
 

 

           TUẦN 29      Từ ngày  14/7/2022 đến ngày   20/7/2022 

 

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

 - Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2022) 

 - Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và HĐND các địa phương 

 - Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm 

việc với các đơn vị sở, ban, ngành 

 - Nhiều vi phạm không được xử lý của Dự án do Tổng công ty hợp tác 

kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư. 

 - Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh ( sát nhập của 5 Ban QLDA)  5 năm không có dự án nào. 

 - Nhiều công trình cấp nước sạch tốn tiền tỷ để… “đắp chiếu 

 - Quảng bá các hoạt động du lịch vui chơi giải trí tại thị xã Cửa Lò 

 

 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ 

 * Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2022) 

 - Hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Trung ương  

 Ngày 16/7, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 

Quốc hội cùng các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An về dâng hương tưởng 

niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện 

Nam Đàn. Cùng đi có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên 

Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội; Bùi Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký 
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Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy Ban thường 

vụ Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ 

nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; Lê 

Tấn Tới - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng 

và An ninh của Quốc hội; Lê Quang Huy - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; 

Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc 

phòng; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, 

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành 

Trung ương; đoàn công tác của Quốc hội. 

 Cùng ngày, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 

Quốc hội đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông 

Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và Khu Di tích lịch sử quốc 

gia Ngã ba Đồng Lộc, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

 Ngày 16/7, tại TP. Vinh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối 

hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng Bằng Tổ quốc ghi công tới 75 

thân nhân gia đình liệt sĩ, đại diện cho 387 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các 

cuộc kháng chiến vệ quốc được truy tặng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 

binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Dự lễ có các đồng chí: Vương Đình Huệ - 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương 

Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

 Ngày 16/7, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến thăm, 

tặng quà các thương, bệnh binh tại tỉnh Nghệ An. Tham dự đoàn, có các đồng 

chí: Phạm Thanh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Bá 

Hoan - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Đức Trung - 

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Tiến Dũng - Trợ lý 

Phó Chủ tịch nước. 

 Ngày 15/7, đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến thăm hỏi, 

tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, thương binh tại Nghệ An 

nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). 
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Cùng đi, về phía tỉnh Nghệ An 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; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 - Ngày 17/7, đoàn Công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Thiếu 

tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm trưởng đoàn đã 

đến thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Thìn, trú tại khối 4, phường Cửa Nam, 

thành phố Vinh. Cùng ngày, Đoàn đại biểu thành phố Vinh đã dâng hoa, dâng 

hương kính viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế 

Việt - Lào, huyện Anh Sơn và Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Dịp 

này, đoàn công tác Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang 

liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào và tặng quà gia đình chính sách. 

 - Hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh 

 Ngày 14/7, tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ thị xã Cửa Lò (Nghệ An) diễn ra 

Lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm. Tham dự 

buổi lễ có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Về phía thị xã Cửa Lò có đồng chí 

Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy 

Cửa Lò; các đồng chí lãnh đạo thị xã; các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương 

binh, gia đình chính sách; các vị tăng ni, phật tử cùng đông đảo bà con nhân dân. 

 Ngày 17/7, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

- Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Vinh dẫn đầu đoàn cán bộ đã đến 

dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ 

Quốc tế Việt Lào và Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Nghĩa trang liệt 

sĩ quốc tế Việt - Lào là nơi an nghỉ của hơn 11 nghìn liệt sĩ của 47 tỉnh, thành 

trong cả nước đã anh dũng hy sinh trong khi làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn 

Lào.  

 Ngày 18/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hưng Dũng (TP Vinh) và 

Nghĩa trang liệt sĩ khối 3 (Hưng Nguyên), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An phối 

hợp với cấp ủy chính quyền thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên cùng thân 

nhân gia đình liệt sĩ tổ chức cất bốc và tiễn đưa 4 hài cốt liệt sĩ là cán bộ miền 

Nam tập kết ra Bắc, đã hy sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An về quê hương. 
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 Ngày 19/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh 

Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương bày tỏ tấm lòng 

thành kính, tri ân sâu sắc tới những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do 

của Tổ quốc tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn và Nghĩa trang Liệt sỹ 

quốc tế huyện Đô Lương. 

 Ngày 19/7, đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu làm 

trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà tri ân thương bệnh binh đang điều trị tại 

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. 

 Ngày 20/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị biểu dương người có 

công tiêu biểu và các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong công tác “Đền ơn 

đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 

27/7/2022).Dự lễ tuyên dương có đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bùi 

Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội; cùng 100 đại biểu là người có công tiêu biểu.Ngày 20/7, 

trước khi diễn ra Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 

75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), Đoàn đại biểu 

Người có công tiêu biểu của tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa tại Quảng trường 

Hồ Chí Minh. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ,TB & XH cùng đại 

biểu Người có công cũng tham dự buổi lễ.  

 Ngày 20/7 đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã về dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt 

sĩ Đường Sắt, hang Hỏa Tiễn và thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh ở thị 

xã Hoàng Mai. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và thị xã Hoàng Mai. 

* Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và HĐND các địa phương 

Ngày 18/7, HĐND các địa phương: Thị xã Cửa Lò, Anh Sơn, Quế Phong 

khai mạc kỳ HĐND cấp huyện, thị nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và 
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triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng thời quyết định nhiều nội dung 

quan trọng. 

Ngày 18/7, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó 

Chủ tịch HĐND tỉnh đã lên thăm và làm việc với Đảng uỷ, UBND xã Tri Lễ và 

kiểm tra tiến độ thi công công trình Trường Tiểu học Tri Lễ 2 - ngôi trường 

được Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO tài trợ 100% với tổng giá trị 16,5 tỷ 

đồng. Tham dự buổi làm việc, về phía huyện Quế Phong có đồng chí Lô Thị 

Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng: Giáo dục và 

Đào tạo, Kinh tế hạ tầng; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, Ủy 

ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Tri Lễ. 

 Ngày 18/7, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Nam 

Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh 

làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án “Tăng 

cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội đối với hoạt động của HĐND các cấp, tăng cường sự gắn kết các cơ 

quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với HĐND các 

cấp” tại thành phố Đà Nẵng. Hội thảo do đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Uỷ viên 

Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, 

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ 

đạo Đề án của Quốc hội, chủ trì. 

 * Hoạt động của Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của 

Quốc hội 

 Ngày 19/7, Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội 

do các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Hoa, Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với các Sở: 

Lao động - Thương binh và Xã hội,  Văn hóa Thể thao, Du lịch Nghệ An. 

 Ngày 19/7, Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội 

do các đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa, Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn 

hóa, Giáo dục của Quốc hội làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và Tỉnh đoàn. Cùng đi có 

đồng chí Thái Thị An Chung – Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh. 
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 * Một số hoạt động nổi bật khác 

 Ngày 14/7/2022, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp cùng Bộ Thông tin 

và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng 

Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí 

năm 2022. Hội nghị kết nối đến 63 điểm cầu Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc 

Trung ương, với sự tham gia của gần 1.500 học viên đến từ các cơ quan báo chí 

Trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan. Dự Hội nghị có các đồng chí: 

Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 

Tổ chức Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, 

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông. Tham dự tại đầu cầu Nghệ An có đồng chí Phạm Ngọc Cảnh, Phó 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên 

các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 Ngày 14/7, Đoàn công tác Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị QĐND 

Việt Nam) do Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn làm 

Trưởng đoàn kiểm tra kết quả thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa và 

bảo đảm chế độ, định mức tiêu chuẩn sách, báo, tạp chí tại BĐBP Nghệ An. 

Cùng đi có đại diện chỉ huy Phòng Tuyên huấn và Nhà Văn hóa thuộc Cục 

Chính trị BĐBP. 

 Ngày 14/7, tại thành phố Vinh, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 

dùng phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Hội thảo trực tiếp, trực tuyến với 

trên 200 điểm cầu tại các huyện, xã, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

về pháp luật cạnh tranh trong kỷ nguyên thương mại tự do. 

 Ngày 14/7, Ban Quản lý Di tích Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 20 

năm hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với kỷ niệm 20 năm thành 

lập. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch; Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Quốc gia. 

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi 

Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh… Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Doanh nhân tỉnh 

Bình Định; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh. 
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 Ngày 15/7, Trung tâm Thương mại LOTTE Mart Vinh chính thức khai 

trương, là chi nhánh đầu tiên của LOTTE Mart đặt tại Nghệ An, đồng thời là 

trung tâm mua sắm thứ 15 tại Việt Nam. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chúc 

mừng. 

 Ngày 15/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động 

phong trào thi đua đột kích với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết 

thắng ” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ 

dân sự tỉnh năm 2022. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Quân khu 4, Ban 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. 

 Ngày 15/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Trung ương Hội 

Người cao tuổi Việt Nam trao Kỷ niệm chương và quà an sinh xã hội cho Hội 

Người cao tuổi tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - nguyên Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức 

Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam làm trưởng đoàn. Về phía 

tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; 

Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh 

Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Nghệ An… 

 Ngày 15/7, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện Nam 

Đàn tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng và quê 

hương Nghệ An”. Dự hội thảo, về phía Trung ương có các đại biểu: PGS.TS Lý 

Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; PGS.TS 

Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia. Về phía tỉnh 

Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Hoàng Văn Nhiên 

- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đại diện Sở Du lịch, 

Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Chính trị tỉnh, UBND huyện Nam Đàn 

cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan. 

 Ngày 17/7, đoàn công tác Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, 

phòng thủ dân sự tỉnh tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực 

phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022. Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo 
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diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các nội dung diễn tập theo đúng kế 

hoạch, bảo đảm chất lượng.  

 Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” tỉnh Nghệ An tổ chức họp cho ý kiến về Quy chế hoạt động, 

phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-

CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Chủ trì hội 

nghị đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng 

Ban chỉ đạo. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện các ban, 

sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động. 

 Ngày 18/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần 

thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó 

Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê 

Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ 

tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh. 

 Ngày 18/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự 

buổi họp báo có các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các 

ban Đảng, các sở, ban, ngành liên quan, cùng đại diện các cơ quan báo chí 

Trung ương và địa phương. Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

chủ trì buổi họp báo. 

  Ngày 19/7, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về 

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08 – NQ/TW ngày 16/01/2017 

của Bộ Chính trị về phát triển ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự 

cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan; 

lãnh đạo huyện Nam Đàn, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò. 
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 Ngày 19/7, Công an tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm, gặp 

mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng qua các thời kỳ. Tham dự 

lễ kỷ niệm có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - 

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, 

Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy 

viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo 

một số sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị.Về phía Công an tỉnh, 

có Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc 

Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc; cùng đại diện các đồng chí lãnh 

đạo, cán bộ Cảnh sát Công an Nghệ An qua các thời kỳ. 

 Ngày 19/7, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh. 

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

trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc 

Công an tỉnh Nghệ An cho Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Tham 

mưu Công an tỉnh và Thượng tá Nguyễn Duy Thanh - Chánh Thanh tra Công an 

tỉnh. 

 * Các địa phương đơn vị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng 

đầu năm 2022  

 Ngày 15/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn 

quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm. Tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư 

Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Phạm Tất Thắng - Ủy viên 

Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; 

Triệu Tài Vinh - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.  

 Ngày 15/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An tổ chức 

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022. 

 Ngày 19/7, tại TP. Vinh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ 

chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 
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vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU 

về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy 

Khối Các cơ quan tỉnh: Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Bí thư Đảng ủy; Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực; Chu Bá Long - 

Phó Bí thư, đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH 

tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối Các cơ quan tỉnh; bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. 

 Ngày 19/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công 

tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội 

nghị. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hoàng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn 

Văn Long – quyền Trưởng ban Tôn giáo, Sở Nội vụ đồng chủ trì. Tham dự hội 

nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo các 

phòng, ban và chuyên viên làm công tác tôn giáo thuộc các ban, ngành; lãnh đạo 

các huyện, thành, thị.  

 * Hoạt động đối ngoại 

 Tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - 

Lào tại huyện biên giới Quế Phong. Chiều 14/7, huyện Quế Phong tổ chức Tọa 

đàm kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) 

và 45 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào 

(18/7/1977 - 18/7/2022). Dự cuộc tọa đàm về phía tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng 

hòa Dân chủ nhân dân Lào có các đồng chí: Viêng Phon Phim Mạ Chăn - Phó 

Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Mường Quắn; Thong Vang 

Khun Thon Hùng Mi Xay - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Khiên Thong 

Thăm Bun Mi Xay - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch huyện Xăm Tảy. Về 

phía huyện Quế Phong có đồng chí Trương Minh Cương - Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; các 

đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, 

cơ quan, đơn vị của huyện Quế Phong. Dự cuộc tọa đàm có lãnh đạo Sở Ngoại 

vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. 
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 (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 

Các cơ quan báo chí đã cập nhật và đưa tin những vấn đề xung quanh việc 

triển khai dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An: 

Dự án WHA Industrial Zone 1 Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 22/5/2017, với tổng diện tích giai 

đoạn 1 là 148 ha. Trong đó, đồng ý thu hồi đoạn đường giao thông cũ (dài 

520m) cắt ngang Khu công nghiệp WHA và yêu cầu xây dựng 01 con đường 

thay thế (RN1) dài 740m, mặt đường rộng 6,5m, lề đường rộng 01m, làm bằng 

bê tông, có đèn chiếu sáng, cây xanh đảm bảo an toàn, sạch sẽ phục vụ người 

dân  các xóm Khánh Thiện, Bình Thuận, Rú Thần của xã Nghi Thuận (huyện 

Nghi Lộc) lưu thông. Hiện nay, con đường mới RN1 đã hoàn thành và được đưa 

vào sử dụng. Quá trình triển khai thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân huyện Nghi 

Lộc và doanh nghiệp WHA đã thực hiện đầy đủ, đúng quy trình về giải phóng 

mặt bằng; quan tâm, hỗ trợ về chế độ, chính sách cho người dân các xóm Khánh 

Thiện, Bình Thuận (xã Nghi Thuận) và được đông đảo quần chúng nhân dân 

trên địa bàn đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, một số đối tượng quá khích của xóm 

Bình Thuận có các hoạt động cản trở, không cho thu hồi đoạn đường cũ. 

Mặc dù, các lực lượng chức năng huyện Nghi Lộc, lực lượng bảo vệ đã tổ 

chức tuyên truyền, giải thích nhưng một số đối tượng quá khích đã kích động, 

xúi giục người dân sử dụng gạch, đá, chai lọ, gậy gộc (trong đó có cả chai chứa 

xăng) tấn công, bắt giữ một cán bộ công an, làm 5 cán bộ công an bị thương. 

Lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức bắt giữ 10 đối tượng chống đối và 

khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng liên quan. 

Ngày 13/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng 

Vinh và Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đã đến Bệnh viện 

Công an tỉnh thăm hỏi, động viên 5 chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ 

tại xã Nghi Thuận.  
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Liên quan đến nội dung này, Báo Nghệ An có bài “Góc nhìn của người có 

đạo qua vụ việc chống người thi hành công vụ ở Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc” 

Tạp chí Môi trương & Đô thị ( 14/7) đăng bài “Nhiều vi phạm không 

được xử lý của một “siêu” dự án trên tuyến đường đắt đỏ nhất TP Vinh?”: Dự 

án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại 

phường Hưng Dũng, TP Vinh do Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ 

đầu tư được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Quy hoạch 1/500 tại quyết định số 

1810/QĐ.UBND-CN ngày 06/5/2010. Sau khi được giao đất, cho thuê đất vào 

năm 2010, Cty Việt Lào đã không triển khai gì, chậm tiến độ nghiêm trọng so 

với giấy chứng nhận đầu tư được cấp. Vào năm 2013, UBND tỉnh Nghệ An giao 

nhà đầu tư là Cty Việt Lào khởi công dự án trong Quý IV/2014, hoàn thành vào 

Quý IV/2016. Nếu dự án không thực hiện hoặc thực hiện chậm so với tiến độ 

nêu trên, UBND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét thu hồi toàn bộ hoặc một phần dự án. 

Vào năm 2017, Cty Việt Lào lại có “động thái” tiếp tục xin điều chỉnh quy 

hoạch dự án. các sở, ngành, UBND TP Vinh đều thống nhất đề nghị UBND tỉnh 

Nghệ An ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án vì các vi phạm kéo dài, không 

được chủ đầu tư có thiện chí khắc phục, xây dựng. Tuy nhiên sau đó, UBND 

tỉnh Nghệ An không thu hồi dự án nhiều vi phạm này. Và cho đến nay, phần 

diện tích 2.606,2 m2 (quy hoạch Khách sạn và văn phòng cho thuê) chưa xây 

dựng gì, cho các hộ cây cảnh thuê, sử dụng đất sai mục đích. Phần diện tích 

1.447,8 m2 - đất xây dựng nhà ở biệt thự (02 lô) thì được xây dựng thành nhà 

hàng Beer Ngon có dấu hiệu trái quy hoạch. 

Liên quan đến nội dung này, Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam ( 14/7) 

đăng bài “Nghệ An: Vì sao chưa thu hồi dự án do Tổng công ty Hợp tác Việt - 

Lào làm chủ đầu tư?” Tạp chí Môi trường & Đô Thị đăng bài “Nghệ An: Dự án 

vi phạm pháp luật không bị thu hồi mà được chia tách, chuyển nhượng” 

Chuyên trang của Báo Công an nhân dân (14/7) đăng bài “Vì sao 

nhiều hộ dân ở Lượng Minh chưa vào khu tái định cư?”: Sau khi Thủy điện 

Bản Vẽ (Tương Dương, Nghệ An) xả lũ năm 2018, nhiều nhà dân vùng hạ du bị 

cuốn trôi, các hộ dân rơi vào cảnh không có nhà cửa. Thủy điện và Nhà nước đã 

tìm khu đất mới để bố trí tái định cư cho số hộ dân này. Tuy nhiên, sau nhiều 

năm mòn mỏi chờ đợi, dù khu tái định cư đã hoàn thành mặt bằng nhưng hiện 

chỉ có 1 hộ dân nhận đất xây nhà ở. Các hộ còn lại tự xoay xở tìm nơi ở mới...Lý 

do là vì vị trí xây dựng khu tái định cư nằm bên sườn núi nên chỉ sau vài trận 

mưa lớn bờ kè mái taluy phía trên bị nứt, sạt lở. UBND huyện Tương Dương 
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yêu cầu người dân tạm thời chưa dựng nhà để cơ quan chức năng thăm dò địa 

chất, đánh giá mức độ sạt lở của mái taluy và nền đất. Ngoài ra diện tích bố trí 

tái định cư cho từng hộ dân quá nhỏ, chỉ phù hợp cho việc xây nhà ống nên kiến 

nghị chính quyền địa phương mở rộng diện tích. 

Chuyên trang Pháp luạt & xã hội của Báo Kinh tế & Đô Thị ( 14/7) 

đăng bài “Điều chỉnh Dự án thủy điện Châu Thôn, tỉnh Nghệ An: Chủ đầu 

tư có đi ngược với chỉ đạo của Tỉnh ủy?”: Công trình thủy điện Châu Thôn do 

Công ty CP thủy điện Châu Thôn làm chủ đầu tư  được Bộ Công Thương phê 

duyệt tại Quyết định số 3095/QĐ-BCT ngày 10/4/2014. Năm 2021 Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy yêu cầu quản lý chặt chẽ các DA đang vận hành phát điện. Đối với 3 

DA thủy điện Châu Thôn, Bản Cánh và Sông Quang 1: Thống nhất chủ trương 

nghiên cứu cập nhật, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch để phục vụ việc hoàn thiện 

đảm bảo các quy định, nhưng không tăng công suất lắp máy, không tăng diện 

tích sử dụng đất. Tuy nhiên, bước sang năm 2022, chủ đầu tư DA thủy điện 

Châu Thôn vẫn làm các thủ tục xin điều chỉnh quy hoạch DA. Ngày 7/7/2022, 

Bộ Xây dựng có văn bản gửi tới Bộ Công thương thể hiện quan điểm: “DA thủy 

điện Châu Thôn và Châu Thôn A cần bổ sung cơ sở pháp lý điều chỉnh quy 

hoạch đáp ứng các quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 

về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng DA thủy điện và vận hành khai thác 

công trình thủy điện và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Về đề 

xuất nâng quy mô công suất từ 27MW lên quy mô công suất 33,8MW (DA thủy 

điện Châu Thôn: 29,8MW, DA thủy điện Châu Thôn A: 4MW) cần được xem 

xét căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện khu vực DA, đảm bảo cân 

đối cơ cấu nguồn điện trong tổng thể phát triển ngành điện. 

Báo Nghệ An ( 16/7) đăng bài “Vì sao dự án khu xử lý rác thải tập 

trung tại huyện Nam Đàn chậm tiến độ?”: Dù đang trên đường xây dựng 

huyện nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Nam Đàn vẫn gặp nhiều khó khăn trong 

việc hoàn thành tiêu chí về môi trường, khi Dự án Nhà máy Xử lý rác thải Nam 

Đàn khởi động từ nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. 

UBND huyện Nam Đàn cho rằng, dự án này được triển khai năm 2017, đến 

ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Nghệ An mới chấp thuận chủ trương đầu tư, đây 

là dự án triển khai quá chậm, làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế, xã 

hội của huyện Nam Đàn nói riêng, của tỉnh Nghệ An nói chung. Về phía chủ đầu 

tư, cho biết, hiện chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án, nhưng 

do chi phí giải phóng mặt bằng bị đội lên, nên đến nay chưa thực hiện được. 
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Liên quan đến Dự án du lịch ven sông lam, Báo Lao động ( 20/7) đăng 

bài “Đình chỉ dự án du lịch ven sông: Xin ý kiến Tổng cục Phòng chống 

thiên tai”: Mặc dù đã có Giấy phép xây dựng và thi công đúng giấy phép, Dự án 

quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam vừa triển khai thì liên 

tiếp bị cơ quan chức năng lập biên bản đình chỉ. Ngày 18.7, tại cuộc họp báo 

thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý II do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, đại 

diện Sở Xây dựng Nghệ An cho biết liên quan vướng mắc Dự án quần thể khu 

vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam, tỉnh đã có văn bản giao Sở NNPTNT 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng để tham mưu xử lý. “Quan điểm của 

Sở Xây dựng là việc cấp giấy phép xây dựng cho dự án đã bảo đảm đúng quy 

định, bởi vì trước khi cấp giấp phép đã có ý kiến của Sở NNPTNT” – đại diện 

Sở Xây dựng Nghệ An khẳng định. Trong khi đó, ông Nguyễn Hào – Phó Giám 

đốc Sở NNPTNT tỉnh Nghệ An cho rằng Dự án nói trên có vướng mắc do vi 

phạm Luật Đê điều. Hiện nay, Sở NNPTNT đang mời đại diện Tổng cục Phòng 

chống thiên tai – Bộ NNPTNT về thực tế hiện trường dự án và cho ý kiến dự án 

có thể được tiếp tục triển khai thi công hay không. 

Chuyên trang An ninh tiền tệ (20/7) đăng bài “Nghệ An: Công ty 

Trung Toản 2 năm 'ôm' 19 gói thầu ở Diễn Châu, chất lượng ra sao?”: Ngày 

19/7, theo thông tin trên hệ thống đấu thầu, Công ty TNHH xây dựng Trung 

Toản (huyện Diễn Châu, Nghệ An) từ 4/2020 đến 7/2022 đã tham gia 19 gói 

thầu, trong đó trúng 18 gói, trượt 0 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Tổng 

giá trị trúng thầu: 106,019,633,002 VND. Chủ yếu các gói thầu đều trên địa bàn 

huyện Diễn Châu, Nghệ An. Dù trúng nhiều gói thầu nhưng Công ty Trung Toản 

bộc lộ nhiều điểm thể hiện năng lực chưa đảm bảo. Đơn cử, tại gói thầu Xây 

dựng các tuyến đường vào khu di tích Phùng Chí Kiên huyện Diễn Châu. Theo 

ghi nhận tại hiện trường, đường vào Khu di tích Phùng Chí Kiên (xã Diễn Yên, 

huyện Diễn Châu) nhà thầu đang làm dang dở hạng mục mương thoát nước thì 

dừng lại, thi công manh mún, không có biển cảnh báo khu vực công trường dù 

thi công trong khu dân cư đông đúc. Đang trong thời gian thi công dự án nhưng 

tại công trường không có bất cứ công nhân, máy móc nào làm việc. Một số đoạn 

mương làm xong có dấu hiệu bong tróc, sử dụng cột gỗ làm cột trụ nối. 

 

* Kinh tế 
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Tạp chí Môi trường & Đô thị ( 14/7) đăng bài “Nghệ An: Nhiều chủ 

đầu tư dự án còn nợ ngân sách nhà nước”: Theo Cục Thuế tỉnh Nghệ An, qua 

rà soát việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của các dự án có nhiều 

chủ đầu tư còn nợ ngân sách nhà nước. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, UBND 

tỉnh Nghệ An đã thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các dự án 

ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp và một đoàn liên ngành để kiểm tra các dự 

án trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Các đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến 

hành kiểm tra 489 lượt đối với 391 dự án. Thông qua đó, đã chấm dứt hoạt 

động, thu hồi đất, chấm dứt hiệu lực các văn bản pháp lý có liên quan đối với 92 

dự án và cho gia hạn tiến độ 179 dự án. Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã rà soát việc 

thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của các dự án, phát hiện có 120 chủ 

đầu tư còn nợ ngân sách nhà nước trên 839 tỷ đồng. 

Liên quan đến nội dung này, Báo Tiền phong (18/7) có bài “Loạt dự án 

chậm tiến độ, nợ thuế của Nghệ An bị 'khai tử'” 

Báo Dân việt (15/7) đăng bài “Báo động xuống cấp ở chợ Phủ (Hưng 

Nguyên, Nghệ An): Chợ Phủ thị trấn Hưng Nguyên được xây dựng cách đây 

hơn 20 năm, nằm giữa giao lộ của QL46A và tỉnh lộ 558 với diện tích khoảng 

2.000m2. Hiện nay có tới 150 hộ kinh doanh trong và ngoài chợ, tùy theo thời 

vụ. Chợ Phủ thị trấn Hưng Nguyên được xây dựng cách đây hơn 20 năm, nằm 

giữa giao lộ của QL46A và tỉnh lộ 558 với diện tích khoảng 2.000m2. Hiện nay 

có tới 150 hộ kinh doanh trong và ngoài chợ, tùy theo thời vụ. Không gian chợ 

Phủ (thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) chật hẹp, không có hệ thống phòng 

cháy chữa cháy, hệ thống xử lý rác thải, nước thải xuống cấp, ô nhiễm môi 

trường ngày càng trầm trọng. Đặc biệt, đến giờ cao điểm các tiểu thương tràn ra 

đường để kinh doanh gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến dân sinh. 

* Khoáng sản  

Tạp chí Môi trường & Đô thị (18/7) đăng bài “Nghệ An: Cát tặc tung 

hoành, Phó Chủ tịch H.Thanh Chương báo cáo đã được kiểm soát”: Theo 

phản ảnh của người dân nơi đây thì từ nhiều năm nay nạn cát tặc lộng hành trên 

Sông Lam thuộc địa bàn xã Thanh Tiên, xã Đại Đồng, xã Thanh Lĩnh, huyện 

Thanh Chương (Nghệ An). Hàng chục chuyến thuyền ngày đêm đua nhau khai 

thác cát sỏi rầm rộ làm thất thoát tài nguyên của Nhà nước, mất an ninh trật tự, 

ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, đặc biệt là gây sạt lở cục bộ ở chân 

bờ đê sông Lam. Ngày 29/04/2022, UBND huyện Thanh Chương có Công văn 
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số 848/UBND-TNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Nội dung báo cáo 

trong công văn cho rằng cát tặc trên địa bàn huyện đã được kiểm soát. Tuy nhiên 

trên thực tế tình trạng nạn khai thác cát trai phép không những được kiểm soát 

mà thậm chí còn có dấu hiệu mạnh hơn, nhiều hơn chứ không phải như công văn 

trả lời của UBND huyện Thanh Chương. 

Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp (19/7) đăng bài “Nghệ An: “Siết chặt” 

quản lý hoạt động khai thác khoáng sản”: Được biết, năm 2020, Nghệ An triển 

khai 86 đoàn thanh tra, kiểm tra, truy thu hơn 25 tỷ; 11 tháng năm 2021, thực 

hiện 60 đoàn, truy thu 15,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình trạng khai thác khoáng sản 

trái phép vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt ở một số loại khoáng sản như: đất san 

lấp, cát sỏi lòng sông, quặng thiếc, đá trắng. Trên địa bàn tỉnh có nhiều vụ mất 

an toàn lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản, gây thiệt hại về người, 

tài sản. Theo kế hoạch trong năm 2022, sẽ có 26 doanh nghiệp, tổ chức hoạt 

động khoáng sản được thanh, kiểm tra. Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An 

khóa XVIII đã thống nhất ban hành Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên 

đề về “Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. 

Liên quan đến nội dung này, Báo Người lao động có bài “Khoáng sản chở 

đi, hệ lụy ở lại” 

* Du lịch - văn hóa 

Các cơ quan báo chí đã có nhiều tin bài quảng bá về các hoạt động du lịch 

biển Cửa Lò, Báo Nghệ An (18/7) “Cửa Lò - tâm điểm mới của bất động sản 

ven biển”; “Khách đặt phòng tại Cửa Lò tăng vọt khi có ngày hội khinh khí 

cầu”; “Hàng nghìn người dự Hội Hoa Đăng bên dòng Lam Giang - Cửa Hội”; 

“Phố biển Cửa Lò sẵn sàng cho ngày hội Khinh khí cầu” 

Báo Vietnamnet (19/7) đăng bài “Sẽ di dời hơn 200 ki-ốt, nhà nghỉ 

dưỡng ở bãi tắm Cửa Lò”: Bãi biển Cửa Lò nằm giữa lưu vực hai dòng sông 

Lam và sông Cấm, với đường bờ biển trải dài hơn 10km, có bãi cát bằng phẳng, 

rộng lớn và nhiều đảo nhỏ, bán đảo xung quanh phố biển. Thế nhưng, suốt nhiều 

năm qua, bãi biển Cửa Lò vẫn chưa được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. 

Hàng trăm ki ốt kinh doanh nhỏ lẻ, theo mùa vụ du lịch và nhiều công trình khác 

vẫn bám bờ biển để kinh doanh. Trong số thuộc diện phải di dời có hơn 220 ki 

ốt kinh doanh, 2 hộ dân, một đơn vị viễn thông thị xã Cửa Lò và một nhà nghỉ 

dưỡng 382 của Bộ Công an. Dự kiến, cuối năm 2022, đầu năm 2023, các ki ốt 
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kinh doanh, nhà nghỉ dưỡng nêu trên sẽ không được hoạt động ở khu vực bãi 

biển. Các hộ kinh doanh sẽ được quy hoạch vào một khu vực khác để tiếp tục 

buôn bán. Trong thời gian qua, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận 

động các hộ kinh doanh và nhiều đơn vị sớm nắm bắt chủ trương chung của 

UBND TX.Cửa Lò để sớm triển khai thực hiện. 

Tạp chí điện tử Người đưa tin ( 15/7) đăng loạt bài về du lịch biển 

Cửa Lò, bài 1“Xử lý hoạt động vi phạm dịch vụ mô tô nước ở bãi biển Cửa 

Lò”, bài 2 “Chấn chỉnh tình trạng ăn xin bán hàng rong chèo kéo khách du 

lịch”:  Những năm gần đây, vùng biển Cửa Lò xuất hiện nhiều hoạt động kinh 

doanh dịch vụ thể thao giải trí trên biển, trong đó có dịch vụ mô tô nước. Hoạt 

động này đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhiều du khách khi đến với Cửa 

Lò. Tuy nhiên, cũng chừng ấy năm, loại hình dịch vụ này đang làm biển Cửa Lò 

“mất điểm” khi hoạt động không chấp hành quy định của pháp luật, đặc biệt là 

tạo cảm giác không an toàn cho du khách. UBND thị xã yêu cầu các ban ngành, 

địa phương nhất là tổ kiểm tra liên ngành thị xã tăng cường tuyên truyền các 

doanh nghiệp, cá nhân chấp hành nghiêm quy chế hoạt động du lịch của thị xã. 

“Đối với mô tô nước phải bán vé trên bờ và đón, trả khách đúng nơi quy định. 

Nếu cố tình vi phạm ngoài xử phạt còn tạm giữ phương tiện và đề xuất sở Văn 

hóa Thể thao rút giấy phép hoạt động. Bên cạnh siết chặt mô tô nước, Tx.Cửa 

Lò cũng chỉ đạo các địa phương triển khai ký cam kết đối với các chủ thuyền 

thúng, nghiêm cấm chủ thuyền chở khách câu mực, tham quan, ngắm biển bằng 

phương tiện thuyền thúng. UBND thị xã khẳng định, nếu chủ thuyền nào cố tình 

vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Ngày 31/5/2022, UBND Tx.Cửa Lò 

đã ban hành kế hoạch 106/KH-UBND về việc giải quyết tình trạng người lang 

thang, xin ăn và bán hàng trong trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2020. Trong đó, 

để thực hiện hiệu quả mục tiêu của kế hoạch, UBND Tx. Cửa Lò đã yêu cầu 

công an thị xã tổ chức điều tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định 

của pháp luật đối với các đối tượng “chăn dắt”, tổ chức xúi dục và thuê trẻ em, 

người khuyết tập hoặc người già đi ăn xin ăn để hưởng lợi. 

* Giáo dục - y tế 

Báo Giáo dục & Thời đại đăng bài “HS ở Nghệ An được hỗ trợ học 

phí lên tới 310.000 đồng/tháng ở năm học 2022-2023”: Tại Kỳ họp thứ 7, Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, các đại biểu đã thống nhất thông qua 

Nghị quyết “Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức 

hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được 
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hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý 

từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026". Nghị quyết cũng quy định 

mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tiếp cho học sinh tiểu học tư thục thuộc 

đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định từ năm học 

2022-2023 đến năm học 2025-2026. Cụ thể, đối với vùng thành thị, một học 

sinh sẽ được hỗ trợ trong 4 năm học (từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025 - 

2026), tương ứng với số tiền là 310.000 - 315.000 - 330.000 - 345.000 

đồng/tháng. Đối với vùng nông thôn được hỗ trợ là: 100.000 -105.000 - 110.000 

- 115.000 đồng/học sinh/tháng; vùng dân tộc thiểu số và miền núi là: 50.000 - 

52.000 - 54.000 - 56.000 đồng/học sinh/tháng. 

Baáo Nghệ An ( 14/7) đưa tin “Học sinh Nghệ An giành Huy chương 

Đồng Olympic Toán học quốc tế”: Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) 

lần thứ 63 được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại thành phố Oslo, Na Uy, từ 

ngày 6-16/7. Tham dự kỳ thi năm nay, Đội tuyển Việt Nam có 6 thành viên đến 

từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc, Trường Phổ thông năng khiếu, Đại 

học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An. Kết thúc 

cuộc thi, đoàn Việt Nam giành 6 huy chương với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy 

chương Bạc và 2 Huy chương Đồng (đứng thứ 4/104 quốc gia tham dự). Học 

sinh Hoàng Tiến Nguyên - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã xuất sắc 

giành Huy chương Đồng. Trước đó, Hoàng Tiến Nguyên được biết đến là học 

sinh 2 năm liên tục (lớp 11 và lớp 12) giành giải Nhất tại cuộc thi học sinh giỏi 

Quốc gia. 

Báo Tiền phong ( 14/7) đăng bài “119 cán bộ, nhân viên y tế ở Nghệ 

An nghỉ việc do áp lực, thu nhập thấp”: Thống kê của ngành y tế Nghệ An, từ 

đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có 119 cán bộ, nhân viên y tế công lập xin nghỉ 

việc vì thu nhập thấp trong khi áp lực công việc quá cao. Trong số những người 

xin nghỉ việc có khoảng 2/3 chuyển sang công tác tại các đơn vị y tế tư nhân; 

còn 1/3 có lý do cá nhân và sức khỏe. Để xảy ra tình trạng trên theo ông Dương 

Đình Chỉnh - Giám đốc Sở y tế cho biết có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là do 

chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở 

còn thấp. Thứ hai, hầu hết các bệnh viện công lập ở Nghệ An đều tự chủ về tài 

chính. Trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng, lượng 

bệnh nhân đến viện giảm nên đã ảnh hưởng đến nguồn thu của các bệnh viện. 
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Nguyên nhân thứ ba là do áp lực công việc. Hai năm làm công tác phòng chống 

dịch COVID-19 đã “bào mòn” sức lực của các cán bộ, nhân viên y tế. Suốt thời 

gian qua, cán bộ y tế đã phải làm 2 việc cùng lúc. Vừa đảm bảo công tác khám 

chữa bệnh, vừa phòng chống dịch COVID-19 nên công việc rất áp lực. 

Báo Giáo dục & Thời đại ( 15/7) đăng bài “Nghệ An: Hơn 1.700 giáo 

viên mầm non "hợp đồng 06, 09" sẽ được hỗ trợ hưởng lương ngân sách”: 

HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua dự thảo Nghị quyết chính hỗ trợ giáo viên 

mầm non hợp đồng theo Nghị định 06 và Thông tư 09. Đây là tin mừng cho hơn 

1.700 giáo viên mầm non tỉnh này sau thời gian dài chờ đợi thấp thỏm khi Nghị 

định 06 và Thông tư 09 hết hiệu lực từ tháng 1/2022. Theo Nghị quyết, đối 

tượng áp dụng là các giáo viên mầm non đã ký hợp đồng lao động theo Nghị 

định 06 và Thông tư 09, tính tại thời điểm tháng 1/2022, đang giảng dạy ở các 

trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà chưa được tuyển dụng 

vào viên chức. Mục đích xây dựng Nghị quyết nhằm tạo căn cứ pháp lý để các 

cơ sở giáo dục được bố trí nguồn kinh phí và có cơ sở để thực hiện việc chi trả 

tiền lương cho giáo viên mầm non nói trên. 

Tạp chí điện tử Người đưa tin đưa tin “Nghệ An: Bệnh nhân mắc sốt 

xuất huyết tăng nhanh, bùng phát diện rộng”: Tiến sĩ Chu Trọng Trang, Phó 

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, từ đầu năm đến 

nay Nghệ An đã ghi nhận 173 ca mắc sốt xuất huyết. Trong đó, có 83 ca ngoại 

lai và 90 ca nội tại. Tính đến ngày 18/7, đã có 74 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 16 ca 

đang điều trị. Điều đáng nói, dịch được ghi nhận tại 7 huyện, thị xã với ổ dịch 

khác nhau. Trong đó, huyện Nghi Lộc đang diễn biến phức tạp khi có tới 57 

bệnh nhân, tiếp đó là huyện Diễn Châu với 16 ca mắc. Phó Giám đốc Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do 

tác nhân gây bệnh là virus Dengue gây ra, loài muỗi vằn là vật chủ trung gian 

lây truyền bệnh dễ dàng. Bất cứ đối tượng nào cũng có thể bị sốt xuất huyết, tuy 

nhiên trẻ em và người cao tuổi là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh và biến chứng 

cao hơn cả. Diễn biến bệnh kể từ khi nhiễm virus xảy ra rất nhanh, nếu kéo dài 

không được can thiệp kịp thời có thể gây nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong. 

Báo Lao động ( 19/7) đăng bài “Các đơn vị mua kit test Việt Á tại Nghệ 

An: Không phát hiện sai phạm”: Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ 

tại văn bản số 71 ngày 14.1.2022, Thanh tra tỉnh Nghệ An tổ chức thanh tra, 

kiểm tra 26 đơn vị trên địa bàn liên quan đến mua sắm kit test COVID-19 của 

Công ty Việt Á. “Thanh tra chia thành 2 nhóm: Nhóm thứ nhất là các trung tâm 
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y tế và các bệnh viện đa khoa; nhóm thứ 2 là thanh tra tại các bệnh viện dã 

chiến. Đến nay đã thanh tra xong 12 đơn vị, 4 đơn vị đang được kiểm tra và 10 

đơn vị sẽ tiếp tục được thanh tra, kiểm tra. Thanh tra tỉnh Nghệ An đã ban hành 

kết luận số 21 ngày 23.5.2022 về nội dung nói trên. Kết quả thanh tra không 

phát hiện sai phạm, các đơn vị thực hiện đúng quy trình, thủ tục. Có một số sai 

sót nhỏ không đáng kể.  

* Môi trường - nước sạch 

Tạp chí Môi trường & Đô thị ( 14/7) đăng bài “Nhiều công trình cấp 

nước sạch tốn tiền tỷ để… “đắp chiếu”: Hàng loạt nhà máy nước tiền tỷ đang 

rơi vào tình trạng dở dang nhiều năm khi xây xong lại bỏ hoang do... thiếu vốn 

trong khi người dân lại đang 'khát' nước sạch. Theo Trung tâm Nước sạch sinh 

hoạt và Vệ sinh môi trường tỉnh Nghệ An: Sau khi hoàn thành Chương trình 

mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 

2011-2015, Nghệ An vẫn còn 14 nhà máy nước chưa hoàn thành và đi vào hoạt 

động. 

Nội dung này được nhiều cơ quan báo chí quan tâm phản ánh thời gian 

vừa qua.  

Báo Sức khỏe & Đời sống ( 15/7) đăng bài “Bước đầu làm rõ nguyên 

nhân nước vẩn đục ở Nghệ An”: Kết quả bước đầu, nước đầu vào từ sông Đào 

và sông Lam không có biến động nhiều so với các năm trước, có một vài chỉ số 

không đạt yêu cầu. Về nước sạch đầu ra, qua kết quả xét nghiệm định kỳ phát 

hiện từ 1 đến 3 chỉ số chưa đạt. Tuy nhiên, qua kiểm tra chất lượng nước tại nhà 

máy và chất lượng các hộ nhà dân là có sự chênh lệch về chỉ số xét nghiệm hóa 

học cả chỉ số về vật lý. Tại nhà máy chất lượng nước sạch cơ bản đảm bảo 

nhưng một số khu vực tại nhà dân nước có hiện tượng đục thậm chí rất đục. 

Nguyên nhân được xác định là do quá trình vận chuyển nước từ nhà máy đến 

các hộ gia đình. Chất lượng nước tại nhà máy vào các hộ gia đình là khác nhau, 

các khu vực khác nhau chất lượng nước cũng khác nhau. Ngoài ra, qua kiểm tra 

đối với chất lượng nước ở các hộ gia đình có 1 đến 4 thông số chưa đạt. Về trách 

nhiệm để xảy ra tình trạng chất lượng nước sinh hoạt không đảm bảo trong thời 

gian qua thuộc về Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An không kịp thời báo cáo 

UBND tỉnh và các cấp phản ánh tình trạng nước sinh hoạt không đảm bảo chất 

lượng. 

* Giao thông 
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Tạp chí diễn đàn doanh nghiệp ( 14/7) đăng bài “Nghệ An: “Xe quá 

khổ, quá tải gia tăng, có chiều hướng phức tạp”: Thời gian qua, nhiều nơi trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An, tình trạng xe quá khổ, quá tải ngang nhiên tung hoành 

trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã. Giám đốc Sở GTVT Hoàng Phú 

Hiền đề nghị UBND tỉnh Nghệ An thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành với 

lực lượng cảnh sát giao thông chủ trì; thông báo số điện thoại đường dây nóng 

trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, cung cấp các thông 

tin về xe chở quá tải, quá khổ; chấn chỉnh đạo đức công vụ đối với người đứng 

đầu các ngành, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm soát tải trọng 

xe. 

* Hoạt động nhân đạo  

Khởi công xây cầu vượt lũ cho bà con dân tộc thiểu số miền núi Nghệ 

An. CLB Tennis Báo chí Nghệ An vừa phối hợp với UBND xã Yên Thắng 

(huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu dân 

sinh vượt lũ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại bản Xốp Cốc. Bản Xốp 

Cốc (xã Yên Thắng, huyện Tương Dương) có khoảng hơn 150 hộ dân với 500 

nhân khẩu. Người dân tại bản này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, khi vào 

mùa mưa lũ, cả bản bị cô lập, chia cắt với bên ngoài. Nhất là việc đi lại, học tập 

của các em học sinh gặp lại càng muôn phần gian nan. Việc xây dựng cầu dân 

sinh vượt lũ sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, làm ăn và học tập cho các em học 

sinh không bị gián đoạn. Toàn bộ kinh phí xây dựng cầu do các thành viên CLB 

quyên góp và sự ủng hộ của một số nhà hảo tâm trên địa bàn. Ngoài tặng cầu 

dân sinh vượt lũ, CLB cũng trao tặng 30 phần quà cho người dân bản Xốp Cốc 

gồm 300 kg gạo và một số nhu yếu phẩm khác. 

-  1.500 người tham gia chương trình hiến máu tình nguyện 'Giọt 

hồng Xứ Nghệ" lần thứ X”: Sáng 17/7, tại thành phố Vinh, Ban Chỉ đạo vận 

động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu tình 

nguyện "Giọt hồng xứ Nghệ" lần thứ X- 2022. Với thông điệp “Hiến máu cứu 

người, sinh mệnh của bạn và tôi”, chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt 

hồng xứ Nghệ” lần thứ X năm 2022 đã thu hút gần 1.500 tình nguyện viên là 

cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên của các cơ quan, đơn vị, các 

tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thành phố Vinh hăng hái tham gia 

hiến máu. 

 * Một số thông tin khác   
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 VOV ( 15/7) đăng bài “Vì sao tỷ lệ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao 

động ở Nghệ An đạt thấp?”: Tỉnh Nghệ An có 18.000 lao động trong diện được 

hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Đến 

ngày 11/7, toàn tỉnh mới có 537 lao động được hỗ trợ với 770 triệu đồng, đạt tỷ 

lệ 3,5%. Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, tỉ lệ 

chi trả thấp là tình trạng chung của nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. 

Nguyên nhân là số lượng hồ sơ đề nghị được hỗ trợ rất thấp. Tâm lý lao động và 

người sử dụng lao động chờ đến 3 tháng mới lập hồ sơ đề nghị. Một số doanh 

nghiệp, cán bộ trực tiếp lập hồ sơ chưa có kinh nghiệm nên phải làm lại nhiều 

lần. Nguyên nhân chủ quan là do công tác tuyên truyền phổ biến cho người lao 

động về thủ tục triển khai chưa sâu sát, thường xuyên. 

 Tạp chí thời đại (15/7) đưa tin “Nghệ An hỗ trợ hơn 2,1 tỷ đồng phát 

triển du lịch cộng đồng cho 04 huyện, 04 bản và 12 hộ gia đình”: UBND tỉnh 

Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1989/QĐ.UBND về việc phê duyệt Danh 

sách các đối tượng được hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng cho 04 huyện, 04 

bản và 12 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022 với tổng số tiền hỗ 

trợ hơn 2,1 tỷ đồng. 04 bản được hỗ trợ chính sách phát triển du lịch cộng đồng 

theo Nghị quyết 07/2020/NQ-UBND năm 2022 gồm: Bản Long Thắng, xã Hạnh 

Dịch, huyện Quế Phong; Bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn; 

Bản Chọng Bùng, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp; Bản Bộng, xã Thành Sơn, 

huyện Anh Sơn. Các bản trên được hỗ trợ bộ nhạc cụ, trang phục truyền thống, 

hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn với tổng số tiền hỗ trợ là 220 triệu đồng. 04 

huyện được hỗ trợ chính sách phát triển chính sách phát triển du lịch theo Nghị 

quyết 07/2020/NQ-HĐND, năm 2022 gồm: Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Anh 

Sơn. Nội dung hỗ trợ gồm: Kinh phí tập huấn nghiệp vụ du lịch; kinh phí tuyên 

truyền, quảng bá, xúc tiến với tổng kinh phí hỗ trợ là 720 triệu đồng. 

 Tạp chí diễn đàn doanh nghiệp ( 15/7) đăng bài “Nghệ An: Tính mạng 

người dân đang bị "treo" dưới chân núi Đại Huệ”: Khoảng 70 hộ dân sống ở 

phía sườn đông núi Đại Huệ thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An 

ngày đêm lo lắng mỗi khi mùa mưa lũ đến. Nguyên nhân ở dãy núi này xuất 

hiện rãnh nứt lớn kéo dài đã 3 năm nay. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng 

đến nay vẫn chưa có phương án xử lý. Người dân ở đây cho rằng, nguyên nhân 

sạt lở núi có thể do tác động của việc khai thác đất ở sườn phía tây dãy núi này 

gây nên. Ông Cao Minh Lực, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Tây cho biết, ông 

mới được bổ nhiệm chưa nắm rõ việc chống sạt lở vách núi do Công ty TNHH 
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Phú Nguyên Hải thực hiện từ nhiều năm qua. Hiện, chưa có đánh giá nào của cơ 

quan chuyên môn nên chưa có cơ sở khẳng định việc khai thác đất của doanh 

nghiệp ở đây có liên quan đến vết nứt trên sườn núi phía đông hay không. 

 Báo Giao thông (19/7) đăng bài “Chuyện lạ ở Nghệ An: Lập “siêu 

ban” 5 năm không có dự án đầu tư nào”: Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh Nghệ 

An có quyết định số 678 thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình 

dân dụng và công nghiệp tỉnh (gọi là Ban QLDA dân dụng) trên cơ sở hợp nhất 

5 Ban QLDA đầu tư xây dựng trực thuộc 4 sở (Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, 

Y tế và GD&ĐT). trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 lại 

không có dự án đầu tư xây dựng cơ bản nào. rong khi đó, những sở ngành cũ lại 

đang “ôm” rất nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Các sở, ngành làm chủ đầu 

tư dự án xây dựng cơ bản vừa bất cập, vừa chồng chéo khi “vừa đá bóng vừa 

thổi còi”. Chưa hết, các sở ngành không có cán bộ chuyên môn về xây dựng mà 

chỉ đơn thuần là bác sĩ, thầy giáo… giao làm chủ đầu tư dự án thì trái với 

chuyên môn, chuyên ngành.  
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