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

  

-  Bí thư Tỉnh ủy tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Singapore 

- Các hoạt động nhân Kỷ  niệm 67 năm Thầy thuốc Việt Nam 

- Nghệ An yêu cầu các đơn vị giải quyết hồ sơ cho F0 tại nhà hưởng BHXH 

- Nhiều công trình nước sạch trên địa bàn tỉnh thi công dở dang 

- Nghệ An cấp mới cho 16 dự án vốn hơn 950 tỷ đồng 

- Nghệ An: Tạm dừng toàn bộ việc đề xuất tài trợ xây dựng quy hoạch đô thị 

- Tuyến đường giao thông nối từ Quốc lộ 48D xuống cảng Đông Hồi vừa sử 

dụng đã có dấu hiệu xuống cấp 

- KCN Nam Cấm (Nghệ An "tiến thoái lưỡng nan" vì vướng mắc giải phóng 

mặt bằng 

 

 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ 

  

  * Bí thư Tỉnh ủy tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm 

Singapore 

 Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp 

tại Singapore. Sáng 25/2, nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch 

nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tới Singapore, đồng chí Thái Thanh Quý - 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 

ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HDNĐ tỉnh làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp. 

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Tập đoàn Sembcorp có các ngài: Kelvin Teo 

- Giám đốc điều hành (CEO) Sembcorp Development kiêm Chủ tịch Tập đoàn 

VSIP;  Koh Chiap Khiong - Giám đốc điều hành Khu vực Singapore và Đông 
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Nam Á về mảng năng lượng; Anthony Tan - Phó Chủ tịch cấp cao tại Việt Nam 

về quản lý các khu công nghiệp, kiêm Phó Tổng Giám đốc VSIP Bình Dương, 

Tổng Giám đốc VSIP Quảng Ngãi và bà Sharon Tay - Trưởng Bộ phận năng 

lượng tái tạo của Sembcorp Industries tại Việt Nam. Cùng dự cuộc làm việc có 

Tổng Giám đốc VSIP Bình Dương Nguyễn Phú Thịnh và Tổng Giám đốc của 

Becamex IDC Phạm Ngọc Thuận.  

 - Nghệ An và Liên đoàn Sản xuất Singapore hợp tác về đầu tư và thương 

mại. Nghệ An và Liên đoàn Sản xuất Singapore thiết lập và duy trì quan hệ hợp 

tác với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối các doanh nghiệp giữa 

hai bên, tăng cường thu hút đầu tư từ Singapore vào tỉnh Nghệ An, trao đổi 

thương mại giữa hai bên.Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ 

tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tới Singapore, đồng chí Thái Thanh 

Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 

ĐBQH tỉnh Nghệ An tham dự Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore. 

Tại chương trình đối thoại, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 

Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và ngài Douglas Foo - Chủ tịch 

Liên đoàn Sản xuất Singapore đã trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư và 

thương mại nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên trên cơ sở bình đẳng, cùng có 

lợi. 

 * Các hoạt động nổi bật khác 

 - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2/2022. Ngày 24/2, dưới sự chủ 

trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2022. Tại phiên họp tháng 

2/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành cần 

phối hợp tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tập trung cao độ, 

quyết liệt triển khai các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

 - HĐND tỉnh khảo sát công tác đào tạo nghề tại Con Cuông. Ngày 23/2, 

Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát về tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề, 

phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện Con Cuông giai đoạn 2015-2020. 

 - Nghệ An chủ động xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn, an ninh hàng không. 

Ngày 24/2, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức họp trực tuyến với các tỉnh tổng kết 

về đảm bảo an ninh hàng không dân dụng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 

2022. Chủ trì hội nghị từ điểm cầu Hà Nội có đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy 

viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An 
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ninh hàng không quốc gia. Cùng dự có đại diện các bộ, ngành, các doanh nghiệp 

hàng không và các tỉnh có cảng hàng không. Chủ trì hội nghị từ điểm cầu Nghệ 

An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện các ban, sở, ngành chức năng. 

  - Ngày 25/2, UBND tỉnh tổ chức buổi đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 

đối với các công dân trú tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc về bồi thường giải 

phóng mặt bằng (GPMB) Quốc lộ 1A. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi đối 

thoại. 

 - Ngày 28/2, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường 

kỳ tháng 2/2022. 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 cuộc làm việc. 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 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An 

Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Thanh Tùng - 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Ban, Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh và một số sở, ngành.  

 - Tỉnh đoàn Nghệ An khởi động Tháng Thanh niên 2022. Ngày 26/2, Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Chương trình khởi động Tháng Thanh 

niên năm 2022, phát động đợt thi đua cao điểm toàn Đoàn chào mừng Đại hội 

Đoàn các cấp và Đoàn viên thi đua, phấn đấu rèn luyện trở thành Đảng viên. 

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp 

hành TW Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành TW Đoàn; ông Hoàng Đình 

Tuấn – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; anh Lê Văn Lương - UV BCH TW 

Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; anh Phạm Văn Toàn - Phó bí thư Thường trực 

Tỉnh đoàn Nghệ An. 

 - Ngày 1/3, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy chủ trì Hội nghị giao ban khối Nội chính, nhằm đánh giá tình hình Nội chính 

tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ 

Lê Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

 - Ngày 1/3, UBND tỉnh làm việc với Công ty Carlsberg Việt Nam để đánh 

giá các hoạt động hỗ trợ văn hoá xã hội năm 2021 và thống nhất kế hoạch hoạt 
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động năm 2022. Phó Chủ tich UBND tỉnh Bùi Đình Long tiếp và làm việc với 

đoàn.   

 * Các hoạt động nhân Kỷ  niệm 67 năm Thầy thuốc Việt Nam 

 - Ngày 25/2, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 67 năm ngày 

Thầy thuốc Việt Nam và trao thưởng các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự 

Nhà nước cho các tập thể, cán bộ y tế tiêu biểu. 50 thầy thuốc thuộc Ngành Y tế 

tỉnh Nghệ An được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” 

năm nay đều là những người đã có rất nhiều cống hiến cho ngành y học tỉnh nhà. 

Cũng trong đợt này, thừa ủy quyền, tỉnh Nghệ An tiến hành trao tặng danh hiệu 

Thầy thuốc Nhân dân cho Dược sĩ Hoàng Văn Hảo và Tiến sĩ, Bác sĩ Đậu Huy 

Hoàn. 

 - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng một số đơn vị nhân Kỷ 

niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022): Ngày 23/2, 

đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến Sở 

y tế, bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện mắt Nghệ An. Cùng đi có 

lãnh đạo một số ban, sở, ngành. Ngày 24/2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí 

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

trực HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà chúc mừng các đơn vị, cán bộ y 

tế tại huyện Con Cuông và Anh Sơn. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh 

đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Y tế Nghệ An, huyện Con Cuông và Anh Sơn. 

Ngày 24/02, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thị An 

Chung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, công chức Sở Y tế; Ban 

bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ 

An. 

 - Ngày 01/3, tại thành phố Vinh, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An và Sở Y tế 

tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác kết hợp Quân 

dân y (KHQDY). Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Công Lực, Ủy viên Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An; Đại tá Lê Như 

Cương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An; đồng chí Dương Đình 

Chỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh 

Nghệ An. 

 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. 
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CHUYÊN MỤC PHÒNG, CHỐNG COVID 19 

 

Từ ngày 24/02/2022 đến sáng ngày 02/3/2022, tỉnh Nghệ An ghi nhận 

thêm 24.732 ca nhiễm covid 19. Trong đó có 5940 ca cộng đồng. Lũy tích số 

bệnh nhân phát hiện từ đầu mùa dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An là là 81.796 ca, 

đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện và chuyển tuyến điều trị là 51.985 ca, tử vong 

110 ca, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 29.701 ca.  

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

Nghệ An: Một số nơi còn lúng túng trong điều trị F0 tại nhà. Hiện nay, 

nhiều trạm y tế đang rơi vào tình trạng quá tải vì nhân lực mỏng, khối lượng 

công việc nhiều; một số hiệu thuốc tại địa phương khan hiếm bộ dụng cụ test 

nhanh do lượng người mua tăng đột biến. Trong khi đó, vẫn còn tình trạng nhiều 

người khi biết mình bị dương tính đã trở nên lúng túng, chưa nắm rõ các quy 

định của chính quyền địa phương, ngành Y tế để áp dụng, thực hiện. Tại một số 

địa phương, việc triển khai điều trị F0 tại nhà còn lúng túng, thiếu chủ động, 

việc theo dõi, tương tác với bệnh nhân hạn chế. 

Xuất cấp không thu tiền nhiều tấn gạo để hỗ trợ người dân Nghệ An. 

Nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (đợt 2), Phó Thủ 

tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 260/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất 

cấp không thu tiền 1.868,880 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ 

An, Đắk Lắk và Gia Lai. Cụ thể, tỉnh Nghệ An được xuất cấp 700,995 tấn. Phó 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý 

cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.  UBND 

các tỉnh Nghệ An và các tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo 

cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và phù 

hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Nghệ An có quyết định 

phân bổ hơn 700 tấn gạo cho người dân thiếu đói vì ảnh hưởng của Covid-19. 

Theo đó, mỗi nhân khẩu trong hộ thiếu đói sẽ được hỗ trợ 15kg gạo. Các địa 

phương có nhiều người bị thiếu đói được hỗ trợ gồm các huyện: Quế Phong 

183.960 kg gạo, Thanh Chương 111.300 kg gạo; Quỳ Châu 102.105 kg gạo; Kỳ 

Sơn 69.435 kg gạo; Quỳ Hợp 53.805 kg gạo; Anh Sơn 26.685 kg gạo; Con 

Cuông 22.320 kg gạo; Tương Dương 16.530 kg gạo… 

- Nghệ An yêu cầu các đơn vị giải quyết hồ sơ cho F0 tại nhà hưởng 

BHXH. Từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, tỉnh Nghệ An có gần 5.000 

người lao động trong các doanh nghiệp thuộc KKT mắc Covid-19, hơn 2.000 lao 
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động là F1 phải cách ly theo quy định. Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An đã 

có văn bản kiến nghị gửi cơ quan BHXH tỉnh và Sở Y tế Nghệ An, đề nghị 

hướng dẫn và triển khai thủ tục hưởng chế độ F0 điều trị tại nhà. 

- Người dân ‘phát hoảng’ kết quả xét nghiệm COVID-19 tại Phòng khám 

MLT Nghệ An. Người dân phản ánh, Phòng khám MLT Nghệ An, trên đường 

Hoàng Thị Loan, phường Bến Thuỷ, TP Vinh thực hiện xét nghiệm kết qủa 

không đúng. Đồng thời phòng khám này thiếu trách nhiệm khi người dân gọi 

điện đến đường dây nóng để yêu cầu giải thích. Theo anh Tr.ngày 23/2, anh đến 

Phòng khám MLT Nghệ An để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR COVID-

19. Sau đó, phòng khám thông báo kết quả xét nghiệm cho anh Tr. qua tin nhắn 

là dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, anh Tr. nghi ngờ kết quả xét nghiệm 

này, do trước đó anh thực hiện test nhanh tại phường có kết quả âm tính nên anh 

đã đến một bệnh viện khác trên địa bàn Nghệ An để thực hiện lại xét nghiệm 

RT-PCR COVID-19. Tại đây, anh được trả kết quả âm tính trong cùng một 

ngày. Sau đó, anh Tr. liên lạc lại với Phòng khám MLT Nghệ An để phản ánh 

nhưng gọi nhiều lần phía phòng khám không nghe máy. 

- Loạt địa phương ở Nghệ An điều chỉnh cấp độ dịch. Sau Tết, số ca 

nhiễm COVID-19 ở Nghệ An liên tục tăng cao, với hàng nghìn ca mỗi ngày. 

Tuy nhiên, theo đánh giá cấp độ dịch do Sở Y tế Nghệ An công bố, trên địa bàn 

tỉnh này chỉ còn 46 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đỏ (cấp độ 4, mức nguy cơ 

rất cao). Con số này giảm hơn 120 xã so với một tuần trước, khi hơn 1/3 trong 

tổng số 460 xã, phường ở Nghệ An là vùng đỏ.Trong khi đó, các xã thuộc vùng 

cam (cấp độ 3) lại tăng lên đáng kể, với 288 xã; 70 xã thuộc vùng vàng và chỉ 

còn 56 xã đang ở trạng thái bình thường mới (vùng xanh). Số vùng đỏ trên địa 

bàn tỉnh giảm mạnh không hẳn là do diễn biến dịch bệnh không còn phức tạp mà 

là do cách đánh giá cấp độ dịch được điều chỉnh. 

- Nghệ An: Không bắt tất cả học sinh xét nghiệm khi đi học trực tiếp. Để 

đảm bảo cho việc tổ chức dạy, học trực tiếp, các trường trung học cơ sở tổ chức 

vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp, trang thiết bị dạy học; quán triệt đến giáo viên, 

nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế. Tỉnh Nghệ 

An không bắt buộc tất cả học sinh phải xét nghiệm trước lúc trở lại học trực tiếp, 

chỉ xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ (sốt, ho, khó thở hoặc có triệu 

chứng nghi ngờ khác) hoặc có tiền sử tiếp xúc với F0. 
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- TP.Vinh công bố cấp độ dịch mới: Toàn bộ các phường, xã ở cấp độ 3. 

Ngày 1/3, UBND TP.Vinh đã có Công văn số 64/TB-UBND về việc Thông báo 

cấp độ dịch trên địa bàn TP.Vinh cập nhật đến 16 giờ chiều 1/3. Theo đó, toàn 

bộ 25 phường, xã trên địa bàn TP.Vinh đều ở mức cấp độ 3. Trước đó, có 3 địa 

phương thuộc cấp độ 4 bao gồm Trung Đô, Cửa Nam và Lê Mao. Đến nay, dịch 

Covid - 19 tại các địa phương này cơ bản đã "hạ nhiệt". 

- Sản xuất 3.000 chai nước sát khuẩn phục vụ cán bộ, chiến sỹ công an 

chống dịch Covid-19. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Trung tâm ứng 

dụng tiến bộ khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 

chương trình sản xuất, đóng hộp 3.000 chai nước sát khuẩn phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. Đây là sản phẩm được Bộ Y tế công nhận có khả 

năng sát khuẩn đối với virus SARS-CoV-2. Không chỉ sử dụng như sản phẩm 

sát khuẩn tay thông thường, sản phẩm này có thể sử dụng trực tiếp tại các vùng 

khử khuẩn virus xâm nhập như cổ, họng, mũi mà không ảnh hưởng đến sức 

khỏe. 

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 

  

* Đầu tư - đất đai 

Báo Nghệ An ( 24/2) đưa tin “Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị xử lý 

nghiêm sai phạm đất đai ở xã Thanh Mai”: Liên quan đến vụ việc chủ Xưởng 

chế biến chè Truyền Thống chuyển đổi trái phép hàng nghìn m2 đất nông nghiệp 

trồng lúa, mới đây, Ban Nội chính Tỉnh ủy có văn bản đề nghị Thường trực 

Huyện ủy Thanh Chương chỉ đạo, xử lý nghiêm vi phạm. Ban Nội chính Tỉnh 

ủy đề nghị Thường trực Huyện ủy Thanh Chương chỉ đạo, xử lý nghiêm vi 

phạm nêu trên. Kết quả xử lý gửi về Ban Nội chính Tỉnh ủy (qua Phòng Nghiệp 

vụ 2) trước ngày 1/3/2022 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy”.  

Báo Bảo vệ pháp luật ( 24/2) đăng bài “Gói thầu 86 tỉ đồng ở TP Vinh 

(Nghệ An): Đơn vị trúng thầu có “khai man” năng lực tài chính?”: ngày 
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31/12/2021, Chủ tịch UBND TP Vinh (do ông Trần Quang Lâm – PCT ký thay), 

đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Cung ứng 

dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn TP Vinh năm 2022. Theo quyết định, 

Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An, có địa chỉ ở xã Hưng 

Đông – TP Vinh là đơn vị trúng thầu, với giá trúng thầu là 85,939 tỉ đồng (quy 

tròn là 86 tỉ đồng). Theo bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

dành cho nhà thầu, đã quy định rõ doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 76 

tỉ VND trong vòng 3 năm gần đây (2018, 2019, 2020). Điều kiện này bắt buộc 

phải thỏa mãn, nếu các nhà thầu muốn dự thầu. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, Công 

ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An trong 3 năm (2018, 2019, 

2020), doanh thu bình quân kê khai với cơ quan thuế chỉ đạt 75 tỉ đồng, còn 

thiếu so với yêu cầu bắt buộc về năng lực tài chính. 

Báo Thanh niên ( 24/2) đăng bài “Người dân không làm được sổ đỏ 

sau 25 năm tái định cư”: Năm 1996, tỉnh Nghệ An ban hành văn bản quyết 

định di dời 21 hộ dân ở xã Quỳnh Vinh (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) để xây dựng 

Nhà máy xi măng (NMXM) Hoàng Mai trực thuộc Công ty xi măng Nghệ An. 

Địa điểm tái định cư (TĐC) là khu vực Đồng Trin (xã Quỳnh Vinh). Theo quyết 

định đã được Hội đồng đền bù của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 

10.6.1996, tổng giá trị bồi thường để chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất 

nông nghiệp sang đất ở tại khu TĐC này là 87,2 triệu đồng, do NMXM Hoàng 

Mai chi trả. Sau khi sống ổn định ở nơi ở mới, một số hộ dân có nhu cầu làm 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) để thế chấp vay vốn ngân hàng làm 

ăn. Do không có hồ sơ chứng minh đã nộp thuế chuyển QSDĐ cho 21 hộ dân 

TĐC để cấp sổ đỏ cho dân, nên việc làm sổ đỏ vẫn bị kẹt lại. 

Báo Nhà đầu tư ( 24/2) đăng bài “Nghệ An: ‘Điểm đến đầu tư kinh 

doanh và du lịch an toàn, hấp dẫn”: Năm 2022, Nghệ An chủ động tiếp cận, 

kết nối các nhà đầu tư lớn, đứng đầu các chuỗi cung ứng để kịp thời thu hút 

dòng vốn đầu tư mới; tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp theo cả 

chiều rộng và chiều sâu; đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư 

thứ cấp vào các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, đặc biệt gắn liền với 

ngành công nghiệp hỗ trợ, sản xuất cấu kiện điện tử... nhằm thúc đẩy phát triển 

kinh tế, gia tăng giá trị xuất khẩu, tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm, tạo 

tiền đề dịch chuyển các dự án công nghiệp hỗ trợ đi kèm từ nước ngoài vào 

Nghệ An. Năm 2022, các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch sẽ 
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được tổ chức an toàn, hiệu quả với hình thức linh hoạt nhằm xây dựng Nghệ An 

trở thành “Điểm đến đầu tư, kinh doanh và du lịch an toàn, hấp dẫn”. 

Tạp chí Tài chính doanh nghiệp ( 26/2) đưa tin “Nghệ An cấp mới cho 

16 dự án vốn hơn 950 tỷ đồng”: Từ đầu năm đến nay, Nghệ An đã cấp mới 

(chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 16 dự án với tổng số vốn 

đầu tư đăng ký là 954,67 tỷ đồng. Tính đến 20/02, Nghệ An đã giải ngân 

388,447 tỷ đồng/KH đã giao chi tiết 5.801,726 tỷ đồng, đạt 6,7%. Trên địa bàn 

toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 16 dự 

án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 954,67 tỷ đồng. Được biết, Chỉ số phát 

triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 02 ước tăng 27,69% so với cùng kỳ năm 

2021. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 02 ước đạt 158 triệu USD, tăng 

29,99% so với cùng kỳ năm 2021.  

Báo Xây dựng (28/2) đăng bài “Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 

Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai”: Bộ Xây dựng đã 

có ý kiến góp ý về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp hệ thống thuỷ 

lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai, sử dụng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc. 

Dự án đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 5011/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/12/2015 

với tổng mức đầu tư là 2.135,711 tỷ đồng và phê duyệt điều chỉnh vào các năm: 

2016, 2018, 2021. Dự án bao gồm các hợp phần: Hợp phần A - Xây dựng cơ sở 

hạ tầng thủy lợi, Hợp phần B - Thích ứng với biến đổi khí hậu, Hợp phần C - 

Cải thiện môi trường sinh thái dựa vào cộng đồng, Hợp phần D - Đào tạo, quản 

lý dự án và tăng cường năng lực. Đến nay, Dự án đã giải ngân được 363,6 tỷ 

đồng (khoảng 17% so với tổng mức đầu tư). 

Báo Nghệ An ( 28/2) đưa tin “Nghệ An triển khai Hiệp định đối tác 

kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)”: Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 

04/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định 

đối tác kinh tế toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP), ngày 25/2/2022, UBND 

tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai. UBND tỉnh yêu cầu bám sát 

kế hoạch thực hiện đã được Thủ tướng phê duyệt, đảm bảo sự phù hợp với các 

cam kết với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; các sở, ngành, địa phương xây 

dựng kế hoạch, lộ trình và bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả; quá 

trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời hướng dẫn và tháo 

gỡ các vướng mắc khó khăn, đảm bảo hiệu quả của việc thực thi Hiệp định 

RCEP trên địa bàn. 
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* Triển khai dự án 

Tạp chí Tri thức & Cuộc sống (24/2) đăng bài “Nghệ An: Tuyến 

đường BT chưa đến nửa cây số vừa sử dụng đã có đấu hiệu xuống cấp”: Dự 

án BT tuyến đường giao thông nối từ Quốc lộ 48D xuống cảng Đông Hồi (xã 

Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) do công ty TNHH Thanh Thành Đạt làm chủ đầu 

tư có chiều dài chưa đến nửa cây số cần đến 6 năm mới hoàn thành. Điều đáng 

nói là thời gian nghiệm thu, quyết toán chưa được bao lâu thì nhiều hạng mục 

công trình đã cho thấy dấu hiệu xuống cấp, đơn cử như một số điểm trên vỉa hè 

bị sụt lún, hệ thống cây xanh bị chết khô, nhiều cột đèn bị hoen rỉ… 

Báo Nghệ An ( 24/2) đăng bài “Nghệ An: Vì sao không thu hồi dự án 

Nidco Thịnh Lợi?”: Ngày 28/4/2011, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nidco Thịnh Lợi. Ngày 15/6/2017, UBND 

tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 

(GPMB) trước ngày 30/10/2017, khởi công xây dựng hoàn thành dự án trước 

ngày 30/12/2019. Tuy nhiên, từ đó đến hết năm 2020, tại dự án này chỉ là một 

bãi đất bỏ hoang mà không được chính quyền thanh, kiểm tra hay thu hồi. ngày 

14/12/2020, Nidco Thịnh Lợi được ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Nghệ An cho điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại văn bản số 4543/QĐ-UBND. 

Báo Tài nguyên & Môi trường ( 2/3) đăng bài “KCN Nam Cấm (Nghệ 

An): Doanh nghiệp "tiến thoái lưỡng nan" vì vướng mắc giải phóng mặt 

bằng”: Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An cấp giấy chứng 

nhận đầu tư triển khai xây dựng dự án ở Khu A Khu Công nghiệp (KCN) Nam 

Cấm trên địa bàn huyện Nghi Lộc nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn không được 

giao mặt bằng "sạch" để ổn định sản xuất, kinh doanh. Nhiều nhà đầu tư như 

Công ty CP tổng hợp vật liệu Trường An, Công ty CP đầu tư xây dựng 379, 

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt…mặc dù được đơn vị vận hành hạ tầng thoả 

thuận, cho thuê đất sau khi dự án của họ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 

nhưng hơn 10 năm vẫn phải “dậm chận tại chỗ”, bế tắc về giải phóng mặt bằng.. 

Báo đại đoàn kết ( 2/3) đăng bài “Rao bán tràn lan tại dự án đô thị 

hơn 10 năm đắp chiếu”: Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội liên tục đăng 

tải thông tin về một dự án tại Vinh, kêu gọi người dân mua bán, đặt chỗ… Qua 

tìm hiểu, được biết, thực chất dự án này được tỉnh Nghệ An phê duyệt 11 năm 



11 

 

trước. Khẳng định của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương nơi 

có dự án, tại vị trí khu đất đó thực tế là khu vực quy hoạch dự án Khu đô thị và 

nhà ở xã hội và Dự án mở rộng khu đô thị TP Vinh (Nghệ An) do Tổng Công ty 

hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư. Trước thực trạng rao bán trên các trang 

mạng, Sở Xây dựng Nghệ An đã có văn bản số 1561/SXD-QLN gửi Công ty 

Hợp tác Việt Lào (chủ đầu tư) yêu cầu các Công ty thực hiện nghiệm các quy 

định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Liên hệ với các tổ chức, cá nhân, 

sàn giao dịch bất động động sản đã đăng tin quảng cáo, giới thiệu, rao bán sản 

phẩm để đính chính, gỡ các thông tin này. 

* Xây dựng 

Chuyên trang An ninh tiền tệ ( 28/2) đăng bài “Khắc phục ‘đối phó’ ở 

công trình trái phép 'mọc' trong Nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam”: Theo phản 

ánh của người dân, công trình khu nhà xưởng chế biến bã hèm và men thải nằm 

trong khuôn viên Nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam (đứng chân tại khu vực núi 

Mượu thuộc xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên) là công trình xây dựng trái 

phép thứ 2 của Nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam. Phòng chức năng huyện Hưng 

Nguyên (Nghệ An) yêu cầu xử lý nhưng công trình không được khắc phục triệt 

để mà có dấu hiệu tháo dỡ “đối phó”, chỉ được tháo dỡ một phần: như một phần 

mái còn kết cấu công trình vẫn đang “nguyên vẹn”. Trưởng phòng Kinh tế Hạ 

tầng huyện Hưng Nguyên khẳng định sẽ cho cán bộ kiểm tra lại và nếu đúng sẽ 

cương quyết cho tháo dỡ công trình trái phép trên. 

Báo xây dựng ( 28/2) đăng bài “Nghệ An: Tạm dừng toàn bộ việc đề 

xuất tài trợ xây dựng quy hoạch đô thị”: Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu 

Sở Xây dựng Nghệ An khẩn trương rà soát đánh giá toàn bộ hoạt động tài trợ 

xây dựng quy hoạch đô thị; đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý 

quy hoạch đô thị. Trước mắt, tỉnh chỉ đạo tạm dừng toàn bộ việc đề xuất tài trợ 

xây dựng quy hoạch đô thị. Bên cạnh đó, rà soát các nội dung liên quan đến dự 

án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng 

Nguyên để dự án sớm được triển khai. Được biết, thời gian qua, tại TP Vinh nói 

riêng và tỉnh Nghệ An chug, có 1 số dự án lớn, đặc biệt là lĩnh vực Bất động sản 

đã được các “đại gia” cùng ngành ngắm tới và tài trợ lập quy hoạch như: Khu đô 

thị mới ở phường Đông Vĩnh (khu vực phía đông) do CTCP Đầu tư phát triển hạ 

tầng đường sắt Nghệ An tài trợ kinh phí lập quy hoạch; Khu đô thị mới phía 

Đông Nam xã Hưng Chính (Villa Garden Park) đã trình tỉnh cho phép CTCP 

Crystal Bay tài trợ kinh phí lập quy hoạch; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
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1/500 khu vực chợ Vinh đã trình UBND tỉnh cho phép CTCP đầu tư phát triển 

địa ốc D’Gold tài trợ lập quy hoạch… 

Tạp chí Tài chính doanh nghiệp cũng đưa tin về nội dung này. 

Chuyên trang An ninh tiền tệ ( 1/3) đăng bài “Công ty Tiến Đạt liên tiếp 

trúng thầu ở huyện Diễn Châu, liệu có ‘bất thường’: Trong vòng 2 tháng Công 

ty Tiến Đạt liên tiếp trúng các gói thầu lớn do UBND xã Diễn Phúc, huyện Diễn 

Châu (Nghệ An) làm chủ đầu tư. Như vậy chỉ trong vòng 2 tháng, cùng ‘kịch 

bản’ giảm giá 5 triệu đồng, Công ty Tiến Đạt đã “thâu tóm” hết các gói thầu có 

giá trị do UBND xã Diễn Phúc làm chủ đầu tư. Điều này khiến dư luận không 

khỏi nghi ngờ về qui trình đấu thầu các gói thầu do UBND xã Diễn Phúc làm 

chủ đầu tư, khi tỷ lệ giảm giá các gói thầu như nhau. Gần đây, Công ty Tiến Đạt 

bị người dân xã Diễn Phúc bức xúc khi hệ thống kênh mương được đầu tư xây 

dựng nhiều tỷ đồng nhưng không phát huy tác dụng, trong khi quá trình đền bù 

mặt bằng lại bị đơn vị thi công giải quyết chưa thoả đáng. 

Liên quan đến nội dung này, Báo xây dựng đăng bài “Công ty Tiến Đạt 

liệu có “lộng quyền” khi thực hiện dự án? Báo diễn đàn doanh nghiệp đăng bài 

“Nghệ An: Một nhà thầu dễ dàng “bao sân” hàng loạt gói thầu tiền tỷ”. 

 

* Nông nghiệp 

Báo Nghệ An ( 24/2) đăng bài “Nghệ An triển khai cấp bách biện pháp 

phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi”: Ngày 23/2, UBND tỉnh 

Nghệ An ban hành Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND về việc tập trung triển khai 

quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật 

nuôi. Để kịp thời đối phó với hiện tượng thời tiết cực đoan, hạn chế thấp nhất 

những thiệt hại do đói, rét và dịch bệnh gây ra cho đàn vật nuôi, UBND tỉnh yêu 

cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các sở, thủ trưởng 

các ngành cấp tỉnh có liên quan thực hiện nghiêm túc Công văn số 7055/BNN-

CN ngày 27/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc chủ động phòng 

chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Trước tình hình thiệt hại gia súc, gia cầm chết 

do giá rét, Nghệ An sẽ có chính sách hỗ trợ thiệt hại để nông dân sớm ổn định 

phục hồi sản xuất. 

VNEWS, Tiền phong cũng đưa tin về nội dung này.  

Diễn đàn doanh nghiệp ( 24/2) đăng bài “Nghệ An: Tàu cá “phá” tàu 

hàng”: Nhiều năm nay, hàng trăm lượt phương tiện tàu cá đi chung luồn lạch, 
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cùng cập bến Cảng quốc tế Cửa Lò, Nghệ An đã khiến năng lực vận tải, bốc 

dỡ…gặp khó khăn. Chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, 

xây dựng bến cảng riêng cho tàu cá cho ngư dân địa phương nhưng tình trạng 

tàu cá “phá” tàu chở hàng vẫn liên tục xảy ra. Đến thời điểm hiện nay, mặc dù 

các hạng mục bến cảng dành riêng cho khu vực neo đậu của tàu cá ngư dân đã 

hoàn thiện nhưng tình trạng tàu của ngư dân vẫn “bám trụ” chung với khu vực 

vào, ra của tàu vận tải biển. Để tạo điều kiện cho ngư dân phường Nghi Tân, 

Nghi Thuỷ tham gia đánh bắt thuỷ hải sản, giảm áp lực cho Cảng Cửa Lò, thị xã 

cũng đã đầu tư xây dựng bến cảng riêng và hiện nay đã đưa vào sử dụng. Tuy 

nhiên, hệ thống luồng lạch chưa được nạo vẹt nên chỉ tàu cá công suất nhỏ mới 

vào được khu vực bến cảng cá neo đậu.  

Liên quan đến nội dung này, Báo Tài nguyên & Môi trường ( 26/2) đăng 

bài “Nghệ An: Bao giờ hết cảnh tàu cá "phá" tàu hàng ở Cảng Cửa Lò?”. 

Báo Lao động ( 26/2) đăng bài “Phải nộp tiền khoán đất cao, dân đề 

nghị giải thể Công ty Nông nghiệp”: Người dân cũng phản ánh mức thu nghĩa 

vụ đất (thuế đất) của Công ty Xuân Thành quá cao. Nông trường Xuân Thành 

thu các mức: 2 triệu đồng/ha/năm đối với đất trồng cao su, rau màu; đất trồng 

cam thu 2 triệu đồng/ha (cam già); 2,8 triệu đồng/ha (trồng cam thu bói) đến 3,8 

triệu đồng/ha/năm (với cam tơ), có thời điểm lên đến 7 triệu đồng/ha/năm. Dân 

thua lỗ vẫn thu, ai chậm thì thu tiền lãi suất và lãi suất quá hạn. Nhiều người dân 

xã Minh Hợp kiến nghị tỉnh giải thể công ty, trả đất về cho địa phương để người 

dân đỡ khó khăn, vất vả. 

Phó Chủ tịch tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu lãnh đạo Công ty TNHH 

MTV Nông nghiệp Xuân Thành báo cáo thông tin liên quan nội dung báo Lao 

Động phản ánh. 

Báo VNExpress ( 27/2) đưa tin “Nghệ An bế tắc trong việc tìm nơi nuôi 

8 con hổ”: Sau nửa năm, 8 con hổ là tang vật vụ án ở Nghệ An vẫn chưa tìm 

được nơi tiếp nhận, hiện phải gửi tạm tại khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. 

Đại diện khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm cho hay, 8 con hổ được nhốt 

riêng, mỗi chuồng rộng 100 m2. Tất cả đều khỏe mạnh, trong đó con nặng nhất 

gần 200 kg. Bình quân mỗi con hổ tốn gần 2 triệu đồng mỗi ngày tiền thức ăn, 

công chăm sóc, chưa kể chi phí khác. 7 tháng qua, tổng kinh phí nuôi hổ lên đến 

hàng tỷ đồng. Số tiền này, khu sinh thái đang tự bỏ ra, đơn vị này mong cơ quan 

chức năng sớm có phương án xử lý đàn hổ này bởi kinh phí nuôi nhốt đang rất 

tốn kém. Về giải pháp, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam 
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(SVW) cho rằng nên lựa chọn các vườn thú đủ khả năng nuôi dưỡng. Những con 

hổ khi được nuôi ở đây sẽ góp phần phục vụ mục đích du lịch sinh thái, nâng 

cao nhận thức về bảo vệ động vật hoang dã. 

VTC News đưa tin “Nhiều dự án ở TP Vinh rào tôn quanh năm, không 

triển khai cũng không bị thu hồi”: Hàng loạt dự án ở TP Vinh nằm ở vị trí đắc 

địa được giao đất từ lâu, chủ đầu tư không triển khai xây dựng, nhưng cơ quan 

chức năng tỉnh Nghệ An lại không thu hồi. Khu đất dự án Trung tâm thương 

mại, văn phòng cho thuê và khách sạn của công ty Mỹ Thành Hưng có diện tích 

2.600m2, tại mặt đường 3/2, phường Hà Huy Tập, TP Vinh đã được UBND tỉnh 

Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư từ lâu. Đến năm 2015, tỉnh Nghệ An đã 

điều chỉnh quy hoạch, nhưng đến nay vẫn không triển khai xây dựng. Dự án Tổ 

hợp văn phòng thương mại dịch vụ của Công ty CP Galax Vinh có diện tích 

2.600m2 mặt đường đại lộ Vinh-Cửa Lò (xã Nghi Phú, TP Vinh) được tỉnh 

Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2013, đến nay vẫn chỉ mới xây 

tường bao xung quanh. Dự án Văn phòng và Trung tâm giới thiệu sản phẩm của 

Công ty Hiếu Thành Lộc, có diện tích 7.400m2, mặt đường 3/2, TP Vinh được 

giao đất từ năm 2010, đến nay mới chỉ ép được vài cọc bê tông. 

    

VĂN HÓA - XÃ HỘI 

    

* Du lịch 

Tạp chí Cộng sản (26/2) đăng bài “Phát huy tiềm năng, thế mạnh, tỉnh 

Nghệ An từng bước khẳng định thương hiệu du lịch địa phương”: Hoạt động 

du lịch của tỉnh Nghệ An đã có bước chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu tăng 

trưởng du lịch có chuyển biến tích cực, công tác quy hoạch và quản lý quy 

hoạch trong phát triển du lịch được quan tâm và triển khai có hiệu quả. cơ sở vật 

chất của các dịch vụ phục vụ du lịch tiếp tục phát triển mạnh, tạo bước thay đổi 

tích cực cho diện mạo của ngành du lịch. ản phẩm du lịch có bước chuyển biến 

tích cực, chất lượng được nâng cao, hoạt động quảng bá và hợp tác phát triển du 

lịch với các địa phương trong nước và nước ngoài được đẩy mạnh với nhiều 

hình thức đa dạng. công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của ngành du 

lịch được triển khai tích cực, chất lượng đội ngũ lao động đã có bước chuyển 

biến mới. Tuy nhiên, ngành du lịch của tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả 

đáng ghi nhận, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. kết cấu hạ tầng 
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có mặt chưa đáp ứng được so với yêu cầu phát triển du lịch; kết nối chưa hiệu 

quả với các địa phương khác của vùng Bắc Trung Bộ để có thể hình thành thêm 

các chương trình du lịch đa dạng, khác biệt, hấp dẫn khách du lịch. 

Báo Lao động ( 27/2) đăng bài “Nghệ An: Phố biển Cửa Lò tân trang 

chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2022”: Sau 2 năm phải tạm dừng vì ảnh hưởng 

dịch bệnh, năm nay, Cửa Lò sẽ tổ chức Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2022 với thời 

gian sớm hơn các năm trước. Theo kế hoạch, Lễ hội Du lịch Cửa Lò sẽ diễn ra 

từ ngày 9.4 với chủ đề "Cửa Lò: An toàn - Thân thiện - Mến khách" với nhiều 

chương trình đặc sắc, hấp dẫn. Cụ thể, Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2022 sẽ bắt 

đầu từ ngày 9.4, nhằm ngày 9.3 âm lịch, kéo dài trong một tuần đến lễ hội cầu 

ngư phường Nghi Hải. Công tác chỉnh trang đô thị phải được hoàn thành hạn 

cuối cùng vào ngày 30.3. Thị xã cũng chỉ đạo tăng cường các công tác phòng 

dịch tại các cơ sở kinh doanh, đẩy mạnh công tác tiêm phòng vaccine, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng dịch”. 

 - Nghệ An tổ chức Hội nghị kích cầu du lịch năm 2022. Ngày 27/2, tại 

huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An diễn ra Hội nghị kích cầu du lịch Nghệ An năm 

2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục 

trưởng Tổng cục Du lịch và các đồng chí lãnh đạo các Vụ thuộc Tổng cục; đại 

diện lãnh đạo CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội; lãnh đạo Du lịch/Sở Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch, Hiệp hội và doanh nghiệp du lịch các tỉnh Thanh Hóa, Hà 

Tĩnh và Quảng Bình. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long – 

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

Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh 

đạo thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, 

Diễn Châu, Nghĩa Đàn; đại diện các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. 

* Môi trường - nước sạch  

Báo Quân đội nhân dân (24/2) đăng bài “Dân thiếu nước sạch, nhiều 

công trình cấp nước đầu tư dở dang”: Trong tổng số 15 dự án cấp nước sạch 

theo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn (VSMTNT) Nghệ An giai đoạn 2011-2015 hiện vẫn còn 6 

công trình dở dang, chưa thực hiện đấu nối. Sau nhiều năm thi công, các công 

trình mới chưa kịp hoàn thành thì những công trình đang thi công dở đã xuống 

cấp. Trong khi người dân rất cần nước sạch để sử dụng thì những công trình cấp 

nước lại phơi nắng, phơi mưa nhiều năm liền. Được biết, mỗi công trình cấp 

nước sinh hoạt nói trên được đầu tư với mức trung bình từ 20 đến 30 tỷ đồng. 
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Theo kế hoạch phê duyệt, những công trình này được hoàn thành trong năm 

2015, nhưng kết thúc năm 2015 không có công trình nào hoàn thành.  

Báo Giáo dục & Thời đại ( 25/2) đăng bài “Người dân "khát" nước 

sạch bên nhà máy nước hàng chục tỷ”: Năm 2009, UBND tỉnh Nghệ An có 

quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Quần thể lưu niệm Tổng 

Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên) với tổng mức 

đầu tư 250 tỷ đồng. Dự án bao gồm 13 hạng mục, trong đó có Nhà máy nước 

sạch Hưng Thông đặt tại xóm Hồng Hà. Công trình có số vốn đầu tư hơn 25,8 tỷ 

đồng, được giao cho UBND huyện Hưng Nguyên làm Chủ đầu tư. Khi đi vào 

hoạt động, công trình sẽ cung cấp nước sạch sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân 

của xã Hưng Thông. Sau 3 năm xây dựng, đến năm 2018, dự án nhà máy nước 

sạch Hưng Thông cơ bản được hoàn thành với hệ thống nhà làm việc, 2 hồ chứa, 

khu xử lý và đường ống dẫn nước (mạng lưới cấp nước cấp III) đi qua trước nhà 

dân. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua, đến nay nhà máy nước này vẫn chưa thể 

đi vào hoạt động để cung cấp nước sạch như người dân mong mỏi bấy lâu nay. 

Nhiều hạng mục của công trình đã có dấu hiệu xuống cấp, bờ tường xuất hiện 

những vết nứt kéo dài. 

* Giao thông 

Báo Tài nguyên & Môi trường ( 24/2) đăng bài “TP. Vinh: Đường phố 

lầy lội bùn đất vì thi công dang dở”: Do thi công dang dở nên tuyến đường 

Nguyễn Trường Tộ (thuộc xã Hưng Đông, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) trở nên lầy 

lội, ảnh hưởng lớn đến người tham gia giao thông, người dân xung quanh và gây 

ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị.. Cảnh bùn đất lầy lội và ổ gà sình 

nước kéo dài gần như cả đoạn đường. Bùn lầy trơn trượt, lại in vệt bánh xe ô tô 

tạo thành rãnh cao, kéo dài khiến xe máy đi vào đây luôn bị trơn trượt, rất nguy 

hiểm. Có gia đình phải dùng bạt trải ra đường phía trước cửa để đi vào nhà cho 

sạch. 

 Báo Nông nghiệp Việt Nam ( 28/2) đăng bài “Nhốn nháo tình trạng xe 

quá tải trọng trên tuyến Hoàng Mai – Nghi Sơn”: Bất chấp dịch bệnh Covid-

19 đang hết sức phức tạp, vấn nạn xe quá khổ, quá tải “diễu hành” trên địa bàn 

thị xã Hoàng Mai và thị xã Nghi Sơn vẫn tiếp diễn. ừ vị trí ngã tư thị xã Hoàng 

Mai chạy theo Tuyến đường 36 di chuyển về khu vực cảng Đông Hồi rồi vắt 

sang địa phận của thị xã Nghi Sơn xuất hiện hàng loạt phương tiện trọng tải lớn 

có dấu hiệu quá tải trọng. Điều đáng nói, cơ quan chức năng của 2 tỉnh đều phân 
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công lực lượng chuyên môn túc trực và có chế tài xử lý vi phạm trên cung 

đường này, vì sao tình trạng vẫn tiếp diễn. 

 Báo Nghệ An ( 28/2) đưa tin “Đô Lương tăng cường xử lý xe quá khổ, 

quá tải”: Để ngăn chặn tình trạng xe quá khổ, quá tải trên các tuyến giao thông 

ở Đô Lương, Lực lượng CSGT huyện Đô Lương, Đội CSGT đường bộ số 2 đã 

tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải vi phạm về 

kích thước thành thùng, chở quá tải trọng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền và tổ chức cho các chủ doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và chủ 

phương tiện vận tải, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về kiểm soát tải 

trọng và kích thước thành thùng hàng. Tổ chức ký cam kết không chở cát sỏi 

ướt, chở hàng đã được che đậy, không rơi vãi. 

 * An ninh - pháp luật 

 Các cơ quan báo chí đã kịp thời đưa tin về các hành vi vi phạm được phát 

hiện và xử lý:  

 -  Nghệ An: Bắt đối tượng lừa bán người ra nước ngoài: Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 

bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Quang Thị Xu (SN 1993, trú tại xã Xá 

Lượng, huyện Tương Dương) để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trẻ em.Theo 

đó, đầu năm 2022 qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tương Dương 

phát hiện đường dây nghi vấn hoạt động mua bán trẻ em xảy ra trước đây trên 

địa bàn. Trong quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định, năm 2012, Quang 

Thị Xu cùng đồng bọn đã dụ dỗ, lừa gạt chị Lô Thị D. (SN 1998, trú tại xã Yên 

Hòa, huyện Tương Dương) bán ra nước ngoài với giá 201 triệu đồng.Thời điểm 

bị lừa bán ra nước ngoài, D. mới 14 tuổi. 

 - “Nghệ An: Bắt thanh niên F0 trốn cách ly ra ngoài mua ma túy về sử 

dụng: Ngày 26/2, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn 

vị đang tạm giữ 01 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám 

xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 4,65 gram ma túy tổng hợp. Vào thời điểm 

bị bắt giữ, Hoàng Khắc Quân mắc Covid-19 và đang thực hiện cách ly y tế tại 

nhà theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nam thanh niên F0 này vẫn 

tự ý trốn ra khỏi nhà để đi mua ma túy về sử dụng. Hiện, Công an huyện Anh 

Sơn đang củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./. 

 - Nghệ An: Bắt quả tang 11 "con bạc" sát phạt nhau tại quán cà phê. Vào 

lúc 17h15’ ngày 22/02, Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an 
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huyện Anh Sơn chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Long Sơn bất ngờ đột kích 

quán cà phê Long do Đặng Thị Kim Long (trú xã Long Sơn) làm chủ. Quá trình 

đột kích, cơ quan công an phát hiện và bắt quả tang 10 "con bạc" độ tuổi từ 25-

22, tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn đang say 

sưa sát phạt nhau trên 02 chiếu bạc. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 

40.250.000 đồng tiền mặt cùng nhiều điện thoại di động và tang vật liên quan. 

Được biết, tụ điểm đánh bạc để ăn tiền tại quán cà phê Long được tổ chức chưa 

lâu nhưng đã có nhiều "con bạc" tham gia. Đa số đều nghiện cờ bạc và không có 

việc làm ổn định. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ. 

 - Cò đất" ở Nghệ An lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách hàng. 

Ngày 1/3, thông tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị 

đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thảo (SN 1991, trú tại xã Khánh Thành, 

huyện Yên Thành) để điều tra các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm 

dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. đối tượng Nguyễn Thị Thảo lừa đảo chiếm 

đoạt 400 triệu đồng dưới hình thức bán đất. Bằng thủ đoạn tương tự, đối tượng 

này đã chiếm đoạt thêm 900 triệu đồng của 2 nạn nhân khác ở huyện Yên 

Thành. Đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền mà Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

là 1,3 tỷ đồng. Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục 

điều tra, làm rõ. 

 * Tấm gương điển hình 

 Báo Vietnamnet ( 28/2) đăng bài “Từng làm đội trưởng ở tuổi 22, 

Trung úy triệt phá hàng chục đường dây ma túy”: Là đội trưởng Đội phòng 

chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Keng Đu, chỉ trong hơn 4 năm, 

Trung uý Lương Văn Lợi đã trực tiếp phát hiện, phối hợp triệt phá hàng chục 

đường dây ma túy, thu giữ hàng nghìn viên ma tuý tổng hợp. Không chỉ những 

chiến công trước tội phạm ma túy, trong những năm vừa qua, khi tình hình dịch 

Covid-19 diễn biến phức tạp, trên cương vị là Chốt trưởng, anh Lợi cũng đã tổ 

chức tuần tra, ngăn chặn 29 trường hợp có ý định vượt biên trái phép. Ngoài 

công việc chính là phòng chống ma túy và tội phạm, Lợi cho hay, nhiệm vụ 

thường xuyên, xuyên suốt nhất vẫn là bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. 

Ngoài ra, còn có công tác dân vận; tham mưu với chính quyền địa phương phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn khu vực biên giới, đồng bào dân tộc thiểu 

số.Theo Lợi, công việc cũng mang đến cho anh rất nhiều trải nghiệm thú vị. Đó 
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là bản thân được công tác tại các địa bàn biên giới, nhiều thành phần dân tộc và 

cũng hiểu thêm về những nét văn hóa, phong tục, tập quán. 

 * Một số thông tin khác 

 Báo điện tử Chính phủ ( 28/2) đăng bài “Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) 

đạt chuẩn nông thôn mới”: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa 

ký Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 25/02/2022 công nhận thị xã Hoàng Mai, tỉnh 

Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Những năm 

qua, thị xã Hoàng Mai đã chú trọng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

NTM đến nay đã đạt được nhiều thành quả. Toàn thị xã có 5/5 xã đạt chuẩn 

NTM (đạt 100%). Các hạ tầng kết nối vùng cơ bản đáp ứng hoạt động sản xuất 

và sinh hoạt của người dân. 100% dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Chương 

trình đều được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục của Luật Đầu tư công. 

Tính đến nay, thị xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây 

dựng NTM. 

 Báo Nghệ An ( 27/2) đăng bài “8 huyện, thị ở Nghệ An có 100% xã 

phường đạt chuẩn tiếp cận về pháp luật”:  Trong năm 2021, toàn tỉnh Nghệ An 

có 355/460 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận về pháp luật. Trong đó có 8 huyện, thị 

có tỷ lệ xã phường đạt chuẩn 100 %, bao gồm thành phố Vinh (25/25 phường xã 

đạt chuẩn); huyện Đô Lương (33/33 xã, thị trấn đạt chuẩn); huyện Nghi Lộc 

(29/29 xã, thị trấn đạt chuẩn); huyện Diễn Châu (37/37 xã thị trấn đạt chuẩn); 

huyện Yên Thành (39/39 xã, thị trấn đạt chuẩn); Huyện Quỳnh Lưu 33/33 xã, thị 

đạt chuẩn), thị xã Hoàng Mai (10/10 xã, phường đạt chuẩn); thị xã Cửa Lò (7/7 

phường đạt chuẩn). 

 Báo xây dựng ( 27/2) đăng bài “Nghệ An: Nâng cao hiệu quả phòng 

cháy chữa cháy tại các dự án, công trình, khu dân cư và chung cư”: UBND 

tỉnh Nghệ An đã ban hành Thông báo số 131/TB-UBND về kết luận của Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại Hội nghị tổng kết đánh giá 

tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ tỉnh Nghệ An năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. UBND tỉnh 

Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, 

ngành liên quan để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại các 

dự án, công trình, khu dân cư và chung cư.  

 Báo Giao thông ( 2/3) đăng bài “ Vì sao hết thời hạn mà chưa có kết 

quả kiểm tra 12 DN khoáng sản ở Nghệ An?”: Dù đã quá thời hạn 75 ngày 

nhưng đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động 
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khoáng sản ở Nghệ An vẫn chưa có kết luận. Ông Võ Văn Ngọc - Phó Giám đốc 

Sở TN&MT Nghệ An cho biết: Liên quan đến quyết định kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp và trách nhiệm 

của UBND cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An, đoàn liên ngành đã có đề xuất với UBND tỉnh xin gia hạn 

thời gian kiểm tra. lý do đoàn liên ngành chưa thể đưa ra được kết luận và phải 

xin gia hạn là do khối lượng công việc lớn hơn so với dự kiến ban đầu. 

 Báo Lao động ( 1/3) đăng bài “Nghệ An: Vì sao ghế Phó Giám đốc Sở 

Nông nghiệp bỏ trống hơn 6 tháng?: Từ tháng 8.2021 đến nay, chức danh Phó 

Giám đốc phụ trách mảng lâm nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chưa có người đảm nhiệm. Hội KHKT Lâm nghiệp kiến nghị tỉnh Nghệ An 

sớm xem xét bổ nhiệm người được đào tạo chuyên môn lâm nghiệp, có năng 

lực, đạo đức, yêu nghề, vận dụng tri thức, tiến bộ KHKT lâm nghiệp tham mưu 

cho tỉnh về công tác quản lý lâm nghiệp, đưa nghề rừng phát triển bền vững vào 

vị trí nói trên.Vậy nhưng, việc bổ nhiệm vẫn chưa được thực hiện. Ông Nguyễn 

Văn Đệ - Giám đốc Sở NNPTNT Nghệ An cho rằng, việc chậm trễ bổ nhiệm vị 

trí Phó Giám đốc Sở là do công việc chuyên môn bận, và vấn đề này thuộc về 

thẩm quyền của cấp tỉnh. Còn việc dư luận cho rằng quy hoạch cán bộ vội vàng, 

bất hợp lý, có sự can thiệp để bỏ phiếu cho cán bộ theo ý lãnh đạo… là không có 

căn cứ. Việc quy hoạch, giới thiệu cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy 

định. 

  

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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