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           TUẦN 08     Từ ngày  17/02/2022 đến ngày  23/02/2022 

 

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

 

- Kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; 

- Nghệ An hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022; 

- Xuất khẩu đặt mục tiêu 4 tỷ USD vào năm 2025; 

- Dự án nhà ở xã hội đầu tiên cho hàng ngàn công nhân Nghệ An; 

- Điều chỉnh hoạt động vận tải hành khách ở vùng dịch cấp độ 4; 

- Xe quá khổ, có dấu hiệu hoạt động mạnh trên QL 1A; 

- Loạn thị trường que test và lo ngại rác thải không được kiểm soát; 

- Rét đậm, rét hại gây thiệt hại nghiêm trọng tại một số huyện miền Tây. 

 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ 

* Kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam  

- Kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022), 

sáng 21/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công 

tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên một số cơ sở y tế. 

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Y tế và Văn phòng 

Tỉnh ủy. 

- Kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022), ngày 

22/2, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc mừng cán 

bộ, nhân viên một số cơ sở y tế tại các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ. 

- Chiều ngày 23/2, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến chúc mừng một số đơn 

vị y tế trên địa bàn TP Vinh, nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 

(27/2/1955 - 27/2/2022). Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công 
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tác đã đến thăm, chúc mừng Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh và Bệnh 

viện mắt Nghệ An. 

* Các hoạt động nổi bật khác 

- Sáng ngày 17/2, trong không khí trang trọng đầm ấm náo nức của mùa 

xuân mới, huyện Con Cuông tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Tham dự có 

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; đồng chí 

Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An. Theo chỉ tiêu, 

năm 2022 huyện Con Cuông có 93 công dân nam tham gia nhập ngũ thực hiện 

nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân và 5 công dân dự bị. Trong đó đơn 

vị sư đoàn 324 nhận 65 tân binh, bộ đội biên phòng tỉnh nhận 12 tân binh và Bộ 

chỉ huy quân sư tỉnh nhận 16 tân binh.  

-  Chiều ngày 18/2, Chính phủ tổ chức giao ban trực tuyến để nắm bắt, đôn 

đốc tiến độ triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1. 

Trong đó, trọng tâm là vấn đề đảm bảo nguồn vật liệu đất đắp để phục vụ thi 

công. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì. Theo báo cáo của Bộ Giao thông 

Vận tải, tính đến nay, trong 11 dự án thành phần có 1 dự án đã hoàn thành. Kế 

hoạch trong năm 2022 tiếp tục hoàn thành 4 dự án. Để đáp ứng nhu cầu san lấp, 

khối lượng đất đắp cho toàn dự án cần 50 triệu m3. Đến nay, lượng đất còn thiếu 

là hơn 12 triệu m3. Riêng Nghệ An còn thiếu 2,9 triệu m3 cho dự án đoạn Diễn 

Châu - Bãi Vọt. 

- Chiều ngày 18/2, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Đàn tổ chức Lễ trao 

tặng Huy hiệu 70, 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành. Dự lễ có các 

đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn 

ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng 

ban Tổ chức Tỉnh uỷ; cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ 

Huyện uỷ Nam Đàn. 

- Chiều ngày 21/2, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với  đoàn công tác của Cơ quan 

Hợp tác Quốc tế JICA Nhật Bản về tình hình các dự án và định hướng hợp tác 

trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao 

kết quả hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Nhật Bản. Trong đó, JICA đã và 

đang hỗ trợ phát triển về nông nghiệp cho tỉnh Nghệ An thông qua các chương 

trình, dự án như: nâng cấp hạ tầng thủy lợi Bắc; công trình chống ngập úng Tp 

Vinh; hợp tác kỹ thuật về Quy hoạch và phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ 

An, Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ… 
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- Chiều ngày 22/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để bàn về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 và hỗ trợ lao động trở lại làm việc cho Công ty TNHH 

Luxshare ICT Nghệ An và Công ty TNNH Merry & Luxshare Việt Nam thuộc 

KCN VSIP Nghệ An. 

- Chiều ngày 23/2, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã khảo sát về tình hình 

thực hiện công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện 

Con Cuông, giai đoạn 2015-2020. Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn giai đoạn 2015 – 2020, UBND huyện Con Cuông đã chỉ đạo các 

phòng, ban, ngành liên quan tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của 

người dân nông thôn trong độ tuổi lao động, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch 

đào tạo cụ thể. 

 

KINH TẾ - ĐẦU TƯ 

* Kinh tế 

Báo Công thương (17/02) đưa tin “Nghệ An: Xuất khẩu đặt mục tiêu 4 

tỷ USD vào năm 2025”: Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ngành 

Công Thương trong giai đoạn 2016-2020 có sự tăng trưởng khá. Giai đoạn 

2016-2020, tổng kim ngạch xuất khẩu có sự tăng trưởng đều qua các năm, từ 

853,3 triệu USD năm 2016 lên 1.510,3 triệu USD vào năm 2020. Tốc độ tăng 

trưởng bình quân 25,6%/năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng từ 

574,2 triệu USD năm 2016 lên 1.200,3 triệu USD năm 2020, đạt tốc độ 

21%/năm. Xuất khẩu dịch vụ bao gồm dịch vụ du lịch và xuất khẩu lao động 

đến năm 2020 đạt 310 triệu USD. So với giai đoạn 2011-2015, xuất khẩu giai 

đoạn 2016-2020 có tốc độ và giá trị cao hơn, cho thấy những tác động tích cực 

của hội nhập kinh tế đối với hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người của tỉnh tăng từ ~220 USD/người 

năm 2011 lên 338,4 USD/người năm 2020, đóng góp quan trọng vào GRDP, ổn 

định kinh tế, xã hội cũng như giải quyết việc làm, tăng thu nhập và đóng góp 

vào ngân sách địa phương. 

Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập (18/01) đưa tin “Nghệ An chỉ đạo 

kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp giải ngân chậm kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2021”: Hiện toàn tỉnh Nghệ An còn có 35 dự án chưa giải ngân hết 

kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (từ 300 triệu đồng trở lên). Trước tình hình 

trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu: Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch 
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UBND các huyện, thị, thành, Giám đốc các Ban Quản lý dự án và các chủ đầu 

tư của các dự án chưa giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao báo cáo 

nguyên nhân, nêu rõ lý do khách quan, chủ quan. Tổ chức kiểm điểm, xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chậm giải ngân vốn các dự án. 

Trước đó, liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Nghệ An đã thành 

lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng để đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ 

An Nguyễn Đức Trung cũng đã chỉ đạo: Trường hợp không có khả năng giải 

ngân, sớm đề xuất điều chuyển giảm vốn ngay, tuyệt đối không có tư tưởng giữ 

vốn làm chậm tiến độ giải ngân chung của tỉnh.  

Báo Nghệ An (21/02) đăng bài “Vì sao tuyến tàu đường sắt Vinh - Hà 

Nội tạm dừng hoạt động?”: Theo thông báo của Công ty cổ phần Vận tải 

đường sắt Hà Nội (Haraco), từ ngày 21/2 tạm dừng chạy đôi tàu tuyến Hà Nội - 

Vinh do nhu cầu đi tàu của hành khách sụt giảm mạnh sau tết Nhâm Dần. Cụ 

thể, tàu NA2 xuất phát tại Vinh tạm dừng chạy từ ngày 21/2; Tàu NA1 xuất phát 

tại Hà Nội tạm dừng chạy từ ngày 22/2. Ông Cao Ngọc Tuấn - Trạm trưởng 

Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết: "Nguyên nhân chính dẫn đến việc phải 

tạm dừng tuyến tàu này là do ảnh hưởng từ dịch Covid - 19, khi cả TP. Hà Nội 

và Vinh đều là những vùng dịch diễn biến phức tạp trong top đầu của cả nước. 

Ngoài ra, khách đi tàu sụt giảm mạnh nên không đủ kinh phí để điều hành tuyến 

tàu này, buộc phải tạm dừng hoạt động. Do tình cảnh bất khả kháng nên anh em 

trong nghề rất tiếc nuối, nhiều tâm tư đối với tuyến tàu này". 

* Dự án 

Báo Thanh niên (17/02) đăng bài “Đập thủy lợi tiền tỉ nhưng không có 

tác dụng”: Năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

dự án nâng cấp hồ chứa nước Hống Vàng (xã Thanh Khê, H.Thanh Chương) và 

giao cho UBND H.Thanh Chương làm chủ đầu tư. Tháng 6.2011, công trình này 

được khởi công xây dựng, nhà thầu thi công là Công ty CP xây dựng và tư vấn 

giám sát Duy Hưng (đóng tại TP.Vinh, Nghệ An). Công trình này có cao trình 

mực nước 24,3 m với sức chứa 436.000 m3 kinh phí đầu tư tốn 6,44 tỉ đồng. 

Mục tiêu của đập thủy lợi là cung cấp nước tưới cho khoảng 50 ha đất nông 

nghiệp của xã Thanh Khê. Theo thiết kế, nước được tích lại để dự trữ ở đập, vào 

mùa sản xuất, nước sẽ được xả chảy theo 2 mương dẫn (dài gần 2 km) xuống 

cánh đồng hơn 50 ha phía dưới. Thế nhưng, hiệu quả của con đập này không 

như kỳ vọng của người dân. Ông Phan Hữu Bảy (ngụ xóm Thịnh Lương, xã 

Thanh Khê) cho biết “Sau khi hoàn thành được thời gian ngắn, đập bắt đầu rò rỉ 
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nước và nước cứ chảy liên tục khiến khả năng tích nước rất kém, chỉ đủ nước để 

làm vụ đông xuân, vụ lúa còn lại thì không thể vì không còn nước”.  

Báo Tiền phong (18/02) đưa tin “Dự án nhà ở xã hội đầu tiên cho hàng 

ngàn công nhân Nghệ An”: UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư cho Dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động 

trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam. Dự án này được triển 

khai tại xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bắt đầu từ Qúy III/2022, đến 

cuối Quý II/2024 sẽ hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng. Dự án do Công 

ty cổ phần địa ốc Kim Thi là nhà đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng hơn 320 tỷ 

đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà 

nước giao đất, cho thuê đất. Đây là dự án nhà ở cho công nhân đầu tiên được 

triển khai tại Nghệ An với mục tiêu xây dựng khu nhà ở xã hội đồng bộ về kiến 

trúc, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững, đảm bảo 

môi trường sống và sinh hoạt tốt, phục vụ cho công nhân, người lao động làm 

việc trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. 

Báo Công lý (18/02) đăng bài “Nghệ An: Vì sao công trình hơn 11 tỷ 

đồng mới sử dụng đã hư hỏng?”: Dãy nhà học 2 tầng, trường mầm non Quỳnh 

Tân (huyện Quỳnh Lưu) có tổng vốn đầu tư hơn 11 tỷ đồng nhưng vừa được đưa 

vào sử dụng khoảng hơn một năm đã bắt đầu hư hỏng, xuống cấp. Điều này 

khiến phụ huynh và giáo viên hết sức lo lắng và bức xúc. Theo phản ánh, ngay 

từ năm ngoái, khi trường vừa đưa vào sử dụng thì hệ thống vệ sinh đã bị tắc, 

không dùng được, phao bơm nước bị hỏng và tường do bị ngấm nước đã bong 

tróc, một số khu vực bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Hiện nay, hệ thống xí bệt hư 

hỏng hết, nước bị tắc nên các cô phải lấy chậu và xô múc nước bẩn đổ đi. 

Báo Thanh niên (21/02) đăng bài “Dân khổ sở vì 10 năm làm không 

xong 1,5 km đường”: Dự án đường giao thông nối từ xã Quỳnh Vinh đến xã 

Tân Thắng (H.Quỳnh Lưu) dài 11,5 km được thực hiện từ năm 2009. Theo đó, 

cuối năm 2009, UBND H.Quỳnh Lưu đã ký hợp đồng thi công với Công ty 

TNHH Minh Quang và Công ty TNHH Xuân Quỳnh (đóng tại TX.Hoàng Mai) 

để xây dựng tuyến đường này với giá trị xây lắp hơn 33,5 tỉ đồng, thời gian thi 

công 15 tháng (từ tháng 10.2010 đến 3.2011). Đã 10 năm trôi qua, dự án này 

vẫn dang dở. Ông Vũ Lê Hùng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh, cho biết sau 

khi dự án bị cắt 1,4 km đường trùng với dự án QL48D, phần đường còn lại do 

Công ty TNHH Xuân Quỳnh thi công ở xã Quỳnh Vinh chỉ còn 1,5 km. Thế 

nhưng, nhưng doanh nghiệp này 10 năm qua vẫn chưa hoàn thành để bàn giao 

cho địa phương, trong khi phần đường đã thi công cũng đã xuống cấp. “Còn 2 
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đoạn ở xóm 2 và xóm 3, mỗi đoạn hơn 200 m bị bỏ dở từ 10 năm qua, chúng tôi 

kêu mãi, họ mới đến đổ nhựa ở đoạn chạy qua xóm 2 cách đây vài tháng, còn 

đoạn ở xóm 3 vẫn đang bỏ dở”, ông Hùng nói. 

* Một số thông tin khác 

Báo Nhân dân (18/02) đăng bài “Chuyện lạ ở Thanh Mai”: Theo phản 

ánh của người dân xã Thanh Mai, chủ xưởng chế biến chè Truyền Thống có 

hành vi tự ý chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng hàng nghìn m2 đất lúa, khi 

tổ chức xe máy vận chuyển, đổ đất san lấp mặt bằng và xây dựng hệ thống móng 

giằng kiên cố để lắp đặt công trình nhà xưởng. Sự việc diễn ra trong thời gian 

dài, nhưng chính quyền xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương không hề hay biết. 

Làm việc với Chủ tịch UBND xã Thanh Mai Hà Quang Thắng và công chức địa 

chính xã Bùi Văn Hoan, được biết, chính quyền xã đã nắm được thông tin và đã 

tổ chức kiểm tra hiện trường, lập biên bản đối với ông Lê Văn Thống, chủ 

xưởng chế biến chè Truyền Thống. Nhưng việc lập biên bản này xem ra mang 

tính hình thức, chống chế dư luận cũng như văn bản chỉ đạo trước đó của UBND 

huyện Thanh Chương. 

Thông tin này cũng được báo Nghệ An phản ánh. 

Báo Pháp luật Việt Nam (22/02) đưa tin “Gần 60 ha ngô gãy đổ, người 

dân mất trắng hơn 2 tỷ đồng”: Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện Tân Kỳ có tới 

hơn 57 ha ngô sản xuất vụ đông bị gãy đổ, hư hỏng do đợt mưa lớn vừa qua. 

Theo đó, tại các xã Nghĩa Dũng, Tân Long, Nghĩa Hợp... trong mấy ngày qua có 

mưa lớn kèm theo gió mạnh. Ở một số vị trí tại các cánh đồng xuất hiện các 

luồng gió rất mạnh khiến ngô gãy đổ, bật gốc. Đáng kể, tác các xóm Tân Thuận 

và Dương Hạp xã Nghĩa Dũng, diện tích ngô 6919 biến đổi gen bị gãy đổ nhiều. 

Với giá bán thương phẩm hiện tại, một ha ngô thu hoạch sẽ mang về cho người 

dân khoảng 40 triệu. Do đó, với đợt mưa lần này, người dân huyện Tân Kỳ mất 

tới hơn 2,2 tỷ đồng từ ngô vụ đông. 

Đài PTTH Nghệ An (23/02) đưa tin “Chuột phá hoại mạnh trên lúa 

xuân ở Diễn Châu”: Sau 1 tháng gieo cấy, 9.000 ha lúa xuân của Diễn Châu 

đang trong thời kỳ đẻ nhánh rộ. Tuy nhiên hiện đã có tới 321,7 ha bị chuột cắn 

phá, trong đó có tới hơn 100ha bị cắn phá mạnh từ 20%-30% dảnh/m2, 80 ha bị 

cắn từ 5%-10% dảnh/m2 còn lại là từ 1%-3% dảnh/m2. Ông Lê Thế Hiếu – 

Trưởng phòng NN&PTNT Diễn Châu cho biết: Để hạn chế thiệt hại do chuột 

gây ra đối với lúa và diện tích cây màu vụ xuân, Phòng NN&PTNT Diễn Châu 

yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai diệt chuột đồng loạt; Tăng cường 
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kiểm tra đồng ruộng, khoanh vùng, phát động diệt chuột. Đây là đợt diệt chuột 

trọng tâm trong vụ xuân, nếu không thực hiện tốt, các giai đoạn về sau hiệu quả 

diệt chuột sẽ kém; Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các 

biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa và bảo vệ cây trồng an toàn, hiệu quả. 

VĂN HÓA - XÃ HỘI 

* Thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

- Từ 6h00 đến 18h00 ngày 17/02 đến 18h00 ngày 23/02/2022, Nghệ An 

ghi nhận 15.356 ca dương tính mới với COVID-19. Lũy kế từ đầu mùa dịch đến 

nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 57.064 ca mắc COVID-19. Lũy kế số BN điều 

trị đã khỏi bệnh, ra viện: 31.367 BN. Lũy kế số BN tử vong: 87 BN. Số BN hiện 

đang điều trị: 25.610 BN. 

- Tính đến chiều ngày 21/2, trên địa bàn TP.Vinh chỉ còn 3 phường Lê Mao, 

Trung Đô, Cửa Nam là vùng đỏ (cấp độ 4) theo Nghị Quyết 128 của Chính Phủ. 

- Xử lý 7 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch: Theo thông tin 

từ UBND xã Nghĩa Khánh huyện Nghĩa Đàn, địa phương đã phát hiện, lập biên 

bản xử lý vi phạm hành chính 7 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19. Lỗi vi phạm là không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài; chấp hành 

không đúng quy định cách ly y tế tại nhà; một số trường hợp không dừng hoạt 

động để phòng chống dịch mặc dù đã ký cam kết với chính quyền địa phương. 

Tổng số tiền xử phạt là 15 triệu đồng. 

Báo Nghệ An (17/02) đưa tin “Nghệ An điều chỉnh hoạt động vận tải 

hành khách ở vùng dịch cấp độ 4”: Ngày 15/2, Sở Giao thông vận tải Nghệ An 

đã ban hành Công văn số 412/SGTVT-VT về việc tổ chức hoạt động vận tải 

hành khách để phòng, chống dịch Covid-19, trong đó quy định: Dừng hoạt động 

vận tải hành khách trên địa bàn có dịch cấp độ 4, thời gian thực hiện từ 00h00’ 

ngày 16/02/2022. Các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị bến xe trên địa bàn đã 

chấp hành tốt nội dung hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải, tuy nhiên, hoạt 

động vận tải đi, đến nhiều địa phương trong toàn quốc (đi, đến từ vùng dịch ở 

cấp độ nguy cơ thấp đến địa bàn tỉnh Nghệ An), đặc biệt, vận tải hành khách liên 

tỉnh theo tuyến cố định vẫn được tổ chức hoạt động, do đó, việc tạm dừng hoạt 

động của một số loại hình vận tải hành khách ở địa bàn dịch cấp 4 đã làm ảnh 

hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân và việc dần khôi phục hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp vận tải. Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã có Công 

văn số 422/SGTVT-VT về việc điều chỉnh, bổ sung Mục 1 Công văn số 

412/SGTVT-VT ngày 15/02/2022 của Sở GTVT Nghệ An. Các loại hình vận tải 
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hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, liên tỉnh, xe buýt, hợp đồng, du lịch, vận 

chuyển học sinh, sinh viên hoạt động  và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, 

chống dịch. 

Tạp chí Gia đình Việt Nam (17/02) đưa tin “Tràn lan rao bán thuốc 

điều trị Covid-19 tại Nghệ An”: Ngày  17/2, Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản đề 

nghị các lực lượng liên quan tức tốc vào cuộc chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình 

trạng quảng cáo, mua bán thuốc điều trị, kit test xét nghiệm Covid-19 đang diễn 

ra rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Trước diễn biến dịch Covid-19 đang 

hết sức nóng tại địa bàn, nhiều trang mạng xã hội liên tục tung chiêu quảng cáo, 

tiếp thị, mua bán các sản phẩm thuốc điều trị Covid-19, thuốc không có số đăng 

ký lưu hành (được quảng cáo là hàng xách tay do Mỹ, Nga sản xuất); kit test xét 

nghiệm Covid-19 không đúng quy định. Ngành Y tế Nghệ An đề nghị Công an 

tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông 

phối hợp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo, tiếp thị, mua bán các 

sản phẩm thuốc điều trị Covid-19, thuốc không có số đăng ký lưu hành, kit test 

xét nghiệm Covid-19 không đúng quy định trên các nền tảng mạng xã hội thuộc 

địa bàn Nghệ An. 

Báo Nghệ An (17/02) đăng bài “Loạn thị trường que test và lo ngại rác 

thải không được kiểm soát”: Dù que test (hay còn gọi là test nhanh kháng 

nguyên vi rút SARS-CoV-2), là loại vật tư y tế phải được Bộ Y tế cấp phép lưu 

hành, thế nhưng, thời gian gần đây, ngoài việc được bán tại cửa hàng vật tư y tế, 

mặt hàng này gần như đã được bày bán tràn lan trên các trang mạng xã hội, với 

nhiều loại giá khác nhau khiến cho người dân cảm thấy thực sự băn khoăn. Do 

nhu cầu sử dụng que test tăng lên nên gần như cửa hàng kinh doanh thuốc, vật tư 

y tế nào cũng nhập các loại que test, khẩu trang về bán đã đành, rất nhiều người 

dùng mạng xã hội cũng đăng tin rao bán que test. Từ cán bộ, công nhân, viên 

chức, những người bán hàng online, cho đến giáo viên, thậm chí những người 

chuyên bán rau, quả, bán thực phẩm cũng rao bán que test. Tuy nhiên, điều đáng 

ngại là, nếu khi thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại các cơ sở y tế, vật tư phục vụ 

cho việc xét nghiệm sau khi tiến hành xong đều được phân loại và bỏ vào túi 

đựng chuyên dụng và đem đi tiêu hủy. Thế nhưng, khi thực hiện test nhanh tại 

nhà, các dụng cụ này được xử lý như thế nào mới là điều quan trọng. 

Báo Nghệ An (19/02) đăng bài “TP. Vinh: Người dân vùng đỏ 'tràn' 

sang vùng vàng để ăn uống, tụ họp”: Thời điểm này, TP. Vinh có 22/25 

phường, xã đang ở cấp độ 4 (vùng đỏ nguy cơ rất cao) theo Nghị Quyết 128 của 

Chính phủ, chỉ có 3 phường xã không phải vùng đỏ, bao gồm phường Quán Bàu 
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cấp độ 3 (vùng cam); phường Hà Huy Tập và xã Nghi Kim cấp độ 2 (vùng 

vàng). Tối ngày 18/2, hàng quán tại phường Hà Huy Tập - đang là vùng vàng 

của TP. Vinh rất đông khách tập trung ăn uống. Trong đó tập trung trên các 

tuyến đường Phùng Chí Kiên, Hà Huy Tập, Hải Thượng Lãn Ông, Lý Tự 

Trọng... Một số khách từ vùng đỏ đến ăn, uống tại đây. Mặc dù được phục vụ 

khách tại chỗ tuy nhiên công tác phòng chống dịch tại các hàng quán này đều bị 

bỏ lơ, khách ăn uống ngồi san sát, không thực hiện các biện pháp giãn cách.  

Báo Công Thương (21/02) đăng bài “Hơn 1.000 F0 mỗi ngày, Nghệ An 

nỗ lực phòng dịch ở khu công nghiệp”: Sau Tết, số ca mắc COVID-19 tại 

Nghệ An tăng cao, trong đó có nhiều lao động tại các công ty, khu, cụm công 

nghiệp. Để đảm bảo an toàn cho người lao động quay trở lại làm việc, nhiều 

biện pháp phòng dịch đã được triển khai. Tỉnh Nghệ An đã có yêu cầu các 

doanh nghiệp (DN) trong khu công nghiệp (KCN) mở đợt cao điểm phòng, 

chống dịch COVID-19, góp phần hạn chế đứt gãy chuỗi cung ứng, đảm bảo an 

toàn sức khỏe cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa 

bàn. Để đảm bảo chuỗi cung ứng, sản xuất và an toàn cho người lao động, Sở 

Công Thương Nghệ An, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nghệ An yêu cầu các DN 

thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho tất cả công nhân, người lao động, 

khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được quay trở lại làm việc. Đồng 

thời tuyệt đối không để cán bộ, nhân viên, người lao động tổ chức tiệc tùng, lễ 

chùa, lễ hội, vui chơi, du lịch. Ban Quản lý các KCN tỉnh Nghệ An yêu cầu các 

DN thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K+ vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý 

thức” và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

* Công tác phòng chống rét đậm, rét hại 

Báo Nghệ An (20/02) đăng bài “Nông dân Nghệ An 'may áo', đốt củi 

chống rét cho vật nuôi”: Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ 

An, hiện nay, toàn tỉnh tổng đàn trâu, bò ước đạt 778.000 con; đàn lợn 1.000.000 

con; gia cầm 30.000.000 con. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để đảm bảo 

an toàn cho vật nuôi như trâu, bò, hươu, dê nhất là ở các vùng miền núi cao: Kỳ 

Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu… ngành chuyên môn 

đã chủ động ban hành các công điện về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng 

chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi. Đặc biệt, Hội Nông dân các cấp đã tích 

cực triển khai và nhân rộng phong trào “may áo chống rét” cho trâu bò; tặng áo 

chống rét cho gia súc đối với các hộ chăn nuôi có hoàn cảnh khó khăn; thành lập 

các tổ nông vụ hỗ trợ chăm sóc gia súc, gia cầm trong thời gian hội viên F0, F1 
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đang cách ly, điều trị. Điển hình như các địa phương: Con Cuông, Quỳ Châu, 

Quế Phong, Kỳ Sơn… 

Báo Nghệ An (21/02) đăng bài “Nghệ An: Nông dân lắp đặt hệ thống 

sưởi bằng điện, gas chống rét cho đàn gia cầm”: Trước thời tiết rét đậm, rét 

hại kéo dài, các hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn Nghệ An đang phải tập trung 

chống rét, ủ ấm, nhằm đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi sau khi tái đàn. Tại xã 

Diễn Trung, hiện nay có đến 142 hộ nuôi gia súc, trung bình mỗi hộ nuôi tầm 

5.000 con gà, mỗi năm nuôi khoảng 3 lứa, đạt 340.000 con. Ông Trần Văn Dung 

- Chủ tịch UBND xã Diễn Trung cho biết: Là địa phương có đàn gia cầm lớn 

nhất của huyện, nên ngay từ đầu năm, xã đã cử cán bộ phụ trách nông nghiệp tập 

trung bám sát, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ chăn nuôi đảm bảo phòng, chống 

dịch, chống rét cho đàn gia súc một cách quyết liệt. Ngoài huyện Diễn Châu, 

hầu hết các hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Hưng 

Nguyên, Nam Đàn, Quỳnh Lưu... cũng rất quan tâm đến công tác phòng, chống 

rét. 

Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An (23/02) đưa tin “Nghệ An: Gần 500 

con trâu bò bị chết rét”:Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

Kỳ Sơn, trong ngày 21/2 huyện có trên 50 con trâu bò bị chết do giá rét, thì ngày 

23/2 số lượng trâu, bò bị chết rét đã tăng lên 261 con. Các xã bị thiệt hại nặng 

gồm Na Ngoi, Huồi Tụ, Chiêu Lưu, Tây Sơn, Phà Đánh…Theo đó, địa bàn 

huyện Quế Phong cũng thiệt hại khá nặng nề, ngày 21/2 chết 90 con trâu, bò thì 

ngày 23/2 số trâu bò chết do đói rét tăng lên 172 con, trong đó xã Tri Lễ chết 42 

con, Nậm Nhoóng 56 con… Tính đến thời điểm này, 3 huyện rẻo cao của Nghệ 

An có 489 con trâu, bò bị chết rét trong rừng và trong chuồng trại của người 

dân. Đây được coi là thiệt hại khá lớn của ngành chăn nuôi gia súc ngay đầu 

năm. 

* Giáo dục 

Báo Nghệ An (21/02) đăng bài “Nghệ An: Rét đậm, dịch Covid-19 phức 

tạp, nhiều địa phương chuyển sang dạy học trực tuyến”: Trời rét cộng với số 

ca bệnh trong trường học tăng cao buộc một số địa phương trong tỉnh đã phải 

thay đổi phương án tổ chức dạy và học để đảm bảo an toàn cho học sinh. Từ 

chiều hôm qua, huyện Nam Đàn đã có thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa 

bàn huyện tạm nghỉ học do dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp và thời tiết khắc 

nghiệt. Song song với đó, các trường chuyển sang trạng thái dạy học từ trực tiếp 

sang trực tuyến. Huyện Tương Dương hiện nay dịch bệnh cũng đã lan vào các 

trường học và hầu hết các trường đã có học sinh F0. Bên cạnh đó, có 3 trường 
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bán trú, nội trú đã trở thành ổ dịch, đó là Trường THCS nội trú Tương Dương, 

THCS bán trú Lưu Kiền, bán trú Nhôn Mai với mỗi trường khoảng 20 học sinh. 

Ngày hôm nay, thời tiết ở huyện Tương Dương cũng hết sức khắc nghiệt, mưa, 

rét, đặc biệt là ở những vùng núi cao, tập trung đông học sinh người Mông như 

Nhôn Mai, Mai Sơn.... 

Báo Nghệ An (19/02) đăng bài “Trường đầu tiên ở huyện vùng biên 

Nghệ An dạy múa khèn Mông”: Trường PTCS DTBT Tây Sơn là ngôi trường 

đầu tiên ở Kỳ Sơn đã quyết định đưa nghệ thuật múa khèn và các nhạc cụ, dân 

ca người Mông vào chương trình học ngoại khóa. Cô giáo Lã Thị Thanh Huyền 

- Phó Hiệu trưởng Trường PTCS DTBT Tây Sơn chia sẻ: “Trường PTCS DTBT 

Tây Sơn với 100% học sinh là người dân tộc Mông. Việc học tập bằng tiếng 

Việt như một thứ ngôn ngữ thứ hai khiến cho chất lượng giáo dục đại trà không 

cao. Nhà trường luôn trăn trở làm thế nào để tạo một môi trường học tập lôi 

cuốn được học sinh tham gia nhiều hoạt động giáo dục có ý nghĩa, nâng cao chất 

lượng giáo dục đại trà, thu hút học sinh thích tới trường. Bên cạnh đó, nhà 

trường nhận thấy văn hóa dân tộc Mông có nhiều nét đẹp rất đặc trưng. Tuy 

nhiên, với sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai, với sự bùng nổ của các phương 

tiện thông tin, nhiều nét văn hóa đẹp dần bị mai một. Nhiều em không biết chơi 

những nhạc cụ của cha ông, chưa am hiểu các phong tục, văn hóa truyền thống, 

chưa có ý thức gìn giữ và phát triển những nét văn hóa tiêu biểu, đẹp của dân tộc 

mình”. 

* An ninh - Pháp luật 

Báo Nghệ An (19/02) đưa tin “Xử lý xe khách vận chuyển 04 tạ thịt lợn 

hôi thối”: Vào tối 18/02/2022, tại km418 + 200 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận 

xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu tiến hành 

kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 76B - 009.88 do N.M.H (sinh năm 1968, 

trú tại tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển. Qua kiểm tra khoang hành lý xe khách, lực 

lượng Công an phát hiện 07 thùng xốp bên trong chứa thịt lợn đã bốc mùi hôi 

thối. Tổng khối lượng của lô hàng là 400kg. Lái xe không xuất trình được hóa 

đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận kiểm dịch liên quan 

đến lô hàng nói trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao số hàng 

cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. 

Đài PTTH Nghệ An (22/02) đưa tin “Cháy quán ăn, một người tử 

vong”: Vụ cháy xảy ra lúc 7h30p ngày 22/2, tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn 

Châu, khiến 1 người tử vong, tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát 

Phòng cháy chữa cháy, Công an Nghệ  An đã điều 2 xe cứu hỏa cùng 20 cán bộ, 
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chiến sỹ có mặt tiếp cận cả phía trước và sau quán, dỡ mái tôn để dập lửa. Hiện 

nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ. 

* An toàn giao thông 

 Báo Người Lao động (17/02) đưa tin “Xe máy dập nát sau va chạm xe 

tải, 2 người phụ nữ tử vong”: Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 

gần 15 giờ ngày 17-2 trên tuyến đường tỉnh lộ 22, đoạn qua địa bàn xóm Kim 

Thành, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành. Vào thời điểm trên, một chiếc xe tải 

va chạm với xe máy BKS 37N1 - 333… trên xe có 2 người phụ nữ. Va chạm 

mạnh khiến cả 2 người trên xe máy tử vong. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn 

thương tâm trên đang được cơ quan chức năng làm rõ. 

Tạp chí Môi trường và Đô thị (18/02) đăng bài “Nghệ An: Xe quá khổ, 

có dấu hiệu quá tải hoạt động mạnh trên QL 1A”: Trên tuyến Quốc Lộ 1A 

(QL 1A) tại Nghệ An nhiều đoàn xe quá tải, quá khổ “khủng” chở keo, đất các 

loại chạy rầm rập cả buổi sáng, chiều và tối. Đáng nói là các xe nói trên hầu như 

đều cơi nới thêm thùng xe. Vấn nạn xe cơi nới thùng và chở hàng quá khổ có 

dấu hiệu quá tải, gây ô nhiễm môi trường và uy hiếp an toàn giao thông cũng 

như phá hoại hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ trên QL 1A đoạn qua thị xã 

Hoàng Mai và huyện Diễn Châu rất cần lực lượng cảnh sát giao thông cũng như 

thanh tra giao thông tỉnh Nghệ An xử lý dứt điểm, tránh tiềm ẩn nguy cơ gây 

nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

* Một số thông tin khác 

Báo Nhân Dân (17/02) đưa tin “Nghệ An hoàn thành chỉ tiêu giao 

quân”: Sáng ngày 17/2, gần 3.400 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ. Do 

tình hình dịch bệnh Covid-19, nên chỉ có 12/21 huyện, thị xã trong toàn tỉnh tổ 

chức Lễ giao, nhận quân. Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 giao chỉ tiêu 3.394 công dân nhập ngũ. Trong 

đó, có 3.150 công dân nhập ngũ vào quân đội (tăng 50 công dân so năm 2021) 

và 244 công dân nhập ngũ vào công an. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã 

phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế, bệnh viện, các ban, ngành, địa phương 

triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cũng như bảo đảm tốt sức 

khỏe cho công dân nhập ngũ. 100% các tân binh đã tiêm đủ các mũi vaccine 

phòng Covid-19. Trước khi lên đường nhập ngũ, các tân binh còn phải có kết 

quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 tiếng; những trường hợp nào dương tính 

sẽ được nhập ngũ sau. 
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Báo Tài nguyên và Môi trường (18/02) đăng bài “Nghệ An: Người dân 

lo sợ vì ô nhiễm từ Bệnh viện Đa khoa Đô Lương”: Từ nhiều năm nay, người 

dân sống xung quanh Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương rất lo lắng, bất an, 

bức xúc vì ô nhiễm môi trường phát sinh từ bệnh viện này. Trong khi đó, các 

bên có trách nhiệm thì vẫn khá “đủng đỉnh” trong việc đầu tư các hệ thống xử lý 

môi trường. Theo đó, đối với hệ thống xử lý nước thải, một số bệnh viện tuyến 

huyện ở tỉnh Nghệ An không có hệ thống xử lý, trong khi đó nước thải hàng 

ngày ở các bệnh viện thải ra là không hề nhỏ. Trung bình mỗi ngày một bệnh 

viện tuyến huyện thải ra hàng chục m3 nước thải ra các ao hồ, đồng ruộng. Điển 

hình như trường hợp của Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương đã phản ánh ở 

trên. Ông Lê Đức Hải – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, thừa 

nhận rằng, bệnh viện này chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải nên việc xả 

thải ra bên ngoài có các chỉ số vượt quy chuẩn cho phép là điều không thể tránh 

khỏi. 

Báo Nghệ An (20/02) đưa tin “Nghệ An thả 1,3 tấn cá giống xuống lưu 

vực sông Lam”: Sáng ngày 20/2, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh 

ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã tiến 

hành thả cá tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản xuống lưu vực sông Lam. Số 

lượng cá giống được thả xuống lưu vực sông Lam trong đợt này là 1,3 tấn, 

tương đương với gần 300.000 con, đều là giống cá truyền thống: trắm, trôi, mè, 

chép... Theo đó, lượng cá giống nói trên được phân bổ tại huyện Con Cuông 4 

tạ, Tương Dương 3 tạ, Đô Lương 3 tạ, Anh Sơn 3 tạ. Đây là năm thứ 2 liên tiếp 

UBND tỉnh thực hiện Chương trình thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống 

lưu vực sông Lam. Qua hoạt động này, nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân hoạt 

động khai thác thủy sản và cộng đồng dân cư cùng chung tay bảo vệ và phát 

triển nguồn lợi thủy sản bằng cách tích cực tham gia thả giống thủy sản vào môi 

trường tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản. 

Báo Pháp luật TPHCM (22/02) đưa tin “Tại nạn giao thông, 1 trưởng 

công an xã tử vong”: Khoảng 23 giờ 30 phút đêm 21-2, người dân phát hiện 

Thượng úy Nguyễn Hữu Thái (32 tuổi, Trưởng công an xã Cát Văn, huyện 

Thanh Chương) nằm bất động bên quốc lộ 46C. Cạnh đó, chiếc xe máy bị hư 

hỏng nặng. Theo ông Trần Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Cát Văn, nguyên nhân 

vụ việc được xác định ban đầu đây là vụ tai nạn giao thông, người thân không 

yêu cầu khám nghiệm tử thi. Vị trí xảy ra vụ tai nạn cách trụ sở UBND xã Cát 

Văn khoảng 1km. Được biết, đêm 21-2, do xử lý nhiều công việc nên Thượng 
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úy Thái trở về nhà muộn. Khi Thượng úy Thái chạy xe máy trở về mới được 

khoảng 1km thì xe mất lái, đâm vào tường rào một trại cá bên quốc lộ 46C. 

Thông tin này cũng được báo Dân trí, báo Pháp luật Việt Nam và nhiều 

cơ quan báo chí khác đưa tin. 

Báo Giao thông (23/02) đưa tin “Nghi vấn xã "bật đèn xanh" cho phá 

đồi xây lăng mộ: Huyện lập đoàn kiểm tra”: Ngày 03/01/2021, báo Giao thông 

có bài “Nghệ An: Xã "bật đèn xanh" cho phá đồi, bán đất xây lăng mộ?”. Bài 

viết phản ánh việc trong thời gian gần đây, tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu 

xảy ra tình trạng người dân tự ý chặt phá cây lâm nghiệp, rồi cho san gạt, đào 

xới hàng chục hecta đồi, làm nơi chôn cất, đặt mồ mả, xây lăng mộ. Đáng nói, 

sự việc diễn ra công khai mà chính quyền địa phương không ngăn chặn, xử lý. 

Một số hộ còn ngang nhiên đứng ra bán với giá 150 triệu đồng/ 100m2 đất đồi 

rừng để làm lăng mộ; họ khẳng định “lo” được cấp xã. Ngày 23/02, ông Hoàng 

Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, cho biết: “Sau khi nhận được phản 

ánh từ quần chúng nhân dân và bài phản ánh từ Báo Giao thông, UBND huyện 

đã lập tức chỉ đạo kiểm tra. Trước mắt, giao xã tự kiểm tra, tự chấn chỉnh, tự 

khắc phục và có báo cáo lên huyện. Huyện cũng đã đưa vào kế hoạch để kiểm 

tra tổng thể về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã Quỳnh 

Mỹ, để làm kỹ hơn các nội dung mà Báo Giao thông phản ánh. Từ đó, có 

phương án xử lý”.  
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