
 

 

           TUẦN 17      Từ ngày  21/4/2022 đến ngày   27/4/2022 

 

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

- Hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn giám sát HĐND tỉnh 

- Các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của đồng chí Phan Đăng 

Lưu (5/5/1902 - 5/5/2022) 

- UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu 6 sở rà soát, đơn giản hóa 15 thủ tục, 

nhóm thủ tục hành chính. 

- Nghệ An triển khai tiêm vắc xin phòng COVID 19 cho trẻ từ 5- 11 tuối 

- Nhiều nhà máy nước sạch tiền tỷ bị bỏ hoang. 

- Những dự án chậm tiến độ  ở Thị xã Hoàng Mai và Thị xã Cửa Lò  

- Những vấn đề liên quan đến triển khai  

 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ 

* Hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn giám sát HĐND tỉnh  

Ngày 22/4, Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn 

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

Trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện công tác đào tạo, phát triển 

nguồn nhân lực ở huyện Diễn Châu. Đoàn giám sát đề nghị huyện cần có kế 

hoạch, chiến lược cho công tác đào tạo nguồn nhân lực để công tác này ngày 

càng bài bản, chất lượng và hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu học nghề của lao 

động. 

Ngày 21/4, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Như 

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

Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

ở huyện Quỳnh Lưu. Đoàn giám sát hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực ở huyện Quỳnh Lưu từ năm 2015 đến năm 2020. Đoàn đã đến khảo sát thực 
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tế Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục dạy nghề và Trường Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An. Hiện tại, huyện Quỳnh Lưu có gần 167.000 

người trong độ tuổi lao động, chiếm 60% dân số của toàn huyện; có 2 cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và 33 trung tâm học tập cộng đồng. 

Ngày 25/4, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Như 

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

trưởng đoàn có cuộc giám sát tại thị xã Thái Hòa về công tác đào tạo, phát triển 

nguồn nhân lực. Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Chí Kiên - Phó Bí thư Thị 

ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng lãnh đạo các phòng, ban và các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn. 

Ngày 26/4, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường 

kỳ tháng 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 chủ trì 

cuộc làm việc. Cùng 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 - 

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

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo 

các Ban của HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan. 

Ngày 27/4, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Như 

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

đoàn có cuộc giám sát về thực hiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

trên địa bàn thành phố Vinh, giai đoạn 2015-2020. ự cuộc làm việc có đồng chí 

Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cùng đại diện lãnh đạo 

các phòng, ban. 

* Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5/5/1902 - 

5/5/2022) 

Ngày 25/4, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám 

đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận 

Trung ương đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Phan Đăng Lưu 

tại Nhà tưởng niệm ở xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.  

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác làm việc với 

lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Trường Giang - Phó 
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Chủ tịch chuyên trách kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê 

Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng các 

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

đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 

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

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.  

Ngày 25/4, tại thành phố Vinh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo 

khoa học 'Đồng chí Phan Đăng Lưu với cách mạng Việt Nam và quê hương 

Nghệ An'. 

 * Một số hoạt động nổi bật khác 

 Ngày 26/4, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe và cho ý 

kiến vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2022, triển khai nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm tháng 5/2022. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 

các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh, khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, 

hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế trên tất cả 

các lĩnh vực. 

 Ngày 25/4, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An họp Ban chỉ 

đạo Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phòng 

ngự Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng. hượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên 

Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự cuộc 

họp có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu 4; đại diện các 

Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Viện Lịch sử Quân sự. Về phía tỉnh Nghệ An, 

tham dự cuộc họp có đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. 

Nghệ An tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững. Ngày 21/4, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng Ban chỉ đạo các chương 

trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển 

khai Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chủ trì có các 
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đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng 

các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 

2025. 

Ngày 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc 

nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4, khóa 

XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, lãnh đạo Liên hiệp 

các hội Văn học - Nghệ thuật VN, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật VN, 

đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Tại điểm cầu Nghệ An, hội nghị có sự tham dự của 

đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Trưởng, phó 

phòng các cơ quan báo chí, truyền thông và các đơn vị trực thuộc Liên hiệp các 

hội Văn học - Nghệ thuật và Liên hiệp hội Khoa học - Kỹ thuật, tầng lớp tri thức 

trên địa bàn tỉnh. 

Nghệ An tôn vinh 140 sản phẩm đạt sao OCOP. Ngày 21/4, UBND tỉnh 

Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh năm 2021 và 

triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022. Đồng chí 

Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì với 

sự tham gia của các sở, ngành liên quan và các chủ thể tham gia chương trình 

OCOP. Mục tiêu mà Ban điều hành Chương trình OCOP tỉnh Nghệ An đặt trong 

năm 2022 là phấn đấu có thêm ít nhất 100 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên. 

Trong đó, tập trung nâng cấp ít nhất 01 sản phẩm 4 sao lên 5 sao và 05 sản phẩm 

từ 03 sao lên 4 sao. 

Ngày  22/4, Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án xây 

dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông tổ chức cuộc họp trực 

tuyến đánh giá tình hình triển khai dự án. Đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên 

Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc 

họp. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: 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; lãnh đạo các sở, 

ngành, địa phương liên quan. 

Ngày 22/4, Tỉnh đoàn Nghệ An, Đoàn Thanh niên 3 tỉnh nước bạn Lào: 

Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay tổ chức Chương trình điện đàm trực 

tuyến và thống nhất ký kết một số vấn đề trọng tâm trong quan hệ hợp tác. Dự 

chương trình về phía Nghệ An có đại diện Sở Ngoại vụ, Hội Hữu nghị Việt Nam 
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– Lào tỉnh Nghệ An; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An; đồng chí Lê Văn Lương 

– Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.Về phía Đoàn 

Thanh niên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có các đồng chí: Phết Sa 

Mon Đa Vông Son – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách 

mạng Lào, Bí thư Đoàn Thanh niên tỉnh Xiêng Khoảng; Lon Khan Su Ka Vông 

– Phó Bí thư Đoàn Thanh niên tỉnh Hủa Phăn; Thoong Mạ Ni Khột Păn Nha – 

Ủy viên BCH Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào, Bí thư 

Đoàn Thanh niên tỉnh Bôlykhămxay. Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường 

vụ, trưởng, phó các ban của Tỉnh đoàn Nghệ An, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, 

Bôlykhămxay, lãnh đạo các sở, ngành của 3 tỉnh nước CHDCND Lào, các thanh 

niên phát triển kinh tế giỏi của 4 tỉnh, các lưu học sinh Lào tiêu biểu đang học 

tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Ngày 21/4, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh tổng kết 

hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tại hội nghị, Ban tổ chức 

cho biết, năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Nghệ An đã 

chủ trì triển khai, tổ chức thực hiện 4 chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị 

tiền, hàng quy đổi ủng hộ đạt gần 573 tỷ đồng. 

Ngày 22/4, tại hội trường UBND xã Hưng Thành (Hưng Nguyên), Hội 

Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Nông dân sản xuất, kinh doanh, 

tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn” năm 2022. Dự lễ phát động có các đồng 

chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

Dương Đình Chỉnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn 

Quang Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng các 

sở, ngành liên quan và đông đảo hội viên nông dân. Đây là một trong những 

hoạt động nhằm cụ thể hóa mục tiêu của Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng 

dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, giai 

đoạn 2020-2023”. 

Ngày 23/4, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vinh phối 

hợp với xã Hưng Lộc tổ chức “Ngày thứ Bảy vì dân” để đăng ký biến động 

thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau sáp nhập, chia tách xóm 

cho người dân. 

Nhiều đơn vị tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn: Ngày 22-4, Trung tâm 

Giáo dục Thiên nhiên (ENV) phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ 

An tổ chức Hội nghị tập huấn 'Nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm về động vật 
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hoang dã'; Ngày 23/4, tại TP Vinh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du 

lịch tỉnh Nghệ An (NAPC) tổ chức hội thảo tập huấn những điểm mới của quy 

định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư cho nhà đầu tư và cán bộ công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh; Ngày 22/4, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công 

nghiệp - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp 

luật lĩnh vực an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản; Ngày 24/4, Sở LĐ-

TB&XH tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và ký kết hợp 

tác đào tạo lao động. Ngày hội giúp kết nối học sinh có cơ hội tiếp cận trực tiếp 

với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN); học sinh, sinh viên các trường có 

cơ hội tìm việc làm đúng chuyên ngành được đào tạo tại các doanh nghiệp uy 

tín. Ngày 25/4 Trường Chính trị Nghệ An tổ chức khai mạc Lớp Bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng công tác cho cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp 

xã năm 2022.  

Ngày 25/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 

ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) chủ trì Hội nghị 

toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2022, triển khai nhiệm 

vụ quý II năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 69 

điểm cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các Tỉnh ủy, 

Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương trên toàn quốc. Tại điểm cầu tỉnh 

Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và 

đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy dự và chủ trì. 

Ngày 26/4, tại Trường Chính trị Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ 

chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, 

quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3), năm 2022, bằng hình thức trực 

tuyến. Dự Lễ khai giảng có PGS.TS Đặng Quang Định – Viện trưởng Viện Triết 

học – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Các đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị 

Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện Ban Giám hiệu 

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. 

(Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An, Tạp chí doanh nhân điện tử, Báo đầu 

tư online, Báo Tài nguyên & Môi Trường và một số cơ quan báo chí đưa tin về 

nội dung này). 
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CHUYÊN MỤC PHÒNG, CHỐNG COVID 19 

 

Từ ngày 21/4/2022 đến sáng ngày sáng 28/4/2022, tỉnh Nghệ An ghi nhận 

thêm 3672 ca nhiễm covid 19. Trong đó có 1007 ca cộng đồng. Lũy tích số bệnh 

nhân phát hiện từ đầu mùa dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An là là 484.617 ca, đã 

điều trị khỏi bệnh và xuất viện và chuyển tuyến điều trị là 481.248 ca, tử vong 

183 ca, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 3186 ca.  

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID 19 cho trẻ từ 5- 11 tuối 

Nghệ An sẵn sàng tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em. Thực hiện chỉ 

đạo của bộ Y tế, vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch 218/KH-

UBND về việc chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-

19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2022.  

Tính đến sáng ngày 25/4, Nghệ An đã có 32.577 trẻ từ 5 - 11 tuổi được 

tiêm vắc-xin phòng Covid-19. 21 huyện, thành, trong tỉnh đồng loạt thực hiện 

tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Vắc-xin để tiêm phòng Covid-19 

cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi đợt này là vắc- xin Moderna liều 0,25ml. Trước đó, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã cấp phát 34.000 liều cho các địa 

phương. Việc tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi được thực hiện theo hình thức cuốn 

chiếu, bắt đầu theo thứ tự từ những trẻ lớn xuống trẻ bé hơn. Địa phương đầu 

tiên tiêm ở tỉnh Nghệ An là huyện Quế Phong (20/4). Tiếp theo là thị xã Thái 

Hòa, các huyện Tương Dương, Quỳnh Lưu và Nghi Lộc (21/4). Ở tất cả các 

điểm tiêm, quy trình tiêm chủng được đảm bảo tốt. Trẻ được khám sàng lọc, 

khai báo thông tin sức khỏe kỹ càng. 

Nghệ An: Cứu sống bệnh nhân hậu COVID-19 bằng kỹ thuật ECMO. 

Ngày 24/4, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, bệnh 

viện vừa cứu sống một bệnh nhân nam, 41 tuổi bị viêm cơ tim cấp biến chứng 

sốc tim có rối loạn nhịp nặng sau nhiễm COVID-19 bằng kỹ thuật ECMO. Đây 

là ca bệnh thứ ba được Bệnh viện HNĐK Nghệ An triển khai thực hiện kỹ thuật 

ECMO. Việc áp dụng thành công kỹ thuật này đã mở ra nhiều cơ hội cứu sống 

cho các bệnh nhân hồi sức nặng trên địa bàn khu vực Bắc Trung bộ, đặc biệt 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. 
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KINH TẾ - ĐẦU TƯ 

* Triển khai dự án 

Báo Tiền phong ( 21/4) đăng bài “Nhìn gần công trình trái phép, nhiều 

lần xin gia hạn vẫn dở dang ở Nghệ An”: Đầu năm 2010, Ngân hàng TMCP 

Đại Dương (OceanBank) đề nghị tỉnh Nghệ An cho thuê hơn 2.600m2 đất tại 

Trung tâm thương mại Nam Đàn cũ (khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn) để 

xây dựng dự án Nam Đàn Plaza. Sau khi được địa phương bàn giao mặt bằng, 

OceanBank tiến hành xây dựng với tốc độ... rùa bò. UBND huyện Nam Đàn đã 

gửi công văn kiến nghị tỉnh thành lập đoàn kiểm tra để xem xét thu hồi dự án 

giao cho chủ đầu tư khác thực hiện. Ngày 26/4/2018, Bộ Tài chính có công văn 

gửi tỉnh Nghệ An nói rõ: Dự án Nam Đàn Plaza do Ngân hàng thương mại cổ 

phần Đại Dương (OceanBank) trước đây là chủ đầu tư, đến năm 2015 Ngân 

hàng nhà nước Việt Nam đã thực hiện mua lại bắt buộc OceanBank với giá 0 

đồng và OceanBank trở thành 100% vốn nhà nước do Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam làm đại diện chủ sở hữu, do vậy việc xử lý tài sản của OceanBank trong 

quá trình chuyển đổi mô hình thuộc trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam.Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết: “Mới 

đây, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An và huyện cũng đã 

làm việc nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết”. 

Báo Giáo dục và Thời đại ( 21/4) đăng bài “Hình ảnh dự án chậm tiến 

độ làm xấu bộ mặt thị xã biển Cửa Lò”: Theo thống kê, thị xã Cửa Lò (Nghệ 

An) hiện còn 35 dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư triển khai 

chậm tiến độ. Đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã chấm dứt hoạt động, huỷ bỏ 

quy hoạch và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với 9 dự án; 10 dự án đang 

trong thời gian gia hạn tiến độ; 7 dự án đã hết thời gian gia hạn tiến độ; 9 dự án 

đã được kiểm tra nhưng chưa ban hành kết luận. Các dự án chậm tiến độ gây 

lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân nằm trong vùng dự 

án, gây thất thu nguồn thuế. Trong khi đó, quỹ đất của thị xã Cửa Lò còn hạn 

hẹp, không còn đủ để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng vào đầu tư xây dựng trên 

địa bàn. Một số dự án chậm tiến độ: Khu liên hợp khách sạn du lịch và biệt thự, 

chung cư cao cấp (còn có tên gọi là Cửa Lò Beach Villa) của Công ty CP Bảo 

Khánh Hamico, Tổ hợp sân golf, khách sạn, biệt thự tại thị xã Cửa Lò của Công 

ty CP Golf biển Cửa Lò, Dự án Chung cư và biệt thự cao cấp kết hợp thương 

mại dịch vụ của Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Nội,.. 
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Liên quan đến nội dung này, Báo Tiền phong đăng bài “'Khai sinh' lần 2, 

dự án trên 'đất vàng' Nghệ An vẫn bỏ hoang nhiều năm”. 

Báo Nghệ An (21/4) đưa tin “Nghi Lộc khởi công nâng cấp đường dân 

sinh gần Khu Công nghiệp WHA”: UBND huyện Nghi Lộc vừa tổ chức lễ khởi 

công xây dựng, nâng cấp công trình đường giao thông từ xóm 2 đi xóm 6 (đoạn 

qua nhà thờ xứ Bình Thuận) xã Nghi Thuận. Công trình có tổng mức đầu tư 22 

tỷ đồng do Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Vinh Quang thi công. 

Hiện nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cuối năm nay sẽ bàn giao và 

đưa vào sử dụng. Trong quá trình tiến hành triển khai Dự án Khu Công nghiệp 

WHA trên địa bàn xã Nghi Thuận (Nghi Lộc), để đáp ứng nguyện vọng của 

người dân địa phương, ngày 13/8/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết 

định số 2953/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường 

giao thông từ xóm 2 đi xóm 6. 

Tạp chí Tài nguyên & Môi trường ( 21/4) đăng bài “Đầu tư hơn 5.700 

tỷ đồng nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An”: Ban Quản lý dự án nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An (NAPMU) vừa công bố kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn 2022 - 2023 (đợt 1) Dự án Khôi phục, 

nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An với tổng mức đầu tư 5.705 tỷ đồng. Dự 

án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. 

Báo Nghệ An ( 22/4) đăng bài “Tân Kỳ tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh 

tiến độ các dự án”: Những năm qua, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã thu hút được 

nhiều dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều dự án chậm tiến độ, vì vậy, 

huyện đã rà soát, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, nhằm tạo điều kiện cho các 

chủ đầu tư thực hiện dự án. Những dự án chưa hoàn thành công tác giải phóng 

mặt bằng, các phòng, ban liên quan làm việc với nhà đầu tư và giao mốc thời 

gian cụ thể để thực hiện dự án; đồng thời các địa phương tiếp tục tổ chức tuyên 

truyền, vận động người dân chấp thuận mức giá đền bù đất, sớm bàn giao đất 

cho doanh nghiệp. Đối với một số dự án quá chậm tiến độ, không còn khả thi 

như Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện, khách sạn và dịch vụ thương mại tổng 

hợp Tân Kỳ, thì huyện sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo thẩm 

quyền. 

Báo Đại đoàn kết ( 22/4) đăng bài “Dự án khu đô thị xi măng Hoàng 

Mai: Chậm tiến độ cả chục năm”: Tháng 10/2012, UBND tỉnh Nghệ An chính 

thức phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với Dự án Khu đô thị xi măng 

Hoàng Mai (gọi tắt là KĐT Hoàng Mai) tại xã Quỳnh Vinh, với tổng diện tích 
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sau khi điều chỉnh lần 1 là 24ha. Khu đất thực hiện dự án có vị trí đắc địa. Tuy 

nhiên, đến nay sau gần 10 năm, dự án KĐT Hoàng Mai vẫn là cánh đồng cấy 2 

vụ lúa/năm của người dân xóm 9, 12 và 13 xã Quỳnh Vinh, chưa có một thay 

đổi nào so với 10 năm trước. 

Nội dung này đã được Báo Công an nhân dân phản ánh số ra ngày 

10/4/2022. 

* Tiến độ triển khai dự án Cao tốc Bắc Nam tiếp tục được các cơ 

quan báo chí phản ánh, đưa tin 

Báo Vietnamnet ( 22/4) đăng bài “Nghệ An rốt ráo đẩy nhanh bàn giao 

mặt bằng sạch cao tốc Bắc – Nam”; Báo Tuổi trẻ “Cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ 

An còn hơn 1km ‘chưa sạch’; Báo Giao thông “Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu: 

Cắt, chuyển khối lượng nếu không đạt tiến độ”, “Cao tốc qua Nghệ An: Cầu 

xong mố trụ phải chờ đường vì... vướng nhà dân”; “Bứt tốc, đẩy tiến độ dự án 

cao tốc Bắc - Nam”;  Báo Thương hiệu & Công Luận “Thủ tướng chỉ đạo xử lý 

mặt bằng và vật liệu cho cao tốc Bắc-Nam trong tháng Tư”; Báo Nghệ An “Cao 

tốc qua Nghệ An: Cầu xong mố trụ phải chờ đường vì... vướng nhà dân”, “Hai 

dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An dự kiến hoàn thành vào 

các năm 2023 và 2024”; “Diễn Châu đốc thúc giải quyết vướng mắc để bàn giao 

mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam”; 'Hình hài' cao tốc Bắc - Nam đoạn qua 

Nghệ An; Báo Người đại biểu nhân dân “Yêu cầu giao mặt bằng Cao tốc Bắc - 

Nam trong tháng 4”; Báo Công thương “Nghệ An: Tiến độ cao tốc Diễn Châu - 

Bãi Vọt không đạt như cam kết”;Báo Tiền phong “Cao tốc Bắc – Nam đoạn qua 

Nghệ An: UBND tỉnh yêu cầu phải nhanh chóng giải phóng mặt bằng”; Chuyên 

trang An ninh tiền tệ “Nút thắt' cao tốc Bắc - Nam: Một huyện ở Nghệ An sẽ 

dùng nhà văn hóa cho dân ở tạm”. VTV “Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam: 

Nhà thầu khó khăn về nguồn đất đắp”; 

Báo Tiền phong ( 25/4) đăng bài “Công trình gần 70 tỷ đồng ở TP 

Vinh thi công 7 năm vẫn ngổn ngang”: Dự án Trung tâm bảo tồn và phát huy 

di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 70 tỷ 

đồng. Sau 7 năm thi công, dự án vẫn chưa thể hoàn thành và đưa vào sử dụng, 

một số hạng mục đã thực hiện có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Ông Phạm Ngọc 

Anh – Trưởng phòng Tài chính kế hoạch Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An 

cho biết: Dự án đã được hoàn thiện giai đoạn 1 (phần vỏ) gồm nhà hành chính 

kiêm biểu diễn và sưu tầm, nghiên cứu bảo tồn, lưu trữ di sản dân ca, san nền, 

cấp nước, cấp điện tổng thể... Còn những hạng mục như sân vườn cảnh quan, 

trang thiết bị, âm thanh ánh sáng thì nằm trong giai đoạn 2 chưa được phê duyệt.  
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Báo Giáo dục & Thời đại cũng phản ánh về vấn đề này. 

Báo Pháp luật Việt Nam ( 27/4) đăng bài “Nhiều bất cập tại dự án nạo 

vét sông Cấm”: Người dân tại khu vực các xã Nghi Quang, Nghi Tiến, Nghi 

Thiết (Nghi Lộc - Nghệ An). Phản ánh quá trình thực hiện công trình: Nạo vét 

tận thu bùn, đất phục vụ tiêu úng chống hạn trong hệ thống Thủy lợi Nam; hạng 

mục: Nạo vét sông Cấm đoạn từ hạ lưu sông Cấm đến thượng lưu công Nghi 

Quang tồn tại vô số vướng mắc, bất cập. Việc hút cát sâu, ngay sát khu tái định 

cư đường D4 tại xóm Quyết Tâm tiềm ẩn sạt lở cao. Không những vậy, các hộ 

nuôi thủy sản bị ảnh hưởng khi hút sát bờ ao, với độ sâu hút từ 5-6m thì việc sạt 

lở bờ ao là không thể tránh khỏi. Những bất cập trong thi công, quá trình triển 

khai dự án, công tác an toàn lao động không được đảm bảo. 

* Xây dựng - Quy hoạch 

Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin Nghệ An: Sẽ có 3 thành phố, 2 thị xã 

và đô thị sinh thái trong tương lai: UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức buổi làm 

việc với lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị, đơn vị tư 

vấn để cho ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. Việc lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 hướng tới mục tiêu phát triển tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá của 

cả nước, kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững; là trung tâm về tài 

chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, công 

nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ. Đồng thời, có hệ thống kết cấu 

hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được 

nâng cao; nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ; bảo đảm vững chắc 

quốc phòng - an ninh. Tại dự thảo, đưa Nghệ An có 6 trung tâm đô thị: TP. Vinh 

mở rộng là trọng tâm; TP. Hoàng Mai (phát triển gắn với Quỳnh Lưu); TP. Thái 

Hòa (phát triển gắn với Nghĩa Đàn); TX. Diễn Châu; TX.  Đô Lương; Đô thị 

sinh thái Con Cuông. 

Liên quan đến nội dung này, Báo Nghệ An đăng bài “Kết luận của Chủ 

tịch UBND tỉnh về Dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An” . 

Tạp chí Môi trường & Đô thị ( 25/4) đăng bài “Nghệ An: Loạt công 

trình xây dựng trái quy hoạch, sai thiết kế tại DA Khu nhà ở phường Hưng 

Phúc”: Ngày 19/09/2016, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Xuân Đại ký 

quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở liền kề, biệt 

thự và vui chơi giải trí công cộng tại phường Hưng Phúc, TP Vinh. Mặc dù dự 
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án đã được cấp GCN QSDĐ từ tháng 5/2016, hoàn thành các thủ tục pháp lý từ 

rất sớm, nhưng dự án sau đó được chủ đầu tư triển khai một cách chậm chạp, 

liên tục vi phạm về tiến độ đã được giao. Không chỉ liên tục chậm tiến độ, trở 

thành điểm nhếch nhác phố thị nhiều năm qua, mà hàng chục lô đất tại dự án 

này còn xây dựng sai thiết kế cơ sở, sai quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục 

đích. 

Báo Công thương ( 25/4) đăng bài “Nghệ An: Khu đô thị dân đã vào ở 

nhưng hạ tầng... chỉ là 'bánh vẽ'”: dự án khu đô thị (KĐT) Đồng Dâu kết hợp 

nhà ở cho người có thu nhập thấp được triển khai tại phường Hưng Dũng (TP 

Vinh). Dự án này do Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Đại Huệ (TP 

Vinh) làm chủ đầu tư, với các hạng mục là siêu thị, phân lô khu biệt thự và 

chung cư dành cho người thu nhập thấp, được quy hoạch đồng bộ, đến nay vẫn 

chưa hoàn thành các hạng mục phê duyệt. Theo quy hoạch, KĐT này là chuỗi 

các nhà liền kề, biệt thự cao tầng nhưng hiện trạng cho thấy, tại các phân khu đã 

được phê duyệt, biệt thự được xây dựng không đúng với quy hoạch. Các nhà 

hàng, dịch vụ mọc lên bát nháo phá vỡ quy hoạch phê duyệt ban đầu. Không chỉ 

có Dự án Đồng Dâu, KĐT mới Cửa Tiền - Vinh Tân hay Dự án KĐT Minh 

Khang, tại TP. Vinh hàng loạt dự án đã được phê duyệt từ nhiều năm qua nhưng 

triển khai rất chậm chạp, thậm chí còn phá vỡ quy hoạch phê duyệt ban đầu. 

Liên quan đến nội dung này, Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp (26/4) đăng 

bài “Nghệ An: "Siêu dự án" nhà ở xã hội sau gần 10 năm vẫn “bóng chim, tăm 

cá”. 

Tạp chí Môi trường & Đô thị ( 27/4) đăng bài “Nghệ An: Dân kêu cứu 

vì vướng mắc quy hoạch sân Golf và nguy cơ ô nhiễm môi trường”: Nhiều hộ 

dân tại xóm 1, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An phản ánh về  

việc họ đã và đang sinh sống ổn định gần 40 năm nhưng đến nay đi làm các thủ 

tục hành chính thì lại vướng quy hoạch nên không được chính quyền sở tại chấp 

nhận. UBND xã Quỳnh Vinh cũng đã có văn bản trình UBND huyện sớm có 

phương án điều chỉnh quy hoạch vì khu vực này hiện là cụm dân cư đã ở ổn đình 

trước đó gần 40 năm nay cho nên không phù hợp để quy hoạch sân Golf ở đây. 

Đặc biệt là giữa khu đất dự án lại có một con suối lâu đời chảy cắt ngay giữa 

khu dự án. Nếu dự án mà thực hiện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước tưới 

tiêu, sinh hoạt cho cụm dân cư toàn khu vực này. 
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VĂN HÓA - XÃ HỘI 

* Du lịch 

Các cơ quan báo chí đưa tin về Khai trương du lịch biển Quỳnh: Ngày 

21/4, tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu tổ chức Khai trương du lịch biển 

Quỳnh năm 2022, thu hút đông đảo nhân dân và du khách gần, xa về chung vui. 

Dự lễ Khai trương có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ 

tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp 

tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh 

Lưu và các xã, thị trấn trên địa bàn; đại diện các doanh nghiệp kinh doanh du 

lịch cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. 

Báo Nghệ An ( 22/4) đưa tin “40 công ty lữ hành tham gia Famtrip 

khám phá Nghệ An”: Đoàn Famtrip với đại diện của 40 công ty, đơn vị lữ hành 

đến từ các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP. Hồ Chí 

Minh đã được trải nghiệm nhiều loại hình du lịch tại Nghệ An. Sau 3 ngày tham 

gia khảo sát tại các địa điểm du lịch trên địa bàn, tiến tới xây dựng tour, tuyến, 

nhằm kết nối, đưa du khách tới Nghệ An. Ngày 22/4, đại diện 40 công ty du lịch 

đã tham dự  buổi Tọa đàm "Cửa Lò - Giải pháp phát triển du lịch bền vững" do 

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An cùng UBND 

TX.Cửa Lò tổ chức. 

Báo Lao động ( 22/4) đăng bài “Quế Phong, điểm đến hấp dẫn của 

miền Tây xứ Nghệ”: Hệ sinh thái phong phú, đa dạng về chủng loại động vật và 

thảm thực vật rừng, tất cả các yếu tố đó đã làm nên một Quế Phong giàu bản sắc 

văn hoá và khác biệt. Cùng với thác Bảy tầng, Quế Phong còn có thác Sao Va, 

lòng hồ thuỷ điện Hủa Na, nhiều hang động đẹp, trang trại Nhật Minh và đặc 

biệt là điểm du lịch di tích lịch sử văn hoá tâm linh đền Chín Gian ở bản Piếng 

Chảo xã Châu Kim. Ngoài ra Quế Phong còn có điểm du lịch cộng đồng bản Cò 

Muộng xã Châu Kim và bản Long Thắng xã Hạnh Dịch. Đây là hai địa phương 

có đường giao thông thuận tiện, khí hậu trong lành, mát mẻ và cảnh đẹp thiên 

nhiên thơ mộng, có làng Thái cổ với những nếp nhà sàn mái gỗ samu, rừng cây 

Pay sừng cùng với nhiều giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc Thái 

như nghề dệt thổ cẩm, đan lát... 
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Báo Pháp luật Plus ( 22/4) đăng bài “Những 'báu vật' của bản Nật 

Trên trường tồn cùng thời gian”: Ở bản Nật Trên, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ 

Châu, Nghệ An những gốc thị cổ có tuổi đời hàng trăm năm được người dân nơi 

đây coi như những “báu vật”. Từ khi bản làng được lập đến nay, những gốc thị 

đã đứng đó trường tồn cùng thời gian tỏa bóng mát che chở cho dân bản. Tại đây 

có những cây đường kính rất lớn 10 người cũng ôm không xuể. Bên gốc cây 

người dân xây một miếu thờ nhỏ để thắp hương cầu bình an cho cả dân bản. 

Hàng năm bản làng làm lễ cúng diễn ra vào ngày 20/2 và 15/3 âm lịch. 

Báo Nghệ An ( 24/4) đăng bài “Cuốn hút vẻ đẹp biển Quỳnh”: Quỳnh 

Lưu có nhiều bãi biển đẹp, vừa là điều kiện để phát triển nghề khai thác, đánh 

bắt thủy hải sản, vừa là tiềm năng để phát triển du lịch. Những năm gần đây, 

một số địa phương đã quy hoạch, xây dựng các điểm du lịch và bước đầu thu hút 

được du khách. Cùng với tắm biển, biển Quỳnh còn có nhiều điểm đến hấp dẫn 

để du khách trải nghiệm. Nổi bật là hệ thống hang động núi Rồng nằm bên bờ 

biển Quỳnh Nghĩa, Hang Mũi Trâu ở cửa Lạch Quèn, thuộc địa bàn xã Tiến 

Thủy cũng là điểm đến thu hút du khách. Quỳnh Lưu còn nổi tiếng là vùng đất 

có bề dày truyền thống và văn hiến, thể hiện ở hệ thống di tích lịch sử - văn hóa 

phong phú với 193 di tích được đưa vào danh mục kiểm kê, trong đó 33 di tích 

được xếp hạng 

* Giáo dục - y tế 

Báo Pháp luật Việt Nam ( 22/4) đưa tin “Cảnh báo nguy cơ viêm phổi 

do phế cầu khuẩn ở trẻ em”: Theo các bác sĩ, phế cầu khuẩn là một loại vi 

khuẩn trú ngụ ở vùng mũi họng của tất cả những người khỏe mạnh bình thường. 

Có đến gần 50% trẻ khỏe mạnh mang vi khuẩn phế cầu trong mũi họng, chỉ chờ 

gây bệnh ngay khi có điều kiện thuận lợi. Viêm phổi đang gây ra mối đe dọa 

trên toàn cầu cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh 

xảy ra quanh năm nhưng thường gặp chủ yếu vào mùa đông xuân. Việc phòng 

ngừa tránh mắc phải phế cầu là điều rất quan trọng. Do đó, cần cho trẻ bú đầy đủ 

bằng sữa mẹ; môi trường sống lành mạnh, tránh khói bụi, thuốc lá; rửa tay 

thường xuyên với nước ấm, xà bông; tránh tiếp xúc với những người bị bệnh; 

thực hiện chế độ dinh dưỡng lành; giữ trẻ tránh tiếp xúc những người bị cảm 

lạnh hoặc cúm. 

* Giao thông 
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Tạp chí tài chính doanh nghiệp đưa tin “Nghệ An: Xử lý vi phạm 

8.540 trường hợp xe quá khổ, quá tải với số tiền trên 12 tỷ đồng”: Tính từ 

ngày 12/3 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức: 3.285 ca với 15.969 cán bộ cảnh sát 

tham gia. Theo đó, các đơn vị đã lập biên bản: 10.262 trường hợp. Trong đó, ô 

tô: 4.482 trường hợp; mô tô 5.437 trường hợp; có trường hợp khác: 43. Riêng, 

xử lý vi phạm là: 8.540 trường hợp với tổng số tiền là 12,25 tỷ đồng. Trong đó: 

Quá tải: 359 trường hợp; Quá khổ: 412 trường hợp; Thành thùng: 137 trường 

hợp và rơi vãi: 736 trường hợp. Trong đợt cao điểm vừa qua, khoảng 90% doanh 

nghiệp và hộ kinh doanh đã tự cắt cơi nới thành, thùng xe. 

* Nông nghiệp 

Bnews đưa tin “Nghệ An có trên 3.600 ha sắn nhiễm bệnh khảm lá”: 

Theo thống kê từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An, hiện tỉnh 

đã xuống giống trên 9.000 ha sắn nguyên liệu nhưng đã có đến trên 3.600 ha sắn 

nhiễm bệnh khảm lá. Ông Trịnh Thạch Lam, Trưởng phòng Bảo vệ thực vật, 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An cho biết, hiện bệnh khảm lá 

sắn đang diễn biến phức tạp trên diện rộng. Theo ông Trịnh Thạch Lam, để hạn 

chế bùng phát bệnh khảm lá sắn, sau khi thu hoạch sắn, người dân cần vệ sinh, 

tiêu hủy sạch nguồn bệnh trên đồng ruộng; tuyệt đối không sử dụng nguồn giống 

tại các diện tích đã bị bệnh để trồng lại cho vụ sau. 

Báo Nghệ An ( 22/4) đăng bài “Nhà phân loại hải sản xây xong rồi… 

bỏ hoang”: Nhà phân loại hải sản nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá 

Cửa Hội được Bộ NN&PTNT phê duyệt với tổng mức đầu tư được phê duyệt 

lên đến 107 tỷ 560,417 triệu đồng. Bên cạnh các công trình thủy công (cầu tàu, 

kè), thì Nhà phân loại hải sản được xem là hạ tầng kiến trúc quan trọng trong hệ 

thống dịch vụ bến cảng. Ngày 4/7/2019, công trình đã được nghiệm thu và đưa 

vào sử dụng, thế nhưng từ đó đến nay, công trình này không có lấy một bóng 

người vào buôn bán, phân loại cá. Thay vào đó, hải sản từ tàu thuyền của ngư 

dân sau khi về cảng lại được vận chuyển sang khu vực bến cá tư nhân nằm cách 

đó khoảng 100m về phía Nam. Mặc dù phía Ban quản lý cảng cá đã có nhiều 

chính sách để vận động người dân vào hoạt động nhưng không ai vào. 

Tạp chí Nông thôn mới đăng bài “Nghệ An: Nhiều xưởng chế biến chè 

không phép xây trên đất nông nghiệp”: Trên địa bàn xã Thanh Mai (Thanh 

Chương – Nghệ An) hàng loạt xưởng chế biến chè mọc lên trên đất nông nghiệp 

được giao cho các hộ dân theo Nghị định 64/CP mà cho đến nay vẫn chưa có 

hướng khắc phục. Những xưởng chế biến này đều có diện tích hàng nghìn mét 
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vuông và hoạt động với công suất khá lớn. Ông Hà Quang Thắng – Chủ tịch 

UBND xã Thanh Mai cho biết: “Xã rất muốn các hộ kinh doanh sớm chuyển 

đổi, hoàn thành mọi thủ tục để yên tâm sản xuất. Dù trước đây huyện cũng đã về 

giải quyết nhưng vẫn chưa thành. Do đó, hiện nay xã rất khó để quản lý, và giải 

quyết những vướng mắc này lại vượt quá thẩm quyền của xã”. 

* Môi trường - nước sạch 

Báo Tài nguyên & Môi trường ( 21/4) đăng bài “Công ty CP mía 

đường Sông Lam (Nghệ An): Đoàn kiểm tra chỉ ra nhiều vi phạm về môi 

trường”: Sau khi kiểm tra, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã chỉ ra rằng, Công ty 

CP mía đường Sông Lam đã chưa làm tốt công tác vệ sinh công nghiệp chưa 

tuân thủ quy định, chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất không được thu 

gom, xử lý triệt để, bã bùn chưa có bãi tập kết… Sở TN&MT Nghệ An yêu cầu 

Công ty CP mía đường Sông Lam khắc phục ngay các giải pháp quản lý chất 

thải như nạo vét hệ thống bể chứa tro, khơi thông cống rãnh… Thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo đề án bảo vệ môi 

trường đã được phê duyệt. Cùng với việc báo cáo kết quả nội dung kiểm tra 

những nội dung liên quan đến hành vi chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại 

Công ty này, Sở TN&MT cũng cho biết đã tiến hành lập biên bản xử lý hành 

chính đối với đơn vị này theo Khoản 5, Điều 20 Nghị định 155. 

Báo Vietnamnet ( 22/4) đăng bài “Người dân Nghệ An 'đỏ mắt' tìm 

nước”: Hàng trăm hộ dân ở xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang phải 

chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt vì nước máy nhỏ giọt, từng ngày chờ trời mưa để 

lấy nước sinh hoạt. Đại diện Công ty CP cấp nước Nghệ An cho biết, đơn vị 

đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý để lắp thêm trạm bơm tăng áp để cung 

cấp nước cho người dân. Dự kiến trong vòng một tháng tới người dân sẽ có 

nước sử dụng thường xuyên.“Việc lắp ráp máy bơm tăng áp là giải pháp tạm 

thời, về lâu dài sẽ lắp đường ống lớn. Tuy nhiên, việc lắp đặt đường ống lại phù 

thuộc việc triển khai dự án làm đường từ QL46 đi vào khu vực núi Chung cùng 

thực hiện đồng bộ một lúc”. 

Báo Tài nguyên & Môi trường ( 21/4) đăng bài “TP. Vinh: Nước kênh 

Bắc làm xấu bộ mặt đô thị”: Cuối 2016 Dự án cải tạo, nâng cấp kênh Bắc (TP. 

Vinh, Nghệ An) với nguồn vốn vay 98 triệu USD và nguồn vốn đối ứng hơn 30 

triệu USD hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay nguồn nước tại 

con kênh này có màu đen ngòm, ô nhiễm nghiêm trọng và mất mỹ quan đô thị. 
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Tuyến từ cầu Kênh Bắc kéo dài khoảng 2,06km đến cầu Bưu Điện, cắt qua 

đường Nguyễn Phong Sắc là tuyến kênh lộ thiên với nhiều cống nước thải đấu 

nối từ khắp nơi đổ về khiến nguồn nước kênh Bắc trở nên đen ngòm, đặc quánh, 

hôi thối ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân xung quanh. 

Báo Tiền phong ( 25/4) đăng bài “Người dân ‘kêu trời’ vì mùi hôi thối 

từ nhà máy chế biến bột cá”: Nhà máy chế biến bột cá của Công ty TNHH 

Thủy sản Bắc Miền Trung được xây dựng phía bờ Nam của cảng Lạch Quèn 

(thuộc địa phận xóm Đức Long, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). 

Mỗi lần nhà máy này vận hành, người dân nơi đây lại bị ám ảnh bởi mùi hôi thối 

bốc lên nồng nặc dù được giới thiệu là chế biến bột cá với công nghệ hiện đại. 

Ông Trần Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thuận cho biết, chính quyền 

xã này đã nhiều lần nhận được phản ánh của người dân về tình trạng trên. Khi 

nhận được phản ánh, chính quyền xã đã xuống nhà máy kiểm tra song mỗi lần 

như thế đều được phía nhà máy nêu lý do hỏng máy, lỗi kỹ thuật. Xã cũng đã lập 

biên bản đồng thời yêu cầu chủ nhà máy thực hiện đầy đủ các cam kết về môi 

trường, khắc phục sự cố để tránh ảnh hưởng đến người dân.  

Báo Tài nguyên & Môi trường ( 25/4) đăng bài “Nghệ An: Nỗ lực xử 

lý rác thải sinh hoạt ở vùng cao”: Do nhiều lý do khác nhau nên vấn đề thu 

gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt ở các huyện vùng cao của tỉnh Nghệ An trước 

đây gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các huyện như Quỳ 

Châu, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn… đang hết sức nỗ lực để giải quyết bài 

toán này. UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định về việc phê duyệt Dự án 

đầu tư xây dựng công trình “Bãi xử lý rác thải thị trấn Quỳ Hợp và các xã vùng 

phụ cận huyện Quỳ Hợp” (tại địa bàn xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp). UBND  

huyện Kỳ Sơn mới khảo sát và lập đề án bãi rác thải mới tại bản Bà, xã Hữu 

Kiệm với diện tích 2ha, cách xa khu dân cư khoảng 2km. Dự kiến, khi đề án 

được phê duyệt và xây dựng xong sẽ di dời bãi rác cũ xuống đây để giải quyết ô 

nhiễm. 

Báo Công thương (25/4) đăng bài “Nghệ An: Nhiều nhà máy nước 

sạch tiền tỷ 'đắp chiếu: Phản ánh hàng loạt nhà máy nước tiền tỷ đang rơi vào 

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

người dân lại đang 'khát' nước sạch: Nhà máy nước sạch Hưng Thông, huyện 

Hưng Nguyên sau khi xây dựng xong vào năm 2018, đến nay nhà máy vẫn chưa 

một lần vận hành để cung cấp nước cho người dân. Nhà máy nước sạch xã Diễn 

Quảng huyện Diễn Châu được đầu tư với kinh phí gần 20 tỷ đồng. Sau khi các 
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hạng mục chính như hồ chứa nước, bể nước, nhà điều hành, đường ống dẫn 

nước…được xây dựng, dự án này rơi vào cảnh bỏ hoang, không tiếp tục được 

triển khai để đi vào hoạt động. Nhà máy nước xã Quỳnh Lâm huyện Quỳnh 

Lưu, Nghệ An triển khai xây dựng với kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 

khi triển khai được một số hạng mục, dự án bị dừng lại rồi bỏ hoang suốt nhiều 

năm qua. 

Báo Thanh niên cũng phản ánh về nội dung này. 

* An ninh - Pháp luật 

VOV ( 21/4) đưa tin “Công an đồng loạt đột kích 12 tụ điểm ma túy có 

vũ khí nóng ở Nghệ An”: Ngày 21/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị 

vừa đồng loạt ra quân triệt phá 12 tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn huyện 

biên giới Quế Phong, bắt giữ hàng chục đối tượng cùng số lượng lớn tang vật 

gồm vũ khí và ma túy các loại. 12 tụ điểm ma túy phức tạp tại địa bàn các bản 

Pà Khốm, Tam Hợp xã Tri Lễ, bản Thanh Phong 2, Ná Công xã Mường Nọc và 

bản Kim Khê, xã Châu Kim, huyện Quế Phong. Tang vật thu giữ là thu giữ 19 

gói heroin, hồng phiến và nhựa cây thuốc phiện cùng 07 khẩu súng và dao kiếm 

các loại.  

Báo Công an nhân dân cũng đưa tin về nội dung này. 

Các cơ quan báo chí đưa tin về vụ việc Công chức tư pháp xã ở Nghệ 

An bị bắt vì liên quan dịch vụ đất đai: Ngày 26/4/2022, Công an huyện Diễn 

Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Tạ Xuân 

Ngọc, công chức tư pháp - hộ tịch UBND xã Minh Châu về hành vi lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.  Tiến hành khám xét khẩn cấp 

chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng Tạ Xuân Ngọc, cơ quan chức năng thu giữ: 

108 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 20 triệu đồng; 1 bộ máy vi tính; 1 máy 

tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan.Đặc biệt, sau khi Ngọc bị bắt giữ, một 

số người dân đã gọi điện, gửi đơn đến Công an huyện Diễn Châu để tố cáo hành 

vi vi phạm của đối tượng. Hiện, Công an huyện Diễn Châu đã tạm giữ hình sự 

đối tượng Tạ Xuân Ngọc để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án. 

Báo Nghệ An đưa tin: Thời gian qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, 

Công an huyện Tân Kỳ đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp có hoạt động 

tham gia sinh hoạt Hội thánh Đức Chúa trời mẹ trái phép trên địa bàn. Công an 

huyện Tân Kỳ đã lập biên bản vụ việc, đồng thời thu giữ 16 tập tài liệu, 01 điện 
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thoại di động; đồng thời đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, 

làm rõ sự việc. 

Báo Xây dựng ( 24/4) đăng phóng sự “Nghệ An: Chuyện lạ trang trại 

sinh thái không phép ngang nhiên hoạt động”: Trang trại sinh thái HDT ở xã 

Thanh Thủy huyện Thanh Chương chưa được các cơ quan chức năng phê duyệt 

dự án, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép đầu tư xây 

dựng. nhưng lại xây dựng kiên cố nhiều công trình, hạng mục như: Nhà gỗ, nhà 

chòi lá, nhà nuôi các loại động vật, hệ thống giao thông, hồ nước, cảnh quan… 

một số hạng mục đang trong quá trình thi công. 

Báo Xây dựng ( 23/4) đăng bài “Nghệ An: Phát hiện nhiều sai phạm 

tại dự án Cụm dân cư Trường Sơn”: Đoàn Thanh tra đã xác định nhiều sai 

phạm tại dự án Cụm dân cư Trường Sơn thuộc phường Cửa Nam, thành phố 

Vinh, có dấu hiệu làm thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 7,7 tỷ đồng. UBND 

tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Điều 

tra, Công an tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.  

Quỳ Châu khởi tố, bắt giam đối tượng phá rừng tại Diên Lãm. Ngày 

27/4, Công an huyện Quỳ Châu đã quyết định khởi tố, bắt giam đối tượng Lữ 

Văn Phường, trú tại bản Cướm, xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu để điều tra vụ 

phá 11.830m2 rừng sản xuất. ông Lữ Văn Phường, sinh năm 1966, trú tại bản 

Cướm, xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu được nhà nước giao quản lý và bảo vệ 

49.100m2  rừng sản xuất thuộc lô 12, lô 16, khoảnh 9, thửa 365, tiểu khu 231 

thuộc bản Cướm, xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu. Do nhu cầu phát triển kinh tế, 

từ tháng 4 /2021 đến tháng 2/2022, ông Lữ Văn Phường đã tự ý chặt phá rừng 

nói trên để làm trang trại. 

* Những vấn đề liên quan đến triển khai tuyến phố đi bộ TP Vinh 

 Chuyên trang an ninh tiền tệ đưa tin “TP. Vinh: Công khai giá vé giữ 

xe ở Quảng trường Hồ Chí Minh và phố đi bộ”: Trước những “lùm xùm” 

trong việc tự ý nâng giá vé giữ xe ở Quảng trường Hồ Chí Minh, cơ quan chức 

năng đã thay mới bảng niêm yết giá giữ xe công khai để đảm bảo quyền lợi của 

người dân và du khách. Việc thay mới bảng niêm yết giá với kích thước lớn hơn, 

rõ ràng, bố trí ở cổng bãi giữ xe hơn sẽ giúp người dân dễ dàng quan sát, yên 

tâm vào giữ xe tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh mà không phải lo ngại 

vấn đề bị nâng giá.  
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 Báo Nghệ An ( 23/4) đưa tin: Bắt đầu từ đêm 23/4, những hộ đăng ký 

kinh doanh trên tuyến phố đi bộ Vinh phải xuất trình được thẻ kinh doanh để 

thuận lợi trong công tác quản lý cũng như chấp hành nghiêm các quy định kinh 

doanh trên phố đi bộ. Trên cơ sở khảo sát, thành phố Vinh đã chọn được 79 vị trí 

kinh doanh trên các tuyến phố đi bộ bao gồm Nguyễn Văn Cừ, Hồ Tùng Mậu, 

Nguyễn Tài và Nguyễn Trung Ngạn, nếu số lượng đơn đăng ký vượt quá số vị 

trí kinh doanh, thành phố sẽ tổ chức bốc thăm để đảm bảo khách quan, công 

bằng. 

 Báo Nghệ An ( 24/4) đăng bài “Rác thải xả bừa bãi trên phố đi bộ 

thành Vinh”: Mặc dù TP. Vinh đã lắp đặt nhiều thùng rác tại khu vực phố đi 

bộ, tuy nhiên một bộ phận người dân, đặc biệt là các bạn trẻ vẫn xả rác bừa bãi 

ra nơi công cộng, ảnh hưởng đến hình ảnh phố đi bộ thành Vinh. phường 

Trường Thi đã cắt cử lực lượng để tuần tra, nhắc nhở đối với những người tham 

gia phố đi bộ có hành động xả rác bữa bãi, đồng thời tuyên truyền trên loa phát 

thanh về ý thức bảo vệ môi trường, tham gia phố đi bộ văn minh. Mặc dù vậy, 

tình trạng vứt rác ra môi trường vẫn còn diễn ra khá phổ biến.  

 * Gương Người tốt - việc tốt 

 Các cơ quan báo chí đưa tin, viết bài ca ngợi những tấm gương người tốt 

việc tốt trên địa bàn tỉnh. 

 Nhặt được sổ đỏ và ví tiền hơn 43 triệu đồng, nam thanh niên gửi CSGT 

tìm người trả lại. Sau khi nhặt được ví tiền chứa hơn 43 triệu đồng cùng nhiều 

giấy tờ quan trọng, anh Tuấn Anh lập tức đưa đến chốt CSGT để trình báo nhằm 

trả lại cho người đánh rơi. Trưa 26/4, trước sự chứng kiến của lực lượng CSGT 

tại trụ sở Công an TP. Vinh, anh Phan Công Thường (32 tuổi, trú xã Cổ Đạm, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), đã được bàn giao lại toàn bộ tài sản bị đánh rơi 

trước đó vài giờ.  

 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã nhảy xuống sông cứu 3 thanh niên đuối 

nước. Ngày 25-4, UBND H.Thanh Chương đã tổ chức trao thưởng cho ông 

Nguyễn Hữu Hiền – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Hòa (H.Thanh 

Chương), người đã dũng cảm lao xuống sông cứu sống 3 thanh niên bị đuối 

nước. Trước hành động dũng cảm của ông Hiền, UBND H.Thanh Chương đã 

tặng giấy khen và thưởng nóng cho ông Hiền số tiền 2 triệu đồng, đồng thời biểu 

dương tấm gương dũng cảm của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Hòa. 
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Ông Nguyễn Hữu Hiền vừa được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Thư 

khen. 

 * Một số thông tin khác  

 Báo Nghệ An ( 21/4) đưa tin “UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu 6 sở rà 

soát, đơn giản hóa 15 thủ tục, nhóm thủ tục hành chính”: UBND tỉnh Nghệ 

An vừa ban hành Kế hoạch số 247/KH-UBND của UBND tỉnh về rà soát, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022. Các thủ tục 

được đưa vào kế hoạch rà soát thuộc hoạt động xây dựng, đất đai, lưu thông 

hàng hóa trong nước, lý lịch tư pháp, hộ tịch, thi đua - khen thưởng và đường 

bộ. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

phải được tiến hành một cách đồng bộ, hiệu quả, đầy đủ, đúng thời gian, đúng 

các nhóm, lĩnh vực, nội dung được yêu cầu. Các phương án kiến nghị đơn giản 

hóa thủ tục hành chính phải có tính khả thi, kịp thời kiến nghị UBND tỉnh, các 

bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù 

hợp, đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện.  UBND tỉnh Nghệ An cũng 

yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới việc thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng 

nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính. 

 Liên quan đến nội dung này, Chuyên trang An ninh tiền tệ đăng bài “Cải 

cách hành chính ở Nghệ An: Chưa xin lỗi khi xử lý hồ sơ trễ hẹn”. 

 Báo Tiền phong ( 22/4) đăng bài “Hàng trăm hộ dân kêu cứu khi đất 

sụt, nhà nứt, giếng cạn bất thường”: Đã nhiều năm, người dân ở xã miền núi 

Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) phải sống trong thấp thỏm, bất an, lo sợ 

khi liên tiếp xảy ra hiện tượng sụt đất; hàng trăm ngôi nhà bị nứt, nền gạch bong 

tróc; giếng đào kiệt nước một cách bất thường. Ông Trương Văn Hóa, Chủ tịch 

UBND xã Châu Hồng cho biết, hiện tượng sụt đất bắt đầu xảy ra từ giữa tháng 

1/2020 và đến nay đã có 13 hố sụt lún tại các cánh đồng của xã. Các hố sụt lún 

có đường kính trung bình từ 2,5 - 7 m, chiều sâu 1,5 - 2,5 m. Không chỉ sụt lún, 

tình trạng thiếu nguồn nước ngầm vẫn diễn ra 2 năm nay, khiến ruộng lúa cạn 

khô, giếng sinh hoạt của dân trơ đáy. Trong năm qua đã có nhiều đoàn công tác 

từ huyện, tỉnh về kiểm tra nhưng đến nay nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng 

nói trên vẫn chưa được xác định 
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 Báo Nghệ An đưa tin “Hai bản ở Con Cuông được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới”: Hai bản Chòm Muộng và Kẻ Sùng là những cộng đồng 

dân tộc Thái ở xã Mậu Đức (Con Cuông). Từ đói nghèo, lạc hậu bà con hai bản 

này đã vươn lên có nhiều đổi mới, nhân dân tiến bộ, đoàn kết, tiên phong trong 

các phong trào kinh tế - xã hội của địa phương. Mới đây hai bản được Nhà nước 

công nhận đạt danh hiệu Nông thôn mới. 

 Báo Dân Việt ( 25/4) đăng bài “Xã nghèo Đọoc Mạy mong có nguồn 

sinh kế để vươn lên”: Xã Đọoc Mạy là xã đặc biệt khó khăn của huyện biên 

giới Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An). Người dân nơi đây 100% dân tộc Mông, sinh sống 

chủ yếu dựa vào nương rẫy. Toàn xã có 382 hộ, trong đó hơn 80% số hộ thuộc 

diện hộ nghèo, cận nghèo. "Cả xã có 6 bản nhưng chỉ có 2 bản có điện, 4 bản 

còn lại thì chưa. từ 2 năm nay, những biến đổi về thời tiết như hạn hán kéo dài, 

dịch bệnh gia súc, gia cầm liên tục xảy ra, giá cả thị trường tăng cao, do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt và sinh 

hoạt đời sống nhân dân bị ảnh hưởng không nhỏ. Vì thế, cuộc sống người dân 

nơi đây đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Để Đoọc Mạy vươn lên thoát 

nghèo chúng tôi cần lắm những tấm lòng sẻ chia như hỗ trợ các mô hình kinh tế, 

tạo sinh kế bền vững cho các hộ dân như chăn nuôi gà đen 
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