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Từ ngày 07/10/2021 đến ngày 13/10/2021

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT ĐƯỢC BÁO CHÍ QUAN TÂM PHẢN ÁNH
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị
quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù tỉnh Nghệ An.
- Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An
- Ảnh hưởng của cơn bão số 7, số 8 đối với các địa phương và công tác
ứng phó trên địa bàn tỉnh.
- Những vướng mắc tại Thủy điện Khe Bố, huyện Tương Dương
- Khắc phục hậu quả và ô nhiễm môi trường sau mưa lũ.
- Nâng cao năng lực thủy lợi chống biến đổi khí hậu ở Nghệ An
- Nghệ An: Hàng trăm tấn chè khô chờ được xuất khẩu”
THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ
* Khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Ngày 11/10, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội
Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 4.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thường kỳ lần thứ 4 cho ý kiến về những
nội dung còn lại trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2; xem xét, quyết định một số nội
dung quan trọng khác. Về cơ chế, chính sách đặc thù của một số địa phương, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm
một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh:
Nghệ An, Thừa Thiên Huế để cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Trung
ương trong các nghị quyết, kết luận để phát triển kinh tế, xã hội tại các địa
phương.
* Hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật
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- Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam
thời kỳ 2021-2030. Ngày 7/10, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị công bố Quy
hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, Việt Nam sẽ có 5 nhóm cảng biển. Trong
đó, nhóm cảng biển số 1 gồm 5 cảng: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam
Định, Ninh Bình; Nhóm số 2 gồm 6 cảng biển: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên
BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến
ở điểm cầu Nghệ An.
- Ngày 11/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến vào các
dự thảo tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số
biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn
đường bộ, đường sắt, vỉa hè trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025;
Dự thảo Nghị quyết về bố trí ngân sách địa phương thực hiện công tác quản lý,
bảo trì đường tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
- Ngày 11/10, tại TP. Vinh, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với
lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý
III, định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV/2021.
* Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh
- Ngày 8/10, tại TP. Vinh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An
phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp
trong thời gian qua và ký kết Quy chế phối hợp công tác thời gian tới. Sau khi
thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, định hướng
trong thời gian tới, các bên đã đi đến thống nhất nội dung và ký kết Quy chế
phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực HĐND, UBND
tỉnh Nghệ An giai đoạn mới để thay thế Quy chế phối hợp thực hiện từ năm
2014 đến nay.
- Ngày 11/10, tiếp tục chương trình thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ
họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã
thẩm tra dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu
tư một số dự án trên địa bàn tỉnh; Thẩm tra về dự thảo nghị quyết quy định một
số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị
trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An, giai đoạn 2022 – 2025. Tham gia cuộc thẩm
tra có các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: Nguyễn Nam Đình -
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Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh. Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đã thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ
họp tới gồm 3 cơ chế, chính sách cụ thể. Đó là cơ chế về thu tiền sử dụng đất; cơ
chế về chính sách hỗ trợ xi măng và chính sách bố trí kinh phí sự nghiệp thị
chính, môi trường.
* Hoạt động của đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Nghệ An
- Ngày 7/10, đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV gồm các ông: Thái Văn
Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban
Pháp luật của Quốc hội, Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ
An đã có cuộc tiếp xúc cử tri cụm 3 xã: Châu Nhân, Hưng Lợi, Hưng Phúc,
huyện Hưng Nguyên. Thay mặt đoàn đại biểu, ông Trần Nhật Minh báo cáo với
cử tri chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ diễn
ra từ ngày 20/10-13/11/2021. Cử tri cụm 3 xã Hưng Nguyên đã có nhiều ý kiến
gửi tới Quốc hội, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính sách xã hội, nội vụ,
văn hóa, giáo dục và các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid
-19.
- Ngày 7/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp
ý dự thảo Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi). Nhiều ý kiến đóng góp thiết
thực được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, đề xuất với Quốc hội trong kỳ
họp tới. Đại biểu Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ tỉnh đề xuất cần quy định một số nguyên tắc cụ thể trong dự thảo
luật.
- Ngày 12/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến
góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Tham
gia góp ý vào dự thảo luật, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất là cần có
quy định cụ thể về thời gian cấp Bằng Sở hữu trí tuệ và xử lý trách nhiệm tổ
chức, cá nhân có sai phạm trong cấp bằng.
- Ngày 13/10, các đại biểu Quốc hội gồm 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; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT tiếp xúc cử tri TP. Vinh trước Kỳ họp thứ 2, Quốc
hội khóa XV. Dự hội nghị có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường
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vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng đại
diện cử tri 25 phường, xã trên địa bàn TP. Vinh.
* Một số hoạt động nổi bật khác
- Ngày 7/10, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh họp đánh giá kết quả
quản trị, vận hành hệ thống giám sát Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ
An (IOC). Đến nay, trung tâm mới chỉ vận hành 2/9 phân hệ của hệ thống điều
hành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chủ trì cuộc làm việc.
- Ngày 9/10, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam cùng đoàn
công tác đã có buổi thực tế mô hình dân vận khéo và tặng quà cho học sinh
nghèo học giỏi tại thôn 3B xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai.
- Nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng
Đảng (14/10/1930-14/10/2021), sáng 10/10, đoàn cán bộ, công chức Ban Tổ
chức Tỉnh ủy Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc
gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).
- Ngày 9/10/2021, Trường Đại học Vinh long trọng tổ chức Lễ Công bố
Nghị quyết thành lập Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã
hội và Nhân văn, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến, trao Quyết định bổ
nhiệm viên chức quản lý các đơn vị. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị
Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ
An; đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu
trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; GS.TS.NGƯT. Thái Văn Thành - Ủy
viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An;
đồng chí Hồ Đăng Tài, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An; đồng chí
Nguyễn Văn Chung, Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng và Đảng viên, Ban Tổ
chức Tỉnh ủy Nghệ An; GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa, Nguyên Bí thư Đảng
ủy, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; TS. Trần Anh Tư - Phó Bí thư
Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.\
- Ngày 11/10, tại TP. Vinh, Báo Nghệ An tổ chức Lễ Công bố quyết định
bổ nhiệm Tổng Biên tập. 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: Nguyễn
Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngọc
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Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch
Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ
quan tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh. Các đồng chí Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm
Thị Hồng Toan - Bí thư Thị ủy Cửa Lò; cùng đại diện một số ban, sở, ngành.
- Ngày 12/10, UBND tỉnh tổ chức họp báo để thông tin tình hình kinh tế xã hội quý III năm 2021. Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND
tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Bá Hảo - Phó
Giám đốc Sở TT&TT đồng chủ trì buổi họp báo. Dự buổi họp báo có đồng chí
Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa
phương và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương. Tỉnh Nghệ An mong
muốn các cơ quan báo tuyên truyền để khắc phục 4 nhóm nguy cơ trong phòng,
chống dịch Covid-19: Nguy cơ chủ quan, lơ là; nguy cơ mất kiểm soát nguồn
lây từ vùng dịch về; nguy cơ tình hình dịch xấu hơn vượt quá khả năng của tỉnh
và nguy cơ khủng hoảng an sinh xã hội.
- Ngày 13/10, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ
trang Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2021), đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND,
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến chúc mừng Đảng ủy, Bộ
Tư lệnh Quân khu 4. 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 làm
trưởng đoàn. Cùng dự 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; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số ban, ngành liên quan.
Tiếp đoàn có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
4, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
(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 7/10/2021 đến sáng ngày 13/10/2021, tỉnh Nghệ An ghi nhận
thêm 63 ca nhiễm covid 19. Lũy tích số bệnh nhân phát hiện từ đầu mùa dịch
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trên địa bàn tỉnh Nghệ An là là 1953 ca, đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện và
chuyển tuyến điều trị là 1824 ca, tử vong 19 ca, số bệnh nhân hiện đang điều trị
là 110 ca. Thời gian qua, không có ca cộng đồng dương tính với Covid 19.
* Thông tin về hoạt động chỉ đạo điều hành
- Ngày 9/10, Sở Y tế Nghệ An tổ chức cuộc gặp mặt đoàn cán bộ y, bác sĩ
hoàn thành tăng viện phòng chống Covid-19 cho các tỉnh miền Nam chống dịch.
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho
biết, trong đợt dịch thứ 4 này, tỉnh Nghệ An đã điều động 251 cán bộ y, bác sĩ
hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch. Đây là đoàn y, bác sĩ thứ 2 của Nghệ An
hoàn thành nhiệm vụ chi viện cho tâm dịch ở miền Nam…
- Tập trung kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19
trên địa bàn Nghệ An. Chiều 12/10, Sở Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến với các
huyện, thành thị, nhằm đánh giá nguy cơ, triển khai các biện pháp kiểm soát
dịch bệnh Covid-19 và rà soát tiến độ tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn
tỉnh. Các địa phương, đơn vị xây dựng phương án tổ chức tiêm chủng an toàn,
an ninh, đảm bảo phòng chống dịch theo từng quy mô phân bổ vắc-xin; không
để bị động trong lựa chọn đối tượng và bố trí tiêm ngay khi được phân bổ.
- Liên đoàn Lao động Nghệ An hỗ trợ khẩn cấp cho lao động hồi hương.
Chương trình hỗ trợ khẩn cấp của LĐLĐ tỉnh Nghệ An đối với người lao động
trở về từ các tỉnh miền Nam từ ngày 1/8 được đánh giá là nhân văn, kịp thời và
tạo được tiếng vang lớn trong nhân dân, nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng,
được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của hàng ngàn
công nhân lao động. Người lao động đang mang thai hoặc nuôi con dưới 72
tháng tuổi (tính đến thời điểm làm thủ tục)”; Người lao động có hoàn cảnh khó
khăn, không vi phạm các quy định phòng chống dịch, nếu có thẻ đoàn viên
Công đoàn (mẫu mới từ năm 2020 đến nay) thì được phép chi hỗ trợ ngay mà
không cần các thủ tục khác.
- Tình hình triển khai tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh: Sở Y tế cho biết, đến
nay Nghệ An đã tiêm được gần 650.000 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó,
90.517 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, đạt tỷ lệ 3,9% trong tổng số người đủ 18
tuổi trở lên. Hơn 559.000 người ở Nghệ An đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin
phòng Covid-19. Hiện nay, Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ thêm cho Nghệ
An 250.000 liều vắc-xin Vero-Cell, tuy nhiên, dự kiến trong tuần tới mới được
chuyển về nước.
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- Tính đến thời điểm hiện tại, mọi hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
giữa Nghệ An với tất cả các tỉnh, thành trong cả nước đều đang tạm dừng hoạt
động. Trước đó, Sở GTVT Nghệ An đã có văn bản lấy ý kiến về việc tổ chức lại
hoạt động hành khách liên tỉnh gửi các đơn vị bạn, tuy nhiên, chưa có địa
phương nào đồng ý về việc mở lại các tuyến vận tải hành khách đi và đến Nghệ
An do lo ngại tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.
- Đường bay Vinh-TP Hồ Chí Minh được mở lại, tần suất 1 chuyến/ngày.
Từ ngày 11.10, Cảng hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An) mở cửa trở lại, khai
thác đường bay TP.HCM-Vinh, tần suất 1 chuyến/ngày. Điều kiện để được bay
đối với người dân là phải tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, khi trở về
Nghệ An phải theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. Việc mở các tuyến bay khác,
Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho biết cần phải có sự xem xét thận trọng và
được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Mặc dù phải hơn 3 tháng mới mở
lại đường bay thương mại vận tải khách nhưng trên 2 chuyến bay, lượng hành
khách đi vẫn chưa nhiều.
* Các nội dung khác
Các cơ quan, báo chí đã tích cực đưa tin, cập nhật tình hình công dân từ
các tỉnh phía Nam trở về và công tác đón, hỗ trợ của UBND tỉnh:
UBND tỉnh Nghệ An giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã
kích hoạt lại cơ sở cách ly tập trung tại địa phương sẵn sàng đón người dân trở
về, nếu không đáp ứng được thì sử dụng các trường Mầm non để làm cơ sở cách
ly tập trung. Bên cạnh đó, các địa phương chỉ đạo Tổ phòng, chống COVID-19
cộng đồng giám sát chặt chẽ người dân trở về. Hiện, số người dân của tỉnh từ
các địa phương này có nhu cầu trở về quê là rất lớn. Do hoạt động vận tải hành
khách công cộng bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không vẫn đang tạm
ngừng, họ chủ yếu phải dùng xe máy làm phương tiện di chuyển. Nguy cơ lây
lan dịch Covid-19 là rất lớn nếu không có sự quản lý, kiểm soát chặt. Nhiều
trường hợp trở về từ phía Nam có xét nghiệm dương tính.
Công dân trở về được hỗ trợ đồ ăn nhanh, nước uống, xăng...Đối với
những công dân ngoại tỉnh sẽ được xe của CSGT dẫn đường đi theo Quốc lộ 1A
ra hết địa phận tỉnh Nghệ An, còn với công dân trong tỉnh sẽ được xe trung
chuyển chở về địa phương và thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Bà con
Nghệ An về quê cách ly được miễn phí ăn ở, xét nghiệm. Những công dân Nghệ
An từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê phải cách ly tập trung sẽ được hỗ trợ
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chi phí ăn ở, xét nghiệm trong 14 ngày. Hiện nay, tỉnh Nghệ An tổ chức một
điểm đón công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam tại khu vực trung chuyển
gần Trạm thu phí cầu Bến Thủy 2. Tại đây, sau khi công dân khai báo sẽ được
phân loại, phân luồng đưa đi cách ly tập trung hoặc chuyển về cách ly tại nhà.
Chi phí cách ly tập trung và xét nghiệm đều miễn phí. Sở Tài chính tỉnh căn cứ
điều kiện nguồn ngân sách tỉnh bố trí kinh phí trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả gồm
tiền ăn, xét nghiệm.
Các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết phản ánh chân thực, cảm động,
đầy đủ hành trình những công dân từ TP HCM về tỉnh: “Nghệ An: Xe giường
nằm, xe buýt ngày đêm đưa đồng bào về quê”; Báo Tuổi trẻ “Nghệ An điều xe
buýt, xe khách chở người dân về quê”;Tri thức trẻ “Thương cảnh người dân về
quê tránh dịch ngả lưng dưới gầm cầu vệ đường vì quá mệt”; Báo Vietnamnet “
Mong ước lần đầu cũng là lần cuối của nhưng người vượt nghìn cây số về quê”,
“Giấc ngủ vội dọc đường trước hầm Hải Vân của dòng người về quê”; “Vượt
1.000 km về quê, ấm lòng với bát cháo nóng trong mưa”; Báo VOV “Các địa
phương chung tay góp gạo thổi cơm, hỗ trợ xe khách đưa người về quê”; Báo
Nghệ An “Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu tặng công dân Hà Giang xe máy
để về quê”; “Ấm tình người tại điểm đón công dân hồi hương”, “Mặt trận Tổ
quốc huyện Quỳnh Lưu tặng công dân Hà Giang xe máy để về quê”; Báo Pháp
luật TPHCM “Sản phụ sinh con bên đường khi từ TP.HCM về Nghệ An”; Báo
Người Lao động “Ngủ ở gầm cầu khi trên đường đi xe máy về quê, bé gái 11
tuổi lạc người thân”; Báo Sức khỏe & Đời sống “Nghệ An huy động 100 xe
trung chuyển hỗ trợ bà con về quê an toàn”; VTC news “Xót xa những đứa trẻ
đội mưa cùng cha mẹ chạy xe máy vượt nghìn cây số hồi hương”; Báo Tiền
phong “Nghệ An: Xe giường nằm, xe buýt ngày đêm đưa đồng bào về quê”; Báo
Người đưa tin “Nghệ An huy động xe trung chuyển hỗ trợ bà con về quê an
toàn”; Báo Thanh niên “28 người Đan Lai đi bộ từ Bình Dương đã về đến quê
nhà Nghệ An”,…
- 100% tiểu thương tại TP. Vinh đã được tiêm vắc xin Covid – 19. Thông
tin từ lãnh đạo TP. Vinh cho biết, đến nay, thành phố đã tiêm đủ vắc xin Covid 19 cho 11.902 tiểu thương tại tất cả các chợ, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, một số
chợ có lượng tiểu thương lớn được ưu tiên tiêm đầu tiên như chợ Vinh trên
3.000 tiểu thương, chợ đầu mối trên 1.000 tiểu thương, chợ ga Vinh trên 600
tiểu thương... Đến nay, thành phố đã chính thức mở cửa trở lại 21 khu chợ, còn
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5 khu chợ tiếp tục thẩm định và sẽ mở lại trong thời gian sớm nhất. Việc cung
ứng hàng hóa, thực phẩm trên địa bàn thành phố đảm bảo.
- Nghệ An: Người dân về quê nên đăng ký trước để được đưa đón an toàn.
Trước việc hàng nghìn người dân tự phát đi xe máy về quê nhà, lãnh đạo tỉnh
Nghệ An nhấn mạnh, không khuyến khích việc này. Nếu các công dân muốn về
quê nên đăng ký với cơ quan chức năng sở tại để tỉnh có phương án đưa đón an
toàn. Công dân ở phía Nam có nhu cầu về thì đăng ký qua Sở LĐTB&XH các
tỉnh, thành. Riêng các công dân đang sinh sống làm việc tại TP. HCM thì đăng
ký qua Sở Giao thông vận tải để việc đưa đón công dân diễn ra an toàn, tránh
những bất trắc, nguy hiểm khi trở về tự phát bằng xe máy.
- Nghệ An có hơn 45.000 việc làm cho lao động từ miền Nam về quê. Phó
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An Bùi Văn Hưng thông tin tại buổi họp
báo chiều 12/10, tỉnh đang nỗ lực kết nối hơn 45.000 việc làm trong và ngoài
tỉnh cho lao động về quê do mất việc. Mức khảo sát thu nhập dao đông trong
khoảng từ 5 - 30 triệu/người/tháng. Đến nay, có hơn 45.000 lao động đăng ký
xin việc làm qua các khu kinh tế, gần 3.000 lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao
động. Sở Lao động TB&XH Nghệ An đã thống kê được 84 doanh nghiệp trong
và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động...
Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An, Báo Nhân dân, 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.
ẢNH HƯỞNG CỦA CƠN BÃO SỐ 7, SỐ 8 VÀ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ
CỦA CÁC CẤP, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An đã liên tục đưa tin, cập nhật về các
hoạt động chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
cứu hộ của tỉnh: Công điện số 35, số 36/CĐ- UBND về việc chủ động ứng phó
với bão, mưa lũ của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Nguyễn Đức Trung.
Nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu, thuyền, UBND tỉnh Nghệ
An cấm các loại tàu, thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 0h ngày 10/10
cho đến khi kết thúc bão. Các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ
neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10h ngày 10/10. Nghệ An đã có 3.354 tàu
thuyền về neo đậu vào vị trí an toàn. Tỉnh cũng đã xây dựng, lên kế hoạch sơ tán
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hàng ngàn người dân vùng ven biển, trũng thấp để phòng tránh nước dâng do
bão. Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, địa phương,
đơn vị cần cập nhật thường xuyên thông tin về bão số 8. Bộ Chỉ huy quân sự
tỉnh có phương án bố trí nơi tránh trú, ăn nghỉ cho người dân của các địa phương
khác di chuyển từ miền Nam về quê qua địa bàn khi bão xảy ra để đảm bảo an
toàn.
Báo Dân trí (10/10) đăng bài “27 chuyến bay không thể cất cánh trong
ngày đầu tiên "mở cửa bầu trời": Đài PTTH Nghệ An, Báo Nghệ An đưa tin
“Nghệ An: Chủ động triển khai ứng phó với bão, mưa lũ”; Báo sức khỏe & Đời
sống (11/10) đăng bài “Nghệ An: Sẵn sàng đảm bảo phòng chống dịch trong
bão số 8”; Báo Vietnamnet “Nghệ An lên kế hoạch sơ tán hàng nghìn người dân
ven biển trước khi bão số 8 đổ bộ”; Báo Nghệ An (13/10) đăng bài “Tập trung
nguồn lực nâng cấp hạ tầng đảm bảo phòng, chống thiên tai”; Báo Kinh tế &
Môi trường “Nghệ An - Hà Tĩnh: Khẩn trương ứng phó trước giờ bão số 8 đổ
bộ”: Báo Ngươi đưa tin (13/10) đưa tin “Bão số 8: Nghệ An lên kế hoạch di dời
16.200 người dân vùng nguy hiểm”; Báo Tiền phong (13/10) đưa tin “ Bão số 8
di chuyển nhanh, gây mưa rất to từ Thanh Hóa đến Quảng Bình vào ngày mai”;
Báo Nghệ An “Ngư dân Nghệ An kéo bè mảng lên đường bộ để tránh bão số 8”;
Đài PTTH Nghệ An “Nghệ An: Tập trung ứng phó bão số 8 và mưa lũ sau bão”.
KINH TẾ - ĐẦU TƯ
* Hoạt động đầu tư
Doanh nghiệp Việt nam (7/10) đưa tin “Nghệ An: Đầu tư 122 tỷ đồng
nâng cấp các tuyến đường nội thị ở Cửa Lò”: Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Nghệ An đã công bố kết quả mở thầu gói thầu “Tiểu dự án xây dựng, nâng
cấp các tuyến đường nội thị, thị xã Cửa Lò” với tổng nguồn vốn đầu tư 122 tỷ
đồng. Liên danh Công ty TNHH Minh Quang - CTCP Đầu tư Thành Công CTCP Tư vấn và đầu tư xây dựng Thiên Hoàng là đơn vị trúng thầu.
Báo Đấu thầu (7/10) đưa tin “Nghệ An: 200 tỷ đồng đầu tư hạ tầng
dịch vụ nghề cá”: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An vừa
công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng dịch vụ
nghề cá tại Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư
200 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ tỉnh Nghệ An. heo kế hoạch,
trong quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi 6 gói thầu lớn
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Báo Nghệ An (9/10) đưa tin “Tập đoàn sản xuất đồ chơi lớn của thế
giới mong muốn đầu tư tại Nghệ An”: Tập đoàn Zuru (New Zealand) đang có
kế hoạch đầu tư dự án nhà máy sản xuất vật liệu nhà cửa lắp ghép thông minh tại
Nghệ An. Cụ thể, Tập đoàn Zuru dự kiến đầu tư dự án nhà máy sản xuất vật liệu
nhà cửa lắp ghép thông minh kỹ thuật cao theo tiêu chuẩn công nghệ 4.0 với dự
kiến tổng mức đầu tư khoảng 400 triệu USD. heo ông Bùi Duy Đông - Giám
đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Nghệ An (NAPC) trên
cơ sở tiêu chí do nhà đầu tư đưa ra, trung tâm đã giới thiệu chi tiết, thông tin và
hình ảnh thực địa 2 địa điểm là khu đất 40ha tại vùng quy hoạch cảng và hậu cần
nước sâu Đông Hồi (TX. Hoàng Mai) và khu đất 100 ha tại KCN Hoàng Mai II
thuộc địa bàn xã Quỳnh Thắng thuộc địa bàn huyện Quỳnh Lưu.
Báo Nghệ An (9/10) đăng bài “Doanh nghiệp Nghệ An và vấn đề hội
nhập quốc tế”: Việc Việt Nam tham gia các FTA, nhất là các FTAs góp phần
quan trọng giúp vị thế quốc tế của đất nước được nâng lên rõ rệt; nhất là trong
hội nhập, phát triển kinh tế, thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa
dạng hóa. Bên cạnh những thuận lợi, doanh nghiệp Việt Nam nói chung và
doanh nghiệp Nghệ An nói riêng cần phải chuẩn bị những tâm thế để đón nhận
những khó khăn, thách thức khi các FTAs có hiệu lực thi hành. Cần sẵn sàng
ứng phó, đặt ra các biện pháp phòng vệ thương mại và giải quyết tranh chấp về
kinh tế, đầu tư, thương mại quốc tế có thể xảy ra… Cần nỗ lực nhiều hơn nữa để
xây dựng một hệ thống chính sách và pháp luật đồng bộ, tương thích với các
điều ước quốc tế, rút ngắn khoảng cách với các quốc gia phát triển và trở thành
một quốc gia hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế, một điểm đến an toàn cho mọi
công dân toàn cầu.
* Triển khai dự án
Báo xây dựng điện tử (10/10) đăng bài “Nghệ An: Dự án rao bán trái
phép, chính quyền địa phương bất lực?”: Hàng loạt các dự án bất động sản
Khu đô thị Long Sơn 1, Long Sơn 2, Long Sơn 3 – Vực Gồng, Long Sơn 4 tại
thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động
sản Thành Vinh và Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 làm chủ đầu tư, dù chưa
đủ điều kiện để giao dịch nhưng đã rao bán rầm rộ trên các phương tiện, trang
mạng xã hội, công khai phân phối dự án tại các sàn giao dịch bất động sản như :
Bất động sản ANT, Bất động sản Đại Dương và sàn Bất động sản Tâm Quê...
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Báo đầu tư online (10/10) đăng bài “Hàng loạt dự án cấp bách tại
Nghệ An thành… bí bách”: Nghệ An có 19 dự án thuộc diện cấp bách nhưng
đã kéo dài thời gian thực hiện trên dưới 10 năm, chưa hoàn thiện, bị xuống cấp
nghiêm trọng do thiếu vốn, yếu trong phối hợp thực hiện. Tại cuộc họp thường
kỳ tháng 9/2021 HĐND tỉnh Nghệ An, các ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm ở
khâu kế hoạch phân bổ vốn. Đồng thời, các chủ đầu tư phải nhận rõ trách nhiệm,
thiếu sót của mình để có hướng khắc phục, triển khai hoàn thành dự án trong
thời gian sớm nhất. Ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho
biết, UBND tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành xác định, ưu tiên nguồn vốn
bố trí ngay từ đầu kỳ giai đoạn 2021 - 2025; đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ
thi công, quản lý, sửa chữa các hạng mục đã hoàn thành và đang xuống cấp. Và
trên hết, sự phối hợp giữa các ngành sẽ phải chặt chẽ, không đùn đẩy trách
nhiệm.
Báo VOV (9/10) đăng bài “Ám ảnh con đường giữa lòng TP. Vinh, làm
hơn một thập kỷ vẫn chưa xong”: Dự án đường Lệ Ninh kéo dài đã triển khai
rất lâu gần 10 năm nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện do vướng giải phóng mặt
bằng Mặt đường, tại những vị trí chưa thi công lồi lõm, dọc hai bên đường cây
cối, cỏ dại mọc um tùm, người dân tận dụng là nơi đổ đủ các loại rác thải, dẫn
đến tình trạng ô nhiễm môi trường, chỉ cần một trận mưa lớn nước cũng ngập cả
tuần. Ông Trần Xuân Lễ - Giám đốc Ban quản lý dự án TP. Vinh, Nghệ An cũng
xác nhận, dự án đường Lệ Ninh kéo dài được triển khai từ những năm 20102011, phần vì chưa giải phóng mặt bằng, phần vì gặp “khó” về vốn nên chậm
đến ngày hôm nay. Hiện tại đơn vị đang thực hiện lại điều chỉnh dự án, đồng
thời quyết tâm trong năm sau (năm 2022) sẽ dùng nguồn vốn của thành phố để
hoàn thiện dự án.
Tạp chí điện tử Nhà đầu tư (11/10) đăng bài “Cận cảnh những toà
nhà ‘trơ xương’ trên đất vàng ở Nghệ An”: Được chấp thuận đầu tư xây dựng
trên những khu đất có vị trí đắc địa ở Nghệ An, tuy nhiên, nhiều dự án đã thi
công dang dở rồi nằm “trơ xương” cả thập kỷ. Điển hình, Dự án nhà chung cư
cao tầng của Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC với 2 toà
nhà cao 18 và 20 tầng nằm cạnh trục đường Nguyễn Thị Minh Khai (tại khối 18,
phường Hưng Bình, TP. Vinh) được chủ đầu tư khởi công xây dựng từ 2006 và
dự kiến hoàn thành vào năm 2010. Dự án xây dựng Trung tâm thương mại, dịch
vụ Hưng Nguyên tọa lạc trên khu “đất vàng”, nằm ở trung tâm thị trấn Hưng
Nguyên, huyện Hưng Nguyên. Dự án Nam Đàn Plaza thuộc khối Phan Bội
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Châu, thị trấn Nam Đàn (Nghệ An) do Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương
(OceanBank) đăng ký đầu tư năm 2010, thời hạn là 50 năm, với tổng mức đầu tư
dự kiến 32,05 tỷ đồng,...
Báo đại đoàn kết (12/10) đăng bài “Dự án Đường ven biển thiếu mặt
bằng thi công”: Dự án Đường ven biển là trục giao thông có ý nghĩa hết sức
quan trọng đối với tỉnh Nghệ An. Sau hơn 13 tháng thực hiện, đến nay tuyến
đường có chiều dài hơn 7,4 km đã cơ bản được thảm nhựa. Tuy nhiên, hiện vẫn
còn hơn 1 km chưa thể triển khai do vướng giải phóng mặt bằng (GPMB) Cụ
thể, tại huyện Nghi Lộc hiện còn phần đất ở nút giao QL46 (3 hộ có nhà) và
30m tuyến chính (1 hộ) chưa xong mặt bằng. tại thị xã Cửa Lò có hơn 6,3 km
cần GPMB phục vụ dự án Đường ven biển. Nhưng hiện nay vẫn còn 37 hộ chưa
giao mặt bằng cho dự án, bởi còn có một số vướng mắc như tranh chấp ranh giới
lẫn nhau (2 hộ tại phường Nghi Hòa), một số hộ chưa nhận tiền, do đang có đơn
kiện phản ánh giá bồi thường thấp so với giá thị trường
* Nông nghiệp – Lâm nghiệp
Báo Công thương (9/10) đăng bài “Hàng trăm hồ đập xuống cấp trước
mùa mưa lũ ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh”: Các tỉnh Miền trung đã bước vào
mùa mưa lũ, nhưng ở khu vực các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh vẫn đang có cả trăm
hồ, đập xuống cấp, hỏng hóc, một số ít khác thì vẫn trong quá trình sửa chữa.
Mỗi năm cứ đến mùa mưa bão, nỗi lo mất an toàn hồ đập tại các địa địa phương
này lại hiện hữu. Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ
An, toàn tỉnh hiện đang có 1.061 hồ đập lớn nhỏ, trong đó có hơn 963 hồ đập do
địa phương quản lý, 98 hồ đập do doanh nghiệp thuỷ lợi quản lý. Trong đó,
nhiều hồ, đập có dung tích lên đến hàng triệu mét khối nước, trực tiếp cấp nước
tưới tiêu cho hàng nghìn hécta hoa màu của người dân. Tuy vậy, đến thời điểm
hiện tại tỉnh này đang có đến hơn có 709 hồ đập chưa kiên cố, có nguy cơ mất
an toàn, trong đó có đến 252 hồ đập đã xuống cấp trầm trọng cần được nâng cấp,
sửa chữa khẩn trương trong thời gian tới.
Liên quan đến nội dung này, Báo tiền phong (12/10) đăng bài “Hàng chục
hồ chứa ở Nghệ An xuống cấp, báo động trong mùa mưa lũ”
Đài PTTH Nghệ An đưa tin “Triển khai cấp bách các giải pháp phòng,
chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Nghệ An”: rước nguy cơ bùng
phát dịch tả lợn châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện số 33
/CĐ-UBND, gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các
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Sở, Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh có liên quan, về việc triển khai cấp bách các
giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.
Báo Nghệ An (9/10) đăng bài “Nông dân Nghệ An tập trung tái đàn
cung ứng thị trường Tết”: Mặc dù liên tục gặp khó khăn khi giá cả xuống thấp,
dịch bệnh trên gia súc, gia cầm tái diễn, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng,
song người dân vẫn duy trì sản xuất, tập trung tái đàn chuẩn bị cung ứng cho thị
trường Tết Nguyên đán sắp tới. Ông Ngô Đức Quỳnh - Phó Chi cục trưởng, Chi
cục Chăn nuôi và Thú y khuyến cáo: “Để việc tái đàn, tăng đàn thuận lợi, cung
cấp số lượng lớn thực phẩm phục vụ nhu cầu thị trường, các địa phương trên địa
bàn tỉnh cần đẩy mạnh việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; hỗ trợ
người dân trong việc áp dụng các quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh
học, tạo ra các sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Người
chăn nuôi cần cập nhật tình hình thị trường và căn cứ vào diễn biến dịch Covid19 cũng như dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, từ đó cân nhắc, tính toán việc tái
đàn hợp lý”.
Báo biên phòng (9/10) đăng bài “Quyết liệt ngăn chặn nạn khai thác
thủy sản trái phép”: Vì nguồn lợi trước mắt, một số bộ phận ngư dân trong và
ngoài địa phương vẫn lén lút sử dụng các hình thức khai thác thủy sản trái phép
ở vùng biển ven bờ của tỉnh Nghệ An. Hành vi trên gây cạn kiệt nguồn lợi thủy
sản, ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học và sinh kế của ngư dân chân chính.
Thời gian qua, BĐBP và các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã quyết liệt
triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh, ngăn chặn hành vi khai thác thủy sản
tận diệt.
Báo nghệ An đăng loạt bài “Nâng cao năng lực thủy lợi chống biến đổi
khí hậu ở Nghệ An, Bài 1 “ Đến hẹn lại lo, Bài 2 Những bất cập trong quản lý
và vận hành”, bài cuối “ ứng phó bền vững với biến đổi khí hậu”: Hiện nay,
việc vận hành quản lý hồ chứa và công trình thủy lợi vẫn còn khá nhiều bất cập:
không có trạm quan trắc, đo mưa ở lòng hồ, vì vậy phải quan trắc, đo mưa bằng
thủ công. Tại công trình chưa có máy phát điện nên khi mất điện phải sử dụng
nhiều lao động để quay cửa tràn, ảnh hưởng đến khâu vận hành an toàn hồ chứa;
các hồ chứa nhỏ cũng chưa được kiểm định an toàn đập theo quy định; công tác
chuẩn bị phương án phòng, chống lụt bão chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là
những hồ chứa ở xa dân cư, đường giao thông đi lại khó khăn, bị chia cắt khi có
mưa lũ; tại các huyện, xã, địa bàn Nghệ An nhiều nơi chưa thành lập được các tổ
chức quản lý, vận hành hồ chứa và không đảm bảo năng lực chuyên môn dẫn
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đến công trình xuống cấp nhanh, khi xảy ra sự cố không được xử lý kịp thời…
để đáp ứng với nhu cầu hiện đại hoá ngành Nông nghiệp, ứng phó với biến đổi
khí hậu ngày càng khắc nghiệt, hệ thống thủy lợi Nghệ An cần tiếp tục được
quan tâm, đầu tư.
Báo Nông nghiệp Việt nam (8/10) đăng bài “Chới với rừng phòng hộ
Kỳ Sơn”: Ngày 23/9/2021, ông Nguyễn Sỹ Thắng, Phó Trưởng Ban quản lý
rừng phòng hộ Kỳ Sơn xác nhận hơn 130m3 gỗ, vốn là tang vật thu giữ được
qua vụ việc phá rừng tại xã Na Ngoi và Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn đã xử lý xong.
Gánh nặng đã giảm tải phần nào nhưng để duy trì ổn định xuyên suốt nhất thiết
phải “cải tổ” triệt để trên nhiều phương diện: sự "lòng vòng" của quy định hiện
hành, ại Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn đang tồn tại “dớp” luân chuyển lãnh
đạo, trong khoảng 10 năm trở lại đây thôi cơ cấu thượng tầng thay đổi xoành
xoạch. Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, ông Thò Bá Rê nói rõ quan điểm:
“Dưới góc độ của huyện, địa phương mong muốn tăng thêm biên chế cho Ban
quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn vì diện tích quản lý quá lớn. Thứ hai, sớm có
phương án kiện toàn, bổ nhiệm vị trí Trưởng ban để tạo thuận tiện trong công
tác chỉ đạo.
Báo Nghệ An (13/10) đăng bài “Điều tra vụ phá rừng tự nhiên ở huyện
Tân Kỳ”: Ngay sau khi báo chí phản ánh, vụ phá rừng xảy ra ở thôn 7, xã Nghĩa
Bình, huyện Tân Kỳ, lực lượng chức năng gồm nhiều đơn vị đã có mặt tại hiện
trường để ghi nhận, đo đạc, kiểm đếm. nhiều đơn vị gồm Phòng Cảnh sát môi
trường (Công an tỉnh Nghệ An), Chi cục Kiểm lâm Nghệ An có mặt tại hiện
trường vụ phá rừng. Sau khi ghi nhận hiện trường, lực lượng chức năng đã đo
đạc diện tích rừng bị phá cũng như kiểm đếm số lượng gỗ còn sót lại.
Đài PTTH Nghệ An (7/10) đăng phóng sự “Nghệ An: Hàng trăm tấn
chè khô chờ được xuất khẩu”: Xuất khẩu chè khô Nghệ An hiện vẫn chủ yếu đi
vào các thị trường lâu nay được xem là dễ tính, với 3 thị trường chính
Afghanistan, Ả Rập và Iran. Tại các thị trường lớn có yêu cầu cao và khó tính
như Mỹ, EU… thì chè địa phương này gần như chưa tìm được chỗ đứng. Sự suy
giảm của xuất khẩu chè Nghệ An bắt nguồn từ sự phụ thuộc quá lớn vào một thị
trường. Hầu hết sản lượng chè đều xuất khẩu vào một số thị trường được xem là
truyền thống như, Afghanistan, Pakistan, Ả rập và Iran. Khi phía đối tác bất ổn
về chính trị, tình hình dịch bệnh phức tạp, chi phí vận tải “phi mã”, kéo theo
thanh khoản hợp đồng gặp khó khăn. Cây chè đang là cây xóa đói, giảm nghèo,
là cây trồng chủ lực của hàng chục ngàn hộ dân ở các huyện miền núi. Vì vậy,
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để ổn định và giữ vững thị trường, cần đưa các vùng nguyên liệu trồng chè vào
khuôn khổ làm nông nghiệp sạch (VietGAP).
*Một số tồn tại liên quan đến hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất
nông nghiệp, triển khai dự án cũng được các cơ quan báo chí khai thác và
phản ánh:
Chuyên trang điện tử của Báo Công lý (11/10) đăng bài “Nghệ An:
Sai phạm ở đập Đồng Rậm khi nào được xử lý?: Theo tìm hiểu, trên địa bàn xã
Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hiện có 6 hồ đập, trong đó có 4 hồ
đập giao cho hợp tác xã quản lý, khai thác sử dụng. Theo phản ánh của nhân
dân, gia đình ông Ngô Sỹ Thuần ở xóm 2, xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu Nghệ An) lấn chiếm lòng, bờ đập, xây dựng trái phép, chăn nuôi sai mục đích sử
dụng và gây ô nhiễm nghiêm trọng. Sự việc này đã gây bức xúc trong nhân dân
nhiều năm và được phản ánh lên chính quyền địa phương trong các cuộc tiếp
xúc cử tri cũng như các cuộc họp. Tuy nhiên, qua năm này đến năm khác, sự
việc không được chính quyền xử lý, gia đình ông Thuần vẫn ngang nhiên vi
phạm.
Báo đầu tư online (8/10) đăng bài “Nghệ An: Vẽ dự án “ma” rao bán
tràn lan trên các trang mạng”: Thời gian gần đây, trên các trang mạng có tên
miền ecoparkvinh.com,beatnhadat.com,vinhheritage.info, bachkhoaland.com,
titanland.vn.. và nhiều tài khoản tài khoản facebook, fanpage gắn tên Tập đoàn
Ecopark như chủ đầu tư các dự án Ecopark Vinh Nghệ An, Ecopark Sông
Lam… đăng tải thông tin về một "siêu dự án khu đô thị sinh thái" quy mô
200ha tại xã Hưng Hòa (TP. Vinh). Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Nghệ An
Nguyễn Xuân Đức xác nhận, tại địa phận xã Hưng Hòa, TP. Vinh chỉ có Dự án
Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa được cấp cho Tổng công ty Hợp tác
Kinh tế - Việt Lào với tổng mức đầu tư 5.124,703 tỷ đồng trên diện tích
1.563.398 m2 và dự án Mở rộng Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa,
TP. Vinh của Tổng công ty Hợp tác Kinh tế - Việt Lào với tổng vốn đầu tư tổng
vốn dự án 1.020,860 tỷ đồng, trên diện tích 393.890 m2. không có dự án nào tên
là Ecopark Vinh hay Ecopark Sông Lam được tỉnh Nghệ An cấp phép tại xã
Hưng Hòa.
Báo Công an đà nẵng (7/10) đăng bài “Gần thập niên chờ giải quyết
vướng mắc tại Thủy điện Khe Bố (Kỳ cuối: Bao giờ đến hồi kết?): Không
được đền bù thỏa đáng, những năm qua tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài
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liên quan đến Thủy điện Khe Bố đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh
trật tự ở địa phương. Để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng tại Thủy điện Khe Bố, từ năm 2018, hầu như năm
nào UBND huyện Tương Dương cũng tổ chức 2-3 cuộc làm việc với chủ đầu tư.
Thế nhưng những nội dung của cuộc họp sau lại vẫn là những nội dung mà cuộc
họp trước đã đưa ra, bởi sự “chây ì”, thiếu trách nhiệm của chủ đầu tư. Ngày 289-2021, UBND huyện Tương Dương tiếp tục đã có buổi làm việc với chủ đầu tư
Thủy điện Khe Bố. Tại buổi làm việc huyện Tương Dương chỉ rõ, rất nhiều nội
dung vướng mắc mà trong lần làm việc trước chủ đầu tư đã cam kết hoàn thành
trước ngày 30-6-2021 đến nay vẫn chưa hoàn thành.
Báo VTC news, Tạp chí Đời sống & pháp luật cũng phản ánh về nội dung
này.
Tạp chí điện tử Nhà đầu tư (9/10) đăng bài “Công ty Vinaconex 9 có
bỏ quên quyền lợi khách hàng?”: Tòa nhà chung cư CT.B tại xã Nghi Phú, TP.
Vinh do Công ty CP Xây dựng số 9 (còn gọi là Vinaconex 9 có địa chỉ phường
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm chủ đầu tư được hoàn thành, mua bán
– chuyển nhượng cho cư dân vào ở, sinh sống từ gần 10 năm trước với cam kết
sẽ sớm cấp quyền sở hữu căn hộ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, 100 hộ dân đã
chuyển vào sinh sống vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.
ở dĩ quyền lợi chính đáng của cư dân nơi đây bị bỏ quên là do chủ đầu Công ty
CP Vinaconex 9 vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, chưa
được cơ quan có thẩm quyền giao đất thực địa. Ngoài ra, Công ty CP Vinaconex
9 cũng chưa cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan theo yêu cầu của cơ quan thuế
trong suốt thời gian qua.
VĂN HÓA - XÃ HỘI
* Giáo dục
Báo Nhân dân (7/10) đăng bài “Hơn 2.500 học sinh tại Nghệ An được
tặng điện thoại để học trực tuyến”: Sau hơn hai tuần thực hiện Chương trình
'Sóng và máy tính cho em' do Thủ tướng Chính phủ phát động, đến nay, Sở Giáo
dục và Đào tạo Nghệ An đã huy động được 2.500 máy điện thoại thông minh
(bao gồm sim 4G) để hỗ trợ cho các em học sinh học trực tuyến. Trong số này
có 1.500 máy do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các cơ
quan, đơn vị trong tỉnh, 880 máy của Viettel Nghệ An và 120 máy của Hội
Khuyến học tỉnh Nghệ An trao tặng. Theo danh sách phân bổ, trong số 19/21
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cấp huyện, Kỳ Sơn là địa phương nhận được sự hỗ trợ nhiều nhất với 245 máy.
Kế đó là Tương Dương 223 máy, Quế Phong 210 máy, Quỳ Hợp 206 máy, Con
Cuông 186 máy, Quỳ Châu 180 máy… Hai địa phương đã có đủ máy cho học
sinh học là thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh không nhận máy trong đợt này.
* Môi trường
Các cơ quan báo chí đã có nhiều tin, bài phản ánh về ô nhiễm môi trường
trên địa bàn tỉnh Nghệ An: ô nhiễm ở lòng hồ thủy điện, đập thủy lợi,...
Báo Môi trường & đô thị (7/10) đưa tin “Nghệ An: Khắc phục hậu
quả và xử lý ô nhiễm môi trường sau mưa lũ”: Sau đợt mưa lũ lớn cuối tháng
9/2021 vừa qua khiến hàng nghìn ngôi nhà của người dân ở Nghệ An bị ngập.
Ngay sau khi lũ rút công tác giúp dân thu gom, dọn dẹp vệ sinh môi trường,
tránh phát sinh mầm bệnh đã được tiến hành. Tại những nơi bị ảnh hưởng nặng
bởi đợt lũ vừa qua, các đơn vị, địa phương đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm
là dọn dẹp, thu gom các loại chất thải, rác thải bị lũ cuốn trôi, ứ đọng tại các tụ
điểm như cầu, cống tiêu thoát nước, khôi phục các điểm sạt lở trên tuyến đường
giao thông, thống kê mức độ thiệt hại để có giải pháp khắc phục, tu sửa giúp
nhân dân ổn định cuộc sống và sản xuất kinh doanh.
Báo Dân sinh (8/10) đăng bài “Nghệ An: Bài toán khó xử lý rác thải
vùng biên”: Nghệ An có 11 huyện, thị được xếp vào vùng miền núi, trong đó có
6 huyện vùng cao gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế phong, Quỳ
Châu và Quỳ Hợp. Hiện nay, vấn đề thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt ở các
huyện vùng cao này đang gặp rất nhiều khó khăn. Nói về giải pháp xử lý rác thải
ở miền núi, ông Đinh Sỹ Khánh Vinh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi
trường Nghệ An, cho biết: Chính quyền địa phương từ cấp xã đến cấp huyện cần
phải xây dựng các đề án về thu gom, xử lý rác thải rắn. Trong đó, tập trung vào
công tác nâng cao nhận thức cho người dân; thành lập các tổ tự quản về thu
gom, vận chuyển rác thải; đầu tư kinh phí để làm các bãi tập kết rác thải vận
chuyển đến nơi xử lý rác thải tập trung theo quy định. Hiện, tỉnh Nghệ An đang
thu hút các nhà đầu tư để xử lý rác thải.
Diễn đàn doanh nghiệp (7/10) đưa tin “Nghệ An: Đổ thải “bát nháo”
tại hạng mục dự án hồ chứa nước bản Mồng”: Mặc dù được chấp thuận vị trí
đổ thải ở nơi khác nhưng trong quá trình thi công, Tổng Công ty 36 - nhà thầu
thi công dự án công trình đường tránh ngập đập thủy lợi Bản Mồng trên địa bàn
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xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An lại không thực hiện đúng với quy
hoạch ban đầu, gây bức xúc trong dư luận. Mặc dù quy hoạch bãi thải đất phong
hoá, sạt trượt của tuyến đường QL48 tránh ngập qua xã Châu Bình cách khai
trường 1,5km nhưng nhà thầu lại tiến hành vận chuyển, tập kết theo kiểu "tiện
đâu đổ đó".
Tạp chí điện tử Đời sống & Pháp luật đăng loạt bài phản ánh về Ô
nhiễm rác trên lòng hồ thủy điện Khe Bố: Mùa mưa, lượng rác từ thượng lưu
chảy về dạt vào bờ rất lớn. Nếu như trước đây, phần lớn rác thải này sẽ trôi theo
dòng nước. Thế nhưng từ khi Thủy điện Khe Bố được xây dựng, rác thải bị mắc
kẹt lại. Bản Đình Hương nằm cách Thủy điện Khe Bố không xa, cũng vì vậy mà
chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Để hạn chế rác trôi dạt vào bờ, người dân đã cùng
nhau dựng lên hàng rào nổi bằng tre dọc bờ sông. Tuy nhiên, vào thời điểm mưa
bão, lá chắn này không thể ngăn cản được rác đổ về. Vì vậy, cứ sau khi mưa
tạnh, mọi người phải thay nhau dùng thuyền đi thu gom rác đưa về xử lý.
* An ninh - Pháp luật
Báo Tiền phong ( 7/10) đưa tin “Nghệ An: Đối tượng cầm đầu sới bạc
'khủng' ra đầu thú”: Chiều 7/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ
An cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đồng (SN 1980, trú tại thị trấn Đô
Lương). Đây là đối tượng cầm đầu, điều hành sới bạc quy mô lớn trên địa bàn
huyện Đô Lương (Nghệ An). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: hơn 700
triệu đồng, 30 điện thoại di động, 05 ô tô, 16 xe mô tô và nhiều bộ bài mà các
đối tượng dùng để đánh bạc.
Các cơ quan báo chí đưa tin: Công an TP.Vinh (Nghệ An) chiều 9/10
thông tin, các lực lượng đơn vị này vừa bắt giữ Nguyễn Thị Hoài (SN 1972, trú
khối Xuân Tiến, phường Hưng Dũng, TP.Vinh) về hành vi “Cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự”. Thông tin từ CQĐT, Nguyễn Thị Hoài là nữ đối tượng
cộm cán, có "tên tuổi" trong giới tín dụng đen tại TP.Vinh, đã từng có 2 tiền án
về tội "Bắt giữ người trái pháp luật". Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong
khoảng thời gian chưa đầy 1 năm (từ tháng 10/2019 - 8/2020), Nguyễn Thị Hoài
đã tiến hành các giao dịch cho vay lãi nặng với số tiền 5 tỉ đồng. Đáng chú ý, số
tiền mà đối tượng này đã thu lợi bất chính lên tới hơn 2,5 tỷ đồng. Vụ việc đang
được ngành chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.
Các cơ quan báo chí đưa tin “Người đàn ông bịt kín mặt đột nhập công
ty lấy trộm gần 1 tỷ đồng: Công an TP. Vinh, Nghệ An, cho biết, cơ quan này
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vừa bắt giữ Trần Văn Linh (SN 1988) trú tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn,
để làm rõ hành vi trộm tài sản. Theo đó, ngày 7/10, Công an TP Vinh nhận được
tin báo của Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ Tĩnh về việc bị kẻ gian
đột nhập, phá két sắt trộm 540 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác với tổng
giá trị gần 1 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, Linh khai nhận, lợi dụng sơ hở tại
Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ Tĩnh nên đã đột nhập dùng máy cắt
kim loại phá 2 két sắt trộm đi nhiều tài sản, mang về phòng trọ cất giấu và tiêu
xài cá nhân.
* Giao thông
Báo Nghệ An (13/10) đăng phóng sự ảnh “Những tuyến đường 'đau
khổ' ở TP Vinh sau mưa lớn”: Một số tuyến đường TP. Vinh xuống cấp trầm
trọng, sau mưa lớn tạo thành những vũng nước như những cái ao nhỏ gây mất
mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường. Tuyến đường Nguyễn
Trường Tộ đoạn qua địa phận xã Hưng Đông là một trong những điểm xuống
cấp nặng nề nhất trên địa bàn TP. Vinh với chi chít ổ gà, ổ voi. Đây được xem là
tuyến đường "đau khổ" nhất TP.Vinh vì mỗi khi mưa xuống vì xuất hiện hàng
chục vũng nước khổng lồ, gây nguy hiểm cho người đi đường. Tuyến đường
Phạm Nguyễn Du, ngay sau chợ Vinh cũng bị xuống cấp nặng nề, lộ rõ sau mỗi
đợt mưa lớn. Tuyến đường Lê Huân, phường Hồng Sơn, một số công trình sau
khi thi công xong đã chậm trễ hoàn trả lại mặt bằng, khiến mặt đường bị trồi sụt,
lồi lõm với độ sâu hơn 20 cm
Đài PTTH Nghệ An (11/10) đưa tin “Nghệ An: Đón 2 chuyến bay
thương mại về từ TP HCM”: Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, chiều
11/10, Cảng hàng không Vinh đã đón 2 chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh về và
ngược lại. Như vậy, đây là những chuyến bay thương mại nội địa đầu tiên vận
chuyển hành khách về Nghệ An, kể từ ngày 8/7 đến nay. Theo quy định tạm thời
của Bộ GTVT đối với sân bay Vinh, kể từ ngày hôm qua, tần suất cho phép khai
thác mỗi ngày một chuyến khứ hồi chặng TP Hồ Chí Minh- Vinh. Sở dĩ, trong
chiều 11/10 tại đây có 2 chuyến là bởi do thời tiết xấu nên chuyến bay của ngày
hôm qua phải hoãn lại ngày hôm nay mới triển khai được. Theo quy định của Bộ
GTVT thì hành khách tham gia bay phải đảm bảo đủ các điều kiện như: Phải
tiêm đủ 2 mũi, trong đó, mũi 2 phải trên 14 ngày; có xét nghiệm PCR hoặc test
nhanh trong vòng 72h nhưng các cấp, các ngành của Nghệ An, đặc biệt là ngành
Giao thông và Y tế cũng đã triển khai các giải pháp kiểm soát, giám sát chặt chẽ
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nhằm ngăn chặn những nguy cơ phát sinh về lây nhiễm, phát tán dịch bệnh
Covid-19.
Báo Giao thông (8/10) đăng bài “6 tháng vẫn chưa tìm được nguyên
nhân hố tử thần ở huyện miền núi Nghệ An”: Đã 6 tháng trôi qua, nhưng
chính quyền và ngành chức năng tỉnh Nghệ An vẫn chưa tìm ra nguyên nhân
gây ra 'hố tử thần' ở huyện miền núi Quỳ Hợp. Tình trạng sụt lún vẫn đang xảy
ra, điển hình nhất là hố tử thần tại xưởng chế biến thiếc tinh xuất khẩu của Công
ty TNHH Khoáng sản An Thái (đã tạm dừng hoạt động). Sụt lún khiến sân và
nhà xưởng của công ty bị nứt nẻ, có nhiều đường nứt dài và rộng đến 4 - 5cm,
rất nguy hiểm. Mùa mưa ở miền Trung đang cận kề, các “hố tử thần” đã từng
gây cạn giếng nước và sự lo lắng, hoang mang cho nhân dân và chính quyền địa
phương. Thiết nghĩ tỉnh Nghệ An cần gấp rút mời các chuyên gia về địa chất để
sớm truy tìm nguyên nhân và có giải pháp lâu dài, bền vững cho người dân.
Liên quan đến nội dung này, Báo Nghệ An (9/10) đăng bài “Nghệ An:
Hàng chục hộ dân sống dưới ‘miệng tử thần’ mòn mỏi chờ tái định cư”.
* Một số thông tin khác
Báo Nghệ An (8/10) đưa tin “Quy định mới của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Nghệ An về luân chuyển cán bộ”: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa
ban hành Quy định số 09-QĐ/TU về luân chuyển cán bộ.Đây là việc cụ thể hóa
các quy định của Trung ương về công tác luân chuyển cán bộ cũng như để phù
hợp với tình hình thực tiễn trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh
trong giai đoạn tiếp theo. Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan được giao chủ trì
tham mưu triển khai xây dựng dự thảo Quy định về luân chuyển cán bộ, sau khi
lấy ý kiến rộng rãi, tổ chức hội nghị trực tuyến từ cơ sở, các địa phương, cơ
quan, đơn vị, các bậc lão thành trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng, các đồng
chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, ngày 20/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy đã ban hành Quy định số 09-QĐ/TU về luân chuyển cán bộ.
Liên quan đến hoạt động từ thiện của các Nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ
An, báo infornet đưa tin “Nghệ An: Rà soát, cung cấp chứng cứ cứu trợ của ca
sỹ Thủy Tiên gửi Bộ Công an”: 2 huyện ở Nghệ An đang tập hợp chứng cứ, tài
liệu liên quan đến hoạt động từ thiện, hỗ trợ người dân tại địa phương của ca sỹ
Thủy Tiên năm 2020 để báo cáo theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ
Công an.
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Tạp chí Tài chính doanh nghiệp (11/10) đăng bài “Nghệ An: Kê khai
gian dối, truy thu hơn 1 tỷ đồng, doanh nghiệp vẫn được khen thưởng về nộp
thuế”: Dù bị ngành Thuế ra Quyết định phạt, truy thu hơn 1 tỷ đồng nhưng
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam vẫn được UBND tỉnh Nghệ An khen
thưởng thành tích trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước và
chấp hành tốt Luật Thuế. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7
tập thể (doanh nghiệp) đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghĩa vụ
nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước và chấp hành tốt Luật Thuế năm 2020, trong
đó có Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam. Trước đó 3 tháng, Công ty cổ
phần Bia Sài Gòn - Sông Lam đã bị ngành Thuế Nghệ An ra quyết định xử phạt
hành chính và truy thu với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
VTC news ( 13/10) đưa tin “Nghệ An sẽ bàn giao 9 con hổ thu giữ từ
nhà dân cho 2 tỉnh”: ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó phòng Kế hoạch Tài chính,
Sở NN&PTNT Nghệ An cho biết, sau khi Công an tỉnh Nghệ An chuyển hồ sơ 9
con hổ còn sống được thu giữ từ nhà dân cho Chi cục Kiểm lâm thì Sở
NN&PTNT Nghệ An đã gửi công văn xin ý kiến Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ
NN&PTNT) để tìm hướng xử lý. Hiện đã có hai đơn vị tại 2 tỉnh đồng ý xin tiếp
nhận 9 con hổ trên để nuôi nhốt, chăm sóc.
Báo Gia đình Việt Nam, Vietnamplus cũng đưa tin về nội dung này
Liên quan đến dự án công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng, các
cơ quan báo chí tiếp tục đưa tin:
Báo pháp luật plus đưa tin “Tỉnh Nghệ An sẽ đối thoại với người dân
để đảm bảo tiến độ Dự án Nghĩa trang vĩnh hằng”: Dự án Công viên nghĩa
trang sinh thái vĩnh hằng được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu
tư tại Quyết định số 3672/QĐ-UBNĐ ngày 17/8/2017. Sau nhiều lần điều chỉnh,
Dự án có diện tích 78,47 ha tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên - Nghệ An). Dự án
do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu
tư (đây là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực, có trụ sở chính tại
tỉnh Thanh Hóa). ng Đặng Thanh Tùng - Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ
An, cho biết: Tỉnh sẽ tổ chức đối thoại với dân trong thời gian sớm. Hiện đang
lập danh sách, lên kế hoạch để tổ chức đối thoại trong thời gian tới.
Báo Nghệ An cũng đăng tải ý kiến bạn đọc về vấn đề nay “Để Công
viên sinh thái vĩnh hằng ở Nghệ An được đúng như mong đợi”. Đài PTTH
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Nghệ An đăng tải video giới thiệu hình ảnh về quy trình hoạt động khép kín với
công nghệ hiện đại đạt chuẩn của Lò hỏa táng và các dịch vụ tại Công viên sinh
thái vĩnh hằng.
Báo Doanh nhân Việt Nam (12/10) đăng bài “Chủ đầu tư xây dựng đài
hóa thân Hoàn Vũ rộng gần 80 ha tại Nghệ An là ai?”: Dự án Công viên
nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ
trương đầu tư tại Quyết định số 3672/QĐ-UBNĐ ngày 17/8/2017. Sau nhiều lần
điều chỉnh, Dự án có diện tích 78,47 ha tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.
Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An là chủ đầu tư
dự án nêu trên. hủ đầu tư Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ
Nghệ An là chủ đầu tư dự án nêu trên, công ty này trực thuộc Tổng Công ty cổ
phần Hợp Lực, có trụ sở chính tại tỉnh Thanh Hóa. Tổng công ty Cổ phần Hợp
Lực tiên phong đi đầu trong lĩnh vực công viên nghĩa trang vĩnh hằng.
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