
 

 

           TUẦN 39      Từ ngày  22/9/2022 đến ngày   28/92022 

 

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

 

 - Công tác chỉ đạo, ứng phó với tình hình diễn biến cơn bão Noru 

 - Một số hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh 

 - Thanh tra Nghệ An quyết định thu hồi hơn 4,2 tỷ đồng do phát hiện 

sai phạm tại huyện Diễn Châu 

 - Người dân không đồng thuận trong việc quy hoạch mỏ đất san lấp ở 

Diễn Châu vì lo ảnh hưởng môi trường 

 - 19 hộ dân ở xã Yên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An mòn mỏi chờ bìa đỏ vì 

vướng địa giới hành chính  

 - Vì sao nhiều dự án tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm? 

 - Dự án xây dựng Trường cao đẳng VH-NT Nghệ An kéo dài 11 năm 

vẫn còn bỏ dở. 

 - Sở Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn các trường học về các khoản thu 

 

 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ 

 

* Một số hoạt động nổi bật 

Ngày 23/9, đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ chủ trì 

Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 với chủ đề: "Chuyển đổi số - 

động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực 

hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022". Tại điểm cầu Nghệ An, các 

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

Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. hát 

biểu tại Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Đức Trung cho biết, Nghệ An hiện có 864 hợp tác xã, trong đó có 
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khoảng 57% hợp tác xã sản xuất kinh doanh khá tốt; 35 hợp tác xã nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao và 47 hợp tác xã có sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. 

Ngày 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị 

"Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội 

nhập". Cùng dự hội nghị, tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ có Phó Thủ tướng 

Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu; 

các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước… Tại điểm cầu Nghệ An, 

đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng sự tham gia của 

lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

 Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương những học sinh ưu tú có thành tích xuất 

sắc. Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2022; nhằm tôn vinh, biểu dương các tấm gương học sinh tiêu biểu toàn diện 

trong học tập, rèn luyện và phát triển thể chất; ngày 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh 

Đoàn Nghệ An đã tổ chức Lễ tuyên dương Học sinh 3 tốt, Học sinh 3 rèn luyện 

cấp tỉnh năm học 2021 - 2022. Đây là những học sinh ưu tú, có thành tích xuất 

sắc trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và 

phong trào thanh niên; đạt các tiêu chí về đạo đức, tay nghề và thể lực tốt. 

Ngày 23/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ 

huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ 

An đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống 

mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Tham dự có 22 điểm cầu gồm: Điểm cầu sở chỉ huy 

trung tâm, 19 điểm cầu ở các huyện, thị, thành và 2 điểm cầu ở Đảo Mắt, Đảo 

Ngư. 

Ngày 23/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Luật 

Đấu giá tài sản năm 2016. Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Công Hoan - Phó 

Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các huyện, 

thành, thị, cơ quan, đơn vị liên quan. 

Ngày 23/9, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt 

Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh; Công an tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống vẻ vang, gương mẫu đi 

đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”. Tham dự hội 

nghị có Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư 

Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; các 

đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh; đại diện cấp ủy, lãnh 

đạo các chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ Công an tỉnh… 
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Ngày 23/9, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, 

địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04 năm 2019 quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Hội nghị do đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy 

viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì; cùng 

đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê 

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

UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành và một số địa phương tham dự 

trực tuyến.S 

Ngày 23/9, tại TP. Vinh, Cục Hải quan Nghệ An tổ chức đối thoại với các 

doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp làm dịch vụ xuất, nhập khẩu trên địa bàn. 

Ông Chu Quang Hải - Cục trưởng Cục Hải quan chủ trì buổi đối thoại. Cùng dự 

có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, các 

hội doanh nghiệp, đại diện các nhà kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và trên 

40 doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp làm dịch vụ xuất, nhập khẩu. 

Ngày 24/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An tổ chức Đại hội 

thành lập Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An. Dự Đại hội có đồng chí Bùi 

Văn Nghị - Trưởng ban châu Mỹ, Ủy viên Ban Thường vụ, Liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị Việt Nam; Đại sứ Phạm Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ 

Ngoại giao, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt - Mỹ Việt Nam; Ông 

Tenzin Dawa Thargay - đại diện Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt 

Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn 

Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng Ban 

Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.  

Ngày 24/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô 

tô, xe gắn máy an toàn đầu năm học 2022-2023. Tại điểm cầu trung tâm ở 

Trường Đại học Thái Nguyên có sự tham gia của bà Ngô Thị Minh - Thứ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy 

ban An toàn giao thông Quốc gia; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung 

ương. Tại điểm cầu Nghệ An, sự kiện có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát 

giao thông, Công an tỉnh và các em học sinh Trường THPT Hà Huy Tập.  

Ngày 24/9, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với 

Ban Thường vụ Thành đoàn Vinh tổ chức Lễ Tổng kết Chiến dịch “Thanh niên 
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tình nguyện hè” năm 2022. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay được 

tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh và Thành đoàn Vinh phối hợp toàn diện trong 

công tác chỉ đạo từ cơ sở, tiến hành ra quân, tổng kết cùng nhau, đồng hành thực 

hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, có giá trị. 

Ngày 25/9, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Chương 

trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương". Dự chương trình có đồng chí Nguyễn 

Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí trong 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Nghệ An; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 

Ngày 27/9, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An tổ chức trao Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 7 cá nhân có nhiều thành tích, 

đóng góp trong các hoạt động tri ân gia đình Liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Dự buổi lễ có các ông: Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Nguyễn Thanh Nhàn - 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Hồ Đức 

Thành - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An. 

Ngày 28/9, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện 

Thanh Chương tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho 

cán bộ, người dân khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 

2022. Hội nghị thu hút 130 đại biểu là các đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ 

tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Phụ nữ ở 38 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Ngày 26/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 

9/2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. 

Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - 

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Tỉnh ủy viên, Phó 

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Chánh 

Văn phòng UBND tỉnh. 

* Hoạt động xúc tiến đầu tư 

Ngày 27/9, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp và làm việc với Đoàn 

doanh nghiệp Điện tử, Điện cơ Đài Loan đến khảo sát môi trường đầu tư kinh 

doanh của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng 

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

Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, 
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ban, ngành liên quan. Cùng tham gia tiếp đoàn có đại diện Công ty WHA 

Industrial Zone Nghệ An; Công ty TNHH VSIP Nghệ An; Công ty cổ phần 

Hoàng Thịnh Đạt; đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan đang đầu tư 

trên địa bàn tỉnh. 

Khởi công nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô 200 triệu 

USD. Sáng 22/9, tại TX Hoàng Mai đã diễn ra lễ Khởi công dự án đầu tư xây 

dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng. Dự 

lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 

ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí 

thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 

Đức Trung nhấn mạnh, đây là một trong những dự án trọng điểm mà tỉnh mời 

gọi đầu tư, là bước đi chắc chắn, bền vững, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế, tạo tiền đề phát huy hết tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An và khu vực. 

* Hoạt động đối ngoại 

Ngày 25/9, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có buổi tiếp xã giao Đoàn công tác của 

tỉnh Chăm Pa Sắc (CHDCND Lào) do đồng chí Vi-lay-vông But-đa-khăm - Ủy 

viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng 

làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng 

chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi 

Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh 

uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành. Cùng tham gia buổi tiếp có đồng chí 

Nguyễn Văn Trung - Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Pakse, 

CHDCND Lào.  

* Hoạt động thiện nguyện  

Ngày 23/09, tại xã Nậm Nhoóng (Quế Phong, Nghệ An), Câu lạc bộ 

Tennis báo chí Nghệ An đã phối hợp với UBND xã Nậm Nhoóng làm lễ khởi 

công cầu dân sinh vượt lũ tại bản Na, đồng thời cũng tặng 20 suất quà cho học 

sinh nghèo và mì tôm, gạo cho học sinh bán trú tại trường TH&THCS Nậm 

Nhoóng.  

Ngày 23/9, Tập đoàn Tecco và huyện Quế Phong tổ chức lễ khánh thành 

và bàn giao công trình Trường Tiểu học Tri Lễ 2. Tham dự có các đồng chí: 

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

trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị 

Yến - Tổng Giám đốc Tập đoàn Tecco, đơn vị tài trợ xây dựng trường; lãnh đạo 
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Sở GD&ĐT, huyện Quế Phong và các thầy, cô giáo, học sinh Trường Tiểu học 

Tri Lễ 2. 

 (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 

 

* Dự án – đất đai 

Tạp chí Doanh nhân và pháp lý (26/9) đăng bài “Người dân không 

đồng thuận trong việc quy hoạch mỏ đất san lấp ở Diễn Châu vì lo ảnh hưởng 

môi trường”: Theo phản ánh của người dân xóm 6, xã Diễn Lợi và xóm 9, xã 

Diễn Phú (Diễn Châu, Nghệ An) thì người dân của 2 xóm không đồng tình quy 

hoạch mỏ đất của Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Theo các hộ dân sinh sống tại 

đây cho rằng nếu mỏ đất được cấp phép hoạt động thì vấn đề sạt lở sườn núi, tai 

nạn giao thông do các xe chở đất và ô nhiễm môi trường sẽ ảnh hưởng lớn đến 

cuộc sống của người dân. Người dân mong muốn chính quyền các cấp xem xét 

lại việc quy hoạch mỏ đất san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Thọ Lộc do Công 

ty TNHH VSIP Nghệ An đề xuất.   

Báo Nghệ An (22/9) đăng bài “Phát hiện 2 hồ sơ giao đất trái thẩm 

quyền, huyện Quỳ Hợp chuyển cơ quan điều tra”: Tháng 4/2022, từ kiến nghị 

của công dân, UBND huyện Quỳ Hợp quyết định thành lập Đoàn thanh tra thực 

hiện thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và 

sử dụng đất đai tại xã Tam Hợp. Qua thanh tra tại một số thời điểm có liên quan, 

Đoàn thanh tra phát hiện 2 trường hợp sống trên địa bàn Tam Hợp được UBND 

xã này giao đất có thu tiền sử dụng đất trái thẩm quyền. UBND huyện Quỳ Hợp 

đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra các dấu hiệu 

vi phạm pháp luật. 

Báo Đầu tư (22/9) đăng bài “Bất động sản khu vực Bắc Trung Bộ: 

Khách hàng ồ ạt bỏ cọc vì “trót” đấu giá quá cao”: Sau thời gian sốt đất nền tại 

các khu vực vệ tinh, thời điểm này, thị trường bất động sản ở các tỉnh Nghệ An, 

Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… đã có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều giao dịch bị 

“bỏ cọc”, một số phiên đấu giá đất có ít người tham gia. Tại Nghệ An, thống kê 

từ các sàn môi giới bất động sản cho thấy, hiện nay số lượng các giao dịch giảm 

nhiều. Trong đó, với phân khúc đất đấu giá, ngoại trừ một số phiên đấu giá cuối 
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tháng 3 và tháng 4 (thời điểm sốt đất), thì từ tháng 5 trở lại đây, các giao dịch 

mua bán giảm hẳn, khi các thông báo đấu giá đất có ít người mua hồ sơ hơn và 

các lô đất đấu giá thành chỉ tăng 5 - 7% so với bước giá khởi điểm. Hiệp hội Bất 

động sản tỉnh Nghệ An cho rằng, tâm lý nhà đầu tư bất động sản đang khá thận 

trọng. Hiện tại, mặc dù số giao dịch giảm, nhưng các lô đất có vị trí quy hoạch 

đẹp, gần đường giao thông vẫn có người mua và giá vẫn cao. 

Báo Nghệ An (24/9) đăng bài “Vướng địa giới hành chính, 19 hộ dân ở 

Nghệ An mòn mỏi chờ bìa đỏ”: Hàng chục năm nay, 19 hộ dân ở xóm Dé phải 

chịu thiệt thòi vì không được cấp bìa đỏ cũng như nhiều chế độ chính sách khác. 

Nguyên nhân chỉ vì họ là người của Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), 

nhưng lại đang dựng nhà, sinh sống trên đất của huyện Quỳ Châu. Đã rất nhiều 

cuộc họp, nhiều cuộc hiệp thương giữa 2 bên, hàng trăm lá đơn của người dân, 

nhưng đến nay các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Do không tìm được 

tiếng nói chung, theo yêu cầu của Sở Nội vụ, đến ngày 6/1/2022, huyện Quỳ 

Châu và huyện Qùy Hợp tiếp tục tổ chức hội nghị hiệp thương để thống nhất địa 

giới hành chính. Sau khi 2 huyện thảo luận nhưng vẫn không thống nhất được 

phương án, đại diện Sở Nội vụ đã giao cho huyện Quỳ Châu khảo sát ý kiến của 

các hộ dân trình Sở Nội vụ xem xét. Kết quả khảo sát của huyện Quỳ Châu cho 

thấy, có 14 hộ dân có nguyện vọng muốn chuyển hộ khẩu về xã Châu Bình quản 

lý. Tuy nhiên, về phía huyện Quỳ Hợp cho biết, địa phương này cũng đã trực 

tiếp đi khảo sát nguyện vọng của bà con. “Qua khảo sát, bà con cho biết về 

huyện nào cũng được. Miễn là được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Chứ không nhất thiết phải là về huyện Quỳ Châu. 

Liên quan dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao ở huyện Hưng 

Nguyên, Báo Tuổi trẻ ( 22/9) đăng bài “Tỉnh ủy Nghệ An từng lo ngại dự án 

nuôi cá sẽ chuyển sang ‘ôm đất’: ông Võ Viết Thanh - nguyên bí thư Thành ủy 

Vinh, tỉnh Nghệ An - cho biết, tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An 

vào ngày 27-10-2017, nhiều ý kiến đã từng băn khoăn về tính hiệu quả của dự 

án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao ở huyện Hưng Nguyên. Cũng theo ông 

Thanh, tại cuộc họp này, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh 

cũng nhấn mạnh điều cốt lõi và quan trọng nhất của dự án nuôi cá này là thị 

trường, là đầu ra sản phẩm ổn định; tránh việc cấp cho chủ đầu tư 7ha, sau đó 

không phát huy hiệu quả thì chuyển đổi mục đích sử dụng. Trong khi đó, theo 

báo Nghệ An, tại cuộc họp, báo cáo xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Nghệ An chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư 
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nuôi cá rô phi đơn tính công nghệ Israel, đại diện UBND tỉnh Nghệ An cho biết 

quy mô diện tích được chuyển đổi là 7ha. Toàn bộ diện tích này thuộc đất quản 

lý của xã, không phải đất giao cho các hộ dân và nằm trong vùng trũng, lâu nay 

sản xuất không hiệu quả. ông Hoàng Anh Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện 

Hưng Nguyên - cho biết: "Quan điểm của huyện là đối với những hạng mục, 

công trình vi phạm tại dự án, huyện sẽ lập biên bản, xử phạt hành chính; đồng 

thời với những hạng mục không ảnh hưởng đến mục tiêu chính thực hiện thì sẽ 

đề xuất các cấp có thẩm quyền cho nhà đầu tư được phép điều chỉnh quy hoạch 

xây dựng". 

Báo Giáo dục & Thời đại; Đài truyền hình Việt Nam; Báo Nông nghiệp 

Việt Nam và Báo công an nhân dân phản ánh về nội dung này. Báo Tuổi trẻ ( 

23/9) tiếp tục thông tin: ông Hoàng Anh Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện 

Hưng Nguyên, Nghệ An - khẳng định huyện đang tích cực vào cuộc kiểm tra, rà 

soát tổng thể dự án để báo cáo UBND tỉnh, xin ý kiến xử lý. 

Tạp chí Môi trường & Đô thị (23/9) đăng bài “Nghệ An: Dự án chậm 

tiến độ, bị đề nghị thu hồi, sau gần 5 năm vẫn chưa khoan xong… cọc 

nhồi?”: Ngày 14/11/2008, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 

5092/QĐ.UBND.CN phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án 

Tổ hợp thương mại, dịch vụ kết hợp trụ sở văn phòng làm việc tại phường Hà 

Huy Tập, TP Vinh. Khu đất nằm trên mặt tiền đường Lê Nin, tuyến đường đắt 

đỏ nhất TP Vinh với diện tích hơn 2.000m2. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP 

Thương mại và Dịch vụ Tiến Nhật do ông Dương Anh Tuấn làm đại diện pháp 

luật (có địa tại số 19, đường Nguyễn Năng Tĩnh, phường Thu Thuỷ, TX Cửa Lò, 

Nghệ An). Dự án được phê duyệt quy hoạch, cho thuê đất từ lâu nhưng đến nay 

chưa hạng mục nào xây dựng. Đặc biệt, dự án bị UBND TP Vinh đề nghị thu 

hồi, được cấp GPXD từ tháng 10/2021, nhưng nay mới thi công… cọc nhồi. 

Báo Nghệ An (25/9) đăng bài “Nghệ An: Vì sao nhiều dự án tiến độ 

giải ngân đầu tư công còn chậm?”: Năm 2022 tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công mặc dù không còn chịu ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19 như 2 năm 

trước nhưng lại chịu cú sốc khi giá nguyên, vật liệu đầu vào tăng quá mạnh. Ở 

một khía cạnh khác, theo đại diện UBND một số huyện, nguyên nhân tiến độ 

giải ngân đầu tư công chậm vẫn là do khâu chuẩn bị đầu tư chưa thực sự tốt. 

Ngoài các nguyên nhân trên, theo các Sở Tài chính và Kế hoạch và Đầu tư, đối 

với các dự án đầu tư công vốn vay nước ngoài, tỷ lệ giải ngân chậm là do quy 

định của Chính phủ và Hiệp định tài trợ vốn giữa Chính phủ ta với các nhà tài 
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trợ vốn và các định chế tài chính quốc tế là các dự án lớn phải mời thầu quốc tế 

hoặc thủ tục lấy ý kiến nhà tài trợ nên mất nhiều thời gian hơn. Mặt khác, so với 

trước đây, đầu tư công từ vốn vay nước ngoài được các bộ, ngành và Chính phủ 

hỗ trợ trả nợ nhưng nay các địa phương vay phải bố trí vốn đối ứng và trả nợ lãi 

và gốc nên không phải địa phương cũng hào hứng. 

Liên quan đến nội dung này, Báo Công an nhân dân có bài “Vì sao nhiều 

dự án đầu tư công ở Nghệ An giải ngân “rùa bò”. 

* Quy hoạch - xây dựng 

Báo Thanh tra ( 26/9) đăng bài “Nghệ An: Hướng đi triển vọng của dự 

án nông nghiệp - sinh thái vùng ven”: Ngày 1/6/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã 

chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao tại 

quyết định 2333/QĐ-UBND. Ngày 7/12/2018, Công ty CP Synot Asean được 

UBND tỉnh cho thuê 63.997,4 m2 đất tại Quyết định số 911/QĐ – UBND để 

thực hiện dự án Nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao. Trong quá trình sản xuất và 

phát triển nuôi trồng thủy sản, nhận thấy tiềm năng du lịch tại đây, Công ty đã 

đầu tư thêm một số dịch vụ khác như sân tập golf, thay đổi một số hạng mục nhỏ 

để hợp lý trong vận hành và tạo cảnh quan thêm đẹp...  Theo chủ đầu tư, thực tế, 

công năng sử dụng không thay đổi nhưng Dự án đã tạo cơ hội việc làm cho hàng 

trăm công nhân viên, đảm bảo thu nhập tối thiểu giúp cải thiện, thu nhập, ổn 

định cuộc sống, đảm bảo chủ trương mục tiêu kép của Chính phủ sau thời gian 

bị tác động sâu của đại dịch Covid-19. 

Báo Vietnamnet ( 23/9) đăng bài “Giải tỏa ki-ốt án ngữ bãi tắm Cửa 

Lò: Nhiều hộ tự nguyện tháo dỡ dù chưa đến hạn”: Ngày 30/9 tới đây, thị xã 

Cửa Lò (Nghệ An) sẽ tiến hành ra quân giải toả đồng loạt các ki-ốt phía đông 

đường Binh Minh nhằm thay đổi diện mạo, đưa Cửa Lò trở thành một trong 

những bãi biển đẹp của khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, những ngày gần đây 

đã có một số hộ kinh doanh tiên phong tự tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho thị xã 

Cửa Lò. Việc chủ các ki-ốt tự nguyện tháo dỡ trước thời hạn đã tạo thuận lợi cho 

chính các hộ và chính quyền thị xã. Bí thư Đảng uỷ phường Nghi Hương (thị xã 

Cửa Lò) chia sẻ, phường đã huy động lực lượng bảo vệ dân phố, thôn đội 

trưởng, trật tự đô thị giúp dân tháo dỡ, vận chuyển, tập kết các vật tư về nơi gia 

đình yêu cầu. Đến hết ngày 22/9, đã có 3/56 ki-ốt trên địa bàn phường tự giác 

tháo dỡ, giải tỏa. 
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Tạp chí Tài chính doanh nghiệp (27/9) đăng bài “Thanh toán cho nhà 

thầu vượt giá trị nghiệm thu, Ngân hàng BIDV-Chi nhánh Nghệ An nói "hồ 

sơ giải ngân hợp lệ": Dự án Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 

do Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (TP Vinh, Nghệ An) làm 

chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1.359 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm vốn tự có của 

nhà đầu tư (260 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng mức đầu tư) và vốn vay ngân 

hàng thương mại. Theo tìm hiểu, Chủ đầu tư dự án này đã thanh toán cho nhà 

thầu vượt quá giá trị nghiệm thu với tổng số tiền 137,370 tỷ đồng. Trong đó, tập 

trung chủ yếu vào các gói thầu xây dựng do nhà thầu chính CotecLand thực 

hiện.Việc nhà thầu được tạm ứng, thanh toán vượt giá trị nghiệm thu hàng trăm 

tỷ đồng nhưng lại không tiếp tục thi công, dừng dự án từ năm 2020 đến nay 

ngoài trách nhiệm chính của chủ đầu tư với vốn tự có của doanh nghiệp còn có 

sự liên quan của nguồn vốn giải ngân từ ngân hàng. Lý giải về vấn đề này, phía 

Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nghệ An cho rằng: Theo từng thời điểm, BIDV 

Nghệ An cho chủ đầu tư vay vốn dựa trên giấy đề nghị vay vốn kèm hồ sơ giải 

ngân hợp pháp, hợp lệ do chủ đầu tư gửi đến Ngân hàng. Việc cho CotecLand 

tạm ứng và hoàn ứng là hoàn toàn do chủ đầu tư và tổng thầu đã thỏa thuận 

trong hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và tổng thầu. 

* Khoáng sản - Địa chất 

Báo Nghệ An ( 22/9) đưa tin “HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý 

khoáng sản tại huyện Quỳnh Lưu”. Sáng 22/9, HĐND tỉnh có cuộc làm việc 

với UBND huyện Quỳnh Lưu. 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 Nghệ An; đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh 

cùng lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu. Trước khi làm việc với UBND huyện Quỳnh 

Lưu, đoàn giám sát của HĐND tỉnh chia 2 tổ tiến hành khảo sát trực tiếp tại một 

số điểm mỏ khai thác đá xây dựng và làm việc với UBND xã Quỳnh Văn, xã 

Ngọc Sơn. 

Tạp chí Môi trường và Đô thị (22/9) cũng đưa tin về nội dung này 

Báo Thanh niên (22/9) đăng bài “Bất an vì nhà cửa nứt nẻ bất 

thường”:  Hiện tượng sụt lún đất bất thường, nứt nẻ nhà cửa đang xảy ra tại xã 

Liên Hợp (H.Quỳ Hợp, Nghệ An) khiến người dân bất an, lo lắng. Theo tìm hiểu 

của PV, tại khu vực này hiện có một dự án khai thác quặng thiếc đã được cơ 

quan chức năng cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Hồng Bảo Ngọc.  Một 

lãnh đạo H.Quỳ Hợp cho biết để phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra khi Công ty 
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TNHH Hồng Bảo Ngọc đi vào khai thác và bơm hút nước, huyện đã đề nghị 

UBND tỉnh Nghệ An xem xét chỉ đạo các sở, ngành có liên quan kiểm tra, đánh 

giá, đặc biệt là đánh giá về lượng nước bơm hút trong quá trình khai thác hầm lò 

đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. “Kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành 

cho thấy công ty này có đầy đủ hồ sơ, thủ tục. Tuy nhiên, vấn đề mà địa phương 

và người dân lo lắng là lượng nước được phép bơm hút quá lớn, do địa hình của 

xã Liên Hợp rất hẹp, độ dốc khá lớn, do đó khi nguồn nước ngầm bị hút cạn 

kiệt, tình trạng sụt lún ở xã Liên Hợp được nhận định sẽ rất nguy hiểm. 

Báo Tiền phong (28/9) đăng bài “Di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ở Nghệ 

An vì vết nứt chằng chịt, lan rộng”: Một vết nứt lớn kéo dài hàng trăm mét 

xuất hiện ở bản Huồi Thợ (Huyện Kỳ Sơn), chạy dọc qua nhiều nhà dân. Đến 

nay, vết nứt này ngày càng lan rộng và đang có dấu hiệu sụt xuống. Nhiều điểm 

vết nứt đã rộng hơn 20cm, sâu gần 2m, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nếu 

mưa lớn xuất hiện. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã vận động 

11 hộ dân ở trong khu vực nguy hiểm di dời tài sản, chuyển đến nhà người thân 

ở nhờ để đảm bảo an toàn. Trong đó, có 5 hộ dân nằm trong diện phải sơ tán 

khẩn cấp.  

Báo Giao thông (28/9) cũng đưa tin về nội dung này. 

* Thương mại – xuất nhập khẩu 

Báo Công luận ( 22/9) đưa tin “Bán hàng online chui, một công ty tại 

Nghệ An bị phạt 20 triệu đồng”: Thực hiện Công văn số 1599/TCQLTT-CNV 

ngày 6/9/2022 của Tổng cục QLTT về việc xử lý các website TMĐT bán bánh 

trung thu, Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội QLTT số 11 thẩm tra xác 

minh và tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm. Ngày 12/9/2022, Đội QLTT số 11 

phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra 

đột xuất đối với Công ty TNHH LEVUCE có địa chỉ tại số 108, đường Lý Tự 

Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. Tại thời điểm kiểm tra, công ty 

có hoạt động thương mại điện tử trên Website có địa chỉ tên miền 

http://rongnhorganicyukibudo.com. Đoàn kiểm tra đã tiến hành xử lý vi phạm 

hành chính đối với Công ty TNHH LEVUCE với hành vi thiết lập Website 

Thương mại điện tử bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến  mà không thực 

hiện nghĩa vụ thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy 

định với số tiền xử phạt 20 triệu đồng. 

Báo Công thương cũng đưa tin về nội dung này. 
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Báo Nghệ An (22/9) đưa tin “Nghệ An: 9 tháng xuất khẩu hàng hóa 

đạt hơn 84% kế hoạch năm”:Năm 2022, nhiều yếu tố chủ quan và khách quan 

bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng kim 

ngạch xuất khẩu Nghệ An vẫn tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng. Kim ngạch 

xuất khẩu 9 tháng dự ước đạt 2 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu hàng hóa đạt 1,7 tỷ 

USD, tăng 13,02% so với cùng kỳ, đạt 84,19% chỉ tiêu kế hoạch năm. Kết quả 

đó ghi nhận sự nỗ lực vượt khó của hơn 300 doanh nghiệp tham gia hoạt động 

xuất khẩu trên địa bàn trong việc duy trì bạn hàng truyền thống, tìm kiếm bạn 

hàng mới, mở rộng thị trường, khai thác nguồn hàng xuất khẩu, đồng thời tích 

cực đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm...  

Báo Nghệ An (22/9) đăng bài “Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cung 

cấp giải pháp logistics thúc đẩy xuất nhập khẩu trực tiếp tại Nghệ An”: Tin 

vui cho hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh, đó là tàu container quốc tế 

BIENDONG MARINER vừa cập cầu Cảng Cửa Lò ăn hàng để đi Malaysia - 

India - Banglades. Tuyến đường biển kết nối khu vực Bắc miền Trung Việt Nam 

và Kolkata (Ấn Độ) do Công ty vận tải biển VIMC khai thác sẽ mở ra cơ hội 

hợp tác kinh doanh lớn cho các doanh nghiệp Nghệ An và Ấn Độ với phương 

châm “Thời gian ngắn nhất - chi phí rẻ nhất - dịch vụ thuận tiện nhất”. Đây là 

chuyến thứ 4 của tàu Biển Đông Mariner chạy chuyên tuyến Việt Nam - 

Malaysia - Ấn Độ - Bangladesh.  

Các cơ quan  báo chí đưa tin “Everwin sắp khởi công dự án cấu kiện 

điện tử 200 triệu USD ở KCN VSIP Nghệ An”: Theo thông tin từ lãnh đạo 

Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam, dự án cấu kiện điện tử 

của công ty tại khu công nghiệp VSIP Nghệ An sẽ được khởi công trong tháng 

10/2022. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư vào đầu tháng 1/2021, với tổng mức đầu tư 200 triệu USD (tương đương 

4.635 tỷ đồng), được thực hiện trên diện tích hơn 43,2ha. Công suất thiết kế của 

dự án là 270 triệu sản phẩm/năm (100% sản phẩm xuất khẩu). Các sản phẩm 

chính của Everwin Precision Việt Nam gồm: Vỏ, linh kiện và bộ phận bằng kim 

loại, lắp ráp dây cáp, các bộ phận từ nhựa ứng dụng cho thiết bị thông minh và ô 

tô năng lượng mới. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ thu hút khoảng 15.000 lao 

động, trong đó khoảng 14.000 lao động trong nước và 1.000 lao động nước 

ngoài. Dự kiến thời gian hoạt động của dự án đến ngày 28/6/2065. Tiến độ thực 

hiện dự án là 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
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VĂN HÓA - XÃ HỘI 

 

* Diễn biến thời tiết 

Trước diễn biến phức tạp của bão Noru, chiều 25/9, sau cuộc họp trực 

tuyến do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức, Nghệ An tiếp 

tục họp chỉ đạo triển khai các phương án nhằm chủ động ứng phó với bão Noru 

dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị và 

ngành liên quan tập trung triển khai ngay các phương án nhằm chủ động ứng 

phó với bão. 

Các cơ quan báo chí tích cực cập nhật thông tin về tình hình cơn bão Noru 

và Công tác chỉ đạo ứng phó với diễn biến thời tiết của Ban chỉ đạo: Tạp chí 

doanh nghiệp Việt Nam “Nghệ An cấm biển, sẵn sàng ứng phó bão Noru”; Báo 

Nghệ An “Dừng đôi tàu Bắc - Nam đi qua Nghệ An và nhiều chuyến bay để 

tránh bão Noru”; “Nghệ An: Rốt ráo bảo vệ sản xuất vụ Đông trước mưa lớn”; 

“Người nuôi tôm gấp rút thu hoạch trước khi bão Noru đổ bộ”; “Nghệ An chỉ 

đạo khẩn trương thu hoạch cây trồng, kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão 

Noru” Tạp chí điện tử Nhân lực nhân tài Việt Nghệ An (28/9) “Vì siêu bão 

Noru, sân bay Vinh sẽ tạm thời đóng cửa; báo Tài nguyên và Môi trường ( 27/9) 

“Nghệ An: Nhiều thủy điện xả lũ để ứng phó với bão Noru”; Báo Tiền phong 

(27/9) “Chống bão Noru, Nghệ An hoãn các cuộc họp không cấp bách (đăng 

trên Báo Nghệ An); Báo Tiền phong (26/9) “Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An 

hướng dẫn các trường học về các khoản thu”, Báo Sức khỏa & Đời sống (26/9) 

“Nghệ An: Sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí nạn nhân mưa lũ”; Báo biên 

phòng; Thông tấn xã Việt Nam (26/9) “Nghệ An cấm các loại tàu thuyền và 

phương tiện vận tải ra khơi kể từ 17 giờ”; Tạp chí Người đưa tin ( 26/9)  “Nghệ 

An chính thức cấm biển để ứng phó với bão Noru;  

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả do mưa lớn đầu tháng 9, Báo 

Sài gòn giải phóng đưa tin “12 bản bị cô lập do mưa lũ ở Nghệ An đã thông 

tuyến”; Báo Nghệ An cũng đưa tin “Kỳ Sơn nỗ lực thông đường đến các xã 

sau mưa lũ”; ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện rẻo cao Kỳ Sơn 

(Nghệ An), cho biết, đến nay cơ bản đã thông tuyến vào 12 bản bị cô lập do mưa 

lũ. Theo thống kê, từ ngày 4-9 đến 17-9, các đợt mưa lũ đã khiến huyện Kỳ Sơn 

thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn huyện Kỳ Sơn còn 2 cống tràn 

có mực nước lớn, ảnh hưởng đến giao thông của người dân là cống tràn Xiêng 

Thù, xã Chiêu Lưu và cống tràn bản Xốp Thập, xã Hữu Lập. Đây cũng là 2 điểm 
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khó khăn nhất trên địa bàn, người dân chưa thể qua lại được. Chính quyền và 

các lực lượng chức năng đang nỗ lực thông đường đến các địa bàn bị chia cắt 

sau mưa lũ. 

Báo Nghệ An đưa tin “Nghệ An tiếp tục chỉ đạo ứng phó với mưa lớn, 

lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất”: Trước tình hình mưa lớn xảy ra liên tục 

trên địa bàn tỉnh, chiều 23/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu 

nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục có Công văn số 178/BCH PCTT 

và công văn 179/BCHPCTT chỉ đạo tập trung ứng phó. Để tập trung ứng phó, 

giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ 

huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị 

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị 

xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt một số nội dung 

cần thiết, tập trung ứng phó diễn biến thời tiết phức tạp. 

Báo Nghệ An (24/9) “Nghệ An có 225 hồ chứa đã đầy nước”:  Thông 

tin từ Chi cục Thủy lợi cho biết, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 1.061 hồ chứa lớn 

nhỏ, trong đợt mưa vừa qua có 225 hồ chứa đầy nước, (trong đó có 57 hồ chứa 

do doanh nghiệp quản lý, 168 hồ chứa địa phương quản lý). Có 824 hồ chứa lớn, 

nhỏ mực nước đạt từ 50-70%, chủ yếu nằm ở các huyện Yên Thành, Nghĩa Đàn, 

Đô Lương, Diễn Châu… Trong đó, có 2 hồ chứa lớn đạt mực nước đầy là hồ 

Sông Sào (Nghĩa Đàn) đạt cao trình 74,28/75,7m, hồ Vực Mấu (thị xã Hoàng 

Mai) đạt mực nước cao trình 20,2/21m.  

* Môi trường - Nước sạch 

Tạp chí diễn đàn doanh nghiệp ( 22/9) đăng bài “Nghệ An: Nhà máy 

nước gần 10 tỷ nhưng hơn 15 năm "nằm bất động": Xã Quỳnh Lộc nằm gần 

Khu công nghiệp Hoàng Mai, người dân khu vực này từ trước đến nay khó khăn 

trong tìm kiếm nước sinh hoạt. Năm 2006, từ nguồn vốn hỗ trợ của Cơ quan 

phát triển Quốc tế Đan Mạch, ngân sách Nhà nước và của người dân. Nhà máy 

nước Quỳnh Lộc, thuộc xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An được 

xây dựng gần 10 tỷ đồng nhưng hơn 15 năm nay không thể đem nước sạch về 

cho dân. Điều đáng nói là khi công trình này vừa hoàn thành giai đoạn 1 đã bị tố 

cáo thi công không đúng thiết kế, nghiệm thu vượt dự toán. Bước sang giai đoạn 

2, công trình này tiếp tục bộc lộ sai phạm, trong đó, việc quản lý xây dựng cơ 

bản thiếu trách nhiệm dẫn đến thiếu hồ sơ, mất hồ sơ; chất lượng nước có hàm 

lượng CaCo3 là 390mlg/lít vượt mức quy định... Từ năm 2010, nhà máy nước 

này đã không hoạt động. Năm 2017, sau khi đã khắc phục các sự cố đường ống 
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tại thôn 6 và 7 để tiến hành cho chạy thử thì trạm điện của nhà máy bị cháy. Kể 

từ đó, công trình tiếp tục nằm trong cảnh “đắp chiếu”. 

Báo Nghệ An (22/9) đăng bài “Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An 

giải thích nguyên nhân đồng hồ tự quay khi không dùng nước”: ông Kiều 

Ngọc Bình - Phó phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An cho biết, 

sáng 20/9, sau khi tiếp nhận phản ánh của các hộ dân ở phường Hưng Bình, cụ 

thể là anh Thái Văn Vinh, ở số 26 đường Vĩnh Yên, bộ phận kỹ thuật của công 

ty đã xuống tại số 26 đường Vĩnh Yên để kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy có 

hiện tượng đồng hồ của hộ gia đình không dùng nước (hộ anh Thái Văn Vinh) 

có tự quay khi hộ bên cạnh xả vòi nước. Ông Bình cũng cho biết, việc anh Thái 

Văn Vinh phản ánh, bộ phận kỹ thuật của công ty cũng đã biết trước đó, và đã 

nhiều lần xuống kiểm tra, giải thích với người dân, nguyên nhân dẫn đến việc 

đồng hồ của hộ này tự quay khi hộ bên cạnh xả vòi nước là do “hiện tượng nước 

va”; hiện tượng này xảy ra khi nhà bên cạnh lắp loại vòi gạt để khoá/mở vòi 

nước. Và khi nhà bên cạnh đang xả nước mà đóng vòi đột ngột thì sẽ gây ra hiện 

tượng nước va. Tức là việc đóng vòi nước đột ngột sẽ gây ra một áp lực tác động 

lên lượng nước đọng trong hệ thống ống dẫn nước nối cùng hệ thống với vòi 

nước nhà bên cạnh, khiến cánh quạt của đồng hồ nước nhà bên cạnh tự quay. 

Tuy nhiên, sự tự quay của cánh quạt đồng hồ đo lường nước do hiện tượng nước 

va không làm tăng chỉ số đo lường của đồng hồ nước, không ảnh hưởng đến sự 

đo đếm khối lượng sử dụng nước của khách hàng.  

Tạp chí Kinh tế môi trường ( 25/9) đăng bài “Nghệ An: Người dân 

khổ sở khi nước của nhà máy Viet Glory xả tràn vào nhà”: Theo người dân 

xóm 4 xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (Nghệ An) sau mỗi trận mưa, lượng 

nước lớn từ các cống nhà máy may Viet Glory xả ra mương tiêu, tràn ra ngoài 

và đổ vào nhà đân, gây ngập lụt nhà cửa, hoa màu bị ngập úng, ảnh hưởng tới 

đời sống người dân. Ông Chu Văn Đạt - Phó chủ tịch UBND xã Diễn Trường, 

huyện Diễn Châu cho biết, vấn đề này chính quyền địa phương cũng đã nắm 

được, xã đã huy động nhân lực, thuê máy móc để xử lý đắp đất tạm thời nhằm 

hạn chế nước chảy tràn vào khu vực dân cư gây ảnh hưởng tới đời sống sinh 

hoạt người dân. UBND xã cũng đã làm việc với phía nhà máy và đề nghị công 

ty xây dựng đường mương khép kín, dẫn nước mưa từ trong khu vực nhà máy đi 

thẳng ra ngoài xa khu vực dân cư. Tuy nhiên, phía công ty cho rằng hạng mục 

này không nằm trong khuôn viên xây dựng công trình của nhà máy nên công ty 

đang xem xét và chưa có hướng xử lý. 

* Giáo dục 
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Báo Nghệ An ( 22/9) đăng bài “Giáo viên ở Nghệ An 'sống mòn' với 

mức lương hợp đồng”:  Dù chỉ được trả mức lương còm cõi, thấp hơn lương 

tối thiểu nhưng những năm qua, nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng vẫn gắng 

gượng bám trụ với trường lớp, với công việc chuyên môn. Mong muốn lớn nhất 

của họ là được tăng lương theo đúng lộ trình và sớm được vào biên chế để ổn 

định cuộc sống. Nhiều người đã công tác gần 20 năm nhưng vẫn chưa được vào 

biên chế. Về phương án tuyển dụng, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo đề nghị các địa phương trong hơn 2.800 biên chế được giao, tập 

trung giải quyết cho hơn 1.500 giáo viên mầm non hợp đồng, sau đó ưu tiên 

tuyển giáo viên dạy môn mới, môn tích hợp đảm bảo triển khai chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến những giáo viên đã 

hợp đồng lâu năm và có nhiều cống hiến cho ngành.  

Liên quan đến nội dung này, Báo Sức khỏe & Đời sống (23/9) đăng bài 

“Nghệ An: Giáo viên mầm non vất vả vì bị ... chậm lương”; Báo Dân trí ( 23/9) 

đăng bài “Hàng nghìn giáo viên mầm non bị nợ lương, phải mượn tiền để đi 

dạy”. 

Báo Nghệ An (23/9) đưa tin “Nghệ An cấp kinh phí hơn 118 tỷ đồng chi 

trả lương cho giáo viên mầm non thuộc diện hợp đồng 06, 09”: Ngày 21/9, 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2854/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí để 

chi trả lương và các chế độ cho giáo viên mầm non thuộc diện hợp đồng 06,09 

số tiền hơn 118 tỷ đồng.  

Báo Chính phủ cũng đưa tin về nội dung này. 

Báo Nghệ An (22/9) đăng bài “Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An hướng 

dẫn các trường học về các khoản thu”: Theo đó, về học phí sẽ thực hiện theo 

quy định tại Nghị quyết số 14, ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh Nghệ An. Về 

việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phải đảm 

bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, nhà trường không ép buộc, 

không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, 

tuyệt đối không được giao chỉ tiêu vận động tài trợ cho từng lớp (hoặc từng giáo 

viên chủ nhiệm), không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp 

và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, 

đào tạo (hoặc là điều kiện để đánh giá xếp loại thi đua). 

Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp (25/9) đăng bài “Nghệ An: Dự án xây 

dựng trường học kéo dài 11 năm vẫn còn bỏ dở”: Năm 2011, tỉnh Nghệ An 

chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở 2 Trường cao đẳng VH-NT Nghệ 

An tại xóm 16, xã Hưng Lộc, TP.Vinh (cách cơ sở 1 khoảng 500 m) trên diện 
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tích gần 10.000 m2, vốn đầu tư xây dựng hơn 65 tỉ đồng. Dự án này nhằm phục 

vụ cho lộ trình nâng cấp trường từ cao đẳng lên đại học. Theo đó, dự án do 

Trường cao đẳng VH-NT Nghệ An làm chủ đầu tư, gồm 2 gói thầu: nhà học 

chuyên ngành 5 tầng với tổng mức đầu tư hơn 19,2 tỉ đồng (phê duyệt năm 

2011); và khu nhà ở sinh viên hơn 46,9 tỉ đồng (phê duyệt năm 2014). Thế 

nhưng, đến nay sau nhiều năm xây dựng, dự án vẫn dang dở, chưa thể đưa vào 

sử dụng. Phía nhà trường cho biết do nguồn vốn được bố trí quá nhỏ giọt nên 

các nhà thầu đã nhiều lần tạm dừng thi công công trình. Hiện nay, công trình 

nhà học chuyên ngành 5 tầng đã cơ bản hoàn thành nhưng vẫn chưa thể đưa vào 

sử dụng vì chưa có thiết bị dạy học và chưa có vốn để xây khuôn viên trường. 

Mong muốn của nhà trường hiện nay là sớm được UBND tỉnh bố trí vốn để 

hoàn thiện các hạng mục còn dở dang và sớm đưa vào sử dụng các công trình 

này. 

* An ninh – pháp luật 

- Nghệ An: Xử phạt trang tin điện tử 50 triệu đồng và đề nghị dừng hoạt 

động với 3 trang thông tin điện tử. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông 

Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính số tiền 50 triệu đồng đối với một trang 

thông tin điện tử tổng hợp chưa có giấy phép. Thanh tra sở cũng đề nghị tạm 

dừng hoạt động đối với 3 trang thông tin điện tử có hoạt động tương tác trên địa 

bàn Nghệ An gồm  http://nghean24h.info; http://halovinh.com.vn; 

xunghetoday.com. 

- Bắt giữ nhóm đối tượng nhận tiền ‘chém thuê’ người nước ngoài tại 

thành phố Vinh: 6 đối tượng trú tại thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc đã thực 

hiện vụ "chém thuê" để lấy tiền, khiến nạn nhân là một người đàn ông mang 

quốc tịch Mỹ, gốc Việt Nam bị thương tích nặng ở chân. Trong thời gian ngắn, 

sau khi gây án, các đối tượng đã bị bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích. 

- Tạo vỏ bọc doanh nhân thành đạt, lừa thuê hàng chục ô tô rồi đem bán. 

Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện một đường dây nghi vấn thuê xe ô tô rồi 

làm giả giấy tờ xe đem cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Cầm 

đầu đường dây trên là Đậu Đức Bằng (SN 1991, trú tại huyện Quỳnh Lưu) và 

Nguyễn Ngọc Tĩnh (SN 1991, trú tại thị xã Hoàng Mai); cả hai đều không có 

việc làm ổn định. Để tạo vỏ bọc cho mình nhằm tránh việc bị hại nghi ngờ, 

ngoài việc đóng giả là những doanh nhân trẻ thành đạt, Bằng và Tĩnh thường 

thuê xe với giá cao, hợp đồng dài hạn, trả tiền đúng kỳ. 
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- Bắt nhanh thủ phạm trộm cắp tài sản tại Nhà thờ Giáo xứ Làng Anh. 

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 22/09/2022 Công an huyện Nghi Lộc nhận 

được tin báo của Giáo xứ Làng Anh, xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc) về việc 

ngày 20/09/2022, nhà thờ bị kẻ gian đột nhập khu vực hành lễ lấy trộm 01 máy 

tính xách tay trị giá khoảng 05 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh 

đạo Công an huyện Nghi Lộc đã cử Tổ công tác xác minh và làm rõ vụ việc. 

Đến 16 giờ cùng ngày, Công an huyện Nghi Lộc đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 

đối tượng N.T.H. (SN 1975), trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên về 

hành vi trộm cắp tài sản. H. là đối tượng trực tiếp gây ra vụ trộm tại Nhà thờ 

Giáo xứ Làng Anh. Cơ quan Công an thu hồi chiếc máy tính xách tay là tang vật 

của vụ án và trao trả lại cho đại diện bị hại. 

- Bắt 3 giáo viên trên chiếu bạc hàng trăm triệu đồng tại Nghệ An. 

Thông tin từ công an Nghệ An, Nguyễn Văn Túy (SN 1976, trú thị trấn Anh 

Sơn, huyện Anh Sơn) được xác định là kẻ cầm đầu đứng ra tổ chức, điều hành 

hoạt động ổ bạc. Địa điểm tổ chức đánh bạc được Túy thiết kế như "pháo đài" 

với 4 lớp cửa sắt theo kiểu chuồng cọp hết sức kiên cố, trang bị camera khắp nơi 

giám sát nghiêm ngặt. Đêm 25/9, hàng trăm cảnh sát Phòng Cảnh sát hình sự 

Công an Nghệ An, Công an huyện Anh Sơn cùng nhiều lực lượng bí mật bao 

vây, đột kích quán karaoke của Nguyễn Văn Túy bắt giữ 6 đối tượng về hành vi 

đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Thu giữ tại hiện trường 126 triệu đồng tiền Việt 

Nam, 500 tờ tiền Kíp Lào nhiều mệnh giá, 1 súng ngắn, 22 viên đạn cùng nhiều 

tang vật liên quan khác. 

Báo Dân việt (23/9) đưa tin “Thanh tra Nghệ An quyết định thu hồi 

hơn 4,2 tỷ đồng do phát hiện sai phạm tại huyện Diễn Châu”: hanh tra tỉnh 

Nghệ An vừa có Kết luận số 40/KL-TTR "Kết luận thanh tra công tác quản lý, 

điều hành ngân sách tại huyện Diễn Châu". Qua đó, kết luận một số nội dung 

khuyết điểm, sai phạm trong công tác thu, chi ngân sách như: Hội đồng nhân 

dân huyện giao thu nội địa năm 2021 tuy đã cao hơn số dự toán thu do UBND 

tỉnh giao nhưng còn thấp hơn số thực tế thu năm 2020, chưa đảm bảo mức tăng 

tối thiểu 9-11% so với đánh giá ước thực hiện năm 2020 theo quy định của Bộ 

Tài chính. Một số khoản phí, lệ phí chưa được lập dự toán thu và xây dựng 

phương án sử dụng. Tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra tại huyện 

Diễn Châu là 5.517.964.474 đồng. Bao gồm: Sai phạm trong công tác quản lý tài 

chính, ngân sách, sai phạm trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí, sai 

phạm trong nghiệm thu, thanh toán các công trình xây dựng. 
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Liên quan đến nội dung này, Báo Xây dựng (23/4) đăng bài “Diễn Châu 

(Nghệ An): Thanh tra 107 công trình, phát hiện hơn 3,5 tỷ đồng sai phạm trong 

quyết toán chi phí xây dựng cơ bản”; Đại đoàn kết “Vì sao huyện Diễn Châu bị 

thu hồi hơn 4,2 tỷ đồng? 

Báo Giáo dục & Thời đại (23/9) đăng bài “Công ty TNHH Đầu tư và 

hợp tác Quốc tế Bình Minh bị tố có dấu hiệu lừa đảo”: Công ty TNHH Đầu tư 

& Hợp tác Quốc tế Bình Minh (Công ty Bình Minh; có trụ sở tại Quốc lộ 534, 

xóm 6, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) ký hợp đồng cam kết 

làm Visa du lịch thương mại và xuất khẩu lao động các nước Úc, Mỹ, Canada 

với các khách hàng do chị Lê Thị Diệu Phượng (trú phường Nam Hà, TP Hà 

Tĩnh) đại diện nhưng không thực hiện được và chiếm tiền cọc. Về hoạt động của 

Công ty này, Bà Đặng Thị Phương Thủy – Phó Trưởng phòng Việc làm và An 

toàn lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Nghệ 

An cho biết, hiện nay trên toàn quốc có hơn 400 doanh nghiệp được Bộ LĐ-

TB&XH cấp giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động nước ngoài. Trong 

số các đơn vị được cấp phép xuất khẩu lao động, dịch vụ việc làm trên địa bàn 

tỉnh không có tên Công ty TNHH Đầu tư & Hợp tác Quốc tế Bình Minh. Liên 

quan đến việc làm Visa du lịch thương mại cho khách hàng của Công ty Bình 

Minh, bà Nguyễn Thị Minh Hồng – Chánh Văn phòng Sở Du lịch tỉnh Nghệ An 

cho biết, Công ty Bình Minh không có trong danh sách quản lý, được cấp Giấy 

phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 

hành quốc tế. 

Báo Thanh tra ( 26/9) đưa tin “Vi phạm về đất đai và khoáng sản, 

Tổng Công ty 36 bị phạt 540 triệu đồng”. Cụ thể, Tổng Công ty 36 đã lấn, 

chiếm 23.610,1m2 đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn (khu vực lèn Trốt, xã 

Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu) để làm trạm trộn, văn phòng, bãi tập kết; Với 

hành vi này, Tổng Công ty 36 bị phạt tiền 120.000.000 đồng;  khai thác khoáng 

sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được cấp phép. Hành vi 

này, cơ quan chức năng đã phạt tiền 120.000.000 đồng. Với hành vi vi phạm 

này, Tổng Công ty 36 bị xử phạt 300.000.000 đồng. Tổng số tiền xử phạt là 

540.000.000đ. 

Báo Xây dựng (24/9) đăng bài “Nghệ An: Công ty Cổ phần Sotu hoạt 

động trái phép, đe dọa phóng viên”: Công ty Cổ phần Sotu chủ đầu tư Dự án 

Trung tâm thương mại và dịch vụ tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An đưa công trình vào hoạt động trái phép, khi dự án chỉ mới xây dựng 
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1/21 hạng mục được phê duyệt, chưa được các cơ quan chức năng có thẩm 

quyền nghiệm thu đưa vào sử dụng. Quá trình làm việc liên quan đến công tác 

đầu tư, xây dựng, các sai phạm của dự án, đoàn kiểm tra UBND huyện Diễn 

Châu lập biên bản hiện trường thì ông Hồ Ngọc Cao được giới thiệu là Giám 

đốc mới bổ nhiệm của Công ty Cổ phần Sotu đã có những lời đe dọa, xúc phạm 

đến phóng viên. 

* Giao thông 

Báo Nghệ An ( 22/9) đưa tin “Nghệ An ra chỉ thị nghiêm cấm tác động, 

can thiệp việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông”: UBND tỉnh 

Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 20/9/2022 về chấn chỉnh 

và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông. Trong đó 

nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tác động, can thiệp đến 

việc kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức 

năng. ại Chỉ thị số 19/CT-U.BND, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ 

trưởng các ban ngành, tổ chức đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa 

phương: phải nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đảm bảo trật tự 

ATGT; Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường thực 

hiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT; Sở 

Giao thông vận tải siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô;… Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh: chủ động tham mưu, 

đề xuất thành lập các đoàn công tác để kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nội dung này. 

Báo Kinh tế & Đô thị (24/9) đăng bài “Tỉnh lộ, huyện lộ nối Nghệ An - 

Hà Tĩnh oằn mình "cõng" xe tải trọng”: sau khi cầu Yên Xuân (Nghệ An) và 

cầu Thọ Tường (Hà Tĩnh), được kết nối bởi tỉnh lộ 552 qua huyện Đức Thọ 

(tỉnh Hà Tĩnh) cùng với huyện lộ 20 thuộc địa bàn huyện Nam Đàn (Nghệ An) 

và tỉnh lộ 542C qua huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), hoàn thành đưa vào sử 

dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân 2 địa phương ở khu vực này thông 

thương, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đây là tuyến nối đường tránh TP Vinh với 

QL 15A qua địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), nên lượng phương tiện lưu 

thông tăng đột biến, nhất là xe ô tô tải, xe container, xe đầu kéo... nườm nượp 

chạy suốt ngày đêm. Hiện, bên cạnh việc tỉnh lộ 552 qua huyện Đức Thọ (Hà 

Tĩnh) vừa phải nâng cấp, sữa chữa, thì tuyến huyện lộ 20 qua huyện Nam Đàn, 

tỉnh lộ 542C qua địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), đang bị hư hỏng, 

xuống cấp nghiêm trọng.  
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Báo Nghệ An (25/9) đăng bài “Sạt lở đường trên Quốc lộ 7A, đoạn qua 

dốc Chó”: Những ngày qua trên địa bàn huyện Con Cuông có mưa lớn, đoạn 

đường đi qua dốc Chó trên tuyến Quốc lộ 7, thuộc địa phận xã Lạng Khê liên 

tiếp xảy ra sạt lở đất đá. Ngay sau khi xảy ra sự cố trên, Hạt Quản lý đường bộ 

Con Cuông đã huy động máy múc, nhân lực để khắc phục kịp thời thông đường. 

Hiện nay, trên địa bàn đang tiếp tục có mưa nên tình trạng sạt lở núi vẫn có thể 

tiếp tục diễn ra. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua 

đoạn dốc Chó, đơn vị quản lý giao thông ngoài việc sẵn sàng huy động máy 

móc, nhân lực để san gạt còn phối hợp với chính quyền địa phương đặt biển 

cảnh báo, túc trực 24/24h không cho các phương tiện qua lại khi có tình huống 

nguy hiểm.  
 

* Một số vấn đề khác 

Chuyên trang Đời sống pháp luật đăng bài “Nghệ An: Công ty Công 

viên cây xanh TP Vinh làm ăn như thế nào?”: Ngày 16/9, theo thống kế trên 

hệ thống đấu thầu, Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh đã tham gia 18 gói 

thầu, trong đó trúng 12 gói, trượt 3 gói, 3 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Tổng 

giá trị trúng thầu: 39.846.171.198 đồng (Trong đó 1.092.893.000 đồng là các gói 

chỉ định thầu). Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh có quan hệ với 8 chủ 

đầu tư. Trong đó, quan hệ “mật thiết” với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP 

Vinh khi tham gia 8 gói thầu và có tỷ lệ trúng thầu lên đến 96%.Công ty CP 

Công viên cây xanh TP Vinh có địa chỉ tại số 63, đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Lê Mao, TP Vinh. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Đình Long 

và ông Phan Xuân Bảo. Trong đó, ông Nguyễn Đình Long giữ chức Chủ tịch 

HĐQT, ông Bảo giữ chức Giám đốc. Gần đây, ông Phan Xuân Bảo bị nhân viên 

Công ty CP Công viên Cây xanh TP. Vinh “tố” đích danh. Nội dung đơn không 

đồng ý với kết quả xếp loại thi đua khen thưởng năm 2021 của họ mà Giám đốc 

Công ty đã “chốt”. Ngoài ra còn có một số nội dung khác, trong đó có việc trong 

giờ hành chính nhưng ông Bảo vẫn ra ngồi quán cà fê làm việc riêng… 

Báo Nghệ An (24/9) đăng bài “Nghệ An thiếu hụt lao động nghề biển”: 

Tình trạng thiếu lao động nghề biển tại một số địa phương trên địa bàn Nghệ An 

xảy ra từ nhiều tháng nay. Do thiếu hụt lao động nghề biển, nhiều chủ tàu ở 

Nghệ An phải giảm số lượng lao động trên tàu, dẫn đến tần suất khai thác hải 

sản giảm sau mỗi chuyến biển. Nguyên nhân do hàng trăm lao động nghề biển 

bỏ nghề đi xuất khẩu lao động, hoặc làm nghề khác. Giải pháp để tháo gỡ tình 

trạng thiếu hụt lao động nghề biển là trước mắt các chủ tàu giảm bớt lao động, 

tuy nhiên về lâu dài thì cần lắp đặt hệ thống tời thủy lực trên tàu cá để giảm bớt 
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lao động. Tuy nhiên, do kinh phí đầu tư hệ thống này khá cao, từ 350 - 400 triệu 

đồng/chiếc, khiến ngư dân khó có điều kiện để đầu tư. 

Báo Dân trí (22/9) đăng bài “Nghệ An "nhắc nhở" Chủ tịch huyện 

"lười" tiếp dân”: Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa có kết luận 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, năm 2020-2021, Chủ tịch 

UBND huyện Hưng Nguyên chưa sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện đầy đủ 

số kỳ tiếp dân định kỳ theo quy định mà ủy quyền cho Phó Chủ tịch huyện (năm 

2020 ủy quyền 2 kỳ, năm 2021 ủy quyền 6 kỳ).  

Báo Giao thông; Báo Dân Việt, Tạp chí Người đưa tin cũng phản ánh nội 

dung này. 

Báo Nghệ An ( 25/9) đăng bài “Nghệ An: Thầy giáo bị phụ huynh lên 

mạng tố đánh nữ sinh lớp 7 bầm tím”: Sáng 25/9, ông Nguyễn Văn Thông - 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị đã yêu cầu 

Trường THCS Quán Hành báo cáo vụ việc một nam giáo viên trong trường bị 

phụ huynh lên mạng xã hội tố đã đánh nữ sinh lớp 7 bầm tím tay. Qua báo cáo 

ban đầu, nữ sinh này có va chạm với một số bạn học cùng lớp trong buổi học 

hôm 23/9. Khi biết tin, một thầy giáo kiêm Tổng phụ trách Đội của trường đã 

mời em tới phòng làm việc để nói chuyện. Tại đây, do không kiềm chế được, 

thầy đã cầm vật bằng nhựa đánh vào người nữ sinh. 

Cùng ngày, Báo Nghệ An tiếp tục đưa tin: Ngày 25/9, thầy V.T.T. - 

Trường THCS Quán Hành (huyện Nghi Lộc) cho biết, thầy đã trực tiếp đến tận 

nhà thăm hỏi, cũng như gọi điện cho phụ huynh nữ sinh K.Tr. (lớp 7A4), để xin 

lỗi. Cô Nguyễn Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường THCS Quán Hành cho 

biết, K.Tr. là học sinh có học lực trung bình, thường vi phạm quy định, gây gổ 

đánh nhau trong trường. Phụ huynh của em này đang làm việc ở nước ngoài nên 

em sống với ông bà nội đã lớn tuổi. "Tuy nhiên, dù thế nào thì thầy đánh học trò 

cũng sai. Vì thế mà chúng tôi đã chỉ đạo thầy T. phải đến tận nhà thăm hỏi, xin 

lỗi học sinh và gia đình", cô Lan nói. 

Tạp chí của Hội dầu khí Việt Nam ( 27/9) đăng bài “Hỗ trợ gạo cho 2 

tỉnh Sóc Trăng, Nghệ An” Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 

1135/QĐ-TTg ngày 26/9/2022 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia 

cho các tỉnh: Sóc Trăng, Nghệ An để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt 

năm 2022. Cụ thể, tỉnh Nghệ An được hỗ trợ 693,525 tấn gạo. Quyết định nêu 

rõ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy 
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định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các 

tỉnh: Sóc Trăng, Nghệ An chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo 

cáo; tiếp nhận, sử dụng số gạo được cấp nêu trên bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng 

đối tượng, định mức theo quy định. 

*Công tác bảo tồn  

Báo Lao động ( 22/9) đăng bài “6 con tê giác chết bất thường trong 

khu sinh thái: Kiểm lâm lên tiếng”: Ngày 22.9, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chi 

cục Kiểm lâm Nghệ An, cho biết công an đang điều tra vụ 6 con tê giác đang 

được nuôi ở Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm đã bị chết bất thường vào 

ngày 16.9. “Hiện nay chưa xác định được nguyên nhân 6 con tê giác chết. Vừa 

qua, cơ quan thú y đã vào cuộc, xác định không phải nguyên nhân do dịch bệnh. 

Hiện cơ quan công an đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi giám định tại Hà Nội để tìm 

nguyên nhân. Khi có kết quả, công an sẽ có hướng điều tra cụ thể”.  

  

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Hảo 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

Tổng hợp và biên tập: Đặng Thị Vân Anh 

Chuyên viên Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản 

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

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

thông Nghệ An). 

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

    Điện thoại:  (02383). 599.522 
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