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           TUẦN 14     Từ ngày  31/3/2022 đến ngày  07/4/2022 

 

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

 

- Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Phó Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Nghệ An; 

- 3 tháng đầu năm đánh bắt trên 36.000 tấn hải sản; 

- TP Vinh thí điểm phố đi bộ đầu tiên từ tối 8-4; 

- Doanh nghiệp nợ bảo hiểm kéo dài, người lao động khốn khổ; 

- Nhiều dự án chậm tiến độ gây lãng phí và ảnh hưởng đến cuộc sống 

của người dân. 

 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ 

 * Thông tin về chuyến thăm và làm việc của đồng chí Võ Thị Ánh 

Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước 

- Sáng 5/4, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã về Khu 

Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) dâng hoa, dâng hương 

tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Chiều 5/4, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao học 

bổng, nhà tình nghĩa và tặng quà cho gia đình chính sách tại huyện Nghĩa Đàn, 

Nghệ An. Đoàn công tác Trung ương có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ 

nhiệm Ủy ban Văn hóa -  Giáo dục của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Văn phòng 

Chủ tịch nước. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy 

viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, 

Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn.  

* Một số thông tin nổi bật khác 
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- Ngày 31/3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy 

viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh làm 

trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại huyện Quỳ Châu. Tại cuộc làm việc với BTV 

Huyện ủy Quỳ Châu, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: địa phương 

phải thực hiện bằng được 3 đột phá đã nêu trong Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 

này. Đặc biệt là đột phá về vấn đề “đổi mới tư duy, khắc phục trì trệ”.  Cùng đi 

có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh 

ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND 

tỉnh, các Sở, ngành liên quan. 

- Sáng ngày 31/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị xúc tiến, quảng bá du 

lịch "Ba địa phương một điểm đến, nhiều trải nghiệm" do Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa, Sở Du lịch Nghệ An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Hà Tĩnh phối hợp tổ chức. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Thủy - 

Phó Tổng cục Trưởng - Tổng cục Du lịch; Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Thường 

trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đại diện lãnh đạo Vụ, Viện Tổng cục Du lịch. 

Hội nghị xúc tiến, quảng bá “Ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm” 

đã giới thiệu những tiềm năng, sản phẩm du lịch mới, đặc trưng của 3 tỉnh 

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; các hoạt động chào Hè năm 2022, đặc biệt là 

giới thiệu các tour liên kết "Ba địa phương một điểm đến". 

- Chiều ngày 01/4, tại UBND tỉnh Nghệ An, diễn ra lễ ký kết thỏa thuận 

hợp tác đầu tư giữa các nhà đầu tư hạ tầng KCN WHA Industrial Zone 1- Nghệ 

An và KCN Hoàng Mai 1 với Tập đoàn Hoa Lợi - Đài Loan. Dự lễ ký kết về 

phía tỉnh Nghệ An có ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo 

các sở, ngành, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du lịch Nghệ An. Về phía các nhà đầu tư có: Ông Tăng Huy 

Vinh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Lợi; ông Hoàng Văn Dương - Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Thịnh Đạt; bà Nguyễn 

Thị Bích Liên - Tổng Giám đốc Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An. 

- Sáng 01/4, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

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

cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong. Cùng dự 

có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Chủ nhiệm 

UBKT Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đồng chí 

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

tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành. Cuộc làm việc nhằm đánh giá kết quả sau 

hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong lần 

thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời định hướng những nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa huyện vùng 

cao biên giới này trở thành huyện khá của miền Tây Nghệ An. 

- Chiều ngày 4/4, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị triển khai 

Đề án sản xuất vụ hè thu - mùa năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Võ Thị 

Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị. Đồng chí 
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Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

dự và chỉ đạo hội nghị. 

- Sáng 4/4, đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ 

thi công tuyến đường ven biển đoạn qua thị xã Hoàng Mai. Đoàn công tác đã 

đến kiểm tra tại Km 9+950 điểm thi công cầu vượt qua kênh Nhà Lê và Km 

11+167 điểm thi công cầu Hoàng Mai qua Đường số 3 và sông Hoàng Mai. 

Hiện tại các đơn vị thi công đã tiến hành san lấp mặt bằng, khoan cọc móng cầu. 

Qua kiểm tra tình hình, đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị các đơn vị thi công tập 

trung huy động nhân lực, máy móc, vật tư để thi công đảm bảo tiến độ đề ra. 

- Ngày 5/4/2022, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Nam 

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

dẫn đầu sang thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Hủa Phăn, nước 

CHDCND Lào. Cùng tham dự đoàn công tác có đại diện các sở, ngành của tỉnh: 

Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên 

phòng tỉnh. Tiếp đón và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Hủa Phăn có đồng chí 

Văn Xay Pheng Xum Ma - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng 

Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, 

ngành liên quan. 

- Sáng 6/4, tại thành phố Vinh, Ban Liên lạc Xây dựng 67 tỉnh Nghệ An 

tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 56 năm mở đường 20 Quyết Thắng, 

con đường huyền thoại của Đoàn 559. Dự buổi gặp mặt có đại diện Ban Liên lạc 

Xây dựng 67 – Cienco5, Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng, Hội Cựu TNXP tỉnh 

Nghệ An và hơn 60 đại biểu đại diện cho các lực lượng cán bộ, bộ đội, thanh 

niên xung phong, công nhân, viên chức, dân công hỏa tuyến quê Nghệ An một 

thời chiến đấu và làm nhiệm vụ trên tuyến đường 20 Quyết Thắng. 

- Chiều ngày 06/4, Hội Người cao tuổi Nghệ An và các đơn vị, doanh 

nghiệp, trao tặng các phần quà trị giá 650 triệu đồng cho người cao tuổi có hoàn 

cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An; Tập 

đoàn KingSport trao tặng 1.000 suất quà, trong đó, 500 suất quà  tiền mặt (trị giá 

mỗi suất là 500.000 đồng) và trao 500 máy đo huyết áp (trị giá 1 máy đo huyết 

áp là 800.000 đồng) cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn tỉnh. Tổng trị giá 650 triệu đồng. 

- Sáng 7/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp 

ý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đồng chí 

Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. 

Tham gia có đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các Sở, 

ngành cấp tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất việc xem xét, thông 

qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, nhằm bảo đảm 

tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính đồng bộ, khả thi. 

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

Báo Vietnamnet (01/4) đăng bài “Những dự án chục nghìn tỷ đang 'án 

binh bất động' chờ triển khai của FLC ở Nghệ An”: Trong 6 năm qua, UBND 

tỉnh Nghệ An đã kêu gọi Công ty CP Tập đoàn FLC khảo sát, trao giấy chứng 

nhận đầu tư cho 4 dự án lớn tại các huyện Nghi Lộc, Tân Kỳ và TP. Vinh. Tuy 

nhiên, các dự án kinh doanh này đều chưa được triển khai trên thực tế. 

Báo Xây dựng (04/4) đăng bài “Dự án Trung tâm thương mại BMC tại 

thành phố Vinh, ôm “đất vàng” rồi “đắp chiếu””: Nằm ở vị trí khu đất vàng 

giữa thành phố Vinh, Dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC 

tại đường Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng dở dang, nhếch nhác kéo dài hàng 

chục năm trời nhưng địa phương chưa thể xử lý. Theo quan sát, một số hạng 

mục công trình đã bắt đầu có tình trạng xuống cấp, nhiều thanh sắt thép bị gỉ sét, 

treo lơ lửng phía trên đường có thể gây nguy hiểm. Việc chủ đầu tư đã “ghim” 

hàng nghìn m2 “đất vàng” hơn 10 năm nay ở ngay vị trí mặt tiền của phường 

Hưng Bình nói riêng, thành phố Vinh nói chung không triển khai hoàn thiện đã 

ảnh hưởng nghiêm trọng tới mỹ quan đô thị. Trước những bức xúc của dư luận 

và kiến nghị của UBND thành phố Vinh lên UBND tỉnh Nghệ An, đến nay chủ 

đầu tư BMC vẫn không chấp hành các quy định về quản lý trật tư xây dựng để 

hoàn thiện, đưa công trình vào sử dụng. 

Báo Công thương (03/4) đăng bài “Nghệ An: Hàng trăm dự án “treo” 

nào vừa bị gọi tên?”:  Ngày 01/4/2022, HĐND tỉnh Nghệ An lập đoàn đi kiểm 

tra thực tế các dự án chậm tiến độ trên địa bàn TP. Vinh để có đánh giá và tìm 

giải pháp xử lý. Lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An, đề nghị TP. Vinh cần chủ động 

rà soát các dự án hiện có, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư; Quan tâm công tác 

quy hoạch, thành lập quỹ đất mặt bằng sạch để thu hút đầu tư, tăng cường cải 

cách hành chính đạo đức công vụ. Theo báo cáo của UBND thành phố Vinh, 

trong 6 năm (2016-2021), UBND thành phố đã đề xuất, phối hợp với đoàn liên 

ngành của UBND tỉnh kiểm tra, xử lý 158 dự án chậm tiến độ trên địa bàn, 

chiếm khoảng 90% tổng dự án được kiểm tra, xử lý trong toàn tỉnh. Trong đó, có 

39 dự án kiểm tra 2 lần; 5 dự án kiểm tra 3 lần; 1 dự án kiểm tra 4 lần. 

Cũng thông tin về nội dung này, báo Nghệ An (01/4) đăng bài “Thành 

phố Vinh: Nhiều hệ lụy từ các dự án chậm tiến độ” 

Báo Công an nhân dân (05/4) đăng bài “Tiến độ cao tốc ì ạch vì nhiều 

hộ dân cố thủ nơi ở cũ”: Tính đến thời điểm này, trên đại công trường thi công 

Dự án Cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt vẫn còn một số vị 
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trí chưa thể thi công do địa phương chậm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu 

tư. Hàng trăm ngôi mộ, nhiều vị trí đường điện, nhà dân nằm trong diện giải tỏa 

nhưng chưa thể di dời để nhà thầu thi công dự án. Một số hộ dân khác trên địa 

bàn huyện Hưng Nguyên khi cơ sở hạ tầng tại các khu tái định cư chưa hoàn 

thiện, khiến người dân bất đắc dĩ phải “cố thủ” tại nơi ở cũ, gây không ít khó 

khăn cho nhà đầu tư trong quá trình thi công dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông 

đoạn qua địa bàn. Theo số liệu báo cáo của tỉnh Nghệ An, đến thời điểm ngày 

28/3 toàn tuyến có đường cao tốc đi qua địa bàn tỉnh này đã GPMB được 

khoảng 87,79/87,84km, đạt 99,94%, riêng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã GPMB 

được 44,07/44,37km, đạt hơn 99%, còn lại một hộ duy nhất thuộc địa bàn huyện 

Hưng Nguyên chưa giải phóng xong do chưa đồng thuận mức đền bù nhà.  

* Kinh tế 

Báo Nghệ An (01/4) đăng bài “Nghệ An: Giá lợn hơi lao dốc, giá thịt 

vẫn neo cao”: Từ cuối tháng 2 năm nay, giá lợn hơi xuất chuồng có xu hướng 

giảm dần. Đầu tháng 3, giá lợn ở mức 53.000-56.000 đồng/kg, sang giữa tháng 3 

còn 50.000-53.000 đồng/kg và hiện nay, giá lợn hơi xuất chuồng chỉ còn ở mức 

45.000-48.000 đồng/kg. Nghịch lý giá lợn hơi giảm mạnh nhưng giá thịt tại các 

chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng bán lẻ vẫn “neo” cao. Cụ thể, thời điểm giá lợn 

hơi ở mức 73.000-77.000 đồng/kg, giá bán lẻ tại các chợ truyền thống thịt lợn có 

giá khoảng 110.000-150.000 đồng/kg... Nhưng khi giá lợn quay đầu giảm, lao 

dốc chỉ còn 45.000 đồng – 50.000 đồng/kg thì tại chợ và siêu thị, giá thịt chỉ 

giảm nhẹ hoặc không có nhiều thay đổi.  

Tạp chí Kinh tế Môi trường (01/4) đăng bài “Thanh tra Chính phủ 

‘siết chặt’ hoạt động khai thác khoáng sản tại Nghệ An”: Theo kế hoạch trong 

năm 2022, sẽ có 26 doanh nghiệp, tổ chức hoạt động khoáng sản được thanh tra 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn tiến hành làm việc với 

UBND tỉnh Nghệ An, các sở, ngành về công tác quản lý Nhà nước về khoáng 

sản. Ngoài việc thanh tra một số doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng 

sản, Thanh tra tỉnh còn tiến hành làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, các sở, 

ngành về công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản. 

Báo Nghệ An (02/4) đưa tin “Nghệ An: 3 tháng đầu năm đánh bắt trên 

36.000 tấn hải sản”: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết và giá nhiên liệu 

tăng kỷ lục, nhưng 3 tháng đầu năm, ngư dân Nghệ An đánh bắt được trên 

36.000 tấn hải sản, bằng 21,41% kế hoạch năm. Toàn tỉnh hiện có 3.469 tàu cá, 

với tổng công suất 654.224 CV, trong đó, số tàu cá trên 12m có 1.762 chiếc. 

Ngư dân nghệ An đánh bắt hải sản bằng các nghề: Lưới rê, lưới chụp, lưới vây, 
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lưới kéo và nghề câu. Năm 2022, kế hoạch của Nghệ An đánh bắt 170.000 tấn 

hải sản. 

Báo Nghệ An (06/4) đưa tin “Kỳ Sơn vẫn còn 4.500 tấn gừng chưa tiêu 

thụ được”: Sau 1 tháng kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ đặc sản gừng Kỳ Sơn, đến ngày 

6/4, các tổ chức hội nông dân trên địa bàn tỉnh hỗ trợ tiêu thụ được 60 tấn. 

Trong đó, nhiều hội nông dân cấp xã đã hỗ trợ tiêu thụ lần 2, với số lượng hàng 

tấn gừng; ngành Công Thương tỉnh cũng hỗ trợ tiêu thụ được 700 kg hiện vẫn 

còn khoảng 4.500 tấn chưa tiêu thụ được. Chính vì thế, hàng trăm ha gừng của 

bà con vẫn chưa thu hoạch, có nguy cơ tái nảy mầm. 

* Thông tin khác 

Báo Nghệ An (31/3) đăng bài “Nhiều cơ sở chế biến hải sản ngưng trệ 

vì tàu thuyền nằm bờ”:  Mặc dù có giảm nhẹ, song giá dầu đang nằm ở mức 

cao nên lượng tàu thuyền neo đậu ở bến hiện đang còn nhiều. Điều này kéo theo 

nhiều hệ lụy, trong đó có việc nhiều cơ sở chế biến hải sản bị ảnh hưởng nặng 

nề.  việc các cơ sở chế biến hải sản tạm ngừng hoạt động khiến nguồn cung hải 

sản trên thị trường giảm sút, nhiều lao động vùng biển thất nghiệp, phải đi tìm 

việc khác. Bên cạnh đó, máy móc không chạy lâu ngày bị gỉ sét, giảm năng suất 

hoạt động, thậm chí hư hỏng... Trước tình trạng đó, các cơ sở chế biến hải sản, 

hậu cần nghề cá buộc phải tìm giải pháp thích ứng để tồn tại trong giai đoạn 

khó; một số cơ sở chế biến hải sản đã phải tìm nguồn hàng từ các địa phương 

khác để duy trì hoạt động mặc dù chi phí cao hơn so với nhập tại chỗ.  

Báo Nghệ An (02/4) đăng bài “Công nhân Nghệ An mong chờ gói hỗ 

trợ thuê nhà 6.600 tỷ đồng”:Cuộc sống của những lao động thuê trọ luôn là một 

hình ảnh tiêu biểu của cuộc sống vất vả mưu sinh. Tha hương, họ không chỉ chật 

vật về vật chất mà còn thiếu thốn về đời sống tinh thần. Ở thời điểm hiện tại, 

một điểm chung nhất của những công nhân thuê trọ là hầu như họ đều đã trải 

qua giai đoạn là F0 với nhiều khó khăn bủa vây. Tuy nhiê, hiện chưa nhiều công 

nhân nắm được thông tin cụ thể về gói hỗ trợ 6.600 tỷ đồng mà Thủ tướng 

Chính phủ hỗ trợ cho công nhân thuê nhà trong đợt Covid-19. Lý giải về việc 

nội dung chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà chưa được triển khai sâu rộng xuống 

các công đoàn cơ sở, bà Trần Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch Công đoàn KKT Đông 

Nam cho hay: “Quyết định số 08 mang ý nghĩa chia sẻ, hỗ trợ cho người lao 

động còn khó khăn về nhà ở để họ yên tâm làm việc, tham gia phục hồi sản xuất, 

hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân người lao động để phục hồi, phát triển sản xuất 

kinh doanh, đồng thời hướng tới mục tiêu thu hút trở lại những lao động do tác 

động của đại dịch Covid-19 đã phải rời bỏ thành phố về quê. Tuy nhiên, chương 
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trình được áp dụng cho một số khu vực nhất định nên chúng tôi chờ có hướng 

dẫn cụ thể từ các cơ quan chức năng rồi mới triển khai tuyên truyền đến người 

lao động”. Theo thống  kê, Nghệ An hiện có hơn 30.000 người lao động tại KKT 

Đông Nam và các khu công nghiệp. Trong đó, có gần 6.000 NLĐ đang ở trọ với 

mức thuê nhà từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng. 

Báo Tiền phong (02/4) đăng bài “Nhà máy nước thi công 7 năm chưa 

xong đã hỏng, xuống cấp”: Dự án Nhà máy nước sạch Diễn Minh được xây 

dựng từ năm 2015, do UBND xã Diễn Minh (cũ), nay là xã Minh Châu (huyện 

Diễn Châu) làm chủ đầu tư, có tổng nguồn vốn hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, nguồn 

vốn nhà nước là 60%, nguồn vốn nhân dân đóng góp 40%. Công trình do Cty 

Cổ phần xây dựng Bắc Vinh có trụ sở tại TP Vinh (Nghệ An) thi công. Theo 

thiết kế, nhà máy sẽ phục vụ nguồn nước sạch cho 900 hộ dân (3.500 nhân 

khẩu); kế hoạch sau 1 năm sẽ đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau gần 7 năm thi 

công, công trình cấp nước vẫn dang dở. Hiện nay, bờ bao của nhà máy có dấu 

hiệu bị nghiêng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Phần nền xi măng phía sau bể 

chứa nước xuất hiện những đường nứt kéo dài ra tận hồ chứa. Công trình đã 

xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục tại dự án này bị hư hỏng và vẫn chưa 

được nâng cấp, sửa chữa cũng như bàn giao công trình.  

Báo Nghệ An (03/4) đưa tin “Khu chợ lớn nhất Nghệ An có hàng 

nghìn mét vuông mặt bằng bỏ trống”: Chợ Vinh là trung tâm thương mại lớn 

nhất của tỉnh Nghệ An. Chợ được thiết kế gồm 3 tầng nổi, một tầng hầm, tổng 

diện tích sàn của 4 tầng là 33.000 m2. Theo quy hoạch ngành hàng, tầng 1 bố trí 

các ngành hàng: Tân dược - dụng cụ y tế, dày dép, mũ cặp, văn hóa phẩm; tầng 

2 bố trí các ngành: May mặc sẵn, vải, chăn ga, gối đệm; toàn bộ tầng 3 sử dụng 

để bố trí khu hành chính, văn phòng cho thuê và các dịch vụ khác.  Tuy nhiên 

thực tế trong những năm qua, chỉ có tầng 1, tầng 2 của chợ Vinh là có hoạt động 

kinh doanh, buôn bán, riêng tầng 3 từ khi chợ đi vào khai thác chưa phát huy tác 

dụng, không có người thuê nên hiện bị bỏ trống. Trong khi diện tích mặt bằng 

lớn bị bỏ trống thì trước và sau cổng chợ mọc lên các ki ốt tạm bợ, phủ lều bạt 

nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị nhưng không bị xử lý.  

Báo Nghệ An (04/4) đăng bài “Bệnh khảm lá sắn bùng phát ở Nghệ 

An”: Vụ sắn năm 2022, Nghệ An đã trồng được gần 10.000ha, trong đó diện 

tích sắn bị bệnh khảm lá đã lên đến trên 2.000ha ở các địa phương: Thanh 

Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn… Thời điểm này, sắn vừa lên khỏi mặt đất tầm 15-

20cm, nguồn bệnh chủ yếu đang ở trong thân cây, trong các hom giống đã bị 

bệnh, sắp tới, khi nắng lên, bọ phấn trắng phát triển mạnh thì chắc chắn, diện 

tích nhiễm bệnh khảm lá sẽ tăng nhanh nếu không xử lý triệt để, kịp thời. 
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Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (05/4) đăng bài “Nghệ An: Nhiều dự 

án xử lý rác thải đầu tư theo kiểu "chắp vá"?”:  Trước tình trạng nhiều địa 

phương vùng nông thôn, miền núi tỉnh Nghệ An đang phải sống trong cảnh ô 

nhiễm vì rác thải, mấy năm gần đây địa phương đã bố trí nguồn vốn để xử lý 

theo kiểu công nghệ đốt. Vậy nhưng, sau một thời gian ngắn, những công trình 

hàng tỷ đồng sử dựng ngân sách của nhà nước đã sớm bộc lộ hạn chế, tình trạng 

ô nhiễm vẫn gia tăng và có nguy cơ mất kiểm soát. Điển hình như tại huyện Đô 

Lương, huyện Quỳ Hợp. 

Báo Nông nghiệp Việt Nam (06/4) “Tân Á Đại Thành vào dự án Bãi 

Lữ: Mất thêm rừng, lấn thêm bãi biển?”: Ngày 3/5/2006 UBND tỉnh Nghệ An 

ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND.ĐT về việc chấp thuận dự án đầu tư 

Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ do Công ty CP đầu tư kinh doanh Bãi Lữ (Tập 

đoàn Tân Á Đại Thành)  làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 770 tỷ đồng, trong đó 

giai đoạn 1 chỉ gói gọn 270 tỷ đồng. Đến ngày 6/1/2022 Tập đoàn Tân Á Đại 

Thành đã được UBND tỉnh Nghệ An, Sở TN-MT, Ban quản lý Khu kinh tế 

Đông Nam giao đất, cho thuê đất (466.460,8 m2), đến nay chủ đầu tư đã triển 

khai thi công hệ thống đường giao thông, Khu biệt thự nghỉ dưỡng ven biển… 

Dự kiến đến quý IV/2024 sẽ hoàn thành. Thời gian hoạt động của dự án kéo dài 

70 năm tính từ mốc tỉnh Nghệ An chấp thuận đầu tư (ngày 3/5/2006). Tân Á Đại 

Thành đã điều chỉnh tăng 6.975,7 m2 của Lô KS2, qua đó nâng tổng diện tích 

đất khách sạn từ 40.835,7 m2 lên 47.811,4 m2; tăng tiếp 1.713,3 m2 của các khu 

biệt thự từ BT24 đến BT34, nâng tổng diện tích khu này lên 132.789,3 m2…   

Ngược lại sẽ giảm diện tích khu cây xanh, cảnh quan mặt nước từ 3.422m2 

xuống 3.281m2; giảm 4.975,1 m2 đất giao thông… Thực tế, hệ thống nhà hàng 

trên bờ biển hình thành nhiều năm trước đó đã bị san phẳng, chủ đầu tư lúc này 

đang đẩy nhanh quá trình san lấp mặt bằng. Với việc nâng cấp cả về quy mô lẫn 

hình thức, mặt biển khu vực này đang bị tác động quá lớn, lâu dài kéo theo tầng 

sinh thái xung quanh khó tránh khỏi ảnh hưởng. 

Chuyên trang ATTT, Tạp chí Người đưa tin (06/4) đăng bài “Nghệ 

An: Khu phân lô ở Đô Lương xuống cấp, chính quyền xã phản ứng 'khó 

hiểu'?”: Người dân xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương bức xúc vì hạ tầng kỹ thuật 

khu đất phân lô chia nền Làng Chông đã xuống cấp, không có hệ thống thoát 

nước gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dân xung quanh. Theo người dân Hiến 

Sơn, dự án phân lô chia nền tại Làng Chông thuộc xóm Long Thọ, xã Hiến Sơn 

được cho bán đấu giá từ đầu năm 2021. Tuy nhiên cho đến nay hạ tầng của khu 

đất này chưa hoàn thiện ở nhiều hạng mục khác nhau. Trong khi đó những hạng 

mục đã hoàn thành hiện đã xuống cấp một cách trầm trọng. Không những thế, 
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nhà thầu đã thi công thiếu nhiều khối lượng, hạng mục theo như thiết kế ban đầu 

như công tác san lấp mặt bằng, xây dựng kênh mương không đủ, cống thoát 

nước không có đã khiến nơi đây trở thành một vùng đất chuyên ngập nước mỗi 

khi trời đổ mưa lớn. 

VĂN HÓA - XÃ HỘI 

* An ninh - Pháp luật 

Báo Công thương  (02/4) đăng bài “Nghệ An: Nhiều khuất tất trong vụ 

bảo vệ công ty khoáng sản phá rừng”: Cách đây gần 2 tuần, hạt Kiểm lâm Kỳ 

Sơn (Nghệ An) đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính một người liên 

quan đến vụ phá rừng xảy ra tại Lô 8, Khoảnh 1, TK 416 bản Trường Sơn, xã 

Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Tuy nhiên, phía sau việc xử phạt này còn nhiều vấn đề 

mà dư luận yêu cầu làm rõ. Ngày 25/3, UBND huyện Kỳ Sơn đã thành lập đoàn 

liên ngành vào hiện trường để kiểm tra, đo đếm một lần nữa. Theo biên bản 

kiểm tra lần này thì đoàn đã phát hiện thêm 1 cây gỗ bị chặt hạ, nâng tổng số cây 

bị chặt hạ lên 11 và tổng khối lượng gỗ bị chặt là 15,63m³. Ngoài ra, đường kính 

trung bình của các cây không phải từ 18 đến 45cm hay 20 đến 50cm như các 

biên bản kiểm tra được lập trước đó, mà là từ 30 đến 65cm. Hành vi bất nhất 

trong các biên bản được lập cho thấy có những bất thường xung quanh vụ phá 

rừng này. Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng thủ phạm chặt phá rừng đang được 

giảm nhẹ hình phạt? 

Báo Nghệ An (03/4) đưa tin “Nghệ An: Phát hiện xe ô tô vận chuyển 

hàng hóa nhập lậu trị giá hàng trăm triệu đồng”: Công an huyện Quỳnh Lưu 

cho biết, ngày 01/4/2022, tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, đơn vị phát 

hiện xe ô tô biển kiểm soát 43H - 012.64, do L.P.M.T. (SN 1972, trú tại phường 

Hòa Cường Bắc, thành phố Đà Nẵng) điều khiển vận chuyển hàng hóa nhập lậu. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 1.000 bộ test Covid-19, 

135kg vải, 04 bảng đèn led điện tử có nhãn mác nước ngoài. Tất cả các hàng hóa 

trên đều không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng. 

Tại cơ quan Công an, L.P.M.T. cho biết vận chuyển thuê số hàng hóa nói trên từ 

Hà Nội vào Đà Nẵng cho một người không quen biết. 

Báo Nghệ An (04/4) đưa tin “Phát hiện 16 đối tượng tổ chức và sử 

dụng trái phép chất ma túy trong quán Karaoke”: Ngày 4/4, Công an thị xã 

Hoàng Mai đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma túy, số đối tượng này nằm trong 16 đối tượng (gồm 8 nam, 8 nữ) đã bị 

Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện, bắt giữ trước đó. Cụ thể, vào ngày 

02/4/2022, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Hoàng Mai đã 
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huy động hàng chục CBCS bắt giữ 16 đối tượng khi đang tổ chức và sử dụng 

trái phép chất ma túy trong quán Karaoke Phượng Phi Thường thuộc địa bàn 

phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ 

1,62 gam ma túy loại Ketamine và 01 bộ đồ sử dụng chất ma túy. Qua test 

nhanh, cả 16 đối tượng đều dương tính với chất ma túy, trong đó có nhiều đối 

tượng ở ngoại tỉnh như: KonTum, Thanh Hóa, Ninh Bình.  

Liên quan đến thông tin về thất thoát hơn 7,7 tỷ đồng tại dự án cụm 

dân cư Trường Sơn”, báo Thanh tra (05/4) đăng bài “Chuyển vụ việc sang 

cơ quan điều tra xử lý”:  Quá trình thanh tra tại dự án (DA) cụm dân cư (CDC) 

Trường Sơn thuộc phường Cửa Nam, TP Vinh đã xác định những sai phạm 

trong công tác quản lý Nhà nước và có dấu hiệu làm thất thoát ngân sách Nhà 

nước với số tiền trên 7,7 tỷ đồng. UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh 

chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm sang Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh để xử lý 

theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ 

chức, cá nhân liên quan. 

Báo Vietnamnet (05/4) đưa tin “Công an truy tìm lai lịch người phụ nữ 

tử vong sau va chạm ô tô”: Theo đó, vụ TNGT xảy ra khoảng 21h50 tối 4/4, tại 

Km435+100m, QL1A, thuộc địa bàn xã Diễn An (huyện Diễn Châu) giữa xe ô 

tô mang BKS 37C-238.11, do ông Hồ Sỹ Hưng (SN 1983), trú tại huyện Yên 

Thành điều khiển va chạm với người phụ nữ đi bộ dẫn đến tử vong, chưa rõ lai 

lịch. Hiện, cơ quan Công an huyện Diễn Châu thông báo để truy tìm tung tích nữ 

nạn nhân nêu trên.  

Báo Nghệ An (07/4) đưa tin “Mỏ đá nổ mìn làm 2 người dân bị 

thương, hàng chục ngôi nhà hư hỏng”:  Một vụ nổ mìn khai thác đá ở xã Phà 

Đánh (huyện Kỳ Sơn), xảy ra khiến 23 ngôi nhà bị hư hỏng, 2 người bị thương. 

Trước đó, từ nhiều năm nay, người dân địa phương liên tục than phiền về tình 

trạng ô nhiễm bụi bẩn, nổ mìn làm đá văng… tại mỏ đá này. 2 ngày sau vụ nổ 

mìn này, hàng loạt viên đá, tảng đá lớn nhỏ vẫn còn nằm ngổn ngang khắp các 

ngã đường, ngóc ngách của bản Kim Đa. Có những tảng đá có đường kính 

khoảng 70cm, rơi xuống bản tạo thành những hố sâu hoắm. Theo báo cáo của 

UBND xã Phà Đánh, Công ty TNHH Hồng Trường chuyên sản xuất và khai 

thác đá. Sau khi nhận được tin báo UBND xã đã thành lập đoàn xuống tại hiện 

trường phối hợp với Ban quản lý bản cùng người dân bản Kim Đa để làm công 

tác tư tưởng cho người dân.  

* Một số thông tin khác 

Báo Tuổi trẻ (05/4) đưa tin “TP Vinh thí điểm phố đi bộ đầu tiên từ tối 

8-4”: Chiều 5-4, ông Trần Quang Lâm - phó chủ tịch UBND TP Vinh, Nghệ An 
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- cho biết thực hiện đề án thí điểm phố đi bộ đầu tiên trên địa bàn TP Vinh, TP 

đã có văn bản gửi các đơn vị, phường xã kế hoạch phân luồng giao thông gần 

quảng trường Hồ Chí Minh. Phố đi bộ đầu tiên ở TP Vinh dài khoảng 1,5km, 

trong đó gồm 3 đoạn đường Hồ Tùng Mậu (từ Cầu Nại đến điểm đầu đường 

Nguyễn Trung Ngạn) dài 430m; đoạn Nguyễn Văn Cừ (điểm đầu giao với 

đường Hồ Tùng Mậu, điểm cuối giao đường Lê Hồng Phong) dài 500m. Theo 

kế hoạch phân luồng giao thông, từ 19h đến 23h30 mỗi tối các ngày thứ sáu, thứ 

bảy hằng tuần, khu vực phố đi bộ này sẽ cấm các phương tiện ôtô, xe máy đi 

vào; chỉ dành cho người đi bộ. 

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

Báo Lao động (05/4) đăng bài “Nghệ An: Doanh nghiệp nợ bảo hiểm 

kéo dài, người lao động khốn khổ”: Đến hết tháng 3.2022, toàn tỉnh có 3.853 

doanh nghiệp nợ BHXH từ 1 tháng trở lên với số tiền 315,7 tỉ đồng; trong đó 

369 doanh nghiệp nợ từ 12 tháng trở lên số tiền 131,3 tỉ đồng, chiếm 

41,59%/tổng số nợ BHXH của doanh nghiệp (bình quân 356 triệu đồng/doanh 

nghiệp); trong đó, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây 

dựng và giao thông. Có 688 doanh nghiệp nợ khó thu (phá sản, giải thể, mất 

tích) với số tiền 77 tỉ đồng, chiếm 24,4%/tổng số nợ của doanh nghiệp. Nan giải 

nhất là tình trạng nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, 

không có trụ sở làm việc cụ thể. Đến tháng 3.2022 có 688 doanh nghiệp mất 

tích, phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, với tổng số tiền nợ là 77 tỉ đồng, trong đó nợ 

tiền lãi chậm nộp 27,5 tỉ đồng. Đối với những trường hợp nói trên, để xử lý được 

nợ và giải quyết quyền lợi cho người lao động là hết sức khó khăn. 

Tạp chí Môi trường và Đô thị (05/4) đăng bài “Nghệ An: Hồ điều hòa 

TP. Vinh bị bồi lấp, ô nhiễm”: Hồ điều hòa TP. Vinh có diện tích đất 53ha, 

diện tích mặt nước 40ha, nằm ở cuối kênh Bắc, thuộc vùng đất trũng giáp ranh 

giữa xã Hưng Lộc, xã Hưng Hòa và phường Hưng Dũng. Nhưng, hồ điều hòa 

rộng lớn nhất TP. Vinh hiện đang bị bồi lấp một phần và ô nhiễm. Diện tích mặt 

nước của hồ hiện đang bị bồi lấp bởi đất, bùn đen, cỏ mọc um tùm. Mặt khác, 

nguồn nước từ kênh Bắc đổ về luôn có màu đen và bốc mùi hôi thối, gây ô 

nhiễm môi trường. Xung quanh khu vực hồ điều hòa cũng ngập đầy rác thải. 

Các túi ni lông khó phân hủy bị vứt bừa bãi.  

Báo Công thương (05/4) đăng bài “Bộ Công Thương giám sát việc nổ 

mìn tại mỏ đá vôi Nhà máy Xi măng Sông Lam Nghệ An”: Sau nhiều vụ nổ từ 

mỏ đá vôi của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam, khói bụi mù mịt trắng xóa 

cả thôn Hồng Thịnh xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An khiến 
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người dân vô cùng hoảng sợ...Bộ Công Thương đã nhanh chóng vào cuộc giám 

sát, xử lý. Theo đó, ngày 22/3/2022 đoàn công tác của Cục Kỹ thuật an toàn và 

Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương cùng các đơn vị liên quan, chính 

quyền địa phương đã tiến hành giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại mỏ đá vôi Bài 

Sơn của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam.  

Tạp chí điện tử Người đưa tin (06/4) đưa tin “Nghệ An yêu cầu cắt gọt 

hơn 200 xe tải”: Theo thông tin từ sở Giao thông Vận tải Nghệ An, từ 

20/2/2022 đến nay, Thanh tra giao thông đã yêu cầu cắt gọt 234 xe cơi nới. Đây 

là con số lớn nhất từ trước tới nay mà cơ quan chức năng thực hiện, nhằm chấn 

chỉnh việc chở quá tải trọng đối với các phương tiện vận tải. Sở Giao thông Vận 

tải cũng thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, đồng thời có văn bản gửi các 

huyện, thành, thị trong tỉnh yêu cầu giám sát các doanh nghiệp, các chủ xe tuyệt 

đối không được tự ý nâng cấp, cơi nới thùng xe. Đối với các xe đã sai phạm, các 

chủ xe và các doanh nghiệp phải cắt bỏ hoàn toàn phần cơi nới và ký cam kết 

không tái phạm. Đối với những xe vi phạm bị bắt quả tang thì ngoài việc yêu 

cầu hạ tải, xử phạt hành chính, chủ xe bắt buộc phải tiến hành cắt gọt phần thùng 

cơi nới tại chỗ... 

Đài PTTH Nghệ An (06/4) đưa tin “Phá rừng thông trồng keo ở xã 

Quỳnh Tân - huyện Quỳnh Lưu: Ai chịu trách nhiệm?”:  Khu vực rừng thông 

ở xóm 6 xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu đã bị người dân chặt hạ một số diện 

tích để trồng keo và sắn. Hiện trường sót lại ngổn ngang trộn lẫn gốc, cành 

thông và gốc keo đã bị chặt phá, đào xới. Về việc người dân tự ý chặt hạ cây 

thông và đưa máy móc vào cải tạo đất đã vi phạm Điều 13 và Điều 20 Nghị định 

của Chính phủ qui định xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm 

nghiệp được ban hành vào năm 2019. Nếu không có sự vào cuộc của ngành 

chức năng thì không ai dám chắc diện tích thông này sẽ được bảo vệ trong 

những năm tới. 

 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Hảo 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

Biên soạn, tổng hợp: Lê Thị Thắm 

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 Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An. 

          Địa chỉ: số 06, đường Trần Huy Liệu, Thành phố Vinh 
    Điện thoại:  (02383). 599522 
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Phát hành 200 bản tại Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An qua hộp 

thư công vụ http://mail.nghean.gov.vn. Giấy phép xuất bản số 06/GP- 

STT&TT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23 tháng 01 năm 2017. 
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