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THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 
 
001. Thủy Tinh. Khánh Hòa: Tăng cường công tác tuyên truyền về biển đảo / Thủy 
Tinh // Báo Pháp luật Việt Nam. - Ngày 22 tháng 1. - Năm 2019. - Số 22 (7370). - Tr. 6. 
Nội dung chính: 
 Sáng qua (21/1), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Sở Thông tin và 
Truyền thông cùng các cơ quan, ban, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh 
tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Báo chí năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 
 Trên địa bàn Khánh Hòa hiện có 5 cơ quan báo chí của tỉnh, 33 văn phòng đại diện, 
phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí T.Ư và TP HCM. Hội nhà báo Việt Nam có 
8 chi hội trực thuộc, với 260 hội viên. 
 Bên cạnh một số hạn chế, trong năm qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn Khánh 
Hòa đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo đúng tôn chỉ, mục đích của mỗi tờ báo, kịp thời 
phát hiện, phản ánh, những vấn đề dư luận quan tâm và thực hiện ngày càng hiệu quả chức 
năng giám sát, phản biện xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc, đúng 
đắn theo đường lối, chủ trương dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 
 Đặc biệt, công tác tuyên truyền biển đảo hướng về Hòang Sa, Trường Sa được tăng 
cường, góp phần khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hòang Sa và Trường 
Sa. 
 Các cơ quan báo chí đã thường xuyên cử phóng viên tham gia cùng với các đoàn 
công tác thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa, kịp thời thông tin, tuyên truyền các 
hoạt động hướng về biển, đảo, có những hình ảnh đẹp, bài viết hay về cuộc sống, sinh hoạt 
của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo. 
 Thông tin kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn đồng hành cùng ngư dân trên biển, góp 
phần cổ vũ, động viên ngư dân vươn khơi bám biển, giữ vững ngư trường, bảo vệ chủ quyền 
biển đảo Tổ quốc. 
 Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Khánh Hòa cho biết, trong các nhiệm vụ của năm 2019, các cơ quan báo chí trên địa bàn 
tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, nâng cao ý thức chấp hành Luật Biển 
Việt Nam và trách nhiệm bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân, 
nhất là thế hệ trẻ, liên tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hòang 
Sa, Trường Sa.  
 
002. Trường Lưu. Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo / Trường Lưu, Thuỳ 
Anh // Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 24 tháng 1. - Năm 2019.. – Số 20766. – Tr. 3. 
Nội dung chính: 
 Sáng 23-1, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức gặp mặt gia đình quân nhân đang công 
tác tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và nhà giàn DK1. Tại buổi lễ, Ban vận động Quỹ 
“Vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Ninh Thuận đã thăm hỏi, động viên và trao 47 suất quà tặng 
các gia đình quân nhân đang công tác tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 (1,5 triệu 
đồng/suất).  
 Cũng dịp này, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa và các nhà tài trợ tiến hành trao 
tặng 310 suất quà Tết (500.000 đồng/suất) tặng đồng bào nghèo xã đảo Vạn Thạnh (Vạn 
Ninh) và phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang, Khánh Hòa) 
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003. BHXH tỉnh Khánh Hòa: Lập biên bản 3 đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài / H.C // 
Báo Lao động. - Ngày 3 tháng 1. - Năm 2019. - Số 2 (11158). - Tr. 2. 
Nội dung chính:  
 Cuối tháng 11.2018, Khánh Hòa có 14 đơn vị có số nợ đọng BHXH, BHYT lớn và 
kéo dài với số tiền 1,4 tỉ đồng; mặc dù cơ quan BHXH đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần nhưng 
các đơn vị này vẫn chây ỳ không khắc phụ nợ. Vì vậy, tổ công tác liên ngành thu nợ BHXH, 
BHYT tỉnh Khánh Hòa đã gửi thông báo đến từng đơn vị về việc sẽ lập biên bản vi phạm 
hành chính, đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt. Sau khi nhận được thông báo, 11/14 
doanh nghiệp đã đóng đủ các khoản nợ đọng; tuy nhiên, vẫn còn 3 đơn vị chưa khắc phụ nợ 
với số tiền 640 triệu đồng, gồm Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Vịnh Nha Trang (nợ 6 
tháng), Công ty Ngọc Khang (nợ 9 tháng), Công ty TNHH Thủy sản Thiên Phú (nợ 41 
tháng). Do đó, vừa qua tổ công tác liên ngành thu nợ BHXH, BHYT tỉnh Khánh Hòa do ông 
Lê Hùng Chính - Phó GĐ BHXH tỉnh làm Tổ trưởng - đã tiến hành làm việc và lập biên bản 
vi phạm hành chính đối với 3 đơn vị nêu trên. Đồng thời, đề nghị các đơn vị thực hiện việc 
đóng các khoản nợ BHXH, BHYT, nếu không sẽ có báo cáo trình UBND tỉnh ra quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp sau khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 
các đơn vị vẫn không thực hiện việc đóng BHXH, BHYT tỉnh sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan 
điều tra khởi tố hình sự. 
 
004. Phương Linh. Khánh Hòa: Không có nợ lương, công nhân mừng vì thưởng Tết 
đậm / Phương Linh // Báo Lao động. - Ngày 7 tháng 1. - Năm 2019. - Số 5 (11161). - Tr. 
1, 4 : ảnh. 
Nội dung chính: 
 Thông tin từ Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa cho biết, thống kê từ 128 DN cho thấy, 
không có tình trạng nợ lương của CNLĐ trong năm 2018 và đều đã có kế hoạch thưởng tết. 
Mức thưởng tết bình quân tăng nhẹ so với năm 2018. Trong đó mức thưởng cao nhất là 120 
triệu đồng, giảm so với mức thưởng cao nhất năm 2018 là 16 triệu đồng, mức thưởng thấp 
nhất vẫn giữ nguyên là 100.000 đồng. 

 
Với thỏa thuận đạt được giữa CĐ và lãnh đạo DN, trong năm 2019, lương thưởng của 

CNLĐ tại doanh nghiệp đóng tàu HVS sẽ tăng. Ảnh: T.V 
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 Theo đó, thưởng Tết Dương lịch khối Cty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% 
vốn điều lệ có mức cao nhất là 51 triệu đồng, thấp nhất là 0,5 triệu đồng. Các DN có cổ 
phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng cao nhất là 16 triệu đồng, thấp nhất là 
300.000 đồng; DN dân doanh ngoài khu công nghiệp - khu kinh tế có mức thưởng cao nhất 
là 70,6 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Riêng DN có vốn đầu tư nước ngoài có mức 
thưởng cao nhất là 2,5 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. 
 Về thưởng Tết Âm lịch, các DN có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng cao nhất 
80 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng; Cty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ có mức thưởng cao nhất là 51 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng; Cty có cổ phần, 
vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng cao nhất 48,6 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu 
đồng; DN dân doanh có mức thưởng cao nhất 120 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng. 
 Bà Huỳnh Thị Nam Khánh - Chủ tịch CĐ Khu kinh tế - Khu công nghiệp tỉnh Khánh 
Hòa cho biết: Năm 2018, do ảnh hưởng của bão số 12 nên nhiều DN phải tạm dừng sản 
xuất, không thưởng cho CNLĐ. Đến thời điểm này, qua nắm tình hình các DN trong khu 
công nghiệp đều có kế hoạch thưởng tháng lương thứ 13 và quà cho CNLĐ như: Cty CP 
Thủy sản Thông Thuận Cam Ranh, Cty TNHH Tín Thịnh. Đặc biệt tại Cty TNHH TP 
Sakura, lần đầu tiên CNLĐ được thưởng lương tháng 13 và thưởng tết dương lịch 200.000 
đồng/người; một số DN còn hỗ trợ xe đưa CNLĐ ở xa về quê ăn tết như Cty Hải Vương 
Group, hỗ trợ CNLĐ khó khăn như Cty TNHH Phillips Seafood. “Không có DN nào không 
thưởng, các DN đều thông tin sẽ giữ mức thưởng bằng và tăng hơn so với năm 2018, có 
thêm quà tết cho CNLĐ” - bà Khánh cho biết. 
 Anh Đặng Minh Nghĩa - công nhân Cty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai - 
Vinashin (HVS) cho biết: “Cty vừa công bố thưởng tết 2019, mỗi người được trên 10 triệu 
đồng nên anh em CNLĐ ai cũng phấn khởi. Thưởng đậm thì anh em cũng có thêm cái tết no 
đủ hơn, tinh thần để một năm mới làm việc cũng phấn chấn hẳn”. 
 Theo ông Lê Văn Toàn - Chủ tịch CĐ Cty HVS, CĐ và lãnh đạo DN vừa ký thỏa 
thuận tăng lương, chính sách lương thưởng và phúc lợi năm 2019 cho CNLĐ. Về thưởng 
khuyến khích năm 2019, mỗi CNLĐ là 16,5 triệu đồng/người (tăng 12,7 triệu đồng so với 
năm trước). Cuối năm 2018, NLĐ còn được thưởng bình quân 1 tháng lương cho thành quả 
6 tháng cuối năm. Ngoài tiền thưởng tết, Cty sẽ tặng mỗi NLĐ một phần quà gồm tiền mặt 
và hiện vật trị giá 400.000 đồng/phần. Trước tết âm lịch khoảng 10 ngày, NLĐ sẽ nhận số 
tiền thưởng tổng cộng 14,5 triệu đồng/người. CĐ Cty sẽ tặng quà tết trị giá 200.000 
đồng/phần cho gần 3.000 đoàn viên CĐ, hỗ trợ 400 đoàn viên CĐ ở ngoài tỉnh tiền xe về 
quê ăn tết, tặng 55 suất quà tết cho NLĐ có Hòan cảnh đặc biệt khó khăn (bị tai nạn lao 
động nặng, bệnh hiểm nghèo, nhà tạm bợ...) với mỗi suất quà từ 0,5 đến 1 triệu đồng. 
Tin vui là năm 2019, lương cơ bản của CNLĐ toàn nhà máy thuộc Cty HVS tăng 9,5% so 
với năm 2018, chế độ phúc lợi cho NLĐ cũng được tăng lên với 2 ngày nghỉ hè có lương, 
mở rộng điều kiện xét học bổng cho con NLĐ học đại học, cao đẳng. 
 
005. Phương Linh. Khánh Hòa chăm lo Tết cho đoàn viên khó khăn / Phương Linh // 
Báo Lao động. - Ngày 14 tháng 1. - Năm 2019. - Số 11 (11167). - Tr. 4. 
Nội dung chính:  
 Chiều 13.1, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp 
luật của Quốc hội - đã đến thăm và chúc Tết đoàn viên, CNLĐ tỉnh Khánh Hòa. 
 Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Khắc Định đã gửi tới đông đảo CNLĐ tỉnh 
Khánh Hòa lời chúc mừng năm mới. Đồng thời động viên CNLĐ, đặc biệt là anh chị em 
đang gặp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động nỗ lực khắc phục khó khăn, 
nâng cao tinh thần vượt khó để đón một năm mới tốt lành hơn. Với quyết tâm đồng hành 
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cùng CNLĐ, Đảng, Nhà nước, tổ chức CĐ trong những ngày qua cũng đã tổ chức nhiều 
hoạt động mang đến một cái Tết đủ đầy hơn cho CNLĐ. 
 Chia sẻ với 30 CNLĐ đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn Khánh Hòa 
có Hòan cảnh khó khăn, bản thân và người thân bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, đồng 
chí Nguyễn Khắc Định trao tặng 30 suất quà Tết Sum vầy, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng. 
 Theo ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, năm nay, ngoài tổ chức 
chương trình tặng quà Tết cho CNLĐ khó khăn, chương trình Tết Sum vầy tại KCN Suối 
Dầu, CĐ tỉnh cũng đã chỉ đạo 9 CĐ huyện và 10 CĐ ngành tổ chức Tết Sum vầy cho 
CNLĐ. Khuyến khích CĐCS đề nghị với chủ DN tổ chức Tết cho NLĐ có Hòan cảnh khó 
khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Thống kê CNLĐ đã nhiều năm không có điều 
kiện về quê đón Tết, theo đó trích kinh phí CĐ để hỗ trợ vé tàu, xe. Các cấp CĐ cũng trực 
tiếp đi thăm hỏi, động viên đoàn viên, NLĐ ở những đơn vị làm việc trong dịp Tết. 
 “Ngay trong những ngày cuối năm, LĐLĐ tỉnh khẩn trương nghiệm thu bàn giao mái 
ấm cho 5 công nhân nghèo về đón Tết trong nhà mới. Đặc biệt, năm nay CĐ đã vận động 
kinh phí được hơn 2.000 suất quà Tết trị giá 500.000 đồng/suất để trao tặng cho NLĐ 
nghèo, bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, công nhân phải làm việc trong dịp Tết” - ông 
Hòa cho biết. 
 
006. Phương Linh. Mang Tết sum vầy đến nhà trọ công nhân / Phương Linh // Báo 
Lao động. - Ngày 24 tháng 1. - Năm 2019. - Số 20 (11176). - Tr. 5 : ảnh. 
Nội dung chính:  
 Ngày cận Tết, nhiều anh chị em công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Suối Dầu 
(H.Cam Lâm, Khánh Hòa) tan ca trở về phòng trọ bất ngờ nhận món quà Tết Sum vầy từ đại 
diện Công đoàn (CĐ) Khánh Hòa. Và trong khuôn viên nhà ăn của một doanh nghiệp, 350 
CNLĐ có những “mảnh đời” đặc biệt cũng đang quây quần bên mâm cỗ tết CĐ. 

 
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa thăm và chúc Tết đoàn viên, quân dân huyện đảo Trường Sa. 

Ảnh: P.L 
“Ở đâu công nhân khó, ở đó có CĐ” 
 Vừa mừng khi nhận giỏ quà Tết do CĐ tặng, anh Nguyễn Ngọc Tiến ( quê H.Quảng 
Điền, Thừa Thiên - Huế, công nhân Cty TNHH FUJIURA Nha Trang) không giấu được sự 
bối rồi khi lần đầu có khách đến phòng trọ tặng quà Tết. Dãy phòng trọ nhà anh Tiến đa số 
đều là công nhân ở xa. Trong căn phòng 12m2 trống trơn, anh Tiến cười trừ nói “đang lo 
tăng ca hàng Tết nên cũng chưa chuẩn bị được gì. Vé tàu xe cao quá, vợ chồng chưa đủ điều 
kiện về quê ăn Tết. Năm nay cả dãy trọ về hết có mỗi gia đình mình cũng chạnh lòng nhưng 
được CĐ động viên tặng quà Tết thế này thấy ấm lòng hơn”. 
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 Là năm thứ 5 chương trình Tết Sum vầy cùng CNLĐ khó khăn được CĐ Khánh Hòa 
tổ chức với mong muốn mang đến cho đoàn viên, CNLĐ có Hòan cảnh thiệt thòi ngày Tết 
ấm áp cùng đồng nghiệp. Bên mâm cỗ Tết CĐ có bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, 350 CNLĐ 
trực tiếp mỗi người mỗi cảnh nhưng tạm quên gánh nặng cùng vui xuân. Chị Hồ Thị Mỹ Tín 
(công nhân Cty Minh Sơn, xã Cam Hiệp Bắc, H.Cam Lâm, Khánh Hòa, lao động khuyết tật, 
đang nuôi bố mẹ già) chia sẻ: “40 tuổi, lần đầu tôi được ăn cái Tết xúc động với nhiều người 
khác khó hơn tôi. Phần quà Tết CĐ tặng, tôi dành về tặng lại bố mẹ và chắc 2 người vui 
lắm!”. 
 Với 17 “cựu công nhân” Cty Long Shin, những người lao đao sau những ngày mất 
việc nay gặp lại nhau bên mâm cỗ tết CĐ. “Không ai nghĩ có ngày hội ngộ, khi nhận giấy 
mời dự Tết Sum vầy anh em mừng lắm, CĐ còn quan tâm và nhớ đến anh em tôi nên ai 
cũng thấy ấm lòng, đong đầy tình nghĩa” - anh Ngô Hứa xúc động nói. 
Trên 20.000 đoàn viên thụ hưởng 
 Tết Sum vầy 2019, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa vận động được trên 2.000 suất quà Tết 
dành tặng cho CNLĐ khó khăn. Qua 5 năm triển khai Tết Sum vầy, riêng LĐLĐ tỉnh đã vận 
động được trên 20.000 suất quà trị giá hàng chục tỉ đồng tặng CNLĐ hoạn nạn, đoàn viên bị 
thiệt hại bởi thiên tai, bệnh hiểm nghèo. Mỗi suất quà tết từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng 
đã được trao tận tay đoàn viên, CNLĐ mỗi dịp Tết đến xuân về. Ông Nguyễn Hòa - Chủ 
tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - cho biết, hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, 
CNLĐ là nhiệm vụ luôn được các cấp ưu tiên. Năm 2019, ngoài tổ chức tặng quà Tết Sum 
vầy cho hàng nghìn CNLĐ khó khăn, LĐLĐ tỉnh trực tiếp là lãnh đạo thường trực đến thăm 
chúc Tết các đơn vị đặc biệt như đoàn viên, nhân dân huyện đảo Trường Sa, công nhân gác 
chắn tàu khu hẻo lánh, CBCNV làm việc không có ngày nghỉ Tết. 
 Đánh giá về chương trình Tết Sum vầy do Tổng LĐLĐVN phát động, ông Nguyễn 
Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa - cho biết: “Đây là chương trình rất 
nhân văn thể hiện tinh thần tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam đùm bọc, thương yêu 
nhau đối với những NLĐ có Hòan cảnh khó khăn, những người trong dịp Tết không được 
đoàn tụ với gia đình, phải ở tại cơ quan, xí nghiệp, nhà máy”. Theo ông Tuân, để chương 
trình ngày càng lan tỏa và đi vào chiều sâu phải kêu gọi các chủ sử dụng lao động trân trọng 
NLĐ, tổ chức CĐ luôn luôn phát huy dân chủ và tạo mọi điều kiện để đoàn viên, CNLĐ có 
cuộc sống tốt hơn, gắn bó với tổ chức CĐ. 
 
007. Nguyễn Chung. Tàu cá Khánh Hòa chìm ở khu vực biển Côn Đảo, 10 ngư dân 
mất tích / Nguyễn Chung // Báo Thanh niên. – Ngày 13 tháng 1. – Năm 2019. – Số 13 
(8422). – Tr. 3. 
Nội dung chính:  
 Ngày 12.1, ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở NN-PTNT Khánh Hòa, cho biết lực lượng 
chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 10 ngư dân mất tích trên tàu cá gặp nạn.Trước đó, ngày 
11.1, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa nhận được thông tin một tàu cá của ngư dân 
Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện tàu cá KH 90208 TS bị chìm, chỉ nổi phần mũi, nhưng không 
thấy người xung quanh. 
 Khu vực tàu chìm cách Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 90 hải lý về phía đông 
nam. Qua xác minh ban đầu, phương tiện trên của ông Phạm Trên (trú P.Vĩnh Phước, 
TP.Nha Trang) làm chủ. 
 Tàu xuất bến ngày 27.12.2018 và liên lạc về gia đình lần gần nhất ngày 29.12.2018; 
trên tàu có 8 ngư dân cùng trú TP.Nha Trang và 2 ngư dân trú Bình Định. 
 Hiện các lực lượng chức năng và tàu cá hoạt động trong khu vực đang tích cực tìm 
kiếm ngư dân mất tích. 
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THÔNG TIN AN NINH – TRẬT TỰ 

 
008. Thái Thịnh. Di tản dân vì sợ “bức tường thành” dự án Đồi Xanh sụp đổ / Thái 
Thịnh // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 2 tháng 1. - Năm 2019. - Số 2 (9255). - Tr. 9. 
Nội dung chính:  

Chiều 3-1, ông Trần Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa - cho biết cơ 
quan này vừa phối hợp địa phương di chuyển khẩn cấp 18 hộ dân tại thôn Hòn Nghê, xã 
Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang do nhiều mảng tường xây trái phép tại khu biệt thự nghỉ dưỡng 
Đồi Xanh (Marina Hill) - do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư - bị phình 
to, nứt toác, liên tục rơi xuống khu dân cư. Các hộ dân này đã được chuyển đến ký túc xá 
sinh viên đường Nguyễn Khuyến (TP Nha Trang) và được hỗ trợ 5 triệu đồng / hộ cho chi 
phí ăn ở tạm thời.  

“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã liên hệ với chủ đầu tư nhưng không liên lạc 
được” ông Thọ nói, đồng thời cho biết đã yêu cầu UBND xã Vĩnh Ngọc phân công lực 
lượng công an, dân quân ứng trực tại các khu vực nguy hiểm để theo dõi, kip thời xử lý, 
không cho người dân, xe cộ tiếp cận. Theo nhiều người dân thôn Hòn Nghê, các phiến đá 
trên bức tường liên tục rơi xuống, 5 phút 1 lần. Quá lo lắng, người dân chúng tôi phải ôm đồ 
đạc bỏ chạy ra đường”- một người dân kể.  
 
009. Khánh Hòa: tăng cường quản lý hoạt động thừa phát lại / K.Q // Báo Pháp luật 
Việt Nam. - Ngày 12 tháng 1. - Năm 2019. - Số 12 (7360). - Tr. 5. 
Nội dung chính: 
 UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các giải pháp tăng cường quản lý 
hoạt động Thừa phát lại (TPL). Theo đó, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị 
xã, TP cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chế định 
TPL; tăng cường kiểm tra tổ chức và hoạt động TPL, nhất là trong hoạt động lập vi bằng để 
phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. 
 Cùng với đó cần kịp thời nắm bắt, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong 
hoạt động TPL, triển khai thực hiện chế định TPL theo quy định của pháp luật. Hiện nay, 
trên địa bàn tỉnh có 2 Văn phòng TPL. 
 Tuy nhiên, hoạt động TPL là lĩnh vực mới, mô hình tổ chức, hoạt động, phạm vi 
công việc và cơ chế, điều kiện hoạt động chưa được quy định cụ thể; nhận thức của cán bộ, 
công chức, người dân và doanh nghiệp về hoạt động này còn hạn chế nên cần quản lý chặt 
chẽ để tránh tình trạng vi phạm quy định pháp luật trong quá trình hoạt động.  
 
010. Thủy Tinh. Hàng loạt vụ sạt lở thương tâm tại Khánh Hòa: Hiểm họa từ những 
“quả bom nổ chậm” biệt thự đồi núi / Thủy Tinh // Báo Pháp luật Việt Nam. - Ngày 3 
tháng 1. - Năm 2019. - Số 3 (7351). - Tr. 7 : ảnh. 
Nội dung chính: 
 Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chỉ mới một mùa mưa từ cuối tháng 10/2018  cho đến 
cuối tháng 12/2018 đã xảy ra nhiều vụ sạt lở khiến hàng chục người tử vong và hàng trăm 
ngôi nhà bị sập, trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống sát các chân núi.  
 Hơn 40 ngày trôi qua sau vụ sạt lở ở thôn Thành Phát, chị La Thị Nhiên vẫn bàng 
Hòang, mắt đỏ hoe khi nhắc lại vụ sạt lở kinh Hòang sáng 18/11/2018: “Buổi sáng hôm ấy 
thật là một ngày tận thế với gia đình tôi”. Bảy người dân ở đây đã mãi mãi nằm lại dưới 
những đống đổ nát, hoang tàn. Mười sáu người khác bị thương, sống với nỗi ám ảnh khôn 
nguôi. Như con gái chị, dù đã thoát chết, nhưng vết sẹo vẫn in hằn trên khuôn mặt, nỗi kinh 
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Hòang vẫn bám lấy dai dẳng. “Từ hôm ấy bọn trẻ chỉ sống ở đây ban ngày, còn ban đêm 
phải đi ngủ nhờ nhà người thân. Có tối vì ăn cơm xong muộn quá, tôi bảo con ở lại ngủ, 
nhưng cháu không ngủ được mà cứ nằm khóc, người thì run bần bật, nửa đêm tôi phải chở 
con xuống nhà người thân dưới phố xin ngủ nhờ. Khi trời mưa lớn, gia đình tôi phải di tản 
hết, không dám ở đây”, chị Nhiên nói. 
 Bố mẹ đã mất, nhà tan nát không còn gì. Bàn thờ của cha mẹ phải gửi tạm ở chùa, 
không biết đến khi nào mới có nhà để đưa về. Ngồi trong lán tạm, chị Nhiên chua xót nhìn 
về phía ngôi nhà giờ chỉ còn sỏi đá trơ trọi. 

 
Đống đổ nát sau trận sạt lở tại thôn Thành Phát. 

 
 Trong tai nạn sáng ấy, gần 70 căn nhà bị san phẳng, nhiều căn nhà khác hư hỏng 
nặng. Đến nay, dù đã hơn 40 ngày trôi qua, những người có nhà bị sập hoặc lũ cuốn trôi đa 
số vẫn nương náu nhờ nhà người thân, bạn bè, hoặc đi thuê nhà ở. 
 Gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh, có nhà bị sập đến nay vẫn chưa thể cất lại, một phần 
không có tiền, một phần họ sợ cất nhà ở đây rồi sẽ chết khi nào không hay, phần khác mong 
mỏi được chính quyền cho tái định cư nơi khác để ổn định cuộc sống. 
 Vì nghèo khó, họ phải cố gắng bám trụ nơi đây. Chị Hạnh bùi ngùi: “Chúng tôi giờ 
như “điếc không sợ súng”, quanh năm chỉ làm thuê làm mướn cho người ta kiếm miếng ăn, 
dựng được cái nhà tạm để ở nay bị sập rồi thì cũng không biết ở đâu. Gia đình thuê lại nhà 
của một gia đình khác vì sợ quá nên họ đã di dời đi nơi khác với giá 500 nghìn đồng/tháng”. 
“Cơ quan chức năng địa phương bị cho là “ì ạch”, người dân mòn mỏi chờ đợi, sống trong 
bãi hoang tàn, nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào. Cứ hễ mưa lớn là phải chạy như chạy giặc, 
cuộc sống cứ thế không thể ổn định được”, chị Hạnh cho biết khi vụ sạt lở đi qua, chính 
quyền địa phương cũng có đến đo đạc, ghi nhận, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy có thông 
báo hay động thái gì.  “Giải tỏa hay không thì người dân chúng tôi mong muốn chính quyền 
thông báo cho được biết sớm. Tết sắp đến, chúng tôi không biết mình sẽ đón năm mới ra 
sao?”. 
 Theo báo cáo tổng kết của Sở Xây dựng, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có gần 5.655 
dự án, riêng ở TP Nha Trang khoảng 3.383 dự án, dày đặc từ Vĩnh Lương đến Phước Đồng, 
đâu đâu cũng dự án khu nghỉ dưỡng, biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng, khu đô thị, khách sạn… 
bao quanh. Ngay cả đất trung tâm thành phố từ Đại học Nha Trang đến cầu Bình Tân, diện 
tích đất ở của người dân đã rất hạn chế bởi đa số những thửa đất ở vị trí đẹp đều được các 
đại gia bất động sản thâu tóm kinh doanh, quy hoạch đất di dời dân để làm khu đô thị… 
 Không những thế, hiện nhiều công ty bất động sản còn hướng đến các dự án đồi núi 
để rồi những người dân sống dưới các dự án biệt thự đồi núi ở TP Nha Trang luôn sống 
trong hoang mang, mất ăn, mất ngủ vì “thần chết” có thể đến bất cứ lúc nào nếu đất đá ở 
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trên núi đổ xuống, các bờ kè dự án đổ sập mùa mưa lũ đến như dự án Khu biệt thự Đồi xanh 
Nha Trang, xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang). 
 Có những người dân nghèo đã phải gánh chịu những hậu quả hệ lụy từ những dự án 
đào núi, xây dựng như Dự án nhà ở cao cấp Hòang Phú làm bốn gia đình thầy, cô giáo tử 
vong ở Vĩnh Hòa (TP Nha Trang).    
 Ngoài ra, tài nguyên rừng bị khai thác quá mức, nhất là những đồi rừng ven khu dân 
cư bị đào xới, chặt cây khiến đất trống, đồi trọc. Khi mưa xuống, lượng nước từ trên núi đổ 
về kèm theo khối lượng đất đá dẫn đến những vụ sập nhà gây thương vong như vụ sạt lở núi 
ngày 30/12/2018 khiến ba người phụ nữ trong gia đình ông Hà Tấn Lực ở thôn Khánh 
Thành Nam, xã Suối Hiệp, huyện Cam Lâm tử vong; hay vụ bảy người tử nạn ở thôn Thành 
Phát...  

 
Hiện trường vụ sạt lở khiến ba người tử vong ở thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Hiệp, huyện Cam Lâm 

  
 Theo một số hộ dân sống ở thôn Thành Phát, họ sống ở đây đã hơn 20 năm, nhưng 
chưa có khi nào phải đối mặt với nhiều tai họa như thế này. Những con người ấy, xưa kia, 
khi Nha Trang chưa có các dự án đổ xô thì họ sống cuộc sống thanh bình. Họ không nghĩ 
rằng một ngày nào đó lại phải nhận lấy những tai họa ngoài sức tưởng tượng như thế. 
 
011. Nhiệt Băng. Liên tục sạt lở núi, chết người ở Khánh Hòa: Không ai chịu trách 
nhiệm / Nhiệt Băng // Báo Lao động. - Ngày 4 tháng 1. - Năm 2019. - Số 3 (11159). - Tr. 
1, 7. 
Nội dung chính: 
 Hàng chục mạng người bị cướp đi do sạt lở ở Khánh Hòa trong thời gian qua. 
Nguyên nhân thì nhiều, nhưng có việc con người đã tác động tiêu cực đến đất đai, núi rừng 
thông qua cấp phép dự án, bạt núi, xẻ đồi. Cộng vào đó tình trạng xây nhà trái phép tồn tại 
dai dẳng, trước sự bất lực của chính quyền sở tại. Thế nhưng, khi thảm họa chết người xảy 
ra, không ai chịu trách nhiệm! 
Thi nhau đào núi, san lấp, phân lô bán nền 
 Đã nhiều tháng trôi qua, kể từ đợt mưa lũ do ảnh hưởng của các cơn bão số 8 và 9, 
khu vực Phước Toàn, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng (Nha Trang) vẫn như “bãi chiến 
trường”. Hàng khối đất đá đổ từ trên núi xuống áp sát khu dân cư, không ai hốt dọn. Đây là 
“sản phẩm” của các dự án thi nhau đào bới trên núi. Ông Phạm Văn Lễ - Phó trưởng thôn 
Phước Hạ cho biết, bản thân ông và nhiều người dân ở đây cũng không hiểu vì sao các cá 
nhân, doanh nghiệp bạt núi, phân lô lại không được ngăn chặn, dù đã phản ánh. “Không 
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hiểu vì sao đất rừng mà họ lại phân lô, bán nền được. Từ năm 2000 đến giờ chưa bao giờ có 
hiện tượng lũ cuốn đất đá xuống khu dân cư kinh Hòang thế - ông Lễ nói và cho hay dòng 
suối cũng bị lấp, làm thay đổi dòng chảy  
 Từ bức xúc, người dân và chủ đất đã xảy ra xung đột. Ngày 2.12, anh N.V.T (người 
dân thôn Phước Hạ) và bà X.L (chủ một doanh nghiệp tư nhân về nhà đất ở Nha Trang) xảy 
ra cự cãi căng thẳng về việc một chiếc xe cơ giới của bà L đang đào bới dòng suối tại khu 
vực Phước Toàn, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng. “Tôi chỉ ý kiến việc đào nắn dòng suối sẽ 
làm thay đổi dòng chảy sau này, ảnh hưởng đến khu dân cư bên dưới khi xảy ra mưa lũ thì 
bà ấy đe dọa, đòi lấy mạng giá 20 triệu đồng” – anh T thuật lại. Tuy vậy, sau đó bà L cũng 
có đơn kiến nghị cho rằng bà cũng bị một số người đe dọa cho “đổ máu” nếu còn múc con 
suối. Trong đơn, bà L cho biết, phần đất của bà đang sở hữu nằm kề với dòng suối trên. 
Việc múc đất đá là để “làm thông dòng chảy như hiện trạng ban đầu”. Anh T cho biết, 
không có việc mình dùng vũ khí hay hay dọa gì bà L. “Việc bà L bị ai dọa gì thì tôi không 
hề biết” – anh T khẳng định. Trả lời sự việc anh T bị đe dọa “lấy mạng giá 20 triệu đồng” 
tại phiên chất vấn của đại biểu HĐND xã Phước Đồng mới đây, ông Nguyên Văn Tự - 
Trưởng công an xã Phước Đồng cho biết: “Hôm đó tôi có nhận được cuộc điện thoại báo 
của người dân. Tôi đã phân công công an viên Ngô Minh Tuấn xuống đó, đồng thời đề nghị 
UBND xã cử lực lượng xuống hỗ trợ”. Ông Tự nói cho ông 10 ngày để tìm hiểu, trao đổi lại 
hoặc trả lời cử tri bằng văn bản, nhưng đến nay ông này vẫn chưa có hồi âm.  
Không ai chịu trách nhiệm? 
 Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội HĐND xã Phước Đồng mới đây, tình 
trạng khai thác, san lấp mặt bằng trái phép để phân lô, bán nền xảy ra khá nhiều trên địa bàn 
các thôn (đặc biệt là khai thác đất trái phép ở các thôn Phước Sơn, Phước Thượng; san lấp 
mặt bằng trái phép để phân lô, bán nền ở các thôn Phước Tân, Phước Lợi, Phước Hạ). 
 Tình trạng xây dựng trái phép trên đất không phù hợp với quy hoạch như ở thôn 
Phước Lợi, Phước Lộc, Phước Hạ, Thành Phát, Thành Đạt. Ban KTXH HĐND xã Phước 
Đồng đề nghị UBND xã phải có giải pháp ngăn chặn, xử lý. Nội thành “cạn” đất để cấp 
phép dự án, chính quyền tỉnh Khánh Hòa chuyển hướng cấp phép dự án trên núi. Lợi đâu 
chưa thấy, chỉ thấy nhiều dự án uy hiếp tính mạng, khiến người dân mất ăn, mất ngủ. Ngày 
3.1 là ngày người dân sống kề dự án Khu biệt thự Đồi Xanh Nha Trang, xã Vĩnh Ngọc (TP. 
Nha Trang) hoang mang tột độ vì bức tường chắn khổng lồ (báo Lao động nhiều lần phản 
ánh) MSE bắt đầu rơi…tự do!. Nhiều người dân phải khẩn cấp di dời vì sợ mất mạng. Sở 
Xây dựng yêu cầu tháo dỡ bức tường chắn trái phép này thì chủ đầu tư không chấp hành và 
cho rằng “vẫn đảm bảo an toàn!”. Ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, tại 
Nha Trang hiện có 7 dự án đang thi công tại triền núi, đó là chưa kể các dự án mới thỏa 
thuận với chủ đầu tư, mới có quy hoạch, chưa thi công, gồm Khu dân cư cao cấp Hòang Phú 
(phường Vĩnh Hòa); khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (xã Vĩnh Ngọc); Khu đô thị sông 
núi Vĩnh Trung; Khu đô thị Thủ Thiêm; Trang trại Đất Lành; Khu biệt thự Haborizon Nha 
Trang (xã Phước Đồng)… Riêng dự án Khu dân cư cao cấp Hòang Phú ngày 18.11 đã xảy 
ra vụ vỡ hồ bơi vô cực từ trên cao, cướp đi 4 mạng người, 10 ngôi nhà bên dưới bị vùi lấp. 
Người dân đề nghị khởi tố vụ án hình sự nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm từ cơ quan điều 
tra.  
 Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Quốc Thịnh ví von: “Nha Trang lâu nay 
được cả nước biết đến là thương hiệu phố biển xinh đẹp, nhưng hình như những năm gần 
đây đang phấn đấu xây dựng thêm thương hiệu nữa đó là phố núi”. Ông Thịnh đặt ra hàng 
loạt câu hỏi đối với các dự án đã và đang san lấp núi để xây dựng nhà ở, khu đô thị: "Những 
dự án đó đã được báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không; các cơ quan có trách 
nhiệm đã thẩm tra, có kết luận về báo cáo đánh giá tác động môi trường như thế nào chưa; 
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việc xây dựng nhiều dự án trên núi, giảm tỉ lệ che phủ rừng thì ảnh hưởng gì, góp phần gì 
vào vấn đề mưa, bão, lụt vừa qua; ý kiến của các cơ quan chuyên môn đánh giá về môi 
trường của các dự án trên núi chưa?". Đó là những câu hỏi “treo”, chưa có đơn vị chức trách 
nào trả lời. 

012. Thủy Tinh. Dự án khu biệt thự Đồi Xanh Nha Trang: Tường bao “chuyên gia Mỹ 
thẩm định”, gạch vẫn ập xuống nhà dân / Thủy Tinh // Báo Pháp luật Việt Nam. - 
Ngày 6 tháng 1. - Năm 2019. - Số 6 (7354). - Tr. 14 : ảnh. 
Nội dung chính: 
 Sáng 3/1, bức tường cao hơn 12m của Dự án Khu biệt thự Đồi Xanh Nha Trang 
(Marina Hill),  Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục bị nứt nẻ 
và rơi lã chã xuống nhà dân. Trong khi đó, chủ đầu tư cho rằng “chất lượng tường chắn đã 
được chuyên gia tư vấn kỹ thuật của Mỹ thẩm định kết luận an toàn 100%”. 
“Như chạy giặc…” 
 Từ chiều 2/1, những viên gạch của bức tường đầu có hiện tượng rơi rớt xuống nhà 
dân, đến sáng ngày 3/1 bức tường thành đã bung ra và đổ ập hàng loạt viên gạch xi măng 
xuống khiến các hộ dân sống bên dưới hoảng loạn “bỏ của chạy lấy người”. 
Theo anh Võ Minh Mỹ, người dân có nhà ngay ở dự án, từ 13h chiều 2/1, các viên gạch của 
tường chắn rơi ầm ầm xuống trên mái nhà, người dân sợ quá tháo chạy. Trước đó, có những 
đêm đang ngủ, nghe rơi bụp bụp trên mái tôn. “Không hề thấy chủ đầu tư đến hỏi thăm, họ 
vẫn nói tường chắn an toàn, đây chỉ là vật trang trí”, anh Mỹ nói.  
 Anh Lê Thành Sơn, có nhà ngay sát bức tường, đang thuê xe dọn nhà đi nơi khác, vẻ 
mặt thất thần kể lại, trước khi xây chủ đầu tư có gọi người dân đến họp, theo bản vẽ ban đầu 
thì chủ đầu tư xây theo bậc cấp, nhưng sau khi xây họ đã làm một bức tường cao ngất 
ngưởng, người dân mới bắt đầu cảm thấy hoang mang. “Người dân chúng tôi chỉ mong có 
cuộc sống ổn định để lo làm ăn, lo cho gia đình. Gần Tết đến nơi rồi mà chúng tôi cứ như ở 
trên mây như thế này thì không thể chấp nhận được. Ngày 23/11 chúng tôi cũng đã di tản 
một lần. Bây giờ, tôi phải thuê xe đưa đồ đạc đến chỗ nhà trọ. Cuộc sống như kiểu chạy giặc 
thế này thì không ai có thể chấp nhận được. Nhất là những gia đình có người lớn tuổi và trẻ 
nhỏ, người già thì sức khỏe không tốt mà cứ di chuyển đi lại ảnh hưởng đến tinh thần và thể 
xác vì bất an, trẻ nhỏ thì lạ nhà quấy khóc khiến cả gia đình mất ăn mất ngủ. Chúng tôi giờ 
phải đi để đảm bảo an toàn cho người trước đã, tiền hỗ trợ thì vẫn chưa thấy đâu”, anh Sơn 
nói. Theo anh Lê Đức Thọ, Công an xã Vĩnh Ngọc, những ngày qua, chính quyền địa 
phương đã lập tổ công tác đến vận động người dân di dời để đảm bảo an toàn tính mạng. 
Gia đình nào không đi thì sẽ buộc cưỡng chế để đưa người ra khỏi nhà.   
 Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, cho biết, chiều 2/1, Ban Giám 
đốc Sở Xây dựng đã đến tận hiện trường kiểm tra, phát hiện bức tường đã có hiện tượng rơi 
rớt gạch xuống nhà dân, đến ngày 3/1 lại tiếp tục rơi. “Chắc chắn một hàng dưới rơi thì hàng 
trên sẽ rơi tiếp, không biết khi nào nó sụp xuống. Nếu mà mưa, hiện tượng ngậm nước của 
sườn núi không còn nữa, đất không còn ngậm nước, mà đất với nước là một nên việc sạt lở 
có thể sẽ xảy ra”, ông Dẽ nói. Theo ông Dẽ, Sở làm việc với chủ đầu tư về việc di dời bà 
con từ ngày 23/12/2018, và yêu cầu chủ đầu tư hỗ trợ cho mỗi gia đình chi phí 5 triệu đồng/ 
hộ, nhưng chủ đầu tư trả lời chủ “không có tiền”. Với trách nhiệm là cơ quan quản lý, Sở đã 
thống nhất với chính quyền địa phương ứng tiền cho 18 hộ, mỗi hộ 5 triệu đồng, di dời từ 
ngày 23/12. Từ ngày 2/1, các hộ dân đã di dời hết. Sở Xây dựng không chấp nhận “đơn cầu 
cứu” của chủ đầu tư, vì tường không được thẩm định, xây sai vị trí, sai kết cấu, ông Dẽ nói. 
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Theo Sở Xây dựng, bức tường có nguy cơ ụp đổ xuống khu dân cư 

  
Đã sai phép, vẫn “kêu cứu” 
 Trước đó, ngày 21/12/2018, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn 
trương trình phương án và tháo dỡ tường chắn vi phạm. Việc tháo dỡ tiến hành trong vòng 
15 ngày, nếu không Sở Xây dựng sẽ ban hành quyết định cưỡng chế và lập thủ tục thu hồi 
giấy phép xây dựng. Ngày 24/12, bà Lê Thị Tú Anh thừa nhận tường chắn MSE xây dựng 
sai phép nhưng “đảm bảo chất lượng và việc tháo dỡ sẽ gây mất an toàn”, và đã viết “đơn 
kêu cứu” các cơ quan chức năng. Bà Tú Anh giải trình trong đơn kêu cứu: “Chúng tôi 
không hiểu dựa trên căn cứ nào mà Sở Xây dựng lại phát ngôn là “Bức tường chắn MSE tại 
dự án có nguy cơ sạt lở, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của dân”. Chỉ bằng vài vết 
nứt trên các viên gạch block trang trí ngoài tường, vết hở nhỏ giữa hai hàng gạch do các 
lưới địa kéo vào trong… tất cả các hiện tượng bên ngoài này chuyên gia tư vấn kỹ thuật của 
Mỹ đã kết luận sau khi xem xét là không ảnh hưởng đến chất lượng tường chắn, tường chắn 
an toàn 100%”. “Chỉ bằng yếu tố cảm quan bằng mắt thường, không có cơ sở khoa học mà 
Sở Xây dựng đã kết luận là tường chắn có nguy cơ sạt lở nặng là không đúng sự thật, không 
công bằng với doanh nghiệp, gây tổn thất nặng nền đến uy tín doanh nghiệp”, trích nguyên 
văn văn bản “kêu cứu” của Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang - chủ đầu tư dự án Khu 
biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh Nha Trang (Marina Hill). “Nếu buộc tháo dỡ tường chắn 
MSE thì đơn vị thi công và Sở Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu xảy ra chết 
người hoặc tổn thất cho các hộ dân cư kế bên. Công ty Đồi Xanh Nha Trang sẽ không chịu 
trách nhiệm về các hậu quả xảy ra từ việc tháo dỡ tường chắn MSE”. Trong đơn, chủ đầu tư 
xin được cho phép tồn tại tường chắn nếu kết quả thẩm định an toàn. Chủ đầu tư cho rằng 
“mặc dù công trình sai giấy phép nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Công trình xây dựng tường 
chắn MSE bảo vệ sự an toàn cho du khách quốc tế trong tương lai và khu dân cư bên cạnh 
dự án. Nay công trình chất lượng tiêu chuẩn Anh – Mỹ này sắp sửa bị tháo dỡ chỉ vì một sai 
sót trong khâu thủ tục pháp lý. Tất cả chỉ do quan điểm trừng phạt thẳng tay của Sở Xây 
dựng tỉnh Khánh Hòa”. 
 Phản bác những tố cáo trên, lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, qua việc 
giám sát hàng ngày của Sở, tiến độ tháo dỡ của chủ đầu tư triển khai rất chậm, mang tính 
đối phó. “Chủ đầu tư làm sai phép thì phải khắc phục. Còn việc nói Sở Xây dựng đứng ra 
tháo gỡ là đánh đố cơ quan nhà nước”, vị này nói. Theo Sở Xây dựng, đơn vị này cũng có 
một phần lỗi vì không giám sát chặt chẽ từ khi ban đầu.  
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Gạch từ bức tường rơi lả tả xuống nhà dân 

 Đánh giá sự việc, ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho 
biết, chủ đầu tư, nhà thầu chưa thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật quy định về hoạt động 
quản lý đầu tư xây dựng dẫn đến sự việc phát sinh và trở nên phức tạp. Trước thực trạng vi 
phạm công trình xây dựng đó, Sở Xây dựng chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác 
quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, thực hiện cấp phép xây dựng và quản lý trật tự 
xây dựng; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự xây dựng theo quy 
định tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ và Thông tư 
03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng; thực hiện cưỡng chế đối với chủ đầu 
tư cố tình vi phạm và tái phạm. 
 
013. Nhiệt Băng. Dự án khu biệt thự Đồi Xanh Nha Trang: Tường rơi gạch, thảm họa 
xảy ra, ai chịu trách nhiệm? / Nhiệt Băng // Báo Lao động. - Ngày 7 tháng 1. - Năm 
2019. - Số 5 (11161). - Tr. 7. 
Nội dung chính: 
 Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa phải nghĩ đến giải pháp yêu cầu Trung tâm Quản lý 
nhà và chung cư xem xét, bố trí ngay cho 18 hộ dân sống “treo đầu ngọn tóc” dưới chân bức 
tường chắn khổng lồ trái phép của dự án Khu biệt thự Đồi Xanh Nha Trang vào ở tạm trong 
ký túc xá. 
Gạch xếp tường rơi tự do, dân bỏ chạy 
 Ngày 4.1, nhiều người dân phải dọn đồ, tháo chạy khỏi chân bức tường khổng lồ trái 
phép đang rơi rụng gạch. Sở Xây dựng phải phát văn bản khẩn yêu cầu Công ty TNHH Đồi 
Xanh Nha Trang phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí, tổ chức di dời các 
hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. 
 Ông Trần Văn Thọ - Phó GĐ Sở Xây dựng cho biết, chủ đầu tư phải khẩn trương có 
giải pháp xử lý tình huống đối với hạng mục công trình có đấu hiệu nguy hiểm để người 
người dân được biết, phòng tránh nằm hạn chế các tại nạn, rủi ro có thể xảy ra. Cùng ngày, 
hệ tường chắn MSE tiếp tục sạt lở, gây nguy hiểm cho khu dân cư, khu vực lân cận và dự 
án. Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương báo cáo về sự cố công trình gửi UBND 
cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh theo quy định, đồng thời kiểm tra và xử lý sự cố công trình 
nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình trong và ngoài dự án. Để đảm bảo an 
toàn cho 18 hộ dân sát tường chắn của dự án Sở Xây dựng đã phối hợp với chính quyền địa 
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phương, thực hiện tạm ứng tiền thuê nhà trong thời gian một tháng cho các hộ dân (5 triệu 
đồng/hộ). Chiều 3.1, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND xã Vĩnh Ngọc thực hiện chi tiền 
hỗ trợ cho 18 hộ, với tổng số tiền là 90 triệu đồng. Ngoài ra, Sở Xây dựng đã chỉ đạo cho 
Trung tâm Quản lý nhà và chung cư xem xét, bố trí ngay cho các hộ dân vào ở tạm trong ký 
túc xá tại thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc. Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND TP. Nha Trang 
chỉ đạo UBND xã Vĩnh Ngọc phối hợp, hỗ trợ người dân di dời đến nơi ở tạm trong mùa 
mưa, bão và bố trí lực lượng tổ chức bảo vệ tài sản của dân. Để đảm bảo an toàn tính mạng 
trong thời gian chỉ đầu tư thực hiện khắc phục công trình vi phạm, Sở Xây dựng yêu cầu 
tuyệt đối không để người dân quay trở lại nơi ở, nếu chưa được chính quyền địa phương 
thông báo và cho phép. Đối với chủ đầu tư, Sở Xây dựng yêu cầu ngừng thi công toàn bộ dự 
án, tổ chức thực hiện các biện pháp tháo dỡ phần công trình vi phạm và chấp hành những 
yêu cầu của Sở Xây dựng; phối hợp với chính quyền địa phương có giải pháp đảm bảo an 
toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân sống gần khu vực dự án.  
Trách nhiệm của Sở Xây dựng ở đâu? 
 Công ty TNHH Đồi Xanh xây dựng bức tường trái phép trong một thời gian dài mới 
Hòan thành. Theo lý giải của bà Lê Thị Tú Anh (chủ đầu tư), thì tường chắn MSE là công 
nghệ của Mỹ. Bà Anh tự tin cho rằng, bức tường này vẫn đảm bảo an toàn vì qua 2 đợt ảnh 
hưởng của bão cũng không sao. Trong lúc doanh nghiệp này triển khai làm tường, Sở Xây 
dựng tỉnh Khánh Hòa có cử cán bộ xuống giám sát một vài lần, nhưng lại không có ý kiến 
gì. Vậy, Sở Xây dựng đã buông lỏng giám sát ngay từ đầu? Bà Tú thừa nhận sai khi chưa 
xin điều chỉnh giấy phép mà đã thay đổi công nghệ. Nhiều ý kiến cho rằng, việc tháo dỡ hay 
không đều gây ra những hệ lụy khó lường. Đó là khi tháo dỡ bức tường trái phép này, nếu 
không có phương án an toàn thì hàng khối đất trên dự án sẽ đổ xuống khu dân cư. Ngược 
lại, nếu không tháo dỡ thì khả năng sập đổ là rất cao. Đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa trình Sở 
Xây dựng phương án tháo dỡ bức tường và có đơn kêu đến Thủ tướng và các cơ quan Trung 
ương. 
 
014. Gia Khánh. Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa): Cùng một vụ kiện, tòa án có 
phán quyết bất nhất? / Gia Khánh // Báo Pháp luật Việt Nam. - Ngày 8 tháng 1. - Năm 
2019. - Số 8 (7356). - Tr. 14. 
Nội dung chính: 
 Cho rằng 2 cấp tòa án đã có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật trong 
xét xử, bà Trần Thị Bưởi (trú phường Phương Sơn, TP. Nha Trang) có đơn đề nghị VKSND 
Tối cáo, TAND Tối cao xem xét giám đốc thẩm bản án phúc thẩm đòi nhà đất số 186 ngày 
21/11/2018 của TADN Cấp cao tại Đà Nẵng. Đây là vụ án tranh chấp đòi nhà đất tại địa chỉ 
119 đường 23/10, phường Phương Sơn, TP. Nha Trang giữa nguyên đơn là các đại diện đến 
từ Hội Nam Trung từ đường Khánh Hòa và bị đơn là bà Bưởi. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 
24 ngày 11/9/2017 của TAND tỉnh Khánh Hòa bị kháng cáo, nên TAND cấp cao tại Đà 
Nẵng đã quyết định đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Bản án số 186, TAND Cấp 
cao tại Đà Nẵng đã tuyên xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn, buộc bà 
Bưởi và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải giao trả lại nhà đất 119, đường 
23/10 với diện tích 392,7m2  cho các đồng nguyên đơn. Theo đơn phản ánh, bà Bưởi trình 
bày: Nhà đất tại địa chỉ 119 đường 23/10 được ông nội của chồng bà Bưởi sử dụng. Từ năm 
1964 bà Bưởi cùng gia đình đã định cư, sinh sống tại đây. Quá trình sinh sống, gia đình bà 
Bưởi đã đăng ký kê khai các nhân khẩu của các thế hệ con cháu trong gia đình và được 
chính quyền địa phương công nhận. Từ năm 1993, gia đình bà bắt đầu kê khai và nộp thuế 
trên phần diện tích này. Tuy nhiên, từ năm 2005, Hội Nam Trung từ đường Khánh Hòa có 
đơn khởi kiện đòi nhà đất mà gia đình bà đang sử dụng. Theo tìm hiểu, năm 2005, tòa án 2 
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cấp của tỉnh Khánh Hòa đã đưa vụ án ra xét xử và quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối 
với vụ khởi kiện đòi nhà và quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn Hội Nam Trung từ đường 
Khánh Hòa với bị đơn bà Trần Thị Bưởi. Theo các bản án này, hồ sơ thể hiện tại bản điều lệ 
của Hội Nam Trung từ đường Khánh Hòa thì hội này là của một nhóm người gốc ở Lục tỉnh 
Nam Kỳ xưa ra sinh cơ lập nghiệp khai phá ruộng nương tại tỉnh Khánh Hòa, được chính 
quyền chế độ cũ cho phép thành lập. Tuy nhiên, sau 1975 đến nay hội này chưa có văn bản 
chính thức nào của cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập, hoạt động. Vì vậy, các cấp 
tòa đã quyết định đình chỉ vụ án với lý do Hội Nam Trung từ đường Khánh Hòa không có 
quyền khởi kiện vụ án dân sự. Trong đơn gửi cơ quan chức năng, bà Bưởi cho rằng: Trong 
khi 2 bản án của TAND TP. Nha Trang, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử từ năm 2005 đã 
có hiệu lực pháp luật, việc năm 2017, TAND tỉnh Khánh Hòa bất ngờ thụ lý vụ kiện và đưa 
vụ án ra xét xử bằng bản án mới trái với nội dung bản án trước đó là vi phạm pháp luật. Sau 
đó TAND Cấp cao Đà Nẵng quyết định y án sơ thẩm là chưa đảm bảo quyền lợi của bà. 
Theo bà Bưởi, căn cứ vào BLDS năm 2015 khi xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do 
chiếm hữu, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật thì gia đình bà định cư tại đây liên 
tục từ năm 1964 đến nay là đã xác lập quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và được 
pháp luật bảo vệ. Cho rằng phán quyết của 2 cấp tòa mới đây đã xâm phạm nghiêm trọng 
quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà, bà Bưởi đề nghị VKSND Tối cao, TAND Tối 
cao xem xét lại các bản án này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. 
 
015. Thủy Tinh. Nhức nhối nạn phá rừng ở Khánh Hòa / Thủy Tinh // Báo Pháp luật 
Việt Nam. - Ngày 9 tháng 1. - Năm 2019. - Số 9 (7357). - Tr. 10 : ảnh. 
Nội dung chính: 
 Khánh Hòa có diện tích rừng và đất lâm nghiệp không lớn, tuy nhiên, với điều kiện 
địa hình đặc thù là tiếp giáp với các tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng, Đắk Lắk)… với hệ thống 
núi cao chằng chịt ở phía Tây các huyện, hệ thống đồng bằng hẹp… do đó, thời gian qua, 
thực trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép, nguy cơ tiềm ẩn về cháy rừng vẫn tiếp tục có 
nhiều diễn biến phức tạp. 
 

 
Lâm sản cất giấu trái phép bị lực lượng chức năng tạm giữ 

 
Phá rừng gia tăng 
 Trong năm 2018, số vụ vi phạm là 309 vụ, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2017 (295 
vụ) là 14 vụ. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành xử lý hành chính 290 vụ vi 
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phạm, tịch thu khoảng 89 m3 gỗ tròn, hơn 543 m3 khối gỗ xẻ, gỗ gốc rễ có hình thù phức 
tạp 1.135kg, tịch thu 5 ô tô, 11 xe máy, 08 cưa xăng cầm tay, 1 khung xe độ chế, 10 máy 
chạy xuồng và nộp ngân sách hơn 1,5 tỷ đồng. Xảy ra 01 vụ cháy rừng trồng thuộc lâm 
phận Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa. 
 Như một số địa phương khác, tình tình vận chuyển, mua bán, cất giữ lâm sản trái 
pháp luật tại một số nơi ở Khánh Hòa còn diễn ra phức tạp. Một số đối tượng khai thác lâm 
sản trái phép tập trung vào các khu rừng có trữ lượng gỗ lớn để khai thác trái phép như Tây 
Khánh Vĩnh (Công ty Lâm sản Khánh Hòa); EaKrongRu, rừng Căm xe (Ban Quản lý rừng 
phòng hộ Ninh Hòa); Dốc Mỏ-Suối Hương (Ban Quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh)… 
 Nhất là tại khu vực hồ thủy điện Ea Krong Rou, (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa), lực 
lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện 3 vụ vi phạm với tổng khối lượng 58,046 m3 gỗ xẻ 
hộp các loại không có dấu đỏ của kiểm lâm, không có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp và 10 máy 
chạy xuồng (được độ chế) không rõ nhãn hiệu cất giấu trái pháp luật tại khu vực này nhưng 
không xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm. Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm 
Ninh Hòa thực hiện thủ tục tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm để trưng cầu giám định, 
điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. 
 Đặc biệt, tình trạng “lâm tặc” lén lút vào rừng khai thác trái phép ngày càng tăng, các 
đối tượng này sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, ngăn chặn. Theo 
đó, nhiều người dân lên rừng khai thác gỗ để về sử dụng làm lồng bè nuôi thủy sản gây ảnh 
hưởng không nhỏ đến tài nguyên rừng.  
 Trước thực trạng diện tích rừng Khánh Hòa bị xâm hại có chiều hướng gia tăng, độ 
che phủ có khả năng bị suy giảm, nguy cơ diễn ra lũ lụt, nhất lũ quét trên các sông sẽ rất 
nguy hiểm; cũng như nguy cơ hạn hán, nhiễm mặn trên các hệ thống sông; từ đó, đòi hỏi 
các lực lượng chức năng cần tăng cường mạnh hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát để ngăn 
chặn các hành vi vi phạm trên. 
Khó khăn về nguồn lực 
 Ông Trần Minh Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa cho biết, 
công tác tổ chức cán bộ, lực lượng bảo vệ rừng vẫn còn gặp khó khăn về nguồn nhân lực. 
Hiện nay, công chức kiểm lâm nhất là kiểm lâm địa bàn vẫn còn thiếu so với chuẩn chung 
(1000ha /công chức kiểm lâm), nên có khi một kiểm lâm địa bàn phải phụ trách 2-3 xã có 
rừng hoặc có xã có diện tích rừng khá lớn (trên 5.000 ha rừng và đất lâm nghiệp), do đó 
nhiều nơi, nhiều lúc chưa quản lý chắc địa bàn; lâm tặc có cơ hội xâm hại rừng. 
 Cũng theo ông Thu, những năm qua, công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các 
hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản được các cấp lãnh đạo Kiểm 
lâm Khánh Hòa tăng cường nhiều biện pháp bảo vệ rừng để giảm thiểu tối đa tình trạng phá 
rừng, khai thác gỗ, vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn. Đặc biệt là các địa bàn trọng 
điểm như các xã phía Tây huyện Khánh Vĩnh, các xã phía Tây thị xã Ninh Hòa, khu vực 
rừng Dốc Mỏ-Suối Hương huyện Vạn Ninh… 
 Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức trực ban theo dõi tình 
hình phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), phân công trực chỉ huy, trực PCCCR 24/24 giờ 
kể cả các ngày nghỉ lễ, thứ Bảy và Chủ nhật, với phương châm 4 tại chỗ để phát hiện kịp 
thời các vụ cháy và có biện pháp chữa cháy nếu có cháy rừng xảy ra.  
 Tính đến nay, trên địa bàn các xã có rừng và tại các đơn vị chủ rừng Nhà nước đã 
xây dựng được 100 km đường băng cản lửa; đã thành lập hàng trăm Ban Chỉ đạo về kế 
hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ cấp xã đến cấp tỉnh và nhiều máy móc, công cụ chữa 
cháy thủ công sẵn sàng tham gia chữa cháy.  
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016. Thủy Tinh. Diễn biến vụ bức tường nguy cơ đổ tại Nha Trang: Chủ tịch tỉnh yêu 
cầu cưỡng chế phá dỡ / Thủy Tinh // Báo Pháp luật Việt Nam. - Ngày 12 tháng 1. - 
Năm 2019. - Số 12 (7360). - Tr. 10-11 : ảnh. 
Nội dung chính: 
 Liên quan đến sự cố bức tường chắn MSE của Dự án Khu biệt thự Đồi Xanh Nha 
Trang (Khánh Hòa) rơi gạch đá xuống nhà dân, chủ đầu tư cho rằng chính sự cứng nhắc 
trong việc ra lệnh buộc dừng thi công dự án của Sở Xây dựng dẫn đến sự cố. Trước tình 
hình trên, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các ban ngành lên phương án cưỡng chế tháo 
dỡ bức tường.  

 
Thần chết treo lơ lửng trên đầu dân - Chính quyền du di mãi vẫn không giải quyết được 

 Vừa qua, Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang đã có văn bản gửi các cơ quan ban 
ngành báo cáo về sự cố gạch rơi xuống nhà dân ở Khu biệt thự Đồi xanh ở thôn Hòn Nghê, 
xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang. Trong báo cáo, chủ đầu tư cho biết, mặc dù một số viên đá bị 
bể và rơi xuống, nhưng tường chắn không có dấu hiệu bị đổ, an toàn 100%. Mặt khác, do 
nhà nghỉ Phi Anh cất nhà để mái tôn lấn ranh giới của dự án hơn 70cm nên có vài viên đá 
rơi xuống mái tôn hộ này. Ngoài ra, các viên đá trang trí của tường chắn không gây thiệt hại 
cho bất kỳ hộ dân nào ở sát ranh giới dự án về tài sản hay con người. 
 Tuy nhiên, khi trao đổi với PV, Bà Trần Thị Xá (tổ 23, thôn Hòn Nghê) ở ngay sát 
chân dự án bức xúc nói, không chỉ nhà ông Phi Anh mà nhà bà cũng bị ảnh hưởng rất nặng 
vào ngày 7/1, đá rơi xuống làm thủng xuyên qua tôn, thủng xuống trần làm gian nhà bếp tan 
hoang, tường công trình vệ sinh bị nứt do đá rơi. Ngoài ra, các nhà khác cũng bị ảnh hưởng, 
nứt các tường phía sau sát dự án. Chủ đầu tư cho rằng nguyên nhân để xảy ra sự cố đáng 
tiếc trên là do nước mưa tạo thành dòng chảy lớn không được đi vào mương thu và thoát 
nước ra mương thoát chung của dự án mà đi trên bề mặt đất làm phát sinh hiện tượng xói lở 
và sụt lún. Việc này sẽ làm kéo căng các lớp lưới địa kỹ thuật bên dưới và làm hư hại đến 
liên kết của bề mặt gạch trang trí bên ngoài, làm gạch bể và rơi xuống. Ngoài ra, nước mưa 
ngấm lâu ngày vào góc vị trí tường chắn cũng góp phần làm mềm bê tông gạch trang trí bên 
ngoài tường chắn làm nó dễ vỡ. 
 Mặt khác, chủ đầu tư dự án khẳng định: “Chính sự cứng nhắc trong việc ra lệnh buộc 
dừng thi công dự án vào ngày 19/9/2018 của Sở Xây dựng mà không cần suy tính đến hậu 
quả đã gây ra là một số viên gạch ngoài các tường chắn bị nứt và dẫn đến sự cố rơi gạch”. 
 Báo cáo của Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang cũng cho hay: “Chúng tôi đã lo sợ 
mùa mưa bão sắp tới tường chắn sẽ hư hại vì toàn bộ nước trên núi đổ vào tường chắn số 4 
sát nhà dân, nếu không thi công kịp hệ thống thoát nước sẽ có những tổn thất đáng tiếc. Do 
vậy, chúng tôi đã 2 lần gửi công văn đề nghị Sở Xây dựng cho phép được tiếp tục thi công 
Hòan thiện hệ thống thoát nước mưa của dự án để bảo vệ tường chắn nhưng không được Sở 
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Xây dựng chấp thuận. Thanh tra Sở Xây dựng luôn túc trực và giám sát công trường không 
cho thi công, chỉ yêu cầu tháo dỡ tường chắn”. 
 Chủ đầu tư cũng cho rằng “các lớp gạch bên ngoài chỉ có tính chất trang trí, làm đẹp 
mỹ quan nên các viên gạch đã sạt lở không gây ảnh hưởng đến sự an toàn của tường chắn, 
chỉ cần dùng bê tông trám lại các vùng gạch bị vỡ và trồng cây xanh phủ xanh bức tường 
chắn này”(?). 
 Từ những lý lẽ của mình, Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang đề nghị Sở Xây dựng 
cho phép công ty thi công tiếp tục hạ tầng bao gồm hệ thống thu, thoát nước, hố ga… để bảo 
đảm không bị thiệt hại thêm nếu mưa xuống. Doanh nghiệp này kiến nghị Sở Xây dựng thu 
hồi văn bản ngưng giao dịch thương mại, huy động vốn để tạo điều kiện cho Công ty có 
nguồn tài chính mua lại đất của người dân hoặc xây nhà ở tái định cư cho bà con sát ranh 
giới. 
 Về phía Sở Xây dựng Khánh Hòa, theo lãnh đạo Sở này, chiều 8/2, đơn vị đã khảo 
sát thực tế tại dự án Khu biệt thự Đồi Xanh thì bức tường vẫn xuất hiện nhiều vết nứt bên 
ngoài. Sở xây dựng đã nhiều lần ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư phải tháo dỡ bức tường, 
nhưng cho đến nay bức tường vẫn chưa được tháo dở đe dọa đến an toàn tính mạng và tài 
sản của người dân. 
 Trước đó, ngày 3/12/2018, Sở Xây dựng đã ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ 
bức tường, tuy nhiên, sự việc không chấm dứt tại đó mà cứ tiếp diễn. Đến ngày 18/12/2018, 
Sở Xây dựng lại ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư trình phương án tháo dỡ hạn cuối vào ngày 
21/12/2018. Chủ đầu tư di du không chịu tháo dỡ  mà viết đơn kêu cứu các cơ quan chức 
năng, khẳng định tường chắn an toàn 100% và xin giữ lại bức tường. 
 Sau đó, vào các ngày 2/1 và 3/1, nhiều viên gạch rơi xuống ập trên đầu nhà dân khiến 
người dân khiếp sợ phải di tản. Sở Xây dựng lại tiếp tục ra văn bản yêu cầu tháo dỡ, hạn 
cuối cùng là 5/1, nhưng đến 10/1 bức tường vẫn tồn tại trong sự hoang mang lo lắng của 
người dân. Và đến nay, trong báo cáo chủ đầu tư vẫn xin phép được tồn tại bức tường chắn 
MSE tại dự án. 
 Trước tình hình bức tường chắn có nguy cơ sụp đổ, đe dọa đến tính mạng và tài sản 
của người dân, vừa qua, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Sở 
Xây dựng phối hợp UBND TP Nha Trang khẩn trương lập phương án, tiến hành cưỡng chế 
phá dỡ bức tường thành khổng lồ tại dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (còn gọi là dự 
án Marina Hill) ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang. 
 
017. Hòang Văn. Khánh Hòa: Nữ giúp việc “nổ” buôn huỳnh đàn, trầm hương, lừa 
hơn 2 tỷ đồng / Hòang Văn // Báo Pháp luật Việt Nam. - Ngày 12 tháng 1. - Năm 2019. 
- Số 12 (7360). - Tr. 11. 
Nội dung chính: 
 Sáng 11/1 TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Nga (SN 
1969, ở Tổ dân phố 10, TT Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Tuy nhiên, do vắng mặt bị hại nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa  
 Theo hồ sơ, Nga là người giúp việc nhà cho ông Trần Thế Lưỡng (ở TT Vạn Giã, 
huyện Vạn Ninh). Do muốn có tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nga nảy sinh ý định lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách nói dối với một số người việc mình đang thu mua huỳnh 
đàn, trầm hương có lợi nhuận cao nhưng thiếu vốn. Tâm rủ mọi người tham gia kinh doanh 
và lợi nhuận chia theo tỉ lệ góp vốn. 
 Để mọi người tin tưởng, hàng ngày, sau khi làm xong công việc nhà tại nhà ông 
Lưỡng, Nga thuê xe taxi hoặc dùng xe đạp điện đi lòng vòng quanh thị trấn Vạn Giã giả 
đang mua bán huỳnh đàn, trầm hương. Tin tưởng, một số người đã đưa tiền cho Nga để góp 
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vốn kiếm lời. Sau khi nhận được tiền góp vốn của mọi người, Nga dùng để trả nợ, tiêu xài 
cá nhân. Bên cạnh đó, bà ta đưa lại một phần nhỏ cho người góp vốn nói đó là lãi để các bị 
hại tin tưởng, đưa thêm tiền. 
 Bằng thủ đoạn gian dối này Nga đã chiến đoạt hơn 2 tỷ đồng của nhiều người. Ngoài 
ra, còn 9 trường hợp tố cáo Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không có giấy tờ, chứng 
cứ gì chứng minh việc đưa tiền cho Nga.  
 
018. Nhiệt Băng. Vụ bức tường khổng lồ trái phép sắp bị cưỡng chế tháo dỡ ở Khánh 
Hòa: Cơ quan quản lý không thể thoái thác trách nhiệm / Nhiệt Băng // Báo Lao động. 
- Ngày 16 tháng 1. - Năm 2019. - Số 13 (11169). - Tr. 4 : ảnh. 
Nội dung chính:  
 Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa biết Cty TNHH Đồi Xanh Nha Trang xây dựng bức 
tường chắn khổng lồ MSE trái phép, nhưng đã “làm lơ” ngay từ đầu. Việc cưỡng chế tháo 
dỡ bức tường này theo chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ 
là xử lý “phần ngọn”. Tháo dỡ xong bức tường này thì phải đến bước tiếp theo là “tháo” 
trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan. 
 

 
Bức tường khổng lồ trái phép của dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh áp sát khu dân cư. Ảnh: PV 

 
Trình phương án tháo dỡ trước ngày 21.1 
 Một số người dân sống kề bức tường khổng lồ cao 12m phải lắp camera để theo dõi 
24/24h và làm bằng chứng nếu bức tường này xảy ra sự cố đổ vỡ. Thực hiện lệnh cưỡng chế 
tháo dỡ của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Xây dựng cho biết phải mất từ 6 - 9 tháng vì phải 
khảo sát địa chất, lên phương án tháo dỡ để đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại cho khu vực 
xung quanh. Trước mắt, Sở Xây dựng mời 1 đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, tháo dỡ. Chi 
phí sau này chủ đầu tư phải chịu. UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng Hòan thành phương án 
tháo dỡ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 21.1. 
 Theo báo cáo sự cố bức tường MSE tại dự án Khu biệt thự Đồi Xanh Nha Trang 
(thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc) rơi gạch vào ngày 2.1 mà bà Bà Lê Thị Tú Anh - Giám đốc 
Cty TNHH Đồi Xanh Nha Trang trình bày với Sở Xây dựng mới đây, thì nguyên nhân xảy 
ra sự cố là do nước mưa tạo thành dòng chảy lớn, không đi vào mương thu và thoát nước ra 
mương thoát nước chung của dự án ngoài lộ mà đi trên bề mặt đất làm phát sinh hiện tượng 
xói lở và sụt lún trên đường nước đi qua. 
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 “Việc này sẽ kéo căng các lớp địa kỹ thuật bên dưới vào trong và làm hư hại đến liên 
kết của bề mặt gạch trang trí bên ngoài, làm gạch bể và rơi xuống. Ngoài ra, nước mưa 
ngấm lâu ngày vào tường chắn (M28-M27) cũng góp phần làm mềm bê tông gạch trang trí 
bên ngoài tường chắn làm nó dễ vỡ hơn. Các vị trí khác chưa ảnh hưởng. Hiện nay, toàn bộ 
mương thu nước, thoát nước, hố ga... của dự án vẫn chưa Hòan thiện vì Sở Xây dựng buộc 
ngừng thi công toàn bộ vào ngày 19.9.2018” - bà Anh trình bày trong báo cáo. 
 Trong báo cáo này, bà Anh cũng cho rằng, đã 2 lần gửi văn bản cho Sở Xây dựng đề 
nghị cho phép tiếp tục Hòan thiện hệ thống thoát nước mưa để bảo vệ tường chắn, nhưng 
không được chấp thuận. “Thanh tra Sở Xây dựng luôn túc trực và giám sát công trường 
không cho thi công, chỉ yêu cầu tháo dỡ tường chắn. Chính sự cứng nhắc trong việc ra lệnh 
mà không cần suy tính đến hậu quả của Sở Xây dựng đã gây ra hậu quả một số viên gạch 
ngoài các tường chắn bị nứt và sự cố rơi gạch ngày 2.1 vừa qua” - bà Anh cho hay. 
Vì sao không xử lý trách nhiệm người đứng đầu? 
 Bức tường trái phép trên được xây dựng trong một thời gian dài. Điều kỳ lạ là lúc 
mới bắt đầu thi công, Sở Xây dựng cử cán bộ xuống kiểm tra, nhưng sau đó “làm lơ”. Sở 
Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã buông lỏng giám sát, ngăn chặn ngay từ đầu. Vì vậy, việc xử 
lý hậu quả không thể thiếu trách nhiệm của cơ quan này. Đó là chưa nói đến các Sở TNMT, 
Sở GTVT tỉnh cũng có phần trách nhiệm. Tại Khánh Hòa, nhiều dự án sai phạm không 
được giám sát, xử lý ngay từ đầu, mà chỉ khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng mới xử lý. 
Minh chứng điển hình là các cao ốc vượt 40 tầng, không tuân thủ Quy hoạch chung TP.Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài dự án Mường 
Thanh Khánh Hòa đã thực hiện “cắt ngọn” 3 tầng vượt, còn lại các dự án khác như Khách 
sạn Havana (41 tầng), Mường Thanh Centre (46 tầng) vẫn không bị tháo dỡ các tầng vi 
phạm. 
 Nhiều dự án được cấp phép đào khoét, san ủi núi non, trong đó dự án Khu biệt thự 
nghỉ dưỡng Đồi Xanh. Điều đáng nói là không hiểu vì sao bức tường khổng lồ của dự án 
này lại áp sát khu dân cư, bỏ qua việc xem xét các quy định về khoảng cách an toàn đối với 
khu vực có khả năng xảy ra thiên tai, tai biến địa chất (sụt lún, trượt lở, lũ quét...). 
 Chính vì không xử lý ngay từ đầu nên chính quyền tỉnh này phải thận trọng khi xử lý 
hậu quả. Dẫn chứng rõ ràng nhất là tại thông báo kết luận về việc nghe báo cáo triển khai 
thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm nói trên vào ngày 9.1, Thường trực UBND 
tỉnh Khánh Hòa phải giao Sở Tư pháp thẩm định tờ trình của Sở Xây dựng về việc đề nghị 
UBND tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối 
với Cty TNHH Đồi Xanh Nha Trang. Thường trực UBND tỉnh lưu ý Sở Tư pháp thẩm định 
về trình tự, thủ tục, nội dung và thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu Sở 
Xây dựng có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Sở Tư pháp thực hiện 
công tác thẩm định. 
 
019. Thủy Tinh. Hoạt động môi giới bất động sản ở Khánh Hòa: Tràn lan “cò” đất và 
tiềm ẩn nhiều tiêu cực / Thủy Tinh // Báo Pháp luật Việt Nam. - Ngày 19 tháng 1. - 
Năm 2019. - Số 19 (7367). - Tr. 6 : ảnh. 
Nội dung chính: 
 Thị trường bất động sản (BĐS) ngày càng sôi động kéo hoạt động môi giới, giao dịch 
của các sàn BĐS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nở rộ dày đặc. Trong đó, nhiều sàn giao dịch 
hoạt động không phép, sai phép cấu kết với các chủ đầu tư kém năng lực về tài chính để bán 
các sản phẩm BĐS bằng nhiều hình thức như huy động vốn, đặt cọc, giữ chỗ… ảnh hưởng 
rất lớn đến lợi ích của khách hàng. 
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Chỉ tính riêng khu đô thị VCN Phước Hải đã có trên 10 sàn giao dịch, trung tâm môi giới 

bất động sản được khai trương và đi vào hoạt động trong năm 2018 
  
 Trên địa bàn Khánh Hòa có 114 doanh nghiệp (DN) có hoạt động kinh doanh, môi 
giới BĐS. Riêng tại TP Nha Trang có 74 DN hoạt động kinh doanh BĐS , môi giới BĐS, 
nhưng qua rà soát thực tế, cả tỉnh chỉ có 57 DN hoạt động. 
 Sở Xây dựng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 24 DN, kết quả kiểm tra chỉ có 1/24 
DN chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh BĐS “Công ty 
TNHH TMDV BĐS Cát Linh”; 5/24 DN có đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan đến 
BĐS nhưng trên thực tế các đơn vị không hoạt động ngành nghề này; 18/24 DN vẫn còn 
một số thiếu sót, sai phạm khi tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ BĐS. 
 Sở Xây dựng đã lập hồ sơ xử lý 3 DN vi phạm theo quy định của pháp luật với tổng 
số tiền 105 triệu đồng. Phát hiện một DN đưa lên sàn giao dịch BĐS không đảm bảo điều 
kiện đưa vào kinh doanh “Công ty TNHH Coastal Land”. 
 Trong năm 2018, trên địa bàn TP Nha Trang đã có rất nhiều sàn giao dịch, trung tâm 
môi giới BĐS được thành lập và đi vào hoạt động, với mật độ dày đặc dẫn đến việc gây khó 
khăn trong công tác quản lý, thanh tra kiểm tra, xác định sai phạm, gây ảnh hưởng đến tính 
minh bạch của thị môi trường BĐS trên địa bàn tỉnh và khiến khách hàng khó khăn trong 
việc lựa chọn sàn giao dịch uy tín để mua sản phẩm an toàn, đảm bảo lợi ích cho chính 
mình.  
 Ông Trần Đình Quý – Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Khánh Hòa cho biết, khi nền kinh 
tế phát triển, đặc biệt đối với TP phát triển mạnh về du lịch như TP Nha Trang dẫn đến thị 
trường BĐS sôi động theo, cho nên nhà nhà, người người đổ xô đi làm BĐS, có nhiều người 
khi bước vào thị trường BĐS nhưng kinh nghiệm không có, kiến thức non kém chưa qua 
một lớp đào tạo bài bản nào. 
 Những nhà môi giới hoạt động không bài bản là những người làm BĐS không bằng 
cái tâm mà chỉ thấy nghề đó “hot” thì  làm theo kiểu chụp giật, ngoài những mặt tích cực thì 
sẽ tồn tại những điểm tiêu cực và những người đó sẽ không tồn tại lâu dài trong ngành BĐS. 
  Vì thế, ông Quý khuyến cáo khách hàng phải là người thông minh, cần phải có sự 
thận trọng, tìm hiểu kĩ càng, tránh trường hợp gặp phải những sàn giao dịch không uy tín 
gây ảnh hưởng lớn đến lợi ích cho mình. 
 Các sàn giao dịch cũng cần phải nâng cao kiến thức chuyên môn, thực hiện đúng các 
thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để cho thị trường BĐS trên địa bàn phát triển 
bền vững hơn. Hội Môi giới BĐS tỉnh đã nhiều lần có văn bản đề nghị các cơ quan chức 
năng tăng cường thanh tra, kiểm tra các chủ đầu tư, sàn môi giới và có chế tài phạt nặng với 
các hành vi sai trái. 
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 Theo ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, hiện nay tình hình BĐS 
trên địa bàn Khánh Hòa có dấu hiệu “hạ nhiệt’, tuy nhiên, với xu hướng ngày càng phát 
triển của thị trường BĐS trên địa bàn Khánh Hòa, nhiều sàn giao dịch vẫn vi phạm quy 
định. 
 Do đó, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra để kịp 
thời phát hiện, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS không đúng quy 
định của pháp luật. 
 
020. Thủy Tinh. TP. Nha Trang (Khánh Hòa): Cưỡng chế tháo dỡ “bức tường tử 
thần” / Thủy Tinh // Báo Pháp luật Việt Nam. - Ngày 19 tháng 1. - Năm 2019. - Số 19 
(7367). - Tr. 7. 
Nội dung chính: 
 Sáng 18/1, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện 
pháp khắc phục hậu quả đối với bức tường chắn MSE cao hơn 12m, xây dựng sai giấy phép 
của Khu Biệt thự Nghỉ dưỡng Đồi Xanh (đường Nguyễn Xiển, thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh 
Ngọc, TP Nha Trang) do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư . 
 Theo đó, chủ đầu tư phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng sai nội dung giấy phép 
xây dựng được cấp tại dự án Khu Biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh trong vòng 15 ngày. Nếu 
quá thời hạn mà Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị 
cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.  
 Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang là chủ sở hữu gần 05 ha đồi ở Hòn Nghê  hơn 
10 năm qua. Khu Biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh Nha Trang có quy mô 68 căn biệt thự cao 
cấp.  

021. Phan Sông Ngân. Dự án Đồi xanh phải dỡ tường và biệt thự vi phạm / Phan Sông 
Ngân // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 19 tháng 1. - Năm 2019. - Số 19 (9272). - Tr. 5. 
Nội dung chính:  

Ngày 18-1, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành lệnh tháo dỡ công trình vi phạm pháp 
luật tại dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh ( Marina Hill ở Hòn Nghê, TP Nha Trang). 
Các hạng mục phải tháo dỡ gồm bức tường thành vi phạm và nhiều móng nền biệt thự xây 
trái phép tại dự án này. Việc tháo dỡ do chủ đầu tư không tự nguyện thực hiện sẽ bị cưỡng 
chế.  

Đến nay, 18 hộ dân ở bên dưới chân bức tường thành của dự án phải di tản (do nguy 
cơ bức tường có thể sạt đổ, đe dọa tính mạng) vẫn chưa thể quay về nhà tại Hòn Nghê, dù 
tết đến cận kề.  
 
022. Nguyễn Chung. Bị phạt 14 năm tù về tội 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền 
nhân dân' / Nguyễn Chung// Báo Thanh niên. – Ngày 23 tháng 1. – Năm 2019. – Số 23 
(8432). – Tr. 3. 
Nội dung chính: 
 Phan Văn Bình đã tuyên truyền, kích động, lôi kéo một số người ủng hộ, tham gia tổ 
chức 'Chính phủ quốc gia VN lâm thời' để hoạt động, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. 
 Ngày 22.1, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Văn Bình 
(47 tuổi, trú xã Cam Hiệp Bắc, H.Cam Lâm, Khánh Hòa) 14 năm tù về tội "hoạt động nhằm 
lật đổ chính quyền nhân dân". 

https://thanhnien.vn/author/tran-dang-714.html
https://thanhnien.vn/author/tran-dang-714.html
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Bị cáo Phan Văn Bình tại phiên tòa 
ẢNH: TTXVN 

 Theo cáo trạng, từ khoảng cuối năm 2015 Bình tham gia tổ chức 'Chính phủ quốc gia 
VN lâm thời’, sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh; Bình còn tuyên truyền, kích động, lôi kéo một số người ủng hộ, tham gia tổ 
chức “Chính phủ quốc gia VN lâm thời” để hoạt động, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, 
nhà nước CHXHCN VN. Phan Văn Bình bị tạm giam từ ngày 8.2.2018 tại Trại tạm giam 
Công an tỉnh Khánh Hòa. 
 
023.Nguyễn Chung. 3 người tử vong tại thác Tà Gụ ở Khánh Hòa/ Nguyễn Chung // 
Báo Thanh niên. – Ngày 23 tháng 1. – Năm 2019. – Số 23 (8432). – Tr. 5. 
Nội dung chính: 
 Tối 22.1, Công an H.Khánh Sơn (Khánh Hòa) cho biết lực lượng chức năng đã đưa 
thi thể 3 người bị nạn tại khu vực thác Tà Gụ (xã Sơn Hiệp, H.Khánh Sơn, Khánh Hòa) lên 
bờ.  
 Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an H.Khánh Sơn nhận được 
tin báo có vụ tai nạn xảy ra tại khu vực thác Tà Gụ nên đã phối hợp với các lực lượng chức 
năng có mặt tại hiện trường cứu nạn. Khu vực xảy ra sự việc là thác nước có vực sâu, hiểm 
trở nên đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng mới đưa được thi thể 3 nạn nhân 
lên khỏi vực. 
 Các nạn nhân được xác định là Chử Văn Bình (22 tuổi), Nguyễn Đức Định (21 tuổi, 
công tác tại Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực H.Cam Lâm, Khánh Hòa) và chị 
Nguyễn Thị Hạnh Phúc (22 tuổi, quê Bình Định). 
 Công an H.Khánh Sơn cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc, nhưng nhận định 
ban đầu nhóm thanh niên trên rủ nhau lên khu vực đỉnh thác Tà Gụ chơi, không may gặp 
nạn và bị đuối nước dẫn đến tử vong. 
 
024. Nhiệt Băng. Khánh Hòa: Nhiều bất minh tại dự án Khu biệt thự Quốc Anh / Nhiệt 
Băng // Báo Lao động. - Ngày 29 tháng 1. - Năm 2019. - Số 24 (11180). - Tr. 4. 
Nội dung chính: 

https://thanhnien.vn/thoi-su/xet-xu-12-thanh-vien-to-chuc-phan-dong-chinh-phu-quoc-gia-viet-nam-lam-thoi-995269.html
https://thanhnien.vn/author/tran-dang-714.html
https://thanhnien.vn/author/tran-dang-714.html
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 Hồ sơ dự án Khu biệt thự Quốc Anh cho thấy có dấu hiệu “cầm đèn chạy trước ô tô”! 
Quá trình khiếu nại về dự án này, nhiều hồ sơ giả xác nhận sở hữu đất đai tại dự án bị người 
dân phát hiện tố giác.  
Nhập nhèm áp dụng luật 
 Theo UBND TP. Nha Trang, dự án Khu biệt thự Quốc Anh là dự án chuyển tiếp quy 
định tại Điều 99, Nghị định 43: “Xử lý các trường hợp đang thực hiện thủ tục thu hồi đất 
trước ngày 1.7.2014”. Điều lạ là Cty TNHH Quốc Anh lại được cấp Giấy chứng nhận đầu tư 
từ ngày 28.11.2014. Ngoài ra, Giấy chứng nhận đầu tư dự án cũng được quyết định, cấp 
trước khi Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 10.12.2014 của HĐND tỉnh có hiệu lực. 
Phải chăng có việc “cầm đèn chạy trước ô tô”? 
 Chưa hết, tại khoản 1, Điều 99, Nghị định 43: “Trường hợp đã có văn bản chấp thuận 
chủ trương đầu tư, giới thiệu địa điểm hoặc thông báo thu hồi đất gửi đến từng người có đất 
thu hồi hoặc văn bản cho phép chủ đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất thuộc phạm vi 
dự án từ trước ngày 1.7.2014 nhưng chưa có quyết định thu hồi thì xử lý như sau”: 
 Điểm a, khoản 1: UBND tỉnh tiếp tục cho phép thực hiện dự án và áp dụng hình thức 
thu hồi đất hoặc chủ đầu tư nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai….Trong khi đó, tại Điều 61 và 62 
của Luật Đất đai 2013 quy định về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng – an ninh và phát 
triển kinh tế xã hội, lợi ích quốc gia công cộng thì không có nội dung nào quy định thu hồi 
đất vào mục đích cụ thể là xây dựng biệt thự để bán, cho thuê.  
 Điều 1 (phạm vi điều chỉnh) Nghị quyết 13/2014 của HĐND tỉnh cũng không có nội 
dung nào quy định thu hồi đất vào mục đích cụ thể là xây dựng biệt thự để bán, cho thuê.  
Đổi lại, Luật đất đai 2013 quy định đối với dự án sản xuất kinh doanh thì được thực hiện 
theo Điều 73: “Sử dụng đất thông qua hình thức chuyển nhượng; thuê quyền sử dụng đất; 
nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất kinh doanh”. 
 Điểm b, Điều 99, Nghị định 43: “UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, tổ chức, cá nhân có 
liên quan phải dừng thực hiện dự án nếu không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hằng 
năm”. Nội dung điểm b này không áp dụng với trường hợp dự án Khu biệt thự Quốc Anh. 
Điểm c, Điều 99, Nghị định 43: trường hợp thực hiện dự án sản xuất kinh doanh thuộc diện 
Nhà nước thu hồi đất nhưng cho phép chủ đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất thuộc 
phạm vi dự án mà đến ngày 1.7.2014 còn diện tích không thỏa thuận được thì UBND tỉnh 
quyết định thu hồi phần diện tích mà chủ đầu tư và người sử dụng đất không đạt được thỏa 
thuận nào từ trước 1.7.2014, nên áp dụng quyết định thu hồi đất là không phù hợp với quy 
định. Còn khoản 2, Điều 99: “Trường hợp đã có quyết định cưỡng chế…” thì không áp 
dụng cho dự án này vì chưa có quyết định cưỡng chế xảy ra. 
Đề nghị xử lý cán bộ sai phạm 
 Có quá nhiều đơn thu khiếu nại của người dân có đất bị ảnh hưởng của dự án Khu 
biệt thự Quốc Anh gửi đến chính quyền tỉnh Khánh Hòa và UBND TP. Nha Trang. Người 
dân đề nghị xem xét lại giá đền bù rẻ bèo (vì chủ yếu đất rừng sản xuất nên giá chỉ gần 30 
nghìn đồng/m2) 
 Để hạn chế thiệt thòi cho người dân khi bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án 
phát triển kinh tế - xã hội, ngày 16.82018, UBND TP. Nha Trang đã có văn bản kiến nghị 
UBND tỉnh xem xét về giá đất bồi thường. Ngày 2.10, UBND tỉnh có văn bản giao Sở 
TNMT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và báo cáo. Tại buổi tiếp 
xúc cử tri ngày 31.10.20018, ông Phạm Bình Hòan – Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách 
HĐND tỉnh cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND TP. Nha Trang xem xét xử 
lý nghiêm minh những cán bộ làm tắc trách khi thực hiện dự án Khu biệt thự Quốc Anh và 
đề nghị Cty TNHH Quốc Anh NT thỏa thuận giá bồi thường với người dân của cử tri xã 



* Thư mục Khánh Hòa qua báo Trung ương tháng 01/2019. 

24 

Phước Đồng. Quá trình khiếu nại về dự án này, nhiều hồ sơ giả xác nhận sở hữu đất tại dự 
án bị người dân phát hiện, tố giác. Các ông Nguyễn Hà Tuy, Nguyễn Văn Hưởng – Nguyên 
chủ tịch UBND xã Phước Đồng tiếp tục tái khẳng định thêm nhiều hồ sơ xác nhận nhà ở, 
đất đai khác không  phải do 2 ông ký. Người dân vùng dự án đề nghị cơ quan chức năng 
giám định lại toàn bộ giấy tờ theo hình thức viết tay; sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ năm 2011-
2014, không để các trường hợp này cố tình lợi “chạy” chính sách đền bù, hỗ trợ, gây thất 
thoát ngân sách Nhà nước… 
 
   

THÔNG TIN KINH TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT 
 
 

025. Thái Thịnh. Khắc phục sạt lở ở Khánh Hòa: Đèo Khánh Lê đã có thể thông tuyến 
/ Thái Thịnh // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 1 tháng 1. - Năm 2019. - Số 1 (9254). - Tr. 18. 
Nội dung chính:  

Trao đổi với Tuổi trẻ chiều 31-12, ông Nguyễn Đức Hưng, Hạt trưởng Hạt quản lý 
đường bộ Khánh Vĩnh, cho biết trưa cùng ngày, đèo Khánh Lê trên tuyến quốc lộ 27C nối 
Nha Trang - Đà Lạt, cơ bản đã khắc phục được sạt lở, một số xe đã có thể thông tuyến. Tuy 
nhiên, ông Hưng cho biết vẫn cảnh báo và không khuyến khích người dân đi trên tuyến 
đường này ví đất núi ẩm có thể sạt lở trở lại bất cứ lúc nào. 

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, đến 
chiều cùng ngày các tuyến tỉnh lộ 8B, tỉnh lộ 9 đã khắc phục xong sạt lở và xe cộ đã có thể 
đi bình thường. Để chủ động trong công tác phóng chống mưa bão trong những ngày tới, 
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục yêu cầu các địa phương, ban ngành, các đơn vị 
quản lý hồ, đập theo dõi báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh ngập úng, 
dông lốc, sạt lở đất.  

 Liên quan hỗ trợ các nạn nhân lở đất, ông Nguyễn Hữu Hảo, Chỉ tịch UBND huyện 
Cam Lâm (Khánh Hòa), cho biết lãnh đạo địa phương đã đến động viên, chia sẽ những mất 
mát với gia đình ông Hà Tấn Lực (thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát , huyện Cam Lâm) 
có vợ là bà Ngô Thị Hương, con gái Hà Thị Kim Liên và cháu gái Trần Bảo Hân bị chết do 
sạt lở núi vào rạng sáng 30-12. Huyện đã trao cho gia đình ông Lực 170 triệu đồng hỗ trợ từ 
ngân sách địa phương và một số nhà hảo tâm. 
 
026. Nguyễn Chung. Khai thác, xuất khẩu cá nóc đảm bảo an toàn thực phẩm / 
Nguyễn Chung // Báo Thanh niên. – Ngày 8 tháng 1. – Năm 2019. – Số 8 (8417). – Tr. 
7. 
Nội dung chính: 
 UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Đề án khai thác, thu mua, chế biến và xuất 
khẩu cá nóc đảm bảo an toàn thực phẩm. Mục tiêu là sản lượng thu mua cá nóc từ 500 - 600 
tấn/năm; sản phẩm xuất khẩu 200 - 240 tấn/năm. 
 Giá trị xuất khẩu cá nóc thành phẩm ước đạt 6 tỉ đồng/năm. Mục tiêu chung của đề 
án là tổ chức quản lý hoạt động khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc từng bước 
vào khuôn khổ, chuẩn hóa về tính pháp lý, tính khoa học và an toàn cho người dân; nâng 
cao nhận thức cho người dân về độc tố cá nóc, giảm thiểu ngộ độc do độc tố cá nóc; tận thu 
nguồn cá nóc khai thác không chủ đích, tăng thêm thu nhập cho ngư dân; sử dụng nội tạng 
cá nóc để nghiên cứu chiết xuất, sản xuất dược phẩm ứng dụng trong y học. 
 

https://thanhnien.vn/thoi-su/mot-ngu-dan-tu-vong-do-an-ca-noc-1040418.html
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 Doanh nghiệp tham gia đề án phải chấp hành việc kiểm tra, giám sát của cơ quan 
quản lý nhà nước. Tàu cá khai thác được cơ quan chuyên môn kiểm tra và cấp mã số tham 
gia chuỗi cá nóc xuất khẩu; chủ tàu và lao động trên tàu phải được cấp chứng chỉ đào tạo về 
kỹ thuật nhận biết, phân loại cá nóc và phương pháp bảo quản... 
 
027. Đình Cương. Cúc tết Ninh Giang thấp thỏm vì mưa / Đình Cương // Báo Tuổi trẻ. 
- Ngày 11 tháng 1. - Năm 2019. - Số 11 (9264). - Tr. 7. 
Nội dung chính:  

Làng hoa cúc Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) có khoảng 300 hộ dân trồng 
hoa cúc, mỗi năm cung cấp cho thị trường hoa tết khoảng 150.000 chậu hoa cúc và cúc đại 
đóa cho các thị trường phía nam, trong đó chủ yếu là TP. HCM. Tuy nhiên, do thời tiết diễn 
biến phức tạp thời gian gần đây, nhiều chậu hoa cúc bắt đầu có dấu hiệu rủ lá, lá nhỏ và nở 
hoa muộn. 

Nhiều nông dân trồng hoa cho biết chất lượng hoa cúc năn nay chỉ đạt 60-70% so với 
cùng kỳ các năm. Theo ông Nguyễn Hòang (47 tuổi, thị xã Ninh Hòa), hơn 500 chậu hoa 
trong vườn nhà ông đang bắt đầu vàng lá đến hơn 40%, các lá dưới gốc đã thối đen do đợt 
mưa lớn cách đây không lâu khiến phân bón bị đọng lại dưới gốc cây nấm bệnh. Trong khi 
đó, theo bà Đoàn Thị Thu Nguyệt (44 tuổi)- chủ vườn hoa hơn 1.000 chậu, chi phí nhân 
công tăng cao, chưa kể chi phí thuốc men, phân bón…cho hoa cũng tăng vì dịch bệnh, nấm 
ký sinh nhiều nhưng giá hoa dựbáo chỉ tăng khoảng 15% so với năm trước nên người trồng 
hoa tại địa phương này chắc chắn sẽ thất thu.  
 
028. Thủy Tinh. Khánh Hòa: Người trồng mai trăn trở nỗi lo mất nghề / Thủy Tinh // 
Báo Pháp luật Việt Nam. - Ngày 16 tháng 1. - Năm 2019. - Số 16 (7364). - Tr. 12 : ảnh. 
Nội dung chính: 
 Những ngày này, nhiều vùng trồng hoa mai, hoa đào, quất cảnh… trên cả nước đang 
nhộn nhịp để chuẩn bị đưa ra thị trường phục vụ cho bà con vui xuân trong dịp Tết Nguyên 
Đán sắp đến. Nhưng với người trồng mai Tết ở làng mai Võ Dõng (thôn Võ Dõng, xã Vĩnh 
Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) không còn háo hức như trước nữa, bởi đa phần các 
thửa đất trồng mai đều bị thu hồi, giải tỏa để làm dự án, người nông dân không có “sân 
chơi” để phát triển cây mai. 
 Rời Trung tâm TP Nha Trang khoảng 8 km, chúng tôi về làng mai Võ Dõng có tuổi 
đời trên 30 năm. Những ngày giữa tháng Chạp nhưng không khí có vẻ “trầm lắng, đìu hiu”, 



* Thư mục Khánh Hòa qua báo Trung ương tháng 01/2019. 

26 

không còn cảnh nhà nhà tất bật chăm bón, tỉa lá, tỉa cành để mai kịp nở hoa xuất bán trong 
dịp Tết Nguyên Đán. Những người chơi mai, buôn mai cũng “vắng bóng” hẳn.  
 Ông Phạm Văn Tạo - người dân trồng mai lâu năm ở làng mai Võ Dõng buồn rầu, 
“trước đây mỗi dịp Tết đến tôi chuẩn bị khoảng 500 cây mai để cho ra thị trường đúng dịp 
phục vụ bà con chơi mai trên địa bàn tỉnh, thu nhập bình quân gia đình tôi thường trên 200 
triệu đồng/năm, nhưng đến nay chỉ còn khoảng chừng 20 cây, may ra được 40 triệu 
đồng/năm. Thiết muốn bỏ nghề! 
 Các mảnh đất của tôi ở đây đều nằm trong quy hoạch của dự án, thành ra tôi đâu có 
dám làm nhiều, làm nhiều rồi đến khi họ lấy đất thì biết lấy đất đâu mà để, chăm bón mấy 
năm trời mà bán đổ bán tháo thì cũng đâu có được. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ mà buồn cho 
làng mai, với tình hình này làng mai sẽ có nguy cơ mất đi”.  
 Những nỗi lo cố hữu của người nông dân khi không có đất sản xuất là họ sẽ sống 
bằng nghề gì, sống như thế nào trong những năm tháng tiếp theo. “Người nông dân chúng 
tôi sống nhờ vào đất,  mà thu hồi hết đất rồi thì chúng tôi lấy gì mà làm ăn?. Như tôi, sống 
với nghề mai hơn 40 năm nay, giờ tuổi đã lớn, nếu không có đất để trồng mai thì biết lấy gì 
mà sống?”, ông Tạo trăn trở. 

 
Vườn mai của gia đình ông Trần Anh Hải  bị hư hại do mưa bão vừa qua 

 Người dân ở đây cho biết, khoảng 5 năm trở về trước, chừng đầu tháng Chạp, vùng 
này nhộn nhịp lắm, vì khi đó còn rất nhiều nhà trồng mai, người trồng kẻ buôn cứ tấp nập, 
rộn rã khiến cho không khí Tết đến khá sớm. Nghề trồng mai khi ấy hưng thịnh lắm, nhưng 
bây giờ chỉ còn rất ít hộ bám trụ cây mai để sống, người hỏi mua cũng giảm hẳn. Ông Trần 
Anh Hải, người có thâm niên trong nghề trồng mai trên 30 năm và hộ trồng mai lớn ở làng 
mai Võ Dõng chia sẻ, ông theo nghề này từ khi còn trẻ. Mỗi vụ ông thường cho ra trên 
5.000 cây mai để phục vụ cho dịp Tết đến xuân về, nhưng đến nay chỉ chừng 2.000 cây cho 
một vụ. Trước ông đi thuê đất để làm, nhưng hiện nay đất thuê cũng nằm trong diện quy 
hoạch dự án, sắp tới sẽ bị thu hồi nên ông không dám đầu tư trồng thêm mà đang cố gắng 
bán hết để trả lại đất cho dự án. “Bán hết mai tôi sẽ không theo nghề trồng mai nữa” – ông 
Dũng thở dài nuối tiếc. 
 Thị trường tiêu thụ mai trên địa bàn Khánh Hòa ngày càng trở nên khốc liệt bởi sự 
cạnh tranh của nhiều loại mai khắp các tỉnh đổ về như mai Bình Định, mai Miền Tây… giá 
thấp hơn mai địa phương. Thời tiết thất thường, mưa gió kéo dài dẫn đến chất lượng cây 
mai rất kém, nghề trồng mai trở nên khó khăn hơn, kèm theo đó diện tích đất thu hẹp dẫn 
đến nhiều người trồng bỏ nghề. Trước đây, khu vực này còn yên bình, chưa chịu sự tác động 
của các dự án, các thửa ruộng còn nguyên vẹn không bị xâm lấn thì khi mưa nước chảy 
xuống các ruộng trồng lúa, không chảy về các vườn mai như hiện nay. 
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 Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung cho biết, trước đây, cả làng 
mai Võ Dõng có khoảng 100 hộ sống bằng nghề trồng mai thì hiện nay chỉ còn 10 hộ. Một 
nguyên nhân lớn là từ năm 2016, khi các dự án Phúc Khánh 1, Phúc Khánh 2 thu hồi diện 
tích đất khá lớn, khiến quỹ đất bị thu hẹp, người trồng mai bắt đầu chuyển hướng đi làm các 
công việc khác. Mặt khác, năm 2017 – 2018, thời tiết diễn biến thất thường, mưa bão liên 
tục ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mai. Cùng với phải cạnh tranh với mai ngoại tỉnh, 
người trồng mai phải đầu tư giống mai chất lượng cao hơn, đòi hỏi kinh phí bỏ ra nhiều hơn 
nên nhiều người dân đã không mặn mà gì với nghề trồng mai nữa. 
 Trước thực trạng làng mai Võ Dõng đang có nguy cơ mai một, thực hiện theo 
chương trình khuyến khích của Hội nông dân, xã đã liên kết với ngân hàng tạo điều kiện cho 
bà con vay vốn để duy trì và phát triển nghề trồng mai. Qua đó, giữa năm 2015, xã thành lập 
tổ liên kết để trao đổi kinh nghiệm giữa các hộ trồng mai. Qua 3 năm thực hiện bước đầu có 
hiệu quả. Tuy nhiên, vì tính chất thuần nông nên quan niệm của người dân còn mang tính 
chủ nghĩa cá nhân, chưa hòa nhập để chia sẻ kinh nghiệm trồng giữa người này với người 
khác.  
 
029. Phong Nguyên. Nha Trang vùng đất của biển: Văn hoá và phát triển / Phong 
Nguyên // Báo Nhân dân. – Ngày 19 tháng 1. - Năm 2019. – Số 23110. – Tr. 1, 2: ảnh. 
Nội dung chính:  
 Nha Trang, biển chiều. Tôi bâng khuâng lặng nghe ai hát: Mời người về thăm biển 
quê em… Năm 2019, TP Nha Trang (Khánh Hòa) được chọn là nơi tổ chức Năm Du lịch 
quốc gia với nhiều chương trình đa dạng, phong phú, được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước 
đột phá về du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 
 Những ngày xa Nha Trang, tôi cứ nhớ những chiều vàng. Trên biển, những cánh diều 
căng gió, nâng đầy ước mơ tuổi nhỏ. Nắng không đanh đá nữa, mà vội vàng tràn trên bãi 
cát, đôi khi có chút gắt gỏng nhưng luôn pha chút phóng khoáng của ngàn khơi. Ngày lại 
ngày, khi chân trời hồng dần lên, bình minh trên biển rực rỡ muôn vàn tia nắng. Nắng thắp 
lên niềm tin yêu cuộc sống. Tháp Bà Ponagar trầm mặc. Nhìn những chuyến ghe về trĩu 
nặng mà lòng thư thái, bao dung. Nhìn từ ô cửa kính máy bay, biển Nha Trang xanh một 
mầu thật lạ. Có chút xanh thẳm của trời cao. Có chút xanh biếc của biển cả. Có chút xanh 
non của rừng cây lá bốn mùa. Ði xa về, cứ bước chân xuống đất Cam Ranh là nghe người 
nhẹ hẳn. Những lần như vậy, tôi luôn cố hít thật sâu, để nghe trong hơi thở của biển quấn 
quýt những nhịp nhàng sóng vỗ, để nghe đâu đó có một không gian thật nồng nàn, thật nhẹ 
nhàng hương vị biển. Và, lòng người như đang gánh nặng bỗng chốc được quẳng đi. 
 Tôi thích theo chân những anh em nghệ sĩ chụp ảnh, để nhìn Nha Trang từ những góc 
nhìn khác nhau. Buổi tối, từ đảo Hòn Tre nhìn vào, Nha Trang như người đẹp duyên dáng 
đứng bên hồ bán nguyệt lung linh ánh nến. Buổi sáng, nhìn từ trên tòa nhà cao tầng, Nha 
Trang thức giấc, vươn vai, rộn ràng trước biển. Buổi trưa, nhìn từ phía bắc đường Phạm 
Văn Ðồng, Nha Trang kiêu sa trong nắng, và đã thấy bắt đầu có dáng dấp một đô thị hiện 
đại bên bờ biển xanh. 
 Về với Khánh Hòa, không mấy ai không nghe tha thiết câu hát dân gian: Tôm hùm 
Bình Ba/ Nai khô Diên Khánh/ Cá tràu Võ Cạnh/ Sò huyết Thủy Triều… Những sản vật ấy 
đã hằng níu áo tâm tình bao nhiêu tao nhân mặc khách dừng bước ghé qua. Có món đã thật 
sự đi vào quá khứ, như nai khô Diên Khánh. Có món vẫn cứ tươi nguyên, như tôm hùm 
Bình Ba. Theo giới sành thưởng thức, tôm hùm không đâu ngon bằng ở Bình Ba. Ấy là tôm 
hùm biển, sinh sống tự nhiên, ở những vùng nước rất sạch. Thịt tôm chắc, ngọt, và thơm. 
Ngày xưa, các cụ ta chế biến tôm hùm bằng cách hấp, hoặc đem nướng, bây giờ, có thêm 
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nhiều "biến tấu". Ðêm, ra mỏm đá ngoài Bãi Nồm ở Bình Ba ngồi nhâm nhi tôm hùm, sò 
huyết... mà nghe thời gian đi tựa vó câu qua cửa. 
 

 
Một góc TP Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: TRUNG PHONG 
 
 Nhiều người ví Khánh Hòa như hình ảnh một đất nước thu nhỏ, bởi có đủ đầy những 
nét riêng, chung, có biển, có rừng, có ruộng đồng xanh mát. Tôi không dám bàn nhiều về 
điều đó, chỉ biết rằng, khi chia tay, nhiều anh em, bạn bè cứ hẹn rằng, nhất định họ sẽ trở lại 
Nha Trang. 
 Tôi thường có những chuyến đi lặn lội, lúc ra tận miền biên đảo Trường Sa, khi lên 
đến chốn núi rừng Khánh Sơn. Ra Trường Sa, suốt đêm thức cùng những người lính bên 
chiến hào, tôi nằm nghe trong sóng gió đâu đó có tiếng ngân, có âm vang của lịch sử vọng 
về. Lên Khánh Sơn, tôi lang thang trên đồi nghe tiếng mõ gió khua man mác trong chiều, 
giữa không gian sậy lau hiu hắt. Ðêm về, cứ mơ màng nghe tiếng mã la chập chùng trong 
thanh vắng, cứ như níu kéo, xô đẩy như gió cuộn trong thung giữa đại ngàn. Trong đêm, đã 
nghe thấy mạch nguồn tuôn chảy. Ở đó có bài ca lập nghiệp của thanh niên tình nguyện lên 
vùng cao xây mộng ước. Ở đó có những điệu hò bả trạo của quân dân trên đảo tiền tiêu. Và 
ở đó còn có cả những vần thơ chờ đợi, dẫu thế nào cũng gừng cay, muối mặn. Ðể sau cùng, 
hòa thành một khúc ca no ấm, an bình. 
 Biển là hơi thở, là sự sống. Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Phước Ðồng, TP Nha 
Trang Mai Thành Phúc xem biển là một phần máu thịt của chính mình. Năm ngoái, tôi đến 
thăm ông khi ghe về bến ngày mồng hai Tết. Chén rượu đầu Xuân trên cảng cùng những 
ngư dân mới trở về từ biển khơi nghe thật ấm, và nồng nàn hương vị biển. Chuyện biển, 
chuyện nghề rôm rả không ngớt. Ðã bao đời nay, những ngôi làng ven biển vẫn kiên cường 
trước gió giông. Hồn biển nồng nàn trong những điệu hò bả trạo, bài chòi, hát bội, hát chầu 
văn, hầu đồng múa bóng... Ông Phúc cho rằng, tinh thần bám biển của người Việt được tạo 
nên từ gốc gác nông nghiệp, vốn yêu từng tấc đất. Ði đâu, chúng ta cũng có thể nghe những 
câu chuyện đoàn kết, kiên cường bám biển của bà con ngư dân ta. Tâm thức biển nghìn đời 
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nay chuyển thành tâm thế sẵn sàng vươn ra biển lớn. Thực tế, người dân Khánh Hòa đã nghĩ 
lớn hơn trước rất nhiều. Phải vươn ra khơi xa! Ở xã Phước Ðồng này, đã có những con tàu 
công suất hàng nghìn mã lực được đóng mới. Trong câu chuyện, nguyên Bộ trưởng Thủy 
sản Tạ Quang Ngọc tâm đắc với việc phát triển các làng cá theo hướng hiện đại gắn với bảo 
tồn và phát huy các giá trị văn hóa biển của các làng cá truyền thống lâu đời. 
 Ðộ vài tuần, không được đi ra một đảo nào đó, lại thấy như thiếu chút gì đó khó có 
thể gọi tên. Biển Nha Trang thật lạ. Sáng ra, biển mênh mang khói nước, bàng bạc. Trưa 
lên, những buổi trưa nắng gắt, biển xanh ngăn ngắt, xanh đến tận cùng. Chiều về, biển ngả 
mầu vàng úa, rồi dần sang tím thẫm, như bước chân đưa ngày vào tối. Biển là một bí ẩn. 
Luôn đợi chờ khám phá. 
 Ra tới vùng biển Trường Sa, tàu chúng tôi gặp rất nhiều tàu đánh cá của ngư dân ta. 
Những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trên biển khiến nhiều người thật sự xúc động. Biển của 
ta đây mà! Tôi Nghe giữa xôn xao sóng biển có tiếng chuông chùa thoảng đưa trong gió. 
Sao man mác thanh bình, thanh bình ngay giữa chốn phong ba. Giữa bốn bề sóng gió, 
những ngôi chùa trên đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn… từ lâu đã là nơi yên 
bình để nhớ những người đã nằm lại mảnh đất này. Cầu mong một cuộc sống thanh bình, có 
lẽ, không chỉ là tâm nguyện của đồng bào chiến sĩ Trường Sa mà là của cả một dân tộc có 
truyền thống yêu chuộng hòa bình. 
 Trường Sa, vời vợi bao non nước mà thao thiết bấy tâm tình. Trong một chuyến ra 
Trường Sa, tôi ngồi trên boong cao cùng bác sĩ Từ Công Tào, nguyên Chủ nhiệm quân y 
đoàn Trường Sa. Trong chiếc ra-đi-ô nhỏ xíu anh mang theo, có giọng ai đó nghe tha thiết. 
Biển lại hát tình ca. Biển kể chuyện quê hương. Tiếng hát trong vắt nhưng nghe thấm đến 
lạ. Biển không chỉ hát tình ca. Biển còn trầm hùng những khúc ca bất tử, cùng những người 
cầm súng ở tuyến đầu Trường Sa gìn giữ biển đảo cho Tổ quốc. Bác sĩ Từ Công Tào ngồi 
đọc tôi nghe mấy câu thơ của anh: ...Ðụn mây giăng ở chân trời/Nhấp nhô như thể núi đồi 
quê hương... 
 Phải yêu lắm, phải nhớ lắm mới có được những tâm tình đằm thắm như vậy. 
 
030. Phan Sông Ngân. Đất lấn vịnh Nha Trang phải dành cho cộng đồng / Phan Sông 
Ngân // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 20 tháng 1. - Năm 2019. - Số 20 (9273). - Tr. 5. 
Nội dung chính:  

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy 
Khánh Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh - trong cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 19-1. 

Ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chỉ đạo, yêu cầu 
phải xây dựng khu vực ven biển Nha Trang đã san lấp tại hòn Chồng - Hòn Đỏ và khu vực 
biển đảo Hòn Rùa thành công viên phục vụ toàn dân và du khách. 

Thu hồi dự án sai phạm 
Ngày 18-1, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành hai quyết định thu hồi đất tại các dự án vi 

phạm. Theo đó, toàn bộ diện tích hơn 10,35ha đất và mặt nước biển vịnh Nha Trang đã giao 
cho Công ty CP Nha Trang Sao làm dự án "Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang 
Sao" tại Hòn Chồng - Hòn Đỏ và hơn 2,87ha đất và mặt nước biển đã giao cho Công ty TNHH 
du lịch sinh thái Hòn Rùa thực hiện dự án tại đảo Hòn Rùa đều bị tỉnh thu hồi.Các diện tích đất 
này được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa và UBND các phường sở tại 
là Vĩnh Thọ và Vĩnh Hòa tiếp nhận quản lý. 

Trước đó, Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã có các quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư 
dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao đối với chủ dự án Công ty CP Nha 
Trang Sao từ tháng 1-2018 và đối với dự án tại đảo Hòn Rùa của Công ty TNHH du lịch sinh 
thái Hòn Rùa từ tháng 8-2018. Nguyên nhân chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án là do các chủ 
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dự án đã vi phạm quy định về đầu tư; san lấp, lấn chiếm trái phép các vùng biển, đảo danh 
thắng quốc gia vịnh Nha Trang tại các khu vực tiếp giáp dự án và không chấp hành đúng quy 
định yêu cầu khắc phục hậu quả...Cả hai dự án vừa nêu cũng nằm trong số mấy chục dự án tại 
Khánh Hòa đã bị thanh tra trong các năm qua; Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị xử lý và 
yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo kết quả xử lý. 

 

 
Vùng biển danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang tại Hòn Đỏ đã bị lấp lấn trái phép bởi dự án Nha Trang Sao - 
Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN 

Làm công viên, "điểm nhấn" 
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa 

đã có kết luận, thông báo chỉ đạo xử lý đối với các dự án vi phạm kể trên. Cụ thể, tại khu vực 
Hòn Chồng - Hòn Đỏ, sau khi xử lý thu hồi đất dự án Nha Trang Sao phải xây dựng thành 
công viên phục vụ cộng đồng."Phần diện tích 2,3ha mà chủ dự án Nha Trang Sao đã san lấp 
trái phép sẽ xây dựng toàn bộ thành công viên công cộng. Phần diện tích ven bờ thuộc dự án 
trước đây thì chỉ cho xây công trình mang tính chất tạo điểm nhấn và các cửa hàng cà phê, giải 
khát nhỏ, nhẹ để phục vụ người dân, du khách đến vui chơi". "Dứt khoát không được cho xây 
nhà hàng, khách sạn như kiểu đã từng cấp phép cho dự án trước đây. Còn tại đảo Hòn Rùa thì 
mục tiêu vẫn là phải bảo vệ sinh thái, môi trường của vịnh Nha Trang"- ông Tuân nói. 

Ông Phạm Văn Chi - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh 
Hòa - cho rằng việc xử lý, thu hồi đất các dự án vi phạm kể trên tuy muộn nhưng rất đúng và 
hợp với mong muốn xử lý nghiêm minh của rất nhiều người. Đối với các khu vực vịnh Nha 
Trang đã bị san lấp vừa thu hồi, theo ông Chi, cần phải buộc doanh nghiệp vi phạm đào múc 
đất đá đã san lấp biển trái phép tại khu vực Hòn Chồng - Hòn Đỏ để trả lại vùng nước và dòng 
chảy tự nhiên cho vịnh Nha Trang. Bởi nếu vẫn để lại các vùng bị san lấp đó sẽ gây ra các 
vùng bị ứ đọng, tác động xấu đến môi trường sinh thái biển trong vịnh. Còn với phần đất biển 
ven bờ dọc đường Phạm Văn Đồng tại khu vực dự án Nha Trang Sao đã thu hồi, ông Chi đề 
nghị "Nên xây dựng toàn bộ thành công viên phục vụ cộng đồng toàn dân; dứt khoát không để 
tiếp tục xây khách sạn, nhà hàng như đã từng cho phép trước đây hoặc giống như kiểu đã cho 
làm nhà hàng Nga trên bãi biển Nha Trang tại khu công viên Phù Đổng". 

Xây cầu tạo cảnh quan kiến trúc nối với đảo Hòn Đỏ 
Ông Phạm Văn Chi cho rằng sau khi buộc múc bớt đất đá dự án Nha Trang Sao đã đổ 

lấp xuống biển, đẹp nhất là nên thiết kế xây một chiếc cầu (giống như cầu Thê Húc nối với 
tháp Rùa ở hồ Gươm, Hà Nội) nối ra đảo Hòn Đỏ.Còn trên đảo Hòn Đỏ, cũng theo ông Chi, 
cần xác định lại phạm vi ranh giới của chùa để tạo điều kiện cho chùa xây dựng lại đàng 
Hòang, đẹp hơn. Phần còn lại có thể bố trí các khu vực để người dân, du khách đến tham quan; 
học sinh sinh viên có thể ra vui chơi, cắm trại, sinh hoạt... 

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/1/20/logo-20190119-anh-2-b-vinh-nha-trang-tai-hon-chong-hon-do-bi-san-lap-boi-du-an-nha-trang-sao-anhphansongngan-3read-only-15479494544541966287929.jpg
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031. Thái Thịnh. Nha Trang đưa thuyền cá lên phố làm thuyền hoa / Thái Thịnh // Báo 
Tuổi trẻ. - Ngày 21 tháng 1. - Năm 2019. - Số 21 (9274). - Tr. 7. 
Nội dung chính: 

Tại công viên Yến Phi nằm ngay sát con đường biển Trần Phú tuyệt đẹp của TP Nha 
Trang (Khánh Hòa), những ngày này rạo rực hơn không khí tết cho người dân và du khách 
khi một con thuyền của ngư dân được đưa lên đường phố trung tâm để trang trí. Ông Ngô 
Khắc Thinh - Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang - cho biết đây là con thuyền 
được mua lại từ một cơ sở đóng tàu trên địa bàn để làm một thuyền hoa rực rỡ chào mừng 
Hội hoa xuân (bắt đầu từ 23 tháng chạp). 

Ông Hồ Ngọc Ân - Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị TP Nha Trang, 
đơn vị trực tiếp thực hiện trang trí cho Hội hoa xuân năm nay - cho biết con thuyền hoa tại 
công viên Yến Phi bên cạnh nhập các loại hoa từ TP Đà Lạt (Lâm Đồng) và các vùng trồng 
hoa nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa sẽ còn làm thêm các dàn cây cảnh, trái cây…từ nhiều 
vùng trên cả nước. Ngoài khu vực công viên Yến Phi, toàn bộ tuyến đường Pasteur (TP Nha 
Trang) sẽ được trang trí sặc sở, sắc hoa ngập tràn để đón xuân. 
 
032. Phan Sông Ngân. Giải nạn kẹt xe đường ven biển Nha Trang / Phan Sông Ngân // 
Báo Tuổi trẻ. - Ngày 22 tháng 1. - Năm 2019. - Số 22 (9275). - Tr. 8. 
Nội dung chính: 

Ngày 21-1, tất cả xe hai bánh chạy trên đường Trần Phú (TP Nha Trang), ở làn 
đường phía đông bên biển, đều được phép vượt đèn đỏ tại các ngã ba, theo quy định mới 
được hướng dẫn bởi biển báo phụ “xe hai bánh được phép đi thẳng khi đèn đỏ và nhường 
cho người đi bộ” vừa được gắn trên các chốt đèn giao thông.  

Ngoài quy định nói trên, UBND TP Nha Trang còn quy định cấm toàn bộ ô tô khách 
trên 29 chỗ  chạy trên đường Trần Phú, theo cả hai hướng trên đoạn giữa hai ngã ba giáp với 
đường Xóm Cồn (phía nam cầu Trần Phú) và giáp đường Hòang Diệu (phường Vĩnh 
Nguyên ) vào giờ cao điểm hằng ngày.  

Đối với các ô tô khách từ 16 - 29 chỗ ngồi, vào các giờ cao điểm hằng ngày chỉ được 
chạy trên làn phía tây của đường Trần Phú, từ ngã ba giáp với đường Xóm Cồn đến ngã ba 
giáp đường Lê Thánh Tôn thì phải rẽvào đường này để vào các đường bên trong, khi đi 
xuống đường Hòang Diệu.  
           Ngoài ra, tất cả ô tô lưu thông trên đường Trần Phú đều bị cấm quay đầu hoặc rẽ trái 
( khi chạy trên làn đường phía tây) tại 10 ngã ba các đường giáp với đường Trần Phú. Còn ô 
tô chạy trên làn phía đông đường Trần Phú cũng bị cấm rẽ trái 6 ngã ba vào các đường giao 
với đường Trần Phú. Ngược lại, tất cả ô tô chạy trên 6 đường giao vừa nêu cũng bị cấm rẽ 
trái vào đường Trần Phú. 

Tât cả ô tô các loại đều bị cấm dừng, đỗ trên cả hai làn đường Trần Phú, từ ngã ba 
với đường Xóm Cồn đến ngã ba đường Vòng Núi Chụt với đường vào khu du lịch Vinpearl 
(phường Vĩnh Nguyên). Chỉ có một đoạn ngắn trên làn phía tây đường Trần Phú, từ giáp 
đường vào sân bay cũ (hẻm 86) chạy xuống đến giáp đường Dã Tượng, mới cho ô tô khách 
từ 7 chỗ trở xuống được phép dừng không quá 2 phút để đón, trả khách.  

Đồng thời, vào các giờ cao điểm hằng ngày, các xe khách trên 29 chỗ cũng bị cấm 
lưu thông trên các đoạn thuộc 11 đường phố bên trong chạy trực tiếp ra đường Trần Phú ven 
biển.  

Theo quy định phân luồng  giao thông mới, kể từ ngày 1-2-2019 cấm  tất cả ô tô vận 
tải hành khách tuyến cố định vào trung tâm TP Nha Trang.  

Tất cả quy định mới nói trên đều có hiệu lực thực hiện từ ngày 1-2-2019. 
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033. Đình Cương. Sanest Khánh Hòa trao hàng chục giải  thưởng giá trị “khủng” đến 
khách hàng / Đình Cương // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 22 tháng 1. - Năm 2019. - Số 22 
(9275). - Tr. III. 
Nội dung chính: 

Chiều 21-1, tại Khách sạn Nha Trang Palace (TP. Nha Trang) Công ty Cổ Phần 
Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa 
tổ chức lễ trao giải thưởng chương trình khuyến mãi “ Sanest Khánh Hòa - Niềm tự hào 
thương hiệu Việt Nam”. Ban tổ chức đã trao thưởng cho 23 khách hàng may mắn trúng các 
giải thưởng có giá trị cao. Bà Nguyễn Thị Kim Phương là người may mắn nhất trúng 1 ô tô 
Toyota Fotuner; các ông bà Đoàn Ngọc Phương Trinh, Nguyễn Duy Lâm, Đỗ Thế Anh, 
Nguyễn Quang Hưng cũng trúng 4 xe Honda Vision; 18 chiếc Tivi Sony khác được trao đến 
18 khách hàng may mắn của Sanes Khánh Hòa.  

Cũng tại buổi trao giải, nhằm thể hiện trách nhiệm với xã hội, thực hiện các hoạt 
động an sinh, động viên khuyến khích, giúp đỡ các em học sinh có thêm động lực phấn đấu 
trong học tập. Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa trao tặng cho 60 cháu 
vượt khó học giỏi tại phường Phương Sơn và phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang xã Sông 
Cầu và xã Liên sang huyện Khánh Vĩnh; xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh và xã Cam Thịnh 
Đông, Tp Cam Ranh.  

Chương trình khuyến mãi “Sanest Khánh Hòa - Niềm tự hào thương hiệu Việt Nam” 
được tổ chức từ ngày 1-9 đến 30-11-2018 với quy mô lớn được áp dụng trên toàn quốc với 
tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 95 tỷ đồng, gồm những phần quà có giá trị cao như xe ô 
tô Fortuner, xe ôt ô Honda Civi, xe Honda SH mode, xe Honda Vison, Tivi LCD Sony… 
cùng nhiều sản phẩm cao cấp và vật phẩm có giá trị khác.  

 
034. Thịnh Thị Thúy. Cẩn trọng khi mua yến sào: Thư về tòa soạn / Bài và ảnh: Thịnh 
Thị Thúy (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) // Báo Quân đội 
nhân dân. – Ngày 29 tháng 1. - Năm 2019. – Số 20771. – Tr. 6: ảnh. 
Nội dung chính:  
 Trong những ngày giáp Tết, việc mua yến sào làm quà tặng thường được người tiêu 
dùng quan tâm. Vì thế, nhiều đối tượng lợi dụng cung cấp ra thị trường những loại yến giả, 
yến kém chất lượng. Vì vậy, người tiêu dùng nên cảnh giác cao để tránh "tiền mất tật 
mang". 
 Tổ yến giả hoặc kém chất lượng được làm bằng nhiều cách. Tổ yến trắng có thể được 
làm giả từ tinh bột, ngâm đường, chất tẩy trắng, ngâm tạp chất... Yến huyết, hồng yến, có 
màu hồng sậm hoặc đỏ, hàm lượng dinh dưỡng cao hơn yến trắng, giá thành cao hơn nên 
cũng dễ bị làm giả. Tổ yến huyết hoặc yến hồng giả được làm từ tổ yến trắng (có thể thật 
hoặc giả) bằng cách nhuộm thêm ô-xít sắt hay phẩm màu. Người tiêu dùng sử dụng các loại 
yến này không những thiếu giá trị dinh dưỡng mà có thể gây ngộ độc hoặc mắc những bệnh 
nguy hiểm nếu sử dụng lâu dài.  
 Tổ yến kém chất lượng sẽ được phun thêm đường, chất kết dính để tăng độ dai và 
trọng lượng của yến. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng có thể bị lừa do làm giả thương hiệu, 
sai nguồn gốc sản phẩm. Chẳng hạn, gian thương có thể dán nhãn yến sào Nha Trang, yến 
sào Khánh Hòa nhưng thực tế yến lại được khai thác từ Malaysia, Indonesia, hay các tỉnh 
lân cận… Do thiên nhiên ưu đãi, nên yến sào Khánh Hòa được đánh giá là loại yến có hàm 
lượng dinh dưỡng cao so với các tỉnh, các nước lân cận. Giá sản phẩm yến sào Khánh Hòa 
thường cao hơn so với các sản phẩm cùng loại tại khu vực khác. Giá của 100g tổ yến trắng, 
thương hiệu Sanet dao động từ 4.090.000 đến 14.000.000 đồng tùy theo phân loại. Các 
thương hiệu khác giá thấp hơn. Nếu mua trực tiếp từ các hộ dân xây nhà nuôi yến ở Khánh 
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Hòa thì mức giá cũng rẻ hơn, phù hợp với nhiều người tiêu dùng hơn. Tuy nhiên, giá yến 
nguyên tổ, bán lẻ, cũng dao động ở mức 3.400.000 đến 4.000.000 đồng cho 100g. Sự đa 
dạng về giá cả cũng là cơ hội để gian thương trục lợi, trà trộn yến kém chất lượng hoặc làm 
giả xuất xứ yến của tỉnh Khánh Hòa. 

 

 

Yến sào Khánh Hòa có chất lượng tốt và được người tiêu dùng tin mua. 
 Người tiêu dùng rất khó nhận biết yến thật, yến giả, yến kém chất lượng nếu nhìn 
bằng mắt thường. Họ chỉ có thể kiểm tra yến sau khi đã mua về. Vì vậy, khi mua yến, muốn 
mua hàng đúng chất lượng và giá cả tương xứng, người mua cần cân nhắc kỹ càng nguồn 
gốc của yến và ưu tiên lựa chọn yến có thương hiệu uy tín hoặc từ nơi mà mình thực sự tin 
cậy. 

 
 

THÔNG TIN QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG 
 
035. My Lăng. Đưa thân nhân lính đảo ra Trường Sa - Kỳ 1: Kỳ công chuẩn bị / My 
Lăng // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 13 tháng 1. - Năm 2019. - Số 13 (9266). - Tr. 10. 
Nội dung chính:  

Hải quân có những chuyến tàu rất đặc biệt, hai năm đi một lần để chở thân nhân ra 
Trường Sa thăm chồng, con đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu Tổ quốc. Đó là những chuyến tàu 
luôn đong đầy cảm xúc vui, buồn, nụ cười và nước mắt... 

Tám năm trước. Đầu tháng 7-2010, lần đầu tiên Quân chủng Hải quân tổ chức chuyến 
tàu chở thân nhân là những ông bố, bà mẹ, người vợ ra quần đảo Trường Sa thăm cán bộ, 
chiến sĩ là con, chồng đang làm nhiệm vụ tại đây. 

Chuyến tàu đầu tiên 
"Quân chủng Hải quân xác định đây là việc thể hiện tăng cường mối đoàn kết quân dân, 

chăm sóc hậu phương gia đình thân nhân của cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc để người 
lính yên tâm công tác" - Đại tá Đào Giang Hải, Chính ủy lữ đoàn 146 (Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải 
quân), cho biết.Tháng 7-2010, hai con tàu đầu tiên chở đoàn thân nhân đi thăm Trường Sa xuất 
phát, một đi các tuyến đảo phía Bắc, một đi các tuyến đảo phía Nam. Từ đó, cứ hai năm một 
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lần, Quân chủng Hải quân lại tổ chức một đợt đưa thân nhân ra đảo.Mỗi lần đi có hai tàu với 
khoảng 300 thân nhân.Các chuyến tàu chở thân nhân thường được tổ chức giữa tháng 6, đầu 
tháng 7. 

 

 
Đại tá Đào Giang Hải - chính ủy lữ đoàn 146, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức     

những chuyến tàu đưa thân nhânTrường  Sa thăm lính đảo   Ảnh: MY LĂNG 
 

"Khi đó thời tiết yên, biển chưa động - Đại tá Hải giải thích - hơn nữa, đó cũng là thời 
điểm tốt nhất để thân nhân sắp xếp công việc để đi. Thời gian đó bà con nông dân thì mùa 
màng thu hoạch xong, giáo viên cũng đã nghỉ hè.Tất nhiên thời gian đó không thể đáp ứng 
100% thân nhân được nhưng phải chọn thời gian phù hợp nhất với số đông. Hành trình cả đi 
và về kéo dài 20-22 ngày". 

Theo Đại tá Hải, để tổ chức được một chuyến đi rất kỳ công. Từ cuối năm trước, Lữ 
đoàn 146 đã cho cán bộ, chiến sĩ đăng ký nguyện vọng cho thân nhân ra thăm rồi tổng hợp 
danh sách và tuyển chọn. “Bắt đầu từ khi thông báo đăng ký, tuyển lựa sức khỏe, tổ chức 
chuyến đi, tổ chức đón tiếp ở đảo, đặc biệt là bố trí nơi ăn nghỉ cho người thân trên đảo là một 
hành trình rất kỳ công, đến bước cuối cùng là đưa thân nhân lên tàu xe về quê và khi họ đến 
địa phương thì chúng tôi mới kết thúc nhiệm vụ. Với chuyến đi đặc biệt này, Hải quân đài thọ 
toàn bộ chi phí cho thân nhân từ đi lại, ăn uống, vé về đến tận địa phương” - Đại tá Hải nói.  

 

 
Đoàn thân nhân chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây tại cột mốc 

chủ quyền trong chuyến đi tháng 7-2010    Ảnh: MY LĂNG chụp lại 
 

http://tuoitre.vn/truong-sa.html
https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/1/13/ky-1-anh-3thannhan-4read-only-15473482610831848753754.jpg
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Mỗi ngày trên đảo là một ngày hội 
"Tháng 5-2017, tôi trực tiếp dẫn đoàn đi. Một tàu đi phía Nam do đại tá Nguyễn Công 

Sơn, Phó chính uỷ Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn. Còn tàu đi phía Bắc do tôi làm trưởng 
đoàn. Đây là chuyến đi đặc biệt. Thân nhân có đầy đủ các thành phần: bố mẹ ruột, bố mẹ vợ, 
vợ...khó khăn trong chuyến đi thì nhiều. Bà con chưa quen đi biển, chưa quen những hoạt động 
quân sự, việc tổ chức phải rất chặt chẽ, điều hành phải hết sức khoa học mới đảm bảo an toàn 
vì sóng to, gió lớn. Chuyến đó mỗi thân nhân đều có năm ngày ở trên đảo" - Đại tá Đào Giang 
Hải kể lại. 

Anh cho biết thêm: "Trước khi đi, Chỉ huy lữ đoàn đã chỉ đạo các đảo tổ chức các hoạt 
động giao lưu, thăm hỏi động viên toàn bộ anh em trên đảo vì một đảo chỉ có 5-7 thân nhân 
được ra thăm nên phải xử lý hài hòa, tránh để cán bộ, chiến sĩ không có thân nhân ra đảo tủi 
thân, chạnh lòng". 

Được biết, vài tháng trước chuyến đi, các đảo đã chuẩn bị sẵn lương thực, thực phẩm 
chăn nuôi để tiếp đón đoàn thân nhân ra thăm. So với đất liền không thể phong phú, đầy đủ, 
chu đáo, nhưng đó là sự cố gắng cao nhất của lính đảo để tiếp đón đoàn thân nhân, coi người 
thân của đồng đội như người thân của mình.Thường thì theo kế hoạch, tối hôm đầu tiên thân 
nhân lên đảo, nghỉ ngơi. Sáng hôm sau dành một ngày đi thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng 
hương chùa, thăm các hộ dân trên đảo... Tối tổ chức chương trình giao lưu cán bộ, chiến sĩ đảo 
với thân nhân, rồi giao lưu giữa thân nhân với các đơn vị lẻ trên đảo.Hải quân đã làm mọi cách 
để biến mỗi ngày lính đảo được gặp gỡ thân nhân như một ngày hội vì họ xứng đáng được 
hưởng cái cảm giác ấy sau thời gian dài nghìn trùng xa cách... 

"Những chuyến tàu chở thân nhân đúng nghĩa là chuyến tàu chở tình thương từ đất liền 
ra đảo. Ông bố, bà mẹ, người vợ nào cũng cố mang theo những món quà mang tình quê hương 
ra đảo cho con, cho chồng mình.Có bà mẹ ở TP.HCM mang ra cho con giỏ xoài cát. Có bà mẹ 
mang khoai lang, chanh... Có bà mẹ giết gà nhà nuôi ướp đông mang ra đảo cho con.Người từ 
đất liền ra gặp người ngoài đảo thì nói chuyện hàng tháng trời không hết chuyện. Anh em 
ngoài đảo thích nghe chuyện đất liền lắm, dù bây giờ đã có các phương tiện thông tin liên lạc 
nhưng được nghe người từ đất liền ra nói chuyện có khác" - Chính ủy lữ đoàn 146 chia sẻ. 

 
Khoảnh khắc đoàn tụ của một cặp vợ chồng lính đảo ở Trường Sa - Ảnh: DUNG PHẠM 
 
Tình huống ngoài dự kiến 
Năm 2017, một chuyến tàu đưa thân nhân đến đảo Song Tử Tây nhưng thời tiết bất ngờ 

biến động, sóng to cấp 5, cấp 6 không thể vào đảo neo tàu. Đảo Song Tử Tây có đặc thù là 
thềm san hô ngắn, dòng chảy phức tạp, cửa luồng có nhưng khi sóng nổi lên thì hầu như không 
vào được. Lúc đó tàu phải chạy dạt sang đảo Đá Nam, cách đó khoảng hai hải lý để neo tàu. 
Do vậy, người thân trên tàu và cả người thân trong đảo rất bồn chồn. Những người cha, người 
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mẹ, người vợ đứng trên boong tàu mà ánh mắt cứ hướng về Song Tử Tây buồn rười rượi.Hiểu 
được tình cảm đó của thân nhân và cả lính đảo, hơn một ngày sau Bộ tư lệnh Vùng 4 chỉ đạo 
khi sóng bắt đầu hạ một cấp thì quyết tâm đưa bằng được họ vào Song Tử Tây với điều kiện 
phải đảm bảo an toàn tối đa. 
 
036. My Lăng. Đưa thân nhân lính đảo ra Trường Sa - Kỳ 2: Phút giây trùng phùng / 
My Lăng // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 14 tháng 1. - Năm 2019. - Số 14(9267). - Tr. 10. 
Nội dung chính:  

 Tám năm trước, bà Lê Thị Bích (Thanh Hóa) là một trong những thân nhân đầu tiên 
được ra Trường Sa trong chuyến tàu đi tháng 7-2010. Đã hơn tám năm, giờ ở tuổi 71, bà vẫn 
nhớ mãi."Hôm đó thằng Lâm (trung úy Nguyễn Văn Lâm) ở đảo Nam Yết điện về bảo có chủ 
trương cho thân nhân các chiến sĩ ra thăm đảo, nó đăng ký cho tôi.Nó bảo đấy là lần đầu tiên 
Việt Nam mình có chế độ đó". 

 
Một lính đảo ở Trường Sa ra đón và xách giỏ đồ giúp mẹ - Ảnh: DUNG PHẠM 

 
Ra đảo thấy thương con hơn 
"Tôi nghĩ cả đời mới có một dịp được ra Trường Sa, phải cố gắng đi. Tôi đi tàu từ 

Thanh Hóa vào Nhà khách Hải quân ở Cam Ranh. Khám sức khỏe, kiểm tra huyết áp, tôi đạt 
hết. Lúc đó tôi đã già nhưng sức khỏe vẫn còn tốt nên được đi. Ra biển, nhiều người say sóng 
nhưng may tôi không say" - bà Bích kể. 

Bà Bích nhớ lại: "Khi đến Song Tử Tây, thấy cảnh mẹ con người ta đoàn tụ ôm nhau, 
tôi ngậm ngùi lắm. Khi tàu đến Nam Yết, mưa rất to, sóng lớn quá, tàu không vào cập đảo 
được. Tôi lo lắm, sợ không được vào đảo gặp con. Đã vượt sóng gió ra được đến đó rồi, giờ 
chỉ còn một chặng nữa mà không được gặp nhau thì ân hận lắm. Cuối cùng, các anh ấy cũng 
quyết định cho thân nhân vào đảo.Xuồng phải chạy ra tận tàu đón.Khi đó trong đảo, anh em 
chiến sĩ đứng trên cầu cảng đội mưa chờ". Bà Bích nghẹn ngào: "Anh đón vợ. Anh đón bố. Tôi 
mắt kém lại mưa to, cứ cố nhìn xung quanh tìm con mình thì nghe tiếng thằng Lâm gọi mẹ! 
Thấy con rắn rỏi, đen, mặt mày tóc tai ướt hết, nước mắt tôi cứ thế mà tuôn ra. Lúc đó Lâm đi 
đảo hơn một năm chưa về. Tình cảm mẹ con lúc đó sao mà dạt dào, thiêng liêng". 

Ngày đầu trên đảo, bà Bích được chính trị viên đảo bố trí cho một phòng riêng trên tầng 
hai. Không ngủ được vì lạ, đêm sau bà Bích về ngủ cùng con."Đợt ấy tôi có 5 đêm trên đảo. 
Đảo Nam Yết đẹp lắm, nhất là khi chiều tà Hòang hôn buông xuống.Tôi đi vòng quanh đảo, 
nhìn đâu cũng là biển nước mới thấu hiểu được nỗi lòng người lính xa quê. Ra đảo tôi mới 
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được tận mắt nhìn thấy một phần đất nước của mình. Giữa biển cả mênh mông có hòn đảo nổi 
lên, trên đó có những con người sinh sống, ngoài nhiệm vụ quốc phòng còn tăng gia sản xuất, 
nuôi con lợn, con chó... như trong đất liền. Ra đó mới thấy cái tình cảm với Tổ quốc mênh 
mang, dạt dào lắm" - bà Bích kể. 

Người mẹ nay tóc đã bạc trắng tâm sự: "Ra đảo thấy thương con hơn, thương tất cả bộ 
đội. Con mình còn có tuổi đời nhưng có những chú lính tân binh mới ra đảo, mặt mũi non 
choẹt bồng súng đứng gác, mắt cứ nhìn thẳng ra biển. Có cậu khi mẹ ra thăm, đến giờ đi gác 
vẫn phải đi.Xung quanh đảo chỉ có sóng biển, hơi muối, phải chắt chiu từng giọt nước.Thương 
lắm. Mắt thấy tai nghe mới hiểu cuộc sống lính đảo khó khăn như thế nào!". 

 
Ông Nguyễn Văn Lam (phải) và con trai Nguyễn Hữu Thọ tại đảo Núi Le B - Ảnh: MY LĂNG 
 
Giọt nước mắt người cha 
Đã hai lần ra Trường Sa thăm con nhưng với ông Nguyễn Văn Lam, một thương binh 

67 tuổi (hiện sống ở Hà Tĩnh), chuyến đi đầu tiên vào tháng 7-2010 để lại nhiều ấn tượng nhất. 
Lúc đó con trai ông - thiếu úy Nguyễn Hữu Thọ - đang công tác ở đảo Len Đao. Đợt ấy do ảnh 
hưởng của bão, mãi đến 20h ngày 15-7-2010 tàu mới đến được Len Đao. 

"Khi đến đã thấy đảo lung linh đèn" - ông Lam kể."Hôm đó thủy triều xuống, nước 
cạn.Tất cả bộ đội trên đảo ra đẩy xuồng đưa thân nhân vào đảo. Ông Vượng, Đại tá Vùng 4 là 
trưởng đoàn, cũng xuống lội nước đẩy xuồng. Trên xuồng chỉ có ba thân nhân được ngồi: tôi 
và vợ của đảo trưởng, vợ chính trị viên đảo. Tàu cách đảo mấy trăm mét mà anh em hì hục đẩy 
xuồng cho mình ngồi không bị ướt. Tôi thần kinh thép đấy mà vẫn khóc vì thương chúng quá". 

Ông Lam xúc động kể tiếp: "Vào cách đảo khoảng 100m, xuồng không đẩy được nữa 
vì nước cạn. Anh em lính đảo sợ mình bị san hô cắt đứt chân nên cõng vào. Khi đó tôi mới 
nhìn ra Thọ. Lúc con ra đẩy xuồng, tôi vẫn chưa nhận ra. Trời tối quá. Khi vào gần đảo, có ánh 
điện sáng tôi mới phát hiện con mình. Thọ biết bố ra thăm đấy nhưng cũng không phát hiện bố 
ngồi trên xuồng. Tôi bảo: "Ơ, Thọ. Con đấy à?". Nó đang hì hụi đẩy xuồng, ngước lên mừng 
rỡ gọi bố. Từ trên xuồng, tôi với tay ôm con. Tôi không nghĩ gặp con trong tình cảnh đó. Con 
cắt tóc đầu đinh. Đêm, mặt mũi con đen thui, chỉ thấy hai con mắt.Thương quá tôi lại khóc. 
Lên đảo mới hiểu cuộc sống của lính đảo khó khăn, vất vả như thế nào!". 

"Cưới nhau xong là đi" 
Cưới nhau mới được một tháng, chị Mỹ Lương (Quảng Bình) ngậm ngùi tiễn chồng ra 

đảo công tác. Chồng Mỹ Lương là thiếu úy Võ Ngọc Vỹ đi đảo biền biệt cho đến tháng 7-
2010, tức gần 19 tháng ròng xa cách, họ mới được gặp lại nhau khi Mỹ Lương theo chuyến tàu 
đầu tiên ra Trường Sa. "Khi thấy chồng đứng cùng các cán bộ, chiến sĩ đón đoàn, mình chảy 
nước mắt" - chị Mỹ Lương xúc động khi nhớ lại."Thời yêu nhau anh đẹp trai lắm.Ra đảo gần 
hai năm, anh gầy, đen sạm đi. Ở đảo chìm rất vất vả. Đảo trưởng nhường phòng cho hai vợ 
chồng mình. Chuyến đó tôi chỉ có ba ngày trên đảo. Cả đêm mình không dám ngủ, cứ lo trời 
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sáng. Có vợ ra thăm, đồng đội ưu tiên cho chồng mình.Anh vẫn làm việc nhưng được tạo điều 
kiện tối đa để gặp vợ. Lần gặp nhau trên đảo cũng nuôi hi vọng có con. Anh Vỹ bảo tôi: "Em 
mà sinh được đứa con, anh ở ngoài này bao lâu cũng được". 

 
Hạnh phúc gặp chồng 

 
Chị Hải Dương xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc vợ chồng gặp nhau trên đảo - Ảnh: 

MY LĂNG 
Đã hơn một năm trôi qua, chị Hải Dương (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) vẫn nhớ khoảnh 

khắc lúc hai vợ chồng gặp nhau hồi tháng 5-2017 ngoài đảo. Chồng chị là trung úy Phạm Duy 
Quỳnh, nhân viên trạm rađa 11 (trung đoàn 292 - sư đoàn 377) ở Trường Sa Lớn. 

"Chồng đứng trong đội hình trên đảo chuẩn bị làm lễ chào cờ nên không ra đón mình 
được. Lúc chồng diễu quân qua, mình thấy nhưng chồng không thấy mình. Chào cờ xong, hai 
đứa nháo nhác tìm nhau. Khi mình tìm thấy chồng thì xúc động quá không nói được gì.Hai đứa 
cứ ôm nhau. Chồng vừa lau nước mắt cho mình vừa cười bảo: khóc gì mà khóc. Mấy chị có 
chồng ở đảo khác mà chưa gặp, thấy vậy cũng khóc theo". 
 
037. My Lăng. Đưa thân nhân lính đảo ra Trường Sa - Kỳ 3: Những “ căn phòng hạnh 
phúc” ở Trường Sa / My Lăng // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 15 tháng 1. - Năm 2019. - Số 15 
(9268). - Tr. 10. 
Nội dung chính:  

"Căn phòng hạnh phúc" là cách nói vui của nhiều người về những căn phòng được ưu 
tiên dành riêng cho lính đảo có vợ ra thăm với hi vọng tình yêu sẽ đơm hoa kết trái ngay trên 
đảo sau những tháng ngày dài xa cách. 

 
Chị Hải Dương và bé Phạm Hòang Yến - món quà bất ngờ sau chuyến ra đảo thăm 

chồng tháng 5-2017 - Ảnh: MY LĂNG 
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"Phòng hạnh phúc" trong nhà khách 
Thượng tá Phạm Duy Hướng, Chủ nhiệm chính trị lữ đoàn 146, kể: "Năm 2017 tôi đi 

cùng đoàn thăm các đảo phía Nam. Trong đoàn có các cô, các chị có chồng làm bên rađa nên 
có tâm lý sợ chồng nhiễm sóng rồi vô sinh; họ mang theo nhiều đồ bổ ra đảo tẩm bổ cho các 
ông chồng.Vợ chồng xa cách nhau nhiều ngày, nhiều người lại là vợ chồng son, họ chỉ mong 
có chuyến đi này để sinh em bé...". 

Trên đảo Trường Sa Lớn, một trong những đảo lớn của quần đảo Trường Sa, nhà khách 
rất rộng, cao hai tầng, có khoảng 30 phòng ngủ. Đây là công trình do TP Hà Nội xây 
tặng. Thượng tá Lương Xuân Giáp, từng là chính trị viên ở đảo Trường Sa Lớn, cho hay: "Khi 
có trường hợp vợ ra thăm chồng thì chỉ huy đảo ưu tiên bố trí cho mỗi cặp ở hẳn một phòng. 
Nếu không đủ phòng thì anh em cán bộ chiến sĩ sẵn sàng nhường giường, nhường phòng của 
mình cho đồng đội". Tại quần đảo Trường Sa chỉ có các đảo lớn như Trường Sa Lớn, Song Tử 
Tây, Nam Yết, Sinh Tồn, Sơn Ca... mới có nhà khách. Còn ở các đảo chìm không có nhà 
khách nên anh em lính đảo tự giác nhường nhịn, chia sẻ và tạo điều kiện cho nhau. Do đảo 
chìm không gian rất chật hẹp, không thể bố trí gia đình này ở chung với gia đình kia được nên 
anh em bộ đội dồn hết xuống tầng dưới, nhường giường ở tầng trên thoáng mát, khô ráo cho 
đồng đội.Mọi người coi niềm vui của đồng đội cũng là niềm vui của mình" - Đại tá Đào Giang 
Hải (Chính ủy lữ đoàn 146 - Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân) nói. 

Trung tá Nguyễn Văn Nam, người từng có một thời gian làm chính trị viên đảo Song 
Tử Tây, cho biết: "Song Tử Tây là đảo lớn nên có nhà khách cao ba tầng, gần 30 phòng. Một 
phòng khoảng 20m2, được bố trí nhiều giường đôi và giường đơn.Trước khi đoàn thân nhân ra 
thăm, tất cả phòng đều được mang vỏ gối, chăn màn ra giặt, ngâm bằng nước Comfort cho 
thơm tho và thay mới dầu gội đầu, bàn chải đánh răng, xà phòng, lau sàn nhà sạch sẽ.Trong 
những "căn phòng hạnh phúc" đó, nhiều cặp vợ chồng đã thành công khi cho ra đời được "hải 
quân con" sau chuyến ra thăm đảo. Khi đồng đội mình có tin vui, anh em trên đảo phấn khởi 
lắm". 

 
Anh Định và chị Dung chia tay trong nước mắt sau chín ngày đêm sống trong  

“căn phòng hạnh phúc” trên đảo Sơn Ca          Ảnh: DUNG PHẠM 
Trang trí như phòng cưới 
Nhắc lại những kỷ niệm vui lúc đoàn thân nhân ra thăm đảo năm 2015 khi đang làm 

chính trị viên đảo chìm Cô Lin, Đại úy Trương Trọng Tấn, hiện là trợ lý tuyên huấn lữ đoàn 
146, bật cười. Anh là người trực tiếp đi đón đoàn thân nhân ra đảo gồm năm người, trong đó 
có bốn ông bố và vợ của đại úy chuyên nghiệp Phạm Văn Sinh - nhân viên cơ yếu, người 
Thanh Hóa. 

"Thông thường trên đảo chìm chỉ có chỉ huy đảo mới có phòng riêng. Nhưng anh Sinh 
là nhân viên cơ yếu nên do tính chất công việc cũng có phòng riêng. Bốn ông bố xếp giường 
nằm cạnh nhau trong một phòng.Riêng chị vợ được ưu tiên ở cùng chồng trong phòng 
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riêng.Trước khi chị vợ ra, ở ngoài đảo bọn mình đã bàn nhau làm công tác chuẩn bị phòng ốc, 
trang trí phòng của anh chị ấy như phòng cưới vậy. Bọn mình còn chỉnh sửa lại cái giường anh 
ấy cho chắc chắn, ngon lành hơn". 

Theo đại úy Tấn, bình thường lính đảo toàn đàn ông với nhau, mọi cái đều xuề xòa. 
Nhưng khi có phụ nữ ra thì phải khác. Anh em được quán triệt nhiệm vụ từ lời ăn tiếng nói đến 
ăn mặc phải chỉn chu. Khi ăn uống thì mọi người cùng tập trung ở phòng ăn chung. Bình 
thường bộ đội quần đùi áo lót ngồi ăn, có phụ nữ lên đảo anh em phải mặc quần dài cho lịch 
sự. Ăn xong rồi là phải vội thay cái quần dài ra để đỡ dơ quần. Anh em ngoài đảo cái gì cũng 
chia ngọt sẻ bùi cùng nhau. Nhiều người không có vợ ra thăm cũng buồn lắm nhưng khi thấy 
đồng đội hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc theo. 

Câu chuyện chín ngày 
Vừa cưới nhau, vợ chồng son chưa kịp lên kế hoạch có con thì bất ngờ anh Nguyễn 

Quang Định nhận quyết định ra đảo."Mình buồn lắm, mới cưới xong không muốn xa anh 
nhưng vẫn phải động viên chồng đi đảo" - chị Phạm Thị Dung (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) 
chia sẻ. 

Tháng 1-2016 anh lên đường ra đảo Sơn Ca. Cuối năm 2016, anh gọi điện thông báo sẽ 
về vào dịp Tết âm lịch. Người vợ trẻ hào hứng lên kế hoạch đón chồng nhưng cuối cùng anh 
không về được."Tôi rất buồn nhưng tự an ủi: mình đã cố gắng chờ một năm thì giờ thêm sáu 
tháng nữa cũng cố gắng chờ được" - chị nghĩ. 

Cuối tháng 5-2017, chị ra Trường Sa thăm chồng, lúc này là thượng úy Nguyễn Quang 
Định. "Anh công tác ở đảo Sơn Ca. Đợt ấy đảo Sơn Ca có năm bà vợ ra thăm chồng, chỉ riêng 
mình chưa có con."Căn phòng hạnh phúc" của mình vốn là phòng khách dành cho đoàn nên có 
đến ba chiếc giường. Đó là sự ưu tiên đặc biệt của đảo dành cho chúng tôi để có không gian 
riêng tư. Ban chỉ huy đảo thì tạo điều kiện tối đa để mình có nhiều thời gian ở với chồng" - chị 
kể. 

Chín ngày trên đảo, chị Dung không nghĩ mình sẽ có thai. Vợ chồng cưới nhau chưa 
đầy hai năm mà xa nhau đã 19 tháng. Về đến đất liền một thời gian, chị biết mình có thai và 
thông báo cho anh. Anh đã hét toáng lên, chạy đi thông báo cho cả đảo. 

Thành công ngoài dự kiến 
Việc có con thật sự là nằm ngoài dự kiến, vượt ngoài mong đợi của hai vợ chồng 

thượng úy Nguyễn Quang Định. Đó là sự may mắn và là kỷ niệm đáng nhớ của hai người. Khi 
chị Dung sinh con, các nữ hộ sinh cười bảo: chu choa, thằng con Trường Sa nè. Vợ chồng chị 
đã đặt tên con trai là Quang Đăng, nghĩa là ngọn đèn hải đăng soi sáng đảo Sơn Ca. 

 

     Chị Dung và bé Quang Đăng, đứa con trai đầu lòng được Hòai thai trên đảo Sơn Ca      Ảnh: MY LĂNG 
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038. My Lăng. Đưa thân nhân lính đảo ra Trường Sa - Kỳ 4: Chuyến đi của những 
ông bố / My Lăng // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 16 tháng 1. - Năm 2019. - Số 16 (9269). - Tr. 
10. 
Nội dung chính:  

Đại tá Nguyễn Viết Thuân (Phó tư lệnh Vùng 4 hải quân) kể: "Tháng 6-2012, tôi nhớ 
mãi một ông bố ra thăm con rể ở Đá Đông C. Khi về, tôi hỏi thằng Trung gửi cho bác cái gì, 
ông nói gửi thịt hộp, đường, sữa và ốc luộc". 

 

Ông Lê Việt Đước và cục đá ông mang về từ đảo Trường Sa Đông - Ảnh: My Lăng. 
 
"Tôi bảo bác phải ăn đi chứ ốc không để lâu được, ông ấy bảo là muốn để cho mẹ nó 

một ít. Tôi nói nếu vậy thì cháu cho người lấy ruột ốc ra bỏ vào tủ cấp đông để bác mang về 
cho bà. Quà của con gửi từ đảo quý như thế nên ông muốn mang về khoe với vợ...". 

Mang tre ra Trường Sa 
Không chỉ ra thăm con trai, con rể, ông Trần Văn Thế (Khánh Hòa) còn thăm lại nơi 

ngày xưa từng lưu dấu chân mình. Ông là lính công binh của trung đoàn 83 (giờ là lữ đoàn 83) 
đi xây các công trình ở Trường Sa từ năm 1977 đến năm 1990. 

Tháng 6-2012, lần đầu tiên sau 22 năm ông Thế mới được quay lại Trường Sa trong 
chuyến đi thăm con trai (Thiếu úy Trần Văn Hùng) và con rể (Nguyễn Đức Thiện). "Khi ra 
đến Trường Sa, tôi xúc động lắm vì lâu lắm rồi mới được thăm lại nơi cũ. Năm xảy ra sự kiện 
14-3-1988, tôi đang ở Nam Yết. Lúc đi thăm con trai, con rể, chúng nó cũng đang ở Nam Yết" 
- ông Thế xúc động, rớm nước mắt khi nhớ lại chuyến đi. 

Ngoài trứng gà, cá khô, hoa quả... mang ra làm quà cho hai con, ông Thế còn mang 
theo ba gốc tre. "Tôi nghĩ trên đảo bây giờ cây gì cũng có, chỉ có cây tre là chưa. Tôi mang ba 
gốc tre là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam ra đảo trồng, để bộ đội nhìn 
tre là thấy hình ảnh quê hương mình và cũng nhắc các cháu bộ đội về sức sống của người Việt 
Nam mình, không gì khuất phục được" - ông Thế giải thích 

Hơn 20 năm mới trở lại thăm đảo xưa, ông Thế bùi ngùi đi tìm từng công trình mình đã 
xây dựng."Ra đó, nhìn cái gì cũng nhớ lại thời trai tráng của mình ở đảo. Bờ kè chắn sóng, các 
lô cốt, bể nước, giao thông hào bêtông quanh đảo... ngày xưa chúng tôi xây giờ vẫn còn.Giờ 
đảo như thành phố nổi. Nhà cao tầng, đèn đóm xung quanh sáng trưng. Tôi thấy cuộc sống trên 
đảo đổi thay nhiều như vậy, tự hào lắm" - ông Thế nói. 
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Ông Hà Văn Nghĩa và con trai chụp ảnh kỷ niệm bên cột mốc chủ quyền đảo Thuyền Chài A - 
Ảnh: NVCC 

Chống gậy lên tàu 
Trước chuyến đi gần một tháng, ông Hà Văn Nghĩa (Ninh Bình) bất ngờ bị trượt ngã 

phải bó bột.Cả gia đình đều ngăn không cho đi nhưng ông quyết tâm đi. Cuối tháng 5-2017, 
ông bố này chống gậy đi từ Ninh Bình lên tàu lửa vào Sài Gòn.  

"Thằng Linh (chiến sĩ Hà Văn Linh) con tôi ra đảo từ tháng 7-2015, gần hai năm rồi 
nhớ con quá phải cố gắng đi. Với lại đời người mấy ai có cơ hội ra Trường Sa. Nghĩ vậy nên 
dù chân đau tôi vẫn cố gắng đi.Hôm khám sức khỏe, mấy ông bác sĩ bảo chân này sao đi đảo 
được. Ông Phó chính ủy Vùng 4 hỏi thăm quê quán rồi bảo đi thử mấy bước xem thế nào. Lúc 
đó đau lắm nhưng tôi cố đi mấy bước cho ngon lành. Tôi bảo với các ông ấy: nói thật với các 
bác là tôi chống gậy từ tận miền Bắc vào đây đấy, là tôi đã rất quyết tâm ra đảo thăm cháu nó... 
Chắc thấy tôi tội nghiệp quá nên mấy ông ấy đồng ý cho mình lên tàu đi luôn" - ông Nghĩa kể 
lại. 

Dù chống gậy ông Nghĩa vẫn ráng vác theo chục quả bưởi, 5 lít nước mắm tép là quà 
quê hương mang ra cho con và đồng đội. "Ra đảo tôi vẫn phải chống gậy. Lên xuống tàu 
xuồng đều có người dìu. May chuyến đó trời yên biển lặng. Đến ngày thứ năm tôi mới lên đảo 
Thuyền Chài A. Đó là đảo chìm. Đảo có ít người nên nhìn là thấy con trai tôi ngay. Nó đứng 
lẫn trong đám lính đảo ra đón. Chân đau nhưng con tôi cố lôi xuống biển chơi, lặn ngắm san 
hô, ngắm cá biển. Chuyến đó đi 18 ngày, tôi ở trên đảo được sáu ngày. Bận đó đảo Thuyền 
Chài A có năm ông bố ra thăm, tối hát karaoke giao lưu vui lắm.Đêm lính tráng nằm trải chiếu 
dưới nền nhà. Thân nhân được nằm giường. Năm ông bố mỗi ông một giường. Gió ngoài đảo 
to tợn, thổi lật cả chiếu lên!". 
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Năm ông bố ra thăm con trên đảo Thuyền Chài A chụp ảnh kỷ niệm cùng các con - Ảnh: 
NVCC 

Bố vợ thăm con rể 
Trong những chuyến tàu chở thân nhân ra Trường Sa, có cả những ông bố vợ sẵn sàng 

vượt hàng ngàn kilômet ra đảo thăm con rể như ông Lê Việt Đước. Ông Đước đi xe từ Thanh 
Hóa vào TP. HCM cuối tháng 5-2017 rồi xuống tàu ở quân cảng Cát Lái (Q.2, TP.HCM). Con 
rể ông là Trung úy Nguyễn Minh ở Trường Sa Đông. "Lúc đó nó đã đi đảo lần thứ hai. Bố ruột 
nó mất từ trước khi lấy vợ. Nó đăng ký cho bố vợ đi. Tôi coi như đi thay cho bố nó - ông Đước 
kể - Đảo Trường Sa Đông tàu không cập được cầu cảng. Tàu phải neo cách đảo 500m đợi 
xuồng ra đưa thân nhân vào đảo. Lúc đầu tôi không biết Minh trong tổ xuồng CQ, cứ nhìn vào 
đảo ngóng con. Khi tôi chuẩn bị leo cầu thang xuống xuồng thì nghe giọng thằng Minh gọi: 
Bố! Hai bố con ôm nhau thắm thiết". 

Chuyến đi đó ông Đước có 11 ngày đêm ở trên đảo Trường Sa Đông. "Trường Sa Đông 
là đảo nổi, đẹp lắm. Hôm giao lưu cán bộ chiến sĩ và thân nhân trên đảo Trường Sa Đông rất 
vui. Tôi làm hai bài thơ, một bài tặng con rể "Vô tư đi con" và một bài viết thay cho những 
người vợ ra đảo thăm chồng. Trên đảo có năm ông bố, một bà mẹ. Chiều, mấy ông bố đánh 
bóng chuyền, đánh cầu lông với bộ đội. Bố ra thăm nhưng thằng Minh không được nghỉ, vẫn 
công tác bình thường. Những đêm trên đảo, tôi thích nhất là ngắm trăng. Trăng Trường Sa đẹp 
lắm. Tôi ngủ trễ vì mải ngắm trăng và còn đi thăm các tổ chiến đấu, động viên các con. Ở 
ngoài đấy tinh thần căng lắm.Thương chúng nó, tôi xung phong gác thay, bảo các con đi nghỉ 
đi để bố gác cho nhưng chúng nó không chịu". 

Không muốn về 
Ông Đước bảo trên đảo Trường Sa Đông có dàn đồng ca buổi sáng. Cứ 5h đảo báo 

thức. Đảo có 120 con chó. Chỉ cần một con sủa là cả đàn sủa theo. Sau đến gà trống gáy, gà 
mái cục tác, rồi đến lợn kêu ủn ỉn."Lúc về tôi không muốn về.Nhiều ông khóc. Nhưng tôi kiên 
gan không nhỏ nước mắt. Lúc đưa tôi ra tàu, Minh lấy khăn lau nước mắt. Tôi cười bảo: Minh 
ơi, vững vàng lên con! Nói vậy thôi chứ trong lòng mình bùi ngùi lắm. Tôi cứ đứng ngoài 
boong tàu nhìn cho đến khi khuất đảo mới thôi...". 
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039. My Lăng. Đưa thân nhân lính đảo ra Trường Sa - Kỳ cuối: Vượt trùng dương 
thăm mộ con trai / My Lăng // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 17 tháng 1. - Năm 2019. - Số 17 
(9270). - Tr. 10. 
Nội dung chính:  

"Trong danh sách đoàn thân nhân đi Trường Sa, bà ấy đặc biệt nhất vì cũng ra thăm con 
nhưng là thăm mộ con. Bà ấy vững vàng lắm, không khóc trước mặt đông người, chắc sợ làm 
mọi người không vui.  "Khi lên đảo tôi đã cho người chú ý theo dõi, có bác sĩ để bà ấy có ngất 
đi trước mộ con trai là tiêm thuốc ngay" - Đại tá Nguyễn Viết Thuân (Phó tư lệnh Vùng 4 Hải 
quân) kể về một người mẹ ra đảo thăm mộ con trong chuyến chở thân nhân mà anh làm trưởng 
đoàn hồi tháng 6-2012. 

 

Bà Tuyết kể chuyện thăm con trai ở Trường Sa - Ảnh: MY LĂNG 
Người mẹ và đứa con liệt sĩ 
Người mẹ ấy là bà Hòang Thị Tuyết, người Hưng Yên.Con trai bà là liệt sĩ, thiếu úy 

chuyên nghiệp Nguyễn Văn Cường, hi sinh ở quần đảo Trường Sa ngày 2-2-2012. Năm đó 
Cường mới 22 tuổi. 

Tháng 6-2012. Người mẹ ấy đã vượt hàng ngàn kilômet từ Bắc vào Nam để đến nơi tập 
kết và từ đây bà phải vượt thêm gần 300 hải lý (gần 500km) từ đất liền ra đảo chỉ để thắp nén 
nhang cho con trai mình và thăm nơi con trai đang yên nghỉ."Tôi chỉ có hai đứa con. Cường là 
con lớn. Học xong lớp 12, Cường xin đi bộ đội. Con đi phục vụ Tổ quốc, bố mẹ không ngăn 
cấm. Cháu đi lính Hải quân cùng với thằng anh họ. Ngày 9-9-2008, nghỉ hè xong là nó nhập 
ngũ. Năm 2010, nó ăn tết ở đảo Trường Sa Lớn rồi vào bờ. Khi vào bờ, thằng anh ở lại ôn thi 
vào Học viện Hậu cần, còn nó cứ đòi đi đảo một lần nữa.Nó bảo muốn đi thêm một năm ngoài 
đảo cho biết đảo chìm đảo nổi. Nó đã ở đảo nổi rồi, giờ thích đi đảo chìm. Nó hứa đi lần này 
vào bờ sẽ thi đại học. Thấy cháu nài nỉ quá, đành cho đi. Ngày 28-1-2012, em nó điện về khoe: 
con chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng. Mấy ngày sau thì nghe tin sét đánh. Em nó hi 
sinh ở đảo Đá Lớn A, chôn ở đảo Nam Yết..." - bà Tuyết kể, nước mắt chảy tràn.Cường hẹn hè 
về xây nhà cho bố mẹ rồi cưới vợ. Vậy mà... 

Một tháng sau ngày Cường hi sinh, lữ đoàn 146 điện về hỏi gia đình có muốn ra đảo 
thăm Cường không. Bà Tuyết nhất quyết đòi đi thay chồng.Cả nhà không ai đồng ý. Bố bà bảo 
bà có 40kg, người gió thổi bay, không đi biển được. "Khi người của Phòng chính sách quân 
chủng gọi điện về hỏi gia đình có thay đổi gì không, tôi khóc van xin chuyển tên chồng sang 
tên mình để được làm những việc sau cùng của cuộc đời tôi với con. Tôi thức trắng đêm khi 
biết tên đã được chuyển. Sau đó, tôi tích cực bồi dưỡng ăn uống, truyền đạm, truyền nước để 
có sức khỏe đi thăm con" - bà Tuyết kể. 
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Đến tháng 6-2012. Người mẹ tội nghiệp ấy đã được lên chuyến tàu mơ ước ra thăm 
người con đã mất. Khi tàu đến đảo Đá Lớn A, nơi con trai công tác và hi sinh, vì chuyến xuồng 
vào đảo đã đủ người, bà Tuyết nhờ mọi người lên đảo nói lính đảo ra chỗ con trai mình hi sinh 
lấy giúp chai nước biển mang về thờ, coi như có xương cốt linh hồn của con. 

Tàu dừng ở một số đảo khác rồi mới đến Nam Yết. "Người ta mẹ con gặp nhau mừng 
rỡ, ôm nhau khóc, cười cười nói nói, mình thì không có con ra đón - bà Tuyết kể - Cảm giác 
lúc đó đau xót lắm. Lúc đi tôi mang bó hoa to nhưng ra tới nơi héo mất, chỉ còn ít trái cây. Một 
chú bộ đội người cùng xã dẫn tôi ra thẳng mộ Cường. Khi thấy mộ con, tôi cảm thấy con 
quanh quẩn bên mình, gần ũi, ấm áp, yên tâm.Tôi cũng có cảm giác như mình truyền cho con 
hơi ấm của một người mẹ, cho con không thấy tủi thân nữa. Tôi mang bưởi, cam, táo, bánh 
kẹo, sữa, đường, tiền vàng..., mỗi thứ một thùng đủ để thắp hương mấy ngày cho con.Ngày 
nào cũng thay.Thay tất cả các mộ luôn. Đồng đội ngoài đó rất chu đáo. Đảo có một đại đội 
ngày nào cũng thay nước, lau bàn thờ, thắp nhang, quét dọn nghĩa trang rất sạch sẽ". 

 
Bà Tuyết khấn nguyện trước mộ con trai trong khu nghĩa trang liệt sĩ trên đảo Nam Yết - Ảnh: 
NVCC 

Mâm cơm cúng muộn 
Bốn ngày ở trên đảo, người mẹ ấy cố gắng nén lòng, hoạt động gì của tập thể cũng 

tham gia nhưng chỉ đến có mặt một lát là xin phép ra mộ con trai. Suốt bốn ngày, sáng, chiều, 
tối đến khi nghe kẻng 21h là phải vào. Chỉ trừ bữa ăn là bà không ra với con. Mọi thời gian 
còn lại trong những ngày tại đảo ngồi ở mộ nói chuyện với con rồi khóc."Đêm ngủ tôi cũng rất 
muốn gặp con, muốn mơ thấy con mà nó không cho gặp" - bà Tuyết kể. 

Đến ngày thứ ba trên đảo, người mẹ xin ban chỉ huy đảo cho làm mâm cơm để bà cúng 
cho con. "Tôi đã có ý định làm cho Cường một mâm cơm những món con thích. Ban chỉ huy 
đảo tạo điều kiện lắm, cho con gà, con vịt, mớ rau. Các bà, các chị đi cùng giúp tôi mỗi người 
một tay. Mâm cơm đầy đủ các món, có gà luộc, thịt bò xào, xôi nếp, nem rán... Toàn đảo ra 
thắp hương cho cháu. Tôi khấn: Bố mẹ bây giờ mới ra đến nơi, mới biết chỗ nằm của con, mới 
làm được mâm cơm mời con, mời đồng đội, vong linh các anh hùng liệt sĩ về đây cùng 
hưởng..." - bà Tuyết kể giọng đầy nước mắt. 

Xót xa nhất là giờ khắc bà Tuyết phải rời đảo.Hôm đó buổi chiều, thủy triều gần xuống. 
Người mẹ tội nghiệp cứ lần chần bên mộ con, thắp nén nhang cho con lần cuối, lấy mấy chân 
nhang và bốc một nắm cát trên mộ con mang về. Bà bảo chỉ muốn ở lại với con. "Tôi muốn 
đưa con về nhưng các anh lính đảo giải thích: Phải để từ 8-10 năm vì ngoài đảo nước biển hãm 
nên xương cốt không tiêu tan nhanh như trong đất liền...". 
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Lời cảm ơn lính đảo 
Ngày cuối cùng, trong buổi chia tay đoàn thân nhân, bà Tuyết giơ tay xin phát biểu. Bà 

nói: "Tôi rất cảm ơn các anh vì đã dành phần quan tâm đặc biệt cho tôi. Chúng tôi làm bố, làm 
mẹ nhưng không làm tròn bổn phận bố mẹ, phải nhờ đến tất cả cán bộ chiến sĩ ở đảo lo lắng 
xây cất mồ yên mả đẹp cho con tôi, tôi an tâm và thấy được an ủi phần nào. Thời gian quá 
ngắn, tôi chỉ chăm sóc con được bốn ngày phải chia tay. Từ nay nhờ các cán bộ, chiến sĩ tiếp 
tục chăm sóc con tôi giúp gia đình cho đến khi tôi mang được cháu về quê hương.Tôi cũng 
chúc mừng các cô, các chị ra đây được gặp chồng, gặp con chào đón với giọt nước mắt hạnh 
phúc, còn tôi cũng ra thăm con nhưng chỉ biết ôm con vào lòng trong tưởng tượng, lúc tỉnh ra 
chỉ thấy một nấm mộ trắng mà thôi...". 
 
040. Duy Vũ. Để đảo thêm “sáng, xanh, sạch, đẹp” / Duy Vũ // Báo Quân đội nhân dân. 
– Ngày 1 tháng 1. - Năm 2019. – Số 20743. – Tr. 3. 
Nội dung chính:  

 Đảo An Bang, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa là hòn đảo luôn có sóng to, gió 
lớn, lượng nước mặn lên đảo nhiều so với đảo khác. Tuy nhiên, bằng nỗ lực vượt khó và 
cách sáng tạo trong che chắn, chăm sóc rau của cán bộ, chiến sĩ nơi đây nên màu xanh tăng 
gia luôn tươi tốt. Kết quả tăng gia của đảo luôn đạt và vượt chỉ tiêu đã xác định của năm. 
Trung sĩ Vũ Tất Thành Đạt, chiến sĩ đảo An Bang cho biết, chính từ công việc tăng gia 
trồng rau xanh trên đảo mà những chiến sĩ chưa một lần làm các công đoạn trồng rau, sau 
thời gian công tác tại đảo đã quen và trở nên yêu thích. Nhớ có những thời điểm sóng to, gió 
lớn khu đất vườn tăng gia bị nhiễm mặn, cán bộ, chiến sĩ của đảo lại bắt tay vào công việc 
"rửa mặn” cho đất bằng cách sử dụng nước thải sinh hoạt để thau, rửa. 

  Trung sĩ Vũ Tất Thành Đạt chia sẻ: Thông qua hoạt động tăng gia trên đảo tiền tiêu, 
chúng tôi đã học được cách trồng rau sạch; Hòan thành nghĩa vụ, trở về nhà, tôi có thể áp 
dụng phương pháp trồng rau này ngay trên ban công, sân thượng nhà mình. Tăng gia phát 
triển đã tăng thêm lượng dinh dưỡng cho mỗi bữa ăn mang hương vị đất liền và góp phần 
bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ vững chắc tay súng nơi đầu sóng. 

  
041. Nguyễn Văn Chung. Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) phối hợp với Ban chủ nhiệm 
Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” và cán bộ, đoàn viên Tỉnh doàn Khánh 
Hòa tổ chức Chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo” năm 2019 / Nguyễn Văn 
Chung // Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 4 tháng 1. - Năm 2019.- Số 20746. – Tr. 2. 
Nội dung chính:  
 Ngày 3-1, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) phối hợp với Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ 
“Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” và cán bộ, đoàn viên Tỉnh doàn Khánh Hòa tổ chức 
Chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo” năm 2019. Theo đại diện CLB “Tuổi trẻ vì 
biển đảo quê hương”, thực hiện Chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo”, CLB đã tiếp 
nhận hơn 3.600 suất quà Tết từ khắp các miền đất nước để trao tặng cán bộ, chiến sĩ đang 
làm nhiệm vụ trực Tết tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và cụm đảo Tây Nam. Tại 
chương trình, CLB “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” và Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã trao quà 
tặng cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa. 
 
042. Dương Thanh Xuân. Đưa quà tết ra Trường Sa/Dương Thanh Xuân // Báo Tuổi 
trẻ. - Ngày 5 tháng 1. - Năm 2019. - Số 5(9258). - Tr. 4:ảnh.  
Nội dung chính:  

Chiều 4-1, sau lễ xuất quân, đoàn công tác các sĩ quan, chiến sĩ, nhà báo đã lên tàu 
làm nhiệm vụ thay quân và chúc tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc các đảo 
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huyện Trường Sa. Đoàn đã nhận được nhiều quà tặng và tiền mặt từ nhiều tập thể, cá nhân 
trong cả nước gửi ra cho các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sống, công tác trên quần đảo 
Trường Sa. Trong đó có 700 triệu đồng của Chủ tịch nước, 100 triệu đồng của Nhà Văn hóa 
Phụ nữ TP. HCM, 500 giỏ lan của Hiệp hội Hoa Đà Lạt… 

 

Đưa những cây quất theo tàu ra đảoẢnh D.T.X 

Trước đó ngày 3-1, Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Câu lạc 
bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức chương trình “Xuân Trường Sa - tết hải đảo” năm 
2019. Được biết, năm nay CLB mang theo 95 cây quất, 98 cây hoa giấy, 300 cây chanh và 
150 triệu đồng làm quà cho cán bộ chiến sĩ ở 33 điểm đảo, quần đảo Trường Sa. Đặc biệt là 
món quà của đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 với chữ ký của toàn thể 
ban huấn luyện và cầu thủ lên 5 lá cờ Tổ quốc, 1 chiếc áo đấu  vô địch và 1 quả bóng.  
 
043. Mai Văn Đông. Trường Sĩ quan Không quân vừa tổ chức lễ tốt nghiệp ra trường 
cho các học viên phi công quân sự khoá 41 và 42 chuyên ngành trực thăng, vận tải / 
Mai Văn Đông // Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 6 tháng 1. - Năm 2019. – Số 20748. – 
Tr. 3. 
Nội dung chính:  
 Trường Sĩ quan Không quân vừa tổ chức lễ tốt nghiệp ra trường cho các học viên phi 
công quân sự khoá 41 và 42 chuyên ngành trực thăng, vận tải. Đây là khoá học viên phi 
công được nhà trường tiếp tục huấn luyện cơ bản theo quy trình, chương trình đào tạo hệ 
chính quy của Bộ Giáo dục – Đào tạo và quy định của Bộ Quốc phòng. Trong quá trình học 
tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức khoa học cơ bản và khoa học quân sự, xã 
hội nhân văn cùng với kỹ thuật chuyên ngành và năng lực chỉ huy, tổ chức điều hành, các 
kỹ năng, kỹ xảo trong điều khoản máy bay...Kết quả, các học viên tốt nghiệp ra trường đạt 
100% yêu cầu, trong đó thi tốt nghiệp thực hiện bay đạt 100% khá, giỏi. 
 
044. Mai Thắng. Xuân sớm phía đường biên Tổ quốc / Mai Thắng // Báo Pháp luật 
Việt Nam. - Ngày 9 tháng 1. - Năm 2019. - Số 9 (7357). - Tr. 7 : ảnh. 
Nội dung chính: 
 Hàng trăm tấn hàng, quà gồm mứt tết, gạo nếp, miến dong, lợn sống, gà, vịt, rau 
quả… được chuyển xuống tàu vượt sóng đem ra nhà giàn DK1 - nơi có hơn 200 cán bộ 
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chiến sĩ đang ngày đêm vững chắc tay súng canh đường biên trên biển phía Nam của Tổ 
quốc. Hôm qua - 8/1, 6 nhà giàn đã nhận được quà Tết. 
Quà Tết đến hẹn lại lên 
 Trong dải đất hình chữ S Việt Nam, chưa nơi nào đón Tết vui xuân sớm như ở 
Trường Sa và nhà giàn DK1. Chiều 4/1, ba chuyến tàu hiệu Trường Sa 571, 561 và KN 491 
của Vùng 4 Hải quân bắt đầu cuộc hải trình đem mùa xuân ra “quần đảo bão tố” - Trường 
Sa. 
 Tiếp đó, sáng 5/1, tại Cảng vụ Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân (TP Vũng Tàu), Bộ Tư 
lệnh Vùng 2 tổ chức Lễ tiễn hai tàu Trường Sa 08 và Trường Sa 19 lên đường đem quà xuân 
cho 15 nhà giàn DK1 và cán bộ chiến sĩ hải quân Trạm radar 590 Côn Đảo. Đây là hai 
chuyến tàu xông biển đầu năm mới làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt của Vùng 2 Hải quân. 
 Ngoài hàng, quà tiêu chuẩn Tết theo qui định của Bộ Quốc Phòng, Quân chủng Hải 
quân, ngay trong Lễ tiễn tàu, Tổng công ty thương mại Sài Gòn (SATRA), câu lạc bộ “Tuổi 
trẻ vì biển đảo quê hương” đã tặng cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 nhiều vật dụng có giá trị 
thiết thực. 
 Đặc biệt, UBND huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên gửi tặng các nhà giàn, tàu trực, 
trạm Radar 590 Côn Đảo  mỗi đơn vị một cây quất, phục vụ cán bộ chiến sĩ vui xuân đón 
Tết Kỷ Hợi. 
 Theo lịch trình, đoàn chúc Tết sẽ đi theo hai hướng. Tàu Trường Sa 08 theo hải trình 
chuyển quà cho cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 phía Bắc gồm các nhà giàn Cụm Ba Kè, Quế 
Đường, Huyền Trân, Phúc Tần, do Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh 
Vùng chỉ huy. Tàu Trường Sa 19 do Đại tá Trương Vĩnh Tuyến, Phó Tư lệnh Vùng 2 chỉ 
huy. 
 Dự kiến thời gian toàn chuyến hải trình 12-15 ngày. Các phương án chuyển hàng quà 
qua dây, chúc Tết qua loa cũng được chuẩn bị chu đáo. “Nếu sóng yên sẽ chuyển quà bằng 
xuồng máy, nếu sóng lớn, thời tiết bất lợi sẽ chuyển quà bằng phương pháp kéo dây, hi vọng 
đoàn chúc Tết sẽ lên được tất cả các nhà giàn và đón Tết với cán bộ chiến sĩ”, Đại tá Trương 
Vĩnh Tuyến cho biết. 

 
Đem cành mai xuống tàu đi DK1 

 Theo tàu Trường Sa 08 đi nhà giàn DK1/8 làm nhiệm vụ khi mùa xuân đã cận kề, 
Chính trị viên, Thiếu tá Nguyễn Tiến Long xúc động chia tay vợ con trước phút ra khơi. Tay 
bế con gái 11 tháng tuổi, Long xúc động rưng rưng chia sẻ: “Năm ngoái tôi cũng đón Tết 
ngoài nhà giàn, mọi việc ở đất liền đều do vợ đảm trách. Đã là người lính thì nhiệm vụ gì 
cũng Hòan thành tốt. Mặc dù xa đất liền, vợ, con khi xuân về Tết đến, song tôi cảm thấy 
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vinh dự, tự hào được bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Đất liền cứ yên tâm,  biển, đảo đã có 
những người lính hải quân như chúng tôi canh giữ”. 
 Cưới nhau tròn 10 năm, thì 9 lần chị Nguyễn Thị Nhung- vợ của Thiếu tá Nguyễn 
Tiến Long tiễn chồng đi biển khi xuân về Tết đến. Chừng này năm ngoái, chị tiễn chồng đi 
DK1 ở cầu cảng đơn vị K2, còn hôm nay tiễn chồng đi khi mùa xuân đang đến trên quân 
cảng Lữ đoàn 171. Dẫu vẫn hiểu cuộc chia xa nào cũng ngậm ngùi thương nhớ, song chị 
không thể nén cảm xúc trong lòng. Bởi chỉ ít phút nữa thôi chồng chị rời xa hai mẹ con ra 
đường biên Tổ quốc. 
 Người vợ trẻ tâm sự: “Vợ chồng em cưới nhau được 10 năm thì 10 lần em tiễn anh đi 
biển. Con gái em học lớp ba, đứa nhỏ mới 11 tháng tuổi. Tâm lý chung tất cả các chị em 
phụ nữ lấy chồng bộ đội, nhất là lấy chồng bộ đội DK1, mỗi lần tiễn chồng đi biển, em cũng 
buồn và bồi hồi xúc động, vì 10 năm lấy nhau mà chưa có một lần đón Tết trọn vẹn. Cả hai 
lần em sinh con một mình. Dù còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng các anh cứ yên tâm công 
tác, em sẽ là hậu phương vững chắc để các anh an tâm làm nhiệm vụ cấp trên giao”. 
6 nhà giàn nhận quà Tết 
 Từ nhà giàn DK1/10 Bãi cạn Cà Mau tỉnh Cà Mau, Trung tá Trương Văn Thủy, Chỉ 
huy trưởng cho biết, nhà giàn đã nhận được điện tổ chức đón tàu ra chúc Tết và tặng quà. 
Chi đoàn làm được tờ báo tường “Mừng xuân dâng Đảng quang vinh” sẽ tổ chức bình báo 
tường trong đêm giao thừa.  
 Trong khi đó, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/16 trồng được những chậu hoa tươi, cây 
chanh sai quả và sẵn sàng đón quà Tết khi tàu đến. “Mỗi năm khi xuân về Tết đến tôi cảm 
giác như trẻ ra. Dù ở xa đất liền, song Tết ở nhà giàn cũng có đầy đủ vật chất, tinh thần như 
ở đất liền. Anh em coi nhau như người thân trong một gia đình, đoàn kết và cùng Hòan 
thành nhiệm vụ”, chiến sĩ Võ Như Chân từ nhà giàn này chia sẻ. 
 Ngày 8/1, Đoàn công tác trên tàu Trường Sa 19 đã chuyển hàng, quà Tết Kỷ Hợi cho 
nhà giàn DK1/11 ngoài Bãi Cạn Tư Chính (Cụm nhà giàn Tư Chính) và bắt đầu hành quân 
đi nhà giàn DK1/10 (Bãi cạn Cà Mau tỉnh Cà Mau) để chuyển hàng quà cho cán bộ chiến sĩ 
ở đây. Trước đó, tàu Trường Sa 19 đã chuyển quà Tết cho nhà giàn DK1/12, DK1/14, 
DK1/15 và làm lễ thả hoa tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh tại vùng biển DK1. 

 
Xuồng máy của tàu Trường Sa 19 chạy vào sát chân đế nhà giàn DK1/14 để các chiến sĩ 
trên giàn kéo quà Tết lên bằng dây ròng rọc 
 Cũng thời điểm này, Đoàn chúc Tết trên tàu Trường Sa 08 do Đại tá Nguyễn Quốc 
Văn, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân chỉ huy đã chuyển hàng, quà Tết cho hai nhà giàn 
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Cụm Phúc Tần, và đang hành quân đến các cụm nhà giàn phía Bắc. Do điều kiện sóng to 
gió lớn, việc chuyển hàng, quà Tết lên 6 nhà giàn trên đều bằng phương án kéo dây và chúc 
Tết qua bộ đàm. 
 Chính trị viên nhà giàn DK1/14 Thượng úy Lê Huy Viên cho biết, cán bộ chiến sĩ 
nhà giàn này đã nhận được quà Tết của đất liền gửi tặng. “Sóng to gió lớn, tàu và nhà giàn 
cách nhau hơn trăm mét, nhưng không sao bắt được tay nhau. Chúng tôi đã nhận được quà 
Tết đầy đủ và sẽ tổ chức cho bộ đội đón Tết sớm, bảo đảm an toàn tuyệt đối với tinh thần 
“vui xuân mới, chắc tay súng, giữ vững chủ quyền, Hòan thành nhiệm vụ”, Thượng úy Viên 
nói. 
 
045. Vũ Hưởng. Trồng rau ở đảo An Bang: Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy / 
Vũ Hưởng // Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 17 tháng 1. - Năm 2019. – Số 20759. – Tr. 
3. 
Nội dung chính: 
 Đảo An Bang, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa là hòn đảo luôn có sóng to, gió 
lớn, lượng nước mặn lên đảo nhiều so với đảo khác. Tuy nhiên, bằng nỗ lực vượt khó của 
cán bộ, chiến sĩ, kết quả tăng gia của đảo luôn vượt chỉ tiêu. 
 Những luống rau muống đang đến độ thu hoạch, ngọn tua tủa vươn dài. Các chậu rau 
thơm, rau gia vị xếp san sát nhau. Giậu mồng tơi nhiều ngọn bám kín giàn, lá xếp lên nhau 
kéo nghiêng giàn che cả lối đi… Xung quanh vườn được xây tường gạch chắc chắn, phía 
trên gia cố bằng khung sắt, được che lưới ni lông làm giảm cường độ gió qua vườn, ánh 
nắng chỉ chiếu nhẹ xuống từng luống rau. Nhìn tổng thể cả khu vườn tăng gia của đảo, 
chúng tôi thấy chẳng khác gì một “trang trại” rau sạch trong đất liền. Ở đảo An Bang, 
khoảng thời gian trời yên, biển lặng rất ít. Ngoài thời gian đó, công việc tăng gia của cán bộ, 
chiến sĩ phải rất kỳ công từ khâu ươm trồng, chăm sóc cho đến thu hoạch. 
 Thiếu tá Vũ Quang Minh, Chính trị viên đảo An Bang cho biết: "Tăng gia nói chung, 
trồng rau xanh nói riêng được cấp ủy, chỉ huy đảo quan tâm. Đây là một chỉ tiêu của phong 
trào thi đua. Chỉ huy đảo đã giao cho Đoàn thanh niên xung kích thực hiện trồng rau xanh, 
tổ thi đua chấm điểm định kỳ đến từng vườn rau của các đơn vị trực thuộc. Qua đó, phong 
trào tăng gia của đơn vị được thực hiện nền nếp, có kết quả tốt". 
 Có những lúc sóng to, gió lớn, khu đất tăng gia bị nhiễm mặn, cán bộ, chiến sĩ lại 
“rửa mặn” cho đất bằng nước thải sinh hoạt đã để dành từ trước đó. Trung sĩ Vũ Tất Thành 
Đạt, chiến sĩ đảo An Bang chia sẻ: "Chúng tôi vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, vừa 
tranh thủ tăng gia sản xuất. Việc làm đó đã góp phần làm cho đảo “sáng, xanh, sạch, đẹp". 
Ở Phân đội Kỹ thuật, sau khi xuống giống xong, từng chậu rau được giao đến từng người. 
Vườn rau luôn có từ 9 đến 10 loại rau các loại, liên tục có rau gối vụ. Các công đoạn từ lúc 
ươm hạt, nảy mầm, ra cây, rồi thu hoạch, được phổ biến kỹ đến mọi người. Hằng ngày, buổi 
sáng thức dậy, người được phân công tăng gia sẽ tưới nước khử muối mặn do gió đưa vào 
trong đêm và kiểm tra, che đậy lại theo chiều gió. Buổi chiều, trên vườn tăng gia đông vui 
hơn, người nhổ cỏ, bón phân, người thu hoạch sản phẩm nhập bếp. Có thời điểm rau bị sâu 
ăn lá, buổi tối, cán bộ, chiến sĩ phải soi đèn bắt từng con sâu. 
 Trong bữa cơm, khẩu phần ăn có thêm món rau xanh, cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ 
như gần thêm với gia đình. Hạ sĩ Nguyễn Văn Phong, chiến sĩ đảo An Bang cho biết: "Qua 
tăng gia, chúng tôi đã học được cách trồng rau sạch. Hòan thành nghĩa vụ, trở về nhà, tôi sẽ 
trồng rau sạch trên ban công, sân thượng nhà mình". 
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046. Hòang Việt. Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức bế mạc lớp tập huấn chỉ huy tham 
mưu thông tin cho cán bộ Quân đội Hòang gia Campuchia / Hòang Việt // Báo Quân 
đội nhân dân. – Ngày 18 tháng 1. - Năm 2019. – Số 20760. – Tr. 3. 
Nội dung chính: 
 Chiều 17-1. Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức bế mạc lớp tập huấn chỉ huy tham 
mưu thông tin cho cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia. Các học viên lớp tập huấn đã 
được trang bị những kiến thức cơ bản về tổ chức, bảo đảm thông tin liên lạc cấp chiến thuật; 
công tác tham mưu tác chiến thông tin, tác chiến điện tử; công tác quản lý khai thác, sử 
dụng một số trang thiết bị thông tin, phương pháp xây dựng nội dung, chương trình huấn 
luyện và phương pháp lập kế hoạch huấn luyện cho phân đội thông tin nhằm Hòan thiện, 
nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy bảo đảm thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, 
sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tại các đơn vị thông tin trong Quân đội Hòang gia 
Campuchia. Kết thúc khoá tập huấn có 5 học viên phân loại giỏi, 15 học viên phân loại khá, 
tiêu biểu trong học tập và rèn luyện là Đại tá Chuon Chantha và Đại tá Mak Sinoeun. 
 
047. Tiến Dũng. “Làng” trên quần đảo Trường Sa / Bài và ảnh: Tiến Dũng // Báo 
Quân đội nhân dân. – Ngày 23 tháng 1. - Năm 2019. – Số 20765. – Tr. 3: ảnh. 
Nội dung chính: 
 Có thể nói, không gian “làng” trên quần đảo Trường Sa bao giờ cũng in đậm trong 
trái tim chiến sĩ và nhân dân huyện đảo. 
 Ấn tượng đầu tiên về hình ảnh “làng” là lối đi vào các dãy nhà ở của cụm chiến đấu. 
Từ ngày phong trào “xanh-sạch-đẹp” được Quân chủng Hải quân phát động, cán bộ, chiến 
sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đều hăng hái tham gia. Lúc đầu, ban chỉ huy các 
đơn vị phát động bộ đội thu dọn vệ sinh môi trường, sau đó tiến hành quy hoạch khuôn viên. 
Theo đó, mỗi đợt thay quân là một lần bộ đội có thêm điều kiện cải tạo vườn hoa, cây cảnh, 
sửa sang hòn non bộ… 

 

Khẩu đội 12,7mm bảo vệ "làng” trên đảo Trường Sa Lớn. 
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 Để có “con đường quê” trên đảo, ban chỉ huy các đơn vị thống nhất “quy hoạch” cụ 
thể từng cụm dân cư theo chuyên ngành quân-binh chủng. Hồi mới “khởi công”, các giống 
hoa, cây cảnh trồng xuống chưa kịp bén rễ đã bị bão gió quật tơi tả. Bộ đội tiếc đứt ruột! 
Sau đó, các đơn vị “khoán gọn” cho chi đoàn chịu trách nhiệm chính. Vì vậy, có đợt mưa to, 
bão lớn, lính trẻ mang cả bạt, áo mưa che chắn. Mùa hè, bộ đội chắt chiu từng ca nước ngọt 
tưới, chăm bón cẩn thận. Giờ đây, các cụm “dân cư” được nối với nhau bằng những con 
đường bê tông vững chắc len lỏi giữa hai hàng cây xanh tỏa bóng. 
 Hình ảnh làng quê Việt và sức sống yên bình ở Trường Sa còn được bắt gặp trong 
hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. Dẫu cách xa đất liền hàng trăm hải lý nhưng trên đảo vẫn 
thấp thoáng cánh cò, cánh vạc chao nghiêng và tiếng chim sáo, chim sẻ líu lo... Những loài 
chim hoang dã này sống hòa đồng, thân thiện với đàn gia súc, gia cầm của quân dân trên 
đảo. Thường thì các loài cò, vạc chủ yếu sinh sống ở những vùng đất trũng hoặc sông, suối 
nhiều thức ăn, cớ sao chúng lại chọn đảo xa giữa muôn trùng sóng gió? Phải chăng, chúng 
muốn làm bạn tâm giao với quân dân huyện đảo? Điều đáng nói, các loại gia súc, gia cầm, 
vật nuôi, như: Chó, lợn, gà, vịt... đều thân thiện với nhau và quấn quýt với người, góp phần 
tạo nên không gian ấm cúng của “làng”. Vì thế mới có chuyện, con lợn nái đến kỳ sinh nở, 
anh em bộ phận hậu cần đảo Trường Sa Lớn thức trắng đêm để canh. 
 Bộ đội Trường Sa có thói quen mỗi sáng, khi nghe tiếng gà gáy “Ò…ó…o!” là tất cả 
cùng thức dậy và ngóng về hướng tây. Nơi ấy là đất liền, tiếng gà chính là âm thanh của 
làng giúp quân dân trên đảo thấy rạo rực như đang ở quê nhà. Trên quần đảo Trường Sa, 
ngôn ngữ “làng” luôn được thể hiện qua những câu nói “mô, tê, răng, rứa”, hoặc kiểu phát 
âm “sờ nặng, xờ nhẹ” hay “nờ thấp, lờ cao”... của cán bộ, chiến sĩ. Tuy mỗi người mỗi quê, 
mỗi phong tục, tập quán khác nhau, nhưng đều chung một điểm: Sống chan hòa, đoàn kết, 
yêu thương nhau. Từ nếp sống mang cốt cách hòa đồng, giản dị, đậm đà bản sắc văn hóa 
dân tộc đã hình thành nên những tục lệ riêng có ở Trường Sa, như: Tục “trao tài sản”, tục 
“đãi khách bằng nước ngọt”, tục “sờ mó, đánh thức vũ khí”... 
 Sở dĩ có tục “sờ mó, đánh thức vũ khí” là do ở đảo, quanh năm suốt tháng hơi nước 
biển mặn khiến các loại vũ khí, khí tài hay bị han gỉ. Để đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đấu, lính đảo ngày nào cũng kiểm tra, lau chùi, bảo quản vũ khí, khí tài.  
 Tục “trao tài sản” được hình thành bởi nét văn hóa rất đáng yêu. Cán bộ, chiến sĩ 
Trường Sa Hòan thành nhiệm vụ, trở về đất liền trước khi rời đảo bao giờ cũng trao tài sản 
của mình từ cây kim, sợi chỉ, chiếc bật lửa, cây đèn pin và những vật dụng thiết yếu khác... 
tặng đồng đội ở lại. Người ở lại có bao nhiêu vật kỷ niệm, từ con ốc, quả bàng vuông, nhành 
san hô... lại gói ghém rồi trao hết cho người vào bờ làm quà tặng người thân... 
  “Làng” còn được thể hiện rõ nét qua những lớp học ven chân sóng. Hình ảnh những 
khuôn mặt trẻ thơ với ánh mắt to, tròn, đen láy chăm chú nghe thầy giáo, cô giáo giảng bài; 
tiếng trẻ ê a đánh vần; hình ảnh túm năm tụm ba chơi ô ăn quan, cờ gánh, chơi trốn tìm sau 
giờ học... khiến đảo nhỏ luôn xôn xao, nhộn nhịp...   
 
048. Vĩnh Lộc. Chuyện nuôi heo ở Trường Sa / Vĩnh Lộc // Báo Quân đội nhân dân. – 
Ngày 24 tháng 1. - Năm 2019. – Số 20766. – Tr. 3: ảnh. 
Nội dung chính: 
 Đến các đảo nổi trên quần đảo Trường Sa, ai cũng ấn tượng với hình ảnh người chiến 
sĩ giữ biển có làn da sạm đen vì nắng gió; ánh mắt hồn nhiên, tinh nghịch của trẻ thơ và cả 
hình ảnh những chú heo ngộ nghĩnh. 
 Ít ai ngờ rằng, tứ bề là biển mặn và nắng gió đảo xa, song cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã 
“vượt lên chính mình”, đẩy mạnh chăn nuôi, gây dựng đàn heo, chó, gà, vịt… đủ để bảo 
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đảm cuộc sống. Và sức sống ở Trường Sa không chỉ dừng lại ở màu xanh cỏ cây, hoa lá mà 
còn có cả sự hiện diện của những đàn heo đông đúc... 

 
Chăm sóc đàn heo ở đảo Trường Sa Lớn. 
 
 Để công tác chăn nuôi phát triển, chỉ huy các đảo trên quần đảo Trường Sa và bộ 
phận hậu cần coi trọng việc thuần chủng các giống heo thích nghi với điều kiện thời tiết, khí 
hậu khắc nghiệt trên đảo; tận dụng nguồn thức ăn dư thừa; tăng cường che chắn, củng cố hệ 
thống chuồng trại. Thời kỳ heo sinh sản, các đơn vị có giải pháp chăm sóc riêng. Tổ chăn 
nuôi thường xuyên lập kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho heo theo mùa vụ. 
 Tham quan không gian chăn nuôi heo trên đảo mới thấy được sự kỳ công, vất vả của 
cán bộ, chiến sĩ. “Ngôi nhà” của bộ đội nhỏ nhoi giữa mênh mông biển nước nên điều kiện 
sinh hoạt hết sức chật chội. Thế nhưng, khu vực nuôi heo thường được "ưu tiên" ở những 
nơi kín gió và lúc nào cũng được vệ sinh sạch sẽ. Vào mùa biển động, bộ đội luôn sẵn sàng 
di chuyển đàn heo lên tận phòng ngủ để tránh sóng và nước biển tràn lên. 
 Ở đảo, tất cả mọi người đều tham gia chăn nuôi. Ai cũng có "kinh nghiệm đầy mình" 
về phương thức chăn nuôi heo và các loại gia súc, gia cầm. Để góp phần cải thiện và nâng 
cao chất lượng bữa ăn, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo ở Trường Sa còn tranh thủ thời gian 
ngoài giờ để đánh bắt hải sản. 
 Ra Trường Sa, chúng tôi gặp hình ảnh những người lính trẻ tiết kiệm từng giọt nước 
để phục vụ sinh hoạt cá nhân và tăng gia sản xuất mới thấy họ trân trọng thành quả, sức lao 
động và quyết tâm vượt khó biết nhường nào... Dù ở nơi đầu sóng ngọn gió, song việc quán 
triệt và thực hiện tốt quan điểm “thực túc binh cường” giúp bộ đội Trường Sa phần nào đáp 
ứng được nhu cầu về thực phẩm tươi sống và rau xanh. 
 

https://photo-2-baomoi.zadn.vn/w1000_r1/2019_02_11_522_29617219/0d24b43e267fcf21966e.jpg
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049. Liên Việt. Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức lễ tiễn các quân nhân Hòan 
thành nghĩa vụ quân sự năm 2019 trở về địa phương / Liên Việt // Báo Quân đội nhân 
dân. – Ngày 27 tháng 1. - Năm 2019. – Số 20769. – Tr. 3. 
Nội dung chính: 
 Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức lễ tiễn các quân nhân Hòan thành nghĩa vụ 
quân sự năm 2019 trở về địa phương. Đây là những quân nhân nhập ngũ tháng 2-2017 biên 
chế tại các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh. Trong thời gian tại ngũ, 100% chiến sĩ chấp hành 
nghiêm kỷ luật, nhận và Hòan thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được trang bị những kiến 
thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh 
quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ và công tác chuyên môn theo các chuyên ngành. Kết quả 
huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 80% đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về 
mọi mặt. Trong số quân nhân xuất ngũ đợt này có 33 đồng chí được kết nạp Đảng và 30 
đồng chí được nhận Giấy chứng nhận Hòan thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự tại ngũ. 
 
050. Hòang Việt. Trường Sĩ quan Thông tin vừa bế giảng khoá 1 đào tạo tiếng Anh 
trình độ B1 cho cán bộ toàn quân / Hòang Việt // Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 27 
tháng 1. - Năm 2019. – Số 20769. – Tr. 3. 
Nội dung chính: 
 Trường Sĩ quan Thông tin vừa bế giảng khoá 1 đào tạo tiếng Anh trình độ B1 cho 
cán bộ toàn quân. Khoá đào tạo diễn ra từ tháng 6-2018 đến tháng 1-2019, được nhà trường 
xây dựng lịch huấn luyện bám sát chương trình đào tạo, phù hợp với từng lớp. Kết quả, 
khoá học đã đạt được mục tiêu, chương trình đề ra với 35/35 học viên Hòan thành nội dung 
kiểm tra kết quả cuối khoá và đủ điều kiện được cấp chứng nhận tốt nghiệp. 
 
051. Minh Ngân. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại huyện đảo Trường Sa (Khánh 
Hòa): Bảo đảm đầy đủ, chu đáo về mọi mặt / Minh Ngân (thực hiện) // Báo Quân đội 
nhân dân. – Ngày 28 tháng 1. - Năm 2019. – Số 20770. – Tr. 1, 7: ảnh. 
Nội dung chính: 
 Những ngày này, không khí Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang tràn ngập trên khắp 
mọi miền Tổ quốc. Để tìm hiểu về công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền của quân và dân trên 
huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với 
ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa. 
 Phóng viên (PV): Thưa ông, đâu là những thay đổi của huyện đảo Trường Sa? 
 Ông Lê Đình Hải: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước và sự 
quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, quân đội, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong 
và ngoài nước đã chung tay giúp huyện đảo thay đổi toàn diện; đời sống vật chất và tinh 
thần của quân, dân trên đảo được nâng lên rất nhiều. Nhiều công trình phục vụ đời sống của 
quân và dân trên đảo được xây dựng khang trang, hiện đại; cảnh quan môi trường sạch, đẹp; 
bảo đảm đầy đủ các nhu cầu thiết yếu. Đặc biệt, quân và dân trên đảo luôn đoàn kết một 
lòng, vượt qua nhiều khó khăn, cùng nhau bảo vệ và xây dựng đảo mạnh về phòng thủ, tốt 
về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường và mẫu mực về đoàn kết quân dân. Tuy nhiên, do 
điều kiện thời tiết trên đảo rất khắc nghiệt và xa đất liền, vì vậy, huyện đảo mong muốn tiếp 
tục nhận được sự quan tâm kể cả về vật chất và tinh thần, góp phần giữ vững chủ quyền 
biển, đảo của Tổ quốc, phát triển kinh tế của cả nước. 
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Quân và dân trên xã đảo Sinh Tồn gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết nguyên đán. Ảnh: DUY MINH 
 
 PV: Công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại huyện đảo Trường Sa 
đến thời điểm này như thế nào, thưa ông? 
 Ông Lê Đình Hải: Hằng năm, vào dịp trước Tết Nguyên đán, các ban, ngành, đoàn 
thể Trung ương và địa phương, các đơn vị quân đội và nhiều cá nhân trong cả nước rất quan 
tâm và thường gửi quà tặng quân và dân trên huyện đảo. Năm nay, các tiêu chuẩn và quà 
của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân, tỉnh Khánh Hòa và các tổ 
chức, cá nhân được bao gói cẩn thận và vận chuyển tới quân, dân huyện đảo. Hiện nay, tất 
cả hàng quà và tiêu chuẩn đã được huyện đảo phối hợp với Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) 
vận chuyển kịp thời phục vụ quân và dân huyện đảo đón Tết Nguyên đán. Ngoài tiêu chuẩn 
bằng tiền mặt, quân và dân trên các xã đảo thuộc huyện đảo Trường Sa còn được tặng nhiều 
mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ Tết cổ truyền của dân tộc, như: Lá dong, gạo, thịt lợn, thịt 
gà, rau xanh, các loại hoa quả, hoa, cây cảnh, đồ trang trí… Dù phải vận chuyển số lượng 
hàng quà lớn trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn nhưng lực lượng vận chuyển đã Hòan 
thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm các nhu yếu phẩm tươi ngon, vệ sinh an toàn thực phẩm; 
những giò hoa lan, cây quất vẫn xanh tươi... 
 PV: Quân và dân trên các xã đảo chắc chắn rất vui mừng khi nhận được những hàng 
quà đó, thưa ông? 
 Ông Lê Đình Hải: Đúng vậy, khi tiếp nhận số hàng quà trên, quân và dân trên các 
đảo rất phấn khởi và hạnh phúc. Đây không chỉ đơn thuần là những nhu yếu phẩm phục vụ 
Tết cổ truyền của dân tộc mà còn là sự quan tâm lớn lao về tinh thần, vật chất của cả nước 
tới quân và dân đang công tác và sinh sống trên đảo. Cuộc sống trên các đảo thuộc huyện 
Trường Sa dù đã được cải thiện đáng kể so với trước kia nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. 
Vì vậy, người dân và các lực lượng trên đảo rất xúc động trước tấm lòng của đồng bào cả 
nước.  
 PV: Hoạt động trong dịp Tết được các lực lượng và người dân tổ chức như thế nào, 
thưa ông? 
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 Ông Lê Đình Hải: Thời khắc giao thừa luôn là thời điểm thiêng liêng đối với mỗi 
con người Việt Nam. Vì vậy, các đơn vị và nhân dân trên đảo chuẩn bị rất cẩn thận cho đêm 
giao thừa. Cũng như trong đất liền, trên các đảo sẽ tổ chức mổ heo, gói bánh chưng, trang trí 
nhà cửa, sắp đặt cây cảnh, chuẩn bị mâm ngũ quả và những công việc khác. Trong những 
ngày Tết, các đảo thường tổ chức các hoạt giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, như: Hái hoa 
dân chủ, kéo co, các trò chơi dân gian, đi lễ chùa, chúc Tết… Quân và dân đón Tết trên đảo 
với tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo Tổ quốc. Nhân dịp này, thay mặt cho quân và dân đang sinh sống và công tác trên 
huyện đảo Trường Sa, tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội, các tổ chức xã hội và đồng 
bào cả nước. Quân và dân huyện đảo Trường Sa sẽ nỗ lực phấn đấu, giữ vững chủ quyền 
biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc... 
 PV: Trân trọng cảm ơn ông! 
 
052. Hòang Việt . Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2019: Học viện Hải 
quân / Hòang Việt // Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 28 tháng 1. - Năm 2019. – Số 
20770. – Tr. 3. 
Nội dung chính: 
 Học viện Hải quân trong năm 2018 đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các 
nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên, chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học 
có nhiều tiến bộ. Học viện tích cực, chủ động tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
4, phù hợp với thực tiễn và sự phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại của Quân 
chủng Hải quân. Năm 2019, học viện xác định tiếp tục triển khai mô hình “Nhà trường 
thông minh”, tăng cường ứng dụng thành tựu  CMCN 4.0 vào công tác giáo dục, đào tạo, 
nghiên cứu khoa học... 
 
053. Ðắc Sơn. Tết sớm ở Trường Sa / Bài và ảnh: Ðắc Sơn // Báo Nhân dân. – Ngày 29 
tháng 1. - Năm 2019. – Số 23120. – Tr. 1, 2: ảnh. 
Nội dung chính:  
 Những ngày này, trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh 
Khánh Hòa, đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tết năm nay, rất 
nhiều phần quà ý nghĩa, cả vật chất và tinh thần sớm được gửi ra từ đất liền, giúp cán bộ, 
chiến sĩ và người dân ở Trường Sa đón Tết đủ đầy. Qua đó động viên, tiếp thêm sức mạnh 
để quân và dân Trường Sa luôn chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên vùng 
biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. 
Đã nghe, đã xem nhiều bài báo, phóng sự truyền hình về Trường Sa, nhưng lần đầu đến 
huyện đảo xa xôi, mọi thành viên trong đoàn công tác đều mang tâm trạng háo hức. Ði biển 
giữa ngày biển động, gió to, sóng lớn khiến hầu hết thành viên trong đoàn đều mệt nhừ vì 
say sóng. Và rồi, bỗng tiếng reo từ boong tàu vọng lại: "Trường Sa kia rồi!". Giữa mênh 
mông sóng nước, đảo Trường Sa còn gọi là Trường Sa Lớn hiện lên như một dải lụa mầu 
xanh lá cây. Nổi bật giữa mầu xanh ngăn ngắt của biển, trời, cây cối là lá cờ Tổ quốc đỏ 
thắm kiêu hãnh bay cao. Ai cũng xúc động. Các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa ôm 
chầm lấy từng thành viên đoàn công tác bằng tình cảm thắm thiết. Sau mấy ngày lênh đênh, 
chúng tôi cảm giác như được trở về nhà. 
 Nhiệm vụ của đoàn công tác là "mang Tết đến Trường Sa". Những món quà được 
chuẩn bị kỹ càng, gồm: Giò lụa, giò bò, gạo nếp, đỗ xanh, chè khô, miến dong, bánh kẹo…, 
có cả những cây quất, cây mai. Các chiến sĩ hồ hởi đón nhận những món quà ấm áp tình 
cảm từ đất liền gửi ra. Nhưng có một món quà đặc biệt, mà cán bộ trong đoàn công tác 
quyết "giấu kỹ", phải đợi đến phút cuối mới công bố. Ðó là cờ Tổ quốc, áo và quả bóng của 
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Ðội tuyển bóng đá nam Việt Nam, với chữ ký của các thành viên ban huấn luyện, các cầu 
thủ vừa đoạt chức vô địch giải AFF Suzuki Cup 2018 gửi tặng cán bộ, chiến sĩ trên đảo. 
Những tiếng reo vui vang lên khi nhận món quà quý. Anh em chiến sĩ ai cũng muốn mình 
được chạm vào, được ôm lấy lá cờ Tổ quốc cùng những chiếc áo của đội tuyển vừa đem về 
vinh quang cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường Ðông - Nam Á. Anh em chiến sĩ chuyền tay 
nhau, trong tiếng cười nói, tiếng bàn luận xôn xao. Người nhận mình là đồng hương của 
Công Phượng, người bảo mình cùng quê với Quang Hải… Ai cũng ngưỡng mộ tinh thần thi 
đấu của các cầu thủ. Món quà đến với các chiến sĩ càng ý nghĩa hơn khi dịp này sân bóng đá 
mi-ni trên đảo Trường Sa vừa khánh thành, trở thành địa điểm tập luyện, thi đấu giao hữu 
thể thao giữa các đơn vị trên đảo. 
 

 
Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết Nguyên 
đán Kỷ Hợi 2019. 
 
 Rời Trường Sa Lớn, chúng tôi đến đảo An Bang, nơi sóng to, gió lớn và địa hình dốc, 
rất khó khăn mỗi khi tàu thuyền cập bến. Khi sắp cập bến, chúng tôi ai cũng lo hai chậu quất 
từ Hưng Yên gửi ra có khi rụng đến nửa số quả vì quá trình vận chuyển trắc trở. Anh em 
chiến sĩ bọc hai cây quất kỹ càng, rồi phân công mỗi cậu lính trẻ ôm một cây khi di chuyển 
trên thuyền nhỏ. Cuối cùng, hai cây quất trĩu quả, còn nguyên vẹn khi đưa lên đảo. Binh 
nhất Nguyễn Minh Trung chia sẻ, sau những giờ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Trung rất 
thích được chăm sóc cây cối. Sau gần năm tháng công tác tại đảo, anh đã thành thạo kỹ 
thuật trồng và chăm sóc nhiều loại cây bóng mát và rau xanh, nhưng đây là lần đầu được 
nhìn thấy chậu quất cảnh - một loại cây đặc trưng của miền bắc trong dịp Tết. Trung đã 
xung phong nhận thêm "nhiệm vụ" chăm sóc hai chậu quất cảnh thật tốt để cây có thể nở 
hoa, kết trái giữa đảo xa. 
 Ở đầu sóng ngọn gió, việc tổ chức gói bánh chưng, bánh tét luôn được cán bộ, chiến 
sĩ và người dân ngóng đợi. Chiến sĩ trẻ Hòang Văn Nghĩa, quê tỉnh Bình Dương, biên chế 
tại cụm chiến đấu số 3, đảo Trường Sa tâm sự, chứng kiến các đồng đội thái thịt lợn, vo gạo 
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nếp, đỗ xanh và rửa lá dong khiến Nghĩa cảm giác như được ăn Tết trong vòng tay người 
thân. Nghĩa cho biết, quê bố anh ở miền bắc, mẹ là người miền nam, cho nên nhiều năm 
nay, cứ đến Tết, gia đình anh tổ chức gói bánh chưng và bánh tét. Hình ảnh cả gia đình quây 
quần bên nồi bánh chưng trong đêm cuối năm luôn gần gũi, gắn bó với Nghĩa, nhất là những 
ngày cận Tết. Năm nay đón Giao thừa ngoài đảo, cũng là Tết đầu tiên xa nhà, nhưng được 
sự động viên, chia sẻ của đồng đội, cùng nhau gói và luộc bánh chưng, nỗi nhớ nhà nhanh 
chóng tan biến, nhường chỗ cho bầu không khí đầm ấm, vui vẻ giữa bốn bề sóng gió. 
 Phó Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Ðinh Trọng Thắm cho biết, để có thể tổ chức gói 
bánh trên đảo, đơn vị đã chủ động hiệp đồng với các đơn vị từ rất sớm, vỗ béo đàn lợn nuôi 
tại đảo, còn gạo nếp, đậu xanh… thì được đưa từ đất liền ra. Việc chuẩn bị lá dong để gói 
bánh là khó khăn nhất, nhưng từ nhiều năm nay mặt hàng này đã được cung cấp kịp thời. 
Nếu thiếu lá dong, anh em có thể tận dụng lá bàng vuông, lá chuối, lá dừa trồng trên đảo để 
gói bánh, bảo đảm đầy đủ số lượng bánh chưng, bánh tét đến từng cán bộ, chiến sĩ. Ngoài 
ra, các đơn vị tổ chức chăn nuôi lợn, gà vịt, đánh bắt hải sản… để mâm cơm ngày Tết trên 
đảo thêm đậm đà hương vị quê hương, gần gũi với hương vị Tết ở đất liền. 
 Cuộc sống ở Trường Sa dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng đã đổi thay rất nhiều so 
những năm trước. Ðảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân cả nước luôn chăm lo cho 
đời sống của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo. Nhờ hệ thống điện gió, cán bộ, chiến sĩ và 
nhân dân huyện đảo đã có điện phục vụ sinh hoạt. Khi chúng tôi đến thị trấn Trường Sa, hệ 
thống lọc nước ngọt từ nước biển bắt đầu được đưa vào hoạt động, với chất lượng nước có 
thể uống trực tiếp tại vòi, bảo đảm đầy đủ nước ngọt cho người dân trên đảo. Chủ tịch 
UBND thị trấn Trường Sa Trần Văn Quyển cho biết, thời gian qua, thị trấn đã bố trí các khu 
vực tăng gia sản xuất, chăn nuôi, bảo đảm nhu cầu thiết yếu hằng ngày cho người dân. Các 
hộ gia đình đều có diện tích đất riêng để trồng rau xanh, chăn nuôi gia cầm. Về chăm sóc 
sức khỏe, người dân thị trấn rất yên tâm vì có bệnh xá do các y, bác sĩ giàu kinh nghiệm của 
Bệnh viện Quân y 175 đảm nhiệm, có khả năng khám chữa, điều trị bệnh ban đầu. Lãnh đạo 
UBND huyện Trường Sa, UBND thị trấn Trường Sa cũng chuẩn bị chu đáo cho người dân 
trên đảo đón Tết. Lãnh đạo thị trấn chủ động phối hợp các lực lượng trên đảo chuẩn bị 
những điều kiện tốt nhất, tổ chức tổng dọn vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể thao để người dân đón Tết đầy đủ, đầm ấm, vui tươi, cùng với các lực lượng 
trên đảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Năm nay, được sự quan tâm của các 
cấp, các ngành và nhân dân cả nước, điều kiện vật chất phục vụ đón Tết cổ truyền của người 
dân trên đảo rất chu đáo, đầy đủ như trong đất liền. 
 Ðại tá Ðào Giang Hải, Chính ủy Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Chủ 
tịch HÐND huyện Trường Sa cho biết, bên cạnh tiêu chuẩn theo quy định, trong dịp đón 
Xuân Kỷ Hợi 2019, cán bộ, chiến sĩ và người dân trên quần đảo Trường Sa rất ấm lòng khi 
nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ mọi miền đất nước. Ðây là sự động viên, tiếp sức hết sức 
ý nghĩa để quân và dân trên đảo Hòan thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ðón Xuân 
mới, cán bộ, chiến sĩ và người dân quần đảo Trường Sa càng thêm chắc tay súng, sẵn sàng 
chiến đấu, bảo vệ bình yên vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. 
 
 

THÔNG TIN Y TẾ  
 
 
054. Trần Đăng. Công bố giấy phép lưu hành vắc xin cúm mùa do VN sản xuất / Trần 
Đăng // Báo Thanh niên. – Ngày 16 tháng 1. – Năm 2019. – Số 16 (8425). – Tr. 3. 
Nội dung chính:  

https://thanhnien.vn/author/tran-dang-714.html
https://thanhnien.vn/author/tran-dang-714.html
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 Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế đã tổ chức họp báo công bố giấy phép lưu hành sản 
phẩm vắc xin cúm mùa (IVACFLU-S) do viện này sản xuất sau 9 năm dày công nghiên 
cứu... 

 
Sản phẩm vắc xin cúm mùa phòng bệnh cho người 

ẢNH: NGUYỄN CHUNG 
 Chiều 15.1 tại Nha Trang, Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) đã tổ chức họp 
báo công bố giấy phép lưu hành sản phẩm vắc xin cúm mùa (IVACFLU-S) do viện này sản 
xuất sau 9 năm dày công nghiên cứu của các nhà khoa học VN cùng sự giúp đỡ tận tình của 
nhiều tổ chức trên thế giới. Đây là một trong 9 thành tựu nổi bật của ngành y tế VN năm 
2018. Theo TS Dương Hữu Thái, Viện trưởng IVAC, vắc xin cúm mùa do VN sản xuất 
thành công đã thay thế sản phẩm nhập từ nước ngoài đồng thời có thể cung cấp 10% sản 
lượng cho Tổ chức Y tế thế giới nếu có đại dịch. Sản phẩm sản xuất trong nước đã giúp hạ 
giá thành chỉ bằng 1/3 đến 1/2 so với sản phẩm nhập. 
 
 
 

THÔNG TIN VĂN HÓA - THỂ THAO – DU LỊCH 
 
* Du lịch 
 
055. Nhật Khánh. Công bố Năm du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa /Nhật 
Khánh // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 1 tháng 1. - Năm 2019. - Số 1(9254). - Tr. 7. 
Nội dung chính: 

Tối 31-12, tại quảng trường 2-4, TP Nha Trang, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phối 
hợp cùng tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố “Năm du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, 
Khánh Hòa”.  

Theo ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, năm du lịch này sẽ có 34 
sự kiện về văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức tại Khánh Hòa và 14 tỉnh thành trong cả 
nước, trọng tâm là chương trình Festival biển Nha Trang -Khánh Hòa diễn ra vào đầu tháng 
5-2019.  

“Với chủ đề “Sắc màu của biển”, Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng và các tỉnh khu 
vực duyên hải miền Trung nói chung sẽ tập trung giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật 
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thể, phi vật thể, tài nguyên và các sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm thu hút khách du lịch 
trong nước và quốc tế, tạo ra sự đột phá về du lịch” - ông Vinh nói.  

 
056. Hồng Anh. Tưng bừng lễ công bố năm Du lịch quốc gia 2019/ Hồng Anh // Báo 
Thanh niên. – Ngày 2 tháng 1. – Năm 2019. – Số 2 (8411). – Tr. 15. 
Nội dung chính:  
 Tối 31.12, tại Nha Trang, diễn ra Lễ công bố năm Du lịch quốc gia 2019 với chủ đề 
“Nha Trang - Sắc màu của biển” do Bộ VH-TT-DL, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, 
Báo Đại Biểu Nhân Dân bảo trợ truyền thông. 
   

 
Một tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ công bố năm Du lịch quốc gia 2019 

  
 Tham dự buổi lễ gồm có: Phó chủ nhiệm UB VH-GD-TN-TN và NĐ Phạm Tất 
Thắng; Phó BT tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh; Phó tổng cục trưởng 
TCDL Ngô Hòai Chung… cùng các sở, ban, ngành, du khách trong nước, quốc tế, người 
dân tỉnh Khánh Hòa. 
 Với các tiết mục nghệ thuật giàu bản sắc văn hóa, dàn dựng công phu, chương trình 
đã để lại ấn tượng tốt đẹp với đông đảo công chúng. Ông Truong Vincent - Chủ tịch - TGĐ 
Sunny World Corp, đại diện nhóm nhà tài trợ chia sẻ: “Chúng tôi tự tin, sẵn sàng đồng hành 
cùng các địa phương, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, cung cấp các giải pháp thu hút đầu tư hiệu 
quả, phát triển một hệ sinh thái du lịch bền vững để ngành công nghiệp không khói thực sự 
là một ngành kinh tế mũi nhọn, không những đem lại các giá trị kinh tế mà còn khẳng định 
các giá trị văn hóa của quốc gia trên bản đồ thế giới”. 
 Chương trình có sự đồng hành và tài trợ của Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh 
Phát (NTT kim cương); Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sunny World (NTT bạch kim); 
Công ty CP Dấu Ấn Việt Nam - Vietnam Signature (NTT vàng).  
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057. Lê Phúc An Nguyên. Bất an với canô du lịch / Lê Phúc An Nguyên // Báo Tuổi trẻ. 
- Ngày 2 tháng 1. - Năm 2019. - Số 2 (9255). - Tr. 9. 
Nội dung chính:  

Từ vụ tai nạn lật canô làm 3 người thương vong xảy ra tại Nha Trang ( Khánh Hòa) 
chiều 26-12-2018, tôi muốn chia sẽ “trải nghiệm” kinh Hòang bản thân cũng vừa mới trải 
qua 2 tuần trước trong hành trình tham quan đảo bằng canô.  

Trước khi đến Nha Trang, tôi có tham khảo và mua trước vé tour tham quan đảo cho 
nhóm 3 người.Vì đưa người cao tuổi đi du lịch, muốn ngắm cảnh quan nên tôi chọn tour tàu 
gỗ để di chuyển từ cảng Cam ranh qua đảo Bình Ba. 

Ngày 11-12-2018, anh hướng dẫn viên đến khách sạn đón chúng tôi đi cảng Cam 
Ranh, lên xe, tôi trình vé đặt tour, anh cầm vé, xem xong thì “phân tích” rằng tàu gỗ là tàu 
chở hàng chở hàng chứ không phải tàu du lịch, rằng đi tàu gỗ qua đảo rất mất thời gian, 
người già dễ bị say sóng… Vì không muốn chuyến đi mất vui và cũng thấy đoàn có 5 
khách, nên tôi đành chuyển sang dùng canô (tất nhiên phải công thêm phí)!  

Đến cảng Cam Ranh, đoàn 5 người chúng tôi bị dồn chung với 3 đoàn khách của 
nhóm tour khác trên chiếc canô cũ. Khách ngồi chật kín, vài người và những người hướng 
dẫn đoàn phải đứng vì không đủ chỗ ngồi. Mọi người tự ai nấy lấy áo phao mặc, ai không 
thích mặc thì thôi. Canôlao đi với tốc độ kinh Hòang. Sóng đánh tạt ướt áo quần hành khách 
ngồi phía sau, khách phải lấy thêm áo phao che cho khỏi ướt. Hành khách nữ sợ quá la 
hét…tức thì lái tàu “hét” lại: ngồi im, nghồi im… 

Hôm sau, tôi mua tour của công ty du lịch khác để tham quan ba đảo tại vịnh Nha 
Trang, vì nghĩ khoảng cách di chuyển giữa các đảo vịnh Nha Trang, cứ nghĩ khoảng cách di 
chuyển giữa các đảo cũng khá gần nên mua vé canô. Nhóm chúng tôi được người hướng 
dẫn đoàn đón đến cảng du lịch Cầu.Ngày giữa tuần, không phải tháng cao điểm nhưng 
khách du lịch đặt tour tham quan các đảo tại vịnh Nha Trang rất đông.Nhóm chúng tôi (3 
người) được ghép chung đoàn với nhóm khách người Việt, Ấn Độ, Úc, Trung Quốc trên 
chiếc canô cao tốc hơn 25 người. 

Cũng giống như hôm trước, hai người hướng dẫn đoàn phải đứng vì không có chổ 
ngồi Áo phao dưới gần ghế, khách thích thì lấy mặc, không mặc cũng không nhắc. Thấy 
mấy đứa trẻ người Ấn Độ không mắc áo phao, tôi chỉ tay, nhắc bạn hướng dẫn đoàn thì bạn 
này hờ hững trả lời: “Di chuyển gần, không sao đâu!”.Mỗi khi một tàu canô khách lướt qua, 
tàu canô lại trong lành. Khiếp vía nhất là mỗi khi lái tàu đánh lái, ca nô đổ nghiêng cảm giác 
như sắp bị lật… 

Tôi trộm nghĩ: khi hơn một nửa khách du lịch ngồi trên tàu không mặc áo phao, trong 
đó có 5 đứa trẻ, lỡ có chuyện gì…và rùng mình. Có “trải nghiệm” rồi mới hiểu. Do lịch 
trình khá dày, nên các lái tàu chạy với tốc độ nhanh để rút ngắn thời gian di chuyển đưa đón 
khách các đảo cho kịp thời gian. Các người hướng dẫn đoàn có lẽ do đi tour nhiều quá nên 
việc khách có mặc áo hay không mặc áo phao, hay dư người trên tàu cũng thành chuyện 
bình thường.  

Vậy nên khách du lịch cần tìm hiểu trước khi đặt, mua các tour tham quan đảo để 
chọn cho mình phương tiện di chuyển phù hợp. Các công ty tour du lịch tham quan đảo cần 
tư vấn cho khách hàng, nhất là là các đối tượng khách du lịch người cao tuổi nên chọn di 
chuyển bằng tàu gỗ cho nhẹ nhàng, không nên dồn, ép khách… 

Tôi nghĩ ngành chức năng cần tăng cường thường xuyên tuần tra trên biển, nhất là 
khu vực thường ngày có rất nhiều tàu, canô phục vụ khách du lịch để kịp thời xư lý trường 
hợp chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, khách không mặc áo phao nhằm tránh tai 
nạn đáng tiếc.  
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058. Phương Linh. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: Điểm đến bình yên của  hàng 
vạn du khách / Phương Linh // Báo Lao động. - Ngày 15 tháng 1. - Năm 2019. - Số 12 
(11168). - Tr. 4. 
Nội dung chính: 
 Bước sang mùa xuân thứ 2, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tại xã Cam Hải Đông, 
Khánh Hòa) giờ đây đã khoác lên mình màu xanh tươi thắm. Ai đi ngang qua đây cũng 
muốn dừng chân lưu lại cho mình bức hình kỷ niệm ở nơi đẹp và đặc biệt này. 
Điểm đến xanh 
 Đã nhiều lần đến TP. Nha Trang du lịch nhưng chị Trần Thu Hà – một du khách đến 
từ TPHCM luôn chọn Khu tưởng Niệm Gạc Ma là nơi dừng chân đầu tiên ngay từ sân bay 
về thành phố “Mình bị cuốn hút mỗi khi ngang qua đây bởi màu trong xanh mướt của không 
gian đất, của mùi vị biển và cả câu chuyện dưới chân tượng đài – những người nằm lại phía 
chân trời nên mỗi lần đến Khánh Hòa mình đều ghé thăm và không quên giới thiệu bạn bè 
điểm đến này” – chị Hà chia sẻ. Du khách lần đầu đặt chân đến Khu tưởng niệm (KTN) Gạc 
Ma đều có cảm nhận chung: Không gian ở đây thật bình yên, cảm xúc về những người lính 
trên tấm bia tưởng niệm trong veo, nằm giữa hoa trời biển xanh, bóng cây xanh, nền cát 
trắng. Thống kê của Ban quản lý KTN Gạc Ma từ khi khánh thành đến nay đã đón hơn 
1.250 đoàn với trên 62 nghìn lượt khách đến tham quan. Trong đó, đoàn có số lượng nhiều 
nhất là 1.030 học sinh, giáo viên Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn (TPHCM). 
Riêng con số khách du lịch đi lẻ, hoặc ghé thằm đoàn nhỏ chưa thống kê hết. Không chỉ 
tham quan, các đơn vị còn đăng ký với BQL tổ chức lễ kết nạp Đảng viên (9 đơn vị), 19 
đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; hàng trăm đoàn 
CBCNV, học sinh, sinh viên đến sinh hoạt truyền thống, giáo dục lịch sử tại KTN. Các công 
ty du lịch cũng chọn KTN chiến sĩ Gạc Ma là điểm dừng chân trong hành trình đưa du 
khách tham quan khám phá xứ trầm hương, biển yến như Saigontuorist, Cty xe khách 
Saigon. Đặc biệt hơn, nhiều bạn trẻ đã tìm đến đây để dành những khoảnh khắc quan trọng 
cho bộ ảnh cưới của mình. Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh 
Khánh Hòa, với vị trí nằm ngay cửa ngõ trung tâm về 2 thành phố lớn và giá trị lịch sử đặc 
biệt, thời gian qua rất nhiều du khách, Cty du lịch đã dự kiến đưa KTN Gạc Ma vào tour, 
tuyến du lịch của tỉnh nhằm quảng bá đến bạn bè trong và ngoài nước nhưng vẫn đang chờ 
LĐLĐ và Tổng LĐLĐ có chủ trương giao cho đơn vị nào quản lý, khai thác. Lúc đó, Sở Du 
lịch sẽ thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp lữ hành để phát huy giá trị lịch sử, giá trị du 
lịch của KTN”. 
Bàng vuông đã nở hoa 
 Đến KTN Gạc Ma không chỉ là dấu ấn lịch sử đau thương, nơi tri ân các liệt sĩ đã bỏ 
mình vì Tổ quốc mà còn là nơi cảm nhận được giá trị hòa bình, anh chị em lao công,  chăm 
sóc cây xanh ở khu tưởng niệm đều làm việc của mình với sự tỉ mẩn nhất. Ông Trần Tuấn 
Khải (55 tuổi, trú thị trấn Cam Đức, H. Cam Lâm, Khánh Hòa), người công nhân đầu tiên 
gieo từng mảng cỏ, ươm từng gốc cây ở KTN kể: “Nắng khủng khiếp, từ 5h sáng đi tưới 
đến 11h, 13h lại tưới đến tối, sợ cây không chịu được héo chết. Cỏ thì trồng đi trồng lại 
nhiều lần. Cực mà vui lắm vì mình giúp được cho các liệt sĩ có bóng mát, ai đến cũng 
khen”. Ông Khải cho biết, cả khu tưởng niệm hiện có gần 2.000 cây, trong đó quý là gần 20 
cây phong ba và 25 cây bàng vuông được đưa về từ Trường Sa. Nhớ một ngày tháng 
6.2017, đích thân Đại tá Đào Giang Hải – Chính ủy Lữ đoàn 146 Hải quân cùng với 30 
chiến sĩ đã chở những cây bàng vuông của quân dân các điểm đảo gửi tặng KTN chiến sĩ 
Gạc Ma. Mỗi cây đều được ươm, chiết rồi bảo quản xanh tốt chờ từng chuyến tàu ở đất liền 
ra đảo. 6 tháng ròng mới chuyển được 20 cây bàng vuông về Vùng 4. Anh em cán bộ chiến 
sĩ trong vùng lại “dưỡng” cho bàng vuông khỏe rồi mới đưa lên trồng ở KTN. Và cũng 
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không ai ngờ, gần một năm sau vào tháng 4 nắng vàng, những bông hoa bàng vuông đầu 
tiên đã bung nở trên khắp khuôn viên KTN. 
 
 

THÔNG TIN NHANH QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG 
 
 
059. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Báo Nhân dân. – Ngày 19 tháng 1. - Năm 
2019. – Số 23110. – Tr. 7. 
Nội dung chính:  
 Đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị xuống 
cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị 
chính quyền, cơ quan chức năng liên quan chỉ đạo kiểm tra, xử lý... 
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