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THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

Một số vấn đề nổi bật được báo chí quan tâm phản ánh
- Ủng hộ các vùng bị ảnh hưởng lũ lụt và thăm hỏi các thân nhân của 22
cán bộ, chiến sỹ hy sinh do lở núi ở Hướng Hóa.
- Nghệ An đổ gần trăm tỉ nạo vét luồng lạch, tàu cá vẫn mắc cạn.
- Sau 2 năm bị thu hồi, khu đất vàng của 'nữ đại gia' vẫn là bãi trống.
- Tại xã Diễn Thịnh huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An: Dự án trăm tỉ mòn
mỏi chờ bàn giao mặt bằng.
- Dự án kè đá gần 5 tỉ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng.
- Loay hoay tìm giải pháp cho dự án hàng chục tỉ đồng bỏ hoang.
- Các dự án di dời khẩn cấp vẫn trong tình trạng “đủng đỉnh”.
THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ
* Ủng hộ các vùng bị ảnh hưởng lũ lụt và thăm hỏi các thân nhân của
22 cán bộ, chiến sỹ hy sinh do lở núi ở Hướng Hóa
- Chiều 21/10, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) đoàn công tác của tỉnh Nghệ
An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi các thân nhân của 22 cán bộ, chiến sỹ hy sinh do lở
núi ở Hướng Hóa. Đi cùng đoàn còn có đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh...
Sau khi thăm hỏi, động viên các gia đình, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao quà với
tổng trị giá hơn 100 triệu đồng tới các thân nhân của 22 liệt sỹ.
- Sáng 22/10, lễ tang 22 cán bộ, chiến sỹ hy sinh vì bị núi lở được tổ chức
theo nghi thức Quân đội tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Lễ viếng từ 7h
đến 10h ngày 22/10. Lễ truy điệu và di quan từ 10h đến 11h. Về phía tỉnh Nghệ
An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến viếng, chia buồn cùng các gia đình liệt sỹ.
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Trong 22 cán bộ, chiến sỹ hy sinh thì có đến 8 người quê ở Nghệ An. Trong số
này, có những chiến sỹ chỉ vừa 19, 20 tuổi.
- Chiều 22/10, tại Quảng Bình, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí
Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã
vào thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ giúp đỡ nhân dân Quảng Bình, Hà
Tĩnh mỗi tỉnh 400 triệu đồng khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Cùng
dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Bộ CHQS tỉnh và Bộ đội Biên phòng Nghệ
An.
* Một số hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh
Sáng 27/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10
để thảo luận về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa
XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh
chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và
Hoàng Viết Đường; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị
Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội
HĐND tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh, Trưởng ban Pháp chế
HĐND tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng
UBND tỉnh.
- Sáng 27/10, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì
buổi giao ban Khối Nội chính tháng 10. Tại cuộc họp, các đại biểu tiếp tục cho ý
kiến về giải quyết dứt điểm các vụ án phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh đã được
Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Như: vụ việc liên quan dự án Minh Khang,
khu chung cư Trường Sơn, vụ việc vi phạm liên quan dự án hỗ trợ KT-XH cho
người Ơ Đu...
- Sáng 28/10, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến các bộ, ngành và địa
phương với WB về giải ngân kế hoạch vốn năm 2020. Đồng chí Trần Xuân Hà Thứ trưởng Bộ Tài chính, chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Ngân hàng Thế
giới (WB); lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương. Đồng chí Lê
Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì
tại đầu cầu Nghệ An.
- Sáng 23/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung- Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Thường kỳ tháng 10,
nghe và cho ý kiến vào các nội dung quan trong về phát triển kinh tế- xã hội tháng
11.
* Một số hoạt động nổi bật khác
- Sáng 22/10, Liên minh HTX tỉnh tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ
2020 - 2025.Tham dự đại hội, về phía Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có đồng chí
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Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ
An có đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;
các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Thị
Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy
Khối các cơ quan tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh. Đại diện lãnh đạo
HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
- Sáng 24/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã dự Lễ Khánh
thành Trường Tiểu học Hoàng Trù tại xã Kim Liên (Nam Đàn).
- Ngày 24/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Bùi Đình Long đã dự Lễ Khai trương đơn nguyên chạy thận nhân tạo
tuyến huyện đầu tiên tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn.
- Sáng 24/10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina tỉnh Nghệ An tiến hành
Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác
đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ
2020 - 2025, đồng thời bầu Ban Chấp hành hội khóa mới. Dự Đại hội có đại diện
lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina Việt Nam; Ủy ban MTTQ tỉnh và Liên
hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An.
- Chiều ngày 24/10, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 55
năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Tham dự buổi lễ, về
phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh
đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo TP Vinh. Về phía Bộ Y tế có
PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, PGS.TS
Trần Quý Tường - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, BS Nguyễn Đình Anh –
Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng.
- Sáng 26/10, đoàn công tác của UBND tỉnh Sơn La do đồng chí Nguyễn
Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND
tỉnh Nghệ An về một số kinh nghiệm phát triển công nghiệp chế biến nông sản.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan làm việc với đoàn.
Sáng 27/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình giảm
nghèo bền vững và phong trào thi đua “Nghệ An chung tay vì người nghèo Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.Các đồng chí: Võ Thị Minh
Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Đình
Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị.
(Tổng hợp từ Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An)
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KINH TẾ - ĐẦU TƯ
* Dự án – Đất đai
Thanhnien.vn (23/10) đăng bài “Nghệ An đổ gần trăm tỉ nạo vét luồng
lạch, tàu cá vẫn mắc cạn”. Dự án do UBND H.Quỳnh Lưu làm chủ đầu tư, có
tổng vốn hơn 96 tỉ đồng, gồm các hạng mục: nạo vét, xây dựng, lắp đặt biển
báo tín hiệu, đê bao bãi thải và sửa chữa bến neo đậu tàu. Theo đó, việc nạo vét
lạch Thơi (qua các xã Sơn Hải, Quỳnh Thọ và Quỳnh Ngọc, H.Quỳnh Lưu). Dự
án này được kỳ vọng sẽ là nơi neo đậu, tránh trú bão cho gần 300 tàu, thuyền
đánh cá có công suất 200 CV của ngư dân trong vùng. Đến cuối năm 2017, dự
án hoàn thành 2 hạng mục chính là nạo vét lạch và lắp biển báo tín hiệu dẫn
luồng. Ngư dân ở xã Sơn Hải cho biết, sau khi được nạo vét, hệ thống phao tiêu
có đèn tín hiệu hướng dẫn, khiến tàu thuyền vào ra rất thuận lợi. Thế nhưng, chỉ
8 tháng sau, con lạch (đoạn từ biển dẫn vào khoảng 800 m) bị bồi lấp hoàn toàn
khiến tàu cá không thể vào ra…).

Antt.vn (23/10) đăng bài “Sau 2 năm bị thu hồi, khu đất vàng của 'nữ
đại gia' vẫn là bãi trống”. Vi phạm Luật Đầu tư, chậm tiến độ, gia hạn nhiều
lần nhưng không thực hiện, Dự án đầu tư sản xuất, xuất nhập khẩu và tiêu thụ
máy tính, thiết bị viễn thông…bị UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định thu hồi.
Tuy nhiên ngay sau đó lại tiếp tục giao cho chủ đầu tư cũ và đến nay, sau hai
năm thu hồi vẫn là bãi đất trống. Việc làm của UBND tỉnh Nghệ An khiến dư
luận, các nhà đầu tư bức xúc. Phải chăng tỉnh nhà đã quá “ưu ái” cho DN của
nữ đại gia này? Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Mão - Phó Giám đốc
Sở Kế hoạch – Đầu tư Nghệ An cho biết: Sau khi thu hồi, đến nay khu đất này
vẫn chưa có có bất cứ quyết định nào về chấp thuận đầu tư dự án mới. Khi nào có
thông tin chính thức về dự án triển khai, chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí”.Như
vậy sau gần 2 năm thu hồi dự án Trung Thiên của nữ đại gia Chu Thị Thành,
UBND tỉnh Nghệ An vẫn để khu đất 10,45 ha bám mặt đường Sào Nam, TX Cửa
Lò hoang hóa, lãng phí. Phải chăng UBND tỉnh Nghệ An đã quá “ưu ái” khi
không thu hồi dứt điểm, làm các thủ tục đưa ra đấu giá mà tiếp tục giao cho Công
ty gia đình họ Chu tiếp tục làm dự án?
Baonghean.vn (23/10) đăng bài “Yên Thành: Bến xe bỏ hoang, 'bến cóc'
nhộn nhịp”. Chi hàng chục tỷ đồng để xây dựng bến xe, tuy nhiên đưa vào sử
dụng đã 3 năm qua nhưng Bến xe huyện Yên Thành lại rơi vào tình trạng bỏ
hoang, gây lãng phí tiền của đầu tư. Điều đáng nói, trong khi Bến xe huyện Yên
Thành bị bỏ hoang, thì cách đó không xa trên các trục đường Quốc 7B là các
"bến cóc” tự phát của các hộ gia đình kinh doanh xe khách lại hoạt động khá
nhộn nhịp. Các xe giường nằm đón, trả khách ngay đường Quốc lộ 7, lần chiếm
lòng lề đường, gây mất an toàn giao thông. Một số xe giường nằm còn chạy sai
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lộ trình, mang phù hiệu hợp đồng nhưng lại chạy tuyến cố định.Vấn đề đặt ra
hiện nay là cơ quan liên quan cần có giải pháp để đưa xe vào bến, tránh tình
trạng xe khách ra đường tự do bắt khách gây mất an toàn giao thông.Đại diện
Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết thêm: Đối với các nhà xe hoạt động trái
tuyến, vượt tuyến tại địa bàn huyện Yên Thành chúng tôi sẽ xác minh, kiểm tra
và kiên quyết xử lý, nếu các nhà xe không thực hiện vào Bến xe huyện Yên
Thành theo quy định chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng cắt tuyến, cắt lốt
theo quy định của pháp luật.
Baohaiduong.vn (23/10) đăng bài“Quá hạn báo cáo kiểm kê đất đai,
nhiều tỉnh vẫn ''dẫm chân tại chỗ''. Ngày 9.10 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi
trường một lần nữa đã mời đại diện lãnh đạo các địa phương, Sở Tài nguyên và
Môi trường 12 tỉnh, thành phố chậm tiến độ kiểm kê đất đai (Yên Bái, Điện
Biên, Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Nam, Thanh Hóa, Cần Thơ, Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Bình Định, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) đến trụ sở của Bộ để
làm việc.Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh
Ngân đã khẳng định công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng tới hoạch định phát triển kinh tế - xã hội ở
địa phương. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương cần
hoàn thành và gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày
20.10.Tuy nhiên, theo ông Bùi Văn Hải, Cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và
sử dụng đất đai, tính đến ngày 20.10, trong số 12 tỉnh, thành phố nói trên mới
chỉ có 3 tỉnh gửi kết quả về Bộ (là Yên Bái, Điện Biên, Thanh Hóa). "Đến chiều
tối 22.10, đã có thêm địa phương gửi báo cáo, song vẫn còn 7/12 tỉnh, thành
phố chưa báo cáo", ông Hải nói.
Congannghean.vn (23/10) đăng bài “Tại xã Diễn Thịnh huyện Diễn
Châu, tỉnh Nghệ An: Dự án trăm tỉ mòn mỏi chờ bàn giao mặt bằng”. Dự án
xây dựng nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại khu C (Khu công
nghiệp Thọ Lộc) tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu do Công ty TNHH
Mareep (doanh nghiệp Hàn Quốc) làm chủ đầu tư là dự án thu hút đầu tư nước
ngoài, được đầu tư hàng trăm tỉ đồng, dự kiến sau khi đưa vào hoạt động sẽ giải
quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Thế nhưng, sau
một thời gian dài triển khai, dự án vẫn dậm chân tại chỗ vì chưa được bàn giao
mặt bằng. Được biết, dự án Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại xã
Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu là một trong những dự án thu hút đầu tư của tỉnh
theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc
chuẩn bị đón làn sóng chuyển dịch đầu tư mới từ nước ngoài. Việc giải quyết
vướng mắc và bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án là nhiệm vụ quan
trọng của tỉnh để giữ uy tín của địa phương với nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo
tính nghiêm minh trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác
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bồi thường. Đề nghị UBND huyện Diễn Châu cần sớm có phương án giải
quyết, thậm chí có thể tiến hành cưỡng chế theo đúng với quy định tại Điều 71
của Luật Đất đai để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư; tránh làm ảnh
hưởng đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, cũng như ảnh hưởng đến môi
trường thu hút đầu tư của tỉnh nhà.
Congannghean.vn (25/10) đăng bài “Dự án kè đá gần 5 tỉ đồng chưa bàn
giao đã hư hỏng”. Dự án bờ kè chống sạt lở trên sông Lam (đoạn qua địa bàn xã
Tràng Sơn, huyện Đô Lương) có giá trị đầu tư gần 5 tỉ đồng, là một hạng mục
thuộc Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An có tổng mức đầu
tư gần 300 tỉ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án là vốn vay của Cơ quan hợp tác
quốc tế Nhật Bản (JICA) và một phần vốn đối ứng Trung ương do Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PNTT) quản lý.Về phía chủ đầu tư dự án,
ông Nguyễn Hào, Giám đốc Ban Quản lý dự án NN&PTNT Nghệ An (NAPMU)
cũng xác nhận việc hư hỏng bờ kè đá sông Lam, thuộc Dự án khôi phục, nâng cấp
hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An và cho biết: “Hạng mục kè này do Công ty TNHH
Hòa Hiệp thi công, được đầu tư khoảng 4,9 tỉ đồng. Chúng tôi đã đi kiểm tra, khi
nào hết lũ lụt, nắng ráo sẽ yêu cầu nhà thầu sửa chữa lại”.
Congannghean.vn (27/10) đăng bài “Loay hoay tìm giải pháp cho dự án
hàng chục tỉ đồng bỏ hoang”. Dự án Nhà máy nước xã Diễn Quảng, huyện Diễn
Châu trị giá gần 20 tỉ đồng, sau khi giải ngân gần 10 tỉ từ nguồn ngân sách Nhà
nước, dự án “đắp chiếu”, bỏ hoang từ nhiều năm nay. Trong thời gian này, có 3
học sinh sa vào hồ chứa nước của dự án, chết thương tâm. Thay vì tiếp tục hoàn
thiện, đơn vị thi công lại hiến kế cho một doanh nghiệp khác tiếp cận dự án theo
hình thức xã hội hóa, nhưng không mang tính khả thi. Dự án này do Công ty CP
Đại Việt, trụ sở tại xã Hưng Lộc (TP Vinh) thi công, khởi công xây dựng vào
tháng 9/2012 và dự kiến đưa vào sử dụng sau 12 tháng kể từ ngày khởi công. Tuy
nhiên, cho đến nay, hơn 8 năm trôi qua, công trình vẫn trong tình trạng “đắp
chiếu”. Nhiều hạng mục hoàn thành nhưng còn “phơi sương”, thậm chí một số
hạng mục đã có những dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Điển hình như nhà máy
nước Quế Phong được đầu tư hơn 41 tỉ đồng, nhà máy nước Hưng Thông (huyện
Hưng Nguyên) 25,8 tỉ đồng, nhà máy nước Minh Thành (huyện Yên Thành) 25 tỉ
đồng, nhà máy nước Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu) vốn đầu tư gần 18 tỉ đồng…
Tại một số dự án khác, đã hoàn thành nhưng chưa biết bàn giao cho ai vì chính
quyền cấp xã không thể vận hành, nếu bàn giao thì cũng sẽ “đắp chiếu”, dẫn đến
hư hỏng..
Baonghean.vn (28/10)đăng bài “Nghệ An: Các dự án di dời khẩn cấp
vẫn trong tình trạng “đủng đỉnh”. Nghệ An là một trong những địa phương
thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất mỗi khi mưa bão, nhiều địa bàn bị
tác động nặng nề cần di dời khẩn cấp. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần xây dựng dự
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án tái định cư ở các vùng có nguy cơ cao mang tính cấp bách, đảm bảo an toàn cho
người dân. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều dự án di dân khẩn cấp đang quá chậm,
gây bức xúc cho người dân. Đến thời điểm cuối năm 2019, trong số 16 dự án vùng
dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn thì mới chỉ có 4 dự án hoàn thành; 9 dự án
đang triển khai kéo dài, dang dở và 3 dự án chưa triển khai.Thiết nghĩ, các công
trình dự án di dân tái định cư đã xếp vào diện khẩn cấp thì các cấp, các ngành có
trách nhiệm cao hơn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, để đảm bảo an toàn cho
người dân trước mắt và về lâu dài là giúp người dân ổn định cuộc sống, tránh tình
trạng quyết định khẩn cấp, nhưng làm cứ từ từ như thời gian qua.
* Môi trường
Baotainguyenmoitruong.vn (22/10) đăng bài“Nghệ An: “Cuộc chiến”
bảo vệ môi trường sinh thái biển”. Thời gian qua, tình trạng người dân sử dụng
các công cụ để đánh bắt hải sản theo phương thức tận diệt trên biển đã gây ra
nhiều hệ lụy khôn lường. Các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc kiểm tra, bắt
giữ, xử lý nhiều trường hợp vi phạm Luật Thuỷ sản. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn
tái diễn khiến môi trường sinh thái biển bị đe doạ.Trước tình trạng nói trên, ngoài
việc quyết liệt ngăn chặn thì các cấp chính quyền cũng cần tăng cường phát huy
tốt vai trò của các tổ đồng quản lý nghề cá ven biển ở các địa phương trong việc
vận động ngư dân thực hiện tốt các quy định của nhà nước. Và, để môi trường
sinh thái biển không bị cạn kiệt thì ý thức của ngư dân đang hàng ngày trực tiếp
tham gia đánh bắt thuỷ hải sản phải được nâng cao để bảo vệ chính “nguồn
sống” lâu dài của mình.

* Giao thông
Baonghean.vn (25/10) đăng bài “Những cây cầu “già”, cầu tạm ở vùng
cao Nghệ An”. Những con đường, cây cầu có vai trò cực kỳ quan trọng trong
việc kết nối, thúc đẩy sự phát triển của miền Tây Nghệ An. Tuy nhiên, hiện nay,
nhiều cây cầu ở đây đã xuống cấp; nhiều nơi chưa có cầu, ảnh hưởng lớn đến việc
đi lại, giao thương của người dân. Cầu treo Xốp Nhị bắc qua sông Nậm Mộ là
điểm nút giao thông quan trọng của huyện miền núi Kỳ Sơn trong việc kết nối từ
Quốc lộ 7 đi các xã phía Bắc của huyện như Hữu Lập, Hữu Kiệm, Bảo Nam, Bảo
Thắng Cầu được xây dựng năm 1984, phục vụ việc đi lại, thông thương hàng hóa
cho khoảng 10.000 người dân của các xã nói trên. Cầu treo Xốp Nhị bị hư hỏng và
xuống cấp nghiêm trọng. Hệ cáp treo bị kéo lệch tâm, ma sát với thành cầu, tạo
nên những vết ăn sâu vào thành cầu. Hố neo cáp cũng bị sụt lún, nghiêng lệch. Ở
miền Tây Nghệ An, không riêng gì cầu treo mà còn rất nhiều cầu tạm dân sinh đã,
đang bị hư hỏng nặng nề, rơi vào tình cảnh “nay làm, mai hỏng". Tại bản Tùng
Hốc, xã vùng lõm Hữu Khuông, huyện Tương Dương cũng có một cây cầu như
vậy. Mùa mưa lũ về, miền Tây Nghệ An lại đang “khát” những cây cầu kiên cố để
đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.
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* Tổng hợp tin vắn trong tuần.

- Hiện nay trên địa bàn Nghệ An có 11 huyện tái phát bệnh dịch tả lợn
châu Phi: Kỳ Sơn, Tương Dương, Thanh Chương, Hưng Nguyên, TP. Vinh,
Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Anh Sơn, Yên Thành. Tuy nhiên,
ở mỗi xã số lợn bị nhiễm dịch không nhiều, chủ yếu là những nông hộ chăn
nuôi nhỏ lẻ.
- Thời gian gần đây, hàng loạt loại hình đa cấp huy động vốn nở rộ như
nấm sau mưa, len lỏi từ thành phố đến nông thôn để lôi kéo người tham gia.
Đặc biệt, trong những loại hình này mạng xã hội có tên là Vitae.một cán bộ
Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho rằng, việc mạng xã hội đưa
ra hứa hẹn chi trả tới 90% doanh thu cho người dùng là một điều cực kỳ phi lý.
Tỷ lệ doanh thu cao như thế này thường chỉ thấy ở các dự án lừa đảo như
Crowd1 (80%), MyAladdinzs (80%)... mà Bộ Công an vừa phát cảnh báo tới
người dân.
(Tổng hợp từ Baonghean.vn, Congannghean.vn, truyenhinhnghean.vn,)

VĂN HÓA - XÃ HỘI

* Thông tin về ủng hộ lũ lụt (Tổng hợp từ Baonghean.vn,
Congannghean.vn, truyenhinhnghean.vn).

- Để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, khôi phục lại sản xuất,
kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng và ngân hàng
nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình
Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đăk Nông, Lâm
Đồng thực hiện ngay một số nội dung công việc để hỗ trợ người dân khắc phục
hậu quả do mưa lũ. Cụ thể, đối với các tổ chức tín dụng khẩn trương rà soát,
tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện
pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ,
căn cứ khả năng tài chính xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi
phục sản xuất sau mưa lũ.
- Liên quan đến công tác hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do đợt
mưa lũ vừa qua, đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân với tấm lòng thơm thảo, lá lành
đùm lá rách đã quyên góp, ủng hộ, động viên bà con vùng ngập lụt vượt qua khó
khăn. Đặc biệt, ở Nghệ An có cụ ông 98 tuổi quyên góp 3 tấn gạo ủng hộ đồng
bào miền Trung. Đó là cụ ông Lê Văn Dỏng, năm nay đã 98 tuổi ở xóm Hồng
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Tâm, xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn, Nghệ An). Cụ đã trích một phần lương hưu, vận
động con cháu đang làm ăn xa được 40 triệu đồng mua 3 tấn gạo và một số nhu
yếu phẩm ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lụt.
- Sau 1 tuần phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau
lũ lụt, tính đến chiều 26/10, toàn tỉnh đăng ký ủng hộ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh Nghệ An là 47,294 tỷ đồng; trong đó tỉnh 6,224 tỷ đồng và huyện 41,070 tỷ
đồng.
- Cùng với người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó
có đồng hương Nghệ An đã triển khai các hoạt động từ thiện, vận động quyên góp
để giúp đỡ người dân các tỉnh bị ngập lụt ở miền Trung.
- Không chỉ ở Đài Loan, Hàn Quốc, Ukraina, Nga mà ở các quốc gia và
lãnh thổ khác trên thế giới, đồng hương Nghệ An cũng đang phát động phong trào
quyên góp, chung tay giúp đỡ người dân bị lũ lụt tại miền Trung. Những hoạt
động này có ý nghĩa thiết thực trong việc chia sẻ, động viên, tiếp thêm động lực để
bà con vùng lũ khắc phục khó khăn, vươn lên trong thiên tai, hoạn nạn.
- Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do
mưa lũ, học sinh ở Nghệ An đã quyên góp những cuốn sách giáo khoa cũ, những
tập vở mới và rất nhiều, rất nhiều những tấm lòng, tình cảm gửi đến những người
bạn của mình ở vùng lũ.Những món quà ý nghĩa đó đã được các Phòng Giáo dục
và Đào tạo cùng Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tập trung lại và dự kiến sẽ được
chuyển đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế vào thứ
Tư tuần tới.
- Liên quan đến công tác hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do đợt
mưa lũ vừa qua, đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân với tấm lòng thơm thảo, lá lành
đùm lá rách đã quyên góp, ủng hộ, động viên bà con vùng ngập lụt vượt qua khó
khăn. Đặc biệt, ở Nghệ An có cụ ông 98 tuổi quyên góp 3 tấn gạo ủng hộ đồng
bào miền Trung. Đó là cụ ông Lê Văn Dỏng, năm nay đã 98 tuổi ở xóm Hồng
Tâm, xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn, Nghệ An). Cụ đã trích một phần lương hưu, vận
động con cháu đang làm ăn xa được 40 triệu đồng mua 3 tấn gạo và một số nhu
yếu phẩm ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lụt.
- Sau 1 tuần phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau
lũ lụt, tính đến chiều 26/10, toàn tỉnh đăng ký ủng hộ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh Nghệ An là 47,294 tỷ đồng; trong đó tỉnh 6,224 tỷ đồng và huyện 41,070 tỷ
đồng.
- Cùng với người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó
có đồng hương Nghệ An đã triển khai các hoạt động từ thiện, vận động quyên góp
để giúp đỡ người dân các tỉnh bị ngập lụt ở miền Trung.
Không chỉ ở Đài Loan, Hàn Quốc, Ukraina, Nga mà ở các quốc gia và lãnh
thổ khác trên thế giới, đồng hương Nghệ An cũng đang phát động phong trào
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quyên góp, chung tay giúp đỡ người dân bị lũ lụt tại miền Trung. Những hoạt
động này có ý nghĩa thiết thực trong việc chia sẻ, động viên, tiếp thêm động lực để
bà con vùng lũ khắc phục khó khăn, vươn lên trong thiên tai, hoạn nạn.
- Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do
mưa lũ, học sinh ở Nghệ An đã quyên góp những cuốn sách giáo khoa cũ, những
tập vở mới và rất nhiều, rất nhiều những tấm lòng, tình cảm gửi đến những người
bạn của mình ở vùng lũ.Những món quà ý nghĩa đó đã được các Phòng Giáo dục
và Đào tạo cùng Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tập trung lại và dự kiến sẽ được
chuyển đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế vào thứ
Tư tuần tới.
* Pháp luật
Truyenhinhnghean.vn (28/10) đăng bài“Báo động tình trạng trộm cắp
lốp ô tô ở thành phố Vinh”. Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 10 năm 2020 tới
nay, trên địa bàn thành phố vinh liên tục xảy ra tình trạng bị mất cắp lốp xe ô tô.
Lợi dụng các xe ô tô đỗ qua đêm ngoài đường, nơi ít người qua lại. Các đối tượng
đã kê gạch và thực hiện hành vi trộm lốp xe ô tô. Thành phố Vinh được đánh giá
là có trật tự an toàn khá tốt, hiếm khi xảy ra tình trạng ăn cắp phụ tùng ô tô, cho
nên người dân vẫn chủ quan đậu xe ngoài đường và không có biện pháp bảo vệ xe.
Chính điều này làm cho những kẻ trộm cắp dễ dàng thực hiện hành vi của mình.
Được biết giá trị của lốp xe và lazang khá lớn, cho nên trước mắt người dân cần
nâng cao ý thức bảo vệ xe, nên tìm nơi đậu xe có bãi gửi, lắp các thiết bị chống
trộm và có camera an ninh.
* Tổng hợp tin vắn trong tuần
- Sáng 21/10, Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy chủ trì phối hợp
cùng Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an thành phố Vinh kiểm tra hành chính
quán bar Viktor (thuộc phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) phát hiện gần 100
người đang tập trung uống rượu bia, mở nhạc với âm lượng lớn, một số đối tượng
nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện, Phòng Cảnh sát Điều tra về tội
phạm ma túy đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý cơ sở kinh doanh và các đối
tượng theo đúng quy định của pháp luật.
- Tối 25/10, ông Phạm Ngọc Duyên - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân (Nghi
Lộc) xác nhận, trên địa bàn xã vừa phát hiện một nam thanh niên tử vong trong
rừng tràm. Tại hiện trường nạn nhân tử vong còn phát hiện 1 bao tải, trong đó có 3
con chó, 1 dây thòng lọng. Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện
một nam thanh niên tử vong trong rừng tràm tại xóm 1, xã Nghi Xuân. Ngay sau
đó, người dân đã thông báo đến chính quyền địa phương. Nhận tin báo, Công an
xã Nghi Xuân và Công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tra vụ việc. Được biết, nam thanh niên tử vong tên H. (SN 2001), trú tại xã
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Phúc Thọ (Nghi Lộc). Hiện Công an huyện Nghi Lộc vẫn đang tiếp tục điều tra
làm rõ vụ việc.
- Sáng 27/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc kỳ thi
học sinh giỏi tỉnh lớp 12. Có 2.127 thí sinh lớp 12 dự thi ở các môn Toán, Ngữ
văn, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Hóa học, Tin
học và Giáo dục công dân. Các thí sinh dự thi được chia thành 2 bảng. Bảng B
gồm các trường THPT thuộc 5 huyện miền núi cao là Con Cuông, Tương Dương,
Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong; các trường THPT ngoài công lập. Các trường
THPT còn lại thuộc bảng A.
(Baonghean.vn,
Dantri.com.vn,
Congannghean.vn,
truyenhinhnghean.vn,
baotainguyenmoitruong,
Tintuc.vn,
baogiaothong.vn, nguoiduatin.vn…đưa tin)

laodong.vn,
VOV.vn,

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Hảo
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Biên tập: Nguyễn Nữ Lan Oanh
Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản
Tổng hợp: Cù Thị Nguyệt Nga
Chuyên viên Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản
Mọi thông tin liên quan tới công tác quản lý nhà nước về báo chí xin
liên hệ Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (Sở Thông tin và Truyền thông
Nghệ An).
Địa chỉ: số 06, đường Trần Huy Liệu, Thành phố Vinh
Điện thoại: (0238). 8602244
Phát hành 200 bản tại Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An qua hộp thư
công vụ http://mail.nghean.gov.vn. Giấy phép xuất bản số 06/GP- STT&TT do
Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23 tháng 01 năm 2017.

Nguyễn Bá Hảo
29.10.2020
15:43:23
+07:00

Điểm báo Tuần 43

Page 11

