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Một số vấn đề nổi bật được báo chí quan tâm phản ánh
- Công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ủng hộ phòng chống Covid-19.
- Nghệ An: Chính quyền lấy đất người dân, không có quyết định thu
hồi, không đền bù.
Huyện Tân Kỳ - Nghệ An: 'Loạn' hoạt động khai thác và kinh doanh
cát sỏi tại xã Nghĩa Đồng.
- Phát hiện hoạt động khai thác cát sỏi trái phép trên sông Lam.
- 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tuần đầu thực hiện cách ly
xã hội tại Nghệ An.
- Dân tháo dỡ chùa Linh Sâm 'triệu đô' xây ‘chui’ trên đất di tích quốc
gia”.
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19 VÀ
SỰ ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG COVID-19
* Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Chiều 3/4, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các cơ quan báo
chí của tỉnh đánh giá và định hướng công tác tuyên truyền phòng chống
dịch.covid - 19. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị
Thu Hường – UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Nghệ An yêu cầu tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến để
phòng, chống dịch Covid-19: UBND tỉnh Nghệ An ban hành công văn hỏa tốc
gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan về
việc thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ phận một
cửa các cấp trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo an toàn cho các cá nhân, tổ chức khi
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đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh
(sau đây gọi tắt là Bộ phận một cửa) nhằm góp phần phòng, chống dịch Covid19 lây lan trong cộng đồng, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc
UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên
quan bố trí nhân sự hợp lý và áp dụng các biện pháp, các điều kiện cần thiết cho
việc phòng, chống lây nhiễm để phục vụ hiệu quả, thuận lợi đối với các trường
hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC trực tiếp; Tiếp tục tuyên
truyền, hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo địa chỉ:
dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ:
dichvucong.nghean.gov.vn; nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua
dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm giao dịch trực thuộc Bưu điện Nghệ An.
Chỉ nộp hồ sơ trực tiếp trong trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách để hạn chế
tối đa việc tổ chức, cá nhân phải đến trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải
quyết TTHC.
- Sáng 3/4, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh đã đi kiểm tra
việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp
phòng, chống dịch.
- Để kịp thời động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại một số khu cách
ly tập trung, ngày 4/4, đ/c Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm,
động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại một số khu cách ly tập trung trên địa
bàn tỉnh. Cùng đi có các đ/c trong BTV Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch
Ủy ban MTTQ tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy và đ/c Bùi
Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Chiều 4/4, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và đoàn công
tác của tỉnh đến thăm, tặng quà, kiểm tra khu vực cách ly tại huyện Quế Phong.
Cùng đi có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc tỉnh. Trong thời gian từ ngày 28/3 đến ngày 2/4, huyện Quế Phong đã tiếp
nhận 185 công dân của 5 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Bình và
Gia Lai về cách ly tập trung tại điểm Trường Dân tộc Nội trú THCS Quế Phong
(bản Na Cày, xã Tiền Phong).
- Chiều 7/4, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu
cách ly tập trung trên địa bàn Nghĩa Đàn. Cùng đi có đại diện UB MTTQ tỉnh,
sở NN&PTNT. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra tình hình nơi cách ly của
các công dân khu cách ly tập trung trường PTDT Bán trú THCS Nghĩa Mai.
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Huyện Nghĩa Đàn hiện có 2 khu cách ly tập trung đang có công dân cách ly là
tại trung tâm Y tế huyện với 115 công dân, trường PTDT Bán trú THCS Nghĩa
Mai với 47 công dân. Các công dân đều ở nước bạn Lào về, sức khỏe bình
thường, yên tâm thực hiện cách ly.
- Chiều ngày 7/4, Đoàn công tác huyện Quỳ Châu đã đến thăm và trao
tặng tiền hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid 19 cho Trung tâm Y tế huyện
Quỳ Châu. Trong thời gian qua, huyện Quỳ Châu đã làm tốt công tác phòng
chống dịch bệnh, tuyên truyền nhân dân nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ
sức khỏe của bản thân và cộng đồng; Triển khai phun 170kg hóa chất khử trùng
tại các cơ quan, đơn vị, chợ và những nơi công cộng trên địa bàn huyện; Cử 50
cán bộ gồm các ngành Công an, quân sự, Y tế tham gia phục vụ tại Khu cách ly
tập trung ở Đại học Y khoa Vinh.
- Ngày 7/4, đoàn công tác huyện Đô Lương đã đến thăm và tặng quà cho
đội ngũ y bác sỹ đang làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch
Covid-19 tại bệnh viện Đa khoa Đô Lương. Tính đến nay, bệnh viện đa khoa đã
điều trị và cách ly tập trung cho 11 đối tượng. Hiện tại vẫn có 2 bệnh nhân đang
thực hiện cách ly tập trung. Trong đó cử 1 bác sỹ, 1 y tá , 1 điều dưỡng phục vụ
trong khu cách ly 24/24 h và không được về nhà ít nhất trong vòng 14 ngày.
- Chiều 7/4, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các
khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Yên Thành. Cùng đi có đại diện lãnh
đạo Ủy ban MTTQ, Sở NN&PTNT tỉnh. Khu cách ly tập trung Trường trung
cấp nghề kỹ thuật Yên Thành hiện có 190 công dân từ nước bạn Lào và Thái
Lan về nước tránh dịch từ ngày 27/3.
- Sáng 8/4, các đồng chí Võ Thị Minh Sinh - UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBMTTQ tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm động
viên và chia sẻ với những khó khăn vất vả của đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm
phòng chống bệnh tật tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo sở y tế và các nhà tài trợ trong
việc cung cấp máy xét nghiệm Covid-19 của tỉnh.
- Sáng ngày 8/4, đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra chế
độ ứng trực và động viên các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập
trung huyện Anh Sơn.
- Chiều 8/4, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Nghệ An đã đi thăm và tặng quà cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các điểm
cách ly dịch CoVid-19 ở thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên.
- Chiều 8/4, Đoàn công tác gồm đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Bộ
CHQS tỉnh đã tới thăm, kiểm tra, động viên và tặng quà đội ngũ y bác sỹ, cán
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bộ, chiến sỹ tại khu cách ly công dân từ các nước trở về tại trường THCS bán trú
Châu Lý (Quỳ Hợp).
- Sáng ngày 8/4, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo UB MTTQ tỉnh và
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã đến thăm, động viên và tặng quà các công
dân cũng như lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung của huyện
Tân Kỳ.
* Ủng hộ phòng chống Covid-19
- Ngày 7/4, Ủy ban MTTQ thành phố Vinh đã tiếp nhận ủng hộ phòng
chống dịch Covid-19 từ các phường xã và các nhà hảo tâm. Chính quyền và
nhân dân phường Hà Huy Tập trao số tiền quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch
Covid - 19 cho UBMTTQ TP Vinh với số tiền 308,7 triệu đồng.
- Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, ngày 6/4, đại diện Tòa Giám mục
giáo phận Vinh, Trường Đại chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê và Giáo xứ Xã
Đoài đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc để ủng hộ
32.215.000 đồng.
- Sáng ngày 8/4, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Hưng Nguyên tổ chức trao
quà sinh kế cho hội viên phụ nữ; phát động 2 phong trào lớn:“Phụ nữ Hưng
Nguyên tăng gia sản xuất cùng chống Covid-19” và “Sử dụng hợp lý nguồn lao
động tại chỗ là yêu nước".
Báo Tin tức (05/4) đăng bài “Ấm áp tình người trong cuộc chiến chống
dịch COVID-19”: Tính đến ngày 1/4, tỉnh Nghệ An có hơn 7.000 người đang
được cách ly y tế tập trung. Khi các y bác sĩ, chiến sĩ đang căng mình ở tuyến
đầu, người dân cũng ý thức cao hơn trách nhiệm hậu phương, ủng hộ mọi mặt,
cả về sức người, sức của để cùng chung sức chống dịch. Ngày 25/3, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động chương trình "Toàn dân tham
gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19". Hưởng ứng lời kêu gọi, đến nay,
hàng chục cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã đóng góp được gần 32 tỉ
đồng ủng hộ chương trình. Bắt đầu từ ngày 25/3, người dân tại các huyện, thị
đến các xã, phường trong toàn tỉnh Nghệ An đều hưởng ứng lời kêu gọi cùng
chung tay chống dịch. Người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều, không chỉ
về vật chất mà còn hỗ trợ về cả tinh thần, sức lao động để cùng cả nước vượt
qua khó khăn, dịch bệnh.
Ngoài ra báo Nghệ An, báo Tuổi trẻ, báo Tiền phong, Đài PTTH Nghệ An,
báo Dân Việt và nhiều cơ quan báo chí khác cũng phản ánh về các hoạt động
quyên góp của bà con nhân dân cho các khu cách ly.
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Đài PTTH Nghệ An (08/4) đưa tin “Ủng hộ kinh phí vật chất trị giá 570
triệu đồng cho công tác phòng chống dịch trên biên giới”: Thời gian qua, các
cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm đã ủng hộ BĐBP tỉnh Nghệ An kinh phí và vật
chất phòng chống dịch (PCD) Covid – 19 trên biên giới với số kinh phí và vật
chất trị giá 570 triệu đồng. Trong đó, ủng hộ về tiền mặt hơn 100 triệu đồng.
Ủng hộ vật chất: 757 thùng mì và 600 gói phở ăn liền, 227 thùng nước đóng
chai, 28 thùng lương khô, 15.830 khẩu trang các loại, 9000 găng tay y tế; 580
chai dầu gió, 682 chai nước sát khuẩn, 200 lít hóa chất khử trùng, tiêu độc; 05
thùng bánh kẹo, 300 bộ quần áo bảo hộ, 2500 trứng gà, 40 hộp thịt hộp, 3400
xúc xích, 600 gói ngũ cốc; 10 thùng sữa TH; 24 bộ ấm chén, 100 gói trà… với
tổng trị giá 334.200.000đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã ủng
hộ trực tiếp tại các đồn Biên phòng: 84 thùng mì ăn liền, 500 trứng gà, 122kg cá
biển, 10 lít nước mắm, 5 lít mắm tôm; 5 thùng sữa, 4 thùng nước; 207 lọ xịt sát
khuẩn, 900 bánh xà phòng, 100 lọ tinh dầu tràm; 7500 khẩu trang các loại, 70 bộ
quần áo bảo hộ, 3 máy đo thân nhiệt với tổng trị giá 130.000.000đồng.
(Tổng hợp từ Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An)
* Công tác phòng, chống dịch Covid-19
Báo Nghệ An (03/4) đưa tin “Nghệ An trao giấy chứng nhận hoàn
thành thời gian cách ly cho 288 công dân”: Chiều 03/4, tại Đoàn An điều
dưỡng 40 Cửa Hội, Quân khu 4 phối hợp cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức bàn giao, trao giấy chứng nhận công dân hoàn
thành thời gian cách ly tập trung về các địa phương. Tham dự buổi bàn giao có
Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Phạm
Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.
Báo Thanh tra (03/4) đưa tin “Nghệ An tạm dừng hoạt động qua lại cửa
khẩu Thanh Thủy”: UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định tạm dừng các hoạt
động qua lại biên giới tại cửa khẩu chính Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An trong thời
gian từ 0h trong các ngày 3, 4, 5/4 đến 0h ngày 6/4. Trong một diễn biến khác,
thực hiện công văn của Bộ Ngoại giao về việc Chính phủ Lào tạm dừng hoạt
động xuất nhập cảnh đối với người tại tất cả các cửa khẩu quốc tế trên toàn quốc
kể từ ngày 30/3/2020 đến ngày 19/4/2020, ngày 1/4, UBND tỉnh ban hành công
văn gửi các sở, ban, ngành: BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, Y tế, Giao
thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Hải quan tỉnh, Ngoại
vụ; UBND các huyện: Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ
Sơn, Quế Phong về việc Chính phủ Lào thông báo tạm dừng hoạt động xuất
nhập cảnh đối với người tại các cửa khẩu quốc tế trên toàn quốc nhằm ngăn
chặn lây nhiễm, kiểm soát và sẵn sàng mọi mặt để chống dịch Covid-19. Tính
đến ngày 1/4/2020, các đơn vị trên tuyến biên giới bộ của BĐBP tỉnh đã thành
Điểm báo Tuần 14

Page 5

lập 66 tổ, chốt trên biên giới, trong đó có 55 tổ, chốt cố định và 11 tổ cơ động.
BĐBP tỉnh cũng đã điều động lực lượng của các đơn vị tuyến biển tăng cường
làm nhiệm vụ tại khu cách ly của các huyện biên giới.
Báo Nghệ An (04/4) đưa tin “Tiếp tục trao Giấy chứng nhận hết thời
hạn cách ly cho 132 công dân ở Nghệ An”: Sáng 4/4, Cục Chính trị Quân khu
4 phối hợp với Sở Y tế và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao Giấy chứng
nhận hết thời hạn cách ly đợt 2 cho 132 công dân hoàn thành thời gian cách ly
14 ngày tại khu vực cách ly Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội. 132 công dân
được bàn giao hoàn thành cách ly ngày hôm nay là các công dân Việt Nam từ
Lào và Thái Lan về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Cầu Treo và Cha
Lo vào ngày 20 - 21/3/2020 được đưa về cách ly tại Đoàn An điều dưỡng 40
Cửa Hội.
* Một số nội dung khác
- Phớt lờ lệnh cách ly, người dân Vinh vẫn tụ tập vui chơi, không đeo khẩu
trang: Sau 5 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã
hội phòng chống dịch COVID-19, tại các khu vui chơi, giải trí công cộng trên
địa bàn TP.Vinh, một số người dân bắt đầu có biểu hiện chủ quan khi vô tư tụ
tập vui chơi, hoạt động thể thao, lơ là việc đeo khẩu trang hay vẫn mở cửa kinh
doanh các mặt hàng không thiết yếu... Tại các điểm giải trí công cộng trên địa
bàn TP.Vinh như quảng trường Hồ Chí Minh, công viên Nguyễn Tất Thành,…
vẫn còn tình trạng người dân tập trung đông người vui chơi, hoạt động thể thao,
không đeo khẩu trang nơi công cộng. (báo Tiền phong, VOV, Đài PTTH Nghệ
An, Đài Truyền hình KTS VTC…)
Báo Nghệ An (04/4) đăng bài “Nhiều cửa hàng cửa hiệu 'không thiết
yếu' vẫn vô tư mở cửa”: Ngày thứ 4 thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính
phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, phần lớn
người dân Nghệ An đã có ý thức chấp hành. Tuy nhiên, ở một số địa phương
vẫn còn tình trạng mở ki - ốt kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu. ĐiỂN
hình như một số ki - ốt kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu ở xã Nghi
Xuân (Nghi Lộc), Nghi Hải (Cửa Lò) vẫn mở cửa hoạt động.
Báo Nghệ An (04/4) đăng bài “Nghệ An có thêm 1 phòng xét nghiệm
Covid-19, sử dụng kỹ thuật Realtime PCR”: Sáng 4/4, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng
- Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết: Được sự chỉ đạo của
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh
viện đã phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An chính thức
triển khai xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ngay tại đơn vị. Một lần máy xét
nghiệm có thể xét nghiệm được 90 mẫu, một lần máy chạy mất 96 phút. Mỗi
ngày, công suất tối đa của máy có thể xét nghiệm được 270 mẫu. Tuy nhiên,
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năng lực xét nghiệm của máy đang phụ thuộc lớn vào vấn đề tách chiết mẫu
bệnh phẩm hiện do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đảm nhiệm.
Báo điện tử VOV (05/4) đưa tin “Công an nhắc nhở người dân không
ra đường thực hiện giãn cách xã hội”: Trước đó, trong những ngày đầu thực
hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng tại
khu vực hồ điều hòa ở xã Hưng Lộc, TP Vinh người dân vẫn tập thể dục, đi
dạo… Trong chiều 5/4, lực lượng công an xã Hưng Lộc, TP Vinh đã triển khai
lực lượng tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân không về đây trong thời
gian cách ly. Các tổ công tác của UBND xã Hưng Lộc chốt chặn các ngả đường
xung quanh hồ, dùng loa phát thanh tuyên truyền các quy định trong Chỉ thị 16
của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, trực tiếp vận động, nhắc nhở những người
dân nâng cao ý thức chấp hành để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Nhờ
vậy, nhiều người đã quay trở về, hồ điều hòa bắt đầu vắng người.

KINH TẾ - ĐẦU TƯ

• Đất đai – Dự án
Báo Pháp luật Việt Nam (03/4) đăng bài “Nghệ An: Chính quyền lấy
đất người dân, không có quyết định thu hồi, không đền bù”: Năm 1991 ông
Nguyễn Hữu Ba, xã viên HTX Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An,
được HTX và UBND xã giao đất làm nhà tại xóm Đồng Nông. Gia đình ông Ba
khai hoang, thục hóa đất rừng và ở từ đó đến nay. Đến năm 2008, gia đình ông
Ba liên tục nhận được các giấy tờ, văn bản yêu cầu gia đình ông thu hoạch cây
cối, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao đất cho Cục Hậu cần Quân khu 4. Qua bức xúc,
ông Ba gửi đơn đến Bộ tư lệnh Quân khu 4 đề nghị làm rõ. Lúc này ông Ba mới
biết, vào năm 2006, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 305/QĐ.UBND, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE241726 cho Cục hậu cần Quân khu 4.
Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này có cả 3 thửa đất số 36, 39 và 49
do ông Nguyễn Hữu Ba đang quản lý, sử dụng. UBND tỉnh Nghệ An lấy 3 thửa
đất ông Ba cấp cho Cục hậu cần Quân khu 4 để xây dựng Làng quân nhân
nhưng không có quyết định thu hồi, không bồi thường.
Báo Tiền phong (09/4) đưa tin “Kiểm tra toàn diện dự án Công viên trung
tâm thành phố Vinh”: Sở Xây dựng Nghệ An vừa có văn bản đề nghị UBND
thành phố Vinh thành lập tổ kiểm tra, rà soát việc xây dựng và sử dụng các hạng
mục công trình tại dự án Công viên trung tâm. Tổ công tác có nhiệm vụ: Kiểm
tra, rà soát tình hình thực hiện xây dựng tại dự án Công viên trung tâm thành
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phố Vinh theo quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tổng hợp báo
cáo kết quả kiểm tra và tham mưu UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh Nghệ
An về dự án Công viên trung tâm thành phố Vinh. Theo kế hoạch, Tổ công tác
thực hiện kiểm tra toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án Công viên trung tâm thành
phố Vinh. Gồm quy hoạch qua các thời kỳ; hồ sơ thiết kế cơ sở của các hạng
mục công trình; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nghĩa vụ tài chính…
Thông tin này cũng được báo Xây dựng phản ánh.
* Khai thác khoáng sản
Báo Công lý (09/4) đăng bài “Huyện Tân Kỳ - Nghệ An: 'Loạn' hoạt
động khai thác và kinh doanh cát sỏi tại xã Nghĩa Đồng”: Xã Nghĩa Đồng
(huyện Tân Kỳ) là một trong những vùng có hoạt động khai thác cát, sỏi sôi
động và lâu đời. Tuy nhiên, việc khai thác và kinh doanh loại vật liệu này đang
còn tồn tại quá nhiều bất cập song chính quyền địa phương lại làm ngơ. Trên địa
bàn xã có 8 bến cát thì cả 8 bến đều không có giấy phép thủy nội địa và chỉ đang
thỏa thuận thuê đất với dân. Bên cạnh đó còn nhiều hệ lụy từ hoạt động khai
thác cát mà người dân đang ngày đêm phải sống chung. Theo ông Võ Duy Hiển
– Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết: “Cả 8 bến cát trên địa bàn của xã
Nghĩa Đồng đều chưa được cấp phép bến thủy nội địa và đang tự thỏa thuận
thuê đất của dân. Vấn đề khai thác cát sỏi là vấn đề nhức nhối của địa phương".
Báo Công an Nghệ An (03/4) đưa tin “Phát hiện hoạt động khai thác cát
sỏi trái phép trên sông Lam”: Lợi dụng thời gian cách ly xã hội do dịch Covid19, một số đối tượng đã lén lút tiến hành các hoạt động khai thác khoáng sản là
cát sỏi trái phép. Sáng 2/4/2020, lực lượng chức năng Nghệ An đã tiến hành
kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang các đối tượng có hành vi vi phạm tại địa bàn
giáp ranh giữa hai huyện Anh Sơn và Đô Lương. Tại hiện trường, lực lượng
chức năng đã thu giữ 1 máy xúc, 1 ô tô, đồng thời, phát hiện bắt giữ trên lưu vực
sông 3 thuyền vỏ thép dạng tự chế gắn máy nổ và hệ thống guồng bơm ống hút
để hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi trái phép. Mỗi thuyền có khối lượng
khoảng 8-10 m3 cát, sỏi. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi
phạm, đình chỉ hoạt động.
* Nông nghiệp
Báo Dân việt (04/4) đăng bài “Giá gia cầm hôm nay 4/4: Gà ế ẩm, dân
quay Clip rao bán trên "phây"”:Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19,
giá gia cầm nhiều nơi giảm mạnh, các chủ trang trại nuôi gà, vịt điêu đứng vì
không có đầu ra. Tại Nghệ An, một số hộ chăn nuôi đã mạnh dạn rao bán gà thịt
qua "phây" (mạng xã hội Facebook) nhằm giải quyết tình trạng ế ẩm, gỡ gạc
được đồng nào hay đồng đó. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lập – Phó Giám
đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An chia sẻ: "Dịch Covid–19 đã gây
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ảnh hưởng nặng nề đến các ngành kinh tế, trong đó có chăn nuôi gia cầm.
Nguyên nhân là do các nhà hàng, quán ăn, các công ty kinh doanh ẩm thực, các
hoạt động tập trung đông người đều phải đóng cửa nên gà vịt không có nơi tiêu
thụ nhiều như trước. Không còn cách nào khác, các trang trại, gia trại phải tìm
cách cố gắng duy trì đàn gà, khi dịch Covid-19 được khống chế, mọi hoạt động
trở lại bình thường thì sức tiêu thụ thực phẩm sẽ tăng trở lại".

VĂN HÓA - XÃ HỘI

* An ninh – Pháp luật
Báo Tuổi trẻ (09/4) đăng bài “Dân tháo dỡ chùa Linh Sâm 'triệu đô' xây
‘chui’ trên đất di tích quốc gia”: Cho rằng chính quyền chậm xử lý các sai
phạm tại chùa Linh Sâm xây ‘chui’ trên đất di tích quốc gia đền Hữu, người dân
xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương đã tháo dỡ công trình này. Theo báo cáo
của UBND huyện Thanh Chương gửi UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Công an tỉnh
Nghệ An, ngày 24-3, UBND xã Thanh Yên nhận được nguồn tin một số người
dân tập trung tại đền Hữu kèm theo một máy múc. Khi lực lượng công an xã
Thanh Yên đến hiện trường thì có khoảng 60-70 người cùng với máy múc đang
phá công trình chùa Linh Sâm đã xây dựng. Qua kiểm tra phát hiện 7 hạng mục
bị tháo dỡ như nhà tam bảo, nhà tổ, nhà tăng, nhà mẫu, cổng tam quan… Hiện
Công an huyện Thanh Chương đang vào cuộc điều tra vụ hủy hoại tài sản tại
chùa Linh Sâm.
Báo Công an Nghệ An (05/4) đăng bài “Thách thức chính quyền”: Ông
Nguyễn Văn Hồng trú tại xóm 7A, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên đã
chiếm dụng khu đất ở vùng Biển Nình - Đập sau thuộc xóm 7A, với diện tích lên
đến 10.244 m2 để xây dựng nhiều công trình kiên cố trước sự bất lực của chính
quyền địa phương. Theo đó, năm 2008, ông Nguyễn Văn Hồng có tờ trình xin
thuê lại diện tích đất nói trên để thực hiện mô hình xây dựng trang trại chăn nuôi
gia súc, gia cầm, thủy sản, cá lúa, nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nên chưa
có hợp đồng thuê đất. Việc này huyện Hưng Nguyên đã có kết luận, giao các
phòng chức năng ra quyết định thu hồi các quyết định, phê duyệt đã cấp cho ông
Hồng. Đến năm 2013, qua kiểm tra nhận thấy ông Hồng không thực hiện mô
hình mà tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng nhà ở và một số công trình trên đất là
trái với quy định của pháp luật về đất đai nên huyện Hưng Nguyên đã giao cho
Phòng Nông nghiệp và Phòng Công thương (nay là Phòng Kinh tế - Hạ tầng)
tham mưu để huyện này thu hồi, hủy bỏ các quyết định đã cấp cho ông Hồng.
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Tuy nhiên, không hiểu sao từ đó đến nay, hai đơn vị phòng, ban này đã không
thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Hưng Nguyên. Dẫn đến việc ông
Hồng đã tiếp tục xây dựng công trình, sai phạm nối tiếp sai phạm.
* Giao thông
Báo Giao thông (3/4) đưa tin “Nhóm thanh niên Nghệ An gây tai nạn
chết người rồi đưa xe đi bán”: Ngày 3/4, Công an huyện Con Cuông tạm giữ
Lô Văn Tập (SN 1975, trú tại xã Bình Chuẩn) và Kha Văn Tịnh (SN 1972, trú
tại xã Đôn Phục, cùng huyện Con Cuông) để làm rõ hành vi gây tai nạn giao
thông chết người rồi bỏ trốn. Trước đó, khoảng 8h30' ngày 27/3, anh Vi Văn Ơn
(SN 1986, trú tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông) điều khiển xe máy BKS:
37C1-092.59 đến đỉnh dốc Pù Huột thì bị một chiếc xe máy đi ngược chiều tông
trực diện, tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, nhóm người này điều khiển xe
máy bỏ trốn khỏi hiện trường.
Báo Công an Nghệ An (03/4) đưa tin “Phạt 39 triệu đồng một thầy giáo
uống rượu, điều khiển ôtô ngược chiều”: Ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao
thông đường bộ và đường sắt đối với ông Phạm V Đ. (SN 1978, trú huyện Tân
Kỳ). Trước đó, ông Đ. điều khiển lưu thông ngược chiều và có nồng độ cồn vượt
quá 0,4mg/lít khí thở (cụ thể là 1,267mg/lít khí thở). Với hành vi sử dụng bia
rượu khi điều khiển phương tiện, ông Đ đã bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng,
cùng 4 triệu đồng cho hành vi điều khiển xe đi ngược chiều. Ngoài ra, tài xế này
còn bị tước giấy phép lái xe 23 tháng. Được biết, ông Đ. hiện đang là giáo viên
của một trường THCS trên địa bàn huyện Tân Kỳ.
Báo Tuổi trẻ (07/4) đưa tin “Công an tổ chức vây bắt nhóm 'quái xế'
đầu trần lạng lách, đánh võng giữa phố”: Chiều 6/4, Đội Cảnh sát giao thông Trật tự Công an TP. Vinh đã triệu tập, lập biên bản xử phạt hành chính đối với 6
"quái xế" có nhiều vi phạm khi điều khiển xe máy trong thời gian cách ly theo
Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch COVID-19. Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, qua tuần tra kiểm soát,
Đội CSGT-TT Công an TP Vinh đã phát hiện một nhóm đối tượng gồm nhiều
thanh niên (cả nam và nữ) có độ tuổi trung bình 16-20 tuổi trú tại địa bàn TP
Vinh và số ít các vùng lân cận, có hành vi điều khiển xe máy với tốc độ cao,
lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường
chính tại TP.Vinh.
Báo Công an Nghệ An (07/4) đưa tin “Xử phạt 26 trường hợp vi phạm
lĩnh vực đường thủy”: Từ ngày 15/3 đến ngày 5/4 thông qua quá trình tuần tra,
kiểm soát Đội cảnh sát đường thuỷ thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ an đã
phát hiện xử phạt 26 trường hợp vi phạm lĩnh vực đường thủy. Trong quá trình
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tuần tra, các tổ công tác đã phát hiện 20 trường hợp tàu thuyền vi phạm các lỗi
như: Không có đăng kí, đăng kiểm; không có bằng lái tàu; sử dụng không đúng
công dụng của phương tiện; chở quá tải... Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản
xử phạt hành chính với số tiền trên 50 triệu đồng.
Báo Gia đình và Xã hội (07/4) đăng bài “Nghệ An: Ngang nhiên lập
“BOT” thu phí xe tải qua làng”: Hơn 3 năm nay, mỗi xe tải “lạ” ra vào con
đường thuộc bản Quang Thịnh (xã Tam Đình, huyện Tương Dương) đều phải
nộp phí. Đối với xe lớn là 20.000 đồng/lượt, xe nhỏ 10.000 đồng/lượt. Sự việc
này diễn ra trong thời gian dài nhưng các cấp chính quyền chưa hề có động thái
xử lý khiến nhiều tài xế bức xúc… Tại đầu con đường nhỏ từ QL7A dẫn vào 2
mỏ đá thuộc xã Tam Đình luôn có một người đàn ông đi qua đi lại chờ những
chiếc xe tải đi qua để thu "phí". Đối với những chiếc xe tải chở đá lớn nhỏ có in
dòng chữ Đại Nam, người gác chốt không thu. Đây là con đường dẫn vào 2 mỏ
đá duy nhất của xã Tam Đình nói riêng và huyện Tương Dương nói chung nên
lượng xe khá lớn.
Báo Nghệ An (09/4) đưa tin “6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tuần
đầu thực hiện cách ly xã hội tại Nghệ An”: Trong 8 ngày thực hiện cách ly xã
hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, lượng
phương tiện tham gia giao thông giảm, bởi vậy trật tự an toàn giao thông trên địa
bàn tỉnh ổn định, không xảy ra các trường hợp đột xuất khác. Trên địa bàn tỉnh
xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 1 người. So với cùng
kỳ năm 2019, giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương. Từ ngày 18/4, lực lượng CSGT đã tổ chức 4.555 ca tuần tra, kiểm soát với 1.500 lượt
CBCS, lập biên bản hành chính 510 trường hợp. Trong đó, người điều khiển xe
ô tô 193 trường hợp (xe khách 3 trường hợp, xe tải 158, xe con 29, taxi 3...),
người điều khiển mô tô - xe máy 317 trường hợp. Tạm giữ 2 xe ô tô, 63 xe mô
tô; đồng thời ra quyết định xử phạt 347 trường hợp, chuyển Kho bạc thu phạt
trên 300.000.000 đồng. Trong số này, 84 trường hợp vi phạm tốc độ, 6 trường
hợp vi phạm nồng độ cồn, 63 trường hợp không có giấy phép lái xe, 67 trường
hợp không đội mũ bảo hiểm...
* Một số thông tin khác
Báo Giao thông (07/4) đăng bài “Nghệ An: Thiếu vốn tôn tạo, nghĩa
trang liệt sĩ xuống cấp”: Nghĩa trang liệt sĩ Cồn Triên ở xã Thanh Khê, huyện
Thanh Chương nhiều ngôi mộ bị sụt lún, nứt nẻ, phần lớn các bia mộ đã mờ
không đọc được thông tin, địa chỉ của các liệt sĩ… Ông Nguyễn Khắc Tân, Chủ
tịch UBND xã Thanh Khê cho biết, nghĩa trang Cồn Triên được xây dựng từ
năm 1960, là nơi an táng của 96 liệt sĩ, trong đó có 16 liệt sĩ là người địa
phương, còn lại chủ yếu quê ở các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Hà Nam,
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Nam Định, Hà Nội. Hàng năm vào dịp 27/7 và lễ Tết, chính quyền địa phương
đều tổ chức viếng, thắp hương tri ân các liệt sĩ. Đồng thời, chính quyền địa
phương vẫn triển khai phương án bảo vệ, chăm sóc nhưng do kinh phí eo hẹp
nên chỉ sửa chữa nhỏ.
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