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           TUẦN 18     Từ ngày  28/4/2022 đến ngày  04/5/2022 

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT ĐƯỢC BÁO CHÍ QUAN TÂM PHẢN ÁNH 

 

- Các hoạt động nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 

- Thông tin về chuyến thăm và làm việc của đồng chí Vương Đình Huệ - 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2022; 

- Tiếp tục thông tin về triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; 

- Thông hầm Trường Vinh nối Thanh Hóa với Nghệ An trên cao tốc Bắc 

Nam; 

- Huyện Nghi Lộc đạt chuẩn Nông thôn mới; 

- Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đề xuất tháo gỡ khó khăn; 

- Giảm án, tha tù trước thời hạn cho 14 phạm nhân dịp 30/4; 

- Nghệ An đón hơn 700.000 lượt khách du lịch dịp nghỉ lễ. 

 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ 

  * Thông tin về hoạt động của Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh 

- Ngày 28/4, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh đã có các cuộc giám sát tại 

các đơn vị: Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam -Hàn Quốc và 

Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An. Dự cuộc giám sát có đồng chí 

Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND 

tỉnh. 

- Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2022), sáng 28/4, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 

tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì dâng hoa, 

dâng hương. Cùng dự có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị 
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Quân khu, Thủ trưởng Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và lãnh đạo các phòng, ban 

cơ quan Quân khu 4.  

* Thông tin về chuyến thăm và làm việc của đồng chí Vương Đình 

Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt 

Nam 

- Chiều 30/4, huyện Nghi Lộc long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp 

hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đền thờ và lăng mộ Nguyễn Xí; Di tích 

lịch sử Quốc gia Địa điểm Cầu Cấm và công bố huyện đạt chuẩn Nông thôn 

mới. Dự lễ, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có đồng chí Vương Đình Huệ - 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Về 

phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch 

HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 

cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, 

địa phương. 

- Sáng ngày 01/5, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và vinh dự đón 

nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Dự lễ, về phía lãnh đạo Đảng và Nhà 

nước có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: 

Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên 

BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên BCH 

Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự lễ còn có hàng trăm cựu cán bộ, 

giáo viên, học sinh của Trường THPT Nguyễn Duy Trinh qua nhiều thế hệ. 

Trong đó có các đồng chí: Tiến sỹ Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương 

Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch 

UBND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Trung - nguyên Thứ trưởng Bộ KH&ĐT. 

* Một số thông tin nổi bật khác 

- Sáng ngày 28/4, đoàn kiểm tra cải cách hành chính do đồng chí Trần 

Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc 

với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam. Xác định tầm quan trọng của công tác 

cải cách hành chính (CCHC), Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã 

kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC, lồng ghép nội dung 

cải cách trong các Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ Ban và cơ quan cấp trên tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 29/5/2020 của 

Đại hội Đảng bộ Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
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- Sáng ngày 28/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với 21 

huyện, thành, thị về tình hình kết quả thực hiện Nghị định 03 được Chính phủ 

ban hành năm 2019 về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, 

đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn. Đồng 

chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh chủ trì hội nghị. 

- Sáng 28/4, UBND Tỉnh tổ chức họp để cho ý kiến về công tác triển khai 

chuẩn bị tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chủ trì. 

Chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022 và “Liên hoan Tuồng và Dân 

ca kịch toàn quốc” gắn kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ 

được tổ chức tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn vào 

20h00 ngày 17/5. 

- Sáng ngày 29/4, Liên minh HTX tỉnh tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm và 

biểu dương các Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX, Quỹ tín dụng nhân dân là nữ 

tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2022. Về dự buổi tọa đàm có các đồng chí: 

Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê 

Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. 

- Sáng 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 

năm 2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 

ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. 

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các 

đồng chí đại diện một số ban Đảng Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và một số sở, ngành liên quan. 

- Chiều ngày 29/4, lãnh đạo thành phố Vinh đã có buổi làm việc với Tổ 

Tư vấn phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An. Tại buổi làm việc, các thành 

viên tổ tư vấn đã phân tích, dự báo, hiến kế và đề xuất một số vấn đề cốt lõi 

trong định hướng phát triển thành phố Vinh như: Cần có cái nhìn tổng thể, có 

mục tiêu về chức năng, vai trò của TP Vinh trong tương lai; cần xây dựng bản 

sắc, đặc thù riêng của TP Vinh như là đào tạo nhân tài, đổi mới công nghệ cao; 

xây dựng Vinh là đô thị sân bay, đô thị cảng biển khi mở rộng không gian vùng; 

Có những sáng kiến mang tính đột phá trong thu hút đầu tư như thu hút nguồn 

lực của doanh nghiệp, doanh nhân là người Nghệ An. 

- Sáng ngày 2/5 (tức ngày 2/4 âm lịch), chùa Đại Tuệ xã Nam Anh, huyện 

Nam Đàn đã tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2566. Đây là một trong những 

chùa tổ chức lễ Phật đản sớm ở Nghệ An. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc 

Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo 

tỉnh, lãnh đạo các huyện Nam Đàn, Tương Dương, Nghi Lộc; các chư tăng ni 

cùng đông đảo bà con phật tử gần xa. 
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(Thông tin tổng hợp từ báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An và một số cơ 

quan báo chí khác). 

KINH TẾ - ĐẦU TƯ 

* Thông tin về các dự án  

Báo Đại đoàn kết (28/4) đăng bài “Khu tái định cư… 10 năm không 

bóng người?”: Năm 2010, hàng chục hộ dân ven hồ Vực Mấu và ven sông Mai 

Giang tại 2 xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Trang đứng trước nguy cơ ngập lụt. UBND 

huyện Quỳnh Lưu đã quyết định dựng 2 khu TĐC này để di dời người dân lên 

khu vực cao hơn. Theo số liệu khảo sát, cả 2 xã có tổng hơn 110 hộ cần phải di 

dời. Tổng diện tích TĐC gần 10ha chia đều tại 2 xã. Sau hơn 2 năm xây dựng, 

khu TĐC khá khang trang rộng hơn 5ha tại xã Quỳnh Thắng hoàn thành hạ tầng 

gồm đường, mương thoát nước, điện, nhà văn hóa cộng đồng. Đến nay khu TĐC 

này vẫn bỏ hoang, chưa có hộ dân nào đến sinh sống. Bãi đất rộng hơn 5ha đã 

được đầu tư hơn 10 tỷ đồng để làm hạ tầng trở thành nơi chăn bò, tập kết và 

phơi ván gỗ của một chủ cơ sở chế biến gỗ tràm ở gần đó. Nhà văn hóa cộng 

đồng xây xong bỏ hoang đã xuống cấp. Khu TĐC xóm 5, xã Quỳnh Trang (nay 

thuộc thị xã Hoàng Mai) với diện tích rộng hơn 4ha cũng lâm vào hoàn cảnh 

tương tự.  

Báo Nghệ An (28/4) đưa tin “Thông hầm Trường Vinh nối Thanh Hóa 

với Nghệ An trên cao tốc Bắc Nam”: Hầm Trường Vinh thuộc gói thầu XL01, 

dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Nghi Sơn - 

Diễn Châu với tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng. Hầm đi qua núi Mồng Gà 

nối từ địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đến xã Quỳnh 

Vinh, TX. Hoàng Mai, Nghệ An. Hầm được thiết kế gồm 2 ống hầm, mỗi ống 

03 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ (giai đoạn hoàn thiện 100 km/giờ), khổ hầm 

12,5m. Được khởi công từ tháng 7/2021, sau hơn 8 tháng thi công liên tục, đến 

thời điểm hiện tại các hạng mục nổ đào hầm nhánh trái do Tập đoàn Đèo Cả 

đảm nhận cơ bản hoàn thiện. Các công nhân đã không quản ngày đêm đảm bảo 

tiến độ được giao.  

Thông tin này cũng được Đài PTTTH Nghệ An, báo Giao thông và nhiều 

cơ quan báo chí khác phản ánh. 

Đài PTTH Nghệ An (29/4) đưa tin “Nghệ An duyệt kế hoạch chọn nhà 

thầu dự án đường nối Vinh - Cửa Lò”: Giai đoạn 1 của Dự án đường nối Vinh 
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- Cửa Lò có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2017-

2021, có chiều dài toàn tuyến 10,8km, điểm đầu nằm ở nút giao với Đại lộ Lê 

Nin, thành phố Vinh; điểm cuối giao với trục đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. 

Dự kiến cuối tháng 5/2022 sẽ đấu thầu rộng rãi chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 

số 6 thi công xây dựng nền mặt đường và công trình trên tuyến và hệ thống điện 

chiếu sáng, đèn tín hiệu (dự toán 1.242,653 tỷ đồng); Gói thầu số 7 cây xanh (dự 

toán 112,959 tỷ đồng) và Gói thầu số 8 tư vấn giám sát thi công (dự toán 8,011 

tỷ đồng). 

Báo Tuổi trẻ (30/4) đưa tin “Nghệ An ra ‘tối hậu thư’ bàn giao mặt 

bằng sạch cao tốc Bắc – Nam”: Ngày 30-4, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An 

Nguyễn Đức Trung đã có thông báo kết luận liên quan đến công tác giải phóng 

mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh này. 

Ông Trung yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã phải tập trung quyết liệt, 

ưu tiên giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành công tác bồi thường 

giải phóng mặt bằng dự án như cam kết. Trường hợp nếu địa phương nào không 

hoàn thành thì chủ tịch UBND huyện đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Theo thống kê, tại thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, 

Diễn Châu và Hưng Nguyên hiện còn 99 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng kịp 

thời. Trong trường hợp nếu không thống nhất thì tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi 

công theo quy định; hoàn thành chậm nhất trước ngày 20 và 30-5. Ngoài nhà 

cửa các hộ dân, tại các địa phương có cao tốc Bắc - Nam đi qua vẫn còn hàng 

trăm mét hệ thống điện trung thế, hạ thế; đường ống nước và các công trình hạ 

tầng kỹ thuật chưa được di dời. 

* Kinh tế 

Tạp chí Môi trường và Đô thị (29/4) đăng bài “Nghệ An: Dấu ấn nổi 

bật xây dựng nông thôn mới tại huyện Nghi Lộc”:  Huyện Nghi Lộc đã đạt 

được những dấu ấn nổi bật trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

Những thành tựu về xây dựng NTM đã tạo nên sự thay đổi sâu sắc, cơ bản, toàn 

diện về chính trị, kinh tế - xã hội và chất lượng của cuộc sống, môi trường ở khu 

vực nông thôn. Quang cảnh về sự phát triển của huyện Nghi Lộc sau thời gian 

thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM. Nguồn vốn đầu tư cho chương 

trình NTM của huyện Nghi Lộc lên đến 6.047.000 triệu đồng, trong đó ngân 

sách nhà nước 2.352.283 triệu đồng, chiếm 38,9 %; Từ nguồn vốn trên, huyện 

Nghi Lộc đã xây dựng kết cấu kinh tế - xã hội đến, cuối năm 2020 toàn huyện có 

29/29 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100% 29/29 xã đạt 

100%.  
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Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An (02/5) đưa tin “Nhiều diện tích lúa 

Xuân đổ rạp do mưa lớn”:  Do ảnh hưởng của mưa to, gió lớn xảy ra từ ngày 

1/5, hơn 40 ha lúa Xuân của huyện Yên Thành đã bị đổ rạp. Ông Lê Văn Hồng - 

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho biết: Vụ xuân này, 

huyện Yên Thành gieo cấy trên 12.000 ha lúa. Đợt mưa lớn từ ngày 1/5 đã làm 

hơn 40 ha lúa xuân ở Yên Thành bị đổ rạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất. 

Các xã có diện tích lúa đổ nhiều gồm Bắc Thành, Nam Thành, Liên Thành… 

Huyện đã chỉ đạo các xã có diện tích lúa đổ cần khẩn trương huy động lực lượng 

để khơi thông dòng chảy trên hệ thống kênh tiêu, tháo kiệt nước trong ruộng, 

dùng vật liệu để dựng, buộc lại lúa đổ. 

Báo Nghệ An (03/5) đăng bài “Chuyển đổi số - cơ hội và thách thức đối 

với doanh nghiệp Nghệ An”:  Chuyển đổi số là một trong những giải pháp giúp 

doanh nghiệp vượt qua khó thách thức “hậu” đại dịch Covid-19. Tại Nghệ An, 

từ những mô hình, giải pháp có tính thử nghiệm dò đường của một vài doanh 

nghiệp, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu mang lại thành công. Tại Nghệ 

An, chuyển đổi số ở khối kinh tế và doanh nghiệp có mặt sớm nhất trong lĩnh 

vực ngân hàng, tiếp đó là lĩnh vực giao thông khi các công ty ứng dụng phần 

mềm chữ ký số hay cấp giấy phép lái xe của cơ quan có thẩm quyền ngay sau 

khi hoàn thành thi sát hạch tại các cơ sở đào tạo. Đến nay, sau hơn 2 năm, ứng 

dụng chuyển đổi số đã trở nên phổ biến, dễ hiểu và mang lại hiệu quả thiết thực 

hơn. Từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hiệu quả do ứng 

dụng chuyển đổi số mang lại nên tốc độ chuyển đổi số của doanh nghiệp Nghệ 

An ngày càng nhanh và mạnh hơn. Từ yêu cầu, tốc độ chuyển đổi số của doanh 

nghiệp đã tạo ra áp lực buộc khối cơ quan nhà nước phải chuyển đổi thủ tục 

hành chính phục vụ doanh nghiệp. Mặc dù chưa có đánh giá chính thức về kết 

quả chuyển đổi số nhưng thực tế cho thấy, doanh nghiệp có điều kiện, tiên 

phong thì ứng dụng rộng và sâu hơn, hiệu quả rõ nét hơn; doanh nghiệp vừa và 

nhỏ thì nên chọn việc, công đoạn phù hợp… 

Báo Nghệ An (30/4) đăng bài “Nghệ An gấp rút triển khai các chương 

trình tín dụng theo Nghị quyết 11”: Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình 

phục hồi phát triển kinh tế - xã hội được xem là chủ trương lớn của Đảng và Nhà 

nước ta. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, Nghệ An đang khẩn trương triển khai, 

nhiều địa phương cũng đã tiến hành giải ngân cho vay. Xác định được vai trò, 

tầm quan trọng của chính sách, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 

821/UBND-TH ngày 09/2/2022 chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp 

tham mưu tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của 

Nghị quyết ngay từ những ngày đầu tháng 2/2022. Ngân hàng Chính sách xã hội 
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Nghệ An (NHCSXH) đã tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi theo 

Nghị quyết số 11 của Chính phủ, đồng thời phối hợp với các tổ chức Chính trị 

xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, sẵn sàng 

giải ngân kịp thời khi được giao vốn; đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng 

hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách. Với tinh thần khẩn 

trương quyết liệt, bước đầu, một số huyện đã giải ngân vốn vay theo Nghị quyết 

11. 

Cũng liên quan đến nội dung này, Đài PTTH Nghệ An đưa tin “Các địa 

phương giải ngân vốn theo Nghị quyết 11 của Chính phủ”. 

* Thông tin khác 

Báo Vietnamplus (28/4) đưa tin “Đóng điện treo dây mạch 2 đường 

dây 220kV Thanh Hóa-Nghi Sơn-Quỳnh Lưu”: Vào lúc 1h 3 ngày 28/4, Ban 

Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã hoàn thành đóng điện 

treo dây mạch 2 đường dây 220kV Thanh Hóa-Nghi Sơn-Quỳnh Lưu trên đường 

dây 220kV Thanh Hóa-Vinh. Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 

là chủ đầu tư; NPMB quản lý điều hành dự án; Công ty CP Tư vấn xây dựng 

điện 1 tư vấn thiết kế; Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành. Dự án có 

quy mô kéo dây dẫn ACSR 330/43 với chiều dài 82km, gồm 67 khoảng néo từ 

Trạm biến áp 220kV Ba Chè đến Trạm biến áp 220kV Nông Cống, Trạm biến 

áp 220kV Nghi Sơn, Trạm biến áp 220kV Quỳnh Lưu; xây dựng, lắp đặt mới 1 

ngăn lộ 220kV tại Trạm 220kV Ba Chè; lắp đặt rơle bảo vệ so lệch dọc mới tại 

ngăn lộ 274 Ba Chè, 271, 273 Nghi Sơn để phù hợp với đầu đối diện. 

Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập (28/4) đăng bài “Nghệ An: Doanh 

nghiệp xuất khẩu hàng hóa đề xuất tháo gỡ khó khăn”: Tại Hội nghị đối thoại 

doanh nghiệp và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu năm 2022 do UBND tỉnh Nghệ 

An tổ chức, các doanh nghiệp đã phản ánh giá nhiên liệu tăng gây ảnh hưởng rất 

lớn đến hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, cước phí tăng cao, các lô hàng xuất 

khẩu lợi nhuận rất thấp, thậm chí là không có lợi nhuận nhưng doanh nghiệp 

cũng phải làm để giữ mối quan hệ với khách hàng. Do đó, các doanh nghiệp đề 

nghị UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó 

khăn, như: Có các chính sách phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vấn đề 

thiếu hụt nguồn nhân lực; hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm của các doanh nghiệp; 

thành lập câu lạc bộ kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh…   

Liên quan đến thông tin này, báo Nghệ An (03/5) đăng bài “Kịp thời tháo 

gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu”. 
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Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (02/5) đăng bài “Nghệ An: Hàng 

chục ha đất rừng đã được cấp sổ đỏ “bỗng dưng” biến mất”: Nhiều năm qua, 

những hộ dân bị mất đất rừng ở xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương đã nhiều 

lần yêu cầu trả lại sổ đỏ nhưng đến nay mọi chuyện vẫn chưa được xử lý, trả lời 

một cách rõ ràng, dứt điểm. Thời gian gần đây, có thông tin một số hộ dân ở xã 

Thanh Thủy, huyện Thanh Chương xảy ra tranh chấp đất rừng ở tiểu khu 1000, 

thuộc khu vực rừng Khe Bể Nồi. Tại khu vực này, trước đây, có 4 hộ dân được 

giao đất theo Nghị định số 2-CP, ngày 15/1/1994 của Thủ tướng Chính về giao 

đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào 

mục đích lâm nghiệp (gọi tắt là Nghị định 02) và theo Nghị định số 

163/1999/NĐ ngày 16/11/1999 của Chính phủ về giao đất, cho thuê đất lâm 

nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích 

lâm nghiệp (gọi tắt là Nghị định 163) với thời gian sử dụng 50 năm. Khi thực 

hiện chủ trương cấp sổ đỏ đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình đã được giao đất 

theo Nghị định 02 và Nghị định 163 thì 4 hộ dân nói trên không được cấp sổ đỏ, 

diện tích đất của họ được người khác sử dụng và canh tác, dẫn đến tranh chấp 

đất đai giữa các hộ dân. 

VĂN HÓA - XÃ HỘI 

* Thông tin về kỳ nghỉ lễ 30/4-01/5 và hoạt động mở cửa du lịch 

Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An và các cơ quan báo chí khác đã có 

nhiều tin, bài phản ánh không khí kỳ nghỉ lễ 30/4-01/5 và các hoạt động kích 

cầu, mở cửa du lịch. Cụ thể: 

- “Nghệ An: Tàu xe 'cháy vé' trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5”: Trong ngày 

29/4, ngày cuối cùng làm việc để bước vào kỳ nghỉ lễ, các nhà ga, bến xe trên 

địa bàn Nghệ An dường như không còn chỗ trống trước lượng hành khách tăng 

đột biến. Cụ thể, tại ga Vinh, trong tối 29/4 có khoảng 3.000 khách trở về ga 

Vinh, trong đó có nhiều người về quê hoặc chọn Nghệ An là điểm du lịch lý 

tưởng trong kỳ nghỉ lễ. Đặc biệt các tuyến NA1, NA3, NA7... đều đã cháy 100% 

vé. Theo chiều đi, xuất phát từ ga Vinh đi các tỉnh thành khác cũng có trên 2.000 

vé trong tối 29/4.  Theo đại diện Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết: Số 

lượng khách đi tàu tăng gấp 5 lần so với ngày thường (trung bình ngày thường 

dao động từ 500 - 700 hành khách), dịp nghỉ lễ này cũng là thời điểm lượng 

khách đông nhất trong vòng 1 năm qua kể từ thời điểm dịch Covid - 19 xuất 

hiện ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách. Không chỉ nhà ga, các xe 

khách đi các tỉnh thành cũng đồng loạt cháy vé trong ngày 29/4. Theo thống kê 

từ Bến xe Bắc Vinh, toàn bến hiện quản lý 180 xe khách các loại, trong đó 80% 
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số xe đã hoạt động trở lại từ đầu tháng 4, hầu hết các xe đều đã cháy vé trong 

dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, trong đó nổi bật nhất là các tuyến Vinh - Hà Nội, 

Vinh - Đã Nẵng, Vinh - Huế, Vinh - TP. HCM không còn chỗ trống. 

- “Nghệ An: Ngày cuối nghỉ lễ, hành khách chật kín nhà ga, sân bay”: 

Trong ngày 3/5 - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, tại bến xe, ga tàu, sân bay trên 

địa bàn Nghệ An đều tấp nập hành khách. Người dân ùn ùn rời quê để trở lại nơi 

làm việc sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, bên cạnh đó cũng có nhiều khách du lịch trở về 

nhà sau khi kết thúc kỳ nghỉ dưỡng tại Nghệ An. Đại diện Bến xe Bắc Vinh cho 

biết: Do ngày 3/5 là ngày cao điểm nhất trong kỳ nghỉ lễ nên 100% xe tại bến 

đều hoạt động và đều kín khách. Trung bình mỗi xe 35 hành khách, riêng trong 

ngày 3/5 có khoảng 4.000 khách xuất phát từ bến xe. Đặc biệt, các tuyến Vinh - 

Hà Nội, Vinh - Đà Nẵng, Vinh - TP. HCM không còn chỗ trống. Ông Cao Ngọc 

Tuấn - Trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết: Theo thống kê có khoảng 

3.000 hành khách lên tàu trong ngày 3/5, là ngày có số lượng khách lớn nhất 

trong kỳ nghỉ lễ. Đơn vị đã phải huy động thêm nhân viên để phục vụ tốt nhất 

nhu cầu đi lại của người dân. Giá vé cũng được niêm yết công khai tại nhà ga 

hoặc trang mua vé tàu trực tuyến của đường sắt Việt Nam để hành khách lựa 

chọn tàu, toa, số ghế cũng như thời điểm khởi hành phù hợp. 

- Nghệ An đón hơn 700.000 lượt khách du lịch dịp nghỉ lễ:  Trong 4 

ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Nghệ An đón khoảng 712.000 lượt khách du lịch, 

doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 855 tỷ đồng. Các khách sạn từ 3-5 sao ở thị 

xã Cửa Lò và một số điểm du lịch ở Diễn Châu, Con Cuông đạt công suất 90-

100%; nhiều khu, điểm du lịch trong tỉnh như hoạt động vượt công suất. Tính 

đến chiều 3/5, các hoạt động kinh doanh và tham quan, du lịch đều được kiểm 

soát, không có vi phạm gì đáng tiếc xảy ra. Công tác an ninh, trật tự được đảm 

bảo, các khu điểm du lịch tổ chức đón tiếp, phục vụ du khách an toàn về người 

và tài sản. Các đơn vị kinh doanh du lịch chấp hành tốt các quy định của pháp 

luật và công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Đảo chè Cầu Cau hút khách dịp nghỉ lễ: Sau một thời gian dài "vắng 

lặng vì dịch bệnh, đảo chè Cầu Cau, huyện Thanh Chương lại tiếp tục hút khách 

đến tham quan. Có thể nói, dù đảo chè Cầu Cau còn khá hoang sơ, chưa có 

nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí, nhưng vẻ đẹp tự nhiên, tươi xanh, trong lành vẫn 

luôn hấp dẫn du khách. Dịp nghỉ lễ này, nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh đã 

chọn đảo chè Cầu Cau làm điểm dừng chân. Dịp này, một số dịch vụ ăn uống, 

đạp thuyền, cho thuê trang phục... trên đảo chè cũng có cơ hội khởi sắc. Giá cho 

thuê trang phục để chụp ảnh là 30.000 đồng/bộ. Giá đi thuyền cũng "nhỉnh" hơn 

trước đây.  
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- Nhiều cựu thanh niên xung phong hành hương về Khu Di tích lịch 

sử Truông Bồn trong dịp lễ: Ngày kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước, nhiều du khách chọn “địa chỉ đỏ” Truông Bồn làm điểm 

đến để hiểu thêm về những gian khổ, hy sinh và tinh thần anh dũng, quật cường 

của thời đánh Mỹ. Về với Truông Bồn có nhiều cựu chiến binh từng tham gia 

cuộc chiến tranh chống Mỹ. Những cựu binh đều kính cẩn nghiêng mình trước 

anh linh các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống cho con đường thông suốt, vì miền 

Nam yêu thương.  

- Hàng nghìn du khách về thăm quê Bác trong ngày thống nhất non 

sông: Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, đã có hàng nghìn du khách về thăm Khu Di tích 

Quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Kiên, huyện Nam Đàn. Theo Ban quản lý 

Khu Di tích Kim Liên, sáng nay đã có hàng nghìn du khách khắp mọi miền đất 

nước hành hương về thăm quê Bác. Các loại ô tô chở khách, xe hơi đỗ thành 

hàng dài từ dãy xà cừ (gần Quốc lộ 46) vào tận bãi để xe của khu di tích.  

- Phố biển Cửa Lò đón hơn 10 vạn lượt khách trong tuần lễ khai 

trương du lịch:  Tính chung trong tuần lễ khai trương du lịch, thị xã Cửa Lò đón 

trên 100.000 lượt khách, doanh thu trên 100 tỷ đồng, số lượng du khách đang về 

với phố biển ngày một nhiều hơn. Điều này đã mang lại niềm vui cho nhân dân 

và du khách, thể hiện sức hút của khu du lịch biển Cửa Lò, báo hiệu ngành du 

lịch đang phục hồi mạnh mẽ sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

-  “Nghệ An nâng cao chất lượng sản phẩm, thu hút nhân lực ngành 

du lịch”: Những ngày này, người dân khắp mọi miền đất nước lại hành hương 

về quê Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh 

Nghệ An, để cảm nhận vẻ đẹp nơi Người sinh ra và lớn lên, hiểu rõ hơn tuổi thơ 

và gia đình của Người. Ngoài ra các điểm đến như Cửa Lò, các điểm du lịch 

sinh thái và du lịch cộng đồng trên địa bàn các huyện miền núi như: Con Cuông, 

Quế Phong, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa… cũng gần như kín khách đặt phòng, 

tour tuyến dịp nghỉ lễ. Các địa phương nỗ lực chỉnh trang đô thị, xây dựng tour 

tuyến phù hợp, bố trí lực lượng tiếp đón, lực lượng giao thông… đảm bảo các 

hoạt động trong dịp nghỉ lễ an toàn, phục vụ tốt du khách (báo Nhân dân). 

 * Giáo dục 

- Sáng 1/5, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 

An) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân 

chương Lao động hạng Nhất (báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An đưa tin). 

- Trường THPT Lê Lợi (Tân Kỳ) đón nhận Huân chương Lao động hạng 

Ba: Ngày 2/5, Trường THPT Lê Lợi (huyện Tân Kỳ) đã tổ chức kỷ niệm 40 năm 

ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Trải qua 40 năm 
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xây dựng và phát triển, dù ở giai đoạn nào, cán bộ, giáo viên trường THPT Lê 

Lợi cũng luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng trường ngày càng lớn 

mạnh. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của trường ngày càng hiện đại hơn, khang 

trang hơn, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới (báo Nghệ 

An, Đài PTTH Nghệ An đưa tin). 

Báo Nghệ An (28/4) đưa tin “Học sinh thi vào lớp 10 được phép điều 

chỉnh nguyện vọng sau khi có tỷ lệ 'chọi'”: Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo 

đã công bố Quyết định phê duyệt tuyển sinh nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 

(NV2, NV3) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. Trong đó, đáng 

chú ý năm nay có nhiều trường công lập trên địa bàn tỉnh không tuyển sinh NV2 

và NV3 và điều này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn, lo lắng bởi sẽ hạn chế cơ 

hội trúng tuyển. Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và 

Đào tạo cho biết: Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Sở cho phép các trường 

được đăng ký tuyển sinh hay không tuyển sinh NV2, NV3. Việc đăng ký hay 

không đăng ký là đảm bảo sự bình đẳng của các trường THPT công lập. Điều 

này cũng một mặt tạo được sự chủ động trong công tác tuyển sinh của các 

trường nhưng cũng đòi hỏi các nhà trường phải nâng cao chất lượng dạy và học 

để thu hút học sinh đăng ký tuyển sinh vào trường. 

Thông tin này cũng được Đài PTTH Nghệ An, báo Giáo dục và Thời đại 

đưa tin. 

Báo Nghệ An (29/4) đưa tin “Trao Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho 

nam sinh dũng cảm cứu người đuối nước”: Chiều 29/4, tại Trường THCS 

Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) đã diễn ra Lễ tuyên dương, trao Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh Nghệ An cho nam sinh lớp 9 đã dũng cảm cứu người đuối nước 

vào ngày 20/4. Tại buổi lễ, đồng chí Vương Văn Khánh – Phó trưởng Ban Thi 

đua - Khen thưởng tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Thưởng - Phó Chủ tịch UBND 

huyện Quỳnh Lưu đã trao Quyết định và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh Nghệ An cho em Đặng Ngọc Thái An, học sinh lớp 9D, Trường THCS 

Quỳnh Hồng đã có hành động dũng cảm cứu người thoát khỏi đuối nước trên địa 

bàn xã. 

Báo Giao thông (29/4) đưa tin “Tạm đình chỉ thầy giáo tát học sinh 

dùng điện thoại trong giờ học”: Chiều ngày 29/4, ông Nguyễn Bá Thủy - Hiệu 

trưởng Trường THPT Bắc Yên Thành (huyện Yên Thành) cho biết: Nhà trường 

đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với thầy Hồ Văn Lịch sau khi 

tát học sinh. Trước đó, ngày 27/4, trong tiết học môn Lịch sử của lớp 10D3, em 

H.D.P tự ý sử dụng điện thoại di động và bị cô giáo phát hiện, nhắc nhở. Sau đó, 
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cô giáo đã báo cho thầy Hồ Văn Lịch (Bí thư Đoàn trường). Lúc nhắc nhở thì 

nam sinh phản ứng nên thầy Lịch đã bộc phát tát học sinh. Theo thông tin người 

thân của em học sinh này chia sẻ lên Facebook thì thầy Thủy tát 4 cái vào tai 

khiến chảy máu. 

Liên quan đến thông tin này, báo Nghệ An (29/4) “Sở Giáo dục và Đào 

tạo đề nghị xử lý nghiêm vụ giáo viên tát học trò”: Sự việc này đã ảnh hưởng 

đến hình ảnh và uy tín của người thầy giáo và là một hành vi vi phạm đạo đức 

nhà giáo. Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn 

phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: Đây là sự việc rất đáng tiếc. Vì 

vậy, khi nhận được thông tin Sở đã yêu cầu nhà trường đưa học sinh đi khám, 

kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện để được điều trị với phương án tốt nhất, nhanh 

chóng chữa lành vết thương. Ông Nguyễn Trọng Hoàn cũng cho rằng, việc giáo 

viên đánh học sinh thì dù với bất cứ lý do nào cũng không cho phép. Vì vậy, đây 

là bài học đắt giá cho giáo viên trong ứng xử và cần rút kinh nghiệm trong toàn 

ngành.  Sở cũng đề nghị cần xử lý nghiêm sự việc trên, yêu cầu các giáo viên 

liên quan báo cáo, giải trình. Sau khi xác minh sự việc, nhà trường họp hội đồng 

kỷ luật để có hình thức xử lý phù hợp, đúng quy định. 

* An ninh - Pháp luật 

Báo Nghệ An (29/4) đưa tin “Nghệ An: Tài xế gây tai nạn bỏ trốn bị 

phát hiện khi mang xe đi sửa”: Chiều 29/4, Công an huyện Anh Sơn đã xác 

định được tài xế gây tai nạn khiến một phụ nữ bị thương nặng rồi bỏ trốn xảy ra 

vào sáng cùng ngày. Người này bị phát hiện khi đang đưa xe ô tô đi sửa sau vụ 

tai nạn. Theo đó, tài xế xe tải gây tai nạn là L.T.A (29 tuổi, trú xã Lưu Sơn, 

huyện Đô Lương). Tại cơ quan công an, bước đầu người này khai, khoảng 3h 

sáng 29/4, anh lái xe tải chở rau, quả chạy từ hướng Đô Lương đi Con Cuông. 

Khi đến Quốc lộ 7 đoạn qua xã Hội Sơn (Anh Sơn), xe tải này đã va chạm với 

một phụ nữ đi bộ ven đường. Sau vụ tai nạn, tài xế xe tải đã lái xe bỏ trốn.  

Báo Nghệ An (29/4) đưa tin “Băng cướp đêm gây hoang mang dư luận 

ở Nghệ An sa lưới”: Ngày 29/4, Công an huyện Hưng Nguyên tạm giữ hình sự 

Đậu Văn Chiến (23 tuổi) và Phan Văn Khải (14 tuổi, cùng trú tại khối 5, thị trấn 

Hưng Nguyên), vì hành vi Cướp giật tài sản. Khải và Chiến là thủ phạm đã gây 

ra ít nhất 6 vụ cướp tài sản chỉ trong vòng 5 ngày gần đây trên địa bàn thành phố 

Vinh, Nam Đàn và Hưng Nguyên (từ 24 - 28/4). Vụ án đang được Công an 

huyện Hưng Nguyên mở rộng điều tra. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thông 

báo những ai là nạn nhân của các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hưng Nguyên 

và vùng lân cận, trình báo với cơ quan công an gần nhất để phối hợp điều tra.
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Tạp chí điện tử Người đưa tin (30/4) đưa tin “Bắt "nữ quái" giả danh 

nhà báo lừa đảo chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng”: Ngày 30/4, Công an tỉnh Nghệ An 

đã bắt giữ 1 đối tượng giả danh nhà báo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối 

tượng bị bắt là Nguyễn Thị Vân Anh, SN 1976, trú tại xã Diễn Hạnh, huyện 

Diễn Châu. Thời gian gần đây, Công an huyện Diễn Châu phát hiện trên địa bàn 

có 1 đối tượng tự nhận mình là phóng viên và có thẻ nhà báo của Báo Thanh tra, 

có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ là lãnh đạo ở trung ương cũng như 

tỉnh Nghệ An. Đối tượng này “nổ” có thể chuyển đổi sổ đỏ từ đất nông nghiệp 

thành đất ở lâu dài, nếu không thực hiện được sẽ trả lại tiền. Qua xác minh, cơ 

quan chức năng xác định đã có một số người dân chuyển tiền cho đối tượng để 

“nhờ chuyển đối đất nông nghiệp sang đất ở”. CQĐT thu giữ 53 sổ đỏ và 2 điện 

thoại di động.  

Thông tin này cũng được Đài PTTH Nghệ An, báo Nghệ An, báo 

Vietnamnet, báo Công an nhân dân và nhiều cơ quan báo chí khác phản ánh. 

Báo Nghệ An (01/5) đưa tin “Bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc 

biệt nguy hiểm lẩn trốn tại địa bàn Nghệ An”: Ngày 30/4, Công an huyện Nghi 

Lộc và Công an thành phố Vinh đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt 

nguy hiểm về tội cướp tài sản đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Nghi Lộc chỉ sau 1 

ngày có quyết định truy nã. Trước đó, ngày 29/4, qua công tác xác minh, trao 

đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc và Công an thành 

phố Vinh nắm được thông tin, một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là 

Nguyễn Minh Vương (SN 1996), trú tại xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình 

Thuận đang lẩn trốn trên địa bàn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Ngay lập tức, 

một tổ công tác của Công an huyện Nghi Lộc gồm Đội Cảnh sát điều tra tội 

phạm về hình sự, kinh tế, ma túy cùng Công an các xã Nghi Tiến, Nghi Vạn và 

Đội Hình sự Công an thành phố Vinh đã tiến hành tổ chức mật phục và bắt giữ 

thành công đối tượng. 

Báo Công an Nhân dân (04/5) đăng bài “Nhiều sai phạm tại Công ty 

TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An”: Trong quá trình kiểm tra, 

Thanh tra tỉnh Nghệ An đã phát hiện một số dấu hiệu vi phạm pháp luật về trợ 

cước, trợ giá đối với việc thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi (cấp bù thủy lợi phí) và ngân sách cấp bổ sung để khắc 

phục thiệt hại do bão lụt gây ra tại công ty mẹ... Quá trình thanh tra, lực lượng 

chức năng phát hiện Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An 

không thực hiện vận hành hồ đập, trạm bơm cung cấp nước tưới vụ đông từ năm 

2018 đến năm 2020 nhưng vẫn lập hồ sơ quyết toán đề nghị liên Sở Tài chính, 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi với tổng số tiền 2.009.426.289 đồng. Không chỉ 
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lập hồ sơ khống để thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi, thanh tra tỉnh Nghệ An còn phát hiện Công ty TNHH một 

thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An có nhiều sai phạm trong việc nghiệm thu, 

quyết toán biện pháp tưới không đúng thực tế.  

* Giao thông 

Báo Nghệ An (28/4) đưa tin “Nghệ An công bố số điện thoại đường dây 

nóng tiếp nhận phản ánh về trật tự an toàn giao thông”: Thực hiện Công điện 

số 10/UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022; để kịp thời 

tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông t rên địa 

bàn tỉnh, nhất là trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5. Ban An toàn giao thông tỉnh 

công bố số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan chức năng có liên quan. 

Các số điện thoại như sau: Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An, 

SĐT: 0911.437.797; Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An, SĐT: 

0692.906.712; Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An: SĐT 

0903.243.737. Các tổ chức, cá nhân có thể gọi vào đường dây nóng từ các số 

điện thoại trên để thông tin, phản ánh với các cơ quan chức năng về các vấn đề 

liên quan về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 

sắp tới. 

Báo điện tử VOV (28/4) đưa tin “4 người thương vong trong vụ va 

chạm giao thông nghiêm trọng”: Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào 

khoảng 12h35’ ngày 28/4 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thôn 

Tân Tiến, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Vào thời điểm này, ô tô con mang BKS 

30H-4981 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc – Nam, khi đến 

địa điểm trên thì bất ngờ mất lái rồi va chạm trực diện với chiếc xe tải mang 

BKS 37H-006.xx, do tài xế L.A.L (SN 1987, trú TP Vinh, Nghệ An) điều khiển 

đang lưu thông theo hướng ngược lại. Tại hiện trường ghi nhận, sau va chạm 

mạnh khiến chiếc xe con bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến 01 

người tử vong và 3 người khác bị thương.  

Báo Nghệ An (28/4) đưa tin “Thí điểm vận chuyển công nhân làm việc 

tại các Khu công nghiệp bằng xe buýt từ ngày 5/5”: Trước kiến nghị sử dụng 

xe buýt đi làm của công nhân các khu công nghiệp, trong phiên họp thường kỳ 

tháng 2/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã giao Sở Giao thông 

Vận tải (GTVT) bố trí hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt kết nối với 

các khu công nghiệp. Tiếp đó, ngày 23/4/2022, UBND tỉnh cũng đã có Công 

văn 2882/UBND-CN về thí điểm hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt kết 

nối với các khu công nghiệp trên địa bàn. Việc thí điểm này nhằm giảm thiểu 
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phương tiện cá nhân, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường và chi phí đi lại 

cho công nhân ở các khu công nghiệp. Đồng thời, cũng là tiền đề nhằm kêu gọi 

đầu tư và khai thác các tuyến xe buýt nội thành, hướng tới xe buýt hoạt động 

bền vững phục vụ nhu cầu đi lại ở các khu công nghiệp.  

Báo Nghệ An (03/5) đưa tin “Xử lý 735 trường hợp vi phạm giao thông 

trong dịp nghỉ lễ”:  Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an 

Nghệ An), trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã 

xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết, 1 người bị thương. Lực lượng 

Cảnh sát giao thông đã tổ chức 300 ca tuần tra kiểm soát với 1.486 lượt CBCS 

tham gia, lập biên bản 735 trường hợp; xử phạt 347 trường hợp, nộp ngân sách 

nhà nước 266.105.000 đồng; Tước giấy phép lái xe 38 trường hợp; Tạm giữ: 5 ô 

tô; 126 mô tô. 

 

* Thông tin về các vụ việc đuối nước thương tâm và công tác phòng, 

chống đuối nước 

Đài PTTH Nghệ An (29/4) đưa tin “Hàng trăm học sinh Nghĩa Đàn 

được trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước”: Sáng 29/4, Huyện đoàn 

Nghĩa Đàn phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối 

nước, tai nạn thương tích cho hơn 400 học sinh trường THCS Nghĩa Yên. Tại 

buổi tuyên truyền, các em học sinh được tìm hiểu các nguyên nhân chủ yếu gây 

ra đuối nước; hướng dẫn các kỹ năng phòng, tránh đuối nước, kỹ năng an toàn 

trong môi trường nước và khi gặp người bị nạn... 

Báo Giao thông (29/4) đưa tin “Tắm suối, hai cháu nhỏ ở Nghệ An 

đuối nước thương tâm”: Ông Đặng Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa 

Phúc, huyện Tân Kỳ cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu 

nhỏ tử vong. Theo ông Nam, khoảng 15h40 chiều cùng ngày, địa phương nhận 

được tin báo có các cháu nhỏ bị đuối nước ở suối Khe Xanh (khu vực tiếp giáp 

với xã Tân An). UBND xã Nghĩa Phúc đã huy động tối đa lực lượng chức năng, 

phối hợp với nhân dân triển khai tìm kiếm, cứu nạn. Sau đó, các lực lượng đã 

tìm thấy thi thể của 2 cháu nhỏ. Trong đó 1 cháu gái ở xã Tân An đang học cấp 

2, còn 1 cháu trai ở xã Kỳ Sơn, có thông tin là đã nghỉ học. 

Đài PTTH Nghệ An (02/5) đưa tin “Nghệ An: 5 ngày xảy ra 4 vụ tại 

nạn đuối nước, khiến 8 người tử vong”: Trong vòng 5 ngày (từ 25-30/4), đã 

xảy ra 4 vụ đuối nước khiến 8 người tử vong. Để hạn chế mức thấp nhất trẻ em 

bị đuối nước, nhất là trong dịp hè, chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh 

cần phải luôn nhắc nhở con cái không nên chơi tại những khu vực biển, sông, 
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suối, ao, hồ. Đồng thời cần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong việc phòng chống đuối nước đối với trẻ em và cần có các 

giải pháp phòng chống trực tiếp, thiết thực, hiệu quả tại những địa bàn có khả 

năng xảy ra đuối nước. 

 

* Một số thông tin khác 

Báo Nghệ An (28/4) đăng bài “Nghệ An: Huyện Đô Lương lập tổ giám 

sát, phát hiện và xử lý hành vi đấu giá đất”: Huyện Đô Lương đang là một 

trong những điểm nóng của tỉnh Nghệ An về hoạt động đấu giá quyền sử dụng 

đất. Từ đầu năm 2022 đến nay, địa phương này đã thực hiện nhiều phiên đấu giá 

đất thành công. Chủ tịch huyện Đô Lương Hoàng Văn Hiệp cho biết “Để đảm 

bảo công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đấu giá đất, huyện đã lập tổ công 

tác lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; thành lập tổ giám sát để 

tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn 

huyện. Từ đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy 

định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn các hành vi lợi dụng đấu giá đất gây 

nhiễu loạn thị trường, trục lợi”. 

Báo Pháp luật Việt Nam (28/4) đăng bài “Vì sao chủ nhân hàng loạt lô 

đất đấu giá ở Kỳ Sơn xin "rút lui"?”: Ngày 4/3, Công ty đấu giá hợp danh 

Quốc tế - IPA công bố kết quả đấu giá 26 lô đất ở tại khối 4, thị trấn Mường Xén 

(Kỳ Sơn). Theo đó, 20/26 lô đất đã được đấu giá thành công và danh sách trúng 

đấu giá được công bố đồng thời. Sau khi UBND huyện Kỳ Sơn ban hành Quyết 

định công nhận kết quả trúng đấu giá và chờ hoàn tất các thủ tục để trao Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá thì chủ nhân các lô đất 

bỗng đồng loạt xin “rút lui”. Theo phản ánh của những người trúng đấu giá, khu 

vực đấu giá đất thường xuyên xảy ra sạt lở đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. 

Phản ánh này là có cơ sở. Theo quan sát, toàn bộ 26 lô đất được quy hoạch một 

mặt tiếp giáp, nằm dọc theo Quốc lộ 7; mặt còn lại tựa lưng vào ngọn núi cao 

chót vót. Mặc dù đã được xây dựng hệ thống taluy, rào chắn để chống sạt lở 

nhưng nguy cơ sạt lở là hiện hữu.  

Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp (28/4) đưa tin “Nghệ An: Công ty CP 

Thương mại và Xây dựng Bình An nợ thuế khủng”: Theo thông tin từ Cục 

Thuế Nghệ An, đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần thương mại và Xây 

dựng Bình An (Nghệ An) đang khai thác, sản xuất mỏ đá ở xã Quỳnh Tân, 

huyện Quỳnh Lưu nợ thuế nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng. Dù đang nợ thuế lên đến 
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tiền tỷ, tuy vậy, hoạt động sản xuất tại mỏ đá của Doanh nghiệp này vẫn diễn ra 

bình thường. Hàng ngày, các xe với tải trọng lớn vào ra khu vực mỏ của Doanh 

nghiệp "ăn hàng" và chuyển đi khắp các địa phương trên địa bàn. Dù vậy, việc 

nợ thuế và bị ngành chức năng cưỡng chế hóa đơn khiến cho Doanh Nghiêp này 

đã khó khăn trong thời kỳ đại dịch Covid lại thêm bội phần vất vả.  

Báo Nghệ An (30/4) đăng bài “Nghệ An: Bán thực phẩm chức năng 

giá cao dưới vỏ bọc 'làm từ thiện'”: Thời gian gần đây, tại các vùng quê ở 

huyện Nghi Lộc, có một nhóm người với những bộ đồ sang trọng, len lỏi tới các 

nhà văn hóa lợi dụng tư vấn, giới thiệu sản phẩm để bán thực phẩm chức năng 

cho người dân với giá rất cao. Để lôi kéo người dân đến với các buổi tư vấn, 

nhóm người này còn gửi trực tiếp đến từng hộ dân, trong đó phần lớn là các hội 

viên của hội người cao tuổi. Trong giấy mời ghi đây là chương trình “giao lưu, 

tặng quà và chăm sóc sức khỏe”. Tất cả những người đến tham gia, đều được 

nhận phần quà trị giá 120.000 đồng. Ngay sau khi được thành lập ở Đồng Nai, 

Công ty TNHH SX & TM Quốc tế Á Châu đã có công văn về việc xin phép tổ 

chức hội thảo tư vấn, giới thiệu sản phẩm gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm Nghệ An. Chi cục sau đó đã có công văn trả lời với nội dung các sản 

phẩm này đã đủ điều kiện lưu hành trên thị trường, đồng thời đề nghị công ty 

trực tiếp liên hệ với chính quyền các địa phương nơi tổ chức và thực hiện theo 

đúng với quy định trong Luật Quảng cáo. Mặc dù mới chỉ được phép tổ chức hội 

thảo tư vấn, giới thiệu sản phẩm nhưng phía công ty sau đó đã dụ dỗ người dân 

mua hàng. Chính vì thế, những buổi tư vấn này đã thu hút được đông đảo bà con 

đến dự. Toàn bộ 33/33 xã, thị trấn của huyện Nghi Lộc đều được nhóm này đến 

rồi lợi dụng chương trình trao quà để bán sản phẩm.  

Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An (30/4) đưa tin “Nghệ An giảm án, 

tha tù trước thời hạn cho 14 phạm nhân dịp 30/4”:  Sáng ngày 30/4, Trại tạm 

giam Công an Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành 

án phạt tù nhân dịp 30/4 cho 14 phạm nhân. Dịp này tại Trại tạm giam Công an 

tỉnh có 14 phạm nhân được xét giảm án, ra tù trước thời hạn. Trong đó, 5 phạm 

nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù, 9 phạm nhân khác được xét 

giảm án với thời gian từ 1 đến 3 tháng tù. Việc giảm thời hạn chấp hành án phạt 

tù nhân dịp lễ 30/4 hàng năm thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của 

Đảng và Nhà nước.  

Báo Nghệ An (02/5) đăng bài “Nhiều khối gỗ đã bị cưa xẻ trong xưởng 

của dự án chưa đi vào hoạt động”: Dự án Nhà máy than củi sạch tại Khu công 

nghiệp (KCN) Tri Lễ thuộc địa bàn xã Khai Sơn (Anh Sơn), được UBND tỉnh 

chấp thuận chủ trương đầu tư kể từ ngày 12/6/2014, do Công ty TNHH Nhiên 
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liệu sạch (địa chỉ tại xóm 3, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương) thực hiện với tổng 

vốn đầu tư là 129,252 tỷ đồng, 100% nguồn vốn là vốn tự có của nhà đầu tư.  

Mặc dù được đầu tư lớn, tuy nhiên từ khi triển khai đến nay, đã gần 10 năm trôi 

qua dự án này mới chỉ xây dựng 1 nhà xưởng và một số hạng mục như trạm cân, 

trạm điện, tuy nhiên vẫn chưa đi vào hoạt động. Điều này khiến cho nhiều hộ gia 

đình bị thu hồi đất có con cái trong độ tuổi lao động được hứa hẹn sẽ nhận vào 

làm việc tại nhà máy vẫn mòn mỏi chờ đợi. Dự án hình thành gần 10 năm chưa 

đi vào hoạt trong nhà xưởng lợp tôn có một khối lượng lớn những cây gỗ 

nguyên khối, vuông vắn đường kính khoảng 50cm dài khoảng 5m đang được tập 

kết tại đây.  
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