
 

 

           TUẦN 19      Từ ngày  05/5/2022 đến ngày   11/5/2022 

 

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

 - Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

 - Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-

2027. 

 - Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, Kỷ niệm 68 

năm Chiến thắng Điện Biên Phủ  

 - Nhiều vi phạm về đất đai và xây dựng tại các xã Nghi Yên, Nghi Thái 

chưa bị xử lý. 

 - Thành phố Vinh quyết tâm giải phóng mặt bằng cho các công trình 

trọng điểm 

 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ 

* Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Từ ngày 5/5- 6/5, Các đại biểu Quốc hội có các cuộc tiếp xúc cử tri trước 

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại các huyện Yên Thành, Tân Kỳ Nghi Lộc, 

Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Con Cuông, Quỳ Hợp và Thị xã Thái Hòa, thị xã 

Hoàng Mai.  

Ngày 9/5, dưới sự chủ trì của ông Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp 

luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội 

nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham gia hội 

nghị có bà Thái Thị An Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó 

trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Sở Tài chính, Sở Nội vụ, 

Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh và đại diện một số đơn 

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

5/5/2022) 

Các cơ quan báo chí đã dành nhiều thời lượng để đăng tải các bài viết ca 

ngợi về kỷ niệm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu: Báo Nhân dân đăng bài 

“Phan Đăng Lưu - nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc, một trí thức cách mạng tiêu 

biểu”; Tạp chí Cộng sản đăng bài “Phan Đăng Lưu - tấm gương sáng ngời về 

đạo đức cách mạng”; Báo Nghệ An điện tử đăng tải phóng sự “Phan Đăng Lưu: 

Người chiến sỹ cộng sản lỗi lạc”; “Phan Đăng lưu với Quê hương”; 

Báo Nghệ An đăng bài “'Đồng chí Phan Đăng Lưu là tấm gương bất tử 

của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam'; hà Nội mới “Kỷ niệm 120 năm 

Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5/5/1902 - 5/5/2022): Người chiến sĩ cộng 

sản kiên cường, mẫu mực”; Báo Khánh Hòa “Đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh 

đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.  

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo 

tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (5/5/1902-5/5/2022), chiều 

5/5, đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hương tưởng niệm đồng 

chí Phan Đăng Lưu. 

* Kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ  

Báo Nghệ An đăng bài “Ký ức 'ăn cơm vắt, đánh giặc Tây' của cựu chiến 

binh Điện Biên Phủ 100 tuổi ở Nghệ An”; “Cựu chiến binh xứ Nghệ tự hào góp 

sức cho chiến thắng 'lừng lẫy năm châu'”. 

 * Một số hoạt động nổi bật khác 

 Ngày 5/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi 

trường nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành thời gian qua và 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Tham dự buổi làm việc, có các đồng 

chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các 

sở, ngành. 

Ngày 6/5, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với UBND huyện Thanh Chương tổ 

chức chương trình truyền thông Ngày Thalassemia Thế giới.Phát biểu tại buổi 



3 

 

lễ, ông Nguyễn Bá Tân – Chi cục trưởng chi cục DS-KHHGĐ Nghệ An cho 

biết, Thalassemia (còn được gọi là bệnh Tan máu bẩm sinh), được thế giới phát 

hiện từ năm 1925 và bắt đầu được nghiên cứu tại Việt Nam từ năm 1960. 

Ngày 5/5, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tổ chức họp báo Lễ hội Làng Sen, liên hoan “Tuồng và Dân ca kịch toàn 

quốc năm 2022”; chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen”. Theo đó, Lễ 

hội Làng Sen năm 2022 diễn ra từ ngày 14/5 đến 28/5/2022 với 5 hoạt động lễ 

và 6 hoạt động hội, trong đó có nhiều nội dung hoạt động mới, đặc sắc. 

Ngày 5/5, tại Cảng Nghệ Tĩnh, Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh - thành 

viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), đã đón tàu container quốc tế 

đầu tiên có trọng tải hơn 1.000 Teus (khoảng 23.000 tấn) cập cảng, xếp dỡ và 

vận chuyển hàng hóa đi Ấn Độ. Chuyến tàu đầu tiên đã cập Cảng Nghệ Tĩnh, 

mở ra hướng phát triển mới cho vận tải biển Việt Nam và thiết lập nhiều tuyến 

vận tải từ khu vực miền Trung Việt Nam trực tiếp đi đến các cảng trên thế 

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

5/5/2022). Cuộc đời sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Phan Đăng Lưu là tấm 

gương đạo đức cách mạng trong sáng của người chiến sỹ cộng sản trong lòng 

đồng chí, đồng bào; là tấm gương bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt 

Nam. 

 Ngày 6/5, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, làm việc với huyện Đô Lương 

về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện NTM. Cùng đi có lãnh đạo các sở, 

ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Giao 

thông vận tải, Văn hóa và Thể thao, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và 

Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Hoàng Nghĩa Hiếu lưu ý, để Đô Lương về đích huyện NTM vào cuối năm 2022, 

thì mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ vai trò trong xây dựng NTM và vào 

cuộc một cách tích cực của cả hệ thống chính trị. 

 Ngày 6/5, UBND thành phố Vinh phối hợp với Sở Du lịch Nghệ An, 

UBND thị xã Cửa Lò và huyện Nam Đàn tổ chức Hội nghị liên kết, hợp tác phát 

triển du lịch “Ba địa phương một hành trình, nhiều trải nghiệm” năm 2022. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn 

Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí 

thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh; 
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cùng dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Hồng Toan -  Bí thư Thị ủy Cửa Lò; Nguyễn Hồng 

Hoa -  Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị 

cấp tỉnh. Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn 

Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch, Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố 

Vinh, Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, Doãn Tiến Dũng - 

Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò chủ trì hội nghị.   

 Ngày 7-5, tại chùa Diệc (phường Quang Trung, TP.Vinh), nơi diễn ra 

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027, mọi 

công tác chuẩn bị đã hoàn tất chu đáo, sẵn sàng đón tiếp đại biểu về tham dự. 

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An sẽ diễn vào chiều 8-5-2022 

và Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh chính thức vào sáng 9-5-2022 tại chùa Diệc - 

trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An (số 49, phường Quang Trung, 

TP.Vinh) với dự kiến hơn 250 đại biểu chính quyền và Tăng Ni, Phật tử tham 

dự. 

 Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An vừa phối hợp với UBND huyện 

Quỳnh Lưu tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối 

nước tỉnh Nghệ An năm 2022, khu vực đồng bằng. Việc tổ chức Lễ phát động 

toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022 nhằm mục đích 

tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn 

trong môi trường nước và công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở mọi đối 

tượng, trẻ em, góp phần từng bước hạn chế thấp nhất tình trạng tai nạn đuối 

nước xảy ra. 

 Tuổi trẻ Nghệ An chung tay, góp sức phòng cháy chữa cháy rừng. Ngày 

7/5, tại huyện Nghi Lộc, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Chi cục Kiểm lâm 

Nghệ An tổ chức Lễ ra quân phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022. Sau lễ ra 

quân, hơn 300 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã ra quân 

phát quang, dọn sạch gần 4km đường băng cản lửa tại khu vực rừng xã Nghi 

Quang. Nghệ An có diện tích rừng lớn nhất cả nước với trên 1.160.000 ha rừng. 

Trong những năm qua, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ cháy rừng gây thiệt hại nặng 

nề. Từ đầu năm 2022 đến nay cũng đã xảy ra 2 vụ cháy rừng và được các lực 

lượng xử lý kịp thời. 

 Trong hai ngày 5 và 6-5, đoàn công tác Cơ quan Thường trực Hội đồng 

Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương do Thiếu tướng Lương Quang 
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Cương, Phó cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu) làm trưởng 

đoàn đã đến kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh Trường Đại học Vinh. 

 Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ, diễn tập 

Phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022.  Ngày 9/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển 

khai nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ, diễn tập Phòng thủ dân sự tỉnh năm 

2022. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức diễn tập chủ trì hội nghị. Tham dự 

hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ 

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

Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư 

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh; Phan 

Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, 

ban, ngành và 5 địa phương liên quan. 

 Ngày 9/5, tại chùa Diệc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh 

Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ III, 

nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có: Đức Hòa thượng Thích Thiện 

Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích 

Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng 

ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội 

đồng Trị sự Trung ương, Trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN, Đại 

biểu Quốc hội khóa XV...Tham dự Đại hội, về phía lãnh đạo Trung ương có các 

đồng chí: Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam; 

Lê Minh Khánh - Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ. Về phía 

lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. 

Ngày  6/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Hiệp đồng, giao nhiệm 

vụ Hội thảo khoa học “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum – Xiêng 

Khoảng thắng lợi và bài học kinh nghiệm”. Hội thảo dự kiến có hơn 440 người 

tham gia, trong đó có 300 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

Quốc hội, Chính phủ; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; đại biểu các cơ 
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quan thuộc Bộ Quốc phòng; lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, ban, ngành tỉnh Nghệ 

An… cùng các nhà khoa học và nhân chứng lịch sử tham dự. 

Ngày 9/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp với Công ty Cổ 

phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An đã tổ chức Lễ trao tặng Thư viện 

thân thiện cho Trường Tiểu học Lê Mao (thành phố Vinh) và Trường THCS 

Diễn Hồng (huyện Diễn Châu). Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị 

trường học Nghệ An cho hay, đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt 

động Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. 

Ngày 10/5, Ủy ban Dân tộc Trung ương làm việc với huyện Quế phong về 

vấn đề khảo sát lấy ý kiến hoàn thiện đề án 'Xác định thành phần, tên gọi một số 

dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam'. Tham dự có các đồng chí: 

Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Vi Văn Sơn - 

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. 

Ngày 10/5, đoàn công tác của HĐND tỉnh Nghệ An tiến hành khảo sát thu 

thập thông tin tại một số doanh nghiệp thuộc Khu Kinh tế Đông Nam phục vụ 

cho giám sát về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của HĐND tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ 

tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã 

hội và Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam. 

Ngày 10/5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ công bố, trao Quyết 

định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động và bổ nhiệm chức danh Phó 

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí 

thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê 

Đức Cường -  Trưởng  ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng  ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư 

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng cùng lãnh 

đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ Nghệ An. 

Ngày 10/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, 

kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030” (Đề án số 06/CP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các đồng chí: 

Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ 
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công tác tỉnh; Lê Ngọc Hoa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó 

Tổ công tác tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Tổ công tác tỉnh chủ trì hội nghị. 

Công đoàn Viên chức Nghệ An trao gần 100 suất quà trong Tháng Công 

nhân. Gần 100 suất quà sẽ được Công đoàn Viên chức Nghệ An triển khai trao 

tặng cho các đối tượng là công chức, viên chức, người lao động các công đoàn 

cơ sở trực thuộc có hoàn cảnh khó khăn nhân “Tháng Công nhân” năm 2022. 

Đây là hoạt động chăm lo thiết thực thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của 

Công đoàn Viên chức Nghệ An tới các đoàn viên, công nhân viên chức lao động 

có hoàn cảnh khó khăn; nhằm giúp đoàn viên ổn định cuộc sống và yên tâm lao 

động sản xuất. 

Ngày 11/5, trong Chương trình công tác tại huyện Tân Kỳ, đồng chí 

Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo 

các sở, ban, ngành đã đi tham quan các mô hình kinh tế trên địa bàn. Chủ tịch 

UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã đến thăm mô hình ươm cây giống 

lâm nghiệp tại xã Tân Hương. Đây là xã miền núi, cách trung tâm huyện 8km, 

mới được thành lập năm 2005. Toàn xã có 2.015 hộ dân, 8.674 nhân khẩu. 

(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). 

 

CHUYÊN MỤC PHÒNG, CHỐNG COVID 19 

 

Từ ngày 05/5/2022 đến sáng ngày 11/5/2022, tỉnh Nghệ An ghi nhận 

thêm 1239 ca nhiễm covid 19. Trong đó có 427 ca cộng đồng. Lũy tích số bệnh 

nhân phát hiện từ đầu mùa dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An là là 487.266 ca, đã 

điều trị khỏi bệnh và xuất viện và chuyển tuyến điều trị là 485.210 ca, tử vong 

183 ca, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 1873 ca.  

Một số thông tin nổi bật 

Ngày 6/5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng an toàn vệ 

sinh lao động năm 2022, với chủ đề “Tăng cường biện pháp giảm thiểu rủi ro an 
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toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an 

toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

Nghệ An tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho 1.264 lao động gặp khó khăn do đại 

dịch. UBND tỉnh Nghệ An, mới đây đã ban hành Quyết định số 1191/QĐ-

UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho 1.264 người lao động gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19. Đây là đợt hỗ trợ thứ 41 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 

ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Cụ 

thể, hỗ trợ cho 384 người lao động ngừng việc với số tiền 686 triệu đồng; hỗ trợ 

cho 110 đối tượng là trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế với 

số tiền 107.200.000 đồng; hỗ trợ cho 770 hộ kinh doanh với số tiền hơn 2,3 tỷ 

đồng. 

KINH TẾ - ĐẦU TƯ 

* Triển khai dự án 

Báo Kiến thức đăng phóng sự ảnh “Hoang lạnh khu 'biệt thự ma' ở 

phố biển Nghệ An”: 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 được tỉnh Nghệ An phê duyệt 

quy hoạch vào năm 2008. Dự án nằm trên khu "đất vàng" có diện tích 9.500m2 

tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Sau hơn 10 năm triển khai, dự 

án chung cư và biệt thự cao cấp ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vẫn không thể hoàn 

thành dù đã hết thời gian gia hạn. 

Báo Tài nguyên & Môi trường ( 5/5) đăng bài “TP. Vinh (Nghệ An): 

Nhếch nhác dãy biệt thự bỏ hoang”: Dự án khu đô thị Tây đại lộ Lênin tại xã 

Nghi Phú (TP. Vinh) được triển khai từ năm 2003, do Công ty Cổ phần xây 

dựng số 9 - Vinaconex 9 làm chủ đầu tư. Đến nay, bên cạnh những ngôi nhà đã 

được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, dự án này vẫn còn khá nhiều ngôi biệt thự 

đang bị bỏ hoang sau khi đã xây xong phần thô. Điều đáng nói là bên trong và 

phía trước các căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng này còn bị người dân đổ rác 

thải, phóng uế bừa bãi… khiến cho môi trường bị ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. 

Báo Đại đoàn kết (6/5) đăng bài “Đường cứu hộ hơn 200 tỷ, 10 năm 

chưa xong”: Năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định phê duyệt xây 

dựng công trình và phê duyệt điều chỉnh dự án “Đường giao thông cứu hộ, cứu 
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nạn tả ngạn sông Con” với tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là gần 217 tỷ 

đồng, do UBND huyện Anh Sơn làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng có chiều 

dài hơn 13,7 km đường giao thông, theo tiêu chuẩn cấp V miền núi, thiết kế vĩnh 

cửu từ điểm đầu thuộc xóm 7, xã Đỉnh Sơn (nối đường tả ngạn sông Lam) đến 

điểm cuối thuộc xóm 6, xã Bình Sơn. Theo phê duyệt, dự án được thi công trong 

thời gian 24 tháng, được chia thành 2 giai đoạn. Tuy nhiên, đến nay sau hơn 10 

năm thi công, dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Tiến độ dở dang mặc dù người 

dân trên tuyến đường rất ủng hộ, thậm chí mong mỏi dự án được hoàn thành để 

phát triển kinh tế. 

Liên quan đến nội dung này, Báo Dân trí có bài “Tuyến đường cứu nạn 

hơn 200 tỷ đồng thi công cả thập kỷ chưa xong”. 

Báo Infornet đăng bài “Nghệ An: Quốc lộ mới làm xong đã sụt lún 

như luống cày, sửa xong lại hỏng”: Được biết, dự án sửa chữa nền, mặt đường 

quốc lộ 48E qua các địa phương này kéo dài gần 10km, gồm Công ty CP xây 

dựng Mạnh Thái, Công ty An Phú (trụ sở ở Nghệ An) và Công ty Thanh Tùng 

(trụ sở ở Hà Nội) đảm nhiệm thi công, dự án này do Sở Giao thông Vận tải 

Nghệ An làm chủ đầu tư, với nhiều gói thầu, trong đó có gói thì từ 6 - 7 tỉ đồng, 

có gói thì 11 – 12 tỉ, trích từ nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ. 

Báo Công an nhân dân ( 8/5) đăng bài “Doanh nghiệp ngại đầu tư vào 

khu công nghiệp vì vướng đường dân sinh”: Dự án Khu công nghiệp WHA 

Industrial Zone 1 Nghệ An (gọi tắt là Khu công nghiệp WHA) được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu 

công nghiệp với diện tích 498ha, thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Đến nay, giai đoạn 1 của dự án cơ bản đã hoàn thành xây dựng hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật và thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, quá trình 

triển khai thực hiện, dự án vẫn bị vướng bởi con đường dân sinh cũ, dù con 

đường mới đã được mở để tránh KCN…Qua hệ thống camera giao thông cho 

thấy, hầu hết người dân đều đi đường mới chạy ven Khu công nghiệp WHA, rất 

ít đi đường cũ vốn đã xuống cấp, gồ ghề. Thế nhưng, khi chính quyền địa 

phương thực hiện đóng tuyến, phá dỡ đường cũ để triển khai dự án thì người dân 

lại phản đối. 

Tạp chí diễn đàn doanh nghiệp ( 8/5) đăng bài “Vụ doanh nghiệp bị 

“treo” mặt bằng ở Nghệ An: Đưa đẩy “quả bóng” trách nhiệm”: Suốt một thời 

gian dài kể từ khi được “trải thảm” vào đầu tư, nhiều doanh nghiệp tại Khu A 
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Khu Công nghiệp (KCN) Nam Cấm thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam 

(KKT) Nghệ An đã phải “dài cổ” chờ địa phương bàn giao mặt bằng, nhưng đến 

nay mọi động thái đều rơi vào im lặng, điều này không chỉ gây “thiệt đơn, thiệt 

kép” cho nhà đầu tư mà còn tạo ra hệ luỵ không đáng có cho môi trường thu hút 

đầu tư của địa phương. Đại diện các nhà đầu tư ở đây cho biết, khi được chấp 

thuận vào đầu tư, họ hy vọng sẽ sớm đưa dự án của mình vào vận hành, hoạt 

động hết công năng nhưng suốt nhiều năm đành phải lỡ hẹn. Đặc biệt, tại nhiều 

cuộc họp với sự có mặt của đại diện nhiều cơ quan ban ngành tỉnh Nghệ An, vấn 

đề kiến nghị sớm hỗ trợ phương án giải phóng mặt bằng các phần diện tích đất 

còn lại của dự án của mình, nhà đầu tư vẫn chỉ nhận được những chỉ đạo trên 

văn bản. 

Báo Nghệ An (9/5) đăng bài “Thành phố Vinh quyết tâm giải phóng 

mặt bằng cho các công trình trọng điểm”: Trên địa bàn thành phố Vinh hiện 

nay đang thực hiện một số công trình quan trọng. Thời điểm này, các ban, ngành 

thành phố đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng để dự án sớm được hoàn 

thành, tạo điều kiện chỉnh trang, mở mang đô thị. Dự án nâng cấp, mở rộng 

đường Lê Ninh (thành  phố Vinh) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chủ 

trương đầu tư năm 2002, năm 2006 triển khai, tổng mức đầu tư dự án là 23,5 tỷ 

đồng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành. Dự án đường Nguyễn Sỹ Sách do 

khó khăn trong giải phóng mặt bằng nên đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đường 

Lý Thường Kiệt kéo dài cũng nan giải lâu nay (đoạn qua phường Hưng Bình - 

TP Vinh).  Khu tái định cư phục vụ GPMB đường Lý Thường Kiệt tại phường 

Hưng Phúc, thành phố Vinh cũng chưa xong. Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch 

UBND thành phố cho biết, thành phố đang quyết tâm ở mức cao nhất để giải 

quyết các vướng mắc lâu nay tại các dự án trọng điểm nói trên. 

Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp ( 10/5) đăng bài “Nghệ An: Nhiều 

khuất tất tại những công trình lò đốt rác thải tiền tỷ”: Liên tục trong những 

năm gần đây, hàng loạt gói thầu công trình dự án xử lý rác thải trên địa bàn 

Nghệ An đều do Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Quốc tế trúng thầu 

thi công xây dựng. Đáng quan tâm là những công trình do nhà thầu nói trên thi 

công thì đều rơi vào tình trạng dở dang, tồn tại nhiều khuất tất và không thể vận 

hành sau khi đã xây dựng hoàn thiện. 

Báo Tiền phong ( 7/5) đăng tin “Hơn 100 hộ dân vùng ngập lụt từ chối 

di dời, khu tái định cư bỏ hoang”: Năm 2010, UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ 

An) quyết định xây dựng 2 khu tái định cư tại xã Quỳnh Thắng và xã Quỳnh 
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Trang để di dời hàng chục hộ dân sống trong vùng bị ngập lụt ở ven hồ Vực 

Mấu và sông Mai Giang. Mỗi hộ dân khi di dời đến khu tái định cư sẽ được bố 

trí 600m2 đất ở và hỗ trợ 20 triệu đồng để di dời nhà. Tuy nhiên, hơn 10 năm 

trôi qua, đến nay vẫn chưa có bất kỳ hộ dân nào di dời. Khu tái định cư tiền tỷ 

bao năm qua trở thành nơi... chăn bò. Hơn chục năm bỏ hoang, đến nay hạ tầng 

ở 2 khu tái định cư này đã bắt đầu hư hỏng. Hệ thống mương nước vỡ nắp, 

đường bê tông nứt nẻ…Ông Lê Đăng Thăng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Trang 

cho hay, chính quyền xã cũng đã nhiều lần vận động người dân di dời về khu tái 

định cư nhưng bất thành với lý do đất ở ít, khó canh tác, tiền hỗ trợ di dời thấp. 

Báo Tiền phong ( 11/5) đăng bài “Đường tiền tỉ ở TP Vinh vừa làm 

xong đã chi chít ổ gà rình rập”: Tuyến đường Mai Lão Bạng (TP Vinh, Nghệ 

An) dù chưa được bàn giao nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp, chi chít ổ gà, gây 

khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tuyến đường nằm trong 

gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây lắp đường Mai Lão Bạng và tuyến đường 

Nguyễn Gia Thiều đến đường Nguyễn Viết Xuân (bao gồm chi phí đảm bảo an 

toàn giao thông) thuộc dự án Hệ thống thoát nước (Giai đoạn 1) khu vực phía 

Bắc đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh. Tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa 

được bàn giao và đưa vào sử dụng. Đoạn đường Mai Lão Bạng chỉ dài khoảng 

1km, nhưng đã xuất hiện nhiều điểm xuống cấp, bong tróc, vỡ bê tông và sụt 

lún. Mặt đường bị hư hỏng nặng, có những chỗ mặt đường lõm xuống sâu khiến 

người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. 

* Xây dựng - Quy hoạch 

Báo Nghệ An ( 5/5) đăng bài “Ngán ngẩm cảnh 'viễn thông lấp, cấp 

nước đào' trên vỉa hè thành Vinh”: Để nâng cấp đô thị và xử lý các điểm úng 

ngập, vỉa hè nhiều tuyến phố trên địa bàn TP. Vinh đã và đang được cải tạo, lắp 

đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Theo quy định, sau khi thi công lắp đặt các hạng 

mục mới xong thì phải khôi phục, hoàn trả lại mặt bằng như cũ. Tuy nhiên, đây 

là điều mà các đơn vị thi công làm chưa tốt. Vỉa hè trên các tuyến đường Trần 

Hưng Đạo, Trường Chinh, Minh Khai, Đặng Thái Thân, phía Nam kênh Bắc 

đường Nguyễn Sỹ Sách,… bị đào xới khiến các hạng mục khác bị ảnh hưởng, 

xô lệch. Tại đường Minh Khai, hiện một số đoạn vỉa hè đã lắp mương xong 

nhưng hoàn trả mặt bằng khá qua loa, một số đoạn vật liệu tập kết khá lộn xộn. 

Tại đường Nguyễn Duy Trinh, từ UBND phường Hưng Dũng xuống ngã tư 

đường Nguyễn Viết Xuân, từ cuối năm 2021, triển khai dự án chống ngập úng, 

Sau gần 5 tháng thi công, tuyến mương đã gần hoàn thành nhưng hiện trường 
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phía trên vỉa hè thì lại ngổn ngang, tuyến vỉa hè đường Trần Hưng Đạo và 

đường Trường Chinh, mặc dù thi công lắp mương đã khá lâu nhưng đến nay một 

số đoạn vẫn chưa hoàn trả mặt bằng. 

Báo đầu tư online ( 6/5) đăng bài “Nghệ An yêu cầu xử lý dứt điểm vi 

phạm trật tự xây dựng tại các dự án”: Sở Xây dựng Nghệ An cũng yêu cầu các 

chủ đầu tư dự án phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bị xử phạt vi phạm hành 

chính và nghiêm túc khắc phục triệt để các tồn tại được các cấp, nghành chỉ ra 

với hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Thường 

xuyên giám sát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo cấp có thẩm quyền, 

đồng thời chịu trách nhiệm đối với các vi phạm về trật tự xây dựng trong các dự 

án đang quản lý khi để cho các hộ dân tự xây dựng nhà ở sai quy hoạch, thiết kế 

cơ sở được phê duyệt. 

Báo Xây dựng cũng đưa tin về nội dung này. 

Báo Nghệ An ( 10/5) đăng bài “Chợ tiền tỷ thành nơi chơi bóng, thả 

rông trâu, bò”: Chợ Tân Long (xã Tân Long, huyện Tân Kỳ) được triển khai 

xây dựng từ năm 2009. Tuy nhiên, nhiều năm qua chợ vẫn vắng bóng tiểu 

thương, trở thành sân chơi bóng chuyền và bãi thả trâu, bò cho người dân trong 

vùng. Ông Trần Văn Toàn - Chủ tịch UBND xã Tân Long, huyện Tân Kỳ thừa 

nhận: Lâu nay chợ Tân Long bỏ hoang là có thật, hiện nay UBND xã Tân Long 

đang trình với UBND huyện Tân Kỳ để tìm ra giải pháp phát huy hiệu quả chợ. 

Hiện nay Nhà máy may Minh Anh đang xây dựng gần đây sắp đi vào hoạt động, 

hy vọng sẽ thu hút được các tiểu thương vào chợ để phục vụ cho nhân dân và 

nhà máy may. 

Liên quan đến nội dung này, Chuyên trang An ninh tiền tệ “Nghệ An: 

Chợ tiền tỉ ở huyện Tân Kỳ thành... ‘nhà thi đấu’ bóng chuyền”,  

* Đất đai  

Báo Pháp luật Việt Nam đăng phóng sự “Nhiều vi phạm về đất đai và 

xây dựng tại các xã Nghi Yên, Nghi Thái chưa bị xử lý?”: Thời gian vừa qua, 

báo Pháp luật Việt Nam liên tục nhận được phản ánh liên quan đến những vi 

phạm về đất đai và xây dựng trên địa bàn các xã Nghi Yên, Nghi Thái - Huyện 

Nghi Lộc đã tồn tại từ lâu nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa xử lý triệt 

để. 
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Báo Xây dựng (6/5) đăng bài “Cơn “sốt” đất nền ven thành phố Vinh 

chững lại, nhiều nhà đầu tư bỏ cọc “tháo chạy”:  Cơn sốt đất ở Nghệ An và Hà 

Tĩnh đang hạ nhiệt dần bởi những nguyên do như: Ngân hàng siết chặt hoạt 

động cho vay kinh doanh bất động sản, thuế áp giá cao theo thị trường. Đặc biệt 

là Nhà nước tạm thời dừng chuyển đổi mục đích, phân lô tách thửa ở các huyện, 

thị quanh thành phố. Một trong những lý do cơ bản nhất là tình hình dịch bệnh 

Covid-19 đã được kiểm soát, các hoạt động kinh doanh, buôn bán đã trở lại gần 

như bình thường. Do đó, những nhà đầu tư “ăn theo cơn sốt đất” từng tạo sóng 

thì nay lại “bán tháo”, thoát nhanh trong vòng xoáy giảm nhiệt của thị trường bất 

động sản. 

Báo Pháp luật Việt Nam ( 6/5) đăng bài “Nghệ An: Người dân "kêu" 

mất đất vì UBND xã Quỳnh Long sửa bản đồ?”: ông Hồ Văn Sáu, trú quán: 

thôn Thành Công, xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu - Nghệ An) phản ánh việc 

UBND xã Quỳnh Long đã có dấu hiệu chỉnh sửa bản đồ, “đánh tráo” số thửa 

xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình. Từ đó, lập dự án phân lô 

bán nền ngay trên khu đất mà bố mẹ ông Sáu để lại. Về việc gia đình chủ tịch xã 

là 1 trong 6 hộ trúng đấu giá tại khu đất đang có đơn thư công dân. Vị chủ tịch 

UBND xã Quỳnh Long thừa nhận sự việc.  

Báo Pháp luật Việt Nam đăng bài “UBND huyện Kỳ Sơn nói gì về việc 

chủ nhân hàng loạt lô đất đấu giá xin "rút lui"? 

* Giao thông  

Báo Giao thông đăng bài “Cần sớm xóa các điểm đen trên đường sắt 

đoạn qua Nghệ An”: Ngày 5/5, đoàn công tác Cục đường sắt Việt Nam phối 

hợp với Ban ATGT tỉnh Nghệ An, Sở GTVT Nghệ An và các địa phương họp 

nghiên cứu phương án xây dựng mới các đường ngang trên tuyến đường sắt Bắc 

- Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. 

* Nông nghiệp  

Báo Thanh niên ( 5/5) đăng bài “Nông dân Nghệ An điêu đứng vì hàng 

ngàn héc ta sắn phải nhổ bỏ”: Hơn 3.600 ha trong tổng số 9.000 ha sắn đã 

trồng ở Nghệ An bị bệnh khảm lá chưa có thuốc đặc trị đang khiến nông dân gặp 

khốn khó vì phải nhổ bỏ để tiêu hủy. Phân tích của các nhà chuyên môn cho 

thấy, nguồn bệnh khảm lá sắn lây lan chủ yếu do sử dụng giống sắn đã bị bệnh 
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để trồng. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là giống sắn chủ yếu do người dân tự lấy 

sắn mùa trước để trồng mùa sau, chưa có nơi cung cấp giống tin cậy, kiểm soát 

sạch bệnh. Ông Trịnh Thạch Lam - Trưởng phòng Bảo vệ thực vật cũng cho 

rằng, các địa phương cần chủ động tìm kiếm các nguồn giống sạch bệnh từ vùng 

chưa bị nhiễm bệnh, hoặc tự chọn lựa những cây chưa bị bệnh ở trên đồng ruộng 

để làm giống trồng lại. 

Báo Người lao động ( 9/5) đăng bài “Chặt phá tan hoang rừng phòng 

hộ”: Khu rừng thông phòng hộ ở xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh 

Nghệ An được trồng gần 30 năm nay; có tới hàng chục ngàn cây thông đường 

kính từ 20-60 cm, cao 4-7 m. Nhiều năm nay, khu rừng này tạo sinh kế cho 

nhiều hộ dân qua việc khai thác nhựa thông. Những ngày cuối tháng 4-2022, có 

mặt ở khu vực lô 12, khoản 18, tiểu khu 1022, thuộc rừng phòng hộ núi Đá Đen, 

xóm 6, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên một vạt rừng thông lớn bị lâm 

tặc chặt phá tan hoang. Gần 200 cây thông lớn đường kính từ 20-40 cm, có tuổi 

đời gần 30 năm bị cắt trơ gốc. Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ đặc biệt 

nghiêm trọng xảy ra tại xã Hưng Yên Nam, Công an huyện Hưng Nguyên đã ra 

quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người trực tiếp chặt phá 188 gốc 

cây thông (19,75 m3 gỗ) tại khu vực rừng phòng hộ núi Đá Đen. Tuy nhiên, ông 

Võ Trọng Cường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên, thừa 

nhận ngoài chủ rừng, kiểm lâm có một phần trách nhiệm khi để một diện tích 

lớn rừng phòng hộ tại xã Hưng Yên Nam bị chặt phá. 

Báo Nghệ An (7/5) đăng bài “114 ngôi nhà bị rạn nứt, gần 280 giếng 

nước khô cạn bất thường ở 'thủ phủ khoáng sản' của Nghệ An”: Chỉ trong 

thời gian ngắn gần đây, đã có hơn 110 ngôi nhà ở xã Châu Hồng bị rạn nứt, 279 

giếng nước bị cạn trơ đáy một cách bất thường. Đặc biệt, kể từ cuối tháng 2 đến 

nay 114 nhà rạn nứt, bao gồm: nứt tường, nứt nền nhà, lún móng nhà, đất vườn. 

Ước tính thiệt hại lên đến 57 tỷ đồng. Người dân cho rằng, nguyên nhân của tình 

trạng này là do khai thác khoáng sản làm cạn kiệt mạch nước ngầm. dù hàng loạt 

đoàn kiểm tra đã vào cuộc, nhưng đến nay vẫn chưa lý giải được nguyên nhân 

để đưa ra các giải pháp lâu dài.  

Liên quan đến nội dung, Báo Pháp luật Việt Nam (8/5) đăng bài “Kiểm 

tra giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trước hiện tượng "hố tử thần" và 

giếng khô trơ đáy tại "thủ phủ khoáng sản"; Báo Tiền phong “Hố tử thần dọa 

‘nuốt’ nhà dân ở Nghệ An,  
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Báo Tổ quốc cũng đưa tin về nội dung này, Báo Công thương. 

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI 

 

* Giáo dục - y tế 

Báo Dân sinh (10/5) đăng bài “Nghệ An tìm giải pháp trả lương cho 

giáo viên mầm non hợp đồng”: Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 1.724 giáo viên hợp 

đồng theo Nghị định 06/2018. Đây là đối tượng ký hợp đồng lao động không 

xác định thời hạn, thuộc chỉ tiêu biên chế và được hưởng đầy đủ chế độ chính 

sách như viên chức. Tuy nhiên hiện chưa có nguồn kinh phí để trả lương cho các 

giáo viên này. Được biết hiện nay hầu hết các huyện, thành thị đã trả lương cho 

giáo viên mầm non hợp đồng trong biên chế. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm 

thời, tạm ứng chi. Để giải quyết dứt điểm nguồn trả lương cho giáo viên, UBND 

tỉnh Nghệ An, sẽ tham mưu nghị quyết trình HĐND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí 

để trả lương cho các giáo viên này. 

Chuyên trang An ninh tiền tệ đăng bài “Nghệ An chấn chỉnh hoạt 

động kinh doanh thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh”: Nhằm đảm bảo cung ứng 

đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các mặt hàng thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ 

cho công tác khám chữa bệnh, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu giám đốc các cơ sở 

khám chữa bệnh tăng cường công tác quản lý. Mặt khác, tổ chức rà soát, tự kiểm 

tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, việc tuân thủ các quy định của pháp luật 

về kinh doanh thuốc, hóa chất, sinh phẩm của cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn 

viên đơn vị. Đặc biệt, các đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định về quản lý 

giá thuốc, đảm bảo tất cả các thuốc được mua vào với giá không cao hơn giá 

thuốc bán ra theo đúng quy định. 

* Giao thông 

Báo Giao thông ( 5/5) đăng bài “Cần sớm xóa các điểm đen trên đường 

sắt đoạn qua Nghệ An”: Ngày 5/5, đoàn công tác Cục đường sắt Việt Nam phối 

hợp với Ban ATGT tỉnh Nghệ An, Sở GTVT Nghệ An và các địa phương họp 

nghiên cứu phương án xây dựng mới các đường ngang trên tuyến đường sắt Bắc 

- Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.  

Báo Nghệ An ( 5/5) đăng bài “Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Km0 - 

đường Hồ Chí Minh đang xuống cấp”: Năm 2005, di tích lịch sử Quốc gia đặc 



16 

 

biệt Km0- đường Hồ Chí Minh tại huyện Tân Kỳ được xây dựng và bàn giao 

đưa vào sử dụng, là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong nước và quốc tế. 

Tuy nhiên, sau 17 năm đưa vào sử dụng, đến nay, theo quan sát của PV cho 

thấy, nhiều hạng mục từ cổng ra vào, tường rào... và nhiều hạng mục khác trong 

khuôn viên di tích đã xuống cấp, hư hỏng. Việc nâng cấp và bổ sung một số nội 

dung cần thiết tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Km0 - đường Hồ Chí Minh là 

việc làm cần thiết, nhằm đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân 

dân trên địa bàn và của du khách thập phương" 

Báo infornet đăng bài “Nghệ An: Quốc lộ mới làm xong đã sụt lún 

như luống cày, sửa xong lại hỏng”: Theo phản ánh của người dân địa phương, 

thời gian vừa qua trên tuyến quốc lộ 48E, đoạn qua địa bàn các xã Đồng Thành, 

Kim Thành, Quang Thành, Tây Thành… (huyện Yên Thành, Nghệ An) xuất 

hiện tình trạng mặt đường bị sụt lún, bong tróc, nứt nẻ. Nhiều nhất đoạn qua 

xóm Ngọc Liên (xã Kim Thành), một số điểm tại xã Đồng Thành, Quang Thành, 

Tây Thành huyện Yên Thành. Một số chỗ nền, 2 bên đường bị cày nát bung lên 

đá và nhựa, đùn lại thành những ụ lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Bên 

cạnh đó, nhiều đoạn bờ rãnh thoát nước bị nứt nẻ, hư hỏng... Một người dân 

xóm Ngọc Liên (xã Kim Thành) cho biết, tuyến đường này qua địa bàn xã làm 

xong được một thời gian, nhưng không lâu sau đó công nhân liên tục phải tiến 

hành sửa chữa các điểm bị sụt lún, hư hỏng rất nhiều lần. 

* Môi trường - nước sạch 

Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp (7/5) đăng bài “Nghệ An: Nhà máy 

“trùm” bụi bặm, tiếng ồn lên nhà dân”: Hàng chục hộ dân ở xóm Xuân Yên, xã 

Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Nghệ An khốn khổ vì Nhà máy chế biến dăm gỗ của 

Công ty TNHH Đầu tư PTP nằm cạnh khu dân cư gây ồn ào và bụi bặm. Theo 

lãnh đạo của nhà máy chế biến dăm gỗ của Công ty TNHH Đầu tư PTP, sau khi 

người dân phản ánh, doanh nghiệp đã dựng lại hàng rào lưới và cải thiện khâu 

xử lý bụi. Tuy nhiên, cụm công nghiệp này gần khu dân cư nên dù nhà máy có 

cố gắng khắc phục cũng không thể xử lý triệt để được. ông Hồ Thanh Phong, 

Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa cho biết, vấn đề người dân phản ánh, 

UBND thị xã vẫn chưa nhận được báo cáo của địa phương. Nếu đúng như thông 

tin người dân phản ánh, UBND thị xã sẽ cho kiểm tra và xử lý. 

Chuyên trang Tầm nhìn ( 8/5) đăng bài “Nghệ An: Dân bức xúc “tố” 

Cụm công nghiệp Hưng Lộc gây ô nhiễm”: Từ nhiều năm nay, vấn nạn rác 

thải, mùi hôi thối, khói bụi, tiếng ồn… tại Cụm công nghiệp Hưng Lộc gây ô 

nhiễm đang khiến cuộc sống của nhiều hộ người dân bị ảnh hưởng ngiêm trọng 
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nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp giải quyết triệt để. Một 

người dân sống cạnh CCN Hưng Lộc chia sẻ: “Ngoài hoạt động sản xuất khiến 

cho bụi bặm, tiếng ồn thì rác thải chất đống ven đường cũng bốc lên mùi hôi 

thối, nồng nặc. Những chiếc ao thả cá mọc lên cũng chỉ dành cho việc xử lý 

nước thải. Trời mưa rác bẩn lênh láng, lem lốc cả ra đường, trời nắng thì khói 

bụi triền miên cả ngày”. 

Báo Tiền phong ( 10/5) đăng bài “Nhà máy nước gần 20 tỷ đồng ở 

Nghệ An bị bỏ hoang, cỏ dại um tùm”: Năm 2012, nhà máy nước sạch xã Diễn 

Quảng (huyện Diễn Châu, Nghệ An) được đầu tư với kinh phí gần 20 tỷ đồng. 

Công trình do UBND xã Diễn Quảng làm chủ đầu tư, mục tiêu cung cấp nước 

sạch cho gần 1.000 hộ dân. Tuy nhiên đã 10 năm trôi qua, dự án này vẫn còn 

ngổn ngang, chưa thể đi vào hoạt động vì thiếu vốn. Trước đây, với gần 1.000 

hộ dân hưởng lợi từ dự án, nếu chia phần trăm thì mỗi hộ phải đóng khoảng 6 

triệu đồng. Còn nay vật giá đều lên nên nếu tính lại chắc chắn sẽ phải hơn nhiều. 

Nhiều hộ không đủ khả năng để đáp ứng. Ngoài ra, một số hạng mục lâu năm 

nay đã xuống cấp cũng cần tu sửa nhưng không có tiền nên hiện vẫn tạm dừng. 

 Báo Gia đình Việt Nam (6/5) đăng bài “Hàng ngàn hộ gia đình khát 

rũ bên loạt nhà máy nước sạch chục tỷ đồng”: Nhiều năm trước, hàng loạt dự 

án nhà máy nước tại Nghệ An khởi công rầm rộ khiến người dân không ngừng 

nghĩ về giấc mơ nước sạch sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi.Tuy nhiên, sau màn 

khởi công rình rang, quan khách rời đi, người dân lại ngày ngày chứng kiến nhà 

máy nước định hình rồi "đắp chiếu". Có công trình xây dựng được một số hạng 

mục rồi dở dang. Có dự án may mắn được hoàn thành rồi... cũng chung số phận. 

Chẳng còn cách nào khác người dân lại tự an ủi mình coi như chưa từng có sự 

kiện khởi công để quay về nếp sinh hoạt cũ với nước giếng, nước mưa.  

Báo Tiền phong (7/5) đăng bài “Ngổn ngang 'nghĩa địa' bè mảng ở bờ 

biển Nghệ An”: Không đủ khả năng đóng tàu cá đắt tiền, hàng trăm ngư dân 

làng chài ven biển huyện Diễn Châu (Nghệ An) làm bè mảng vươn khơi. Mỗi 

chiếc bè mảng được ngư dân kết thành bởi các vật liệu thô sơ như cây mét, tấm 

xốp và dây cước. Vì thế, bè mảng chỉ có thể sử dụng trong khoảng thời gian từ 4 

- 5 năm. Những chiếc bè mảng cũ nát, hư hỏng nằm chỏng chơ dọc bờ biển xã 

Diễn Kim, huyện Diễn Châu. Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Diễn Châu cho biết, toàn huyện có trên 300 chiếc bè mảng ở các 

xã: Diễn Kim, Diễn Hải, Diễn Thành. Đối với những bè mảng hư hỏng, cũ nát, 
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huyện đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền đến bà con ngư dân hướng xử lý 

phù hợp, tránh gây ô nhiễm môi trường. 

Tạp chí điện tử (10/5) đăng bài “Nghệ An: Thi công đường gây ô 

nhiễm, người dân mang vật cản chắn tại Quốc lộ 48”: Tuyến Quốc lộ 48 đoạn 

qua xóm 12 từ khu vực chợ chiều đến vị trí thi công đường cao tốc Bắc – Nam 

bùn đất rơi vãi, nguyên nhân là do các phương tiện lưu thông qua tuyến cao tốc 

Bắc – Nam (thuộc gói thầu XL03, đoạn 309+300 đến 419+600) làm bụi bặm và 

gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân. Hàng ngày, có rất nhiều chuyến 

xe chở vật liệu vào thi công kéo theo bùn đất rơi vãi đầy đường, nắng thì bụi 

bẩn, mưa thì lầy lội trơn trượt. Nhiều hộ xóm 12 xã Diễn Yên (Diễn Châu, Nghệ 

An) đã mang gỗ, cành cây để chắn 1 làn đường của Quốc lộ 48 đoạn từ km2 đến 

km2+300 để ngăn cản các phương tiện đi qua khu vực thi công đường cao tốc 

Bắc – Nam làm ảnh hưởng tới môi trường và cuộc sống người dân. 

* An ninh - pháp luật 

Các cơ quan báo chí đã kịp thời đưa tin về các vụ án xảy ra trên địa bàn 

- Ngày 8/5, Công an huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình 

sự đối tượng Phạm Văn Tuấn (SN 1989), trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn 

để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

 - Bắt giữ đầu mối cung cấp thuốc lắc cho 'dân chơi' TP Vinh. Ngày 4/5, 

tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh thuộc khối Văn Trung, phường Hưng 

Dũng, TP Vinh, Công an TP Vinh phá chuyên án, bắt đối tượng Nguyễn Sỹ 

Toàn (SN 1972, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh) về hành vi mua bán trái 

phép chất ma túy, thu giữ 1.000 viên ma túy thuốc lắc. 

 - Ban chuyên án Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng 

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và 

Công an xã Nậm Cắn đã bắt giữ đối tượng Lỳ Bá Đồng (38 tuổi, trú xã Nậm 

Cắn, huyện Kỳ Sơn) đang khi đối tượng này đang mang ma túy tại khu vực bản 

Trường Sơn. Tang vật thu giữ gồm 4.000 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng, 

hai quả lựu đạn, một con dao và nhiều tang vật liên quan. 

 * Một số thông tin khác  

 Báo Công thương ( 8/5) đăng bài “Nghệ An: Báo động nạn trẻ đuối 

nước tăng cao vào đầu hè”: Thông tin từ Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An cho 
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biết, từ tháng 1/2022 đến ngày 30/4/2022, trên địa bàn xảy ra 8 vụ đuối nước 

khiến 14 trẻ nhỏ tử vong. Đáng báo động là chỉ trong 5 ngày từ 25/4 đến 30/4, 

trên địa bàn liên tiếp xảy ra 4 vụ đuối nước khiến 8 thanh thiếu niên tử vong, 

trong đó có 7 học sinh. Để giảm thiểu số trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt 

là đuối nước trên địa bàn, mới đây tỉnh Nghệ An yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, 

địa phương… tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng chống tai nạn, 

thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em.  

 Báo Tin tức đăng bài “Nghệ An: Đăng tải công khai việc xin lỗi tổ 

chức, cá nhân có hồ sơ quá hạn giải quyết”: Tỉnh Nghệ An đang tập trung 

khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, trong đó có 

việc rà soát, cập nhật, niêm yết công khai, đầy đủ, đúng quy định các thủ tục 

hành chính đã được công bố tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và 

tại bộ phận một cửa các cấp. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá 

nhân trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính và giám sát thực hiện; tập 

trung xử lý các hồ sơ tồn đọng, hồ sơ chậm thời gian giải quyết, giải quyết hồ 

sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân một cách nhanh nhất; thực hiện 

nghiêm quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, đồng 

thời đăng tải công khai nội dung xin lỗi lên cổng/trang thông tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị, địa phương.  

 Báo Xây dựng (10/5) đưa tin “Nghệ An: Yêu cầu UBND các huyện, 

thành, thị chịu trách nhiệm về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn được 

phân cấp”: Sở Xây dựng Nghệ An vừa có Văn bản yêu cầu UBND cấp huyện, 

xã và các chủ đầu tư dự án thường xuyên giám sát, ngăn chặn và báo cáo cấp có 

thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm đối với các vi phạm về trật tự xây dựng 

trên địa bàn theo phân cấp. 

 Báo Nghệ An đưa tin “Phát thẻ cho phép phương tiện ra vào đối với 

các hộ dân trên phố đi bộ Vinh”: Phố đi bộ TP.Vinh chính thức vận hành từ 

ngày 8/4, đến nay, sau 1 tháng đi vào hoạt động, các hoạt động sôi nổi tại phố đi 

bộ đã trở thành "món ăn" tinh thần của người dân và du khách mỗi khi trở về 

Nghệ An trong dịp cuối tuần. Mặc dù vậy, quá trình vận hành thử nghiệm phố đi 

bộ cũng đã xảy ra một số bất cập cần chính quyền thành phố và BQL phố đi bộ 

hoàn thiện. Cụ thể, trong tối 6/5, một số hộ dân tại khối 2, phường Trường Thi 

có ý kiến rằng họ không thể đưa phương tiện đi qua các rào chắn dù trong quy 

định có cho phép các hộ dân trong khu vực phố đi bộ có thể mang phương tiện 
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ra vào phố đi bộ bằng hình thức xuất trình thẻ cho cơ quan chức năng. Trong 

thời gian diễn ra phố đi bộ Vinh, các cơ quan, đơn vị, hộ dân trên tuyến phố đi 

bộ sẽ được cấp thẻ cho phép phương tiện ra vào hoặc có thể gửi xe miễn phí tại 

các điểm trông giữ xe theo quy định. 

 Báo Nghệ An ( 11/5) đưa tin “Công bố chỉ số PAPI 2021: Nghệ An 

thuộc tốp các tỉnh, thành phố đạt chỉ số cao nhất”: Địa phương dẫn đầu về chỉ 

số PAPI năm nay là Thừa Thiên - Huế với 48,059 điểm. Bình Dương đứng thứ 

hai với 47,178 điểm và Thanh Hóa đứng thứ ba, đạt 47,102 điểm. Nghệ An đạt 

tổng điểm 43,821 thuộc nhóm tốp tỉnh, thành phố đạt chỉ số cao nhất cả nước. 

 Báo Công thương đăng bài “Nghệ An 6 tấn mỡ động vật bốc mùi hôi 

thối bị tiêu hủy”: Ngày 10/5 cơ quan chức năng đã tiêu hủy 6 tấn mỡ động vật 

bốc mùi hôi thôi không rõ nguồn gốc. Qua xác minh, số mỡ động vật trên được 

đối tượng Hoàng Văn Nghiệp thu mua ở một số địa phương trên địa bàn huyện 

Quỳnh Lưu và vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Sau khi hoàn thiện hồ 

sơ, công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với đoàn liên ngành về vệ sinh an toàn 

thực phẩm huyện đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỡ thu giữ được theo quy 

định của pháp luật. 

  

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Hảo 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

Tổng hợp và biên tập: Đặng Thị Vân Anh 

Chuyên viên Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản 

Mọi thông tin liên quan tới công tác quản lý nhà nước về báo chí xin 

liên hệ Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (Sở Thông tin và Truyền 

thông Nghệ An). 
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