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           TUẦN 04     Từ ngày  20/01/2022 đến ngày  26/01/2022 

 

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

 

- Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc tết tại các đơn vị, địa phương; Các hoạt 

động chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách… 

- UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 01/2022; 

- Hàng hóa phong phú, giá cả ổn định phục vụ người dân đón Tết 

Nguyên đán; 

- Công an thành phố Vinh tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp 

Tết; 

- Sụt lún tại xã Châu Hồng (Qùy Hợp) chưa có lời giải. 

 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ 

* Hoạt động thăm, tặng quà Tết nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 

- Sáng ngày 21/1, đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng ủy 

Khối Doanh nghiệp tỉnh đã về thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn tại xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ. Tại đây, đồng chí Ngọc Kim 

Nam - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao 20 suất quà trị giá 10 

triệu đồng. Đây là số tiền do cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đóng góp. 

- Ngày 21/1, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Võ Văn 

Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban dẫn đầu đến thăm, tặng quà 

Tết ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương và khối Quy Chính, thị trấn Nam Đàn. 

Tại Thanh Chương và Nam Đàn, đoàn đã trao tặng 22 suất quà, mỗi suất trị giá 

700 nghìn đồng cho các hộ nghèo. Trực tiếp trao quà cho các hộ nghèo, đồng chí 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ 

những khó khăn và động viên nhân dân địa phương tích cực tăng gia sản xuất, 

phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. 
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- Sáng ngày 21/1, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Hầu A 

Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dẫn 

đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để đánh giá công tác dân tộc, 

chính sách dân tộc năm 2021; nhiệm vụ năm 2022. Tiếp và làm việc với đoàn, 

về phía UBND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Văn Sơn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. 

- Sáng ngày 22/1, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 

Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác 

của Bộ Quốc phòng đến thăm, kiểm tra, chúc Tết tại Quân khu 4 nhân dịp chuẩn 

bị đón Xuân Nhâm Dần - 2022. Tiếp đón và làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy 

viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí 

thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn 

Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. 

- Sáng ngày 22/1, nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, đồng chí Nguyễn Hòa 

Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết tại huyện Kỳ 

Sơn, Nghệ An. Cùng đi có các đồng chí: Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó 

Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Thiếu tướng Dương Văn Thăng - Phó 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương. Về 

phía tỉnh Nghệ An có 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; 

các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - 

Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ 

đội Biên phòng tỉnh. 

- Sáng ngày 23/1, tại TP. Vinh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ 

An phối hợp với Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức chương trình “Tết 

sum vầy, Xuân bình an”. Dự và chung vui với người lao động tại chương trình 

có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 

Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá 

cao sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức chương trình Tết sum vầy 

trong mấy năm nay. Đây đã trở thành nét đẹp văn hóa, là dịp để lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước đến dự, chung vui với công nhân, người lao động mỗi dịp Tết đến, 

Xuân về. 

- Chiều ngày 24/1, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục đi thăm, chúc Tết một số đơn vị 

ngành Nông nghiệp và PTNT. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và PTNT.  
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- Sáng ngày 24/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông 

- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đi thăm, chúc Tết và tặng 

quà một số đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Cùng đi có lãnh đạo 

Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế và huyện Quỳ Châu. 

- Sáng ngày 24/1, nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, 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 đến thăm, chúc Tết đồng bào, 

chiến sỹ tại huyện Con Cuông. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng đoàn công 

tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Đơn vị có 

nhiệm vụ bảo vệ, quản lý 36,5 km đường biên giới quốc gia với nước bạn Lào, 7 

cột mốc quốc giới. Tiếp đó, tại trụ sở xã Môn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy đã nghe báo 

cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây 

dựng Đảng của địa phương, cũng như công tác chăm lo Tết cho Nhân dân. 

- Nhân dịp đón Tết Nhâm Dần 2022, sáng 26/1, đoàn công tác Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó 

Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân 

khu IV. 

 * Các hoạt động nổi bật khác 

- Sáng ngày 20/1, tại TP. Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức 

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám 

sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. 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 Văn Thông - Phó Bí thư Thường 

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

đồng chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các 

điểm cầu huyện, thành, thị ủy với tinh thần sâu sát, cụ thể về nội dung, đổi mới 

về phương thức, mở rộng thành phần tham dự. 

- Chiều ngày 20/1, tại TP. Vinh, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh 

Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ 

năm 2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì 

hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn 

Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh; các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực 

HĐND tỉnh; nguyên lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV;… 

- Chiều ngày 20/1, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng 

kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có đại diện 

các sở, ban, ngành liên quan và các thành viên Ban Chấp hành Hội. Năm 2021, 
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với sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Hội đã huy 

động được hơn 2,6 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 23 nhà tình nghĩa, vượt 183% kế 

hoạch; hỗ trợ nâng cấp nghĩa trang, tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt sĩ... Các 

cá nhân, thành viên của Hội  đã ủng hộ 1.750 suất quà trị giá gần 900 triệu đồng 

để tặng quà Tết cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo gặp khó khăn. 

- Sáng ngày 20/1, Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh tỉnh do Thiếu tướng 

Nguyễn Đình Minh - Ủy viên BTV Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch 

Hội CCB tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có 3 

thuyền viên gặp nạn trên biển ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Đoàn công tác 

Hội CCB tỉnh đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng với gia đình của 3 thuyền viên: 

Thái Bá Tĩnh (SN 1952); Trần Văn Nghĩa (SN 1964); Trần Văn Hợi (SN 1959) 

ở xã Sơn Hải gặp nạn trên biển vào ngày 30/11/2021. Cả 3 thuyền viên đều là 

hội viên Hội CCB xã Sơn Hải. Tại các gia đình, Thiếu tướng Nguyễn Đình 

Minh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã động viên người thân của các thuyền viên 

vượt qua đau thương, cố gắng vươn lên trong cuộc sống; đồng thời hỗ trợ mỗi 

thuyền viên gặp nạn 1 triệu đồng. Dịp này, Hội CCB huyện Quỳnh Lưu cũng hỗ 

trợ cho mỗi thuyền viên 500.000 đồng. 

- Sáng ngày 21/1, Hội cựu TNXP tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Đại biểu 

lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đón nhận Huân chương lao động hạng III 

(lần thứ 2). Tham dự có ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt 

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

HĐND tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh cùng 

gần 140 đại biểu đến từ các huyện, thành, thị trong tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, 

công tác Hội cựu TNXP tỉnh Nghệ An có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không 

ít khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy vậy, với tinh thần 

phát huy phẩm chất cách mạng của lực lượng TNXP, cùng với sự nỗ lực phấn 

đấu của cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh; sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ 

An, của T.Ư Hội cựu TNXP Việt Nam, của cấp ủy Đảng, chính quyền các 

cấp,… công tác Hội cựu TNXP tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều thành tích, góp 

phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và công tác xây dựng tổ 

chức Hội cựu TNXP Việt Nam. 

-  Sáng ngày 21/1, 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 đi kiểm tra, khảo sát thực địa một số địa điểm nhằm thu hút các nhà đầu tư. 

Cùng đi có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện: Nghi Lộc, Diễn 

Châu. Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến kiểm tra trực tiếp tại địa điểm sẽ triển 

khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Nghi 

Thiết. 

- Chiều ngày 21/1, Sở Du lịch phối hợp với VNPT Nghệ An tổ chức Lễ 

Khai trương Cổng thông tin du lịch thông minh Nghệ An. Đến dự lễ, về phía 
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UBND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Cường - 

Giám đốc Sở Du lịch; Lê Bá Hùng - Giám đốc Sở TT&TT. Cổng thông tin du 

lịch thông minh tỉnh Nghệ An là một giải pháp trong đề án đô thị thông minh 

của tỉnh, sử dụng nền tảng số để hình thành hệ sinh thái du lịch và tạo lợi ích 

tương hỗ cho du khách, chính quyền và doanh nghiệp, từng bước kiến tạo ngành 

du lịch chất lượng cao. 

- Chiều ngày 22/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Nghệ An tổ 

chức chương trình tặng sách và cơ sở vật chất cho Thư viện Trường THPT Dân 

tộc Nội trú tỉnh, nơi hiện có gần 650 học sinh thuộc 9 thành phần dân tộc đang 

theo học. Tham dự có các ĐBQH đoàn Nghệ An: Thái Thị An Chung - Ủy viên 

BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên 

Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - ĐBQH chuyên 

trách; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh. Cùng đi 

có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Ngày 22/01, đã diễn ra Lễ Khai mạc Hội báo Xuân Nhâm Dần tỉnh Nghệ 

An 2022 và trao giải Búa liềm vàng năm 2021.  Tham dự lễ khai mạc Hội báo 

Xuân có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

Trưởng ban Chỉ đạo giải báo chí “Búa liềm Vàng - Nghệ An năm 2021”; 

Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 

trực HĐND tỉnh; các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ 

Văn Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên 

đoàn Lao động tỉnh, Lê Trường Giang - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai. Cùng dự có 

lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai, các nhà báo địa 

phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

- Chiều  ngày 22/1, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 

thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã về 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 đi có các đồng chí: Ngô Sách Thực - Phó Chủ 

tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thiếu tướng Dương Văn 

Thăng - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung 

ương. Về phía tỉnh Nghệ An có 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; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Phạm 

Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Tòa án nhân 

dân tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh;… 

- Sáng ngày 22/1, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên (BQL Khu BTTN) 

Pù Huống tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (25/01/2002 - 

25/01/2022) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong 20 năm 
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qua BQL Khu BTTN Pù Huống đã tổ chức giao khoán 114.227 ha rừng cho 

người dân vùng đệm, tổng kinh phí chi trả hỗ trợ cho người dân nhận khoán bảo 

vệ rừng hơn 29,74 tỷ đồng và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trồng rừng 

sản xuất theo Quyết định 147/2007/QĐ-TTg được 2.329 ha với tổng kinh phí hỗ 

trợ 5,34 tỷ đồng. 

- Sáng ngày 23/1, tại thành phố Vinh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối 

hợp Báo Tiền Phong, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật đỏ lần 

thứ XIV - năm 2022". Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ tỉnh cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân 

dân trên địa bàn tham gia hiến máu tại ngày hội. Dự và phát biểu tại chương 

trình có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện. Đợt hiến máu tình 

nguyện “Ngày Chủ nhật đỏ” lần thứ XIV năm 2022 đã thu hút trên 1.200 cán bộ, 

công viên chức và nhân dân tham gia. 

- Chiều ngày 24/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công 

tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 

công tác năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các 

đồng chí: Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Văn Long - 

Quyền Trưởng ban Tôn giáo, Sở Nội vụ đồng chủ trì. 

- Sáng 25/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. Báo cáo về tình 

hình kinh tế - xã hội tháng 1/2022, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Xuân Đức 

cho biết, trong tháng 1/2022, các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện 

các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; triển 

khai giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; thực hiện công tác tổng kết năm 2021 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2022; chuẩn bị các hoạt động đón Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022. 

 (Thông tin tổng hợp từ báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An và một số cơ 

quan báo chí khác). 

KINH TẾ - ĐẦU TƯ 

Báo Nghệ An (21/01) đưa tin “Nghệ An: Hàng hóa phong phú, giá cả 

ổn định phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán”: Ngày 21/1, đoàn công tác 

của Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng hàng 

hóa, giá cả thị trường cho dịp tết Nguyên đán 2022 tại các siêu thị, chợ, kho 

hàng trên địa bàn TP.Vinh. Đoàn đã tiến hành khảo sát các mặt hàng phục vụ 
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Tết như lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm... chợ Vinh, chợ đầu mối, siêu thị 

Mega Market Vinh và doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn thành phố Vinh. Nhìn 

chung hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần có giá cả ổn định, hàng hóa 

phong phú đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nắm bắt được tâm 

lý ngại tiếp xúc nơi đông người, các siêu thị, chợ đã tiến hành đẩy mạnh kênh 

bán hàng online và ship đến tận nhà cho khách để đảm bảo an toàn mùa dịch. 

Báo Nghệ An (21/01) đưa tin “Nghệ An ra Chỉ thị tăng cường xử lý nợ 

đọng thuế, bảo hiểm”: Ngày 21/1, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức 

Trung có Chỉ thị số 04 về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và 

thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022. Để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, góp phần hoàn 

thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp 

tỉnh, các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện hiệu 

quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổ 

chức đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phấn đấu 

đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và hoàn thành vượt mức dự toán năm 2022 

về thu ngân sách nhà nước, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Báo Tài nguyên và Môi trường (24/01) đưa tin “Phê duyệt gần 305 

triệu tấn trữ lượng đá vôi và đá sét làm nguyên liệu xi măng tại Nghệ An”: 

Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đã thông qua có sửa chữa báo 

cáo kết quả thăm dò đá vôi Bắc Thắng và đá sét Đá Bạc 2 làm nguyên liệu xi 

măng tại huyện Quỳnh Lưu. Theo đó, công tác thăm dò đã đạt một số kết quả 

nhất định. Từ các tài liệu thu thập được, kết hợp với tài liệu địa chất trong quá 

trình thi công công trình thăm dò và kết quả phân tích mẫu đã làm rõ được cấu 

trúc địa chất, phân định được các tập thạch học làm cơ sở cho việc thi công các 

công trình thăm dò và thành lập được bản đồ địa chất, tỷ lệ 1:2.000 khu vực 

thăm dò.  

Báo Nông nghiệp Việt Nam (25/01) đăng bài “Nghệ An gắn công nghệ 

cao vào phát triển chăn nuôi tập trung”: Nghệ An là tỉnh có tổng đàn gia súc, 

gia cầm lớn, hệ thống các loại vật nuôi rất đa dạng. Số liệu thống kê năm 2021 

cho thấy tổng đàn trâu, bò ước đạt 778.000 con; đàn lợn 1.000.000 con; gia cầm 

30.000.000 con; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 270.000 tấn; sản 

lượng sữa bò tươi 250.000 tấn; trứng 642.000 nghìn quả…Những năm qua 

ngành chăn nuôi Nghệ An thực sự chuyển biến tích cực, năng suất và chất lượng 

các loại sản phẩm không ngừng nâng lên, đến nay đã hình thành một số vùng 
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sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị 

trường. Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị giai đoạn 2010-2020 đạt 

5,97%/năm, riêng tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp năm 2020 đạt 47,55%. 

Những con số đưa ra dẫu khô khan nhưng đủ khẳng định quá trình tái cơ cấu 

ngành đang chuyển dịch đúng hướng, đảm bảo đủ các yếu tố của xu thế “ Nông 

nghiệp 4.0 ”. 

VĂN HÓA - XÃ HỘI 

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

- Từ 18h00 ngày 19/01/2022 đến 06h00 ngày 26/01/2022), Nghệ An ghi 

nhận 2039 ca dương tính mới với COVID-19. 

- Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 13.034 

ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 1.843, Quỳnh Lưu: 1.372, Nghi 

Lộc: 947, Thanh Chương: 799, Diễn Châu: 790, Hoàng Mai: 762, Yên Thành: 

726, Quế Phong: 639, Đô Lương: 588, Quỳ Châu: 576, Nam Đàn: 518, Quỳ 

Hợp: 502, Tân Kỳ: 458, Kỳ Sơn: 455, Con Cuông: 423, Nghĩa Đàn: 417, Hưng 

Nguyên: 403, Cửa Lò: 244, Tương Dương: 239, Thái Hòa: 180, Anh Sơn: 153.  

- Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 10.677 BN. Lũy tích số 

BN tử vong: 39 BN. Số BN hiện đang điều trị: 2.318 BN. 

* An ninh - Pháp luật 

Đài PTTH Nghệ An (23/01) đưa tin “Bé gái 4 tuổi tử vong do súng bị 

cướp cò”: Chiều ngày 23/1, ông Nguyễn Hữu Sáu, Chủ tịch UBND xã Sơn 

Thành,, huyện Yên Thành cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Bé 

gái 4 tuổi bị tử vong do súng bị cướp cò. Thông tin ban đầu cho biết, trước đó, 

ngày 22/1, bố bé gái này là anh T.V.T (ngụ xã Sơn Thành) đưa vợ và con về nhà 

bố mẹ đẻ ở xã Liên Thành, huyện Yên Thành chơi. Tại đây, người bác ruột của 

cháu bé mang một khẩu súng hơi ra kiểm tra và không may súng bị cướp cò 

khiến viên đạn xuyên trúng vào ngực cháu bé đang chơi cách đó khoảng 20m. 

Cháu bé ngay sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi vì 

vết thương quá nặng. 

Đài PTTH Nghệ An (23/01) đưa tin “Cảnh sát Giao thông bắt quả tang 

2 đối tượng tàng trữ gần 23kg pháo”: Ngày 21/1, trên đường tuần tra, tổ công 

tác thuộc Trạm CSGT Diễn Châu nhận được tin báo của quần chúng nhân dân 

về việc 2 đối tượng có  biểu hiện buôn bán hàng cấm. Tổ công tác đã nhanh 
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chóng có mặt tại Quốc lộ 7A, đoạn qua xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tiến 

hành kiểm tra xe ô tô 37N - 9109. Lực lượng công an phát hiện trên xe chứa 16 

hộp pháo do nước ngoài sản xuất được đựng trong 1 thùng cát-tông và 1 bao tải. 

Tổng khối lượng pháo 22,8kg. Hai đối tượng tàng trữ pháo trên xe ô tô được xác 

định là Võ Đức Tuyên, sinh năm 1975 và Võ Sỹ Huấn, sinh năm 2003, cùng trú 

tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An. 

 Báo Nghệ An (23/01) đưa tin “Lấn chiếm lòng, lề đường tập kết gỗ, vật 

liệu xây dựng gây mất ATGT”:  Thời gian gần đây, trên tuyến QL 1A đi qua thị 

xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi tập kết 

vật liệu xây dựng, kinh doanh gỗ diễn ra khá phổ biến, gây mất an toàn giao 

thông, ô nhiễm môi trường, tuy nhiên chưa được xử lý triệt để. Trên tuyến Quốc 

lộ 1A đoạn qua xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Xuân, thị xã 

Hoàng Mai, dễ dàng bắt gặp hàng loạt bãi chứa vật liệu xây dựng (đá, cát), các 

cơ sở đóng gạch táp lô ngang nhiên chiếm dụng lòng, lề đường làm nơi tập kết 

hàng hóa. Một số bãi tập kết đá dăm đổ tràn xuống cả lòng đường, các vỉa hè 

dọc tuyến QL 1A chồng gạch táp lô cao ngút. 

Đài PTTH Nghệ An (24/01) đưa tin “Tuyên án nhóm sử dụng ma tuý 

trong mùa dịch”: Ngày 24/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ 

thẩm xét xử các bị cáo: Lê Phương Hồng (SN 1987); Nguyễn Đình Bá (SN 

1990), cùng trú xã Nghi Ân (TP. Vinh); Bùi Trọng Tuấn (SN 1982), trú xã Nghi 

Kim (TP. Vinh) cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo 

Nguyễn Đình Lợi (SN 1984), trú xã Nghi Ân (TP. Vinh) bị truy tố về tội “Chứa 

chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, ngày 17/7/2021, Lê 

Phương Hồng mua 6 viên ma túy (giá 2,4 triệu đồng) của một người không quen 

biết tại khu vực Bến xe Bắc Vinh rồi đưa về nhà cất giấu. Tối 21/7/2021, Hồng 

cầm theo ma túy đến quán karaoke New City ở xã Nghi Ân rồi gọi điện thoại 

cho nhóm bạn gồm: Bùi Trọng Tuấn, Nguyễn Đình Bá... mời đến quán hát sinh 

nhật. Hồng còn nhờ Tuấn mua thêm 2,5 triệu đồng tiền ma túy để sử dụng trong 

tiệc sinh nhật. Các đối tượng trên chơi ma túy đến rạng sáng ngày hôm sau thì bị 

công an bắt quả tang. Cơ quan chức năng phát hiện số ma túy còn lại mà các đối 

tượng chưa sử dụng là 2,26 gam. 

Đài PTTH Nghệ An (24/01) đưa tin “Người dân báo tin, CSGT bắt kẻ 

tàng trữ 1,1kg heroin”:  Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh 

Nghệ An cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố đối tượng Trần Văn 

Khánh (sinh năm 1986) trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương về hành vi 

mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Khánh bị Trạm Cảnh sát giao thông 

Diễn Châu bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan chức 
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năng đã tiến hành kiểm định số bột nén màu trắng thu được trong túi xách của 

Trần Văn Khánh là heroin, có tổng trọng lượng hơn 1,1kg. 

* Xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng 

Báo Nghệ An (21/01) đăng bài “Bánh kẹo không rõ nguồn gốc bán 

tràn lan ở vùng cao Nghệ An”: Dịp cận Tết Nguyên đán , thị trường hàng hóa, 

đặc biệt là bánh kẹo các loại tăng mạnh so với ngày thường. Điều đáng lo ngại, 

nhiều loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc, vi phạm nhãn mác... được bày bán tràn 

lan tại các chợ, cửa hàng, ki ốt vùng miền núi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn 

VSTP dịp Tết đối với người tiêu dùng, nếu như bà con mua về sử dụng. Tình 

trạng bánh kẹo không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng ... còn bán tràn lan tại 

nhiều địa bàn khác nhau ở Con Cuông, Kỳ Sơn... đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, 

khiến người tiêu dùng lo ngại. Trước tình hình hàng hóa không rõ nguồn gốc, 

quá hạn sử dụng, vi phạm nhãn mác trà trộn bày bán tại các cửa hàng, ki ốt... 

vùng cao là khá phổ biến, khiến người tiêu dùng dễ mua nhầm trong dịp Tết. Vì 

vậy, các địa phương như Quế Phong, Kỳ Sơn... đã lập kế hoạch triển khai công 

tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần. 

Đài PTTH NGhệ An (22/01) đư tin “Tiêu hủy số lượng lớn rượu ngoại 

không có nguồn gốc xuất xứ”: Cơ quan chức năng huyện Nghi Lộc tiến hành 

tiêu hủy Một số lượng lớn rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ chứng minh 

nguồn gốc xuất xứ. Số tang vật bị tiêu huỷ, gồm: 3.474 chai rượu ngoại mang 

nhãn hiệu Chivas, Balantine, Macallan,… cùng nhiều nhãn hiệu khác. Đây là số 

tang vật mà lực lượng Công huyện Nghi Lộc thu giữ trên xe ô tô BKS 98H - 

013.16 kéo rơ moóc 98R - 021.01 do N.X.L, (SN 1985), trú tại xóm Bãi Cả, xã 

Tiên Lục, huyện Lục Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển khi đang lưu thông qua 

địa bàn huyện Nghi Lộc. 

* Một số thông tin khác 

Báo Đại đoàn kết (22/01) đăng bài “Sụt lún tại xã Châu Hồng chưa có 

lời giải?”: Theo phản ánh của người dân các bản Na Hiêng, Na Noong và bản 

Công, xã Châu Hồng (Qùy Hợp), đến nay tình trạng sụt lún, nứt nẻ, nguồn nước 

ngầm cạn kiệt đã diễn ra hơn 1 năm. Sau thời gian ấy, nhiều diện tích đất canh 

tác trên cánh đồng Na Pải của họ đã bị biến mất, thay vào đó là những vệt lún 

rộng nhiều mét vuông, trải dài cả một khu vực rộng lớn. Sau những lần xuất hiện 

các hố sụt lún, chính quyền xã Châu Hồng đều tiến hành kiểm tra, lập biên bản 

và dựng rào chắn xung quanh những điểm sụt lún nhằm bảo vệ gia súc và cảnh 
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báo người dân tránh nguy hiểm, rồi báo cáo lên cấp huyện chờ xử lý.  Theo 

thống kê của xã Châu Hồng, tình trạng sụt lún đất đã gây ảnh hưởng đến 110ha 

đất trồng lúa và hơn 50ha đất cây trồng khác khiến cuộc sống của người dân 

không những gặp khó khăn mà còn tạo ra tâm lý hoang mang, bất ổn ở địa 

phương. Vậy nhưng, đến nay nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng nói trên vẫn 

chưa được cơ quan chuyên môn xác định, dù trong năm qua đã có nhiều đoàn 

công tác từ huyện, tỉnh về kiểm tra. 

Báo Nghệ An (23/01) đưa tin “Nghệ An: Ngư dân rơi xuống biển khi 

trên đường đánh cá trở về”: Thông tin từ chính quyền xã Diễn Bích, huyện 

Diễn Châu cho biết, trong ngày 22/1 trên địa bàn xã có công dân bị rơi xuống 

biển khi đang trên đường đánh bắt cá trở về. Cụ thể, nạn nhân là anh Trần Văn 

Sơn ở xóm Bắc Chiến Thắng, xã Diễn Bích, đi đánh cá cùng với 3 ngư dân khác 

trên con thuyền mang số hiệu NA 90231TS. Khi trên đường trở về thì anh Sơn 

bất ngờ bị rơi xuống biển, mất tích. Sau khi phát hiện sự việc, 3 thuyền viên còn 

lại đã lập tức quay trở lại để tìm kiếm nhưng không thấy tung tích của anh Sơn. 

Các ngư dân đã lập tức gọi điện báo cáo với chính quyền địa phương để giúp đỡ, 

hỗ trợ tìm kiếm. Đến hết ngày 22/1 vẫn chưa tìm thấy tung tích của anh Sơn.  

Báo Giáo dục và Thời đại (25/01) đưa tin “Công an thành phố Vinh 

tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết”: Để đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông từ nay đến Tết Nguyên đán, trong những ngày qua, Đội Cảnh sát giao 

thông – Trật tự Công an thành phố Vinh đã phối hợp với các lực lượng chức 

năng thực chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với các lái xe ô tô và mô 

tô. Lực lượng chia thành nhiều tổ công tác, được phân công nhiệm vụ từ việc 

cắm chốt đến công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trung tâm của 

thành phố. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng CSGT 

Công an thành phố Vinh không sử dụng phễu thổi để kiểm tra nồng độ cồn mà 

dùng ống thổi một lần. Mỗi ống thổi sau khi sử dụng xong được bỏ vào túi nilon 

kín để xử lý theo quy định. Theo thống kê, tính từ ngày 18/1 đến nay, Đội CSGT 

– Trật tự Công an thành phố Vinh đã lập biên bản 10 trường hợp vi phạm, với 

tổng tiền phạt là 156 triệu đồng.  

 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Hảo 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

Biên soạn, tổng hợp: Lê Thị Thắm 

Chuyên viên Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản 
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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). 

          Địa chỉ: số 06, đường Trần Huy Liệu, Thành phố Vinh 

Điện thoại:  (02383). 599522 

Phát hành 200 bản tại Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An qua hộp 

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

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