TUẦN 45

Từ ngày 04/11/2021 đến ngày 10/11/2021

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT ĐƯỢC BÁO CHÍ QUAN TÂM PHẢN ÁNH
- Hoạt động của đoàn lãnh đạo Trung ương tại Nghệ An
- Nghệ An phong tỏa nhiều địa điểm liên quan đến ca dương tính Covid
19 mới.
- Cơ sở chế biến tinh bột sắn ở huyện Nghĩa Đàn được hoạt động
“chui” nhiều năm liên tục
- Các hoạt động hưởng ứng tuần lễ giới thiệu sản phẩm OCOP
- Nghệ An cần 532 tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp công trình thủy lợi
- Tình hình xuống cấp của một số công trình thủy lợi cũng như nguy cơ
sạt lở tại tuyến đê và tuyến đường vùng miền núi
- Công trình thủy lợi bản Thẳm ( Nhôn Mai- Tương Dương) sử dụng 3
ngày thì đắp chiếu.
THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ
* Hoạt động của Lãnh đạo Trung ương tại Nghệ An
- Ngày 5/11, UBND tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với Ủy ban Văn hóa,
Giáo dục của Quốc hội để thống nhất các nội dung Kế hoạch phối hợp tổ chức
Hội thảo Du lịch Việt Nam năm 2021. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí:
Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn
Thanh Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục; Hà Văn Siêu – Phó Tổng
cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh
Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh
đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan. Theo dự thảo, UBND tỉnh Nghệ An phối
hợp với Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội khóa XV để tổ chức Hội thảo
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Du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển trong
bối cảnh mới”, dự kiến diễn ra từ ngày 6 – 7/12/2021.
- Ngày 10/11, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân
dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đoàn đại biểu đã về dâng hoa, dâng
hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Cùng
dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng
ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PTTH Nghệ An, Chủ
tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập
Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, cùng các đồng chí trong
Ban Biên tập, lãnh đạo cốt cán Báo Nghệ An.
- Ngày10/11, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã
có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về tình hình triển khai các khuyến
nghị của EC về chống khai thác IUU; công tác chăn nuôi, thú y và phòng chống
dịch bệnh trên đàn vật nuôi năm 2021, tình hình gỡ Thẻ vàng châu Âu và các
nội dung khác liên quan.Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy
viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
* Một số hoạt động nổi bật khác
- Ngày 3/11, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội - cơ quan Thường trực
Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh, Ban điều phối Dự án phòng chống đuối
nước trẻ em tỉnh tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông Phòng, chống
đuối nước trẻ em và công bố triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm
2021. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến với điểm cầu từ Bộ
Lao động-Thương binh và Xã hội và 21 huyện, thành, thị. Cùng dự có đồng chí
Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội, Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
- Ngày 5/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ
chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản mới của Trung ương và hướng
dẫn triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 với 117 điểm cầu tại
các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc. Dự hội nghị tại điểm cầu chính có các
đồng chí: Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh;
Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.
- Lễ tưởng niệm 81 năm ngày mất Nhà Chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu.
Ngày 03/11 (tức 29/9 Âm lịch), tại Khu Lưu niệm Phan Bội Châu ở thị trấn
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Nam Đàn (huyện Nam Đàn), Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức Lễ dâng
hoa, dâng hương tưởng niệm 81 năm Ngày mất của Nhà Chí sĩ yêu nước Phan
Bội Châu. Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch
UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo
huyện Nam Đàn, xã Xuân Hòa và thị trấn Nam Đàn, Hội đồng gia tộc và đại
diện con cháu dòng họ Phan.
- Ngày 5/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh
giá nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong trường học năm 2021 và bảo đảm an
toàn trường học khi HSSV quay trở lại học trực tiếp tại trường. Thứ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh chủ trì hội nghị. Đầu cầu Nghệ An, các
đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đào Công Lợi và đại diện Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các phòng, ban liên quan
cùng tham dự.
- Ngày 5/11, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo "Đánh giá
hiệu quả mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời cho một số
vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An".Các mô hình cấp nước
tưới tự động bằng năng lượng mặt trời được đánh giá rất khả quan cả về mặt
khoa học cũng như hiệu quả kinh tế cho các vùng sản xuất nông nghiệp chưa có
điều kiện sử dụng điện lưới. mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng
mặt trời sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh nhân rộng hơn
trong thời gian tới với nhiều địa phương, nhiều loại cây trồng khác nhau.
- Ngày 7/11, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ
chức Hội nghị Tập huấn Nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2021 cho đội ngũ cán bộ
Đoàn và đoàn viên ưu tú của các cơ sở Đoàn trong các doanh nghiệp trên địa
bàn toàn tỉnh. Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tuyến tới 87 cơ sở
đoàn trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Đoàn Khối Doanh nghiệp đã có nhiều
hoạt động tình nguyện ý nghĩa vì cộng đồng như trao tặng máy tính cho con em
các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện công trình thanh niên,
hiến máu nhân đạo và hỗ trợ các thanh niên công nhân khó khăn.
- Ngày 7/11 diễn ra Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo
Việt Nam (7/11/1981 – 7/11/2021). Lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến
tại trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kết nối với các điểm cầu tại 63
tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường
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vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng Đại
lễ tại điểm cầu Nghệ An.
- Ngày 8/11, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì bình
đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021 với
chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và
trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.
Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến do diễn biến dịch bệnh vẫn còn
phức tạp. Tại điểm cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có ông Đoàn Hồng
Vũ – Giám đốc Sở chủ trì.
- Ngày 9/11, trong chương trình kỳ họp thứ 2, dưới sự điều hành của Phó
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường
về các báo cáo kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và công tác phòng, chống
dịch Covid-19. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XV gồm 13 đại biểu
do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự họp tại Hội
trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. ĐBQH đoàn Nghệ An: Cần có chiến lược
truyền thông đúng nghĩa trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.
- Ngày 9/11, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức hội nghị phát động
hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê
Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật tỉnh Nghệ An; Kha
Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động
tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Nghệ An, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Sở Tư pháp, BTV Công đoàn Viên
chức Nghệ An, 59 đồng chí đại diện Công đoàn cơ sở trực thuộc. Ngoài ra toàn
thể cán bộ công chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia hội nghị này
theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu của LĐLĐ tỉnh.
- Ngày10/11, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc, Kỷ niệm
91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 18/11/2021) cùng bà con khu dân cư bản Mường Hinh, xã Đồng Văn, huyện
Quế Phong.

5
- Ngày 10/11, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tổ chức Hội
thảo giao thương trực tuyến “Kết nối đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc”. Hội thảo có
sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan
xúc tiến, thương mại, đầu tư của Hàn Quốc và Việt Nam, các cơ quan thông tấn,
báo chí và đặc biệt là sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn
Quốc tại các điểm cầu Seoul (Hàn Quốc), Hà Nội, Thái Bình, Nghệ An và Kiên
Giang. Về phía tỉnh Nghệ An, Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến Đầu tư, Thương mại và
Du lịch tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ chủ trì.
- Ngày 10/11, Báo Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm
60 năm ngày thành lập (10/11/1961-10/11/2021) và trao giải ảnh, video clip
“Khoảnh khắc Vàng” lần thứ 10. Đến dự buổi tọa đàm, về phía Trung ương có
các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban
Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo
Nhân Dân; Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
* Các hoạt động hưởng ứng tuần lễ giới thiệu sản phẩm OCOP
- Ngày 5/11, tại thành phố Vinh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại
và du lịch tỉnh tổ chức “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm thuộc
Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An”.Tham gia lễ khai mạc có đại diện
các sở, ngành liên quan, các đối tác, đại lý, nhà phân phối, thu mua các sản
phẩm nông sản và 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong tỉnh. Nghệ
An hiện có 115 sản phẩm OCOP, trong đó, có 26 sản phẩm đạt 4 sao và 89 sản
phẩm đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh. Hiện Nghệ An là đơn vị đứng đầu cả nước về số
lượng sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.
- Ngày 7/11, tại thành phố Vinh, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại
và Du lịch tỉnh, siêu thị Big C Vinh cùng các chủ thể sản xuất OCOP đã ký kết
biên bản ghi nhớ về việc cung cấp và tiêu thụ một số sản phẩm OCOP. Có 7 sản
phẩm đã được công nhận 3-4 sao OCOP cấp tỉnh được hệ thống siêu thị Big C
Vinh nhận phân phối, tiêu thụ.
- Ngày 10/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị "Tổng kết, đánh giá
kết quả thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) tỉnh Nghệ An
giai đoạn 2019 - 2020, triển khai kế hoạch những năm tiếp theo". Tham dự hội
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nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương.
(Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An, và một số cơ quan báo chí đưa tin về
nội dung này).
CHUYÊN MỤC PHÒNG, CHỐNG COVID 19
Từ ngày 04/11/2021 đến sáng ngày 10/11/2021, tỉnh Nghệ An ghi nhận
thêm 324 ca nhiễm covid 19. Trong đó có 35 ca cộng đồng. Lũy tích số bệnh
nhân phát hiện từ đầu mùa dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An là là 2838 ca, đã điều
trị khỏi bệnh và xuất viện và chuyển tuyến điều trị là 2366 ca, tử vong 21 ca, số
bệnh nhân hiện đang điều trị là 451 ca.
* Thông tin về hoạt động chỉ đạo điều hành
- Ngày 5/11, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến với Sở Y tế các tỉnh,
thành trong cả nước.Hội nghị thực hiện rà soát đánh giá việc cập nhật nền tảng
dữ liệu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và chấn chỉnh lại việc thực hiện Công điện
số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về việc "Tăng cường công tác
giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện nghị
quyết 128/NQ-CP".
- Ngày 6/11, Đoàn công tác đại sứ quán Cuba do Ngài Orlando Nicolas
Hernandez Guillen, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt
Nam dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An. Tiếp và làm việc với
đoàn có đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế,
Sở Ngoại vụ; lãnh đạo huyện Nghi Lộc và huyện Nam Đàn.Trong chuyến thăm
này, đoàn đã đến Trạm Y tế xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc để thị sát hoạt
động tiêm vắc xin Abdalda phòng Covid - 19 do Cuba sản xuất. Đợt này, tỉnh
Nghệ An được Trung ương phân bổ gần 440 nghìn liều vắc-xin Abdalda; các địa
phương đã triển khai tiêm từ đầu tuần và sẽ tiêm hết trong ngày hôm nay.
- Ngày 08/11, Sở Y tế Nghệ An tổ chức gặp mặt 2 đoàn cán bộ y tế vừa
hoàn thành nhiệm vụ tăng viện cho Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai
trở về. Đây là 2 đoàn cuối cùng trở về, trong tổng số 7 đoàn cán bộ y tế Nghệ An
cử đi chi viện cho các tỉnh, thành phía Nam chống dịch Covid-19. Hai đoàn cán
bộ y tế Nghệ An gồm có 80 người, đến từ 33 đơn vị y tế trong và ngoài công lập
ở tỉnh
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* Các nội dung khác
- Chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An mở cửa trở lại sau gần 3 tháng dừng
hoạt động. Chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An với hơn 600 hộ kinh doanh không
chỉ phục vụ nhu cầu người dân TP Vinh với các mặt hàng nông sản, rau củ quả,
chợ còn cung cấp hàng hóa cho nhiều địa phương khác ở Nghệ An. Ngày 3/11,
người dân đến chợ mua bán rất tấp nập, lực lượng phòng chống dịch luôn chân
tay đo thân nhiệt cho người dân vào chợ. Theo quy định, người dân vào mua
hàng phải thực hiện các biện pháp phòng dịch như khai báo y tế, đo thân nhiệt,
sát khuẩn... Đối với tiểu thương và người làm việc tại chợ, ngoài thực hiện đầy
đủ các biện pháp trên còn phải xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính đủ hiệu
lực và giấy xác nhận đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19.
- Nghệ An phong tỏa trên 400 hộ dân liên quan đến các ca nhiễm Covid 19 mới. Tại TP.Vinh, bệnh nhân sống tại tầng 18 Chung cư Green View 3,
phường Lê Lợi, do đó, địa phương đã tiến hành phong tỏa 16 hộ dân tại tầng 18
chung cư này, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trong khu vực.
Bước đầu, các mẫu xét nghiệm bao gồm vợ con bệnh nhân, cư dân tại tầng 18
đều cho kết quả âm tính. Tại huyện Hưng Nguyên, 2 ca nhiễm Covid - 19 mới
đều trú tại xã Long Xá. Địa phương đã tiến hành phong tỏa 30 hộ dân của 2
xóm, bao gồm Yên Thọ và Xuân Hòa. Tại huyện Nghi Lộc, bệnh nhân nhiễm
Covid - 19 trong cộng đồng trú tại xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành. Sau khi
có kết quả xét nghiệm, địa phương đã tiến hành phong tỏa toàn bộ xóm Kim
Liên với trên 400 hộ dân, hơn 2.000 nhân khẩu và đang tiến hành lấy mẫu cho
toàn bộ người dân trong khu vực.
- Nghi Lộc: Nâng cấp độ dịch của thị trấn Quán Hành và xã Nghi Hoa lên
cấp 4. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nghi Lộc đã có thông
báo số 579/TB-UBND cập nhật cấp độ dịch theo Nghị quyết 128. Cụ thể nâng
cấp độ dịch tại thị trấn Quán Hành và xã Nghi Hoa lên cấp độ 4; xã Nghi Trung
ở cấp độ 3, Nghi Yên cấp độ 2 và 25 xã còn lại cấp độ 1.
- Phong tỏa nhiều khoa tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Sau khi
phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các bệnh nhân và
người nhà đi chăm sóc người bệnh nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa
Nghệ An, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 xảy ra tại bệnh viện,
Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã tiến hành phong tỏa 8 khoa, trung tâm
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nằm trong bệnh viện. Các khoa còn lại thực hiện nghiêm các quy định trong
phòng, chống dịch.
- Nghệ An: Lấy mẫu hàng nghìn người dân liên quan đến các ca nhiễm
Covid-19 mới. Liên quan đến 9 ca cộng đồng được công bố chiều 5/11, hơn
3.000 người dân tại xã Nghi Hoa và thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc đã
được lấy mẫu xét nghiệm.
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.
KINH TẾ - ĐẦU TƯ
* Triển khai dự án
Báo Đại đoàn kết (4/11) đăng bài “Con đường gần 300 tỷ đồng chưa
bàn giao đã hỏng?”: Dự án “Tuyến đường trục chính thuộc hệ thống hạ tầng
giao thông khu đô thị mới Thái Hòa” được phê duyệt, khởi công vào tháng
10/2009 do UBND thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) làm chủ đầu tư. Tổng mức
đầu tư gần 300 tỷ đồng, vốn huy động từ ngân sách Trung ương, UBND tỉnh
Nghệ An và thị xã Thái Hòa. Sau hơn 11 năm thi công, đến nay dự án vẫn chưa
được nghiệm thu. Song, con đường đã có biểu hiện sụt lún. ông Phan Văn Thục,
Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Thái Hòa cho rằng: Tuyến
đường sụt lún, bong tróc là có, nguyên nhân cũng do lượng xe quá tải lưu thông
nhiều. Đến nay, tuyến đường vẫn chưa bàn giao, nghiệm thu để đưa vào sử
dụng. Trách nhiệm thuộc về nhà thầu, hiện chính quyền thị xã đang đôn đốc, yêu
cầu nhà thầu khắc phục, sửa chữa.
Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến, Người đưa tin, chuyên trang Tri thức
trẻ, báo Giáo dục thời đại và nhiều cơ quan báo chí đưa tin về nội dung này.
Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An đăng tin “Nghệ An đảm bảo gần 20
triệu m3 đất đá phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam”: Để đảm bảo nhu cầu cần
khoảng 20 triệu m3 đất đá, cát sỏi nguyên liệu phục vụ san lấp, thi công cao tốc
Bắc - Nam qua Nghệ An, tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch
khoáng sản giai đoạn 2021-2025. Theo đó, UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung 7 khu
vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để các Sở, ngành liên quan
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làm các thủ tục hồ sơ pháp lý và các doanh nghiệp có điều kiện năng lực làm hồ
sơ thăm dò, đấu giá quyền khai thác, sử dụng.Theo bản phê duyệt bổ sung, tỉnh
có thêm 11 điểm khai thác cát sỏi, 24 mỏ đất, 2 mỏ đá làm vật liệu san lấp, phục
vụ đường cao tốc Bắc - Nam.
Tạp chí tài chính doanh nghiệp (8/11) đăng bài “Nghệ An: Dự án
Toyota Thái Hòa sau nhiều năm vẫn nằm "trên giấy": Vào tháng 3/2019,
UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án
Trung tâm giới thiệu sản phẩm và dịch vụ sửa chữa bảo hành xe Toyota tại
phường Long Sơn, TX Thái Hòa (Dự án Toyota Thái Hòa) do Công ty CP
Toyota Sông Lam, có địa chỉ tại xã Nghi Phú, TP Vinh làm chủ đầu tư. Công ty
CP Toyota Sông Lam do ông Phùng Bá Ngọc làm Người đại diện pháp luật và
ông Nguyễn Đình Hy là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo kế hoạch, Dự án sẽ
được khởi công vào quý 2/2019 và hoàn thành đưa vào sử dụng Qúy 2/2020.
Tuy nhiên, trải qua thời gian nhiều năm, dự án được đầu tư gần 30 tỷ đồng trên
vẫn đang nằm trên… “giấy”.
Chuyên trang an ninh tiền tệ (8/11) đăng bài “Nghệ An: Dân kêu đường
Đặng Thái Thân ở TP. Vinh nhếch nhác vì dự án thi công ì ạch”: Thời gian qua,
người dân tại đường Đặng Thái Thân (P. Cửa Nam) vô cùng bức xúc Dự án cải
tạo đường và kênh mương nội thành tại đường Đặng Thái Thân (P. Cửa Nam,
TP. Vinh) chậm chạp, gây mất an toàn, có dấu hiệu ô nhiễm môi trường ảnh
hưởng đến đời sống người dân. Ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND
phường Cửa Nam cho rằng, phường đã nhận được phản ánh rất nhiều từ người
dân, tuy nhiên dự án trên không phải do phường làm chủ đầu tư mà là của Ban
quản lý dự án đầu tư xây dựng Vinh. Dự kiến hoàn thành là cuối tháng 12/2021.
UBND phường cũng nhiều lần phản ánh lên chủ đầu tư sớm đẩy nhanh tiến độ
việc thi công cũng như chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh
môi trường không ảnh hưởng tới người dân.
* Các sai phạm trong công tác quản lý nhà nước được các cơ quan
báo chí phản ánh
Tạp chí tài chính doanh nghiệp (3/11) đăng bài “Nghệ An: Hủy lựa
chọn tổ chức đấu giá đất của Công ty An Trà My”: sau khi Tài chính Doanh
nghiệp phản ánh, UBND huyện Đô Lương đã tiến hành kiểm tra, xác minh, qua
đó xác định việc lựa chọn Công ty An Trà My để tổ chức đấu giá đất là chưa
đảm bảo theo các quy định tài khoản 4, điều 26 Quyết định số 12/2018/QĐ-
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UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An và Công văn số 2318/UBNDNC ngày 17/4 của UBND tỉnh Nghệ An về tăng cường quản lý hoạt động quyền
sử dụng đất. Trên cơ sở đó, UBND huyện Đô Lương đã ra thông báo hủy bỏ kết
quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại vùng Đồng Quản, xã Bồi
Sơn đối với Công ty đấu giá hợp danh An Trà My.
Báo xây dựng (9/11) đăng bài “Nghệ An: Dân tố chính quyền địa
phương lập hồ sơ khống, rút tiền dự án”: Người dân xã Hưng Hòa phản ánh
việc UBND xã Hưng Hòa đã lập không đúng đối tượng, khai khống, khai trùng
lặp để nhận tiền thu hồi, đền bù đất nông nghiệp vùng đất Lò Én được quy hoạch
thâm canh Cói – Tôm từ năm 2004 với tổng diện tích 101.264 nghìn m2 giao
cho xã viên Phong Thuận và Phong Hảo sản xuất. Điều đáng nói, là trong quá
trình phóng viên xác minh, tìm hiểu sự việc thì “điều lạ” là người đã chết nhưng
vẫn có tên trong danh sách đền bù.
Báo Thanh niên (4/11) đăng bài “Truy trách nhiệm đến cùng vụ công
trình thủy lợi sử dụng 3 ngày rồi 'đắp chiếu': năm 2017, UBND H.Tương
Dương phê duyệt quyết định đầu tư xây dựng công trình thủy lợi bản Thăm
Thẩm (xã Nhôn Mai, H.Tương Dương, Nghệ An). Công trình gồm đập ngăn
nước, hệ thống đường ống chính tự chảy dài gần 1,2 km để dẫn nước từ trên núi
xuống và hệ thống đường ống các tuyến nhánh cung cấp nước cho hơn 20 hộ
dân sống dưới chân núi, cạnh bên QL16. Kinh phí đầu tư công trình hơn 2 tỉ
đồng. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 11.2017. Thế nhưng, ông Và
Bá Ca, Trưởng bản Thăm Thẩm, cho biết nước chỉ chảy được 3 ngày thì ngừng
hẳn vì đường ống chính ở phía trên núi bị bể, khiến nước không thể đến được
các khu vực trồng chanh leo và nhà dân dưới chân núi.
Liên quan đến nội dung này, diendandoanhnghiep.vn đăng bài “Nghệ An
có “phung phí” tiền tỷ tại những công trình nước sạch?” Báo Tài nguyên &
Môi trường đăng bài “Tương Dương (Nghệ An): Công trình thủy lợi tiền tỷ, vận
hành được…3 ngày”.
Liên quan vụ việc cán bộ xã trục lợi tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai
xảy ra ở xã Khai Sơn (huyện An Sơn, Nghệ An), Báo Vietnamnet (6/11)
đăng bài “Trục lợi tiền hỗ trợ thiên tai, thêm một quan xã ở Nghệ An bị khởi
tố”: Ngày 6/11, thông tin từ chính quyền huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết,
công an huyện này vừa có quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Đạo - Phó chủ
tịch UBND xã Khai Sơn về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm
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trọng".Ông Đạo là Tổ trưởng tổ chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do
lũ lụt và nắng nóng gây ra năm 2020. Ông Đạo chưa làm hết trách nhiệm dẫn
đến thất thoát, chi sai tiền hỗ trợ người dân bị thiệt hại.Hiện ông Đạo đã bị tạm
đình chỉ chức vụ Phó chủ tịch UBND xã Khai Sơn. Bị can được tại ngoại nhưng
áp dụng biện pháp ngăn chặn không được đi khỏi nơi đang cư trú.
Nhiều cơ quan báo chí đồng loạt đưa tin về nội dung này.
* Nông nghiệp
Vietnamplus (4/11) đưa tin “Nghệ An: Cam Vinh vào vụ nhưng mất
giá, vắng bóng thương lái thu mua”: Vụ cam năm 2021, dưới tác động của
dịch COVID-19, những người trồng cam ở Nghệ An phải tiếp tục đối mặt với
tình cảnh cam vào vụ thu hoạch nhưng không có thương lái thu mua, dù giá chỉ
khoảng 5.000 đồng/kg. Từ lâu, cam Vinh đã trở thành thương hiệu nổi tiếng
được người trong và ngoài tỉnh biết đến. Năm 2007, cam Vinh được Cục trưởng
Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý với quy mô 12
xã thuộc 5 huyện. Đến năm 2019 chỉ dân địa lý cam Vinh được mở rộng lên 73
xã thuộc 11 huyện của tỉnh Nghệ An.Việc mở rộng chỉ dẫn địa lý đã mang lại lợi
thế về quy mô sản lượng, giá trị kinh tế cho người trồng cam nhưng việc quản lý
chất lượng cam Vinh đã nảy sinh nhiều vấn đề. Với lối canh tác chủ yếu dựa vào
kinh nghiệm, nguồn giống không đảm bảo đã khiến chất lượng cam Vinh không
được đảm bảo theo tiêu chuẩn ban đầu.
Báo Tiền phong (3/11) đăng bài “Gấp rút hoàn thành các công trình
chống ngập ở TP Vinh”: UBND TP Vinh (Nghệ An) đang chỉ đạo các đơn vị
thi công gấp rút đẩy nhanh tiến độ các công trình cấp bách phục vụ thoát nước
và chống úng ngập năm 2021. Năm 2021, TP Vinh có 17 dự án chống úng ngập
cấp bách. Đến thời điểm này, đa số các dự án đã hoàn thành trên 80% khối
lượng, số ít dự án còn lại tiến độ mới 40 - 50% thành phố đang tiếp tục đôn đốc
để đẩy nhanh tiến độ. Năm nay, ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn thành phố
phải giãn cách xã hội khiến tiến độ bị chậm lại. Ngay sau khi thành phố hết giãn
cách xã hội, một số đơn vị tổ chức test COVID-19 để đưa người lao động vào
làm việc; cố gắng đưa các hạng mục cơ bản vào vận hành đảm bảo yêu cầu
chống ngập úng năm nay”.
Báo Nghệ An (5/11) đăng bài “Nông sản Lào ồ ạt vào Việt Nam qua
cửa khẩu Nậm Cắn”: Mặc dù hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128
Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-

12
19", tuy nhiên do tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp cả trong nước lẫn
các nước trong khu vực nên hoạt động xuất nhập khẩu và nhập cảnh tại các cửa
khẩu trở nên vắng lặng. Tuy nhiên tại thời điểm hiện nay, hoạt động xuất, nhập
khẩu tại cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, huyện biên giới Kỳ Sơn khá nhộn nhịp.
Theo ghi nhận của chúng tôi, các mặt hàng xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu này
chủ yếu là hàng nông sản, nhiều loại hàng hóa nông sản của nước bạn Lào được
các cá nhân, đơn vị ồ ạt nhập vào Việt Nam qua cửa khẩu Nậm Cắn.
Báo điện tử Đảng Cộng sản (6/11) đưa tin “Nghệ An: Kịp thời kiểm
tra, tiêu hủy 650kg thịt sườn lợn thối”: Cụ thể, chiều ngày 04/11/2021, Đội 11,
Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế (CSKT) - Công an
TP Vinh kiểm tra xe ô tô tải mang BKS: 29H-010.19 do ông Nguyễn Công Nam
điều khiển.Tại thời điểm kiểm tra trên thùng hàng phía sau xe chứa 650kg thịt
sườn lợn đã bốc mùi hôi thối nồng nặc. Để đảm bảo vệsinh môi trường, tránh
những hiểm họa đáng tiếc xảy ra đối với sức khỏe người sử dụng, Đội 11 đã tiến
hành giám sát tiêu hủy toàn bộlô hàng trước sự chứng kiến của chủ hàng tại bãi
rác địa chỉ tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Theo ước tính, lô
hàng có tổng giá trị khoảng 65 triệu đồng. Lái xe đã chịu toàn bộchi phí tiêu hủy
theo đúng quy định./.
* Tình hình xuống cấp của một số công trình thủy lợi cũng như nguy
cơ sạt lở tại tuyến đê và vùng miền núi được phản ánh đậm nét
Báo Tiền phong (4/11) đăng bài “Thấp thỏm lo núi lở”: phản ánh tình
trạng sạt lở đất tại bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam, Huyện Kỳ Sơn. Nội dung này
đã được Báo Công an Đà Nẵng phản ánh trên số báo ra ngày 22/10/2021.
Báo Tiền phong (7/11) đăng tin “Sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đê bảo
vệ TP Vinh”: Ảnh hưởng của những đợt mưa lũ kéo dài khiến một số đoạn đê
Tả Lam (Nghệ An) bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm xung yếu, làm mất đất
sản xuất, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân. rước thực trạng trên,
UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn số 8104/UBND-NN ngày 25/10/2021 gửi
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị hỗ trợ 450 tỷ đồng để sửa chữa,
nâng cấp các vị trí xung yếu trên tuyến đê Tả Lam. Hiện nay, với diễn biến phức
tạp của mưa lũ, việc đầu tư củng cố một số đoạn đê xung yếu và xử lý sạt lở hệ
thống kè bảo vệ đê Tả Lam là rất cấp thiết.
Báo Nghệ An (4/11) đăng bài “Nghệ An: Nhiều tuyến đường bị sạt lở
sau bão số 8 vẫn chưa thể khắc phục”: Mưa lớn sau cơn bão số 8 từ ngày 1319/10 vừa qua đã khiến cho hàng chục km đường sá, cầu cống trên địa bàn các
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huyện miền núi Nghệ An bị hư hỏng. Hiện nay việc khắc phục hậu quả do thiên
tai để lại vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Tại huyện Kỳ Sơn nặng nề nhất là
các tuyến đường giao thông Chiêu Lưu - Bảo Thắng thuộc địa phận bản Lưu
Hòa; La Ngan xã Chiêu Lưu. Tại huyện Tương Dương, tuyến Tỉnh lộ 543C đoạn
qua bản Huồi Cọ (Nhôn Mai) bị sạt lở hơn 30m với khối lượng đất đá khoảng
750 m3. Tuyến đường QL48C đi qua bản Trung Thắng, bản Tạt, xã Yên Thắng
bị sạt lở dài 180m, tuyến Quốc lộ 7A đoạn đi qua địa phận bản Lở - xã Xá
Lượng bị sạt lở taluy dương khiến đất đá tràn xuống đường, hiện tại còn vết nứt
lớn khiến đất đá.
Báo Nông nghiệp Việt Nam (8/11) đăng bài “Nghệ An cần 532 tỷ đồng
để sửa chữa nâng cấp công trình thủy lợi”: Nghệ An hiện có khoảng 700 hồ
chứa chưa được sửa chữa, nâng cấp. Các công trình xuống cấp, hư hỏng nặng
tập trung vào các hồ vừa và nhỏ, các hồ này chủ yếu được xây dựng từ những
năm 70 - 80 của thế kỷ trước trong điều kiện kinh tế hạn hẹp. Trước mắt toàn
tỉnh có 84 hồ chứa đang “kêu cứu”, tổng kinh phí khái toán thực hiện khoảng
532 tỷ đồng. Trong đó nhóm ưu tiên 1 gồm 14 công trình với kinh phí 172 tỷ;
nhóm ưu tiên 2 gồm 70 công trình, tổng kinh phí là 360 tỷ.
* Môi trường
Báo diễn đàn doanh nghiệp (8/11) đăng bài “Nghệ An: Vì sao cơ sở
chế biến tinh bột sắn được hoạt động “chui” nhiều năm liên tục?”: Cơ sở chế
biến tinh bột sắn với quy mô hàng nghìn m2 tại xóm Lĩnh Khánh, xã Nghĩa
Khánh dù không có giấy phép, chưa có thủ tục chấp thuận chuyển đổi mục đích
sử dụng đất …nhưng cơ sở chế biến tinh bột sắn quy mô hàng chục nghìn m2
vẫn vô tư hoạt động. Phòng cảnh sát môi trường, sở tài nguyên môi trường,
Phòng TNMT huyện Nghĩa Đàn đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu các đơn vị
khắc phục tồn tại nhưng sự việc vẫn tiếp tục được tái diễn khiến người dân bức
xúc.
* Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép
Báo Nghệ An (9/11) đăng bài “Để diễn ra tình trạng 'cát tặc', chính
quyền xã bị kiểm điểm trách nhiệm”: Ngày 5/11/2021, tức là chỉ sau 1 ngày
Báo Nghệ An đăng tải bài viết “Ngang nhiên "rút ruột" sông Lam”, UBND
huyện Thanh Chương có văn bản phê bình Chủ tịch UBND xã Đại Đồng. Ngày
5/11/2021, UBND huyện Thanh Chương có Văn bản số 2594/UBND-TNMT về
việc “Phê bình do liên tiếp để xảy ra hoạt động khai thác cát, sỏi, báo chí phản
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ánh” gửi UBND xã Đại Đồng. Giao UBND xã Đại Đồng tiến hành tổ chức kiểm
điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan do liên tiếp để xảy ra
hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn quản lý khi chưa được cơ quan có thẩm
quyền cho phép. Báo cáo kết quả và hồ sơ kiểm điểm về UBND huyện trước
ngày 20/11/2021…
Diễn đàn doanh nghiệp (10/11) đăng bài “Nhức nhối nạn khai thác
khoáng sản trái phép ở Nghệ An”: Hàng loạt các sai phạm liên quan đến khai
thác khoáng sản ở Nghệ An vừa qua đã bị cơ quan chức năng phát hiện, khởi
tố…đã khiến dư luận không khỏi băn khoăn về công tác giám sát, quản lý.Thực
trạng này tồn tại, xảy ra trong suốt thời gian dài khiến cho nguồn tài nguyên
Quốc gia bị thất thoát, lợi ích rơi vào một nhóm người trong khi hệ lụy về môi
trường tự nhiên vốn dĩ được tích tụ từ hàng ngàn năm bị tác động khó có thể tái
tạo, phục hồi. Các quy định về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này vẫn
còn chung chung, chưa nêu ra chế tài xử lý, kỷ luật cụ thể. ình trạng này sẽ tạo
ra kẽ hở trong công tác xử lý kỷ luật cá nhân, tổ chức được giao trách nhiệm
quản lý hành chính nhà nước theo kiểu “dơ cao đánh khẽ” vì chưa có chế tài đủ
mạnh để răn đe, ngăn chặn.
Báo Gia đình Việt Nam (4/11) đăng tin “Huy động phà khủng "đại
náo" sông Lam”: Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt quả tang một phà công suất
lớn lén lút khai thác cát trái phép trong đêm tại khu vực sông Lam.Lực lượng
chức năng lập biên bản 112m3 cát khai thác trái phép được phát hiện tại hiện
trường. Ngành chức năng cho hay chiếc phà vỏ sắt bị bắt quả tang trong vụ việc
thuộc loại lớn, công suất khủng, được trang bị quy mô với 2 vòi hút cát cùng 7
hệ thống máy nổ. Cát được khai thác trái phép sau đó sẽ được tập kết tại bến của
một công ty đóng tại địa bàn khối 13 (phường Bến Thủy, TP.Vinh). Thời điểm
kiểm tra bãi tập kết của công ty này, cảnh sát phát hiện hơn 1.600m3 cát không
rõ nguồn gốc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

VĂN HÓA - XÃ HỘI
* Giáo dục
Báo Nghệ An (5/11) đăng bài “Nghệ An khảo sát năng lực cho khoảng
1700 giáo viên Tiếng Anh” Từ ngày 10 – 14/11, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ
chức khảo sát năng lực giáo viên tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
và GDTX trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Riêng những giáo viên đã có chứng chỉ
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quốc tế được quy đổi đạt chuẩn theo quy định của cấp học (thời gian được tính
trong vòng 5 năm, kể từ thời gian ghi trên chứng chỉ); giáo viên còn dưới 24
tháng đến tuổi nghỉ hưu, tính từ 31/10/2021. Đây là lần đầu tiên ngành Giáo dục
Nghệ An thực hiện khảo sát giáo viên Tiếng Anh trên quy mô toàn tỉnh với đối
tượng là giáo viên bậc THCS, THPT và GDTX. Dự kiến đợt này có khoảng
1.700 giáo viên tiếng Anh ở các bậc THCS, THPT và giáo viên ở bậc GDTX
chưa có chứng chỉ sẽ tham gia khảo sát, chiếm đại đa số giáo viên ở các bậc học.
Báo Giáo dục & Thời đại (4/11) đăng bài “Sáp nhập trường lớp tại
Nghệ An: Chủ trương đúng nhưng không vội vàng”: Quy hoạch, sắp xếp lại
mạng lưới trường lớp là cơ sở để tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng dạy
học, góp phần tiết kiệm ngân sách, đội ngũ. Tuy nhiên, việc sáp nhập trường lớp
ở một số địa phương lại vấp phải sự phản ứng của phụ huynh hoặc không đạt
hiệu quả như mong muốn. Điều này cho thấy trong quá trình triển khai cần có
thời gian chuẩn bị chu đáo cả về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ và tuyên
truyền đến phụ huynh.
Báo Nghệ An (4/11) đưa tin “Huyện miền núi Nghệ An được tài trợ 77
tỷ đồng xây dựng trường THPT”:Ngày 4/11, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn và đoàn
công tác của Tập đoàn Trungnam Group thực hiện khảo sát, thống nhất phương
án tài trợ xây dựng Trường THPT Kỳ Sơn với tổng vốn khoảng 77 tỷ đồng. Dự
án xây dựng Trường THPT Kỳ Sơn với quy mô 3 dãy nhà cao tầng phục vụ việc
dạy và học, 1 nhà cao tầng nội trú cho giáo viên, học sinh, 1 nhà đa chức năng
và 1 số công trình phụ trợ khác do Tập đoàn Trungnam Group tài trợ và thi
công. Đây là nhà đầu tư đã thực hiện nhiều Chương trình nâng cao giá trị xã hội,
con người và môi trường trong nhiều lĩnh vực: xóa nghèo, y tế, giáo dục, phát
triển năng lượng sạch...
Đài PTTH Nghệ An, Báo Nghệ An đăng bài “Công ty Thủy điện Bản
Vẽ: Trao kinh phí hỗ trợ các trường học bán trú ở Tương Dương”: Để chung
tay giúp đỡ học sinh nghèo vùng đặc biệt khó khăn của huyện Tương Dương
trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty thủy điện
Bản Vẽ đã có nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa như trao quà, trao kinh phí hỗ
trợ mua sắm cơ sở vật chất trường lớp. trong đợt này, Công ty Thủy điện Bản
Vẽ đã trao tặng 50 chiếc giường tầng cho trường Tiểu học Hữu Khuông; 24
chiếc cho trường Tiểu học Mai Sơn huyện Tương Dương, với tổng giá trị là 150
triệu đồng. Đây là một hoạt động thiết thực, tạo điều kiện sinh hoạt, học tập cho
các em học sinh vùng sâu, vùng xa, tạo động lực khuyến khích tinh thần vượt
khó vươn lên trong học tập.
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* An ninh - Pháp luật
Các cơ quan báo chí đã kịp thời cập nhật, đưa tin về các vụ việc vi phạm
được phát hiện và xử lý:
+) Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An vừa tiến hành bắt quả tang,
tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lô Văn Ngọ cùng tang vật là 96 viên ma túy
tổng hợp. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Ngọ khai nhận 96 viên nén màu
hồng là ma túy tổng hợp, y mua từ một người đàn ông không quen biết tại địa
phận dốc Chuối, xã Châu Thôn với giá 1 triệu đồng về sử dụng. Công an huyện
Quế Phong đang hoàn tất thủ tục xử lý đối tượng theo quy định.
+) Vụ việc “Phát hiện container chở hàng nghìn chai rượu ngoại
không rõ nguồn gốc”: Ngày 4/11, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho
biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ
An bắt giữ một xe container chở gần 3.500 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc
xuất xứ khi lưu thông qua địa bàn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, trên xe
có 343 thùng chứa 3.474 chai rượu mang nhãn mác như Macallan, Ballantines,
Chivas 18...Thời điểm kiểm tra, tài xế L. không xuất trình được giấy tờ chứng
minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu trên.Tại cơ quan công an, tài xế L. cho biết,
đã nhận chở số hàng trên từ Huế ra Hà Nội với số tiền công là 20 triệu đồng.
+) “Phá đường dây cá độ, cho vay nặng lãi trên 1.500 tỷ đồng”: Công an
TP Vinh, Nghệ An vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi với
số tiền giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng. Công an TP Vinh lập chuyên án, xác định
11 người là đại lý cấp dưới và con bạc tham gia cá cược trực tiếp ở đường dây
của Linh (9 người trú tại Nghệ An, 2 người trú tại tỉnh Hà Tĩnh). Ngày 14/10,
Công an TP Vinh đã bắt và khám xét khẩn cấp những kẻ này về hành vi “Tổ
chức đánh bạc”, “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá và “Cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự”.
+) Triệt xóa 2 đường dây ma túy lớn từ Lào về Nghệ An. Phòng Cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Công
an phường Lê Lợi, TP Vinh đột kích vào nhà riêng bắt giữ đối tượng Nguyễn
Hoàng Tuấn (1972, trú phường Lê Lợi, TP Vinh) về hành vi mua bán trái phép
chất ma túy. Tuy nhiên, nhà của Tuấn được thiết kế thành khu bay lắc tập trung
cho nhiều đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn khi bị vây bắt. Phát hiện thấy
động, đối tượng Tuấn đã cố thủ trong nhà hơn 4 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, bằng
các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng đột kích vào nhà và
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khống chế thành công đối tượng Tuấn. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm
500g ketamin, 38 viên thuốc lắc và các tang vật liên quan.
- Phát hiện 5 tài xế ô tô dương tính với chất ma túy. Vào hồi 16h15 ngày
09/11, tại Km 418 Quốc lộ 1A, tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng
CSGT Công an tỉnh phát hiện 2 lái xe ô tô dương tính với chất ma túy. Cụ thể, 2
trường hợp gồm: N.Q.D (SN 1995) trú tại phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn,
Quảng Bình, điều khiển xe ô tô tải mang BKS 73C- 115xx; N.V.S (SN 1989) trú
tại Đức An, Đức Thọ, Hà Tĩnh, lái xe ô tô đầu kéo mang BKS UN-17xx.
- Ngày 9/11, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm
giữ hình sự đối tượng Lữ Thị Q. (SN 1982) trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn
để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm. Ngày 10/11, Công an huyện Quế
Phong chủ trì phối hợp với Tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống ma túy Công an
tỉnh và Đồn Biên phòng Hạnh Dịch hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Lô Văn Miền
về hành vi vận chuyển trái phép 6 bánh hêrôin.
* Những vấn đề liên quan đến Tái định cư tiếp tục được phản ánh
Báo Nghệ An (5/11) đăng bài “Những ngôi nhà bỏ hoang trong khu tái
định cư ở miền Tây xứ Nghệ”: Do lo ngại bị lở núi nên hàng chục hộ dân bản
Vẽ, xã Yên Na (Tương Dương), đã rời bỏ điểm tái định cư được xây dựng khang
trang, khiến cho những ngôi nhà xây kiên cố trở nên hoang tàn, đổ nát... Khu
TĐC Khe Ò được xây dựng cách đây hơn 15 năm vào năm 2004-2005 nhằm
phục vụ cho việc di dân khi xây dựng Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Thời điểm
đó, để xây dựng nên một ngôi nhà kiên cố tốn kém rất nhiều chi phí, nhất là ở
khu vực miền núi, nơi mà việc vận chuyển nguyên, vật liệu vào đến nơi rất khó
khăn. Những ngày đầu mới xây dựng, do được bố trí tái định cư gần nơi ở cũ
nên người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, sau khi đến sinh sống một thời gian, do
có hiện tượng sạt lở đất đá nên các hộ dân đã lần lượt kéo nhau đi nơi khác.
Hiện tại, có những ngôi nhà chỉ còn lại khung do mái ngói và hệ thống cửa đã bị
dỡ bỏ.
Vietnamnet (9/11) đăng bài “Chuyện nhói lòng từ những ngôi trường
ở lại sau cuộc di dân lịch sử”: Nằm ở thượng nguồn lòng hồ thủy điện Bản Vẽ,
xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương) được ví là ốc đảo nơi miền Tây xứ
Nghệ. Các giáo viên đều phải gửi xe ở bến, đi thuyền từ thượng nguồn nhà máy
thủy điện vào dạy học. Những giáo viên dạy học ở Hữu Khuông phải di chuyển
qua quãng đường gập ghềnh hàng trăm cây số. Trong đó, riêng di chuyển bằng
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thuyền từ trung tâm hành chính của huyện Tương Dương đến Hữu Khuông cũng
phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ mới vào đến. Trường Phổ thông Dân tộc bán
trú - THCS Hữu Khuông có 209 học sinh, trong đó có 184 em ở lại khu vực bán
trú. Có nhiều học sinh ở 2 bản Huội Cọ và bản Sàn phải đi thuyền khoảng 40
phút mới đến trường học. Điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ giảng dạy còn
thiếu thốn rất nhiều. Đợt vừa rồi dạy học online, nhà trường không thể đáp ứng
được.
* Đưa tin về ý kiến phản hồi thông tin báo nêu
Báo Pháp luật Việt Nam (4/11) đăng bài “Tiếp bài “ưu ái” công trình
vi phạm: Sở Xây dựng Nghệ An nói gì?”: Báo pháp luật Việt Nam tiếp tục
trao đổi nội dung thông tin liên quan đến dự án Khu nhà ở thâp tầng do Công ty
CP Trường Thịnh Phát làm chủ đầu tư. Theo Báo Pháp luật Việt Nam vì sao căn
BT3 – 03, căn BT4 – 03 đã được chủ đầu tư xây dựng xong phần thô, rồi mới
trình xin thẩm định, vậy tại sao Sở Xây dựng vẫn đồng ý chấp thuận cho phép
điều chỉnh? Sở Xây dựng còn cho phép Trường Thịnh Phát điều chỉnh thiết kế
cơ sở hàng loạt căn biệt thự và nhà liền kề khác ở dự án này tại các lô đất LK1 –
01 đến LK1 – 17 và BT4 – 01; BT1 – 04; BT2 – 02; BT2 – 01.
Báo Pháp luật Việt Nam (9/11) đăng bài “Sẽ di chuyển đường dây điện
cao thế ra khỏi khu vực công trình Viện KSND Thanh Chương”: trước thực
trạng Công trình Viện KSND huyện Thanh Chương (Thanh Chương - Nghệ An)
xây dựng dưới đường dây điện cao thế, Điện lực huyện Thanh Chương đã có
Thông báo gửi Chủ đầu tư dự án. Thông báo yêu cầu: dừng ngay việc thi công
tại vị trí nói trên. Đồng thời, Viện KSND huyện Thanh Chương báo cáo cấp trên
có kế hoạch thực hiện nâng khoảng cách pha đất tại vị trí nói trên.Thông báo đã
chỉ rõ các việc cần làm để đảm bảo an toàn cho quá trình thi công. Tuy nhiên,
sau gần 3 tháng phát đi thông báo mọi việc vẫn chưa được khắc phục. Sau khi có
thông tin phản ánh từ tòa soạn Pháp luật Plus, lãnh đạo Điện lực tỉnh Nghệ An
đã có những chỉ đạo sát sao đơn vị chuyên môn kiểm tra, xử lý. Đồng thời phối
hợp với Chủ đầu tư xử lý dứt điểm tình trạng.
* Một số thông tin khác
Báo biên phòng (4/11) đưa tin “Nghệ An: Tặng quà cho học sinh các
trường học ở địa bàn biên giới: Ngày 4-11, Đồn Biên phòng Nhôn Mai và Đồn
Biên phòng Mỹ Lý, BĐBP Nghệ An phối hợp với Công ty Cổ phần thương mại
và xây dựng Chu Gia Phát (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) và các nhà hảo tâm
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tổ chức trao tặng 90 chiếc chăn và 6 bộ đèn năng lượng mặt trời cho các trường
học trên địa bàn.
VnExpress (5/11) đăng bài “Kỹ sư cơ khí làm máy trợ thở xách tay”:
Năm 2020, Hồ Xuân Vinh (34 tuổi), huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, bắt tay vào
nghiên cứu tạo ra máy trợ thở xách tay. Thiết bị trợ thở di động gồm vỏ ngoài,
khối lọc, khoang chứa nước và khoang xử lý, vận hành nhờ hệ thống điều khiển
thiết kế với các phần tử nhỏ gọn. Sáng chế tích hợp ba chức năng điều chỉnh
được lưu lượng khí, nhiệt độ, độ ẩm luồng khí dương liên tục, giúp bệnh nhân
đường hô hấp thở tốt hơn. Máy có chế độ lọc sạch không khí bằng màng than
hoạt tính hoặc lớp nano, nhờ đó xử lý tránh tiếp xúc nguồn không khí trực tiếp
từ cộng đồng. Máy trợ thở hỗ trợ tốt cho những người có bệnh lý thông thường,
người già có bệnh đường hô hấp, con trẻ vào mùa đông. Thiết bị dùng pin hoặc
điện lưới để hoạt động do đó có thể dễ dàng di chuyển, sử dụng mọi lúc mọi nơi.
Anh cho biết thêm, chi phí sản xuất mỗi máy chỉ 2 triệu đồng. Máy trợ thở di
động cũng vừa được Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp bằng độc quyền sáng
chế số 20881w/SHTT-SC ngày 27/08/2021.
Báo Dân Việt (5/11) đăng bài “Nghệ An: Làng người Thái hơn 300
năm thơm phức mùi gỗ pơ mu giữa vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù
Hoạt”: Đi sâu vào vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt là làng Mường
Đán cổ - bản làng người dân tộc Thái được hình thành cách đây hàng trăm năm
trước. Thời gian làm đổi thay nhiều, nhưng vẫn còn đó nếp nhà sàn riêng biệt,
phong tục tập quán và những nét đẹp đặc trưng của người Thái cổ nơi đây. So
với những bản người Thái khác ở miền tây xứ Nghệ, rất ít nơi người dân dùng
những phiến gỗ sa mu lợp nhà. Xưa nay, việc lợp mái nhà gỗ sa mu được xem là
bản sắc của cộng đồng người Thái ở Mường Đán. Bởi không gian sinh tồn của
họ thường gắn liền với những đỉnh núi cao, nhiệt độ thấp hơn so với mức bình
thường. Xưa xung quanh Mường Đán là bạt ngàn những cánh rừng sa mu cổ
thụ.
Báo ảnh dân tộc và miền núi (4/11) đăng bài “Nghệ An lưu giữ giá trị
văn hóa truyền thống của các dân tộc trong nhà trường”: Nhiều trường học
trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn chú trọng, quan tâm và thường xuyên tổ chức
các hoạt động giáo dục đặc thù, trong đó ưu tiên giáo dục văn hóa của các dân
tộc. Qua đó cung cấp cho học sinh những tri thức, hiểu biết về văn hóa truyền
thống của các dân tộc trên quê hương mình.
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Chuyên trang infornet (10/11) đăng bài “Gian nan đường vào bản
làng Tri Lễ”: Mặc dù đường sá được đầu tư xây dựng, các đơn vị đang tiến
hành thi công nhưng việc di chuyển đến những bản làng ở huyện Quế Phong
(Nghệ An) vẫn rất nguy hiểm. Việc đi lại, đời sống của người dân còn gặp rất
nhiều khó khăn. Đường vào bản Nậm Tột, Huổi Mới đất đá gồ ghề, có những
đoạn xe lao dốc nhanh như “tên bắn”, có đoạn leo dốc phải chầm chậm nhích xe
từng mét. Xe nóng máy quá, phải dừng lại chờ nguội bớt hoặc dắt xe cuốc bộ để
mới tiếp tục hành trình... ua tìm hiểu của PV, tháng 12/2019, UBND tỉnh Nghệ
An có Quyết định phê duyệt dự án “Di dân khẩn cấp vùng thiên tai và đặc biệt
khó khăn biên giới xã Tri Lễ, huyện Quế Phong”. Dự án này do UBND huyện
Quế Phong làm chủ đầu tư, tổng giá trị dự toán gần 45 tỷ đồng. dự án này đang
được các nhà thầu tiến hành thi công, chủ yếu đi qua vùng địa hình núi cao, độ
dốc tự nhiên rất lớn, có chiều dài gần 4km.
Báo Nghệ An đưa tin: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho
biết, lực lượng đang thực hiện cứu hộ 1 tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn trên biển.
Đó là tàu cá NA 90111 TS do anh Nguyễn Văn Thảo, SN 1984, trú tại khối Tân
Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai làm thuyền trưởng.
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