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Từ ngày 11/11/2021 đến ngày 17/11/2021

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỘI BẬT ĐƯỢC BÁO CHÍ QUAN TÂM PHẢN ÁNH
- Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù tỉnh Nghệ An với tỷ lệ 86,17% biểu
quyết;
- Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương;
- Kỷ niệm 91 năm Ngày Mặt trận Dân tộc thống nhất và ngày hội đại
đoàn kết toàn dân tộc năm 2021;
- Dự kiến đầu tư 1.037 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng hậu cần nghề cá;
- Dự kiến còn khoảng 2,74% hộ nghèo vào cuối năm 2021;
- Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.
THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

* Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An
- Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: Các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng về các giải pháp phục hồi và phát triển kinh
tế trong bối cảnh tình hình mới; các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để phục hồi, phát triển sản xuất, kinh
doanh. Phát biểu chất vấn, đại biểu Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu
Quốc hội khóa XV đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước ta đang gặp
nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, vị đại
biểu đoàn Nghệ An đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là “tư
lệnh” ngành tổng hợp, chủ trì tham mưu cho Chính phủ về phát triển kinh tế cho
biết, gói kích thích phục hồi kinh tế trong điều kiện hiện nay (nếu có) thì chính
xác là khi nào và sẽ có gì giống và khác nhau so với các gói hỗ trợ đã được thực
hiện trong các giai đoạn trước đây như thế nào.
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- Sáng ngày 13/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã biểu
quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát
triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế.
- “Nghệ An: Kỳ vọng bước phát triển đột phá nhờ có cơ chế, chính sách
đặc thù”: Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù tỉnh Nghệ An với tỷ lệ 86,17% biểu
quyết. Đại biểu Nguyễn Đức Thuận - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cho biết:
“Điều đặc biệt ở đây là tỉnh Nghệ An có quyền huy động các nguồn lực ở trong
nước từ các tổ chức tài chính và các tổ chức khác, còn vốn nước ngoài thì phải
vay qua Chính phủ. Tức là tạo sự chủ động cho các địa phương nhưng cũng
tránh được tình trạng vay tràn lan và kiểm soát nguồn vay từ nước ngoài”. Cùng
với mức trần dư nợ vay được nâng lên, hàng năm, Nghệ An sẽ được ngân sách
Trung ương bổ sung có mục tiêu không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất,
nhập khẩu kèm theo một số điều kiện cụ thể; được phân bổ thêm 45% theo tỷ lệ
phần trăm số chi tính theo định mức dân số…Với các nhà đầu tư, cộng đồng
doanh nghiệp, Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù cho Nghệ An lần này thực
sự ý nghĩa bởi thủ tục, thời gian đầu tư sẽ được rút ngắn khi tỉnh được giao thêm
quyền tự quyết trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp. Một đặc điểm
dễ nhận thấy, ở 6 nội dung trong Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù cho
Nghệ An đều hướng về thực tế nhu cầu phát triển, khơi dậy sức dân, động viên
doanh nghiệp, nhà đầu tư để tạo được nguồn lực mạnh mẽ. Ngay cả những phần
kinh phí tăng thêm của tỉnh ngoài việc tạo điều kiện để tập trung đầu tư kết cấu
hạ tầng thì đây cũng sẽ là nguồn lực để chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo,
khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao, phòng chống thiên tai, ứng phó với
biến đổi khí hậu… (Đài PTTH Nghệ An).
* Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa
XVIII tiếp xúc cử tri các địa phương
- Sáng ngày 15/11, đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Nam Đình
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê
Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri 8 xã thuộc cụm
Cát Ngạn (huyện Thanh Chương): Thanh Đức, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Cát Văn,
Thanh Nho, Thanh Hòa, Thanh Liên, Thanh Tiên.
- Chiều ngày ngày 15/11, các đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà:
Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường
trực HĐND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Thanh
Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng đã có
cuộc tiếp xúc cử tri 4 xã vùng Đại Đồng (huyện Thanh Chương). Tại buổi tiếp
xúc đã có 6 cử tri tham gia phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến
kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị.
- Sáng ngày 15/11, các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND
tỉnh Nghệ An khóa XVIII tiếp xúc cử tri các xã, phường: Quỳnh Xuân, Mai
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Hùng, Quỳnh Dị, Quỳnh Liên và Quỳnh Trang của thị xã Hoàng Mai. Tham dự
hội nghị có các đại biểu Quốc hội được bầu tại Tổ bầu cử số 3: Thái Thị An
Chung - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và ông Nguyễn Hữu An - Chủ tịch UBND thị xã Hoàng
Mai, đại biểu HĐND tỉnh
* Kỷ niệm 91 năm Ngày Mặt trận Dân tộc thống nhất và ngày hội đại
đoàn kết toàn dân tộc năm 2021
- Ngày 12/11, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc cùng bà
con nhân dân các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ.
- Sáng ngày 13/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân tộc, Báo
Nghệ An cùng lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện Tương Dương dự Lễ công bố
bản Phẩy, xã Xiêng My (Tương Dương) đạt chuẩn nông thôn mới và chung vui
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.
- Sáng ngày 13/11, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã về thôn 5, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn để
chung vui “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhân dân địa phương. Cùng
dự có đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh Nghệ An; Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đồng chí
lãnh đạo huyện Anh Sơn.
- Chiều ngày 14/11, cán bộ và nhân dân xóm C3, xã Thanh Đức (huyện
Thanh Chương) tổ chức kỷ niệm 91 năm Ngày Mặt trận Dân tộc thống nhất và
ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Đến chung vui với cán bộ, nhân
dân xóm C3 có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính ủy
Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.
- Sáng ngày 16/11, Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND UBMTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế
Nghệ An dẫn đầu đã đến thăm, động viên, tặng quà cho bà con nhân dân bản
Tông, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
tộc năm 2021.
- Chiều 16/11, Nhân dân xóm Hợp Bình, xã Khánh Hợp (Nghi Lộc) tổ
chức kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(18/11/1930 - 18/11/2021), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.
Dự chung vui với bà con xóm Hợp Bình có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện
Nghi Lộc.
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* Một số hoạt động nổi bật khác
- Sáng ngày 11/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ Tuyên
dương Học sinh 3 tốt, Học sinh 3 rèn luyện, Giáo viên, Giảng viên trẻ tiêu biểu
năm 2021. Giải thưởng “Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An” năm
2021 là những nhà giáo trẻ, bên cạnh thành tích xuất sắc về chuyên môn, có đạo
đức và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục; mỗi thầy cô giáo còn là những tấm
gương đầy nghị lực và yêu nghề, có những sáng kiến nổi bật trong quá trình
giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng phương pháp mới mang lại
hiệu quả tốt cho học sinh, sinh viên trong quá trình dạy và học.
- Sáng ngày 11/11, Chi nhánh VCCI Nghệ An phối hợp với Chi cục Thuế
Sông Lam II tổ chức đối thoại trực tuyến hỗ trợ về thuế. Chủ trì hội nghị từ điểm
cầu Nghệ An có đại diện lãnh đạo Chi nhánh VCCI Nghệ An, Cục Thuế tỉnh,
các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Dự hội nghị từ điểm cầu Chi cục Thuế Sông
Lam II tại thị trấn Hưng Nguyên (Hưng Nguyên) có đại diện lãnh đạo Chi cục
Thuế Sông Lam II. Tham gia diễn đàn đối thoại có gần 160 doanh nghiệp, hộ
kinh doanh cá thể trên địa bàn.
- Chiều ngày 11/11, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội
thảo “Giáo sư Tạ Quang Bửu với quê hương, đất nước”. Tham dự Hội thảo, về
phía Trung ương có GS Trần Văn Nhung -nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước; TS. Nguyễn Quân
- nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thiếu tướng, TS. Nguyễn
Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và các nhà nghiên
cứu đến từ các đơn vị nghiên cứu khoa học. Về phía tỉnh Nghệ An 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, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Nam Đàn và dòng họ Tạ
Quang.
- Chiều ngày 12/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc
Đoàn công tác của Vụ thị trường trong nước- Bộ Công Thương và Công ty CP
Dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce. Về phía đoàn công tác, có đồng
chí Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước- Bộ Công Thương.
- Sáng ngày 12/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 11.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn
Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND
tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh. Phiên họp đã nghe lãnh đạo Sở Y tế trình
bày dự thảo báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Nghệ An. PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế cho biết, đối với ba
làn sóng dịch trước, tỉnh Nghệ An chỉ ghi nhận 5 ca bệnh, trong đó có 4 ca bệnh
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được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1 ca bệnh tại TX. Hoàng Mai. Riêng làn
sóng dịch thứ tư, tính từ ngày đầu đợt dịch đến ngày 8/11/2021, toàn tỉnh đã ghi
nhận 2.730 bệnh nhân mắc Covid-19 tại 21/21 địa phương; số bệnh nhân đang
điều trị là 406 người, số bệnh nhân tử vong là 20 người.
- Sáng ngày 14/11, đã diễn ra Lễ trao học bổng “SCG Sharing the Dream
2021” nhằm chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Nghệ An và Công ty TNHH SCG Việt Nam trao tặng 50
suất học bổng cho 50 học sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn vươn
lên học giỏi; mỗi suất học bổng trị giá 4 triệu đồng. Những học sinh được trao
học bổng đều là những tấm gương vượt khó, truyền cảm hứng cho các bạn học
sinh tại tỉnh Nghệ An.
- Chiều ngày 14/11, tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, đồng
chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước,
cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thăm, trao tặng phao
cứu sinh đa năng cho ngư dân tỉnh. Cùng dự về phía tỉnh Nghệ An có các đồng
chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Nghệ An; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh, thị xã Cửa Lò.
- Sáng ngày 15/11/2021 tại thành phố Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao
Nghệ An tổ chức Hội thảo “Bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa
truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp trong hương ước, quy ước trên địa bàn
tỉnh Nghệ An”. Dự hội thảo có các ông: Hoàng Xuân Lương – nguyên Thứ
trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Hoàng Minh Thái - nguyên Vụ trưởng
Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Quốc Khánh – Phó trưởng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng
bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Nghệ An; đại diện Lãnh đạo các
ban ngành cấp tỉnh; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cùng gần 70 đại biểu đến
từ các cơ quan; các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.
- Chiều ngày 15/11, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh
hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2021. Dự lễ trao tặng có đồng chí Nguyễn
Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đình Long – Phó
Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh:
Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Thái Văn Thành – Giám đốc Sở
Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan. Trước đó,
ngày 01/4/2021, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 445/QĐ-CTN phong tặng
danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 917 nhà giáo trên địa bàn cả nước, trong đó Nghệ
An vinh dự có 34 nhà giáo.
- Sáng ngày 17/11, tại phiên họp thường kỳ tháng 10, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp, đô
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thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch
HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện một số ban Đảng Trung
ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban,
ngành liên quan.
THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Từ 18h00 ngày 11/11 đến 06h00 ngày 17/11, Nghệ An ghi nhận 444 ca
dương tính mới với COVID-19. Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn
tỉnh đã ghi nhận 3.282 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 804, Yên
Thành: 296, Nghi Lộc: 318, Quỳnh Lưu: 291, Diễn Châu: 247, Cửa Lò: 173,
Nam Đàn: 147, Con Cuông: 145, Hưng Nguyên: 140, Quế Phong: 88, Kỳ Sơn:
78, Quỳ Hợp: 81, Nghĩa Đàn: 77, Đô Lương: 65, Tân Kỳ: 62, Tương Dương: 60,
Quỳ Châu: 63, Thanh Chương: 52, Anh Sơn: 43, Hoàng Mai: 32, Thái Hòa: 20.
* Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là
36.253. Phát hiện 562 ca dương tính (558 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).
- Phong tỏa trên 500 hộ dân, truy vết gần 200 F1 của các ca nhiễm Covid
- 19 mới: Sáng ngày 13/11, Nghệ An ghi nhận 27 ca nhiễm Covid-19 mới, có 7
ca cộng đồng tại 4 địa phương gồm: Tương Dương, Nghi Lộc, TX. Cửa Lò và
Quỳnh Lưu.
- Xử lý trường hợp tự ý rời nơi cách ly để về tiêm vắc-xin: Ngày 13/11,
UBND xã Nam Cát, huyện Nam Đàn đang hoàn tất các thủ tục liên quan để xử
lý một trường hợp tự ý rời nơi cách ly y tế khi chưa có sự cho phép của cơ quan
chức năng. Cụ thể, vào khoảng 14h00’ ngày 11/11, qua công tác kiểm tra việc
chấp hành quyết định cách ly tại nhà, Công an xã Nam Cát, huyện Nam Đàn
phát hiện trường hợp T.N.H (SN 1983), trú tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc
không có mặt tại nhà ông B.V.T (SN 1977), trú tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn
(nhà bố vợ của T.N.H, là nơi tiếp nhận việc thực hiện cách ly y tế đối với
T.N.H). Qua xác minh được biết, anh T.N.H đã về tại quê xã Nghi Thuận (Nghi
Lộc) để tiêm vắc-xin mũi 2 từ lúc 8h00’ ngày 11/11.
- Chiều ngày 12/11, Sở Y tế Nghệ An đã có buổi làm việc với Bệnh viện
Ung bướu Nghệ An liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đây.
Ngày 18/10, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phát hiện ca nhiễm Covid-19 là
nhân viên y tế trong đơn vị. Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm, Bệnh viện Ung
bướu Nghệ An đã tiến hành cách ly, phong tỏa, khử khuẩn và lấy mẫu xét
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nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR cho nhân viên y tế, người lao
động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Trung tâm Xạ trị và Y học hạt
nhân. Bệnh viện khẩn trương tiến hành điều tra, truy vết, cách ly và lấy mẫu xét
nghiệm các trường hợp F1, F2, liên quan. Tổng số người cách ly, phong tỏa tại
đây là 278 người. Qua xét nghiệm, Bệnh viện đã phát hiện thêm 31 ca nhiễm
Covid-19 (26 bệnh nhân và 05 người nhà bệnh nhân đang điều trị) trong khu vực
cách ly (tầng 2), khoa Xạ (tầng 3), khoa Nội 1 (tầng 4).
- Sáng ngày 12/11, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
Nghệ An có cuộc họp khẩn với huyện Nghi Lộc bàn các giải pháp phòng chống
dịch Covid-19. Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ
huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
Nghệ An chủ trì buổi làm việc. Từ ngày 4/11 đến nay, toàn huyện đã xuất hiện
104 ca nhiễm Covid-19, tại 8 xã, thị trấn. Trong đó, xã Nghi Hoa có 41 ca; thị
trấn Quán Hành có 25 ca; xã Nghi Phương có 17 ca; xã Nghi Diên có 15 ca; xã
Nghi Đồng có 2 ca; xã Nghi Trường có 01 ca; xã Nghi Trung có 02 ca; xã Nghi
Kiều có 01 ca.
- 38 học sinh vùng cao Nghệ An phải đi cách ly tập trung vì xuất hiện F0
trong lớp: Chiều ngày 13/11, ông Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện
Tương Dương cho biết, địa phương đã lập 6 chốt kiểm soát, phong tỏa hoàn toàn
bản Nhôn Mai (xã Nhôn Mai), ngay sau khi xuất hiện 3 ca bệnh trong một gia
đình ở bản này. "Hiện nay bản Nhôn Mai được nâng mức độ lên cấp 4", ông
Nhất nói. Đến nay đã truy vết được 86 trường hợp thuộc diện F1 của cả 3 bệnh
nhân. Trong đó có 38 em học cùng một lớp với bệnh nhân. Toàn bộ F1 đã được
lấy mẫu xét nghiệm và chưa có kết quả. Cơ quan chức năng cũng đang đưa toàn
bộ F1 ra thị trấn Thạch Giám, cách đó chừng 150 km để cách ly tập trung.
- Ngày 13/11, Sở Y tế Nghệ An có văn bản thông báo cập nhật cấp độ
dịch theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế:
Theo đó, hiện toàn tỉnh có 9 xã thuộc 4 huyện được đánh giá ở cấp độ 4 (vùng
đỏ, nguy cơ rất cao), có 2 xã ở cấp 3, ngoài ra 424 phường, xã, thị trấn còn lại
trên địa bàn tỉnh thuộc cấp độ 1. Cũng trong văn bản này, Sở Y tế Nghệ An đề
nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở, các tổ
chức chính trị, đặc biệt các tổ Covid cộng đồng tăng cường công tác rà soát,
giám sát người trở về từ các vùng cấp độ dịch cấp 3, cấp 4 trên địa bàn tỉnh, tổ
chức cách ly, theo dõi sức khỏe, xét nghiệm theo đúng quy định tại Công văn số
5022/TTCH-SYT ngày 10/10/2021 của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống Covid19 tỉnh.
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- Từ ngày 15/11, học sinh lớp 12 của thành phố Vinh sẽ đi học trở lại: Sở
Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản về việc thực hiện phương án dạy học ứng
phó với dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vinh. Theo đó, căn cứ diễn biến
tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vinh và các ý kiến của đại diện
các trường THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Sở Giáo dục và Đào
tạo quyết định: Chuyển từ hình thức dạy học trực tuyến sang hình thức dạy học
trực tiếp kết hợp với trực tuyến cho tất cả học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố
Vinh, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 15/11/2021 đối với học sinh khối lớp 12 thuộc
địa bàn được xác định cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và nguy cơ trung
bình).
- Ngày 15/11, đoàn công tác do Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy
trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã đón đoàn cán bộ
quân y hoàn thành nhiệm vụ tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
Covid - 19. Đoàn Quân y BĐBP Nghệ An tăng cường cho các tỉnh phía Nam
gồm 30 đồng chí. Sau hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ tăng cường tại địa bàn
các tỉnh phía Nam, đội ngũ Quân y Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã khắc phục
mọi khó khăn, chủ động phối hợp với các lực lượng và địa phương triển khai
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần cùng quân và dân địa
phương dần kiểm soát sự lây lan dịch bệnh, đem lại bình yên cho nhân dân.
- Tròn 1 tháng 'mở cửa', Nghệ An phát hiện hơn 1.200 người mắc Covid19: Tính đến ngày 16/11, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận tổng cộng 3.212
người mắc Covid-19 kể từ đầu mùa dịch. Trong số này, có hơn 1.200 ca bệnh
được phát hiện trong vòng 1 tháng qua, kể từ khi tỉnh Nghệ An nới lỏng các biện
pháp phòng dịch.
(Thông tin tổng hợp từ báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An và một số cơ
quan báo chí khác)
KINH TẾ - ĐẦU TƯ
* Kinh tế
Báo Nghệ An (14/11) đưa tin “18.000 tấn cam Vinh sẽ được dán tem
truy xuất nguồn gốc”: Năm nay do nhiều trang trại ở vùng trọng điểm cam
Vinh tại Quỳ Hợp nhiều giảm chất lượng nên chỉ ước khoảng 30% sản lượng
cam Vinh được dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc. Nghệ An hiện có khoảng
5.300 ha cam, trong đó có gần 3.500 ha cho thu hoạch quả, năng suất bình quân
đạt khoảng 16 tấn/ha, dự kiến sản lượng 56.000 tấn quả. Như vậy, trong vụ cam
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này có khoảng 18.000 tấn cam được dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc cam
Vinh (tương đương khoảng 70.000 quả). Phần lớn sản lượng cam được dán tem
truy xuất nguồn gốc của vụ cam này tập trung nhiều ở Anh Sơn, Yên Thành,
Thanh Chương và một số sản lượng ở Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Con
Cuông. Đây là những diện tích cam mới, được người dân đầu tư hợp lý, chăm
sóc có kỹ thuật, nên chất lượng tốt, năng suất cao.
Báo Nghệ An (13/11) đăng bài “Nghệ An dự kiến đầu tư 1.037 tỷ đồng
nâng cấp hạ tầng hậu cần nghề cá”: Nghệ An hiện có 6 cảng phục vụ nghề cá
là Lạch Lò, Cửa Hội, Lạch Vạn, Lạch Thơi, Lạch Quèn và Lạch Cờn, trong đó
Cảng Cửa Hội được đầu tư đạt chuẩn cấp 1; Cảng Lạch Thơi, Lạch Cờn và Lạch
Quèn đang đầu tư để đạt chuẩn cấp 2, Cảng Lạch Lò và Lạch Vạn đang được đề
xuất đầu tư nên chưa xếp hạng. Hiện tỉnh có 4/4 cảng đã công bố mở cảng theo
quy định, trong đó 2/4 cảng là Cửa Hội và Quỳnh Phương được chỉ định có đủ
hệ thống xác định nguồn gốc thủy sản từ khai thác; 2 cảng và Lạch Vạn và Lạch
Lò đang được đề xuất đầu tư, nâng cấp. Trước đó, theo Nghị quyết số 35/NQHĐND ngày 12/12/2019 HĐND tỉnh, đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây
dựng hạ tầng dịch vụ nghề cá tại Lạch Quèn với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng để
cải tạo, nâng cấp, mở rộng cầu tàu chiều dài 462m, xây mới cầu tàu dài 45m
phục vụ cho tàu neo đậu tại xã Quỳnh Thuận; xây dựng tuyến kè kết hợp bến
neo tàu, chiều dài 272,57m; nạo vét luồng lạch và hệ thống phao tiêu tín hiệu có
chiều dài 3,579m.
* Dự án – Đầu tư
Báo Xây dựng (14/11) đăng bài “Nghệ An: Vướng giải phóng mặt
bằng, dự án Toyota Thái Hòa sau gần 3 năm vẫn “nằm” trên giấy”: Được
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu 2019, nhưng sau gần 3 năm, dự
án Trung tâm giới thiệu sản phẩm và dịch vụ sửa chữa bảo hành xe Toyota tại
phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An vẫn đang “nằm trên giấy”. Ông
Phan Văn Thục - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Thái Hòa
cho hay: “Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên đến nay, dự án
Toyota Thái Hòa vẫn chưa triển khai thi công được. Hiện, vẫn còn 3 hộ gia đình
cá nhân và 2 hộ đứng tên cho tập thể sản xuất chưa thống nhất phương án bồi
thường của chủ đầu tư. Đến nay, mới 11/16 hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường
(1.020 triệu đồng) đạt 64,3%”.
Báo điện tử Toquoc.vn (16/11) đưa tin “Nghệ An phê duyệt quy hoạch
khu đô thị rộng gần 40ha”: UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số
9

4278/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu
đô thị tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc rộng 37,2 ha. Tính chất, chức
năng là khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế và đầu tư xây dựng đồng bộ về
kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền
vững và bảo vệ môi trường.
* Một số thông tin khác
Báo Nghệ An (11/11) đăng bài “Nạn chuột hoành hành trên các nương
rẫy huyện biên giới Nghệ An”: Ông Vi Oanh - Trưởng phòng Nông nghiệp và
PTNT huyện Kỳ Sơn cho biết, huyện đã nhận được báo cáo của các xã về tình
trạng chuột cắn phá làm thiệt hại mùa màng trên các nương lúa, ngô của người
dân. Theo đó, diện tích trồng lúa sau xác minh 4.807 ha; trong đó diện tích bị
gây hại là 1.035 ha. Về cây ngô, diện tích bị chuột cắn phá gây hại là120ha/618
ha. Theo cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kỳ Sơn, nguyên nhân dẫn
đến tình trạng chuột phát hoại ngày một nhiều là do cơ cấu cây trồng, mùa vụ
nông nghiệp ngày càng đa dạng; cùng với đó là diện tích đất nương rẫy nhiều là
điều kiện thuận lợi để chuột trú ngụ sinh sản, phát triển nhanh. Trong khi đó, các
biện pháp phòng trừ hầu như không hiệu quả do địa hình rừng núi hiểm trở,
phần diện tích canh tác nương rẫy xa khu dân cư.
Báo Tin tức (11/11) đăng bài “Bảo tồn, xây dựng thương hiệu giống
lúa đặc sản của người Thái ở Na Loi”: Giống lúa tẻ thơm được người Thái ở
xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, lưu truyền, gieo trồng trên độ cao trung bình hơn 600
m so với mực nước biển. Giống lúa này thích nghi nhiệt độ trung bình khoảng
20 - 23 độ C và nguồn nước tưới từ các khe núi đá chảy ra rất sạch và mát. Đây
là giống lúa có hàm lượng dinh dưỡng cao, dẻo, khi nấu có mùi thơm đặc trưng,
vị đậm ngon nên gọi là tẻ thơm (“khẩu cháo hom”).Nhận thấy giá trị của giống
lúa này, xã Na Loi đã cùng với Sở Khoa học và Công nghệ giúp bà con phương
pháp xây dựng lúa tẻ thơm thành một sản phẩm đặc trưng, triển khai mô hình cải
tạo, khôi phục lại giống lúa tẻ thơm, lựa chọn được giống gốc, làm cơ sở phục
vụ cho sản xuất đại trà.
Báo Nghệ An (12/11) đưa tin “Nghệ An dự kiến còn khoảng 2,74% hộ
nghèo vào cuối năm 2021”: Đến hết năm 2021, tỷ lệ nghèo chung toàn tỉnh
Nghệ An sẽ còn khoảng 2,74%, giảm 0,68% so với đầu năm. Nghệ An đặt mục
tiêu đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm thêm từ 1-1,5%.
Hiện UBND các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn đang trong
quá trình tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều để thực
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hiện chính sách giai đoạn 2022-2025 (quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP
ngày 27/01/2021 của Chính phủ). Năm 2022, Nghệ An đặt mục tiêu giảm tỷ lệ
hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 1-1,5%, trong đó vùng miền núi từ 23%.
Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An (12/11) đưa tin “Dự kiến hết năm
2021, Nghệ An có 300/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới”: Dự kiến đến ngày
31/12/2021, toàn tỉnh có 300/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 26 xã đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 7 đơn
vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới.
Báo Tài nguyên và Môi trường (16/11) đăng bài “Nghệ An: “Siết
chặt” hoạt động khai thác khoáng sản”: Trước tình hình có nhiều vi phạm
trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, ngày
21/10/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 3892/QĐ-UBND thành
lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động
khoáng sản của các doanh nghiệp và trách nhiệm của UBND cấp huyện trong
công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đoàn kiểm
tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đất
đai, môi trường, chấp hành thiết kế mỏ, an toàn lao động, sử dụng vật liệu nổ
công nghiệp và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế và pháp luật khác có liên
quan tại một số điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An (16/11) đưa tin “UBND tỉnh Nghệ
An phê duyệt Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021 – 2025”: Chương
trình Khuyến nông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu góp phần
nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong
lĩnh vực nông nghiệp. Thay đổi mô hình kinh tế hộ sang mô hình kinh tế tập thể
hợp tác. Xây dựng các mô hình liên kết chuỗi giá trị cho các sản phẩm chủ lực
của tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn
thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Thúc đẩy tiến trình tái cơ
cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền
vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình
Khuyến nông giai đoạn 2021 – 2025 là 117 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân
sách tỉnh: 99 tỷ 100 triệu đồng, chiếm 84,7%; Kinh phí từ nguồn đối ứng: 17 tỷ
900 triệu đồng, chiếm 15,3%.
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Báo Nghệ An (16/11) đăng bài “Hàng trăm tàu cá Nghệ An mất tín
hiệu giám sát hành trình quá 10 ngày”: Theo tin từ Chi cục Thủy sản, sau khi
được tỉnh hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá, đến giữa
tháng 11/2021, đã có 1.132 trên tổng số 1.182 tàu cá có chiều dài lớn nhất trên
15 m theo quy định đã hoàn thành lắp đặt thiết bị. Theo quy định, các tàu cá trên
khi đi biển đánh bắt phải duy trì tín hiệu VMS 24h/24h. Tuy nhiên, qua theo dõi
của Trạm bờ và hệ thống giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản, trong tổng số
1.132 tàu đã lắp đặt VMS thì chỉ có 968 tàu duy trì tín hiệu VMS, còn 358 tàu cá
của tỉnh Nghệ An mất tín hiệu quá 10 ngày, chiếm 31%. Tại cuộc làm việc mới
đây với UBND tỉnh, ông Trần Đình Luân - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản
nhấn mạnh yêu cầu duy trì kết nối VMS là điều kiện để truy xuất nguồn gốc hải
sản khai thác và củng cố hồ sơ gỡ thẻ vàng EC.
VĂN HÓA - XÃ HỘI
* An ninh - Pháp luật
Báo Nghệ An (12/110 đưa tin “Vây bắt 'nữ quái' trong đêm, thu 18.000
viên ma túy tổng hợp”: Sáng ngày 12/11, Công an huyện Kỳ Sơn vừa phối hợp
với các lực lượng triệt phá thành công chuyên án mang bí số 111M, bắt 1 đối
tượng cùng 18.000 viên ma túy tổng hợp. Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, lực
lượng Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an thị trấn Mường Xén, Công
an xã Hữu Kiệm, đội phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An, phá thành
công chuyên án 111M, bắt quả tang Kha Thị Bảng, SN 1985, trú bản Na Chảo,
xã Hữu Kiệm, thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp.
Báo Nghệ An (16/11) đăng bài “Nghệ An phát hiện và khởi tố nhiều vụ
án tham nhũng”: Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 tại
phiên họp UBND tỉnh, lãnh đạo Thanh tra tỉnh cho biết, toàn ngành Thanh tra
tỉnh đã thực hiện 231 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra, phát hiện sai
phạm 49,5 tỷ đồng và 2.305 m2 đất; trong đó, kiến nghị thu hồi 43,7 tỷ đồng và
347 m2 đất. Đến nay đã thu hồi về Ngân sách Nhà nước 32,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ
74,5% và 347 m2 đất. Qua thanh tra cũng phát hiện 4 vụ việc có dấu hiệu tội
phạm, trong đó đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 2 vụ việc tại Hợp tác xã
nông nghiệp và dịch vụ Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa và tại Công ty TNHH một
thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An.
* Giao thông
Báo Dân sinh (11/11) đăng bài “Nghệ An: Người dân vật lộn với con
đường lầy lội như ruộng”: Tuyến đường này nằm giáp ranh giữa xã Tam Sơn,
12

huyện Anh Sơn và xã Bồng Khê, huyện Con Cuông có chiều dài 2km. Tuyến
đường được coi là huyết mạch giao thông chính của người dân 2 xã, với mật độ
phương tiện lưu thông rất lớn. Tuyến đường bị xuống cấp còn tiềm ẩn nguy cơ
xảy ra va chạm, tai nạn giao thông khi mỗi ngày có đến hàng trăm lượt phương
tiện tham gia giao thông qua lại. Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã
Tam Sơn, huyện Anh Sơn cho biết: "Địa phương đã nhiều lần sửa chữa bằng
cách rải cấp phối nhưng chỉ được một thời gian lại hỏng. Chúng tôi cũng đã kiến
nghị với các cấp chính quyền thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng đến nay
vẫn chưa được sửa chữa, nâng cấp”.
Báo Dân trí (11/11) đăng bài “Quốc lộ 7 - "Điểm nóng" sạt lở ở Nghệ
An”:Quốc lộ 7 có chiều dài 225 km, đi qua các huyện miền núi như: Anh Sơn,
Con Cuông, Tương Tương, Kỳ Sơn... với địa hình một bên núi, một bên sông,
địa chất tương đối phức tạp... dẫn đến hiện tượng sạt lở suốt thời gian qua.
Trong đó, đáng chú ý là tình trạng sạt lở núi mỗi khi xuất hiện mưa lớn, làm ảnh
hưởng đến an toàn giao thông cũng như người dân sống trong khu vực. Nhiều
đoạn đường trên tuyến đường này cứ mưa là sạt lở gây ách tắc giao thông như
đoạn qua dốc Chó, tại km 110+850, thuộc bản Bòng, xã Lạng Khê, huyện Con
Cuông. Ông Nguyễn Việt Phương - Chi Cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ
II.2 cho biết, tuyến quốc lộ 7 đi qua địa bàn các huyện nói trên đều có địa hình,
địa chất tương đối phức tạp, chủ yếu là dạng đất, lẫn đá phong hóa xếp lớp và
chịu ảnh hưởng hệ đứt gãy của sông cả nên thường bị sạt lở khi mưa lớn kéo dài.
Báo Dân trí (15/11) đăng bài “Xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải "vượt"
chốt CSGT”: Theo phản ánh của người dân huyện Yên Thành, trong thời gian
qua, tình trạng xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải "làm mưa, làm gió" trên quốc lộ
7B, 48E và các tuyến đường dân sinh…,làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc
sống người dân. Điển hình như tại điểm nối quốc lộ 7B hướng đi UBND xã
Nam Thành (huyện Yên Thành) vào các mỏ đá nguyên liệu mỗi ngày có hàng
trăm lượt xe chở đất đá chạy ngang qua đây gây ra tình trạng ô nhiễm môi
trường, mất an toàn giao thông nghiêm trọng… Không chỉ tại hai xã Nam Thành
và Đồng Thành, trong thời gian qua tình trạng xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải
"tung hoành" trên các tuyến quốc lộ 7B, 48E và các tuyến đường dân sinh gây ô
nhiễm môi trường, mất trật tự an toàn giao thông nghiêm trọng. Điều đáng nói,
những chiếc xe này nghênh ngang trên các tuyến đường, lưu thông qua ngay
cổng UBND huyện và trụ sở làm việc của Công an huyện Yên Thành, thậm chí
"vượt" chốt CSGT nhưng vẫn không bị xử lý triệt để.
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Báo Giao thông (16/11) đưa tin “Nghệ An: Cao điểm kiểm soát tải
trọng xe sau dịch, 1 tuần phạt nửa tỷ”: Ngày 4/11/2021, Thanh tra Bộ Giao
thông vận tải đã có Công văn số 926/TTr-PCN chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT các
tỉnh, thành phố trực thuộc TW trên cả nước mở "tháng cao điểm" (từ ngày
15/11/2021 đến 15/12/2021) kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ với yêu
cầu phải "xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về tải
trọng phương tiện đường bộ…. Chỉ sau 1 tuần thực hiện "tháng cao điểm",
Thanh tra Sở GTVT Nghệ An đã kiểm tra hàng trăm trường hợp có dấu hiệu chở
hàng quá tải, thay đổi kích thước thành thùng xe. Phát hiện, lập biên bản vi
phạm hành chính đối với trên 80 trường hợp vi phạm về tải trọng và kích thước
thành, thùng phương tiện; xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước số tiền trên
500.000.000 đồng; tước quyền sử dụng các loại giấy phép, tem kiểm định, phù
hiệu 28 trường hợp; gửi 26 thông báo đến các chủ xe, chủ doanh nghiệp cảnh
báo vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng để giáo dục răn đe.
* Một số thông tin khác
Báo Công thương (12/11) đăng bài “Kỳ Sơn - Nghệ An: Chăm lo cho
người dân hồi hương”: Kỳ Sơn là huyện miền núi xa nhất của tỉnh Nghệ An, có
tới hơn 80% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS). Theo chính quyền địa
phương, từ cuối tháng 4 đến nay đã có khoảng gần 7.000 người, chủ yếu là đồng
bào các dân tộc thiểu số trở về từ các tỉnh phía Nam. Chính vì vậy, việc chăm lo
đời sống, giải quyết việc làm cho bà con là bài toán nan giải. Ông Nguyễn Hữu
Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho rằng, những lao động trở về lần này
không phải là gánh nặng mà là nguồn lao động dồi dào cho địa phương. Nếu
không tạo được sinh kế bền vững cho bà con, thì dù đã tránh được dịch Covid19, người dân cũng sẽ bị “giặc” đói quật ngã... Vì thế trước mắt là phòng, chống
dịch bệnh, kế đến là tạo ra “cần câu” cho đồng bào…
Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp (12/11) đăng bài “Nghệ An: “Treo”
sinh mạng người dân bên miệng “hà bá”: Khu tái định cư không thể ở vì mới
thi công xong được đưa vào sử dụng một thời gian ngắn lại tiếp tục sạt lở khiến
hàng chục hộ dân phải neo mình trong các căn lều tạm chênh vênh bên dòng
Nậm Nơn. Đây là thực trạng đang xảy ra từ nhiều năm nay đối với 17 hộ dân
bản Minh Phương, Xốp Mạt, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An
do hậu quả của mưa lũ và cách triển khai nguồn vốn đầu tư, phương án thiết kế
khu tái định cư trước đó đã nảy sinh nhiều bất cập. Không có nơi an cư ổn định
lâu dài, hàng chục hộ dân ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương phải chấp
nhận "treo" sinh mạng của mình bên miệng "hà bá" suốt thời gian qua.
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Báo Tài nguyên và Môi trường (13/11) đăng bài “Diễn Châu (Nghệ
An): Ô nhiễm nghiêm trọng tại bãi rác Diễn Ngọc”: Từ nhiều năm nay tình
trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại bãi rác xã Diễn Ngọc (huyện Diễn
Châu) đang ngày đêm “hành hạ” người dân sống xung quanh. Tình trạng ô
nhiễm kéo dài đã nhiều năm nhưng hiện nay vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt để.
Bãi rác nằm sát với nghĩa địa của xã Diễn Ngọc, diện tích rộng lớn lên đến hàng
nghìn m2. Được biết, đây là bãi rác đã hình thành từ nhiều năm trước và thu nạp
một lượng lớn rác thải hàng ngày nên diện tích ngày càng mở rộng. Đầy đủ các
loại rác thải từ túi ni lông đến các loại bao bì, chai lọ thủy tinh, dầu mỡ thải cũng
như xác xúc vật chết. Ngoài ra, còn có cả găng tay y tế, các chai, lọ thuốc thuộc
rác thải y tế cũng được đổ lẫn với rác thải sinh hoạt.
Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An (15/11) đăng bài “Nghệ An hỗ trợ
52.042 lượt đối tượng với kinh phí hơn 76,5 tỷ đồng theo Nghị quyết 68”: Ông
Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, tính đến ngày 9/11,
tỉnh Nghệ An đã phê duyệt cho 68.172 lượt đối tượng (trong đó 63.024 đối
tượng thụ hưởng trực tiếp, hỗ trợ bổ sung cho phụ nữ mang thai và trẻ em là
5.148 đối tượng) được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP. Đến nay, UBND tỉnh
đã cấp kinh phí hỗ trợ cho 52.042 lượt đối tượng, kinh phí 76,572 tỷ đồng. Đối
với gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP, đến nay cơ bản Nghệ An đã hoàn
thành việc xác định số lượng giảm đóng cho 6.943 đơn vị, với 158.911 lao động,
kinh phí tạm tính được điều chỉnh (từ tháng 10/2021-9/2022) khoảng 85,6 tỷ
đồng. Đã chi trả hỗ trợ cho 147.196 người, số tiền 351,153 tỷ đồng.
Đài PTTH Nghệ An (15/11) đưa tin “Phạt 30 triệu đồng Tạp chí điện
tử Hòa nhập do hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích”: Ngày 11/11, Sở
Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã có Quyết định số 09 về việc xử phạt vi
phạm hành chính trong hoạt động báo chí hoạt động xuất bản đối với:Tạp chí
điện tử Hòa nhập - cơ quan ngôn luận thuộc Hiệp hội doanh nghiệp của Thương
binh và Người khuyết tật Việt Nam. Do tờ tạp chí này đã thực hiện hành vi vi
phạm hành chính: Thực hiện không đúng tôn chi, mục đích ghi trong giấy phép
hoạt động báo chí, không đúng giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước
gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng.” Cụ thể, đã đăng tải bài viết “Nghệ An: Công ty
đấu giá hợp danh An Trà My vì phạm quy định của Luật đấu giá tài sản” trên
Tạp chí điện tử Hòa nhập vào lúc 21h 43 phút 48 giây ngày 18/7/2020. Giao cho
ông Nguyễn Ngọc Quyết là người đại diện cho Tạp chí Hòa nhập để chấp hành
Quyết định xử phạt.
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