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Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An
Số 06, đường Trần Huy Liệu, TP.Vinh
THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

Một số vấn đề nổi bật được báo chí quan tâm phản ánh
- Các đơn vị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII nhiệm kỳ 2021 –
2016.
- Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020)
- Tuyến kênh hơn 750 tỉ đồng chưa sử dụng đã hỏng.
- Nghệ An chấm dứt, thu hồi 176 dự án đầu tư.
- Nghệ An đề xuất xây 2 nhà máy điện mặt trời trên 6.500 tỷ đồng.
- Thông tin về kỳ thi lớp 10 THPT.
- Thông tin về công tác phòng, chống cháy rừng.
- Bắt giam cán bộ Phòng Chính sách - Ban dân tộc tỉnh Nghệ An.
THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ
* Các đơn vị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Sáng 17/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vinh, tỉnh Nghệ An lần thứ
XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình do Đại
hội đề ra và tiến hành bế mạc. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện
sự nhất trí trên các lĩnh vực, các vấn đề thuộc về quan điểm, đường lối, về đánh
giá tình hình, rút ra được những kinh nghiệm quý báu, bổ ích, đồng thời xác
định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, các khâu
đột phá của Đảng bộ trong thời kỳ mới.
- Sáng 17/7, Đảng bộ huyện Tương Dương tiến hành khai mạc phiên
chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 2025 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng,
mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy tham
dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
Điểm báo Tuần 29

Page 1

ủy: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng
ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan
cấp tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.
- Sáng 23/7, tại TP. Vinh, Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh Nghệ
An khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Thái
Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và
trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư
Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Đoàn
đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, các ban xây dựng đảng và Văn phòng
Tỉnh ủy. Đại hội có sự tham gia của 250 đại biểu đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh
chính trị, sức mạnh đoàn kết, ý chí và niềm tin của 5.112 đảng viên đến từ 64 tổ
chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.
- Chiều ngày 21/7, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác
của Bộ NN&PTNT đã đi kiểm tra công tác ứng phó hạn hán tại một số địa
phương. Đi cùng đoàn có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên DKTW
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh.
* Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII
Trong 3 ngày (từ ngày 20 - 22/7/2020) đã diễn ra kỳ họp thứ 15 HĐND
tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Sáng 20/7, tại thành phố Vinh, kỳ họp thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ
2016 - 2021 chính thức khai mạc trọng thể. Kỳ họp sẽ thảo luận, quyết định các
vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ban hành các cơ
chế chính sách quan trọng thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh. Tham dự kỳ họp có
các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn
Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương
Đảng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Kiểm toán Nhà nước khu vực II, các đồng chí
Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; các vị trong Đoàn
Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo
cấp ủy, HĐND-UBND các huyện, thành, thị và các đại biểu HĐND tỉnh.
Các phiên thảo luận tổ diện ra trong 3 ngày:
- Chiều 20/7, trong chương trình làm việc của kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh
khóa XVII, 12 đại biểu HĐND tỉnh ở các đơn vị bầu cử TP. Vinh và thị xã Cửa
Lò đã tiến hành thảo luận tổ. Dự thảo luận có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn Điểm báo Tuần 29
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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban
Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh, Trưởng
ban Pháp chế HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Đồng
chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.
Vinh chủ trì thảo luận. Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, ý kiến
các đại biểu cho biết, cử tri tỉnh nhà ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của
tỉnh trong việc thực hiện mục tiêu kép trong 6 tháng đầu năm là vừa phòng,
chống dịch Covid -19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.
- Chiều 20/7, tham gia thảo luận tại Tổ đại biểu số 6 thuộc kỳ họp thứ 15,
HĐND tỉnh khóa XVII, nhiều đại biểu huyện miền núi quan tâm, phản ánh
những bất cập trong thực hiện dự án di dân khẩn cấp khỏi vùng sạt lở, tránh lũ
ống, lũ quét. Đề nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí để các địa phương thực hiện các
dự án di dân khẩn cấp. Tổ thảo luận số 6 gồm đại biểu HĐND tỉnh ở các đơn vị
bầu cử: Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp. Ông Lang Văn Chiến – Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Châu
chủ trì buổi thảo luận.
- Sáng 21/7, kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục chương
trình làm việc với phiên thảo luận tại hội trường. Đại biểu Phan Thị Thanh Thủy
(TX. Thái Hòa) cho rằng, Trạm bơm Vực Giồng trên địa bàn TX. Thái Hòa,
thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn (NN&PTNT) làm chủ đầu tư, được thi công năm 2012 và đến năm 2015
hoàn thành, với mục tiêu phục vụ công tác tưới tiêu sản xuất nông nghiệp.
Nhưng đến nay, trạm bơm vẫn chưa đi vào hoạt động, các hạng mục bị bồi lấp,
hư hỏng, cây cối mọc 2 bên, một số thiết bị cơ khí hư hỏng và bị mất.
- Chiều 21/7, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh tiếp tục chương trình làm việc
với phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn –
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch
HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường điều hành phiên chất vấn và
trả lời chất vấn. Dự phiên chất vấn có các đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên
Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức
Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí
thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch
UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị xã.
- Phiên thảo luận, thông qua các nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ
An sáng 22/7 đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2020 gồm 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn Điểm báo Tuần 29

Page 3

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch
HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết
Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh điều hành kỳ họp. Tham dự kỳ
họp có các đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành
cấp tỉnh.
- Sáng 22/7, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã thông qua
các Nghị quyết quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền
và Hoàng Viết Đường điều hành kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí:
Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn
Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh
đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị xã. Tại kỳ họp lần này,
HĐND tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán
bộ, công chức xã, phường, thị trấn dôi dư do thực hiện Nghị định số
34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (sau đây viết tắt là Nghị định số 34/2019/NĐCP) và Phó Trưởng Công an, Công an viên thường trực tại xã, thị trấn dôi dư do
bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn.
- Sáng 22/7, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
tiếp tục phiên thảo luận, quyết nghị thông qua các nghị quyết và tiến hành bế
mạc kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh điều hành kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư
Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch
UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã
thảo luận, quyết nghị thông qua 20 nghị quyết về kinh tế - xã hội và cơ chế
chính sách. Đáng quan tâm là Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
6 tháng cuối năm 2020 với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối
năm 2020.
*Một số thông tin nổi bật khác
- Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 27/7/2020), tối 18/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt – Lào, huyện Anh Sơn
đã diễn ra lễ dâng hoa, dâng hương và đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng
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liệt sỹ. Tới dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ
tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên
Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thiếu tướng
Trần Võ Dũng – Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Về phía Giáo hội phật giáo
Việt Nam có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự
Giáo hội phật giáo Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái
Thanh Quý – Uỷ viên Dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Lê Hồng Vinh - Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị
Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.
- Ngày 18/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình hạn hán, chỉ đạo các phương án
chống hạn, cứu lúa tại Hưng Nguyên và Nghi Lộc. Đây là hai địa phương chịu
hậu quả nặng nề nhất do nắng nóng kéo dài. Báo cáo của địa phương cho thấy,
tính đến ngày 17/7, huyện Nghi Lộc đã có gần 3.000 ha lúa bị hạn, trong đó gần
900 ha hạn nặng, đang có dấu hiệu chết cháy; dự kiến nếu 10 ngày tới không có
mưa, toàn bộ 5.590 ha lúa của Nghi Lộc sẽ không có nước để tưới, trong đó
3.000 ha có khả năng bị chết. Tại Hưng Nguyên, hiện đã có 1.500 ha lúa bị hạn,
trong đó 800 hạn nặng, 400 ha có nguy cơ chết cháy.
- Sáng 18/7, tại Hà Nội, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các
đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước là người Nghệ An và các
đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy đang công tác, nghỉ hưu ở Hà Nội vào dự
thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ
2020 -2025.Dự hội nghị có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính
trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,
nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,
nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan
Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Giám
đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung
ương. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán
Nhà nước; Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;
Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam và các đồng chí
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đang
công tác, nghỉ hưu tại Hà Nội. Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự
khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội
nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành.
- Chiều 17/7, Đoàn công tác Bộ Tài chính do đồng chí Đinh Tiến Dũng Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm trưởng đoàn làm việc
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với tỉnh Nghệ An về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước
năm 2020 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; công tác chống
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn
về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh
và một số sở, ngành.
- Chiều 17/7, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ
trưởng Bộ Tài chính và đoàn công tác đã về Khu Di tích Kim Liên dâng hoa,
dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng đi, về phía tỉnh Nghệ An
có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê
Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh.
(Tổng hợp từ Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An)

KINH TẾ - ĐẦU TƯ

Báo Dân trí (18/7) đăng bài “Dự án "khẩn cấp" chậm tiến độ, dân vạn
chài mòn mỏi chờ tái định cư”: Năm 2013, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Hòa Lam, giao cho Chi cục
Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh) làm chủ đầu
tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 36,6 tỷ đồng, dự kiến sau 3 năm sẽ hoàn
thành. Mục đích di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai tại xã Hưng Hòa, 58 hộ
dân xóm Hòa Lam sẽ được tái định cư tại xóm Phong Thuận 2 nằm trong đê.
Tuy nhiên sau 7 năm dự án vẫn chỉ nằm trên giấy, người dân vẫn nơm nớp sống
bên bờ sông khi mùa lũ về.
Báo Dân trí (18/7) đăng bài “Dự án trung tâm thương mại thi công, nhà
dân nứt toác tại TP Vinh”: Người dân trú tại TP Vinh phản ánh Trung tâm
thương mại tại phường Hà Huy Tập thi công đã làm hư hỏng, gây nứt tường,
trần và sụt lún nhà dân. Ngày 6/6, Đội quản lý trật tự đô thị TP Vinh đã kiểm tra
và lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công xây dựng công trình để làm
việc trực tiếp với các hộ dân và đơn vị bị ảnh hưởng để thỏa thuận đền bù bồi
thường thiệt hại do mình gây ra. Ngày 12/6, tại buổi làm việc giữa Ban quản lý
dự án, đại diện tổ chức và hộ gia đình lân cận dự án, đại diện nhà thầu Fecon,
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đại diện chính quyền địa phương… đã lập biên bản đồng ý cho nhà thầu tiếp tục
thi công dự án. Tuy nhiên, thực tế một số hộ dân chưa thống nhất với phương án
đền bù của nhà thầu.
Báo Nghệ An (21/7) đăng bài “Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp,
hoàn trả lưới điện nông thôn”: Đến nay, Nghệ An đã hoàn thành việc bàn giao
lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh cho ngành Điện quản lý. Tuy
nhiên, với địa bàn rộng lớn, địa hình phức tạp, nhiều nơi lưới điện hạ áp vẫn
chưa được nâng cấp, cải tạo. Bên cạnh đó, việc chi trả tiền đền bù sau khi bàn
giao lưới điện vẫn còn chậm... Để khắc phục tình trạng này, ngành Điện đã tập
trung các nguồn vốn để đầu tư, cải tạo lưới điện. Hàng năm kinh phí đầu tư hơn
1.000 tỷ đồng vào lưới phân phối tỉnh Nghệ An, trong đó riêng lưới điện hạ áp
từ năm 2010- 2019 đã đầu tư 4.300 tỷ đồng xây dựng gần 2.000 trạm biến áp.
Hàng năm, Công ty Điện lực Nghệ An vẫn sử dụng nguồn sửa chữa lớn và sửa
chữa thường xuyên khắc phục những điểm trọng yếu để vận hành, nhưng vẫn
chưa đáp ứng được yêu cầu nên lưới điện một số nơi vẫn trong tình trạng xuống
cấp. Hiện toàn tỉnh vẫn còn 3.882 km đường dây hạ thế, chủ yếu là nhánh rẽ
chưa được cải tạo, tập trung ở địa bàn các huyện: Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Nghĩa
Đàn - Thái Hòa, Diễn Châu, Quỳ Hợp, Yên Thành...
Báo Người Lao động (21/7) đăng bài “Tuyến kênh hơn 750 tỉ đồng chưa
sử dụng đã hỏng”: Kênh tưới tiêu Châu Bình, thuộc dự án hồ chứa nước Bản
Mồng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành hơn 98% các hạng mục,
chưa đưa vào sử dụng nhưng hiện tại đã sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng. Các
hạng mục như bờ kè, mặt kênh với các khối lượng bê-tông rãnh dọc, ngang gia
cố mái, cống tiêu nước, bị nứt toác, đổ sập hoàn toàn. Tại một số vị trí chân cầu
bắc qua kênh bị sạt lở, uy hiếp đến sự an toàn của các cây cầu. Dự án trên do Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) làm chủ đầu tư với mục đích
tiêu thoát lũ vùng trung tâm thị tứ Châu Bình; cấp nước cho 180 ha đất nông
nghiệp và nước sinh hoạt, chăn nuôi; cải tạo môi trường sinh thái trong khu vực,
kết hợp phát triển du lịch, dân sinh, phòng chống lũ hạ du.
Báo Nghệ An (22/7) đăng bài “Khắc phục tồn tại, đẩy nhanh tiến độ nạo
vét Lạch Cờn”: Thời gian vừa qua, một số hộ dân phường Quỳnh Phương, thị
xã Hoàng Mai phản ánh về tình trạng một doanh nghiệp thực hiện dự án nạo vét
bồi lấp cửa sông nhưng lại múc cát sát đê biển. Cơ quan liên quan đã vào cuộc
kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục các tồn tại trên, đồng thời tiếp tục thi
công công trình cấp bách nạo vét cửa sông trước mùa mưa bão. Lý giải vì sao
doanh nghiệp lại múc lấy cát sát chân đê, ông Phan Thế Huy - Phó Chủ tịch
UBND phường Quỳnh Phương, cho biết: Quá trình khảo sát thiết kế Dự án
“Khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông ở Lạch Cờn thuộc xã
Quỳnh Lập và Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai” do Sở Nông nghiệp và PTNT
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Nghệ An làm chủ đầu tư, đơn vị thi công đã xin UBND phường Quỳnh Phương
mượn mặt bằng ở khu vực gần đê ở khối Hồng Hải để đổ cát thải hút từ sông,
lạch lên. Địa phương xét thấy phù hợp, bởi khu vực bãi cát đó lâu nay để hoang
nên đồng ý. Sau khi có phản ánh của người dân về thực trạng trên, chính quyền
phường Quỳnh Phương đã mời các đại diện: Ban quan lý dự án đê điều - Chi
cục Thủy lợi, UBND phường Quỳnh Phương, đơn vị thi công (Công ty TNHH
Minh Quang) họp bàn về cách khắc phục các tồn tại.
* Tổng hợp tin vắn trong tuần
- Nghệ An chấm dứt, thu hồi 176 dự án đầu tư: Đầu năm 2020 đến nay,
thu hút đầu tư của tỉnh giảm so với cùng kỳ năm 2019 (số lượng dự án giảm
40%, tổng vốn đăng ký giảm 52,8%). Tỉnh cũng coi trọng việc rà soát, tổng hợp
và tham mưu xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, trong đó có cả các
dự án đã được gia hạn đã hết thời hạn gia hạn và các dự án đầu tư mới; kiên
quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, các dự án “treo”, tránh để lãng phí đất đai
kéo dài.
- Nghệ An đề xuất xây 2 nhà máy điện mặt trời trên 6.500 tỷ đồng:
UBND tỉnh Nghệ An đề xuất với Chính phủ, Bộ Công thương bổ sung vào Quy
hoạch điện VII điều chỉnh 2 dự án điện mặt trời tại hồ Vực Mấu và hồ Khe Gỗ ở
huyện Quỳnh Lưu. Tổng mức đầu tư dự kiến của 2 dự án năng lượng này trên
6.500 tỷ đồng. Tỉnh Nghệ An đề xuất xây dựng nhà máy điện mặt trời nổi hồ
Vực Mấu tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu có công suất lắp đặt là 200
MWp. Diện tích sử dụng dự kiến 214ha mặt nước hồ Vực Mấu, tổng mức đầu tư
3.106 tỷ đồng. Nhà máy điện mặt trời hồ Khe Gỗ xây dựng tại xã Tân Sơn,
huyện Quỳnh Lưu có tổng công suất 250 MWp. Diện tích sử dụng dự kiến
280ha bao gồm đất mặt nước, đất bán ngập hồ Khe Gỗ, tổng mức đầu tư 3.473
tỷ đồng (Tạp chí Tài chính)

VĂN HÓA - XÃ HỘI

* Thông tin về kỳ thi lớp 10 THPT
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị thi tuyển sinh
lớp 10: Trong 2 ngày thi vào lớp 10 THPT ( 18;19/7), dự báo thời tiết sẽ rất
nóng, nền nhiệt có thể lên đến trên 38 độ C. Vì vậy , ngành giáo dục, các điểm
thi, bên cạnh giải pháp đảm bảo an toàn thì phải chủ động các biện pháp chống
nóng cho thí sinh. Đó là chỉ đạo của đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch
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UBND Tỉnh - trưởng ban chỉ đạo các kì thi tuyển sinh và tốt nghiệp THPT năm
2020 của Tỉnh khi kiểm tra 1 số điểm thi sáng 17/7.
- Thí sinh Nghệ An hồ hởi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10: Sáng 18/7,
học sinh tại Nghệ An chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 THPT, với môn thi đầu
tiên là Ngữ văn. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Nghệ An diễn ra trong 2
ngày 18 và 19/7. Toàn tỉnh sẽ có hơn 35.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 65 hội
đồng thi với 1.517 phòng thi. Cuộc cạnh tranh vào lớp 10 khá khó khăn khi chỉ
có 78% số học sinh dự thi trúng tuyển vào các trường công lập.
- Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Nghệ An: 99 thí sinh vắng
thi, 3 thí sinh vi phạm quy chế”: Sáng 19/7, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển
sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 tại Nghệ An đã kết thúc môn thi cuối
cùng. Theo đánh giá của giáo viên và học sinh, đề thi bám sát cấu trúc đề thi của
Sở GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu phân loại đối tượng học sinh, nhất là phù hợp với
đặc điểm tình hình của năm học. Tổng hợp của Sở GD-ĐT, kỳ thi tuyển sinh lớp
10 THPT năm nay toàn tỉnh có 99 thí sinh vắng thi; 3 thí sinh vi phạm quy chế;
có 2 thí sinh đến muộn quá thời gian quy định và 1 thí sinh bị tai nạn giao thông
không thể dự thi.
- Hơn 2.000 thí sinh xứ Nghệ chính thức 'tranh tài' vào các trường
chuyên: Sáng 21/7, hơn 2.000 thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã
đến tại các điểm thi để xem số báo danh, địa điểm thi và làm thủ tục, nghe phổ
biến quy chế tuyển sinh.
Thông tin trên cũng được các cơ quan báo chí như báo Nghệ An, báo Tuổi
trẻ, báo Tiền phong, báo Giáo dục và Thời đại và nhiều cơ quan báo chí khác
đưa tin.
* Thông tin về công tác phòng, chống cháy rừng
Đài PTTH Nghệ An (17/7) đưa tin “Nghệ An: Cháy rừng tre, nứa, keo ở
xã Phúc Sơn (Anh Sơn)”: Lúc 16 giờ 30 phút chiều 17/7 đã xảy ra 1 vụ cháy
rừng tre, nứa, keo tại khu vực bản Vều 3, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Đồn
BP Phúc Sơn đã điều động lực lượng cùng phương tiện chữa cháy khẩn trương
có mặt tại hiện trường phối hợp địa phương và người dân để chữa cháy.
Đài PTTH Nghệ An (19/7) đưa tin “Liên tục xảy ra các vụ cháy rừng
trên địa bàn huyện Thanh Chương”: Khoảng 16h chiều ngày 19/7, khu vực
rừng tại khe Mừ xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương đã xảy ra cháy. Ban chỉ
huy PCCCR của huyện đã huy động lực lượng của xã, kiểm lâm, cán bộ chiến sỹ
đồn biên phòng Thanh Thủy tham gia chữa cháy tại khu vực rừng khe Mừ xã
Thanh Thủy kịp thời và không để lan ra diện rộng.
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Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 18/7, khu vực rừng thuộc công ty cao su
quản lý tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương giáp ranh với xã Phúc Sơn
huyện Anh Sơn đã bùng phát đám cháy. Ngay khi nhận được thông tin UBND
xã Thanh Đức đã huy động gần 40 người cùng với lực lượng bộ đội đồn biên
phòng Phúc Sơn tham gia chữa cháy. Địa điểm cháy ở khu vực rừng già, vị trí
lại ở xa, địa hình hiểm trở nên công tác tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn, đến 10h
sáng nay 19/7, lực lượng chữa cháy mới tiếp cận được hiện trường. Do đám
cháy chủ yếu xuất phát từ thảm thực bì, âm ỉ không phát lửa, phân tán nhiều
điểm nên việc phát hiện rất khó khăn.
Đài PTTH Nghệ An (19/7) đưa tin “Khoảng 1.000m2 rừng ở Nậm Càn Kỳ Sơn bị thiêu rụi”: Vụ cháy xảy ra vào lúc 5h30 ngày 18/7 tại bản Nậm
Khiên 1, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, làm thiệt hại khoảng 1.000m2 rừng. Đến
sáng 19/7, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, các lực lượng tham gia đảm bảo
tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, dụng cụ chữa cháy.
Thông tin trên cũng được báo Nghệ An và một số cơ quan báo chí khác
phản ánh.
* An ninh – Pháp luật
Đài PTTH Nghệ An (21/7) đưa tin “Khởi tố hình sự đối tượng có hành
vi “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản””: Ngày 20/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công
an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với đối tượng có
hành vi “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản”. Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày
7/5/2020, tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với lực lượng Công an xã
Chiêu Lưu đang tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực bản Hồng Tiến, xã Chiêu
Lưu, huyện Kỳ Sơn, phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi “sử dụng
kích điện để khai thác thủy sản trái phép” trên sông Nậm Mộ. 2 đối tượng: Vi
Văn Hoàng, sinh năm 1978 và Lữ Văn Dần, sinh 1973, cùng trú bản Hồng Tiến,
xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một
chiếc thuyền vỏ gỗ có gắn động cơ máy, 1 bộ kích điện, một bình ắc quy, 2 kg
thủy sản các loại do các đối tượng mới dùng kích khai thác được.
Báo Vietnamnet (22/7) đưa tin “Bắt giam cán bộ Phòng Chính sách
dân tộc tỉnh Nghệ An”: Liên quan đến sai phạm trong việc thực hiện đề án phát
triển KT-XH người Ơ Đu ở huyện Tương Dương, cơ quan CSĐT Công an tỉnh
Nghệ An vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam một cán bộ Ban Dân tộc tỉnh. Theo
đó, ngày 21/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố
vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Kim Văn Bốn (SN 1982), trú tại
một chung cư ở xã Nghi Phú, TP Vinh để điều tra hành vi tham ô tài sản. Theo
kết quả điều tra ban đầu, trong quá trong thực hiện đề án phát triển KT-XH đồng
bào người Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My (huyện Tương Dương), ông Kim
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Văn Bốn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện hành vi lập khống
hồ sơ để rút tiền từ đề án.
Đài PTTH Nghệ An (23/7) đăng bài “Chuồng bò giá 236 triệu ở Nghệ
An, thẩm định nói giá chuẩn không lãng phí”: Liên quan đến việc Ban Dân
tộc tỉnh Nghệ An chi 12,6 tỷ đồng xây dựng 67 chuồng gia súc cho đồng bào
người Ơ Đu, ông Đặng Xuân Quyền - Trưởng Phòng Quản lý Xây dựng Công
trình (Sở NN&PTNT Nghệ An, đơn vị thẩm định thiết kế và dự toán) cho rằng:
Việc thẩm định giá dự án được thực hiện theo quy định của Nhà nước, đơn giá
thống nhất chung của cả tỉnh. Không có chuyện muốn duyệt thế nào cũng được.
Theo ông Quyền, quy trình thẩm định giá là sau khi được UBND tỉnh Nghệ An
phê duyệt đề án, Ban Dân tộc lựa chọn, thuê tư vấn để thiết kế các hạng mục
công trình. Đáng chú ý, việc xây dựng chuồng bò có kinh phí hàng trăm triệu
đồng khiến dư luận cho rằng đề án này không thực tiễn, gây lãng phí tiền bạc
của Nhà nước.
Thông tin trên cũng được nhiều cơ quan báo chí khác như báo Nghệ An,
báo Vietnamnet, báo Thanh niên, báo Tuổi trẻ, báo Nông nghiệp VN… đưa tin.
Đài PTTH Nghệ An (22/7) đưa tin “Triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng
hình thức đá gà”: Thời gian gần đây, Công an huyện Đô Lương nắm được
thông tin, có 1 ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền gồm nhiều đối
tượng đến từ địa bàn trong huyện và các vùng lân cận như Yên Thành, Nghi
Lộc. Sau một thời gian theo dõi, mật phục, ngày 12/7/2020, các trinh sát xác
định có khoảng gần chục đối tượng nghi tổ chức đánh bạc tại nhà Phạm Bá Nam
(Sn 1974), trú tại xóm 6, xã Trù Sơn, Đô Lương nên đã quyết định phá án.
Khoảng 11h15 cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành khống chế, vô hiệu
hóa các đối tượng cảnh giới, đồng thời ập vào sân vườn nhà đối tượng Phạm Bá
Nam, bắt quả tang 8 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà.
* Một số thông tin khác
Đài PTTH Nghệ An (20/7) đưa tin “BĐBP Nghệ An: Phát hiện 1 trường
hợp vượt biên trái phép”: Lúc 21 giờ 40 phút, ngày 19-7, trong lúc làm nhiệm
vụ phòng chống dịch tại khu vực vành đai biên giới, thuộc khu vực bản Mường
Phú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong. Đồn Biên phòng Thông Thụ đã phát hiện
Nguyễn Văn An, SN 1987, có hộ khẩu thường trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên
Hóa, tỉnh Quảng Bình đang có hành vi vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam.
Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Văn An đang làm công nhân lái máy cho một
công ty tư nhân ở Lào, gia đình có việc nên đã tìm cách vượt biên trái phép về
Việt Nam để tránh khỏi bị cách ly.
Đài PTTH Nghệ An (22/7) đưa tin “Nghệ An: 1 phụ nữ, 2 trẻ em bị đuối
nước thương tâm”: Vào lúc 15 giờ chiều ngày 21/7, chị Võ Thị H cùng con và
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cháu ra khu vực sông Lam thuộc xóm 1 xã Long Xá để tắm. Đến 20h cùng ngày
gia đình chưa thấy 3 người về nên đã tổ chức tìm kiếm, đồng thời báo với chính
quyền xã. Đến 3h sáng ngày 22/7, thi thể 3 nạn nhân xấu số được lực lượng cứu
hộ tìm thấy. Hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong
tục địa phương. Danh tính của 3 nạn nhân xấu số trong khi tắm sông gồm 2 mẹ
con chị Võ Thị H (SN 1977) và con Trần Lý H (SN 2012); cháu Võ Công Ph
(SN 2013), con của em trai chị H đều trú tại xóm 6 xã Hưng Lĩnh - Hưng
Nguyên.
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