
 

 

           TUẦN 11    Từ ngày  10/3/2021 đến ngày   16/3/2022 

 

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

  

- Hoạt động của các đoàn công tác Trung ương tại Nghệ An 

- Thêm 20.848 lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được hỗ trợ  

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, giải phóng mặt bằng dự án đường ven biển 

- Hơn 1000 giáo viên hợp đồng theo NĐ 06/2008 tiếp tục được trả lương. 

- UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam 

- Nhiều trạm bơm xuống cấp nghiêm trọng, nhiều khu công nghiệp bị bỏ 

hoang trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

- Những vướng mắc trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất tại một số địa phương 

- Một số đối tượng thăm dò thạch anh trái quy định tại huyện Quế Phong 

 

 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ 

  

  * Hoạt động của các đoàn công tác Trung ương tại Nghệ An 

 - Ngày 14/3, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường 

trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng 

hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim 

Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn 

Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đoàn công tác của Bộ. 

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 tỉnh, Chủ tịch 

HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các 

đồng chí lãnh đạo tỉnh. 
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 Cùng ngày, đoàn tham gia Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 

2022 của ngành: "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán 

bộ" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ 

chức; trong chương trình làm việc tại Nghệ An, đồng chí Võ Văn Thưởng - đã 

về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào, 

huyện Anh Sơn; giao lưu, thăm quan mô hình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

gắn với nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu tại Nam Đàn. 

 - Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Thanh 

Lâm - Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Nghệ An. Cùng đi có các đồng chí đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp; Vụ 

Văn hóa - Văn nghệ; Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương. 

 - Ngày 12/3, đoàn công tác Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn dẫn 

đầu trực tiếp kiểm tra công tác triển khai thi công Dự án thành phần cao tốc Bắc 

Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. 

 - Ngày 15/3, tại TP. Vinh, Đoàn công tác của Bộ VH,TT&DL do đồng chí 

Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm 

trưởng đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng, phát triển 

văn hóa, thể thao và du lịch. Tiếp và làm việc với đoàn có các 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; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 

Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, 

một số sở, ngành, địa phương. 

 * Các hoạt động nổi bật khác 

 - Kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 

tại Bộ CHQS tỉnh. Trong thời gian 02 ngày (10, 11/03), đoàn công tác Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh 

ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, 

giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo 

và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

(Khóa XII). Tiếp và làm việc với đoàn có Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên 

BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong BTV 

Đảng ủy Quân sự tỉnh, cơ quan UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh… 

 - Ngày 14/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện chương trình giám sát 

tại UBND xã Tân Sơn và UBND huyện Đô Lương về công tác tiếp dân và giải 
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quyết khiếu nại, tố cáo. Bà Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, 

Phó đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia Đoàn giám sát có 

các đại biểu Quốc hội, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh; một số ban, ngành khối nội 

chính tỉnh. 

 - Ngày 14/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã 

tổ chức hội nghị góp ý, phản biện dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng 

chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị 

 - Ngày 11/3, Công an tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 

năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 

(12/3/1997-12/3/2022). 

 - Ngày 16/3, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, nhất là 

tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị 

xã Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thông tin và truyền thông. 

 - Ngày 16/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai trương và đưa vào vận 

hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh giai đoạn 2021-2025. Buổi lễ được tổ chức 

trực tuyến đến 21 điểm cầu các huyện, thành, thị. Tại điểm cầu UBND tỉnh, các 

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

Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. 

 - Ngày 16/3, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022. Tại buổi 

tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND TX.Thái Hòa xem xét, giải 

quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình mà 

không ban hành quyết định thu hồi đất; công nhận quyền sử dụng đất của người 

dân theo thực tế sử dụng, đảm bảo quyền lợi cho người dân; lưu ý các ngành, địa 

phương trong quá trình giải quyết những vụ việc tương tự thì cần phối hợp chặt 

chẽ, tích cực hơn. 

 Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An và một số cơ quan báo chí đã cập nhật  

và đưa tin về các hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh. 

 

CHUYÊN MỤC PHÒNG, CHỐNG COVID 19 

 

Từ ngày 10/03/2022 đến sáng ngày 16/3/2022, tỉnh Nghệ An ghi nhận 

thêm 75.419 ca nhiễm covid 19. Trong đó có 18.607 ca cộng đồng. Lũy tích số 

bệnh nhân phát hiện từ đầu mùa dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 312.192 ca, 
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đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện và chuyển tuyến điều trị là 234.132 ca, tử 

vong 148 ca, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 77.912 ca.  

* Các thông tin liên quan đến phòng chống, dịch bệnh 

- Từ ngày 11/1, trước tình trạng gia tăng F0 trong cộng đồng, Công ty CP 

Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An thành lập 1 đội gồm 15 thành viên thu 

gom rác thải từ những gia đình có F0 điều trị tại nhà. Theo đó, các thành viên 

của đội sẽ mang đồ bảo hộ, đi xe máy trang bị thùng rác có nắp kín và bình xịt 

khử khuẩn để đến thu gom rác. Kể từ khi nhận nhiệm vụ, những công nhân này 

được bố trí chỗ ăn, nghỉ ngay tại công ty. 

Nghệ An: Thêm 20.848 lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

được hỗ trợ. Tỉnh Nghệ An có Quyết định số 574/QĐ-UBND tiếp tục giải quyết 

kinh phí thực hiện một số chính sách hỗ trợ dành cho 20.848 đối tượng gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 

33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng. 

- Bệnh viện tuyến huyện ở Nghệ An được tiếp nhận điều trị bệnh nhân 

mắc Covid-19. UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản đồng ý cho các bệnh viện 

công lập (từ tuyến huyện trở lên) được tổ chức tiếp nhận, thu dung và điều trị 

bệnh nhân mắc Covid-19. Theo ông Chỉnh, do số lượng ca nhiễm Covid-19 

trong thời gian qua tăng cao, trong khi đó các bệnh viện dã chiến chỉ đang điều 

trị cho các bệnh nhân tầng 3 (bệnh nhân nặng). Việc các bệnh viện tuyến huyện 

được điều trị Covid-19 sẽ tạo điều kiện thuật lợi tối đa cho bệnh nhân, đồng thời 

dần tiến tới điều trị Covid-19 như bệnh thông thường. Về tương lai, Sở Y tế sẽ 

dần bỏ các bệnh viện dã chiến.  

- Nghệ An: Học sinh được giảm 30% học phí trong học kỳ 1 do ảnh 

hưởng của dịch Covid – 19. HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết Quy 

định cơ chế hỗ trợ một phần học phí năm học 2021 – 2022 cho trẻ mầm non và 

học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng dịch Covid-19. Đây là mức 

hỗ trợ cho học sinh toàn tỉnh trong học kỳ I năm học 2021 - 2022 (4 tháng, từ 

tháng 9 đến tháng 12/2021) với các đối tượng là học sinh mầm non công lập, 

mầm non, tiểu học ngoài công lập, học sinh THCS và học sinh bậc THPT và 

giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. 

Truy tố nhóm người xông vào khu cách ly để gặp bạn gái, đánh cả công 

an. Cả 5 đối tượng này vừa được Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ 

An hoàn tất cáo trạng truy tố bị can về tội “Chống người thi hành công vụ” theo 
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quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình sự. 5 đối tượng này rủ nhau vào khu cách ly 

để gặp bạn gái. Khi bị phát hiện, các đối tượng tấn công luôn công an xã.  

Nghệ An: Có 7 cơ sở mua bán kit test bị xử lý. Sở Y tế Nghệ An vừa có 

quyết định xử lý vi phạm hành chính hàng chục triệu đồng đối với các cơ sở có 

hành vi vi phạm mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại C khi chưa thực hiện thủ 

tục công bố đủ điều kiện mua bán. Danh sách 7 cơ sở vi phạm bị xử lý hành 

chính gồm: Hộ kinh doanh Nhà thuốc Linh Chi 1, ; Hộ kinh doanh Nhà thuốc 

Như Quỳnh,; Hộ kinh doanh Nhà thuốc Minh Anh, Hộ kinh doanh Đinh Thị 

Ngọc Hà, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Lý Hải 1, ; Hộ kinh doanh Nhà thuốc Thu 

Khải, Hộ kinh doanh Hồ Thị Hải Yến. 

- Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai 

chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến 

thắng đại dịch Covid-19”, theo đó Công đoàn Nghệ An đặt mục tiêu đạt được 

15.000 sáng kiến. 

Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An, Báo Nhân dân, Báo điện tử Đảng 

Cộng sản, Báo Sức khỏe & Đời sống, Vietnamplus, Người Lao động và một số 

cơ quan báo chí đã tích cực đưa tin về công tác phòng chống và sự ảnh hưởng 

của dịch  dịch bệnh COVID 19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.  

 

KINH TẾ - ĐẦU TƯ 

  

* Lĩnh vực đất đai 

Diễn đàn doanh nghiệp ( 12/3) đăng bài “Nghệ An: Lôi nhau ra tòa vì 

chính quyền cấp đất “trên giấy”: Ngày 20/2/2004, UBND tỉnh Nghệ An có 

Quyết định số 161 thu hồi gần 1.675 ha đất lâm nghiệp của Lâm trường Thanh 

Chương (nay là Ban quản lý (BQL) Rừng phòng hộ Thanh Chương) đang quản 

lý tại các xã: Hạnh Lâm (98,2ha), Thanh Hương (491,9ha), Thanh Mỹ (629,4), 

Thanh An (455,3 ha). UBND tỉnh Nghệ An đã giao cho Sở NN&PTNT phối hợp 

với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu giải quyết tài sản trên phần 

diện tích đất bị thu hồi; giao UBND huyện Thanh Chương quản lý và bố trí sử 

dụng theo quy hoạch, đúng pháp luật. Được biết, khi thực hiện chủ trương này 

đã không thanh lý hợp đồng nhận khoán của nhiều hộ, quá trình làm thủ tục cấp 

bìa đỏ nhiều nơi không đi thực tế hiện trường nên hiện nay phát sinh tranh chấp 

giữa người nhận khoán và người được cấp bìa đỏ. Việc làm tắc trách này đã 

khiến người dân đã phải mất thời gian dài đi kiện để giành lại đất rừng. 
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Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường ( 13/3) đăng bài “Thị xã Hoàng 

Mai (Nghệ An): Hàng chục hộ dân tái định cư "dài cổ" chờ bìa đỏ”: Thực 

hiện phương án xây dựng Nhà máy Xi măng Hoàng Mai, ngày 1/6/1996, UBND 

huyện Quỳnh Lưu có Tờ trình gửi UBND tỉnh Nghệ An xin đất ở cho 21 hộ dân 

trong diện di dời để tái định cư (TĐC). UBND tỉnh Nghệ An cho phép UBND 

huyện Quỳnh Lưu chọn địa điểm TĐC cho 21 hộ dân ở khu vực Đồng Trin, 

thuộc xóm 14 cũ (nay là xóm 8), xã Quỳnh Vinh để lấy đất xây dựng Nhà máy 

Xi măng Hoàng Mai. Do trong hồ sơ xin cấp bìa đỏ của người dân không có hóa 

đơn nộp tiền sử dụng đất của 21 hộ dân TĐC mà Công ty Cổ phần Xi măng 

VICEM Hoàng Mai đã thực hiện nên không có cơ sở để làm thủ tục cấp bìa đỏ 

cho các hộ dân. Sự việc dây dưa kéo dài hàng vài chục năm không được giải 

quyết khiến người dân hết sức bức xúc. 

Báo Lao động ( 13/3) đăng bài “Nghệ An: Cưỡng chế thu hồi đất giao 

tư nhân kinh doanh bất động sản”: UBND huyện Quỳnh Lưu ra quyết định 

cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp của nhiều hộ dân để bàn giao mặt bằng cho 

dự án kinh doanh bất động sản của tư nhân. Được biết, hiện còn 3 hộ không 

chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND huyện Quỳnh Lưu làm ảnh hưởng 

tiến độ thực hiện dự án. Ông Trần Việt Phác - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường (TNMT) huyện Quỳnh Lưu - cho biết, cơ quan chức năng khá vất vả 

khi làm công tác giải phóng mặt bằng cho dự án, và khẳng định dự án thuộc 

danh mục nhà nước thu hồi đất, thực hiện đúng quy trình; Đã có nghị quyết của 

HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo về việc thu hồi đất thực hiện dự án”.  

Báo Nghệ An ( 10/3) đăng bài “Mỏi mòn cảnh sống tạm”: Mặc dù đã 

dựng nhà sinh sống ổn định hơn 35 năm nay, nhưng nhiều hộ dân tại thôn 5, xã 

Long Sơn (Anh Sơn), vốn là các hộ gia đình công nhân Trạm Giống chăn nuôi 

Anh Sơn vẫn đang mỏi mòn chờ được làm thủ tục cấp Giấy CNQSD đất. Ông 

Nguyễn Hữu Lân - công chức địa chính xã Long Sơn cho biết: Khu vực đất trạm 

giống chăn nuôi mà người dân sinh sống lâu năm đã có quyết định thu hồi đất 

của tỉnh, thế nhưng, khi lập phương án sử dụng đất để giao đất, cấp Giấy 

CNQSD đất cho các hộ gia đình thì gặp vướng mắc do khu vực này không thuộc 

diện đất thu hồi của các nông, lâm trường nên không thể thực hiện theo chỉ đạo 

chung của tỉnh. Ngày 13/9/2021, UBND xã Long Sơn cũng đã có báo cáo gửi 

UBND huyện Anh Sơn, trong đó, chính quyền địa phương này đã đề xuất 2 

phương án để giải quyết sự việc này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có câu trả lời 

cụ thể từ phía huyện Anh Sơn nên các phương án đề xuất nói trên vẫn chưa thực 

hiện được. 
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Báo Nghệ An ( 15/3) đăng bài “Nghệ An: 'Nóng' phân khúc đất nền”: 

Sau Tết Nguyên đán năm 2022, phân khúc đất nền ở một số địa bàn Nghệ An 

đang chứng kiến sự gia tăng chóng mặt về giá. Theo các nhà chuyên môn, 

nguyên nhân “sốt” đất là do hiện nay dịch bệnh vẫn chưa kết thúc, ảnh hưởng 

nhiều đến việc sản xuất, kinh doanh khiến doanh nghiệp khó khăn, thậm chí thua 

lỗ. Trong khi đó vốn trong dân vẫn nhiều, nhiều nhà đầu tư, người dân bắt đầu 

chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản khiến thị trường dần “nóng” lên. 

Ông Nguyễn Thế Phiệt - Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động 

sản, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết: Thị trường đất đấu giá ở nông thôn "nóng" 

lên cũng kéo theo các dự án bất động sản trên địa bàn Nghệ An tăng giá theo. 

Tuy nhiên một số vùng đất đấu giá mua đi bán lại bị đẩy giá quá cao, trong khi 

đất dự án cũng tăng nhưng chậm hơn. Quan điểm của nhà đầu tư dự án bất động 

sản là đầu tư theo hướng bền vững nên họ tăng giá chậm để người mua đất dự án 

cũng phải có lãi. 

* Lĩnh vực Đầu tư 

Báo điện tử The Leader ( 13/3) đưa tin “Nghệ An - điểm đến hấp dẫn 

trên bản đồ đầu tư”: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây nhiều ảnh hưởng 

đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương thì tỉnh Nghệ An lại 

là một điểm sáng hấp dẫn, với những chỉ số ấn tượng. Trong đó, dòng vốn đầu 

tư vào Nghệ An có bước tăng trưởng mạnh mẽ. Nghệ An đã cấp mới 106 dự án; 

điều chỉnh 118 lượt dự án; tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 28.072 tỷ 

đồng, tăng 41,3% về số lượng dự án và gấp 2,9 lần số vốn đầu tư đăng ký so 

cùng kỳ năm 2020. Bức tranh về kinh tế của Nghệ An cũng phản ánh được 

những sắc màu tươi sáng thông qua số lượng doanh nghiệp được thành lập mới 

là 2.323 doanh nghiệp, tăng 6,7% cùng kỳ; có 799 doanh nghiệp đăng ký hoạt 

động trở lại, tăng 183 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2020. Theo dự đoán của các 

chuyên gia, Nghệ An sẽ nối tiếp đà tăng trưởng ấn tượng này trong năm 2022 và 

những năm tiếp theo khi xã hội thực sự vượt qua được những trở ngại mà Covid-

19 mang lại, thích ứng và đưa các hoạt động trên mọi khía cạnh “vào guồng” trở 

lại.  

Báo Công thương ( 14/3) đưa tin “Nghệ An chấp thuận chủ trương 

đầu tư thêm 2 dự án nhà máy điện mặt trời”: Đầu tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh 

Nghệ An có quyết định chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện 2 

dự án nhà máy điện mặt trời hồ Vực Mấu và nhà máy điện năng lượng mặt Khe 

Gỗ MK tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai với tổng công suất 

450 MWp, tổng mức đầu tư 7.800 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 12/2022, chủ đầu 

tư sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý đầu tư và khởi công triển khai lắp đặt các hạng 
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mục từ tháng 1/2023 và tháng 12/2023 sẽ khánh thành đóng điện và vận hành 

thương mại. 

Tạp chí Nhà đầu tư ( 14/3) đăng bài “Xu hướng lập liên danh đầu tư 

dự án ở Nghệ An”: Một số dự án bất động sản lớn trên địa bàn Nghệ An vừa 

qua được nhiều liên danh nhà đầu tư quan tâm. Đầu tháng 1/2022, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Nghệ An thông báo danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về 

năng lực và kinh nghiệm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị trung tâm mới 

thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, dự án có tổng mức đầu tư 1.175 tỷ đồng. 

Theo đó, liên danh Công ty CP tập đoàn Thiện Phát – Công ty CP Tập đoàn xây 

dựng Hòa Bình là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng yêu cầu về năng lực thực hiện dự 

án này. Ở một dự án khác, tháng 3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An đã 

thông báo nhà đầu tư nộp hồ sơ tham gia thực hiện dự án Khu đô thị ven sông 

Vinh, dự án có tổng mức đầu tư 1.439 tỷ đồng. Theo thông báo vừa được công 

bố, có 2 nhà đầu tư thậm gia đăng ký thạm gia thực hiện dự án là Liên danh 

Công ty CP Đầu tư phát triển Trí Dương - Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải 

Dương và, liên danh Newtatco - Tứ Hiệp Hồng Hà – THV. 

Chuyên trang của báo Tri thức & Cuộc sống ( 10/3) đưa tin “Nghệ 

An: Có 02 nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị ven sông Vinh”: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An vừa tiến hành mở hồ sơ đăng ký thực hiện 

Dự án Khu đô thị ven sông Vinh tại phường Vinh Tân, TP Vinh với tổng mức 

đầu tư dự kiến 1.439,742 tỷ đồng. Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ 

An thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án 

vào đầu tháng 2/2022. Theo biên bản mở thầu, có 02 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng 

ký thực hiện Dự án, gồm: Liên danh Newtatco - Tứ Hiệp Hồng Hà - THV; Liên 

danh Công ty CP Đầu tư phát triển Trí Dương - Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải 

Dương. Thời hạn thực hiện dự án không quá 50 năm kể từ ngày giao đất cho nhà 

đầu tư. Dự án hoàn thành trong 5 năm, kể từ ngày đủ điều kiện khởi công theo 

quy định của pháp luật. 

Chuyên trang của Tri thức cuộc sống,( 10/3) đăng bài “Nghệ An: Có 

thêm Dự áɴ nhà máy may hơn 700 tỷ đồng từ An Hưng Group”: UBND tỉnh 

vừa có quyết định số 39/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng 

thời chấp thuận Công ty CP Tập đoàn An Hưng là chủ đầu tư thực hiện dự án 

Nhà máy may An Hưng 2. Diện tích đất thực hiện dự án khoảng 9,88 ha, với 

tổng mức đầu tư hơn 705,7 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của nhà đầu tư chiếm 

180,1 tỷ đồng (bằng 25,5% tổng mức đầu tư) và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Dự án được thực hiện tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành. Mục tiêu của dự án 

là cung cấp các sản phẩm may mặc phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và 
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xuất khẩu; có công suất thiết kế 99 triệu sản phẩm/năm tạo công ăn việc làm cho 

người dân xã Thọ Thành và các vùng lân cận trên địa bàn huyện Yên Thành. 

Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất 

* Triển khai dự án 

Báo Đại đoàn kết ( 15/3) đăng bài “Vì sao dự án ngàn tỷ bất động?: 

Theo lộ trình, giai đoạn 2020-2022 là thời điểm để dự án khu du lịch, dịch vụ 

hỗn hợp và nghỉ dưỡng cầu Cau đi vào hoạt động. Tuy nhiên, đến nay dự án hơn 

1,5 ngàn tỷ này vẫn còn án binh bất động. Trước thực trạng DA cầu Cau giậm 

chân tại chỗ, vào tháng 7/2019, tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, trong 

chuyến thăm và khảo sát DA cầu Cau, lãnh đạo huyện Thanh Chương đã đề nghị 

UBND tỉnh quan tâm đôn đốc nhà đầu tư triển khai DA. Nếu tình hình không có 

chuyển biến, địa phương sẽ có văn bản đề nghị tỉnh thu hồi. Tuy nhiên, theo ông 

Nguyễn Hữu Hiền – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, hiện chủ đầu tư 

đã trình tỉnh xin tiếp tục DA. Họ đã nâng vốn, mở rộng diện tích để triển khai. 

Theo dự kiến thì giai đoạn 1 sẽ xây dựng khoảng 25ha, hiện tỉnh đang giao Sở 

Kế hoạch- Đầu tư xem xét”. 

Báo Công thương ( 14/3) đăng bài “Nghệ An: Nhiều khu công nghiệp 

bị bỏ hoang”: Tại Nghệ An, nhiều khu, cụm công nghiệp được đầu tư bài bản 

trên quy mô lớn với kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư, đem lại diện mạo 

mới cho nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, mời gọi 

đầu tư, nhiều khu cụm công nghiệp bị bỏ hoang, hoặc đìu hiu, không thu hút 

được các nhà đầu tư. Hiện, bài toán tìm nhà đầu tư thứ cấp trong các khu công 

nghiệp đang là thách thức không nhỏ đối tỉnh Nghệ An. Dự án KCN Hoàng Mai 

1 cơ bản hoàn thành đầu tư kết cấu hạ tầng 2016, tuy nhiên, đến thời điểm hiện 

nay KCN Hoàng Mai 1 vẫn đang “nằm chờ” các nhà đầu tư khi chỉ có lèo tèo 

vài nhà đầu tư đăng ký thuê đất, xây dựng và đi vào hoạt động. KCN VSIP Nghệ 

An tính đến tháng 3/2020 cũng mới chỉ có 8 dự án đi vào hoạt động, 7 dự án 

đang triển khai xây dựng và 5 dự án đang làm thủ tục sau cấp phép. Hiện, tổng 

diện tích cho thuê đất trong KCN này mới chỉ đạt 53,38ha/368ha đất. Một tỷ lệ 

đang rất thấp nếu so với những tiềm năng, thế mạnh cũng như các điều kiện lý 

tưởng cho nhà đầu tư thứ cấp mà KCN VSIP Nghệ An đang có. 

Báo Thanh tra ( 11/3) đăng bài “Tập trung tháo gỡ khó khăn, giải 

phóng mặt bằng dự án đường ven biển”: Đường quốc gia ven biển đi qua Nghệ 

An là dự án (DA) trọng điểm được tập trung triển khai quyết liệt. Tại thị xã Cửa 

Lò có hơn 6,3km chạy qua 4 phường đang được các nhà thầu tập trung thi công, 

tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 300m chưa được bàn giao mặt bằng để đơn vị thi 

công. Lý do là có một số hộ chưa chấp thuận các chủ trương, chính sách của 
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Nhà nước khi cho rằng đơn giá bồi thường về tài sản, đất đai thấp, các hộ đề 

nghị được bố trí thêm các suất tái định cư, yêu cầu bồi thường thêm phần sát chỉ 

giới. Một số còn có tranh chấp đất đai giữa các thành viên trong gia đình và 

tranh chấp với các hộ giáp ranh với nhau. Hiện có đơn thư yêu cầu các cơ quan 

liên quan giải quyết, đang trong giai đoạn thụ lý trả lời cho công dân. 

Các cơ quan báo chí đồng loạt đưa tin về chỉ đạo của UBND tỉnh 

Nghệ An đối với dự án cao tốc Bắc Nam: UBND tỉnh Nghệ An vừa có công 

văn hỏa tốc gửi Thường trực và Chủ tịch UBND các địa phương: Hoàng Mai, 

Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc và Hưng Nguyên về việc đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai 

đoạn 2017 - 2020 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh phê bình Chủ tịch 

UBND các các đơn vị nêu trên vì không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND 

tỉnh về công tác GPMB dự án này trong thời gian qua làm chậm tiến độ so với 

yêu cầu. UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có tuyến đi qua 

khẩn trương: Chỉ đạo các phòng, ban lập kế hoạch tiến độ chi tiết thực hiện đối 

với các khối lượng còn lại của từng hạng mục chưa hoàn thành. Hoàn thành báo 

cáo UBND tỉnh trước 17h ngày 11/3/2022. Chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành 

công tác GPMB, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban QLDA 6 - Bộ GTVT trước 

ngày 25/3/2022. Sau các thời gian nêu trên, địa phương nào không hoàn thành, 

Chủ tịch UBND các huyện, TX chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

Báo Xây dựng ( 16/3) đưa tin “Nghệ An: Phê duyệt báo cáo ĐTM Dự 

án khai thác mỏ cát, sỏi bãi bồi sông Lam tại huyện Thanh Chương”: Ngày 

14/3, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 635/QĐ-UBND về việc phê 

duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác mỏ cát, sỏi bãi bồi 

sông Lam, xã Thanh Tiên và xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương do Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Thiên Minh Đức làm chủ dự án. Quyết định phê duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường của dự án. 

* Nông nghiệp 

Báo Nghệ An ( 12/3) đưa tin : Việc giá xăng dầu liên tiếp lập đỉnh đã 

khiến chi phí mỗi chuyến ra khơi tăng gần gấp đôi, nhiều tàu thuyền trên địa bàn 

Nghệ An đã nằm bờ vì "càng ra khơi càng lỗ". Nghệ An hiện có hơn 3.400 tàu 

thuyền (T.X Hoàng Mai 885 tàu, huyện Quỳnh Lưu 585 tàu, huyện Diễn Châu 

có 497 tàu, thị xã Cửa Lò 345 tàu...) trong đó, có hơn 1.000 chiếc công suất lớn, 

đánh bắt xa bờ. Với lực lượng gần 20.000 lao động nghề biển, đây được xem là 



11 

 

một trong những ngành kinh tế trọng điểm trên địa bàn. Tuy nhiên, việc ngư dân 

ngại ra khơi trong thời điểm này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng đánh 

bắt hải sản và nguồn cung trên thị trường. 

Báo Nghệ An ( 11/3) đăng bài “Kỳ Sơn kêu gọi giải cứu gừng đặc 

sản”: Gừng Kỳ Sơn đã vào vụ thu hoạch cuối năm 2021.  Khác với năm trước là 

giá thu mua gừng cho bà con lên đến trên 20.000 đồng/kg, thì năm nay giảm sâu 

xuống chỉ còn chưa đầy 6.000 đồng/kg. Khó khăn hơn, dù giá rất rẻ nhưng vẫn 

không tiêu thụ được, khiến lượng gừng hiện còn tồn đọng trên 5.000 tấn. giải 

pháp tiêu thụ gừng cho bà con hiện nay là kêu gọi giải cứu. "Những ngày gần 

đây, Hội Nông dân huyện đã khảo sát tình hình thực tế cho thấy lượng gừng 

đang tồn đọng quá nhiều, vì thế Hội Nông dân vào cuộc giải cứu gừng, bằng 

cách kết nối với hội nông dân các địa phương. Theo đó, các cấp hội nông dân 

nào quan tâm giúp đỡ thì có đơn vị cung ứng đến tận nơi. Tuy nhiên, lượng 

gừng tiêu thụ trong những ngày qua vẫn chưa được nhiều và hiện đang tiếp tục 

kêu gọi giải cứu. 

Tạp chí luật sư Việt Nam cũng đưa tin về nội dung này. 

Báo Nghệ An ( 12/3) đăng bài “Nghệ An: Nhiều trạm bơm xuống cấp 

nghiêm trọng”: Do thiếu kinh phí đầu tư nâng cấp, hiện nay nhiều trạm bơm 

trên địa bàn Nghệ An đang xuống cấp, máy móc lạc hậu, giảm hiệu quả tưới 

tiêu. Trạm bơm điện xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn được xây dựng từ năm 1982, 

tưới 40 ha lúa hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống máy móc, thiết bị đều 

lạc hậu, chân khung sàn trạm bị hen gỉ, tủ điện cũ nát; mỗi khi trời mưa, nước 

dột vào trong nhà trạm. Tại huyện Nam Đàn cũng có khá nhiều công trình trạm 

bơm bị hư hỏng. các huyện Tân Kỳ, Thanh Chương hiện có nhiều trạm bơm 

được đặt dọc dòng sông Con, sông Lam xây dựng từ trước và sau những năm 

1980, nay đều đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, khi thời tiết nắng nóng, 

mực nước xuống thấp, các trạm bơm đều phải nối thêm ống hút nước, nạo vét 

kênh mương bồi lắng, thời gian ép nước tăng lên làm tiêu tốn rất nhiều điện 

năng và kéo theo các chi phí khác. 

* Khoáng sản  

Các cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng một số đối tượng lạ mặt 

thăm dò thạch anh: Công ty CP Sơn Nam vừa có các văn bản kiến nghị, "cầu 

cứu" các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vì đơn vị này đã bị nhiều đối tượng lạ 

mặt xâm phạm vùng đất mà họ đang tiến hành thăm dò khoáng sản đá thạch anh. 

thuộc Bản Sai, xã Quang Phong, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An). Tại khu vực 

mỏ xuất hiện nhóm gồm 8 người và 1 máy múc đào công suất lớn vào khu vực 

mỏ và đã mở đường để khai thác đá thạch anh. Sau khi nhận được thông tin và 
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nắm rõ sự việc, Công ty CP Sơn Nam đã cử cán bộ, công nhân đến ngăn cản và 

báo cáo chính quyền địa phương. Tuy nhiên, những người này thể hiện thái độ 

hung hăng và thách thức.  

Tạp chí Tài chính và doanh nghiệp ( 14/3) đăng bài “Nghệ An: Thêm 

một doanh nghiệp bị truy thu thuế tài nguyên hơn 1 tỷ đồng”: Công ty TNHH 

Khoáng sản Trung Nguyên Nghệ An ở huyện Quỳ Hợp vừa bị truy thu thuế tài 

nguyên và phí môi trường với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Công ty TNHH khoáng sản 

Trung Nguyên Nghệ An bị đoàn kiểm tra lập biên bản nội dung: Kê khai thiếu 

sản lượng tính thuế; đối với việc bị truy thu phí môi trường, là chưa kê khai sản 

lượng tính phí của đất đá bốc xúc thải và kê khai thiếu sản lượng khoáng sản 

tính phí và truy thu thuế tài nguyên với số tiền hơn 1 tỷ 46 triệu đồng. Đây là 

doanh nghiệp khoáng sản thứ hai bị Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, phát 

hiện, đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy thu thuế, phí với tổng số tiền lên đến 

hàng tỷ đồng. 

Báo Nghệ An cũng đưa tin về nội dung này  

Báo điện tử Chính phủ ngày 11/3 đăng bài “Nghệ An: Phát triển công 

nghiệp hỗ trợ là nhiệm vụ trọng tâm”: Tại Nghệ An, ngành công nghiệp hỗ trợ 

chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ (dưới 0,5%) trong giá trị sản xuất công nghiệp. Vì thế, 

phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh hiện là nhiệm vụ trọng tâm nhằm 

nâng cao giá trị nội địa của các sản phẩm công nghiệp và phát triển công nghiệp 

bền vững. Tuy nhiên, quá trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đang gặp phải 

nhiều rào cản về công nghệ và chi phí, thị trường kết nối giữa bên cung cấp và 

bên có nhu cầu, chính sách hỗ trợ, chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch cũng 

như cơ sở hạ tầng kỹ thuật…Nghệ An đang phấn đấu giá trị sản xuất công 

nghiệp hỗ trợ tăng bình quân 9-10%/năm, đến năm 2025 chiếm từ 10-12% giá 

trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Tăng dần tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu các 

sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh.  

* Xây dựng 

Tạp chí doanh nghiệp Kinh tế xanh ( 10/3) đăng bài “TP Vinh (Nghệ 

An): Công trình trường học thi công chưa đảm bảo”: Nhằm đáp ứng nhu cầu 

về phòng học và nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh trên địa bàn, dự 

án nhà học và nhà để xe Trường THCS Hưng Lộc đã được UBND TP Vinh chấp 

thuận chủ trương đầu tư. Theo đó, công trình trình sử dụng nguồn ngân sách nhà 

nước và giao cho UBND xã Hưng Lộc làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư khoảng 

18 tỷ đồng. Tuy nhiên tại thời điểm phóng viên có mặt, công trình  thiếu sự giám 

sát liên tục trong quá trình đổ bê tông. Ngoài ra một số hạng mục công trình cần 

tuân thủ thiết kế. Khuôn viên thiếu biển báo và dây an toàn.. 
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VĂN HÓA - XÃ HỘI 

    

* Du lịch 

Báo Giáo dục & Thời đại ( 11/3) đăng bài “Du lịch biển Cửa Lò (Nghệ 

An): Thích ứng thành điểm đến bốn mùa”: Trước đây, mỗi khi nhắc tới du lịch 

biển Cửa Lò du khách chỉ nghĩ đến tắm biển và thưởng thức hải sản. Thời gian 

cao điểm mùa du lịch chỉ kéo dài ngắn ngủi trong khoảng từ tháng 3 - 8 dương 

lịch. Đến mùa đông, thị xã Cửa Lò bỗng trở nên lạnh lẽo, vắng vẻ đìu hiu. Lúc 

này, hầu hết các ki ốt, nhà hàng, khách sạn đều đóng cửa, chỉ còn số ít cơ sở lưu 

trú duy trì nhân viên. Nhiều địa điểm vui chơi như quảng trường Bình Minh, 

công viên Hoa cúc biển, đảo Lan Châu, đảo Song Ngư đều vắng người qua lại. 

Theo đánh giá, tính thời vụ khiến việc khai thác, sử dụng cơ sở hạ tầng của du 

lịch biển Cửa Lò không phát huy hết công suất, gây nên lãng phí lớn. Sau quãng 

thời gian bỏ không, đến đầu mùa du lịch, các cơ sở kinh doanh lại phải bỏ chi 

phí để duy tu, bảo dưỡng vật chất. thị xã Cửa Lò sẽ tổ chức thêm nhiều sự kiện, 

lễ hội mới, diễn ra quanh năm như: Lễ hội đua thuyền truyền thống, lễ hội đền 

Vạn Lộc (phường Nghi Tân), lễ hội Cầu ngư (phường Nghi Hải); giao lưu văn 

hóa, hát dân ca tại công viên Hoa Cúc biển, quảng trường Bình Minh; lễ hội âm 

nhạc đường phố… 

Tạp chí điện tử Nhà đầu tư ( 10/3) đăng bài “Cửa Lò 'mở cửa' đón 

khách du lịch sớm nhằm phục hồi hậu đại dịch”: UBND thị xã Cửa Lò cho 

biết, sau 2 năm phải tạm dừng vì ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, năm nay, 

địa phương sẽ tổ chức Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2022 với thời gian sớm hơn các 

năm trước.Theo đó, Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 9/4, kéo 

dài trong một tuần đến lễ hội cầu ngư phường Nghi Hải. Năm nay lễ hội được tổ 

chức sớm hơn nên hiện thị xã Cửa Lò đang chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các 

phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò gấp rút thực hiện công tác chỉnh trang đô thị 

để phục vụ cho mùa du lịch. 

 * Giao thông 

 Tạp chí Giao thông vận tải ( 10/3) đăng bài “Nghệ An: Nguy hiểm xe 

tải trọng lớn vừa đi vừa "vãi đá" dọc đường”: Ngày 9/3, mạng xã hội xuất hiện 

đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh xe tải BKS 37H - 030.62 chạy trên QL1A hướng 

từ Diễn Châu đi TP Vinh (Nghệ An) vừa đi vừa làm rơi đá xuống đường gây 

bức xúc cho người tham gia giao thông. Hình ảnh ghi nhận cho thấy, mặc dù vận 

chuyển khối lượng đá lớn, song người điều khiển xe ô tô lại che chắn sơ sài nên 
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chiếc xe đi đến đâu, từng lớp đá lại rơi xuống, bắn về phía người đi xe máy gần 

đó. Một số phương tiện lưu thông phía sau vừa đi vừa phải né đá bay, tay lái 

loạng choạng. Ngay khi clip đăng tải, rất nhiều người đề nghị lực lượng chức 

năng tỉnh Nghệ An, đặc biệt là lực lượng CSGT phụ trách tuyến Quốc lộ 1A cần 

kích hoạt lại mạnh mẽ các chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến xe 

chuyên chở vật liệu xây dựng để sớm ngăn chặn tình trạng rơi, vãi vật liệu, ảnh 

hưởng đến lưu thông của phương tiện. 

 Báo Lao động ( 10/3) đăng bài “Nghệ An: Gian nan “cuộc chiến" với 

xe quá khổ, quá tải”: Trước tình trạng xe quá khổ, quá tải đang có dấu hiệu hoạt 

động mạnh trở lại sau thời gian tạm lắng, Thanh tra Sở GTVT tỉnh cho rằng, 

mặc dù đã luôn chủ động ra quân, phối hợp liên tục xử lý, nhưng vẫn còn gặp 

không ít khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, địa bàn tỉnh Nghệ An có diện tích lớn, 

các tuyến quốc lộ, đường tỉnh được kết nối liên thông; số lượng các mỏ nguyên, 

vật liệu, khoáng sản nhiều. Trong khi đó, lực lượng Thanh tra Sở còn quá mỏng 

(32 biên chế), việc kiểm soát được hết tất cả hoạt động của xe quá tải ngay từ 

các đầu mối hàng hóa là rất khó khăn. 

* Môi trường - nước sạch  

Diễn đàn doanh nghiệp ( 12/3) đăng bài “Nghệ An: Nhà máy đường 

“đầu độc” sông Lam”: Với công suất hoạt động ép mía hàng nghìn tấn/ngày, 

nhà máy mía đường sông Lam thuộc Công ty CP mía đường Sông Lam (Sugar 

sông Lam) đóng tại xóm 3, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An hoạt động 

liên tục vào những tháng cuối năm trước, đầu năm sau. Và, đây cũng trở thành 

địa chỉ bị người dân liên tục “tố” về tình trạng xả thải trực tiếp ra sông Lam với 

khối lượng hàng chục nghìn m3 chất thải mỗi ngày gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng. Trao đổi về tình trạng ô nhiễm môi trường trên, đại diện lãnh đạo 

xã không giải quyết dứt điểm được, lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh 

Nghệ An cho biết sẽ kiến nghị thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý. 

Diễn đàn doanh nghiệp ( 11/3) đăng bài “Bức tử” kênh tưới tiêu ở 

Nghệ An”: Để phục vụ tưới, tiêu cho hàng chục nghìn ha đất sản xuất nông 

nghiệp của các địa phương thuộc 2 huyện Yên Thành, Diễn Châu nên từ năm 

1976, công trình thủy lợi kênh tiêu Vách Bắc được xây dựng với chiều dài 

khoảng 15km. Công trình này sau đó cũng được giao cho Xí nghiệp đầu mối 

thuộc Cty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An quản lý, vận hành. Vậy nhưng, 

khoảng từ năm 1990-1996, chính quyền xã Đô Thành đã tự ý cho các hộ dân 

nhận đấu thầu đất vô thời hạn, thu tiền một lần ngay chính trên phần diện tích 

của hệ thống hành lang kênh tiêu Vách Bắc vào mục đích kinh doanh, dịch vụ. 

ác hành vi như đào đất, xây tường chắn đất, xây móng nhà, xây nhà ở kiên cố 
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trong phạm vi mái kênh…liên tục xảy ra trên phần diện tích hành lang bảo vệ 

kênh Vách Bắc và kênh N18A. Các trường hợp vi phạm như vậy đã uy hiếp an 

toàn về khả năng thoát lũ của kênh Vách Bắc và gây tắc nghẽn dòng chảy của 

kênh N18A suốt hàng chục năm qua. 

 * Xây dựng nông thôn mới 

 Báo điện tử Dân Việt ( 11/3) đưa tin “Nghệ An: Dừng dự án xây 

dựng trụ sở huyện, nhường kinh phí đưa điện lưới về thôn bản”: Dù đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí cho xây dựng trụ sở UBND huyện nhưng 

lãnh đạo UBND huyện Quỳ Châu đã “nhường” số kinh phí trên để đưa ánh sáng 

điện lưới quốc gia về các bản vùng cao. Ông Nguyễn Thanh Hoài - Chủ tịch 

UBND huyện Quỳ Châu cho hay: "Không chỉ riêng số tiền xây dựng trụ sở 

UBND huyện và một số trụ sở UBND các xã mà huyện đã chủ động sử dụng 

một số nguồn kinh phí lồng ghép từ các chương trình dự án để hoàn thành việc 

cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân trong năm 2022"  

Báo Người đưa tin ( 11/3) đăng bài “Về nơi hàng chục hộ dân hiến 

phần đất trị giá hàng trăm triệu đồng để làm đường ở Nghệ An”: Trước Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022, xã Nghi Ân, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An hoàn thành 

được tuyến đường nối 2 xóm Kim Tân – Hòa Hợp. Đoạn đường này, trước đây 

là tuyến đường đất duy nhất, nhỏ hẹp, chỉ vừa một chiếc ô tô nhỏ chạy, quanh 

năm lầy lội. Chỉ trong vòng 2 tháng, đoạn đường này đã được xây phẳng lì, rộng 

8m, dài 420m. Theo đó, chỉ riêng phần giá trị rải thảm đường là hơn 2 tỷ đồng, 

còn giá trị đất ở, đất vườn và đất nông nghiệp người dân hiến để mở rộng đường 

thì không thể tính toán được.  Ở tuyến đường Kim Tân – Hòa Hợp, người dân đã 

hiến 105m2 đất ở, 659,88m2 đất nông nghiệp; tháo dỡ 55 mét tường xây, 15m2 

trại chăn nuôi, 25m sân bê tông, 45m hàng rào cây. 

 Đài PTTH Nghệ An ( 10/3) đưa tin “Xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Lưu) đón 

bằng công nhận làng nghề sản xuất muối”: Ngày 10/3, xã Quỳnh Ngoc 

(Quỳnh Lưu) tổ chức lễ đón nhận làng nghề muối Ngọc Tiến. Nghề sản xuất 

muối Ngọc Tiến (xã Quỳnh Ngọc) được hình thành từ những năm giữa thế kỷ 

20, đến nay, làng nghề có 114 hộ tham gia sản xuất, chủ yếu tập trung ở 2 thôn 

Ngọc Đoài và Song Ngọc với diện tích 18,7ha. Thời gian qua, chính quyền địa 

phương cùng với bà con diêm dân đã tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng và cải tiến 

công cụ, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất muối. Đồng thời, quy hoạch 

vùng muối thành từng lô với hệ thống kênh mương tưới, tiêu thông suốt và 

đường giao thông thuận lợi phục vụ tốt cho việc vận chuyển tiêu thụ sản phẩm. 

 * An ninh - pháp luật 
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 Các cơ quan báo chí đã kịp thời đưa tin về các hành vi vi phạm được phát 

hiện và xử lý:  

 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa cho biết, đơn vị đang tạm giữ 

hình sự 18 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh 

bạc.Trước đó, các đối tượng tổ chức đánh bạc tại trang trại của Phạm Khắc Lộc 

(sinh năm 1984), thuộc xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Phòng Cảnh sát hình sự 

Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Diễn Châu tiến hành 

bắt, khám xét 18 đối tượng gồm 14 nam, 4 nữ từ 23-50 tuổi. 

 - Nghệ An: Bắt đối tượng chuyên cướp điện thoại của học sinh lấy tiền 

mua ma túy: ngày 13/3, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, đơn vị 

vừa bắt thành công đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật điện thoại của học sinh 

tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Đối tượng bị bắt giữ là Sầm Văn Thìu 

(SN 1997, trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Hiện, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ đối tượng, tiếp tục 

điều tra mở rộng vụ án. 

 - Triệt phá đường dây buôn bán người qua biên giới Nghệ An. Đồn Biên 

phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn vừa phối hợp với Phòng PCMT &TP, Đồn 

Biên phòng Mường Ải, Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Công an huyện Kỳ Sơn 

đấu tranh, triệt phá đường dây buôn bán người qua biên giới. Kẻ chủ mưu trong 

đường dây là Kha Thị Vân (SN 1981), quê quán xã Bình Chuẩn (Con Cuông), 

hiện đang trốn ở nước ngoài; Lê Thị Ngọc (SN 1988), trú bản Cầu Tám, xã Tà 

Cạ  (Kỳ Sơn) là người dắt mối và Lô Văn Cầu (chú ruột của Ngọc) sinh năm 

1981, trú tại bản Chon, xã Xiêng My (Tương Dương) là đối tượng chuyển giao 

nạn nhân. Tại cơ quan điều tra Bộ đội Biên phòng, các đối tượng Ngọc và Cầu 

đã thừa nhận hành vi buôn bán người qua biên giới. 

 Báo Đấu thầu (10/3) đăng bài “Điều tra đường dây làm giả tài liệu, hồ 

sơ đấu thầu tại Nghệ An: Những nhà thầu nào ‘dính chàm’?: Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) đang củng cố hồ sơ, điều tra 

vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan đến Công ty CP 

Xây dựng và Thương mại Yến Vân (Công ty Yến Vân). Công ty Yến Vân thành 

lập ngày 9/12/2015, địa chỉ tại xóm 13, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, do ông Lê 

Văn Tiến làm Giám đốc. Theo ông Lê Văn Tiến, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra 

CATP Vinh khởi tố vụ án hình sự về làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ 

chức liên quan đến 1 gói thầu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động 

trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An vào tháng 7/2021. Tại gói thầu này, 

Công ty Yến Vân có tham gia đấu thầu nhưng không trúng thầu. Việc khởi tố vụ 
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án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức không liên quan đến Gói thầu 

số 01 mà Nhà thầu đang triển khai. 

 Báo Pháp luật Việt Nam ( 12/3) đăng bài “Bắt đối tượng “nuốt” tiền 

cọc mua hàng, chiếm đoạt nửa tỷ đồng của nhiều người”: Ngày 12/3, Công an 

huyện Nghi Lộc, Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Duy Đăng 

(SN 1992, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Duy Đăng đã đăng ký các tài khoản facebook, 

zalo với mục đích dùng những tài khoản này đăng tải các thông tin, hình ảnh 

quảng cáo về các mặt hàng quần áo, giày dép, thiết bị gia dụng, máy xông cho 

người bị mắc Covid-19 với giá sỉ. Khi có người liên hệ mua hàng thì đối tượng 

yêu cầu người mua chuyển tiền cọc hoặc thanh toán trước với số tiền từ 2 đến 15 

triệu đồng vào tài khoản. Sau khi bị hại gửi tiền, đối tượng đã chiếm đoạt, tiêu 

xài đồng thời chặn liên lạc với bị hại. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Nghi Lộc xác định trong thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, 

đối tượng Nguyễn Duy Đăng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước 

với số tiền khoảng 500 triệu đồng. Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục 

đấu tranh mở rộng chuyên án. 

 Báo Công an nhân dân ( 10/3) đưa tin “Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp Diễn Châu bị cách chức”: Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu 

(Nghệ An), đã ký Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức 

đối với ông Nguyễn Trọng Bốn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

(TTDVNN) huyện Diễn Châu. Ông Nguyễn Trọng Bốn có nhiều hành vi vi 

phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật trong, đầu tư, xây dựng, tài chính, kế 

toán, quản lý, sử dụng tài sản công; vi phạm Luật Viên chức và văn hoá công sở. 

ông Tăng Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết, ông Nguyễn 

Trọng Bốn đã bị cách chức Giám đốc TTDVNN, cách hết các chức vụ trong 

Đảng. Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Diễn Châu đã tiếp nhận hồ sơ và 

đang trong quá trình điều tra. 

 * Một số thông tin khác 

 Báo Nghệ An (12/3) đưa tin : Lương tối thiểu thấp, nhiều lao động 

không muốn làm công nhân. Theo thống kê, số lao động đi làm trong các KCN 

chỉ đạt 50-65%, do tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại, số F0 tăng nhiều, 

công nhân bất an về dịch bệnh. Bên cạnh đó, thu nhập thấp cũng khiến nhiều lao 

động không muốn đi làm, có nhiều người tìm kiếm cơ hội làm việc tại tỉnh khác 

hoặc chuyển làm việc khác như đi làm thợ xây, phụ hồ, bán hàng hoặc đi lao 

động nước ngoài… 
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 Báo điện tử Xây dựng ( 10/3) đăng bài “Nghệ An: Dự kiến bãi bỏ 39 

quyết định, chỉ thị trong nhiều lĩnh vực do UBND tỉnh ban hành”: Sở Tư pháp 

đang xây dựng Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do UBND tỉnh Nghệ An ban hành và xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân 

về danh mục các chỉ thị, quyết định dự kiến thực hiện bãi bỏ. Các lĩnh vực có 

văn bản bãi bỏ gồm: công thương, tài chính, đầu tư, đất đai,.. 

 Báo Pháp luật Việt Nam ( 11/3) đăng bài “Nghệ An: Hơn 1000 giáo 

viên hợp đồng theo NĐ 06/2008 tiếp tục được trả lương”: Thực hiện theo Nghị 

định 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ về quy định chính sách 

phát triển giáo dục mầm non thì các chính sách đối với giáo viên được ký hợp 

đồng theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực tháng 12/2021. Theo đó, 

hơn 1.000 giáo viên hợp đồng lao động của Nghệ An sẽ tạm thời không được 

cấp ngân sách để chi trả lương.Trước thực trạng, từ cuối tháng 2/2022, Sở Tài 

chính Nghệ An đã ra văn bản hướng số 527/STC - HX về hướng dẫn tạm thời 

việc chi trả tiền lương và chế độ cho giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP. Tại phiên họp thường kỳ tháng 01/2022, 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có kết luận về vệc chi trả tiền lương và chế độ 

cho đội ngũ giáo viên mầm non cho đến khi có quy định mới. 

 Báo Nghệ An (12/3) đưa tin “Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng 

và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An”: Tỉnh ủy Nghệ An vừa 

ban hành Kế hoạch số 01/KH/BCĐ về thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU về nâng 

cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025. mục đích và yêu cầu của kế hoạch nhằm: Quán 

triệt sâu rộng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ 

của Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng 

cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An giai đoạn 2021-2025” (viết tắt là Đề án) nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả việc chỉ đạo, xử lý thông tin báo chí phản ánh. 

 Báo Đại đoàn kết (10/3) đăng bài “Nghệ An: Người dân mong muốn 

giải thể nông trường”: hàng trăm hộ dân nhận khoán đất của Nông trường 

Xuân Thành (xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) liên tục “kêu cứu” 

vì bị chủ đất ép trồng chè. Đây là loại cây chi phí đầu tư cao, giá cả bấp bênh, 

đầu ra thấp. Thay vào đó, họ muốn trồng mía, hoa màu với chi phí bằng 1/5 

trồng chè, sau 1 năm là có thu hoạch, giá cao, đầu ra tốt. Tuy nhiên, những 

mong mỏi của người dân nơi đây đã không được Nông trường Xuân Thành đồng 

ý. Bằng việc, nếu người dân không trồng chè theo quy hoạch sẽ bị lập biên bản 

xử phạt, thậm chí thu hồi đất. Ông Lê Viết Minh - Chủ tịch HĐTV, Giám đốc 
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Nông trường Xuân Thành cho biết: Trong tổng số hơn 1,7 nghìn héc ta do đơn 

vị quản lý, hầu như giao hết cho dân nhận khoán. Theo Điều 7 Nghị định 

118/2014/NĐ-CP về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của công ty nông, lâm nghiệp, quy định: “Giải thể công ty nông nghiệp 

thuộc một trong các trường hợp sau: …. khoán trắng, giao khoán đất nhưng 

không quản lý được đất đai và sản phẩm trên diện tích chiếm từ 3/4 tổng diện 

tích đất công ty được giao, thuê…”. 

 Báo Nghệ An ( 16/3) đăng bài “Thâm nhập đường dây đa cấp tuyên bố 

chữa bách bệnh bằng 'năng lượng lượng tử'”: Một đường dây hoạt động theo 

mô hình đa cấp có tên gọi Limbic Arc đang được quảng cáo rầm rộ, lôi kéo hàng 

nghìn người dân tham gia trong một thời gian ngắn. Ứng dụng này được quảng 

cáo có thể chữa nhiều loại bệnh, thậm chí là cả với người mắc Covid-19 – một 

đại dịch đang khiến cả thế giới phải chao đảo.Để dụ “con mồi”, những thành 

viên này thường quay các đoạn video ngắn, gọi là “nhân chứng sống” đã khỏi 

bệnh nhờ ứng dụng Limbic Arc. Trong các video, những người này bày tỏ biết 

ơn với người đã giới thiệu mình cũng như người sáng lập, đồng thời chia sẻ việc 

khỏi bệnh một cách ngoạn mục. Trước tình trạng đường dây hoạt động rầm rộ, 

công khai lôi kéo người dân, mới đây Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 

(Bộ Công Thương) đã phát cảnh báo. Cục chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, tổ chức nào có tên Limbic Arc 

hay Infoboosts. 
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