2, xã Diễn Phú, huyện Diễn 

Châu xảy ra vụ cháy rừng. Lực lượng Đồn Biên phòng Diễn Thành, Bộ đội Biên 

phòng Nghệ An phối hợp các lực lượng đã tham gia chữa cháy rừng tại địa bàn 

xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu. Đồn Biên phòng Diễn Thành đã huy động lực 

lượng cùng trang thiết bị chữa cháy có mặt tại hiện trường để tham gia dập lửa. 

Do thời tiết nắng nóng nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến 17h 

chiều nay, chính quyền địa phương và các lực lượng đang cố gắng phát đường 

băng cản lửa, khống chế không để đám cháy lây lan. 

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