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           TUẦN 38                   Từ ngày 15/9/2022 đến ngày 22/9/2022 

 

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

 

- Hoạt động của Đoàn Giám sát của Quốc hội tại các địa phương; 

- Chuyến công tác của đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Hàn Quốc Triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại 

giao Việt Nam - Hàn Quốc; 

- Ban Thường vụ Tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2022; 

- Chuẩn bị khởi công dự án sản xuất phụ tùng ô tô trị giá 200 triệu USD; 

- Thành phố Vinh thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước đạt 1.926 tỷ đồng; 

- 26/27 xã biên giới Nghệ An cơ bản đạt các tiêu chí xã sạch về ma tuý; 

- Tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar; 

- Sai phạm tại Dự án nuôi cá rô phi Isreal công nghệ cao tại xã Hưng Mỹ, 

huyện Hưng Nguyên; 

- Sớm giải quyết tình trạng chậm lương của hơn 1.700 giáo viên hợp đồng 

ở Nghệ An. 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ 

* Thông tin về hoạt động của Đoàn Giám sát của Quốc hội tại các địa 

phương 

- Sáng ngày 15/9, Đoàn Giám sát của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã 

làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về “việc thực hiện chính sách, 

pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài". Dự và chủ trì buổi làm việc, về 

phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn 

Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh. 

- Chiều ngày 15/9, Đoàn Giám sát Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do 

đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại làm Trưởng 

đoàn có cuộc giám sát tại một số đơn vị, công ty, doanh nghiệp trên tỉnh Nghệ 

An về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước 

ngoài. Đoàn có cuộc làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An (thuộc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).  
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- Chiều ngày 16/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức khảo sát và làm 

việc với UBND huyện Nghi Lộc để nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

chuyển đến thuộc thẩm quyền của giải quyết của UBND huyện Nghi Lộc. Dự 

cuộc làm việc có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thái Thị 

An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên 

trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Nhật Minh – đại biểu chuyên trách 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

* Thông tin về chuyến công tác của đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh tại Hàn Quốc. 

- Triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 

Việt Nam - Hàn Quốc, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Đình Long 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại 

Hàn Quốc từ ngày 14 - 19/9/2022. Ngày 16/9, trong khuôn khổ chuyến công tác 

tại Hàn Quốc, đoàn đã có buổi làm việc với ngài Yeom Tae Young - Phó tỉnh 

trưởng tỉnh Gyeonggi. 

- Chiều ngày 19/9, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại 

thành phố Gwangju, Hàn Quốc với sự tham dự của đại diện chính quyền thành 

phố và 100 đại biểu đến từ hơn 60 doanh nghiệp thành phố Gwangju với đa 

dạng các ngành nghề, lĩnh vực như sản xuất linh kiện ô tô, sản phẩm quang học, 

phần mềm ứng dụng, mỹ phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm,… 

- Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Hàn Quốc, chiều 20/9, đoàn 

công tác tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long làm trưởng 

đoàn cùng các thành viên đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại 

Hàn Quốc. Tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Nghệ An và đoàn xúc tiến 

đầu tư, thương mại do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương chủ trì có 

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng cùng cán bộ Đại sứ quán. 

- Chiều ngày 21/9, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Bùi Đình Long làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã tham dự Hội nghị 

kết nối đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tại Seoul, Hàn Quốc. Hội nghị do Cục Xúc 

tiến Thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam (Viettrade) phối hợp với Đại sứ 

quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Cơ quan xúc tiến Đầu tư và Thương mại Hàn 

Quốc (Kotra) đồng tổ chức. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Vũ Tùng - 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Shawn Chang - Tổng 

Giám đốc Invest Korea, Kotra tại Hàn Quốc; ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục 

Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Việt Nam, cùng đoàn công tác các tỉnh 

Nghệ An, Ninh Thuận, Thái Bình, Vĩnh Phúc và đông đảo các doanh nghiệp 

Việt Nam, Hàn Quốc. 
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* Một số thông tin nổi bật khác 

- Sáng ngày 15/9, tại Trung đoàn 764, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Bế mạc 

Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022. Tham dự lễ bế mạc có các 

đồng chí: Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính uỷ Bộ CHQS 

tỉnh cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh. Với sự chuẩn 

bị chu đáo, kỹ lưỡng, sau 2 ngày đua tài, gần 600 cán bộ, chiến sỹ đến từ 21 

huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh đã tự tin hoàn thành tốt các nội 

dung thi: điều lệnh đội ngũ; võ thuật chiến đấu dân quân tự vệ; thực hành xử trí 

tình huống bảo vệ các mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn; thi 3 môn quân sự phối 

hợp (bắn súng AK, ném lựu đạn và chạy vũ trang). 

- Kỷ niệm 250 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất Danh nhân văn hóa 

thế giới Hồ Xuân Hương, ngày 15/9, tại nhà thờ họ Hồ đại tộc xã Quỳnh Đôi, 

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quỳnh 

Lưu tổ chức chương trình thơ, nhạc Hồ Xuân Hương. Tham dự chương trình có 

các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường – 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An 

và huyện Quỳnh Lưu. 

- Sáng ngày 15/9, tại thị xã Cửa Lò, Hội Liên hiệp Phụ nữ hai tỉnh Nghệ 

An và Yên Bái phối hợp với Ban quản lý dự án Hagar tổ chức Hội thảo tổng kết 

dự án “Nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cải thiện việc tiếp 

cận dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới”, giai 

đoạn 2020 - 2022. Cùng dự có bà Trần Thị Bích Loan - Phó Vụ trưởng Vụ Bình 

đẳng giới - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bà Giang Thị Thu Thủy - 

Giám đốc Tổ chức Hagar quốc tế tại Việt Nam, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ 

hai tỉnh Nghệ An, Yên Bái; đại diện các sở, ban, ngành liên quan. Dự án “Nâng 

cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cải thiện việc tiếp cận dịch vụ hỗ 

trợ cho phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới” được triển khai từ 

năm 2020 tại 4 xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lương (huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An) 

và xã Bình Thuận, xã Minh An (huyện Văn Chấn - Yên Bái). 

- Ngày 15/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch 

UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022. Tham dự phiên 

tiếp công dân có đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban 

Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, thành phố 

Vinh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp công dân Trương Như 

Đạt (trú khối 12, phường Cửa Nam, TP. Vinh). Ông Đạt kiến nghị UBND TP. 

Vinh làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông tại 

thửa số 55 và 56, tờ bản đồ số 14, khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP. Vinh. 
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- Sáng ngày 15/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt 

Nam phối hợp với UBMTTQ các tỉnh, thành tổ chức hội nghị phản biện xã hội 

đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung 

ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì. Tại điểm cầu 

Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An chủ trì. 

- Sáng ngày 16/9, tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2022, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và 

giáo dục nghề nghiệp năm học 2021 - 2022; nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. 

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 một số ban Đảng Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. 

- Sáng ngày 16/9, tại thành phố Vinh, Hội truyền thống Trường Sơn – 

Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm 

kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hội, về phía Hội truyền thống Trường Sơn – 

Đường Hồ Chí Minh Việt Nam có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội; Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - Phó Chủ tịch Hội. Về phía 

tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ 

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

ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và 250 đại biểu là cán bộ, hội viên tiêu biểu 

trong toàn tỉnh. 

- Chiều ngày 17/9, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng 

quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải do Thủ tướng Chính phủ Phạm 

Minh Chính làm Trưởng ban chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc lần 2. Tại 

điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh chủ trì. Tham dự phiên họp, có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên 

quan và thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu. 

- Chiều ngày 19/9, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc của UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến 

dự thảo đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030. 

- Sáng ngày 20/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu, UBND tỉnh Nghệ An có buổi làm việc 

với Văn phòng tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình 

phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) về các dự án sinh kế UNDP tại miền Tây 

Nghệ An. Về phía đoàn công tác, có bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Điều phối 

viên Quốc gia, Chương trình tài trợ nhỏ, Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương 
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trình phát triển Liên Hợp Quốc; ông Hứa Đức Nhị - Chủ tịch Hội Chủ rừng Việt 

Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Sáng ngày 20/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban toàn tỉnh về công 

tác giải ngân vốn đầu tư công. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh 

uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có đồng chí Lê 

Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh; Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan. Chủ tịch UBND 

tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, mặc dù lãnh đạo UBND tỉnh đã quan tâm chỉ 

đạo, kiểm tra, thúc đẩy, đến thời điểm này, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 

của tỉnh rất chậm, tỷ lệ đạt thấp so với mức bình quân chung của cả nước.  

- Chiều ngày 20/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ 

tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông nhằm đánh 

giá kết quả hoạt động của ngành trong 8 tháng đầu năm 2022, kế hoạch hoạt 

động 4 tháng cuối năm 2022 và trọng tâm công tác đến năm 2024. Cùng dự cuộc 

làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 

Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.  

- Chiều ngày 20/9, đoàn giám sát của HĐND tỉnh có cuộc làm việc với 

UBND huyện Quỳ Hợp theo chương trình giám sát chuyên đề về công tác quản 

lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Như 

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

trưởng đoàn giám sát. Tham gia đoàn có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện một 

số sở, ngành cấp tỉnh.  

- Ngày 20/9, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống khai 

thác hải sản trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU) thực hiện 

các khuyến cáo của Uỷ ban châu Âu (EC), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng 

định, Việt Nam không cho phép và sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm 

mọi vi phạm về khai thác IUU. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến cấp xã của 

28 tỉnh, thành phố ven biển. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu 

- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 

KINH TẾ - ĐẦU TƯ 

* Dự án 

Tạp chí Nhà đầu tư (15/9) đưa tin “Nghệ An chuẩn bị khởi công dự án 

sản xuất phụ tùng ô tô trị giá 200 triệu USD”: Thông tin từ Ban quản lý KKT 

Đông Nam Nghệ An cho biết, dự án Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện 

tử và phụ tùng ô tô Juteng của Tập đoàn Quốc tế Ju Teng tại KCN Hoàng Mai I 

sẽ được khởi công vào sáng ngày 22/9 tới đây. Dự án này được UBND tỉnh 
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Nghệ An trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào ngày ngày 30/12/2021, do 

công ty Excel Smart Global Limited thuộc Tập đoàn Quốc tế Ju Teng (Đài 

Loan) làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là sản xuất linh kiện điện tử, máy vi 

tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; Sản xuất các cấu kiện kim loại, các sản 

phẩm từ plastic; Gia công cơ khí; Sản xuất phụ tùng, bộ phận phụ trợ cho xe ô 

tô, xe có động cơ và các sản phẩm cấu kiện khác. Dự án có diện tích 120ha, tổng 

vốn đầu tư khoảng 4.627 tỷ đồng, tương đương 200 triệu USD, trong đó, vốn 

góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 925,4 tỷ đồng (tương đương 40 triệu 

USD), chiếm tỷ lệ 20% tổng vốn đầu tư; vốn huy động 3.701,6 tỷ đồng, tương 

đương 160 triệu USD. 

Tạp chí Môi trường và Đô thị (18/9) đưa tin “Nghệ An: Thành lập 

Đoàn liên ngành kiểm tra 30 ngày sau loạt bài MTĐT phản ánh”: UBND tỉnh 

Nghệ An đã ký QĐ thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý Dự án 

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

Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư tại phường Hưng Dũng, TP 

Vinh. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, 

đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở và pháp luật có liên quan trong 

việc thực hiện Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung 

cư cao tầng tại tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh đối với Tổng Công ty 

Hợp tác kinh tế Việt Lào và các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào. Kiểm tra, rà soát các hồ sơ 

thủ tục của các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đối với Dự án Khu dịch vụ 

thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng 

Dũng, thành phố Vinh. Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát; tham mưu 

UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung này cũng được 

Báo Nghệ An đưa tin. 

Báo Nghệ An (18/9) đưa tin “Nghệ An: Thông qua chủ trương đầu tư 

nhà máy sản xuất giày, dép 30 triệu USD tại Yên Thành”: Tại phiên họp 

thường kỳ tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương cho phép 

đầu tư dự án Nhà máy giày Ever Plus Nghệ An có tổng mức đầu tư 30 triệu 

USD (tương đương 690 tỷ đồng) tại huyện Yên Thành. Đây là dự án vốn đầu tư 

nước ngoài (FDI) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công các loại giày, dép 

và nguyên phụ liệu giày dép các loại phục vụ xuất khẩu có công suất 6 triệu sản 

phẩm/năm. 

* Kinh tế 
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Báo Nghệ An (15/9) đưa tin “Thành phố Vinh thu ngân sách 9 tháng 

đầu năm ước đạt 1.926 tỷ đồng”: Theo báo cáo của thành phố Vinh, 9 tháng 

đầu năm thu ngân sách của thành phố ước đạt 1.926 tỷ đồng, đạt 92,9% kế 

hoạch tỉnh giao. Lãnh đạo thành phố cho biết: 9 tháng qua, thành phố đã tập 

trung hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh 

nghiệp. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư 

công. Thành phố đã hoàn thành 75/112 công trình dở dang trong kế hoạch đầu tư 

công 2022. Dự kiến giải ngân nguồn thành phố đạt 460,0 tỷ đồng/1.610,7 tỷ 

đồng, đạt 28,6%. Thành phố cũng đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 

2022 nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh, dự kiến giải ngân nguồn tỉnh đạt 17,8 

tỷ đồng kế hoạch điều chỉnh, đạt 20,3%. Bên cạnh đó, hoàn thành các công trình 

chống ngập úng: Trường Thi, khu vực Bắc đường Nguyễn Thái Học, tuyến 

mương nhằm kết nối hạ tầng kỹ thuật Hào Thành cổ,... Hoàn thành phê duyệt 

quyết toán ngân sách cho 130/130 đơn vị. 

Báo Nghệ An (15/9) đăng bài “Thủ phủ cam Phủ Quỳ có nguy cơ mai 

một”: Từng được mệnh danh là “cây tỷ phú”, đem lại sự giàu có nhanh chóng 

cho một số hộ nông dân, tuy nhiên thủ phủ cam Phủ Quỳ ở huyện Quỳ Hợp 

đang lâm vào cảnh lụi tàn, nhiều hộ dân phá cam để chuyển đổi sang cây trồng 

khác. Ông Quán Vi Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết thêm: 

Sau thời gian dài trồng cam ở vùng Phủ Quỳ, đất đai đã bị thoái hoá nhiễm 

bệnh, vì vậy cần phải cho đất “nghỉ” một thời gian, sau khi cải tạo được đất 

“sạch” mới tiếp tục trồng cam là hợp lý. Để tìm hướng đi cho cây cam hiệu quả, 

cần xử lý triệt để các mầm bệnh gây hại cam. 

Báo Nghệ An (16/9) đưa tin “Đôn đốc tiến độ xây dựng nông thôn mới 

ở Nghĩa Đàn”:  Năm 2022, huyện Nghĩa Đàn có 3 xã đăng ký về đích nông 

thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu đó, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân 

dân các địa phương tích cực chung tay hoàn thành từng tiêu chí. Huyện Nghĩa 

Đàn có 17/22 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2022, huyện 

có 3 xã đăng ký về đích gồm: Nghĩa Yên, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai (trong 5 xã 

chưa về đích Nghĩa Yên, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lạc, Nghĩa Mai). Cùng 

đó, xã Nghĩa Bình đăng ký xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đôn đốc thực hiện mục tiêu đề ra, từ đầu năm đến nay, huyện Nghĩa Đàn ban 

hành hàng chục công văn, tổ chức nhiều cuộc họp với các xã đôn đốc thực hiện 

các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Cùng đó, tiếp tục vận động các ban, 

ngành, đoàn thể cấp huyện huy động gần 132 triệu đồng chung tay giúp đỡ các 

thôn, xóm, xã xây dựng nông thôn mới. 
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Báo Nghệ An (17/9) đưa tin “Nghệ An: Hỗ trợ phí bảo hiểm nông 

nghiệp cho 5 huyện”: Trên cơ sở Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 

của Chính phủ về Bảo hiểm nông nghiệp; Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 

9/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm 

nông nghiệp, ngày 15/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 

2786/QĐ-UBND, quy định rõ những địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông 

nghiệp. Theo đó, có 5 huyện được hỗ trợ gồm: Diễn Châu, Yên Thành, Anh 

Sơn, Quỳ Châu và Tương Dương.  

* Một số thông tin khác 

Báo Kinh tế và Đô thị (16/9) đăng bài “Nghệ An: Thanh tra chỉ rõ 

nhiều sai phạm tại huyện Hưng Nguyên”: Ngày 12/7/2022, Thanh tra tỉnh 

Nghệ An ban hành Kết luận thanh tra số 39/KL-TTR ngày 12/7/2022 về công 

tác điều hành, quản lý Ngân sách tại huyện Hưng Nguyên, trách nhiệm việc thực 

hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống 

tham nhũng tại huyện Hưng Nguyên. Theo kết luận, sau khi thanh tra 64 công 

trình giai đoạn 2020-2021 do UBND huyện, UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu 

tư, với tổng giá trị xây lắp lên tới trên 259 tỷ đồng thì cả 64 công trình đều có số 

liệu quyết toán chưa chính xác với số tiền trên 2,9 tỷ đồng (trong đó kiến nghị 

thu hồi gần 1,5 tỷ đồng; kiến nghị quyết toán vốn đầu tư số tiền gần 1,5 tỷ 

đồng). Thu hồi từ 35 công trình đã quyết toán vốn đầu tư hoàn thành là hơn 1 tỷ 

đồng (bao gồm việc sai phần khối lượng và cả thuế GTGT chưa nộp), Thanh tra 

kiến nghị thu hồi toàn bộ số tiền này. Sai phạm từ 29 công trình quyết toán A - 

B (tức giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng) với số tiền trên 1,9 tỷ đồng. Thanh 

tra kiến nghị giảm trừ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với số tiền gần 1,5 tỷ 

đồng, đồng thời thu hồi số tiền thuế GTGT đơn vị chưa nộp là hơn 468 triệu 

đồng… 

Tạp chí Người đưa tin pháp luật (16/9) đăng bài “Dự án Bệnh viện Đa 

khoa hữu nghị Nghệ An giai đoạn 2 và những khoản nợ thuế khó đòi”: Sau 

nhiều năm chậm tiến độ và chậm đi vào hoạt động như dự kiến, Dự án Bệnh 

viện HNĐK Nghệ An giai đoạn 2, địa chỉ KM 5, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh chỉ 

mới cơ bản hoàn thành việc thi công phần thô của công trình. Tính từ tháng 

1/2020, Dự án công - tư lớn nhất Bắc Trung bộ này đã phải tạm dừng từ đó cho 

đến nay. Ngoài việc nợ ngân hàng, chủ đầu tư dự án này đang vướng vào khoản 

nợ thuế ngày càng lớn và trở thành con nợ “khó đòi”. Thông tin từ Cục Thuế 

tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến 31/5, Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa 

Nghệ An đang nợ thuế lên đến hơn 4,8 tỷ đồng (số nợ thuộc trường hợp cưỡng 

chế 4,761 tỷ đồng).  
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Tạp chí Đời sống và Pháp luật (17/9) đăng bài “Nghệ An: Hộ kinh 

doanh ki-ốt bãi biển Cửa Lò tự tháo dỡ trả mặt bằng”: Mặc dù chưa đến thời 

điểm yêu cầu bắt buộc phải tháo dỡ, tuy nhiên một số hộ dân kinh doanh ở bãi 

biển Cửa Lò đã tự giác tháo dỡ ki-ốt của mình. Theo kế hoạch, từ ngày 30/9 đến 

30/10, các hộ kinh doanh sẽ tự tháo dỡ, thu gom đồ đạc và trả mặt bằng cho thị 

xã. Từ ngày 30/10 đến 30/12, thị xã Cửa Lò sẽ dọn dẹp, san ủi mặt bằng, thu 

gom vật liệu, rác thải. Sau khi thu hồi, giải tỏa các ki-ốt, Ban Quản lý đô thị Cửa 

Lò sẽ sửa chữa 10 nhà vệ sinh và tắm nước ngọt công cộng (có thu phí) trên lâm 

viên cùng với khoảng 10 khu vệ sinh và tắm nước ngọt của các kiốt cũ được giữ 

lại để phục vụ tắm nước ngọt cho du khách. 

Báo Xây dựng (17/9) đăng bài “Nghệ An: Để dự án thi công “sai phạm 

chồng sai phạm”, trách nhiệm của chính quyền ở đâu?”: Dự án nuôi cá rô phi 

Isreal công nghệ cao triển khai tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên được 

UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2333/QĐ-

UBND ngày 01/6/2017. Dự án do Công ty Cổ phần Synot Asean làm chủ đầu tư 

(người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Như Ý) có tổng số diện tích 7ha, với số 

vốn đầu tư dự kiến là gần 51 tỷ đồng. Dự án được thực hiện theo chủ trương cơ 

cấu lại ngành Nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, thay vì thực hiện nghiêm túc 

chủ trương đầu tư, phê duyệt chi tiết 1/500 mà UBND tỉnh Nghệ An đã phê 

duyệt, chủ đầu tư Dự án nuôi cá rô phi Isreal công nghệ cao này lại ngang nhiên 

thi công nhiều hạng mục công trình mà mục đích sử dụng không phải phục vụ 

cho dự án nông nghiệp. Bởi với một diện tích rộng gần 7ha, phía chủ đầu tư đã 

xây dựng nhiều hạng mục không phép như: Ngọn núi nhân tạo lớn mang tên 

Ngũ Phúc ở phía Tây của dự án, 3 sân bóng đá nhân tạo cỡ lớn và đưa vào sử 

dụng khoảng trung tuần tháng 9/2020. Trong khi đó, những hạng mục được phê 

duyệt như đào ao nuôi cá rô phi thì phía chủ đầu tư làm cầm chừng và đang xin 

điều chỉnh nhỏ hơn nhiều so với quy hoạch được phê duyệt ban đầu. 

Cũng liên quan đến thông tin này, báo Tuổi trẻ (19/9) đăng bài “Chủ 'khu 

sinh thái 7 kỳ quan thế giới’: 'Nếu tỉnh bắt tháo dỡ sẽ kêu ra trung ương'”: Ông 

Nguyễn Như Ý - giám đốc Công ty cổ phần Synot Asean, chủ đầu tư dự án nuôi 

cá rô phi Israel, huyện Hưng Nguyên cho biết, năm 2016, Công ty được tỉnh kêu 

gọi thu hút đầu tư dự án nông nghiệp ở khu vực xã Hưng Mỹ, huyện Hưng 

Nguyên. Thời điểm đó, nơi đây là đất bỏ hoang không sản xuất, cỏ mọc um tùm, 

chỉ một phần nhỏ được người dân trồng lúa (1 vụ/năm) nhưng hiệu quả rất thấp. 

Ông nói công ty đã đầu tư hàng chục tỉ đồng để xây dựng hệ thống ao hồ cùng 

nhiều hạng mục để xây mô hình nuôi trồng thủy sản, nuôi cá rô phi Israel công 

nghệ cao, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Theo ông Ý, trong 



10 

 

quá trình sản xuất và phát triển nuôi trồng thủy sản, nhận thấy tiềm năng du lịch 

sinh thái tại đây, công ty đã đầu tư xây thêm một số hạng mục dịch vụ khác như 

sân tập golf, làm mô hình 7 kỳ quan thế giới… Việc tỉnh chưa chấp thuận điều 

chỉnh quy hoạch nhưng công ty đã xây dựng các công trình này, ông Ý giải thích 

lúc trình hồ sơ lên các sở, ban ngành, công ty cho rằng đã được cơ quan chuyên 

môn đồng ý nên công ty "vừa làm vừa xin điều chỉnh để tránh lãng phí nguồn 

lực đầu tư". 

VĂN HÓA - XÃ HỘI 

* Giáo dục 

Báo Nghệ An (18/9) đưa tin “Nghệ An sẽ tiếp nhận học sinh Lào sang 

học trung học phổ thông”: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy cho chủ trương tỉnh Nghệ An bổ sung cấp học bổng và chỉ đạo tổ 

chức dạy học Chương trình giáo dục trung học phổ thông cho lưu học sinh Lào 

sang học tập tại Nghệ An, dự kiến, bắt đầu từ năm học 2023-2024, khoảng 120 

học sinh mỗi năm học. Đối tượng là học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở được 

lựa chọn tại các tỉnh của Lào có chung đường biên giới với tỉnh Nghệ An sang 

học tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An một năm học. Sau đó lựa 

chọn học sinh có năng lực tiếng Anh học chương trình giáo dục phổ thông trung 

học tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế tại Trường thực hành sư phạm Nghệ 

An (dự kiến một lớp mỗi năm học) và những học sinh còn lại sẽ học chương 

trình giáo dục phổ thông trung học tại Nghệ An. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 

thống nhất cao với đề xuất này, theo đó ngoài tiếp nhận học sinh 3 tỉnh của Lào 

có chung đường biên giới là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, cần 

nghiên cứu bổ sung thêm học sinh các tỉnh có mối quan hệ hợp tác như các tỉnh 

Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, Xay Sổm Bun. 

Báo Nghệ An (20/9) đăng bài “Sớm giải quyết tình trạng chậm lương 

của hơn 1.700 giáo viên hợp đồng ở Nghệ An”: Thời gian gần đây, giáo viên 

mầm non ở nhiều địa phương đồng loạt phản ánh bức xúc về việc họ bị chậm trả 

lương suốt nhiều tháng qua. Không được trả lương đều đặn, tương lai lại mịt 

mờ, đó là tình cảnh chung đang khiến hơn 1.700 giáo viên hợp đồng dạng 06 và 

09 trên địa bàn tỉnh hoang mang... Tháng 7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã 

thông qua Nghị quyết số 16. Theo đó, toàn bộ giáo viên mầm non hợp đồng 06 

và 09 sẽ được hưởng lương từ ngân sách của tỉnh. Cụ thể, ngân sách tỉnh sẽ hỗ 

trợ một lần với mức kinh phí tối đa 100 triệu đồng/người cho đối tượng giáo 

viên mầm non; Hỗ trợ 100% kinh phí để chi trả các chế độ, chính sách (như viên 

chức) cho đối tượng giáo viên mầm non kể từ ngày 1/9/2022 đến ngày 

31/12/2025... Ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho 
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biết, việc ban hành Nghị quyết số 16 đã tháo gỡ khó khăn cho ngành và các địa 

phương trong việc giải quyết chế độ cho giáo viên mầm non. Tuy nhiên, việc chi 

trả phải thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn, quy định và quy trình. 

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

* Giao thông 

Báo Nghệ An (15/9) đăng bài “Nghệ An: 6 bản ở Kỳ Sơn đường vào 

khó khăn, xe máy đã vào tiếp tế”: Sáng ngày 15/9, ông Thò Bá Rê – Phó Chủ 

tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: “Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các lực lượng 

chức năng và người dân tích cực dọn dẹp, khai thông các điểm nghẽn trên các 

tuyến đường, hỗ trợ các đơn vị và gia đình khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn 

định cuộc sống”. Đến sáng ngày 15/9, còn 6 bản đường vào khó khăn, nhưng xe 

máy đã có thể tiếp cận để tiếp tế các nhu yếu phẩm, các điểm trường đã đón học 

sinh trở lại. Đây là sự nỗ lực mang lại hiệu quả rất lớn, vì vào trưa ngày 14.9, 

toàn huyện vẫn còn 16 bản bị cô lập hoàn toàn, 5 điểm trường chưa thể đón 

được học sinh. Mưa lũ, sạt lở đất đã làm cho việc đi lại ở nhiều địa bàn thuộc 

huyện Kỳ Sơn vốn đã khó khăn nay lại càng thêm gian nan, vất vả. Công tác 

khắc phục được tiến hành khẩn trương, các lực lượng, phương tiện làm việc 

xuyên đêm. Tuy nhiên, với khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, việc khắc phục hậu 

quả cần thời gian.  

Báo Nghệ An (17/9) đăng bài “Khó khăn trong khắc phục sạt lở các 

tuyến giao thông ở Kỳ Sơn”: Trước diễn biến thất thường của mưa lũ, UBND 

huyện Kỳ Sơn chỉ đạo UBND các xã Mường Típ, Mường Ải, Bảo Nam, thị trấn 

Mường Xén (các xã này nằm trong vùng xung yếu) chủ động theo dõi diễn biến 

của mưa để sơ tán người dân đến nơi an toàn. Các địa phương đã huy động tổng 

lực máy móc, lực lượng dân quân, đoàn thanh niên thực hiện phương châm "4 

tại chỗ" để thông các tuyến giao thông trong khả năng của các địa phương, hỗ 

trợ nhân lực tập trung tại 2 điểm trường của Chiêu Lưu để dọn dẹp bùn đất thuận 

lợi cho các cháu học sinh đến trường… Quốc lộ 7A đoạn qua huyện Kỳ Sơn thời 

điểm này cũng còn khá nhiều điểm sạt lở, chưa được xử lý. Ông Nguyễn Xuân 

Lương - Hạt trưởng hạt Quản lý đường bộ Kỳ Sơn cho biết, sau những đợt mưa 

to vừa qua, trên Quốc lộ 7A có hàng chục điểm sạt lở, trong đó, có những điểm 

sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng đất, đá sạt lở xuống lòng đường ước 24 nghìn 

m3, đơn vị đã huy động toàn bộ phương tiện máy móc để san gạt suốt cả tuần 

nay nhưng vẫn chưa xong. Đến ngày 16/9, đơn vị đã xử lý được 70% khối lượng 

đất, đá sạt lở. Đối với điểm sạt lở ta luy âm tại Km 188+870, đơn vị đã báo cáo 

với Tổng cục Đường bộ vào kiểm tra, sẽ có giải pháp xử lý sau. 

Các thông tin trên cũng được Đài PTTH Nghệ An đưa tin. 



12 

 

* An ninh - Pháp luật 

  Báo Giao thông (15/9) đưa tin “Tạm đình chỉ mỏ đá nổ mìn làm hư 

hỏng nhà dân, khiến 1 cháu bé bị thương”: Liên quan đến vụ nổ mìn làm đá 

văng xuống nhà dân ở bản Kim Đa (xã Phà Đánh) làm 1 cháu bé bị thương, 

UBND huyện đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động tại mỏ đá của Công ty 

TNHH Hồng Trường. Sau khi nhận được thông tin, UBND huyện đã giao các 

phòng ban chuyên môn phối hợp với chính quyền xã Phà Đánh xuống hiện 

trường kiểm tra. UBND huyện đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động tại mỏ đá 

của Công ty TNHH Hồng Trường để chờ xin ý kiến của các sở ngành chuyên 

môn. UBND huyện cũng giao xã Phà Đánh giám sát việc chấp hành yêu cầu của 

đoàn kiểm tra đối với Công ty TNHH Hồng Trường.  

Liên quan đến vụ việc này, báo Nghệ An đưa tin “Đề nghị lập đoàn kiểm 

tra mỏ đá nổ mìn làm hư hỏng nhà dân ở huyện Kỳ Sơn”: Theo đó, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra các hồ sơ có liên quan đến việc sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH Hồng Trường nói chung và vụ 

nổ vào lúc 11h ngày 14/9 nói riêng. 

Báo Nghệ An (15/9) đưa tin “Nghệ An: Cửa hàng xăng dầu bị phạt 15 

triệu đồng vì ngừng bán cho khách”: Ngày 16/9, Thanh tra Sở Công thương đã 

xử phạt Doanh nghiệp tư nhân Bính Tứ (xóm 3, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) 

15 triệu đồng vì đóng cửa cây xăng. Động thái này diễn ra sau khi lực lượng này 

thanh tra đột xuất hoạt động kinh doanh xăng dầu và các quy định khác có liên 

quan đối với một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại cây xăng 

Bính Tứ của Doanh nghiệp tư nhân Bính Tứ, đoàn đã lập biên bản vi phạm hành 

chính với hành vi không thực hiện bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo quy định. 

Báo Nghệ An (15/9) đưa tin “Nghệ An tổng kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh karaoke, quán bar”: Bắt đầu từ ngày 12/9, Phòng Cảnh sát PCCC-

CNCH, Công an các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra tại 

các cơ sở kinh doanh karaoke, bar, pub được phân cấp quản lý. Theo đó, tại các 

cơ sở, các đoàn đã tiến hành kiểm tra giấy phép kinh doanh và hồ sơ pháp lý; hệ 

thống, phương tiện phòng và chữa cháy; các điều kiện an toàn thoát nạn...  

Đài PTTH Nghệ An (19/9) đưa tin “Nữ sinh bị bạn tát liên tiếp vào mặt 

ngay trong lớp học”: Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh 

một nữ sinh đã lao vào tát bạn cùng lớp tới tấp. Đáng chú ý, thời điểm này có 

nhiều học sinh xung quanh chứng kiến nhưng không ai can ngăn. Qua tìm hiểu, 

sự việc được xác định xảy ra tại lớp 10C6, Trường THPT Anh Sơn 3, đóng trên 
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địa bàn xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn. Thông tin từ thầy Nguyễn Anh Dũng, 

Hiệu trưởng Trường THPT Anh Sơn 3, cho biết nhà trường đã mời giáo viên 

chủ nhiệm, các phụ huynh và học sinh có liên quan vụ việc đến văn phòng 

trường để giải quyết. 

* Một số thông tin khác 

Báo Nghệ An (18/9) đưa tin “26/27 xã biên giới Nghệ An cơ bản đạt 

các tiêu chí xã sạch về ma tuý”:  UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường triển khai các 

giải pháp chuyển hoá, đấu tranh, “làm sạch” ma tuý tại các xã, phường, thị trấn 

và thu được những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, công an tỉnh đã triển khai 

quyết liệt, hiệu quả đề án xây dựng “xã biên giới sạch về ma tuý” tại 27 xã biên 

giới. Sau gần 5 tháng triển khai đề án, có 26/27 xã biên giới cơ bản đạt các tiêu 

chí xã biên giới sạch về ma tuý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.  

Báo Đại Đoàn kết (19/9) đăng bài “Sạt lở bờ sông, hàng chục hộ dân bị 

đe dọa”:  Cứ đến mùa mưa, lũ, hàng chục hộ dân bản Minh Tiến, xã Châu Tiến, 

huyện Quỳ Châu lại ám ảnh nỗi lo sạt lở. Dù nhiều lần kiến nghị, kêu cứu nhưng 

hơn 3 năm qua, tình trạng sạt lở vẫn không dừng lại, trong khi chính quyền vẫn 

chưa có biện pháp hữu hiệu để xử lý. Theo nhiều hộ dân tại bản Minh Tiến, 

nguyên nhân chính là do nhà máy Thủy điện Châu Thắng quá trình xả lũ, dòng 

nước đâm thẳng vào dải đất dài 1.000m, nơi có 22 gia đình sinh sống, khiến khu 

vực này bị nằm trong tầm “hủy diệt” của dòng nước. Ông Lê Hải Lý - Phó Chủ 

tịch UBND huyện cho biết, trước tình trạng sạt lở dọc bờ sông Dinh đoạn qua 

bản Minh Tiến, khiến 22 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 4 hộ bị sụt lún, nứt 

nẻ nhà cửa ở mức nghiêm trọng. Huyện đã lập đoàn kiểm tra, sau đó kêu gọi 

doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho một số hộ dân để tự mua vật liệu kè chống sạt 

lở. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở vẫn xảy ra nghiêm trọng hơn.  

Đài PTTH Nghệ An (19/9) đưa tin “Hai cháu bé mất tích khi đi tắm 

biển”: Khoảng hơn 18h ngày 18/9, trong lúc tắm biển Diễn Thành (xã Diễn 

Thành, huyện Diễn Châu), 4 cháu bé không may bị dòng nước biển cuốn ra xa, 2 

em may mắn bơi được vào bờ, còn 2 em đuối nước, mất tích. Nhận được thông 

tin, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng 

các phương tiện, phối hợp với lực lượng chức năng UBND huyện Diễn Châu và 

xã Diễn Thành tổ chức tìm kiếm. 

Báo Nghệ An (19/9) đăng bài “Đồng hồ vẫn quay khi không sử dụng 

nước”: Nhiều hộ dân phường Hưng Bình, thành phố Vinh thắc mắc việc gia 

đình đã khoá toàn bộ vòi xả nước mà đồng hồ đo lường nước vẫn quay đều. Một 



14 

 

số hộ dân dọc đường Vĩnh Yên cũng bày tỏ đồng tình và khẳng định tình trạng 

dù không xả nước nhưng đồng hồ đo lường vẫn quay là có thật.  

Báo Giao thông (20/9) đưa tin “6 con tê giác chết bất thường trong 

Khu sinh thái Mường Thanh”: Tối ngày 20/9, một lãnh đạo xã Diễn Lâm 

(huyện Diễn Châu) xác nhận 6 con tê giác trong Khu sinh thái Mường Thanh 

Diễn Lâm bị chết. Được biết, tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm có 9 

con tê giác được mua từ nước ngoài về phục vụ du lịch nhiều năm nay. 6 con bị 

chết vào ngày 16/9, 3 con còn lại đang được theo dõi chặt chẽ. Tê giác là loài 

động vật quý hiếm, thuộc dạng nguy cấp. 
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