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THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 
 
001. Phong Nguyên. Trường Sa sắt son một niềm tin / Phong Nguyên // Báo Nhân dân. 
– Ngày 3 tháng 2. - Năm 2019. – Số 23125. – Tr. 3: ảnh. 
Nội dung chính:  
 Giữa muôn trùng sóng gió, Trường Sa vẫn hiên ngang, vững chãi. Quân và dân 
huyện đảo vui xuân, đón Tết và một lòng hướng về Đảng, về đất liền với niềm tin yêu son 
sắt. 

 
Công tác sẵn sàng chiến đấu được cán bộ, chiến sĩ Trường Sa kiểm tra, thực hiện thường 
xuyên khi Xuân đã về. Ảnh: QUANG THÁI (TTXVN) 
 
 Những ngày đầu năm 2019, Trường Sa đón nhiều chuyến tàu mang đầy nhu yếu 
phẩm, quà Tết từ đất liền ra đảo. Hoa mai vàng như thắp sáng thêm lên niềm hân hoan trên 
khắp các đảo. Rồi bánh tét, bánh chưng. Rồi dưa kiệu, củ hành. Từ đầu tháng Chạp, hương 
vị Tết đã thật nồng nàn trên khắp vùng biển, đảo Trường Sa. Bên chiến hào, trong giờ giải 
lao của buổi tập, một người lính ôm đàn ghi-ta say sưa hát: Đảng đã cho ta một mùa Xuân 
đầy ước vọng/ Một mùa Xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi... 
 Giai điệu tươi tắn và thật trong sáng. Xuân muôn đời là hiện thân của khởi sự, của 
tươi đẹp, tốt lành. Đảng, và mùa Xuân, cả hai cùng hiện hữu thật gần, thật cụ thể như những 
nhánh mai vàng đầm ấm; như những chiếc bánh chưng xanh đằm thắm phong vị quê nhà. 
Cả hai cùng đem đến cho non nước này những sắc mầu tươi mới, những nhịp sống an vui. 
 Trung tá Bùi Thanh Tùng, Chính trị viên đảo Song Tử Tây cho biết, kỷ niệm Ngày 
thành lập Đảng, đơn vị phát động phong trào thi đua “Mừng Đảng, mừng Xuân ra quân 
quyết thắng” tạo không khí sôi nổi, trọng tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đấu, công tác huấn luyện, nhất là các phương án chiến đấu ban đêm, trong điều kiện thời tiết 
xấu. Đơn vị thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh 
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giác trước các hành động, âm mưu khiêu khích, chống phá của các thế lực thù địch. Qua các 
phương tiện thông tin, nghe tình hình kinh tế - xã hội đất nước phát triển; đời sống nhân dân 
quê nhà được nâng cao, anh em ở đây ai nấy đều yên lòng về hậu phương vững chắc của 
mình mà vững vàng tay súng trên tuyến đầu Tổ quốc. 
 Tiếng chuông chùa trên đảo ngân nga giữa mênh mang sóng biếc sao nghe quá đỗi 
thanh bình. Thanh bình ngay giữa chốn phong ba. Những ngôi chùa ở đây có điểm rất đặc 
biệt là toàn bộ tên chùa, hoành phi, câu đối... đều được viết bằng tiếng Việt, đường nét uyển 
chuyển, thanh tao mang đậm hồn Việt. Trong câu chuyện cùng chúng tôi, sư thầy Thích 
Tâm Tánh, Trụ trì chùa Trường Sa Lớn chia sẻ, được thực hành Phật sự ở Trường Sa là một 
vinh hạnh lớn. Nơi đảo xa, sư thầy cố gắng giúp người dân ở đây tu học, nâng cao đời sống 
tinh thần. Ở nơi đảo xa thế này, người dân vẫn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chăm lo 
nhiều mặt cho nên cuộc sống khá thoải mái. Hiện chùa đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 
Kỷ Hợi 2019. Điều đáng mừng là Phật tử ở đây không đông nhưng tâm đạo rất tốt; thường 
xuyên đến chùa, thành tâm cầu nguyện cho đất nước yên bình, người dân no ấm. 
 Cứ vài năm trở lại, Trường Sa trong tôi như thay áo mới. Ấy là những chiếc áo xanh 
dịu mát không chỉ của những cây phong ba, bão táp, bàng vuông… mà còn có cả cây ăn trái 
như xoài, chuối, đu đủ… Cây xanh trên chiến hào. Cây xanh trên bãi cát. Người chăm chút 
cho cây. Cây che chắn cho người. Nắng là vậy. Gió là vậy. Nhưng trên bàn thờ Phật ở chùa 
vẫn luôn có những bẹ chuối xanh, những trái đu đủ tươi. Lòng thành con người nơi đây như 
rộng mở cùng biển cả, hướng về một cuộc sống bình yên, no ấm. 
“Đảo là nhà. Biển cả là quê hương”. Tâm thế ấy của những người lính đảo, tôi bắt gặp được 
gần như khắp mọi nơi trên quần đảo Trường Sa. Thường ngày nhà cửa vốn đã gọn ghẽ, tinh 
tươm rồi. Ấy vậy mà sắp Tết, anh em vẫn cứ lúi húi lau chùi, dọn dẹp, rồi lại trang trí cho 
thật đẹp. Không có bông mai thật vàng tươi thì đã có những nhành mai vàng bằng giấy. Thế 
vẫn đầm ấm và thiêng liêng. Lên trên các đảo, công việc đầu tiên của tôi là đến dâng hương 
tại các bàn thờ Tổ quốc. Trên các đảo lớn, nhỏ nơi biên thùy, những bàn thờ Tổ quốc được 
sắp đặt đơn sơ mà rất đỗi trang nghiêm, luôn được chăm chút kỹ càng. Trong những nhà 
dân, nhà nào cũng có bàn thờ Bác Hồ, đặt ở nơi trang trọng nhất. Có gia đình hằng năm đều 
làm giỗ Bác. Đây là một trong những nét văn hóa rất độc đáo của Trường Sa. Trong khói 
hương đầm ấm, ánh mắt vị cha già dân tộc hiền từ nhìn lớp cháu con hôm nay như tiếp thêm 
nguồn sức mạnh, ý chí quyết tâm bảo vệ và dựng xây cho quân dân trên đảo. 
 Chủ tịch UBND huyện Trường Sa Lê Đình Hải cho biết: Trường Sa năm nay đón Tết 
vui tươi, đầm ấm. Người dân và cán bộ, chiến sĩ cùng nhau dọn vệ sinh, trang trí nhà cửa. 
Đồng bào cả nước dành cho quân và dân Trường Sa tình cảm thật đặc biệt, là nguồn động 
viên hết sức lớn lao đối với quân dân nơi đây. 
Xuân đang đến. Thật gần. Và lời hát của người lính bên chiến hào cứ khiến lòng ai xao 
xuyến. 
  
002. Nhiệt Băng. Khánh Hòa: Quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng xã hội cho 
công nhân / Nhiệt Băng // Báo Lao động. - Ngày 27 tháng 2. - Năm 2019. - Số 43 
(11199). - Tr. 4. 
Nội dung chính: 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 
(tỉ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Suối Dầu, với tổng diện tích 9,41ha tại xã Suối Tân, huyện 
Cam Lâm. Theo đó, quy hoạch này quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng xã hội cho 
công nhân, đảm bảo khớp nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan khu vực và nhu cầu 
sử dụng trong khu công nghiệp. Không gian kiến trúc các khu chức năng trong khu vực lập 
quy hoạch được bố trí với các giải pháp quy hoạch, gồm khu trung tâm văn hóa thể thao, 
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khu trung tâm dịch vụ khu công nghiệp và công trình nhà trẻ được bố trí tiếp cận trục đường 
số 1 để làm tăng giá trị cảnh quan và sinh động trên trục đường này được thuận tiện hơn; 
khu nhà ở công nhân và chuyên gia được kết nối với trực đường số 1 bằng trục chính, tạo 
không gian cảnh quan cho khu vực, nằm giữa trung tâm dịch vụ khu công nghiệp và nhà trẻ; 
các khu nhà ở công nhân cao tầng được bố trí lùi vào sau, tiếp cận bằng các đường N2, D2 
(thuộc đồ án quy hoạch KCN).  

 
003. Nhiệt Băng. Ứng phó với những thách thức an ninh biển truyền thống trong khu 
vực / Nhiệt Băng // Báo Lao động. - Ngày 27 tháng 2. - Năm 2019. - Số 43 (11199). - Tr. 
4. 
Nội dung chính: 

Sáng 26.2, hội thảo Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) về vận dụng Công ước của 
Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (Công ước Luật biển) và các văn kiện pháp lý quốc 
tế khác trong ứng phó với các thách thức đang nổi trên biển, do Việt Nam và Úc đồng tổ 
chức, đã khai mạc tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Tham dự diễn đàn có hơn 80 quan chức, 
chuyên gia, học giả về quản lý biển đến từ 20 quốc gia thành viên ARF.  

Theo đó, hội thảo trải qua 8 phiên thảo luận, tập trung vào 4 chủ đề: Những thách 
thức an ninh biển truyền thống trong khu vực: Xu hướng mới nổi, các quy tắc quản lý và 
nhu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng biển hòa bình và bền vững; Công ước Luật 
biển và các vấn đề nổi lên trong bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên biển; Biến đổi khí 
hậu và luật biển: Tác động và gải pháp khả thi, trong đó có tác động của mực nước biển, 
quy chế đảo và các cấu trúc ngoài khơi, vấn đề bảo vệ các rạn san hô và các khu vực nhạy 
cảm khác; Hợp tác quốc tế và khu vực: các sáng kiến và cách thức khả thi, trong đó có vấn 
đề nghĩa vụ hợp tác và các lựa chọn hợp tác theo Công ước Luật biển và các văn kiện quốc 
tế có liên quan khác, đề xuất giải pháp và sáng kiến nhằm tăng cường vai trò dẫn dắt của 
ASEAN trong hợp tác biển khu vực và thúc đẩy hình thành cơ chế hợp tác khu vực về quản 
lý rác thải nhựa trên biển.  

 
 

THÔNG TIN AN NINH – TRẬT TỰ 
 
 
004. Hoàng Việt . Ô tô khách đâm vào nhà dân làm nhiều người bị thương / Hoàng 
Việt, Kỳ Nam  // Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 15 tháng 2. - Năm 2019.. – Số 20782. 
– Tr. 8. 
Nội dung chính: 
 Khoảng 6 giờ ngày 14-2 trên địa bàn xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 
đã xây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hàng chục người bị thương. Theo đó, xe ô 
tô khách BKS 17B-014.76 khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam đến 
khu vực xã Vĩnh Lương thì mất lái đâm vào nhà dân. Tại hiện trường, xe khách lật nghiêng, 
nổ lốp, hai nhà dân bị hư hỏng nặng. Đã có ít nhất 20 người được đưa đến Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Khánh Hoà cấp cứu. Các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà đã có mặt tại hiện 
trường để triển khai công tác cứu nạn, xử lý hậu quả. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang 
được khẩn trương làm rõ. 
 
005. Danh Trọng. Xe khách lật, lao vào nhà dân ở Khánh Hòa / Danh Trọng // Báo 
Tuổi trẻ. - Ngày 15 tháng 2. - Năm 2019. - Số 37 (9290). - Tr. 4. 
Nội dung chính: 
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Khoảng 6h20 sáng 14-2, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 17B-014.76 do 
tài xế Đào Ngọc Thắng ( quê Thái Bình) điều khiển, chạy trên tuyến quốc lộ 1, hướng Bắc -
Nam, khi đến khu vực thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thì bất 
ngờ nổ lốp sau khiến xe mất lái đâm vào nhà người dân. Hậu quả: 4 người bị thương nặng, 
34 người còn lại bị xây xát nhẹ.  

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết trước khi xẩy ra tai nạn, xe khách này có lúc 
đạt vận tốc 84km/h, trong khi tốc độ cho phép của đoạn đường là 80km/h.  
 
006. Nguyễn Chung. Xe khách giường nằm lật ngang, 9 người nhập viện /Nguyễn 
Chung//Báo Thanh niên. – Ngày 15 tháng 2. – Năm 2019. – Số 46 (8455). – Tr.4. 
Nội dung chính: 
 Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng này, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ yêu 
cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân, kiểm tra tình trạng chất kích thích 
đối với lái xe. 
 Khoảng 6 giờ sáng 14.2, ông Đào Ngọc Thắng (50 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển xe 
khách giường nằm 17B-014.76 lưu thông trên QL1, hướng bắc - nam. Khi đến đoạn đường 
thuộc xã Vĩnh Lương (TP.Nha Trang, Khánh Hòa), xe lao ra khỏi lòng đường, lật ngang. 
Sau khi nhận thông tin, các cơ quan chức năng đã xuống hiện trường để xử lý vụ việc và 
cứu nạn. Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết trên xe có tổng cộng 39 người. Sau 
tai nạn, 38 người được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, kiểm tra sức khỏe. Đến chiều 14.2, 
còn 9 người phải nằm viện, trong đó 4 người bị thương nặng. Qua kiểm tra bước đầu, tài xế 
âm tính với ma túy. 
 

 
Xe khách 17B-014.76 lật ngang trên đoạn đường thuộc xã Vĩnh Lương (TP.Nha Trang, Khánh Hòa)     

ẢNH: NGUYỄN CHUNG 
 
 Liên quan đến vụ việc, Tổng cục Đường bộ VN cho biết trước khi xảy ra tai nạn, xe 
khách 17B-014.76 có lúc đạt vận tốc 84 km/giờ, trong khi tốc độ cho phép của đoạn đường 
là 80 km/giờ. Còn theo báo cáo của Cục Đăng kiểm VN, xe khách 17B-014.76 sản xuất năm 
2009 tại VN; số người cho phép chở là 2 chỗ ngồi và 40 chỗ nằm. Chủ xe theo giấy đăng ký 
là P.T.V (tổ 9, TT.Đông Hưng, Thái Bình). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 
26.9.2018; có hạn kiểm định đến hết ngày 25.3.2019 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 
1701S - Thái Bình. 
 Chiều 14.2, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia 
Trương Hòa Bình đã gửi lời thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Phó thủ 
tướng cũng yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, chú ý kiểm 

https://thanhnien.vn/thoi-su/xe-khach-bi-lat-tai-khanh-hoa-chay-84-kmgio-vuot-qua-toc-do-1051679.html
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tra tình trạng chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn trong cơ thể lái xe. Đặc biệt, xem xét 
kỹ nguyên nhân dẫn đến nổ lốp xe. Trường hợp nổ lốp do vật sắc nhọn gây ra, xem xét điều 
tra việc cố tình phá hoại, rải đinh, vật sắc nhọn. Trường hợp do lốp cũ mòn không đủ an 
toàn, yêu cầu xem xét hồ sơ đăng kiểm phương tiện, xử lý nghiêm theo quy định của 
pháp luật nếu phát hiện vi phạm. 
 
007. Xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Khánh Hòa // 
Báo Nhân dân. – Ngày 15 tháng 2. - Năm 2019. – Số 23134. – Tr. 8. 
Nội dung chính:  
 Ngày 14-2, đồng chí Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng 
Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công điện khẩn, 
gửi lời thăm hỏi các nạn nhân và yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao 
thông tỉnh Khánh Hòa thực hiện ngay các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn 
giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Theo đó, chỉ đạo Sở Y tế và các bệnh viện tăng 
cường nhân lực, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh và lượng máu cần thiết, ưu tiên cứu chữa 
các nạn nhân bị thương nặng nhằm giảm thiệt hại về người. Đồng thời, giao cơ quan chức 
năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, chú ý kiểm tra tình trạng chất kích thích thần 
kinh và nồng độ cồn trong cơ thể lái xe, xem xét kĩ nguyên nhân dẫn đến nổ lốp xe. Trường 
hợp nổ lốp do vật sắc nhọn gây ra, cần điều tra có hay không việc cố tình phá hoại rải đinh, 
vật sắc nhọn của đối tượng xấu. Trường hợp do lốp cũ mòn, không đủ độ an toàn yêu cầu 
xem xét hồ sơ đăng kiểm phương tiện, xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm. 
* Trước đó, khoảng 6 giờ 20 phút cùng ngày, xe khách giường nằm mang BKS 17B-014.76 
do lái xe Đào Ngọc Thắng (SN 1969, quê Thái Bình) điều khiển, chạy trên quốc lộ 1, khi 
đến thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang (Khánh Hòa), xe bất ngờ bị nổ lốp sau, 
mất lái đâm vào nhà người dân. Vụ TNGT nghiêm trọng này làm bốn người bị thương nặng, 
34 người xây xát nhẹ. 
 Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, ô-tô khách này nhãn hiệu: THACO - 
KB120SF, sản xuất năm 2009 tại Việt Nam, cho phép chở hai chỗ ngồi/(kể cả người lái) và 
40 chỗ nằm. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 26-9-2018, hạn kiểm định đến hết ngày 
25-3-2019 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1701S. Theo thông tin từ Tổng cục Đường 
bộ Việt Nam, trước khi xảy ra tai nạn xe khách có lúc đạt vận tốc 84km/h, vượt 4 km/giờ. 
 
008. Kiều Bình Định. Xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): Sớm xử lý 
những sai phạm trong quản lý đất ở địa phương / Bài và ảnh: Kiều Bình Định // Báo 
Quân đội nhân dân. – Ngày 16 tháng 2. - Năm 2019.. – Số 20783. – Tr. 6: ảnh. 
Nội dung chính: 
 Không chỉ để đất công bị lấn chiếm, cho thuê đất trái thẩm quyền, tùy tiện nâng quỹ 
đất công ích, UBND xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) còn gây khó khăn 
trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người dân. 
 Theo đơn phản ảnh của bà Nguyễn Thị Lừa, trú thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, năm 
1967 bà cùng chồng là ông Nguyễn Văn Tửu có mua mảnh đất và ruộng với diện tích 
55.596m2 ở ấp Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, quận Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hòa (nay là thôn 
Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) với giá 200.000 đồng. Bản “Văn tự đoạn mãi bất 
động sản” cùng “Tờ họa đồ cắm ranh và phân triết” được Chủ tịch Ủy ban hành chánh xã 
Vĩnh Ngọc chứng thực ngày 21-8-1967. Sau ngày giải phóng, gia đình bà Nguyễn Thị Lừa 
tiếp tục quản lý, sử dụng ổn định diện tích đất trên. 
 Trong quá trình sử dụng, đất và ruộng của gia đình bà Lừa được chia thành nhiều 
mảnh với mục đích sử dụng khác nhau và đã làm hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ, nhưng UBND 
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xã Vĩnh Ngọc không đồng ý, với lý do đây là đất 5% (đất công ích) do xã quản lý. Mặc dù 
gia đình đã nhiều lần chứng minh bằng các văn bản, hồ sơ mua bán đất hợp pháp trong quá 
trình quản lý, sử dụng, nhưng đều không được giải quyết. Mãi đến năm 2013, gia đình mới 
được cấp GCNQSDĐ cho 7.222,4m2 đất trồng cây lâu năm. Do không được cấp 
GCNQSDĐ nên đã xảy ra tranh chấp, lấn chiếm, mua bán, xây dựng nhà ở trái phép, thậm 
chí một số mảnh đất còn bị lấn chiếm và “phù phép” để được cấp GCNQSDĐ trái quy định. 
Tính đến thời điểm đầu năm 2019, trong tổng diện tích đất và ruộng ban đầu, ngoài mảnh 
đất 7.222,4m2đã được cấp GCNQSDĐ, gia đình bà Lừa đang quản lý 6 mảnh đất khác với 
diện tích 13.311,8m2. Chị Nguyễn Thị Ra, con gái đầu của bà Nguyễn Thị Lừa cho biết: 
“Sau năm 1975, đất của gia đình tôi sử dụng ổn định, không đưa vào hợp tác xã, Nhà nước 
cũng không thu hồi. Từ năm 2007 đến nay, gia đình đã nhiều lần lập hồ sơ đề nghị cấp 
GCNQSDĐ, nhưng đều bị UBND xã Vĩnh Ngọc gây cản trở. Gia đình đã nhiều lần gửi 
nhiều đơn thư đến cơ quan chức năng, nhưng vẫn chưa được giải quyết!”. 

 

Đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Lừa trao đổi về mảnh đất đang làm thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng UBND xã Vĩnh Ngọc khẳng định là đất công ích. 

 
Được biết, trong các năm 2017 và 2018, gia đình bà Lừa làm hồ sơ, được Văn phòng Đăng 
ký đất đai chi nhánh Nha Trang đo vẽ, thẩm tra, xác nhận để làm thủ tục cấp GCNQSDĐ 
cho hai mảnh đất, gồm: Mảnh đất số 67, diện tích 2.208m2 và mảnh đất số 443, diện tích 
1.824,4m2, tờ bản đồ số 17, thuộc bản đồ địa chính xã Vĩnh Ngọc, quy hoạch là đất ở tại 
nông thôn và đất trồng cây lâu năm. Nhưng khi chuyển hồ sơ đến UBND xã Vĩnh Ngọc để 
kiểm tra, xác nhận và niêm yết công khai thì UBND xã khẳng định là đất có nguồn gốc là 
đất nông nghiệp, thuộc đất công ích do địa phương quản lý nên không đủ điều kiện cấp 
GCNQSDĐ. 
 Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc không đưa ra 
được hồ sơ, nguồn gốc cũng như chứng cứ pháp lý chứng minh những mảnh đất mà gia đình 
bà Lừa đề nghị cấp GCNQSDĐ thuộc đất công ích do UBND xã quản lý. Trong khi đó, tại 
Báo cáo số 2001/BC-TNMT, ngày 17-11-2008 của đoàn thanh tra đất đai UBND TP Nha 
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Trang về kết quả thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công ích (đất 5%) tại xã Vĩnh Ngọc 
khẳng định: Thực hiện Nghị định số 64-CP, ngày 27-9-1993 của Chính phủ về việc ban 
hành Quy định giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào 
mục đích sản xuất nông nghiệp thì tổng diện tích đất 5% của xã Vĩnh Ngọc là 14,2ha. Trong 
khi đó, trên thực tế tại thời điểm kiểm tra, UBND xã Vĩnh Ngọc đang quản lý 21,16ha đất 
công ích. Tại Phụ lục 1 và 2 của báo cáo này về danh sách các hộ nhận khoán đất 5% của xã 
Vĩnh Ngọc, không có tên và mảnh đất mà gia đình bà Lừa đang quản lý, sử dụng. Như vậy, 
việc UBND xã Vĩnh Ngọc cho rằng đất của gia đình bà Lừa là đất 5% do xã quản lý là 
không chính xác và thiếu căn cứ. Không chỉ có vậy, tại Kết luận Thanh tra số 01/KL-TTT, 
ngày 20-1-2017 của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa về công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công 
ích của UBND xã Vĩnh Ngọc chỉ rõ: Xã Vĩnh Ngọc đã để 30 mảnh đất 5% bị lấn chiếm; để 
9 trường hợp thuê đất với giá thấp hơn giá quy định; 18 mảnh đất cho thuê sử dụng sai mục 
đích, xây dựng trái phép công trình trên đất và 55 mảnh đất bị bỏ hoang.   
 Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đạt, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi 
nhánh Nha Trang và ông Nguyễn Khánh Nguyện, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi 
trường TP Nha Trang cho biết: Hiện tại UBND TP Nha Trang đã thành lập đoàn thanh tra 
liên ngành, tiến hành xác minh làm rõ nguồn gốc, lịch sử biến động của mảnh đất gia đình 
bà Nguyễn Thị Lừa có giấy tờ sử dụng từ năm 1967 đến nay. Sau khi có kết luận, UBND 
thành phố sẽ đưa ra quyết định giải quyết vụ việc. Dư luận xã hội ở địa phương cho rằng, 
các cơ quan chức năng TP Nha Trang cần xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp 
luật việc cấp GCNQSDĐ cho gia đình bà Lừa. Cùng với đó, cần giải quyết dứt điểm các sai 
phạm trong quản lý đất công ích ở xã Vĩnh Ngọc. 
 
009. BHXH tỉnh Khánh Hòa: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật BHXH / H.Q 
// Báo Lao động. - Ngày 21 tháng 2. - Năm 2019. - Số 38 (11194). - Tr. 4. 
Nội dung chính: 

Thời gian qua, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã ký kết với 16 sở, ngành, đoàn thể về triển 
khai tuyên truyền, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với các ngành 
chức năng tổ chức hàng trăm hội nghị phổ biển Luật BHXH, Luật BHYT với hơn 20.000 
lượt người dân, NLĐ tham gia. BHXH tỉnh cũng đã tổ chức 2 hội nghị đối thoại với hơn 
600 lượt đơn vị sử dụng lao động; phối hợp với LĐLĐ và Sở LĐTBXH tổ chức đối thoại 
với hơn 100 DN tại KCN; phối hợp với Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam tổ 
chức đối thoại với hơn 300 chủ DN. Ngoài ra, BHXH các huyện, thị xã, thành phố cũng tổ 
chức 2 hội nghị đối thoại với gần 3.000 lượt đơ vị sử dụng lao động tham gia, BHXH tỉnh 
ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, điều hành công tác BHXH, BHYT.  

Nhờ biện pháp tuyên truyền hiệu quả, hiện nay cả tỉnh đã có 153.356 người tham gia 
BHXH (tăng 9,24%so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 101,78 %kế hoạch ); 2.469 người tham 
gia BHXH tự nguyện (đạt 100%); 141.413 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (đạt 100 
%); 1.102.455 người tham gia BHYT (đạt tỉ lệ bao phủ 90,32 %dân số). 
 
010. Hoàng Văn. 3 game thủ đi tù vì rủ nhau cướp tài sản / Hoàng Văn //Báo Pháp luật 
Việt Nam. – Ngày 24 tháng 2. – Năm 2019. – Số 55 (7403). – Tr.16. 
Nội dung chính: 
 Ngày 19/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo đã gây ra vụ 
cướp giật tài sản gây chết người vào hồi tháng 5/2016. 
 Theo đó, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Bùi Quang Khôi (SN 1994, trú Lập Định, Cam 
Hòa, huyện Cam Lâm) 16 năm tù, Lê Minh Duy (học sinh lớp 9, SN 2000, trú tổ 4 Phước 
Toàn Tây, Phước Hải, hiện ở 162 Đồng Nai, Nha Trang) 9 năm tù, Nguyễn Đức Anh (học 
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sinh lớp 8, SN 2001, trú 189 Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiện ở Vĩnh Xuân, Vĩnh Thái, Nha 
Trang) 6 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản. 
 Theo cáo trạng truy tố, vào tối 19/5/2016, Khôi, Anh, Duy và Lê Trương Gia Huy 
cùng đến quán Internet Zen đường Vân Đồn, Nha Trang để chơi điện tử và ngủ qua đêm tại 
quán. Đến 9h sáng ngày 20/5/2016 do không còn tiền chơi tiếp nên Huy rủ Khôi, Anh, Duy 
đi cướp giật tài sản. Cả bọn đồng ý và phân công Huy, Khôi trực tiếp cướp giật tài sản còn 
Anh, Duy giúp sức, hỗ trợ, cản trở khi có người đuổi theo để Huy, Khôi tẩu thoát. 
 

 
Các bị cáo tại phiên xét xử 

 Khi đến đoạn vòng xoay Ba Làng – Núi Một trên đường Phạm Văn Đồng, phát hiện 
một phụ nữ (không rõ lai lịch) mang theo giỏ xách đi xe máy chạy cùng chiều, cả nhóm điều 
khiển xe đuổi theo. Lúc này, Khôi chở Huy áp sát để Huy giật giỏ, nhưng người phụ nữ phát 
hiện sự việc đã rẽ vào khu nghỉ dưỡng khách sạn Amiana. Cả nhóm đành quay lại hướng 
Nha Trang. Khi chạy đến ngã ba Phạm Văn Đồng – Nguyễn Ngọc Thạch, Huy phát hiện 
thấy chị Nguyễn Minh Đăng (SN 1984, trú tổ 13 Đường Đệ, Vĩnh Hòa) điều khiển xe máy 
chạy ngược chiều hướng Nha Trang – Bãi Tiên có mang một giỏ xách có dây đeo chéo 
ngang người. Huy liền ra hiệu cho cả nhóm quay xe lại. Khi đến trước nhà số 171 Phạm 
Văn Đồng, Anh điều khiển xe máy áp sát bên trái xe máy của chị Đăng để Huy ngồi sau 
dùng tay phải giật giỏ xách chị Đăng đang mang trên người (bên trong gồm: 3 thẻ ATM, 1 
giấy CMND, 1 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Minh Đăng, 1 điện thoại di động hiệu 
OPPO và số tiền 1,8 triệu đồng). 
 Do không giật được giỏ xách nên Huy đã kéo chị Đăng ngã xuống đường, sau đó 
Anh chở Huy chạy ra hướng Bãi Tiên – Lương Sơn. Do xe của Khôi bị hỏng nên cả nhóm 
đã mang vào chòi hoang để cất giấu. Sau đó, cả nhóm chạy về quán Internet trên đường Vân 
Đồn, đến chiều cùng ngày tất cả đi về nhà. Chị Đăng được người dân đưa đi cấp cứu tại 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đến ngày 22/5/2016 thì nạn nhân tử vong. 
 Đối với Lê Trương Gia Huy (sinh ngày 18/7/2012) thời điểm phạm tội chưa đủ 14 
tuổi, nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có công văn đề nghị Công an TP Nha 

http://soha.vn/cuo%CC%81p.html
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Trang lập hồ sơ đưa Huy vào trường giáo dưỡng. Ngày 14/7/2016, TAND TP Nha Trang đã 
ra quyết định về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Huy vào trường giáo dưỡng. 
 

THÔNG TIN KINH TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT 
 
 

011. Nguyễn Chung. Ám ảnh kẹt xe, Nha Trang tổ chức lại giao thông trên tuyến 
đường ven biển /Nguyễn Chung //Báo Thanh niên. – Ngày 19 tháng 2. – Năm 2019. – 
Số 50 (8459). – Tr.A. 
Nội dung chính:  
 Mục tiêu là tăng khả năng thông hành trên các tuyến đường, nhằm tránh ùn tắc giao 
thông trong thành phố. UBND TP.Nha Trang vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án 
tổ chức giao thông trên địa bàn TP đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Một trong 
những mục tiêu của phương án là ăng khả năng thông hành trên các tuyến đường, tránh ùn 
tắc giao thông trong thành phố.  
 Những năm gần đây, kẹt xe, tắc đường  tại Nha Trang diễn ra phổ biến, ảnh hưởng 
không nhỏ đến du lịch và việc đi lại của người dân. Trong đó, đường Trần Phú - tuyến 
đường ven biển Nha Trang, là khu vực thường xuyên xảy ra kẹt xe.  
 Ông Tuấn, 57 tuổi, ở P.Lộc Thọ (TP.Nha Trang) than thở: “Vài năm trước, kẹt xe, ùn 
tắc giao thông trên tuyến đường này thường chỉ xảy ra vào dịp lễ, tết. Nay thì hầu như ngày 
nào cũng có. Quá nhiều xe du lịch lưu thông trên tuyến đường này, trong khi các tòa nhà 
cao tầng lại liên tục “mọc” lên. Tuyến đường ngày càng trở nên chật chội. Ra đường nhiều 
khi như ra trận vậy”. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch 
Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết: “Nha Trang đi lại ngày càng khó khăn, do lượng xe rất 
đông, tạo áp lực lớn lên các tuyến đường trung tâm, nhất là đường Trần Phú. Khách sạn 
nhiều thì xe đón trả khách nhiều. Xe nhiều thì phải chật chội, ùn tắc. Chỉ cần có một xe du 
lịch quay đầu thì gần như chắn ngang đường, “kẹt” 
đường".  
Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GTVT tỉnh 
Khánh Hòa, cho biết hiện nay lượng khách đến Nha 
Trang rất đông. “Đặc sản” của du lịch Nha Trang là 
biển đảo nên các phương tiện đưa đón khách chủ yếu 
tập trung dọc tuyến đường ven biển. Mỗi ngày có hàng 
ngàn phương tiện từ 16 chỗ trở lên đưa đón, vận 
chuyển khách du lịch hoạt động trên các tuyến đường 
trung tâm thành phố. Phương tiện giao thông tăng cao, 
trong khi hầu hết các tuyến đường ở Nha Trang được 
đầu tư từ lâu, mặt đường nhỏ, nên dễ gây ùn tắc giao 
thông.  
Cấm ô tô trên 29 chỗ  
Đây là một trong những nội dung được đưa ra trong 
phương án tổ chức giao thông trên địa bàn TP đến năm 
2020 và định hướng đến năm 2025 vừa được UBND TP.Nha Trang phê duyệt.  
Theo đó, cấm toàn bộ ôtô khách trên 29 chỗ chạy trên đường Trần Phú (cả hai hướng trên 
đoạn từ ngã ba Trần Phú - đường Xóm Cồn đến đoạn giáp đường Hoàng Diệu, vào các giờ 
cao điểm (từ 6 giờ 30 đến 8 giờ và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30).  

 

 Thiếu bãi đỗ xe 
Hiện nay, khu vực trung tâm 
TP.Nha Trang không có bãi đỗ xe 
quy mô lớn. Chủ yếu vẫn tồn tại 
các bãi giữ xe tạm thời, chưa đáp 
ứng nhu cầu số lượng xe lớn như 
hiện nay.  
UBND tỉnh Khánh Hoà đã giao 
trách nhiệm cho Sở GTVT thực 
hiện 4 bãi đỗ xe và phê duyệt quy 
hoạch thêm 3 khu vực làm bãi đỗ 
xe cho thành phố.  

   

https://thanhnien.vn/thoi-su/ngay-ket-xe-kinh-hoang-o-mien-tay-csgt-phat-nuoc-mien-phi-tan-tay-nguoi-dan-1050444.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/xe-tai-hong-gay-un-tac-giao-thong-mang-xa-hoi-don-sap-cau-1015214.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/nhac-lai-vu-chat-chem-o-nha-trang-thu-tuong-noi-ai-cho-phep-lam-dieu-do-1052262.html
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Đối với ôtô khách từ 16 chỗ đến 29 chỗ, vào các giờ cao điểm trên, các xe chạy trên đường 
Trần Phú theo hướng lưu thông từ nam cầu Trần Phú về cảng Nha Trang, buộc rẽ phải vào 
đường Lê Thánh Tôn để đi theo các đường bên trong xuống hướng đường Hoàng Diệu.  

Lượng xe lớn khiến tuyến đường Trần Phú luôn chật chội 
ẢNH: NGUYỄN CHUNG 
Ngoài ra, quy định cấm dừng, đỗ với tất cả xe ô tô thực hiện như sau: đoạn từ nam cầu Trần 
Phú đến ngã ba đường Trần Phú - Nguyễn Bỉnh Khiêm (cấm dừng, cấm đỗ); đoạn từ ngã ba 
đường Trần Phú - Nguyễn Bỉnh Khiêm đến ngã ba đường Trần Phú - Phan Chu Trinh (cấm 
đỗ); đoạn từ ngã ba đường Trần Phú - Phan Chu Trinh đến ngã ba Trần Phú - Nguyễn Thi 
(cấm dừng, cấm đỗ); đoạn từ ngã ba Trần Phú - Nguyễn Thi đến ngã ba Trần Phú - Nguyễn 
Thị Minh Khai (cấm đỗ); đoạn từ ngã ba Trần Phú - Nguyễn Thị Minh Khai đến ngã ba đường 
Vòng Núi Chụt (cấm dừng, cấm đỗ).  
Tất cả quy định trên có hiệu lực thực hiện từ ngày 1.2.2019. Dự kiến, từ ngày 1.3.2019, thực 
hiện cấm hẳn xe ô tô trên 29 chỗ lưu thông trên đường Trần Phú, sau khi các tuyến đường 
trung tâm TP được kết nối với hệ thống mạng đường sân bay cũ và mạng đường phía tây Lê 
Hồng Phong đang hoàn thiện, đưa vào sử dụng.  
 

Nhiều tuyến đường một chiều 
Theo phương án tổ chức giao thông trên địa bàn TP.Nha Trang đến 
năm 2020 và định hướng đến năm 2025, từ ngày 1.4.2019, sẽ tổ chức 
giao thông một chiều bắt buộc đối với ô tô tại 7  cặp tuyến đường song 
song, gồm: Hồng Bàng - Bạch Đằng, Huỳnh Phúc Kháng - Võ Trứ, 
Mạc Đĩnh Chi - Trần Bình Trọng, Trịnh Phong - Lê Đại Hành, Mê Linh 
- Nguyễn Hữu Huân, Ngô Đức Kế - Ngô Thời Nhiệm, Nguyễn Trung 
Trực - Lê Quý Đôn nối Bùi Thị Xuân.  
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012. Nhiệt Băng. Cty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân: Bán nhà 
ở xã hội trái quy định cho người nước ngoài / Nhiệt Băng // Báo Lao động. - Ngày 19 
tháng 2. - Năm 2019. - Số 36 (11192). - Tr. 4: ảnh. 
Nội dung chính: 

Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (gọi tắt là Công 
ty Hoàng Quân) đã tự ý bán 7 căn hộ nhà ở xã hội (NOXH) theo giá thương mại cho người 
nước ngoài và 4 căn khác cho người Việt Nam nhưng mang quốc tịch nước ngoài tại Dự án 
NOXH Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa).  

Đối tượng mua nhà không đủ điều kiện, vẫn bán 
Hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư trong hoạt động đầu tư xây dựng, bán và cho thuê 

nhà ở xã hội tại Dự án NOXH Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải ( HQC Nha Trang) vừa được 
UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ ra tại bản kết luận thanh tra.  

Theo đó, Dự án NOXH Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải có vốn đầu tư hơn 500 tỉ đồng. 
Quy mô công trình 20 tầng, với tổng số căn hộ 1.002 căn ( trong đó 610 căn NOXH đã bán 
hết; 184 căn bán theo giá thị trường; 203 căn cho thuê và 7 khu thương mại đã bán hết).Tính 
đến tháng 10.2018, dự án chậm tiến độ 20 tháng so với chấp thuận đầu tư đã được UBND 
tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.  

 

 
Công ty Hoàng quân thu tiền bán NOXH vượt quá 70% giá trị căn hộ là không đúng 

quy định (616 trường hợp đã bán căn hộ, Công ty Hoàng quân đã thu đủ hoặc gần đủ 100 
%giá trị căn hộ); thu tiền đặt cọ thuê NOXH vượt quá 50%giá trị căn hộ (11 trường hợp trên 
tổng số 203) là không đúng quy định của Chính phủ. Việc Công ty Hoàng Quân không trình 
hồ sơ thẩm định giá bán, giá thuê NOXH làm cơ sở ký hợp đồng bán nhà, mà sử dụng giá tự 
công bố là vi phạm Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định 100/2015 của Chính phủ.  

Dù Sở Xây dựng đã trả lời về việc tổ chức. cá nhân nước ngoài không được mua, 
thuê mua căn hộ chung cư tại dự án NOXH, nhưng Công ty Hoàng Quân vẫn tự ý bán 
NOXH giá thương mại cho người nước ngoài, vi phạm quy định về đối tượng và điều kiện 
được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49 và Điều 51 Luật Nhà ở 
năm 2014; Điều 75, Nghị định 99/2015 của Chính Phủ. 7 căn hộ NOXH được bán theo giá 
thương mại là người nước ngoài. 4 căn khác bán cho người Việt Nam nhưng mang quốc tịch 
nước ngoài mua.  

Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Khánh Hòa cũng xác định Công ty Hoàng Quân 
đã không trung thực trong việc cung cấp hồ sơ nghiệm thu phần móng công trình, làm hồ sơ 
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để Sở Xây dựng xác nhận dự án đủ điều kiện mở bán trong khi chưa có văn bản chấp thuận 
nghiệm thu phần móng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, chủ đầu tư dự án 
này không báo cáo đầy đủ bằng văn bản tổng số căn hộ đã bán, cho thuê, để Sở Xây dựng 
biết và kiểm tra. Cụ thể, Công ty Hoàng Quân đã bán 698 hợp đồng bán nhà trước khi được 
Sở Xây dựng kiểm tra hoàn thành việc xây dựng phần móng. Sau khi ký hợp đồng mua bán, 
cho thuê, Công ty Hoàng Quân không lập đầy đủ danh sách các đối tượng đã mua, thuê về 
Sở Xây dựng để công bố công khai và lưu trữ theo quy định.  

Đề nghị thu hồi nhà ở xã hội 
Dự án NOXH Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải là “điểm nóng” ở tỉnh Khánh Hòa trong 

nhiều năm qua. Không nhận được nhà theo đúng cam kết mà chỉ là lời hứa lèo hết lần này 
đến lần khác của Công ty Hoàng Quân. Năm 2018, hàng trăm cư dân nhiều lần treo băng 
rôn, cầu cứu chính quyền.Nhiều người sau khi đóng tiền mua nhà phải đi ở nhà thuê, không 
được chủ đầu tư hỗ trợ đầy đủ và đúng hạn. UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã đề nghị cơ 
quan chức năng có thẩm quyền thu hồi NOXH và buộc hoàn trả bên mua số tiền mua 
NOXH tại dự án này; đồng thời buộc hoàn trả lại phần chênh lệch và bồi thường thiệt hại 
(nếu có) theo quy định.  

UBND tỉnh cũng đã yêu cầu Công ty Hoàng Quân có trách nhiệm thanh toán tiền lãi 
phạt chậm tiến độ theo hợp đồng, tiền hỗ trợ tiền thuê nhà. Chi nhánh Công ty Hoàng Quân 
tại Nha Trang phải thực hiện bàn giao căn hộ cho khách hàng theo đúng cam kết. Công ty 
Hoàng Quân lập đầy đủ danh sách các đối tượng đã mua, thuê về Sở Xây dựng để công bố 
công khai và lưu trữ theo quy định. Chủ đầu tư dự án này phải báo cáo đầy đủ bằng văn bản 
tổng số căn hộ đã bán, cho thuê, để Sở Xây dựng biết và kiểm tra.  

Theo yêu cầu của chính quyền tỉnh, các đơn vị và cá nhân có liên quan quản lý dự án 
phải tiến hành rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án phát triển NOXH sử dụng 
nguồn vốn ngoài ngân sách. Các hành vi của chủ đầu tư như kinh doanh bất động sản mà 
bất động sản đó không đủ điều kiện; bán NOXH giá thương mại cho người nước ngoài; thu 
tiền mua bất động sản hình thành trong tương lai vượt quá tỉ lệ phần trăm giá trị hợp đồng 
theo quy định…chỉ bị UBND tỉnh đề nghị xử phạt vi phạm hành chính.  
 
013. Thái Thịnh. Đề nghị thu hồi nhà ở xã hội của dự án / Thái Thịnh // Báo Tuổi trẻ. - 
Ngày 19 tháng 2. - Năm 2019. - Số 41 (9294). - Tr. 8. 
Nội dung chính: 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận thanh tra đối với Công ty cổ phần tư 
vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân). Theo đó phát hiện hàng 
loạt sai phạm tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư Bắc Vĩnh Hải (P.Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) 
do Công ty Hoàng Quân làm chủ đầu tư. Dự án khởi công từ tháng 4-2015 trên diện tích 
hơn 10.800m2với tổng vốn đầu tư 500 tỉ đồng. Theo hợp đồng ký kết, dự án sẽ bàn giao căn 
hộ cho khách hàng vào tháng 12 - 2016, nhưng đến tháng 10 -2018 ( thời điểm thanh tra) dự 
án còn trong giai đoạn hoàn thiện, chậm tiến độ 20 tháng so với chấp thuận đầu tư đã được 
phê duyệt.  

Theo kết luận thanh tra, Công ty Hoàng Quân vi phạm về điều kiện bán nhà ở xã hội 
là ký hợp đồng bán nhà ở xã hội khi chưa xây xong phần móng nhà theo quy định. Ngoài ra, 
công ty còn vi phạm một số nội dung quy định về trình tự thủ tục bán và cho thuê nhà ở xã 
hội; vi phạm quy định về đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội; 
bán nhà ở xã hội giá thương mại cho người nước ngoài; thu tiền bán nhà xã hội vượt quá 
70% giá trị căn hộ; thu tiền đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội vượt quá 50 %giá trị căn hộ là 
không đúng theo quy định… 
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Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Bắc Vĩnh hải, TP Nha Trang   Ảnh: Thái Thịnh 

 
Từ những sai phạm trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị xử lý vi phạm hành chính  

Công ty Hoàng Quân về các hành vi: Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không 
đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định; bán nhà ở xã hội giá thương mại cho người 
nước ngoài; thu tiền của bên mua bất động sản hình thành trong tương lai vượt quá tỉ lệ 
phần trăm giá trị hợp đồng.  

Về biện pháp khắc phục hậu quả, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị cơ quan có  thẩm 
quyền thu hồi nhà ở xã hội và buộc Công ty Hoàng Quân hoàn trả cho bên mua số tiền mua 
nhà ở xã hội; buộc công ty hoàn trả phần chênh lệch và bồi thường thiệt hại (nếu có).  

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Công ty Hoàng quân có trách nhiệm thanh toán 
tiền lãi phạt chậm tiến độ theo hợp đồng, tiền hỗ trợ thuê nhà cho khách hàng và cam kết 
khác giữa chủ đầu tư với khách hàng mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư 
Bắc Vĩnh Hải.  

 
014. Nhiệt Băng. Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Không để xảy ra khiếu 
nại phức tạp / Nhiệt Băng // Báo Lao động. - Ngày 22 tháng 2. - Năm 2019. - Số 39 
(11195). - Tr. 3. 
Nội dung chính: 

Ngày 21.2, tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội 
nghị “Triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn 
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020”. Phó Thủ tướng 
yêu cầu không để xẩy ra tình trạng khiếu nại phức tạp trong công tác giải phóng mặt bằng 
tại dự án này.  

Dự án trọng điểm quốc gia 
Bộ GTVT cho biết, đây là dự án trọng điểm quốc gia được thực hiện theo Nghị quyết 

số 52 (ngày 22.11.2017) của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn 
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Vì vậy, Bộ GTVT 
đề xuất Phó Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh có dự án đi qua không phải thực hiện thủ tục trình 
HĐND các tỉnh thông qua danh mục dự án có thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, rừng 
phòng hộ, rừng đặc dụng.  

Theo Bộ GTVT, trước mắt, tuyến cao tốc sẽ được đầu tư 11 dự án đường bộ cao tốc 
(3 dự án đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước và 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP 
(đối tác công tư) với tổng chiều dài 654km, tổng mức đầu tư khoảng 118.176 tỉ đồng, đi qua 
địa phận 13 tỉnh, bao gồm: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 
Trị, Thừa Thiên -Huế, Khánh Hòa, Ninh thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang và Vĩnh 
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Long. Đối với 8 dự án theo hình thức PPP, đến nay, Bộ GTVT đã hoàn thiện hồ sơ mời sơ 
tuyển và lấy ý kiến các bộ, ngành. Đơn vị tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cơ bản đã hoàn thành báo 
cáo rà soát hồ sơ mời sơ tuyển.Dự kiến tháng 8.2019, Bộ GTVT sẽ thẩm định, phê duyệt kết 
quả sơ tuyển và lựa chọn 5 nhà thầu có điểm sơ tuyển cao nhất để tổ chức đấu thầu. 

TheoThứ  trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông có 
khối lượng giải phóng mặt bằng (GPMB) rất lớn, với tổng kinh phí khoảng 12.401 tỉ đồng, 
diện tích thu hồi khoảng 4.835ha, tái định cư khoảng 3.763 hộ và di dời các công trình hạ 
tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi GPMB. Tính đến ngày 31.10.2018, Bộ GTVT đã hoàn 
thành phê duyệt 11/11 dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía 
Đông.  

Không để xảy ra khiếu nại phức tạp 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, dự án 

thực hiện được là khát vọng của dân tộc. Người dân sẽ được đi trên con đường tốt hơn, môi 
trường đầu tư cũng được cải thiện…Theo Phó Thủ tướng, trong thời gian qua, kết cấu hạ 
tầng giao thông của Việt Nam đã đạt được những kết quả rất quan trọng, cải thiện bộ mặt hạ 
tầng giao thông của chúng ta. Tuy nhiên, việc phát triển kết cấu hạ tầng nói chung và hạ 
tầng giao thông nói riêng nhưng vẫn chưa vừa lòng người dân. Hạ tầng cao tốc của cả nước 
ta cũng đã đạt được những kết quả nhưng vẫn thiếu hụt và còn chậm so với sự phát triển của 
các nước. 

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp 
chỉ đạo các dự án và làm tốt tuyên truyền, vận động người dân trong công tác GPMB(giải 
phóng mặt bằng) “Phải làm tốt công tác GPMB, không vì công tác này mà làm ảnh hưởng 
đến tiến độ dự án” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Phó Thủ tướng cho biết, các dự án sẽ được 
minh bạch, phải lựa chọn được nhà đầu tư đủ năng lực và có tâm huyết; các hạng mục dự án 
sẽ được đấu thầu, đấu giá công khai, minh bạch. Các vướng mắc tại dự án, các bộ, ngành và 
địa phương nhanh chóng trình Chính phủ xem xét, điều chỉnh bổ sung, đặc biệt là những 
vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chịu trách nhiệm 
kiểm tra, chỉ đạo các ban quản lý dự án cung cấp kịp thời tài liệu cần thiết và tiến độ thực 
hiện dự án, cũng như kế hoạch phân bổ vốn cho công tác GPMB; cắm mốc GPMB, mốc lộ 
dưới đã được phê duyệt để quý III có thể khởi công một số dự án. Phó Thủ tướng cũng đề 
nghị Bộ GTVT phối hợp với các địa phương để đảm bảo tiến độ dự án; tháo gỡ các vướng 
mắc trong quá trình thực hiện trong từng giai đoạn để báo cáo Thủ tướng Chính phủ…” 
Không để xẩy ra tình trạng khiếu nại phức tạp khi GPMB” - Phó Thủ tướng chỉ đạo. 
 
015. Nhiệt Băng. Xử lý bức tường trái phép ở Khánh Hòa: Thay vì tháo dỡ, doanh 
nghiệp xin gia cố bức tường / Nhiệt Băng // Báo Lao động. - Ngày 26 tháng 2. - Năm 
2019. - Số 42 (11198). - Tr. 4. 
Nội dung chính: 

Nhận lệnh tháo dỡ bức tường khổng lồ trái phép MSE tại dự án Khu biệt thự nghĩ 
dưỡng Đồi Xanh Nha Trang, Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang lại có đơn xin “cứu xét”, 
đồng thời phản ứng về việc chính quyền tỉnh Khánh Hòa ra thông báo phong tỏa toàn bộ tài 
sản tại các ngân hàng.  

Tháo dỡ thủ công, phải huy động 6.000 lượt xe chở đất, đá 
Ngày 11.2, Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang (gọi tắt là Công ty Đồi Xanh) ký 

biên bản thỏa thuận chuyển quyền sử dụng đất và nhà trên đất đối với 6/11 hộ dân sát tường 
chắn trái phép khổng lồ MSE tại dự án Khu biệt thự nghĩ dưỡng Đồi Xanh (đường Nguyễn 
Xiển, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa). Giá thỏa thuận là 22-23 triệu đồng/m2đất ở 
và 21 triệu đồng/m2 đất nông nghiệp / quy hoạch giao thông.5 hộ dân còn lại cũng đã thống 
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nhất giá nhưng yêu cầu đưa tiền tạm ứng trước mới ký biên bản thỏa thuận. Trong văn bản 
xin cứa xét lệnh cưỡng chế tháo dỡ mới đất, bà Lê Thị Tú Anh - Giám đốc Công ty Đồi 
Xanh mong muốn UBND tỉnh và Sở Xây dựng đồng thuận phương án khắc phục và gia cố 
tường chắn thay cho việc tháo dỡ tường chắn, theo đó Công ty sẽ tiến hành ký hợp đồng 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất với tất cả 11 hộ dân sát tường chắn và 
giải tỏa toàn bộ nhà dân sát tường chắn để tiến hành thi công, gia cố tường chắn thép 
phương án được Sở Xây dựng thẩm định. Hiện nay tất cả các hộ dân đều mong muốn nhận 
được tiền đền bù để đi mua nhà mới, không muốn phải đi ở nơi khác trong thời gian tháo dỡ 
tường chắn 12 tháng.Vì sau khi tháo dỡ tường chắn xong, họ cũng không yên tâm ở lại bên 
cạnh tường chắn đá hộc mới. 

“ Chúng tôi đã biết việc xây dựng tường chắn MSE khi chưa được điều chỉnh giấy 
phép là sai nên phải chấp hành quyết định tháo dỡ tường chắn của UBND tỉnh Khánh Hòa 
ban hành. Tuy nhiên, chúng tôi mong lãnh đạo tỉnh cứu xét cho chúng tôi, cho phép thay 
phương án khắc phục và gia cố tường chắn bằng taluy giật cấp. Phương pháp này bảo đảm 
an toàn, kịp thời gian và không gây ô nhiễm môi trường” - bà Tú Anh cho hay.  

Lý giải lý do, bà Anh cho rằng do tường chắn MSE được thi công từ dưới thấp lên 
cao (12m), từng lớp đất 40cm trải một lớp lưới dưới địa HDPE dài 12m nên khi tháo dỡ 
bằng phương pháp thủ công từng lớp một từ trên cao xuống dưới thấp. Lượng mưa suốt 3 
tháng qua đã làm đất nén chặt và kết sâu vào lớp lưới địa kỹ thuật HDPE hơn. Ngoài ra, do 
công tác công trình hạ tầng khác đã thi công bên trên phần lưới đã trải (12m) như tường 
chắn MSE số 3, hệ thống móng cọc của 15 biệt thự đơn lập, hệ thống ống nước, điện 
ngầm…Muốn tháo dỡ tường chắn số 4 phải đập bỏ toàn bộ các công trình này gây lãng phí 
rất lớn. bên cạnh đó, do tháo dỡ bằng phương pháp thủ công với khối lượng đất đá hơn 70 
nghìn mét vuông nên thời gian tháo dỡ không thể làm nhanh được. Tất cả phải huy động 10 
xe múc, 10 xe ben chở đất và hơn 100 lao động nhưng phải làm thủ công vì phải tháo dỡ 
từng lớp một song song với đập phá các công trình xây dựng. Tổng thời gian tháo dỡ từ 10-
12 tháng xuyên qua mùa mưa bão tháng 10-2019. Do vậy việc tháo dỡ tường chắn MSE sẽ 
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của toàn bộ dân cư sát tường chắn 
và xung quanh dự án. Ngoài ra, với hơn 6.000 lượt xe ben chở đất đá ra khỏi công trường 
khi tháo dỡ trong mùa khô và mùa mưa sẽ làm ách tắc giao thông bởi lòng đường Nguyễn 
Xuển chỉ có 10m, trong khi mật độ giao thông con đường này rất cao.  

Phản ứng việc phong tỏa tài sản 
Ngày 18.11, UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện 

pháp khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng sai phép tại dự án Khu biệt thự nghĩ 
dưỡng Đồi Xanh Nha Trang . UBND tỉnh buộc Công ty Đồi xanh phải tháo dỡ toàn bộ công 
trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp tại dự án này. Sau đó, UBND tỉnh 
Khánh Hòa tiếp tục Sở xây dựng làm việc thống nhất với Sở tài chính trong việc triển khai 
thực hiện phong tỏa tài sản của Công ty Đồi Xanh tại các ngân hàng, để đảm bảo toàn bộ 
kinh phí thực hiện tháo dỡ công trình tường chắn đất xây dựng sai giấy phép được cấp vì chi 
phí tháo dỡ Công ty Đồi Xanh chịu trách nhiệm chi trả sau này.  

Về vấn đề này, bà Tú Anh cho rằng: “Chúng tôi kinh doanh nhiều ngành nghề và làm 
không chỉ dự án ở Nha Trang, sao lại yêu cầu phong tỏa toàn bộ các tài khoản cho dự án 
đang cưỡng chế. Ngoài ra yêu cầu phong tỏa để thực hiện số tiền cụ thể bao nhiêu cũng 
chưa xác định được, tại sao lại có thông báo triển khai thực hiện phong tỏa tài khoản các 
ngân hàng. Rõ ràng đây là thông báo quá vội vàng, có tác dụng “bóp” doanh nghiệp”.  
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THÔNG TIN QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG 

 
016. Minh Trường. Trồng cây đầu xuân ở Trường Sa / Chùm ảnh của Minh Trường // 
Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 11 tháng 2. - Năm 2019.. – Số 20778. – Tr. 2: ảnh. 
Nội dung chính:  
 Đầu xuân mới Kỷ Hợi 2019, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên quần đảo Trường 
Sa thi đua lao động sản xuất, trồng thêm nhiều cây để giữ màu xanh cho đảo và tạo cảnh 
quan xanh, sạch, đẹp. 
 Những cây xanh được trồng trên đảo phần nhiều là bàng quả vuông, phong ba, bão 
táp, phi lao…thích hợp với nắng gió Trường Sa. Ở những đảo nổi như Sơn Ca, Nam Yết, 
Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Trường Sa Lớn còn có thêm một số loại cây ăn 
quả khác như: Dừa, đu đủ, bưởi, cam… cùng nhiều loại rau xanh. Những hình ảnh tại lễ ra 
quân trồng cây đầu xuân của cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sơn Ca được phóng viên Báo Quân 
đội nhân dân ghi lại, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

 

Lễ ra quân trồng cây đầu năm được tổ chức trang trọng trong công viên Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp. 
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Các cụm chiến đấu tổ chức trồng cây. 
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Đưa cây vào vị trí. 
 
017. Lê Hải. Xuân về bên cánh sóng ra-đa / Ký họa của họa sĩ Lê Hải // Báo Quân đội 
nhân dân. – Ngày 12 tháng 2. - Năm 2019.. – Số 20779. – Tr. 5: hình vẽ. 
Nội dung chính:  
 Chúng tôi đến Trạm Ra-đa 67 (Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng 
không-Không quân) khi mùa xuân đã về với cán bộ, chiến sĩ nơi đây. 
 Và cũng như Bộ đội Phòng không-Không quân trên mọi miền Tổ quốc, các cán bộ, 
chiến sĩ Trạm Ra-đa 67 vừa vui xuân, vừa làm tốt nhiệm vụ canh trời Tổ quốc...  

 
Chỉ huy đơn vị trao đổi thông tin với các bộ phận về tình hình trên không. 
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Cán bộ, chiến sĩ phân tích tín hiệu trên hệ thống máy tính. 

 

 
Kíp trực Sở chỉ huy Trạm Ra đa 67 theo dõi các vật thể bay trên không.  
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Các chiến sĩ làm nhiệm vụ canh trực với thiết bị quan sát mắt. 

 

 
Ca trực giữa trời xuân. 

 
018. Nguyễn Văn Chung. Tết của bộ đội canh trời ở Trường Sa / Nguyễn Văn Chung // 
Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 13 tháng 2. - Năm 2019.. – Số 20780. – Tr. 2. 
Nội dung chính:  
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 Cùng với quân dân cả nước công tác tổ chức vui xuân, đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi 
2019 của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân đang làm 
nhiệm vụ trên đảo Trường Sa cũng được chuẩn bị chu đáo và diễn ra rộn ràng, sôi nổi. 
 Tại Đội bảo đảm kỹ thuật sân bay Trường Sa (Sư đoàn 370), hệ thống băng cờ, khẩu 
hiệu, đèn màu, bàn thờ Tổ quốc... trong hội trường được trang hoàng lộng lẫy. Trung úy 
Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội bảo đảm kỹ thuật sân bay Trường Sa, cho biết: “Được 
sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội, đời sống vật 
chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết năm nay được cải thiện đáng kể. Hệ thống 
doanh trại, nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ và 
vững chắc. Bộ đội đều xác định quyết tâm và đón Tết vui tươi, an toàn hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao”. 
 Lần thứ hai ra công tác và đón Tết ở Trường Sa, Thiếu tá QNCN Trịnh Đức Thành, 
nhân viên Trạm nguồn thông tin (Đội bảo đảm kỹ thuật sân bay Trường Sa), chia sẻ: Hơn 20 
năm phục vụ trong quân đội, với tôi, những năm tháng làm việc, công tác tại Trường Sa để 
lại nhiều ấn tượng, kỷ niệm đẹp và hình ảnh khó quên. Tết ở Trường Sa, tuy cách xa đất 
liền, xa gia đình nhưng ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Trong những ngày xuân, chúng tôi 
cũng có đầy đủ hương vị Tết quê nhà. Đêm Giao thừa, cả đơn vị quây quần bên nhau cùng 
đàn, cùng hát và nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết qua sóng 
truyền hình…”. 
 Tại Phòng Hồ Chí Minh ở Trạm Ra-đa 11, Trung đoàn 292 (Sư đoàn 377), không khí 
xuân tràn ngập. Bàn thờ Tổ quốc, ảnh Bác, mâm ngũ quả và câu đối..., nhắc nhở cán bộ, 
chiến sĩ đơn vị "Vui xuân mới không quên nhiệm vụ". Với bàn tay khéo léo của cán bộ, 
chiến sĩ, cây hoa mai, cây quất được “chế tác” từ cây si, cây dương trông thật bắt mắt. Binh 
nhất Trần Linh Chiêu, trắc thủ ra-đa, Trung đội Ra-đa (quê xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, 
tỉnh Đồng Nai), bộc bạch: "Em rất vinh dự được đón Tết ở Trường Sa. Tuy nhớ nhà, nhớ 
người thân nhưng chúng em cảm thấy ấm áp bởi sự quan tâm, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cả 
vật chất lẫn tinh thần của cán bộ, chỉ huy đơn vị”. 
 Năm nay, hầu hết anh em ở Trạm Ra-đa 11 đều lần đầu ăn Tết ở Trường Sa, nhưng 
100% cán bộ, chiến sĩ đều yên tâm, phấn khởi và xác định tốt trách nhiệm và hoàn thành các 
nhiệm vụ được giao. Trong những ngày Tết, cùng với duy trì nghiêm nề nếp chế độ canh 
trực SSCĐ, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí vui tươi, lành mạnh như: Giao 
lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian...Đại úy Hồ Phi Chiến, Chính 
trị viên Trạm Ra-đa 11, cho biết: “Năm nay, cán bộ, chiến sĩ đón Tết trong tâm thế phấn 
khởi, bởi lẽ,  năm 2018, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, nhất là nhiệm vụ 
SSCĐ, quản lý vùng trời. Tình hình đơn vị ổn định, trạm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết 
thắng”. 
 
019. Mai Đông. Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức các ban bay huấn luyện đầu 
năm 2019 / Mai Đông, Văn Thi // Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 18 tháng 2. - Năm 
2019.. – Số 20785. – Tr. 3. 
Nội dung chính: 
 Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức các ban bay huấn luyện đầu năm 2019. Do 
làm tốt công tác chuẩn bị và hợp đồng chặt chẽ với đơn vị bạn, nên các ban bay đều đạt chất 
lượng cao. Cụ thể, ngày 15-2, Trung đoàn 920 đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra; kết quả 
huấn luyện bay được 12 lần/chuyến, 8 giờ 57 phút, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không có 
hỏng hóc phát sinh. Trước đó, ngày 14-2, Trung đoàn 910 và Trung đoàn 915 cũng đã tổ 
chức thành công ban bay cán bộ với kết quả hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Từ đầu năm 
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2019 đến nay, Trung đoàn 920 đã tổ chức huấn luyện bay được 6 ban với 95 lần/chuyến, 67 
giờ 29 phút, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 
 
020. Hoàng Việt. Trường Sĩ quan Thông tin vừa tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ học 
kỳ 2 năm học 2018-2019 / Hoàng Việt // Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 28 tháng 2. - 
Năm 2019.. – Số 20795. – Tr. 3. 
Nội dung chính: 
 Trường Sĩ quan Thông tin vừa tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ học kỳ 2 năm học 
2018-2019. Hội nghị đã tiến hành sơ kết học kỳ 1, triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 
2018-2019; quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2019 của Tư lệnh Binh chủng 
Thông tin liên lạc và một số quy định mới trong công tác giáo dục-đào tạo năm 2019. Tại 
hội nghị, cán bộ, giảng viên tham gia tập huấn được cán bộ Bộ tư lệnh 86 và Cục Tác chiến 
điện tử giới thiệu chuyên đề “Sự phát triển trang bị kỹ thuật, phương thức tác chiến điện tử 
của Quân đội ta và quân đội một số nước; biện pháp phòng, chống tác chiến của địch đối 
với hệ thống thông tin liên lạc” và “Một số công tác tham mưu tác chiến của ngành gắn với 
cuộc diễn tập đối kháng tác chiến không gian mạng”... 
 
 

THÔNG TIN Y TẾ  
 
* Y tế 
 
021. Nhiệt Băng. Vụ bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa 
không chi trả trợ cấp thủ thuật: Lạ lùng cách xử lý khiếu nại / Nhiệt Băng // Báo Lao 
động. - Ngày 16 tháng 2. - Năm 2019. - Số 34 (11190). - Tr. 4. 
Nội dung chính: 

Khiếu nại lần 2 của bà Vũ Thị Thu Thủy công tác tại Khoa Bệnh người cao tuổi, 
Bệnh viên Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng (BVYHCT-PHCN) tỉnh Khánh Hòa về 
việc bệnh viện này không chi trả trợ cấp thủ thuật đã được Sở y tế kết luận. Nhận định khiếu 
nại của bà Thủy “có phần đúng” nhưng không ai bị xử lý trách nhiệm. Không chỉ vậy, cách 
tính thu nhập tăng thêm có dấu hiệu bất minh tại bệnh viện này cũng không được xử lý rốt 
ráo.  

Bất minh bạch cách tính tăng thêm? 
Ngày 25.12.2018,Tổ xác minh khiếu nại của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa vừa lập biên 

bản đối thoại xử lý khiếu nại của bà Vũ Thị Thu Thủy (nhân viên Khoa Bệnh người cao tuổi 
của Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng (YHCT-PHCN) tỉnh Khánh Hòa) về 
vụ việc bệnh viện này không chi trả trợ cấp thủ thuật. 

Theo biên bản đối thoại, qua kiểm tra Quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm của BV, Tổ 
xác minh khiếu nại của Sở Y tế nhận thấy, tiêu chí tính thu nhập tăng thêm của BV chưa căn 
cứ cụ thể vào sự đóng góp của nhân viên làm tăng nguồn thu đơn đơn vị theo quy định tại 
điểm b, khoản 3.2, mục VIII của Thông tư 71 (ngày 9.8.2006) của Bộ Tài chính: "Việc chi 
trả thu nhập tăng thêm cho từng người lao động trong đơn vị (lao động trong biên chế và lao 
động hợp đồng từ 1 năm trở lên) theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và đảm bảo nguyên 
tắc người nào có hiệu suất công việc cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi thì 
được trả nhiều hơn (cụ thể ở đây là những nhân viên trực tiếp thực hiện các thủ thuật 
YHCT-PHCN làm tăng nguồn thu cho đơn vị)". 

Tại biên bản làm việc, ông Lê Văn Thành - Chánh Thanh tra Sở Y tế cho rằng, hệ số 
thu nhập tăng thêm của Bệnh viện phải xem lại, không phải so sánh người làm nhiều, người 
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làm ít, mà phải xem xét trên hiệu suất công việc, góp phần tăng thu nhập tăng thêm cho đơn 
vị theo đúng Thông tư 71. Ông Trần Minh Nam - Phó trưởng phòng KH-TC (Sở Y tế) cũng 
đồng tình: "Cần phải xem xét lại cách tính thu nhập tăng thêm của đơn vị". Theo ông Nam, 
nội dung này đã được Sở Y tế nhắc Bệnh viện YHCT-PHCN nhiều lần qua các cuộc kiểm 
tra, duyệt quyết toán. 

Ngày 21.12.2017, Bệnh viện YHCT-PHCN tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức 
(CBVC) năm 2018 và thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công 
của Bệnh viện. Tại mục 17 (chi thu nhập tăng thêm) của quy chế trên, nêu rõ: "Tổng thu 
nhập tăng thêm hàng tháng được trích 30% chia đều cho người lao động, còn 70% chia theo 
hệ số".Cho rằng không đủ thời gian chi trả thủ thuật theo quy định, nên BV YHCT-PHCN 
tỉnh Khánh Hòa đưa nguồn tiền này vào nguồn thu chung của bệnh viện và được chi cho 
toàn thể CBVC trong phần thu nhập tăng thêm. 

Theo đó, hệ số thu nhập tăng thêm được phân chia cho người lao động ngoài tiền 
lương, dựa vào các tiêu chí: Trình độ công việc đang đảm nhiệm, trách nhiệm công tác, thời 
gian làm việc trong ngành, hiệu quả công việc và số ngày làm việc thực tế. 

Thu nhập tăng thêm theo tháng được tính: Hệ số thu nhập tăng thêm = trình độ + 
trách nhiệm + thâm niên + độc hại + hệ số kiêm nhiệm (nếu có). Từ đó, tiền thu nhập tăng 
thêm bằng hệ số thu nhập tăng thêm nhân hệ số công việc chia cho ngày lao động trong 
tháng, rồi nhân số ngày thực làm việc. Thu nhập tăng thêm theo năm bằng tổng thu nhập 
tăng thêm từng tháng chia cho số tháng làm việc. 

Ông Nguyễn Minh Hiếu là Giám đốc Bệnh viện YHCT-PHCN tỉnh, đồng thời là bác 
sĩ chuyên khoa II. Với các tính tiền thu nhập tăng thêm như trên, thì không khó để trả lời 
cho câu hỏi: "Tiền thu nhập tăng thêm vào túi ai nhiều nhất?". Tại hội nghị CBVC năm 
2019, cách tính thu nhập tăng thêm như trên vẫn được “giữ nguyên công thức”. Như vậy thì 
bất cập mà Tổ xác minh khiếu nại của sở y tế đề cập trong biên bản đối thoại được đưa ra 
làm gì? 

Khiếu nại có phần đúng nhưng không ai bị xử lý  
Ngày 28.12.2018, ông Bùi xuân Minh - Giám đốc  Sở Y tế Khánh Hòa ra quyết định 

giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Vũ Thị Thu Thủy. Tuy vậy, tại quyết định giải quyết khiếu 
nại lần 2 của bà Vũ Thị Thu Thủy. Tuy vậy, tại quyết định này, cách tính thu nhập tăng 
thêm “chưa căn cứ cụ thể vào sự đóng góp của nhân viên làm tăng nguồn thu đơn đơn vị 
theo quy định” lại không được đề cập đến. Ông Minh nhận định, nội dung khiếu nại của bà 
Thủy có phần đúng, vì thực tế từ năm 2015 đến nay, BV YHCT-PHCN không chi trả tiền 
trợ cấp thủ thuật cho bà Thủy nói riêng và cho toàn thể nhân viên BV nói chung.  

Tuy nhiên, ông Minh cho rằng việc BV này không chi tiền trả phụ cấp thủ thuật cho 
bà Thủy là phù hợp, vì các thủ thuật mà bà Thủy thực hiện tại BV chưa đáp ứng đủ thời gian 
theo quy định tại khoản 3 và khoản 4, Điều 3, Thông tư 50 của Bộ Y tế. bà Thủy khiếu nại 
“có phần đúng” thì tại sao việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện như thế nào 
lại không hề được nhắc đến(?). Cũng tại quyết định giải quyết khiếu nại lần 2, ông Minh yêu 
cầu bà Thủy “xem xét lại khiếu nại của mình”. 
 
* Môi trường 
 
022. Chung tay làm sạch bải biển Khánh Hòa / K.Anh // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 17 tháng 
2. - Năm 2019. - Số 39 (9292). - Tr. 13. 
Nội dung chính: 

Từ ngày 14 đến 20-2, nhóm bạn trẻ tại Nha Trang đã cùng các tình nguyện viên là 
các bạn trẻ người nước ngoài ( nhóm tình nguyện viên yêu môi trường có tên Scuba) cùng 
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tổ chức hoạt động làm sạch bãi biễn tại Vĩnh Lương, Lương Sơn, Khánh Hòa. Họ kêu gọi 
bạn bè qua facebook mang theo bao đựng, đeo găng tay bắt tay vào việc.  

Chị Nguyễn Thị Thu Hồng ở Nha Trang đã tham gia nhặt rác cùng các bạn nước 
ngoài cho biết: “Tò mò hỏi lý do, các bạn ấy chỉ cười và nói “chúng tôi yêu biển, biển Việt 
Nam rất đẹp cần phải bảo vệ”. Thật ra sau khi hỏi các bạn ấy xong mình cũng chột dạ lắm 
chứ.Sáng nay tranh thủ đến dọn cùng các bạn mới thấy sự phũ phàng của việc vứt rác bừa 
bãi.Thực tế mùi nặng quá khiến mình nôn chảy cả nước mắt. Nhìn các bạn đang dọn rác mà 
thầm cảm ơn và trân trọng” . Trên trang facebook cá nhân của mình, chị Hồng cũng kêu gọi 
bạn bè tham gia và chia sẽ đến nhiều người cùng biết góp phần làm sạch bãi biễn quê 
hương.  
 

THÔNG TIN GIÁO DỤC 
 
 
023. Trần Huỳnh. Chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2019: Sáng nay (24-2) 
tư vấn tại Khánh Hòa / Trần Huỳnh // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 24 tháng 2. - Năm 2019. - 
Số 46 (9299). - Tr. 19. 
Nội dung chính: 

7h30 sáng nay 24-2, chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2019 sẽ tiếp tục được 
tổ chức tại Trường ĐH Khánh Hòa (số 1 Nguyễn Chánh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). 15 
thành viên ban tư vấn là chuyên gia tư vấn đến từ Vụ Giáo dục đại học, Tổng cục Giáo dục 
nghề nghiệp, các trường ĐH tại TP.HCM và đại diện các trường ĐH, CĐ địa phương sẽ cung 
cấp những thông tin mới nhất về quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019. 

  Ngoài ra, tại buổi tư vấn này còn có khoảng 29 gian tư vấn của các trường ĐH, CĐ 
với nhiều chuyên gia tuyển sinh, hướng nghiệp sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh 
trong kỳ tuyển sinh năm nay. 

Danh sách ban tư vấn tại Khánh Hòa 
1. Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - chuyên viên chính Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD-ĐT 
2. Ông Đào Trọng Độ - phó vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề 
nghiệp - Bộ Lao động - thương binh và xã hội 
3. PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM 
4. TS Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Kinh tế TP.HCM 
5. PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 
6. Thạc sĩ Hứa Minh Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - marketing 
7. Thạc sĩ Lê Văn Hiển - Phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM 
8. PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM 
9. TS Lê Thị Thanh Mai - Trưởng ban công tác sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM 
10. TS Phạm Tấn Hạ - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc 
gia TP.HCM) 
11. PGS.TS Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia 
TP.HCM) 
12. TS Lê Tuấn Lộc - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) 
13. Thạc sĩ Phùng Quán - Trưởng phòng thông tin truyền thông Trường ĐH Khoa học tự 
nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) 
14. TS Trần Viết Thiện - Trưởng khoa khoa học xã hội và nhân văn Trường ĐH Khánh Hòa 
15. Thượng tá, thạc sĩ Nguyễn Cảnh Tùng - Phó trưởng phòng đào tạo Học viện Hải quân 
(Bộ Quốc phòng) 
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024. Trần Huỳnh. Ngành y xét học bạ loại giỏi / Trần Huỳnh // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 25 
tháng 2. - Năm 2019. - Số 47 (9300). - Tr. 13. 
Nội dung chính: 

Gần 5.000 ghế được bố trí tại sân trường không còn một chỗ trống, trong khi khu vực 
gian tư vấn của 29 trường ĐH, CĐ cũng luôn trong tình trạng quá tải. Đó là thực tế đã diễn 
ra trong chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại trường ĐH Khánh Hòa sáng 24-2.  

 
Hơn 5.000 học sinh tỉnh Khánh Hòa đã đến tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh  hướng nghiệp sáng 24-2.  
                                                                                                                                                      Ảnh: Trần Quỳnh 
 

Chương trình do báo Tuổi Trẻ, Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), Tổng cục Giáo dục nghề 
nghiệp (Bộ Lao động - thương binh và xã hội), Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn Khánh Hòa và Trường 
ĐH Khánh Hòa phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup. 

Ngưỡng đầu vào ngành y khi nào công bố? 
Theo thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - chuyên viên chính Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), 

dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH năm nay có một số điểm đáng chú ý. Tất cả các trường sử dụng 
kết quả thi THPT quốc gia từ 1-3 môn đều phải xét tuyển theo quy trình của Bộ GD-ĐT công 
bố.Theo quy định của Luật giáo dục ĐH sửa đổi, năm 2019 bổ sung một đối tượng đối với lĩnh 
vực sức khỏe ở một số ngành cấp chứng chỉ hành nghề có quy định ngưỡng đảm bảo chất 
lượng đầu vào, giống như ngành sư phạm.Có thể phân thành hai nhánh, gồm học sinh xét 
tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia phải theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT (sẽ được công bố 
sau khi có kết quả thi THPT quốc gia). Còn nếu các trường xét tuyển theo kết quả học tập, theo 
dự thảo, một số ngành như y khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền, luật phải xét tuyển học sinh 
lớp 12 loại giỏi; các ngành còn lại loại khá trở lên. 

Trả lời thắc mắc chung của nhiều học sinh về thông tin quy định "muốn xét 
tuyển ngành y phải có học lực lớp 12 loại giỏi", PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi - Trưởng phòng 
đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM - giải thích: "Dự thảo về quy định này chỉ áp dụng đối 
với các trường xét tuyển bằng học bạ. Còn những trường xét tuyển bằng kết quả thi THPT 
quốc gia, thí sinh không cần phải có học lực loại giỏi". 

Băn khoăn về kỳ thi đánh giá năng lực 
"Theo tìm hiểu của em, thí sinh không được đăng ký quá ba nguyện vọng (NV) vào 

cùng khối ngành của các trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM.Vậy em có thể đăng ký ba NV 
vào khối ngành kinh tế và NV thứ tư đăng ký vào ngành khoa học xã hội được không?" - một 
nữ sinh thắc mắc. Về việc này, TS Phạm Tấn Hạ - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) - giải đáp: ĐH Quốc gia TP.HCM quy định thí sinh 

http://tuoitre.vn/nganh-y.html
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được chọn vào các trường thành viên có cùng một tổ hợp xét tuyển với kết quả đó không quá 
ba NV. Điều này có nghĩa thí sinh có thể chọn ba ngành ở ba trường thành viên."Việc xét 
tuyển theo thứ tự ưu tiên của thí sinh khi đăng ký xét tuyển. Nếu thí sinh đã trúng tuyển NV 
nào rồi sẽ không được xét tiếp các NV còn lại.Vì vậy, thí sinh thích ngành nào nhất cần đưa 
lên NV1" - thầy Hạ tư vấn.Khá nhiều học sinh quan tâm đến kỳ thi đánh giá năng lực.Theo các 
chuyên gia, để làm bài thi năng lực này, thí sinh không cần phải học thêm bất cứ môn học 
nào.Những kiến thức cần khi làm bài được tích lũy trong quá trình học. Nội dung đề thi gói 
gọn trong kiến thức chương trình THPT."Năm nay, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tổ chức hai đợt 
thi đánh giá năng lực, thí sinh có thể dự thi cả hai đợt này để thêm cơ hội trúng tuyển.Hiện 
không có nơi nào tổ chức luyện thi kỳ thi này, cứ học tốt kiến thức phổ thông và thử sức với đề 
thi mẫu" - thầy Hạ khẳng định. 

Chia sẻ thông tin tuyển sinh vào các trường quân đội, thượng tá, thạc sĩ Nguyễn Cảnh 
Tùng - Phó trưởng phòng đào tạo Học viện Hải quân (Bộ Quốc phòng) - cho biết hiện nay hầu 
hết các trường quân đội đều tuyển sinh bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia.Thí sinh phải trải 
qua hai vòng sơ tuyển (thực hiện tại ban chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã, TP. Thí sinh 
đến đây để đăng ký và nhận hồ sơsơ tuyển) và xét tuyển (cùng lúc làm hồ sơ đăng ký dự thi 
THPT quốc gia).Các trường quân đội chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV1."Mặc dù các 
trường quân đội có nhiều chính sách ưu đãi cho sinh viên nhưng đây là những ngành đặc thù, 
các em phải thực sự có đam mê mới nên đăng ký xét tuyển" - Thượng tá Tùng khuyên. 
 
 

THÔNG TIN VĂN HÓA - THỂ THAO – DU LỊCH 
 
* Du lịch 
 
025. Thanh Trúc. Vụ “chặt chém” du khách ở Nha Trang: Cơ quan chức năng cam 
kết xử lý nghiêm / Thanh Trúc// Báo Tuổi trẻ. - Ngày 11 tháng 2. - Năm 2019. - Số 
33(9286). - Tr. 7:ảnh.  
Nội dung chính: 

 Liên quan đến thông tin nhà hàng Hưng Phát bị phản ánh "chặt chém" du khách vào 
mùng 3 tết (ngày 7-2), ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang - cho biết 
UBND TP đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức đoàn kiểm tra xác minh."Khi có kết quả 
xác minh tùy mức độ sai phạm của các đơn vị kinh doanh sẽ xử lý và không bao che" - ông 
Khánh nhấn mạnh. 

Theo ông Phạm Văn Hữu - quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa, 
cơ quan này đã lập đoàn kiểm tra để xác minh vụ việc.Trước đó ngày 9-2, đoàn kiểm tra của 
cơ quan này đã hai lần đến nhà hàng Hưng Phát, nhưng chỉ gặp một người tự xưng là bảo vệ 
nên chưa khai thác được thông tin gì."Chúng tôi chưa liên lạc được với chủ nhà hàng, gọi vào 
số máy ghi trên phiếu thanh toán thì bên kia nói nhầm máy nên chưa thể khẳng định được 
thông tin gì ngoài phiếu thanh toán đang lan truyền trên mạng xã hội" - ông Hữu nói.Ngoài ra, 
theo ông Hữu, cơ quan này cũng đang xác minh nhưng "chưa thể thông tin cụ thể cho báo chí" 
liên quan đến việc quán Tháp Bà Làng Chài (32-33 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ, TP 
Nha Trang) cũng bị tố đã tính tiền món ăn với giá "trên trời". 

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vào tối 7-2 (mùng 3 tết), nhà hàng Hưng Phát (86/5 
Trần Phú, TP Nha Trang) đã bị tố "chặt chém" khách hàng với tổng giá trị thanh toán hơn 9 
triệu đồng, trong đó chỉ riêng 3 phần trứng xào cà chua có giá 1,5 triệu đồng!Theo thông tin từ 
cơ quan chức năng, nhà hàng Hưng Phát đã được đổi chủ 3 lần, trong đó người chủ mới của 

http://tuoitre.vn/chat-chem.html
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nhà hàng này vừa nhận bàn giao vào ngày 2-2 (28 tết). Tuy nhiên sau khi tiếp nhận, chủ mới 
vẫn chưa trực tiếp điều hành mà giao tạm thời cho người quản lý mới (?). 

 

 
      Quán hải sản Tháp Bà Làng Chài, chiều 10-2                                                                          Ảnh: T.TRÚC 

 
Trong khi vụ nhà hàng Hưng Phát bị tố "chặt chém" du khách vẫn đang được cơ quan 

xác minh, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền một phiếu thanh toán, được ghi là của quán 
Tháp Bà Làng Chài cũng vào ngày 7-2 (mùng 3 tết) với gần 16,5 triệu đồng, trong đó món khổ 
qua xào được tính với giá 500.000 đồng/2 đĩa, mồng tơi xào 250.000 đồng/đĩa, su su 250.000 
đồng/đĩa...Nhiều người bức xúc cho biết quán Tháp Bà Làng Chài từng bị tố "chặt chém" trước 
đó nhưng không hiểu vì sao vẫn tồn tại, kinh doanh ở Nha Trang. 

 
026. Phan Lê. Vẫn còn tiếp tục kiểm tra, xác minh để xử lý hai nhà hàng chặt chém ở 
Nha Trang/ Phan Lê//Báo Thanh niên. – Ngày 11 tháng 2. – Năm 2019. – Số 42 (8451). 
– Tr.7. 
Nội dung chính: 
  “Hiện vẫn chưa xử lý được. Chúng tôi đang tiếp tục kiểm tra, xác minh, củng cố hồ 
sơ đầy đủ rồi mới xử lý”, ông Hữu quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh 
Hòa nói. Ngày 10.2, ông Phạm Văn Hữu, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh 
Khánh Hòa, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin nhà hàng chặt chém du khách, sáng 9.2, 
Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra nhà hàng 
Hưng Phát. 
 Tại thời điểm đoàn đến, nhà hàng chỉ có một nhân viên tên Huy, xưng là bảo vệ. Ông 
Huy nói không biết chủ nhà hàng tên gì, ở đâu vì nhà hàng này mới được sang nhượng cho 
chủ mới hồi trước tết. Đoàn kiểm tra liên lạc theo các số điện thoại trên phiếu thanh toán thì 
một số không liên lạc được, còn một số báo "nhầm máy". Những hôm sau nhà hàng đóng 
cửa nên đoàn đang kiểm tra giấy phép kinh doanh, xem chủ là ai để làm rõ vụ việc. Tiếp đó, 
cơ quan chức năng cũng đã làm việc tại nhà hàng Tháp Bà Làng Chài bị tố bán với giá quá 
cao, cụ thể: khổ qua xào giá 500.000 đồng cho 2 phần, mồng tơi giá 250.000 đồng/phần... 
và đã lập biên bản. “Hiện vẫn chưa xử lý được. Chúng tôi đang tiếp tục kiểm tra, xác minh, 
củng cố hồ sơ đầy đủ rồi mới xử lý”, ông Hữu nói. 

http://tuoitre.vn/chat-chem.html
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 Đây không phải lần đầu Nha Trang “mang tiếng” vì “chặt chém” du khách. Đầu năm 
2016, một nhà hàng trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bị tố “chém” một đĩa cơm rang chỉ có 
vài miếng mực và ít cọng ngò nhưng hét giá 150.000 đồng. Khách không hài lòng, phản ứng 
thì bị nhân viên nhà hàng hất đồ ăn vào người. Tháng 7.2018, một tài xế taxi chở 3 nữ du 
khách Hàn Quốc chỉ khoảng 2 km nhưng đòi khách trả tới 200.000 đồng. Các vụ việc trên 
sau đó đã được cơ quan chức năng vào cuộc, xử phạt. 
 

Gửi xe một đêm giá... 200.000 đồng? 
Trong khi dư luận còn bức xúc với thông tin hai nhà hàng “chặt 
chém” du khách, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền hình ảnh “giá 
gửi xe 1 đêm tại số 102 Trần Phú, Nha Trang là 200.000 đồng”. 
Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, cho biết: 
“Chúng tôi sẽ làm rõ thông tin nói trên để có hướng xử lý. Tuy nhiên, 
qua kiểm tra ban đầu thì thành phố không có bãi giữ xe nào tại địa chỉ 
trên”. 

 
027.Trần Đăng. Phạt kiểu... gãi ngứa/ Trần Đăng//Báo Thanh niên. – Ngày 13 tháng 2. 
– Năm 2019. – Số 44 (8453). – Tr.1. 
Nội dung chính: 
 Dư luận cho rằng, phạt như thế khác nào... gãi ngứa đối với những nhà hàng chuyên 
“chặt chém” khách du lịch. 

https://thanhnien.vn/author/tran-dang-714.html
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 Báo cáo với lãnh đạo TP.Nha Trang sáng 12.2, ông Trương Hải Đắc, quyền Đội 
trưởng Đội quản lý thị trường số 1 Nha Trang, cho biết nhà hàng Tháp Bà Làng Chài trên 
đường Phạm Văn Đồng (TP.Nha Trang) đã “chấp hành nghiêm” nộp phạt 750.000 đồng. 
 Dư luận cho rằng, phạt như thế khác nào... gãi ngứa đối với những nhà hàng chuyên 
“chặt chém” khách du lịch. Vì chỉ cần hai món “kêu thêm” - như cách phân bua của chủ nhà 
hàng Tháp Bà Làng Chài, gồm đĩa khổ qua xào 500.000 đồng và đĩa rau mùng tơi 250.000 
đồng là đủ tiền để nộp phạt, trong khi cả tờ hóa đơn kia lên đến trên 16 triệu, toàn những 
món bình dân nhưng giá cả thì “trên trời”. Cũng theo ông Đắc, khung hình phạt trên là chiếu 
theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí lệ phí, hóa đơn về 
hành vi không niêm yết giá, tại điểm a, khoản 1, điều 12 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP, sửa 
đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP. Còn chủ nhà hàng thì nói, do 
thu ngân quá vội nên ghi thiếu chữ “bò” vào hai món trên (tức khổ qua xào bò và mùng tơi 
xào bò) nên dư luận hiểu nhầm (!?). 
 Riêng nhà hàng Hưng Phát tại địa chỉ 86/5 Trần Phú thì cửa im ỉm khóa suốt từ hôm 
tờ hóa đơn có món trứng xào cà chua lên đến 500.000 đồng/đĩa được lan truyền trên mạng 
hôm mùng 3 tết đến nay. Dù được xác định là nhà hàng này không có giấy phép kinh doanh 
nhưng cơ quan chức năng không biết phạt ai đây khi chủ nhà hàng “đi vắng”! Hóa ra, tờ hóa 
đơn lên đến 9,2 triệu của nhà hàng này đã thành “quyết định” đóng cửa nhà hàng chứ chưa 
cần đến cơ quan quản lý thị trường. 
 Không phải đến những ngày tết vừa qua mới rộ lên câu chuyện “chặt chém” của một 
số nhà hàng ở Nha Trang mà từ vài năm nay, tình trạng trên đã xuất hiện. Từ chuyện con 
cua 4 lạng nhưng thực khách phải trả tiền 1,2 kg vì “dây cột càng cua” nặng 8 lạng, đến đĩa 
cơm rang lên đến 200.000 đồng rồi 2 đĩa bánh căn giá 250.000 đồng... tất cả đều được “xử 
lý nghiêm” như vụ bánh căn, hoặc “chìm xuồng” vì đổ qua đổ lại giữa các “đường dây 
nóng” như vụ con cua. 
 Tuy nhiên, tình trạng “xấu xí” trên đây vẫn không chấm dứt mà có dấu hiệu ngày 
càng nhiều, cả về mức độ lẫn số lượng quán vi phạm. Đó là chưa kể những quán chưa đến 
mức “chặt chém” nhưng giá vẫn “trời ơi” nhưng du khách không muốn phản ảnh. Tựu trung 
cũng vì xử phạt chỉ dừng ở mức... gãi ngứa mà ra! Phạt một nhà hàng “chặt chém” du khách 
như Tháp Bà Làng Chài mà chỉ có 750.000 đồng thì cả chủ quán lẫn cơ quan chức năng... 
đều vui vẻ chấp hành thôi. Vì mức phạt so với số lợi nhuận mà nhà hàng thu được từ việc 
“chặt chém” là chẳng bõ bèn gì. 
 Trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông, các vị lãnh đạo ở Nha Trang đều nói rất 
cứng rắn là “sẽ xử lý nghiêm”. Nhưng “nghiêm” mà có từng ấy tiền phạt thì khác nào tạo 
cho các nhà hàng lờn mặt, tiếp tục “chặt chém” du khách ? 
 
028. Phan Lê. Yêu cầu xử lý nghiêm nhà hàng 'chặt chém' du khách/Phan Lê//Báo 
Thanh niên. – Ngày 13 tháng 2. – Năm 2019. – Số 44 (8453). – Tr.4. 
Nội dung chính: 
 UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm liên quan đến vụ 
2 nhà hàng bị tố 'chặt chém' du khách, báo cáo trước ngày 14.2  
 Liên quan đến thông tin 2 nhà hàng bị tố “chặt chém” du khách, ngày 12.2, UBND 
tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn, đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với 
UBND TP.Nha Trang và các ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng 
quy định; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 14.2. Đồng thời, các sở ngành và 
UBND TP.Nha Trang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động kinh doanh phục 
vụ du lịch, nhất là hoạt động kinh doanh nhà hàng, gửi xe…; xử lý nghiêm các tổ chức, cá 
nhân vi phạm, đảm bảo quyền lợi khách du lịch. 

https://thanhnien.vn/author/phan-le-668.html
https://thanhnien.vn/author/phan-le-668.html
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Nhà hàng Hưng Phát chiều 12.2 vẫn đóng cửa 
ẢNH: PHAN LÊ 
 
 Cũng trong ngày 12.2, UBND TP.Nha Trang đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên 
quan về công tác kiểm tra, xử lý thông tin nhà hàng “chặt chém” du khách. 
 Ông Trương Hải Đắc, quyền Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 1 Nha Trang, cho 
biết đã xử phạt nhà hàng Tháp Bà Làng Chài (đường Phạm Văn Đồng) 750.000 đồng về 
hành vi không niêm yết giá tại địa điểm phải niêm yết giá, vì qua kiểm tra món “khổ qua 
xào” và “mùng tơi” không có trong thực đơn. Chủ nhà hàng nói các món trên khách yêu cầu 
nên nhà hàng đi mua về làm và “xào bò” với đĩa lớn, nhưng nhân viên tính tiền sơ ý "đánh 
nhanh" nên trên phiếu thiếu chữ "bò". Do thông tin về phiếu thanh toán lan truyền trên 
mạng, đoàn kiểm tra chưa liên lạc được đoàn khách du lịch nên chưa đủ cơ sở đấu tranh tiếp 
về các hành vi khác. 
 Đối với nhà hàng Hưng Phát (86/5 Trần Phú), qua xác minh ban đầu xác định nhà 
hàng chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hiện nhà hàng vẫn đóng cửa. Công an 
TP.Nha Trang cũng đã vào cuộc, phối hợp xác minh, làm rõ tính pháp lý liên quan đến nhà 
hàng này. 
 Trả lời Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh 
Hòa, cho biết hiện vẫn chưa xác định được các đoàn khách vào ăn tại 2 nhà hàng bị tố "chặt 
chém". Sở mới chỉ nắm thông tin ban đầu là ngày 7.2, nhóm khách Malaysia đến ăn uống tại 
nhà hàng Hưng Phát, nhóm khách Trung Quốc ăn uống tại nhà hàng Tháp Bà Làng Chài, 
nên đang tiếp tục xác minh số khách trên của công ty lữ hành nào, lưu trú ở đâu, để có thêm 
những thông tin cụ thể. Dịp tết, Sở đã công bố đường dây nóng (0947.528.000) nhưng 
không có nội dung nào phản ảnh về “chặt chém”. Bà Thanh nói thêm: “Vụ việc xảy ra, 
ngành du lịch rất bức xúc. Chỉ vì cái lợi trước mắt và nhận thức yếu kém mà một số cá nhân 
đã làm ảnh hưởng bộ mặt du lịch địa phương”. 
 Về thông tin có trường hợp hướng dẫn viên yêu cầu nhà hàng trích hoa hồng 20 - 
30% dẫn đến việc nhà hàng nâng giá, bà Thanh cho hay cũng đang làm rõ vấn đề này, nếu 
có sẽ xử lý đơn vị lữ hành và hướng dẫn viên theo quy định. 
 Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó chủ tịch UBND TP.Nha Trang, cho biết đã yêu cầu cơ 
quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc; các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu 

https://thanhnien.vn/thoi-su/vu-chat-chem-du-khach-o-nha-trang-mot-nha-hang-bi-phat-750000-dong-1050792.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/chao-400000-dong-quan-thap-ba-lang-chai-len-tieng-ve-phieu-tinh-tien-chat-chem-1050433.html
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UBND TP.Nha Trang về việc yêu cầu các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài việc niêm yết giá 
phải niêm yết cả số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng, để đảm bảo quyền 
lợi người tiêu dùng. 
 
029. Thanh Trúc. Vụ “chặt chém” du khách ở Nha Trang: Nhà hàng chưa có giấy 
phép kinh doanh / Thanh Trúc // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 13 tháng 2. - Năm 2019. - Số 
35(9288). - Tr. 5. 
Nội dung chính: 

Ngày 12-2, UBND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã chủ trì cuộc họp khẩn, liên quan 
đến nhiều vụ liên tiếp các cơ sở kinh doanh ăn uống tại TP Nha Trang bị tố “chặt chém” khách 
du lịch vừa qua. Tại cuộc họp, ông Trương Hải Đắc - quyền đội trưởng đội QLTT số 1 Nha 
Trang (thuộc Cục QLTT Khánh Hòa) - khẳng định nhà hàng Hưng Phát (đặt tại địa chỉ 86/5 
Trần Phú, TP Nha Trang) chưa đăng ký giấy phép kinh doanh. “Sẽ phạt 20-30 triệu đồng đối 
với nhà hàng Hưng Phát nếu như không đủ điều kiện kinh doanh ăn uống” – đại diện Trung 
tâm Y tế TP Nha Trang thông tin.  

Công an TP Nha Trang cho biết cũng đã chỉ đạo đội cảnh sát kinh tế vào cuộc, phối hợp 
với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ tính pháp lý liên quan đến nhà hàng Hưng Phát.  

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, đề nghị cơ quan liên quan 
tiếp tục khẩn trương xác minh, làm rõ và có báo cáo kết quả vụ việc trước UBND TP Nha 
Trang trước ngày 25-2 để TP báo cáo UBND tỉnh.  

 
 030. Nguyễn Đước. Quyết liệt với nạn “chặt chém”/ Nguyễn Đước// Báo Tuổi trẻ. - 
Ngày 13 tháng 2. - Năm 2019. - Số 35 (9288). - Tr. 9. 
Nội dung chính: 

Ba phần trứng chiên cà chua được tính giá 1,5 triệu đồng! Tin một nhà hàng ở TP Nha 
Trang, Khánh Hòa “chặt chém” khách du lịch vào chiều mùng 3 Tết khiến nhiều người bức 
xúc. Càng bức xúc hơn khi đến nay cơ quan chức năng còn đang điều tra ai là chủ nhà hàng! 

Làm sao không bực mình, không bức xúc khi với những món ăn thường ngày giá chỉ 
vài ba chục nghìn đồng lại được tính giá bạc trăm, bạc triệu? càng bức xúc hơn giữa mùa tết 
hàng quán nơi nơi tăng giá dịch vụ, kiểu tính giá trên trời vẫn diễn ra tương tự đây đó. Đến 
mức ai đi xe cũng canh cánh nỗi lo bị “chém” sau những bữa ăn.  

Giờ, mỗi du khách tự bảo vệ mình, chống lại tệ nạn  chặt chém” bằng nhiều cách. 
Chẳng hạn cần tìm hiểu thông tin về các quán ăn trước chuyến đi xa. Nhờ mạng xã hội, các 
“điểm đen” có biểu hiện “chặt chém” được khoanh vùng, chia sẽ thông tin. Vào quán ăn uống, 
nhiều người phải hỏi kỹ giá cả, có khi phải thỏa thuận những món ăn trước khi gọi lên bàn. 
Cũng có nhiều người lên tiếng tẩy chay những nhà hàng, cơ sở kinh doanh bát nháo có biểu 
hiện nâng giá quá mức. 

Nhưng tôi cho rằng để tái diễn tình trạng “chặt chém” du khách một phần do cơ quan 
chức năng, chính quyền địa phương vẫn làm chưa quyết liệt với các hành vi, vi phạm của các 
cơ sở dịch vụ, hàng quán. Xử phạt hành chính là chuyện đương nhiên, nhưng quan trọng hơn 
là phải có giải pháp quản lý, ngăn ngừa tình trạng này. Tỉnh thành nào làm được chuyện này sẽ 
là điểm đến thân thiện thu hút du khách.  

Tình trạng “chặt chém” ở TP Vũng Tàu từng là nỗi sợ của du khách. Gần đây, với sự 
vào cuộc quyết liệt và mạnh tay của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần quyết 
liệt, mạnh tay hơn đối với nạn “chặt chém” như cách một số địa phương khác đã làm. Được 
vậy, tôi tin rằng nạn “chặt chém” trong các mùa lễ hội, tết và “chặt chém” du khách sẽ giảm, 
giảm tiếng xấu cho người Việt và du lịch Việt.  
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031. Mai Châu. Khoanh vùng nơi “chặt chém” khách du lịch: Xử lý tận gốc để giữ gìn 
hình ảnh du lịch Việt Nam  / Mai Châu, Minh Thi // Báo Lao động. - Ngày 13 tháng 2. - 
Năm 2019. - Số 31 (11187). - Tr. 1,6. 
Nội dung chính: 

Bước vào mùa du lịch lễ hội, cũng là mùa “chăt chém” du khách, nhiều người tự 
hỏi vì sao những vụ việc nổi cộm chỉ xẩy ra ở một số địa phương? Và đầu năm nay, 
Nha Trang trở thành một “điểm nóng” khi liên tiếp có không ít vụ “chặt chém” khách 
du lịch từ vài năm trở lại. 

“ Chặt chém” không  kể lý do 
Dịp Tết Nguyên đán vừa qua tại, Nha Trang, dân mạng đưa lên hóa đơn “chém” 

khách du lịch nước ngoài 9,2 triệu đồng cho một bữa ăn bình dân nhiều rau hơn thịt cá. Hiện 
vụ việc còn đang được đội kiểm tra liên ngành làm rõ, song có thể thấy, tình trạng nâng giá 
cao gấp nhiều lần dịp tết và phân biệt khách địa phương và khách từ nơi xa đến với hai mức 
giá rất đáng báo động. 

Tiếp đó dân mạng lại hoảng hồn với hóa đơn 16,5 triệu đồng của thực khách ăn tại 
quán Tháp Bà Làng Chài (TP. Nha Trang) ngày mồng 3 Tết với món rau khổ qua xào 
500.000 đồng/đĩa, mồng tơi xào 250.000 đồng/ đĩa. Quán Tháp Bà Làng Chài từng bị tố 
“chặt chém” trước đó nhưng vẫn tồn tại như thường tại đây. 

Nhiều người cho rằng, dù hiện tượng “chặt chém” du khách chỉ chiếm một phần rất 
nhỏ trong tổng số hàng triệu cơ sở làm du lịch trên cả nước, song “con sâu làm rầu nồi 
canh”, một khi tin xấu loang ra thì ảnh hưởng không nhỏ đến bức tranh du lịch toàn cảnh. 
Thực tế cho thấy đa số các địa phương như Đà Lạt, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu…chưa 
làm nghiêm tới cùng, hoặc mức phạt quá nhẹ nên chẳng răn đe được ai. Việc xử phạt 7 triệu 
đồng một hãng tãi vì tài xế ‘chém” 700.000 đồng cho 6 km ở Đà Nẵng cách đây 2 năm cũng 
cho thấy việc phạt mới chỉ dừng ở mức “gãi nhẹ” cho có lệ.  

Từ vụ việc này, không ít chuyên gia du lịch cho rằng, ở một số địa phương, khách lẻ 
bị chặt là chuyện thường, nhưng khách đoàn bị “trấn lột” theo kiểu trên trời thì hơi lạ. Các 
công ty du lịch đàng hoàng sẽ ký hợp đồng, chuyển khoản  rạch ròi chứ không được tự động 
tăng giá. Những công ty đàng hoàng không cho khách ăn tự túc ; còn nếu ăn tự túc thì sẽ 
khuyến cáo và không đưa vào những nhà hàng như thế…Vì vậy du khách cũng nên chọn 
mặt gửi vàng khi đi với những công ty du lịch uy tín.  

Cơ quan chức năng chưa làm đến cùng 
Một doanh nghiệp cho rằng, nếu muốn làm đến cùng thì cả thanh tra Sở Du lịch, Ban 

quản lý thị trường và lãnh đạo địa phương đều có thể làm được.  
Chẳng hạn, phạt 100 lần tiền chênh lệch với mức giá “cắt cổ”, rút giấy phép kinh 

doanh của cơ sở ăn uống đó vĩnh viến. Thứ hai, đối với cán bộ quản lý thị trường, thanh tra 
Sở du lịch, nếu bị xảy ra chuyện làm xấu mặt du lịch địa phương thì sẽ bị mất chức. Còn đối 
với các công ty đưa khách vào, hướng dẫn viên cũng bị rút giấy phép, hay tài xế cũng không 
được hành nghề.  

Việc quy trách nhiệm cũng cần thiết đối với lãnh đạo chính quyền địa phương khi để 
chuyện ‘chặt chém” du khách xẩy ra trên địa bàn.Chỉ cần làm như thế thì không ai dám tái 
phạm cả.“Tuy nhiên, dường như không ai chịu làm, hoặc đổ thừa là do chưa có quy định cụ 
thể.Không có quy định thì mình ra quy định. Hơn nữa, mọi dịch vụ phải được niêm giá công 
khai; những ngày lễ, tết có thể tăng giá trong khuôn khổ quy định 
( tăng từ 10-15 %). Chỉ cần kiên quyết xử lý tình trạng này không còn xảy ra”  - ông 
Nguyễn Văn Mỹ - Chủ tịch Lửa Việt Tours, nhấn mạnh. Ông Đặng Thanh Tùng  - Giám 
đốc Công ty lữ hành Nesprld Travel - cho hay, “chặt chém” khách du lịch là hành vi cần 
phải  lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm khắc bởi nó làm ảnh hưởng quá lớn đến hình ảnh du 
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lịch Việt Nam. Đặc biệt tình trạng lừa đảo, phân biệt khách Tây  khách ta vẫn còn nhiều nơi 
tiếp diễn rất cần được các cơ quan chức năng xử lý kịp thời và triệt để hơn.  

“Tôi cho rằng, việc cảnh báo tới du khách về những dịch vụ nhất là vào mùa cao 
điểm là chưa đủ. Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm khắc các cơ sở dịch vụ làm ăn chớp 
nhoáng,  làm mất hình ảnh du lịch Việt Nam. Gần đây nhất, vụ nhà hàng Hưng Phát ở Nha 
Trang thanh toán hóa đơn 9 triệu cho những món ăn bình dân, đó là điều rất khó chấp nhận 
đối với một ngành du lịch. 

Cơ quan chức năng cần thiết phải đưa ra những quy chế chặt chẽ, không chỉ khi vi 
phạm rồi mới phạt hành chính, để rồi cơ sở kinh doanh vẫn tiếp tục hoạt động, mà cần có 
biện pháp mạnh tay hơn. Tôi cho rằng, một số văn bản ban hành yêu cầu xử lý nghiêm, 
kiểm tra chặt chẽ…dường như chỉ là lý thuyết, vì trên thực tế nếu xử lý nghiêm thì chắc 
chắn sẽ không có tái phạm. Như vậy rõ ràng, cơ quan chức năng vẫn chưa có sự quyết liệt 
cụ thể bởi nếu đã thực hiện đúng thì chắc chắn, tình trạng “chặt chém” sẽ không còn nữa”-  
ông Thanh Tùng nhấn mạnh.  
 
032. Huỳnh Văn Thông. Nha Trang 1 và 2/ Huỳnh Văn Thông // Báo Thanh niên. – 
Ngày 24 tháng 2. – Năm 2019. – Số 55 (8464). – Tr.7. 
Nội dung chính: 
 Đón được một chiếc taxi sau gần cả giờ đồng hồ chờ ở đường Trần Phú (Nha Trang), 
tôi và cả nhà mừng rơn. Càng mừng hơn nữa khi anh lái xe vui vẻ thông báo, vì nghe khách 
nói giọng Nha Trang nên mới mở đồng hồ taxi tính tiền. Còn bằng không, sẽ là chạy theo 
giá thỏa thuận!? 
 

 
Kẹt xe thường xuyên xảy ra trên đường ven biển Trần Phú (TP.Nha Trang) 

ẢNH: NGUYỄN CHUNG 
 Nha Trang làm du lịch 
 Giá thỏa thuận tức là giá cao hơn bình thường. Nói cho nhanh là giá “chặt chém”. 
Một cuốc xe ngắn trong nội thành Nha Trang chỉ vài cây số có thể sẽ hét giá hai trăm ngàn. 
Anh lái xe không ngại kể: “Hai trăm không đi thì thôi, cho chờ đến tết Công-gô. Ngày 
thường khách láo lắm. Ngày tết hét giá cho chừa”. 
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Cuốc xe của tôi sáu lăm ngàn. Tự vui vì mình không lọt bẫy “chặt chém” của anh lái xe 
đồng hương. Nhưng rồi cứ băn khoăn mãi chuyện anh lái xe thản nhiên tuyên bố chuyện 
“chặt chém” du khách như thể một phương cách hợp tình hợp lý để trả đũa chuyện khách 
khó tính những ngày thường. Cái sự thản nhiên ấy đáng nói hơn gấp nhiều lần so với con số 
chênh lệch về giá tiền. Tôi bỗng liên hệ cái sự thản nhiên ấy với những vụ hàng quán “chặt 
chém” du khách đầy tai tiếng ở Nha Trang mà báo chí từng phản ánh. Khi những người làm 
dịch vụ sắm cho mình cái lối nghĩ thản nhiên “chặt chém” khi có cơ hội, thì đó rõ ràng là 
biểu hiện của sự tàn phá môi trường nhân văn do tác động quá tải của du lịch. 
 Mà Nha Trang quá tải thật. Đến mức bạn bè tôi ở Nha Trang nói vui, đặc sản Nha 
Trang bây giờ là nhà cao tầng và xe 45 chỗ. Những khúc đường nhỏ và ngắn gần biển ngày 
xưa giờ chen chúc các khu nhà cao tầng. Khúc đường Nguyễn Thị Minh Khai quê mùa ngày 
nào giờ như thể một con phố trung tâm Sài Gòn, ngộp thở với nhà cao tầng, xe 45 chỗ chen 
chúc chạy, mỗi lần có chiếc rẽ là để lại một đám kẹt xe phía sau. Mấy đứa cháu trong nhà 
thì luôn nhắc mỗi lần tôi định đi đâu đó, là đừng ra phía đường biển để tránh dính kẹt xe. 
Tôi hẹn bạn bè quen đến ăn sáng ở một quán cà phê. Gọi được món thì đã là may, đến nỗi 
tôi phải tự mình đứng dậy đi tìm lấy đũa muỗng mà tự phục vụ. Cà phê sáng hóa cà phê 
trưa. Lớp cũ hẹn gặp, tôi có nhã ý hẹn các bạn ra quán, nhưng nghe từ các bạn ấy thông điệp 
của dân thổ địa: “Ra quán mấy ngày lễ tết là dính chặt chém ngay”. 
 Có cái quán bánh căn nho nhỏ bên lề đường Lê Đại Hành, có menu song ngữ tiếng 
Việt tiếng Hoa hẳn hoi. Nhìn giá bán cái muốn ngất luôn. Ôi trời, chắc là cô chủ quán quen 
bán cho khách Trung Quốc, nên chẳng mấy bận tâm đến lời bình giá của khách Việt. 
 Nha Trang 2 
 Người Nha Trang chính gốc dường như có xu hướng dịch về phía tây thành phố để 
sinh sống, để sinh hoạt. Coi như có một Nha Trang 2 hình thành ở phía tây trục đường Lê 
Hồng Phong. Còn phía đông thì “nhường” cho Nha Trang 1 làm du lịch. Có một Nha Trang 
2 vẫn còn đủ bình yên để sống. Bữa tối của gia đình tôi ở một nhà hàng phía tây thành phố 
nhẹ nhõm và thoải mái, không chen lấn xô bồ, không giá cả “chặt chém” chộp giật. 
 Coi như đó là sự tái phân bố dân cư của thành phố ven biển này trước làn sóng phát 
triển du lịch. Làn sóng ấy đặt ra một thách thức lớn về quản lý quy hoạch và đô thị ở thành 
phố nhỏ ven biển nam Trung bộ này. Nha Trang 1 đang đối mặt với tương lai rõ ràng của 
một đô thị “nén”, chật chội và xô bồ, chịu tác động dữ dội của làn sóng du lịch, đẩy giá cả 
lên cao ngất, đẩy đường sá vào cảnh kẹt xe, đẩy dịch vụ vào cảnh quá tải, đẩy không gian 
phố biển vào cảnh ngộp thở nhà cao tầng. Và đáng nói hơn, đó có thể sẽ là nơi dung dưỡng 
những kịch bản biến đổi tính cách nhân văn của người dân địa phương khi họ bước vào kinh 
tế dịch vụ trong cảnh xô bồ. 
 Nha Trang 1 hay Nha Trang 2 xét cho cùng đó là chuyện bình thường của yêu cầu 
phát triển quỹ đất và tái phân bố cư trú trong bối cảnh du lịch phát triển. Nhưng liệu từ đó 
có dẫn đến kịch bản phân hóa “người Nha Trang 1” hay “người Nha Trang 2” hay không 
mới là vấn đề nên suy nghĩ. Dù được hưởng chút lợi từ cái sự ứng xử dễ thương của anh lái 
xe taxi biết loại trừ người đồng hương Nha Trang ra khỏi trò chơi “chặt chém”, tôi vẫn cứ 
băn khoăn suốt về cái sự thản nhiên tuyên bố “chặt chém” của anh lái xe. Lời tuyên bố như 
thể một biến đổi thích nghi hợp thời cuộc của tính cách con người trong thời du lịch Nha 
Trang phát triển. 
 Cái sự biến đổi thích nghi hợp thời cuộc ấy liệu có là một chỉ báo cho sự biến đổi 
nhân văn đáng lo lắng trong tính cách vui vẻ, hòa đồng, dễ thương và thiệt tình của người 
Nha Trang ngày nào? 
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033. Nhiệt Băng. Bắt tay nâng giá tour 4 đảo ở Nha Trang: Cục Cạnh tranh và bảo vệ 
người tiêu dung đề nghị báo cáo / Nhiệt Băng // Báo Lao động. - Ngày 27 tháng 2. - 
Năm 2019. - Số 43 (11199). - Tr. 4. 
Nội dung chính: 
 

 
Du khách đi tour đảo ở vịnh Nha Trang, Khánh Hòa         Ảnh: PV 

 
Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dung (Bộ Công Thương) vừa có văn bản yêu 

cầu Hiệp hội Du lịch Nha Trang  - Khánh Hòa cung cấp thông tin về việc các doanh nghiệp 
du lịch ký kết nâng giá tour 4 đảo ở Nha Trang.  

Theo văn bản, vừa qua báo chí phản ánh vào chiều 20.2, Hiệp hội Du lịch Nha Trang 
- Khánh Hòa tổ chức hội nghị ký kết, công bố giải pháp nâng cao chất lượng giá tour đảo 
trên vịnh Nha Trang; trong đó có việc ký thỏa thuận giữa các doanh nghiệp để thống nhất 
điều chỉnh giá tour đi thăm 4 đảo tại vịnh Nha Trang. 

Việc này, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị Hiệp hội Du lịch Nha 
Trang - Khánh Hòa báo cáo, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan hội nghị trên nhằm 
phục vụ công tác quản lý cạnh tranh (như lý do, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự), 
nội dung các doanh nghiệp tham gia hội nghị đàm phán, thống nhất, biên bản thống nhất nội 
dung hội nghị. 

Trước đó vào chiều 20.2, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức lễ ký 
cam kết, thống nhất nâng giá bán tour đảo ghép trên vịnh Nha Trang (thường được gọi là 
tour 4 đảo) với sự tham gia của 10 doanh nghiệp. Theo đó, khách du lịch đi bằng tàu gỗ có 
giá vé 250.000 đồng/khách, tăng 100.000 - 150.000 đồng/khách. Khách đi bằng ca nô bao 
phí tham quan giá 450.000 đồng/khách, tăng 100.000 đồng/khách. 

Ngoài ra, các tour kết hợp khai thác đảo đều tăng giá ít nhất 100.000 đồng/khách như 
tour trọn gói tham quan bằng tàu gỗ và lặn biển, tour tham quan bằng tàu gỗ và đi bộ dưới 
biển, tour ca nô và lặn biển, tour ca nô và đi bộ dưới biển. Mức giá mới sẽ được các doanh 
nghiệp đăng ký tại Sở Tài chính và áp dụng chính thức từ ngày 1.3.2019.Tại hội nghị trên, 
các doanh nghiệp còn cam kết không bán khuyến mại làm giá tour hạ dưới mọi hình 
thức.Ngoài giá nhận đã được thỏa thuận, không được giảm giá đoàn, khách lẻ xuống cảng 
mua tour trực tiếp; kiên quyết không phá giá. 

Tour 4 đảo Hòn Mun, Hòn Một, Hòn Tằm và Hồ Cá Trí Nguyên được hình thành 
nhiều năm qua ở biển Nha Trang.Thế nhưng, tour này rơi vào tình cảnh loạn giá, khiến du 
khách hết sức bức xúc.Giá tour các doanh nghiệp không đồng nhất (từ 150.000 - 200.000 
đồng, không bao gồm vé vào các điểm tham quan), thậm chí tour của cùng 1 doanh nghiệp 
nhưng mua tại các điểm khác nhau lại có giá khác nhau. 
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034. Đình Cương. Khách Hàn đổ về phố biển / Đình Cương // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 28 
tháng 2. - Năm 2019. - Số 50 (9303). - Tr.1: ảnh. - (Chuyên trang Khánh Hòa). 
Nội dung chính: 

Tháng cuối năm 2018, đánh dấu một kỷ lục mới của du lịch Khánh Hòa, khi du khách 
Hàn Quốc đổ về Nha Trang tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. 

 

 

Các bãi biển đón nhận lượng lớn du khách đến từ Hàn quốc    - Ảnh : Nguyên Vũ 

Ông Kim Dae Hwan - Đại diện Công ty Hanjin Travel, cho biết cùng với lợi thế về 
thiên nhiên, các sản phẩm dịch vụ du lịch ở Nha Trang hiện nay đã đáp ứng tốt yêu cầu của 
khách Hàn Quốc. "Người Hàn Quốc đặc biệt thích du lịch nghỉ dưỡng ở biển.Nha Trang có khí 
hậu ôn hòa, các bãi biển đẹp, cuộc sống khá yên bình, nên rất thích hợp với nhu cầu của du 
khách Hàn Quốc"- ông Kim nói. 

Lượng khách Hàn Quốc tăng vọt 
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết đầu 

năm 2019, du lịch Khánh Hòa đón nhận tin vui khi lượng khách Hàn Quốc đến Nha Trang 
tăng vọt. Hiện lượng khách Hàn đã vươn lên xếp thứ ba sau Trung Quốc và Nga. Điều đặc biệt 
hơn nữa là trong khi lượng khách Trung Quốc và Nga chỉ tăng nhẹ thì khách Hàn Quốc trong 
cả năm 2018 tăng gấp đôi năm trước đó. 

 
Nguồn: Sở du lịch tỉnh Khánh Hòa 

Anh Phan Nhật Tân - Đại diện một công ty du lịch, cho biết các năm trước đa số các 
công ty chỉ bán tour cho khách Nga và Trung Quốc.Thời gian gần đây thường bán được nhiều 
tour cho khách Hàn Quốc. "Khách Hàn lúc đầu thường bay đến Đà Nẵng rồi vào Nha Trang, đi 
ngược lên Đà Lạt, rồi về Mũi Né. Họ có mức chi tiêu cao và thường ở trong các khách sạn, 
khu resort từ 3 đến 5 sao, sử dụng những sản phẩm du lịch cao cấp. Khách Hàn đa số đi theo 

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/28/do-hoa-2-155132774461152829133.jpg
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gia đình và thường tìm hiểu khá kỹ càng về giá cả, dịch vụ trước khi quyết định mua tour. Đặc 
biệt họ không ham tour giá rẻ mà quan trọng về chất lượng các tour", anh Tân kể. 

Cũng theo anh Trần Thanh Toàn - Giám đốc công ty Biển Tour Nha Trang cho hay: 
"Khách Hàn Quốc rất thích đi các tour ra các đảo lặn biển ngắm san hô. Hiện Công ty chúng 
tôi đang có đội 7 tàu vận chuyển du khách hoạt động hết công suất cả ngày nhưng vẫn không 
đủ chở khách.Sắp tới chúng tôi sẽ phải đầu tư mua thêm 3 đến 4 tàu nữa để đáp ứng nhu cầu 
của riêng khách Hàn Quốc." 

Thêm nhiều tuyến bay thẳng 
Gần nhất, ngày 21-2, hãng hàng không giá rẻ Tway của Hàn Quốc đã khai thác đường 

bay Cam Ranh – Inchon, đây là hãng thứ 6 có đường bay đến sân bay Cam Ranh. Hãng T'way 
Air cũng đã lên kế hoạch mở đường bay Daegu đến Cam Ranh vào mùa hè này. Riêng đường 
bay Cam Ranh – Inchon, có đến ba hãng bay của Hàn Quốc và hai hãng bay của Việt Nam 
khai thác. "Nha Trang đang có nhiều lợi thế để thu hút khách Hàn, đặc biệt là các đường bay 
mới mở từ Hàn Quốc đến Cam Ranh. Trung bình mỗi chuyến bay này có khoảng 200 hành 
khách, vì vậy thời gian tới lượng khách Hàn Quốc chắc chắn sẽ tiếp tục tăng cao"- bà Thanh 
nhận định. 

Theo các công ty lữ hành, khách Hàn chi tiêu cao, dân trí cao nên là nguồn khách tốt 
cho Nha Trang. Thêm khách Hàn, Nha Trang có thêm cơ hội đa dạng hóa nguồn khách, mở ra 
triển vọng mới phát triển theo hướng bền vững. 

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - 
Khánh Hòa, cho biết trước đây khách Hàn Quốc tăng nhiều ở khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam, 
nhưng năm vừa rồi bắt đầu tăng mạnh ở Nha Trang. "Tôi nghĩ thứ nhất do công tác quảng bá 
xúc tiến. Thứ hai là do hạ tầng sân bay, đường bay, cảng hiện nay đều được mở rộng, xây mới. 
Nhiều năm Khánh Hòa cũng làm công tác chú trọng thị trường Đông Bắc Á, trong đó chú 
trọng khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hong Kong,… nên khách hàng bắt đầu tăng dần 
lên"- ông Thành phân tích. 

"Đỏ mắt" tìm hướng dẫn viên tiếng Hàn 
Khách Hàn đổ về Nha Trang khiến nhiều công ty du lịch gấp rút đào tạo nhân lực học 

tiếng Hàn. Các dịch vụ về spa, tắm bùn khoáng nóng, ẩm thực cao cấp cho khách Hàn,… ngày 
càng nở rộ. Ông Lê Thành Trung - Giám đốc Công ty TNHH Good Day Nha Trang Tour, cho 
hay: "Chúng tôi đã chấp nhận trả chi phí đi tour cao hơn nhiều so với hướng dẫn viên tiếng 
Anh nhưng vẫn không kiếm được hướng dẫn viên biết tiếng Hàn". 

Anh Nguyễn Vũ - Clb lặn biển Let's Coral - Bãi Tranh Island cho biết: "Không riêng ở 
CLB chúng tôi mà mọi nơi ở Nha Trang đều thiếu nhân lực biết nói tiếng Hàn và giao tiếp ứng 
xử với du khách. Như tại Công ty chúng tôi, việc cung cấp thông tin, hướng dẫn du khách bằng 
tiếng Hàn hiện chưa có nên việc hướng dẫn quảng bá hình ảnh với du khách là rất khó." 

"Công ty đang đỏ mắt tìm nhân sự tiếng Hàn trên các trang tuyển dụng, diễn đàn nhưng 
không có.Đa số những người có thể nói được tiếng Hàn tại các thành phố lớn thì lại không 
muốn đến Nha Trang. Có thể do thành phố nhỏ và vấn đề về lương thưởng. Hy vọng giữa Sở 
Du lịch và Trung tâm xúc tiến có các động thái như tổ chức các buổi giao lưu để khách có cơ 
hội tiếp cận doanh nghiệp hoặc quảng bá, kết nối doanh nghiệp với du khách qua thông tin 
tuyên truyền." 

Mở các khóa đào tạo hướng dẫn viên tiếng Hàn Quốc 
Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết việc khan hiếm 

hướng dẫn viên tiếng Hàn là điều mà ngành du lịch đã biết, nhưng trong thời gian ngắn không 
thể có ngay một số lượng lớn hướng dẫn viên tiếng Hàn Quốc. Để giải quyết tình trạng này, Sở 
Du lịch đã đề nghị các công ty lữ hành thu hút hướng dẫn viên biết tiếng Hàn Quốc từ các tỉnh 
về; sử dụng hướng dẫn viên quốc tế thuyết minh bằng tiếng Anh, trưởng đoàn du lịch dịch lại 
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cho khách hoặc sử dụng phiên dịch viên tiếng Hàn để hỗ trợ. "Về lâu dài, Sở Du lịch Khánh 
Hòa sẽ làm việc với các trường để mở các khóa bồi dưỡng về tiếng Hàn cho các hướng dẫn 
viên quốc tế để có thể hướng dẫn cho khách Hàn, trước khi tính đến việc mở các khóa đào tạo 
hướng dẫn viên tiếng Hàn Quốc"- vị này nói. 

 
 
 

035. Thái Thịnh. “Lột xác” tour đảo / Thái Thịnh // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 28 tháng 2. - 
Năm 2019. - Số 50 (9303). - Tr.2: ảnh. – (Chuyên trang Khánh Hòa). 
Nội dung chính: 

 Một cuộc thay đổi mang tính “lột xác” cho các tour đảo vịnh Nha Trang, khi các 
doanh nghiệp cùng ngồi lại với nhau để nâng chất tour này. 

Là một trong những người tâm huyết với hoạt động tour du lịch bốn đảo tại vịnh Nha 
Trang suốt 11 năm nay, ông Hồ Văn Tín - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du 
lịch Nha Trang, kể lại: "Tour đảo ghép tham quan vịnh Nha Trang có từ những năm 1990. Khi 
mới hình thành, tour này có giá 7 USD tương đương 70.000 đồng theo tỉ giá lúc đó…" 

Không thể "đại hạ giá" 
"Nhưng đến nay, sau gần 30 năm, giá tour có lúc doanh nghiệp bán xuống mức giá 

70.000 đồng đến 80.000 đồng. Với số tiền đó hiện nay chỉ bằng hai tô phở làm sao đảm bảo 
một tour du lịch bốn đảo đàng hoàng được" - ông Tín phân tích. 

 

Du khách tham gia tour du lịch 4 đảo tại vịnh Nha Trang - Ảnh: T.T 

Theo ông Tín, mỗi tour bốn đảo tàu gỗ hiện nay có tối đa 40 khách, vé 100.000 đồng/ 
khách, trọn gói đưa đón, ăn uống, dịch vụ "bar, uống rượu vang dưới biển"… công ty thu tổng 
cộng 4 triệu đồng/tour. Trong 4 triệu đồng thu về, đóng thuế giá trị gia tăng 10% tức 400.000 
đồng, mỗi tour tiền tàu dầu mất 600.000 đồng, tiền ăn trưa khách là 1,4 triệu đồng/ 40 người. 
Tiền trả cho nhân viên gồm: hai nhân viên lái tàu, hai nhạc công, một đầu bếp, hai hướng dẫn 
viên trung bình 850.000 đồng/ tour, phí qua đò 120.000 đồng, phí cảng vụ 26.000 đồng, chưa 
kể phí văn phòng, thậm chí công ty nào không có thuyền thì còn chi phí thuê thuyền, ca nô. 
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Như vậy, trong 4 triệu đồng công ty thu về chi phí mỗi tour đã mất hơn 3,4 triệu đồng, vậy làm 
thế nào để có lãi. 

Ông Tín cho rằng để có lãi các công ty bắt buộc phải thay đổi lịch trình tour.Thay vì đi 
bốn đảo sẽ chỉ đi một đảo (ba điểm hoặc bốn điểm/một đảo). Xe đưa đón khách du lịch các 
công ty tour cũng chỉ dám thuê xe cũ, nát, chất lượng thấp để tiết kiệm tối đa chi phí. "Ví dụ 
một tour bốn đảo đúng nghĩa khách sẽ được đi các đảo Hòn Mun, Hòn Một, Bãi Tranh, Hòn 
Tằm, hồ cá Trí Nguyên. Nhưng giá vé thấp, các đảo ở xa như Hòn Mun, Hòn Tằm đi lại tốn 
kém buộc lòng các công ty phải hủy, thay đổi lịch trình có khi chỉ đi Hòn Một và ba điểm trên 
hòn Miễu (Hồ cá Trí Nguyên, Bãi Tranh, Làng Chài) rồi quay về để tiết kiệm nhiên liệu" - ông 
Tín nói. 

Anh Nguyễn Phương Nam, một du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ: "Lần đầu tiên đến 
TP Nha Trang, điều tôi mong muốn nhất là được đi các đảo, tuy nhiên sau khi tham gia tour thì 
không được như ý. Đồng ý là giá vé thấp nên chúng tôi không phàn nàn nhiều về chất lượng, 
vì "tiền nào thì của đó". "Thật sự nhìn bữa trưa chỉ được vài món: trứng chiên, rau muống, tôm 
kho thịt, đậu khuôn… chúng tôi ái ngại vì ăn cùng chúng tôi còn có cả khách nước ngoài. 
Khách du lịch chúng tôi đến với Nha Trang đã chuẩn bị kinh phí tương đối, sẵn sàng bỏ tiền, 
thậm chí giá vé 500.000 đồng cũng không có gì tiếc, nếu chất lượng dịch vụ, ăn uống tốt" - anh 
Nam chia sẻ. 

 
Dịch vụ lặn biển ngắm san hô trong tour du lịch đảo vịnh Nha Trang 

Ảnh: HỒ VĂN TÍN 

Trong hội nghị nâng cao chất lượng tour đảo vịnh Nha Trang, ông Bùi Minh Thắng - 
Ủy viên BCH Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, nêu ra thực trạng chất lượng tour đảo 
bị thả nổi diễn ra suốt một thời gian dài. Khi các doanh nghiệp hạ giá để kéo khách, thì hệ quả 
dẫn đến chất lượng tour đảo đi xuống, hệ lụy kéo theo không chỉ mất khách mà còn làm xấu 
hình ảnh du lịch Nha Trang. 

Nâng giá vì du khách 
Bỏ qua những khúc mắc, mới đây (ngày 21-2), 10 doanh nghiệp khai thác tour đảo tại 

vịnh Nha Trang ngồi lại với nhau ký kết biên bản thống nhất giải pháp nâng cao chất lượng 
tour đảo.Theo đó, mức giá công bố tour đảo từ 250.000 đồng - 450.000 đồng/khách, tùy 
phương tiện tàu gỗ hay ca nô. Giá tour đảo kèm dịch vụ lặn, đi bộ dưới đáy biển từ 750.000 
đồng - 1,25 triệu đồng/khách. Giá tour đảo sẽ được đăng ký với sở Tài chính và chính thức áp 
dụng từ ngày 1-3. 

Anh Phan Thành Lộc, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch - Thương mại 
Funky Monkey, cho biết khi mức giá tour được các doanh nghiệp thống nhất tăng lên đồng 
nghĩa với việc chất lượng tour sẽ được nâng cao, du khách hưởng đúng giá trị tour với số tiền 
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đã bỏ ra. "Trước đây, việc đưa đón khách bằng các xe cũ, thì nay công ty tổ chức tour sẽ thuê 
xe đưa đón mới tiện nghi hơn. Chất lượng bữa ăn trưa được cải thiện khi có nhiều món ăn hải 
sản tươi ngon. Cùng với đó, công ty du lịch chúng tôi cũng sẽ giảm số lượng khách xuống, từ 
40 người/ tour xuống 30 người hay 25 người/ tour để phục vụ tốt hơn" - anh Lộc chia sẻ. 

Anh Quảng Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Lets Fly 
Travel, cho rằng khi có thêm chi phí, công ty kinh doanh tour cũng sẽ quảng cáo đúng các 
điểm đến và dịch vụ để thỏa mãn du khách. "Sau đợt ký kết này chúng tôi hi vọng các công ty 
tổ chức tour chú trọng nhiều hơn đến chất lượng, chứ không phải số lượng. Giờ đây, khách du 
lịch đến với Nha Trang họ cũng không quá tiết kiệm, sẵn sàng bỏ tiền để trải nghiệm dịch vụ 
tốt nhất. Và thực tế, các tour đảo bằng thuyền gỗ giờ đây ngày càng ít, mà đi canô, du thuyền 
ngắm hoàng hôn…rất nhiều. Do đó, trong tương lai chúng tôi đang hướng đến những dịch vụ 
cao cấp hơn để thu hút du khách và có nhiều "món" hơn cho khách lựa chọn. Từ đó nâng tầm 
du lịch Nha Trang - Khánh Hòa" - anh Thuận tâm sự. 

 
“Vịnh Nha Trang là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới với các hoạt động kinh 
doanh tour đảo nổi tiếng từ thời Pháp thuộc đến nay và đây là niềm tự hào của người 
dân TP Nha Trang. Gần như khách du lịch đến với Nha Trang thì 80-90% đều đi tour 
đảo vịnh Nha Trang. Đã đến lúc phải cải tổ, nâng chất cho các tour đảo 
Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh 
Hòa” 

Chọn mặt gửi vàng 
Anh Quảng Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Lets Fly Travel, 
cho rằng doanh nghiệp nào đã ký cam kết nhưng vẫn lén lút "đi đêm" với các khách sạn, phá 
vỡ nguyên tắc để kéo khách thì sẽ bị hiệp hội, báo chí lên tiếng và sẽ bị du khách "tẩy chay". 
"Hiện nay các khách sạn hay đại lý cũng bắt đầu "chọn mặt gửi vàng", họ cử người đi các tour 
để đánh giá sản phẩm du lịch để giới thiệu cho khách. Có khách sạn 4, 5 sao họ không cho 
"bán khách" cho công ty tổ chức tour vì sợ chất lượng tour không tốt, sẽ bị mất uy tín. Nếu 
công ty nào tự hạ giá, chất lượng xuống thì chắc chắn không thể tồn tại lâu được" - anh Thuận 
nói. 

 

Khách du lịch thích thú trải nghiệm dịch vụ lặn biển tại vịnh Nha Trang - Ảnh: T.T 
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036. Thanh Trúc. Người Nha Trang có bao giờ “chặt chém” / Thanh Trúc // Báo Tuổi 
trẻ. - Ngày 28 tháng 2. - Năm 2019. - Số 50 (9303). - Tr.3: ảnh. - (Chuyên trang Khánh 
Hòa). 
Nội dung chính: 

 Người Nha Trang cảm thấy tổn thương khi dịp Tết nguyên đán vừa qua xảy ra chuyện 
một nhà hàng 'chặt chém' du khách, bởi một trong những nét đẹp văn hóa ở thành phố du lịch 
này chính là tính thật thà, hồn hậu và mến khách của người dân bản địa. 

 

 

Du khách Hàn Quốc tham quan nhà thờ chánh tòa           Ảnh: VĂN THÀNH CHÂU 

 

Đưa du khách qua đường Trần Phú (TP. Nha Trang) - Ảnh: TRẦN CÔNG THI 



* Thư mục Khánh Hòa qua báo Trung ương tháng 02/2019. 

42 

 

Thật thà, hồn hậu 

 

Nhạc sĩ, Nhà nghiên cứu văn hóa HÌNH PHƯỚC LONG(tác giả ca khúc nổi tiếng "Gần lắm Trường Sa") - Ảnh: HUỲNH HIẾU 

Khánh Hòa là xứ Trầm Hương- Non cao biển rộng người thương đi về". 
Người Nha Trang xưa nay luôn thực thà, hồn hậu và mến khách.Ở Trung bộ, nhưng 

người Nha Trang giống tính cách phóng khoáng của người phía Nam hơn. Xưa nay, người 
Nha Trang luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay giúp đỡ những người ở nhiều miền đất khác đến 
bằng tấm lòng thương yêu chứ không phải bằng sự dối trá nào cả. Tôi có nghe một hai nhà 
hàng nào đó "chặt chém" du khách nước ngoài. Điều này không chỉ gây bức xúc chung mà còn 
làm cho người dân Nha Trang rất đau lòng. Tôi đã ở đây gần 70 năm, người dân Nha Trang có 
bao giờ "chặt chém" đâu, không bao giờ có kiểu làm ăn chụp giật, làm cái gì cũng hết sức 
trung thực, đặt niềm tin vào người khác. 

Các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương cần xem lại chủ những nhà hàng "con sâu 
làm rầu nồi canh" đó là ai? Bởi vì Nha Trang hiện phát triển thu hút nhiều người từ các địa 
phương khác đến đây mua đất xây dựng, kinh doanh. Người từ nơi khác đến Nha Trang làm ăn 
mục tiêu của họ chủ yếu là kinh tế, là tiền bạc chứ ít quan tâm đến xây dựng sự tin yêu, gắn 
bó.Họ chỉ tạo một vài trường hợp nhưng rất dễ dẫn đến tâm lý quy kết cho người Nha 
Trang.Điều đó, sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh thật thà và hồn hậu của người dân bản địa. 
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Kinh doanh thân thiện 

 
                                            Bà LÊ THỊ HỒNG - Phó giám đốc điều hành Champa Island Nha Trang - Ảnh: CTV 

Nha Trang là một vùng đất hiền hòa, văn minh, thân thiện. Là người con sinh ra và lớn 
lên ở thành phố này, tôi luôn tự hào về điều đó. Là đơn vị kinh doanh du lịch suốt nhiều năm 
qua, chúng tôi chào đón khách hàng một cách thân thiện nhất và cam kết những tiêu chí về 
chất lượng dịch vụ, cũng như niêm yết giá trên toàn sản phẩm. Đối với khách lẻ đến với Nha 
Trang mà lưu trú tại Champa Island, bộ phận lễ tân của chúng tôi được đào tạo để tư vấn khách 
hàng điểm đến cũng như các nơi ăn uống thuận lợi, đảm bảo chất lượng.  

Quan điểm của chúng tôi về sự việc một nhà hàng ở Nha Trang được cho là đã "chặt 
chém" du khách vào dịp Tết vừa qua là sự việc chỉ vì lợi ích riêng của một cá nhân hay cơ sở 
kinh doanh ăn uống đó mà dẫn tới hình ảnh của thành phố và người dân Nha Trang bị "bôi 
xấu". Chúng tôi nghĩ không phải vì một nhà hàng mà có thể đánh giá không tốt về người Nha 
Trang, cũng như về một thành phố vốn được nhiều du khách yêu mến từ lâu đời nay. 

Không nâng giá, không nói quá 

 
                   Ông TRẦN NGỌC TUẤN - Giám đốc Trung tâm Lữ hành Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú - Ảnh: TH.TR 

Là người Nha Trang, hoạt động du lịch hơn 20 năm ở đây, tôi và các đồng nghiệp của 
mình luôn cam kết với khách hàng về chất lượng và giá cả dịch vụ của chúng tôi. Đội ngũ của 
công ty chúng tôi (cũng như nhiều đơn vị bạn cùng hoạt động trong lĩnh vực du lịch) được đào 
tạo làm sao để cho khách hàng hài lòng nhất từ chính sự tận tình chăm sóc của mình. Chúng 
tôi cố gắng không bao giờ để du khách phiền lòng. 

Tôi đi nhiều nơi, trải nghiệm dịch vụ ở nhiều vùng đất trong và ngoài nước, tôi luôn 
thấy Khánh Hòa là một vùng đất hiền hòa, xinh đẹp. Con người nơi đây rất mộc mạc, chân 
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tình. Tôi khẳng định rằng nếu người Nha Trang kinh doanh trên chính vùng đất quê hương 
mình thì chẳng bao giờ để xảy ra các tình trạng nâng giá hay nói quá gì cả. 

"Không nâng giá để kiếm lời nhiều…" 

 
Bà TRẦN THỊ LOAN - Chủ quán bún cá nổi tiếng Nguyên Loan - Ảnh: TH.TR 

Tôi kinh doanh hơn 39 năm, tôi chưa từng nghĩ đến việc nâng giá món ăn mà không 
theo đúng thời giá. Tôi là người dân Nha Trang, tôi hiểu hết về giá trị của một thành phố du 
lịch này đem lại cơ hội mưu sinh cho những người kinh doanh ăn uống như chúng tôi. Tôi bán 
bánh canh, bún cá, bún sứa… là những món ăn đặc trưng của người Nha Trang. Vì là món ăn 
đặc trưng của người bản địa, nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải phục vụ cho du khách 
thưởng thức được hương vị đặc trưng của món ăn, chứ tôi chưa từng nghĩ phải giảm chất 
lượng hay nâng giá món ăn để kiếm lời nhiều hơn. 

Về chuyện nâng giá, chỉ những ngày lễ, Tết quán chúng tôi buộc phải tăng giá chỉ từ 5- 
10 ngàn/tô, để bù vào tiền công người phục vụ trong những dịp này tăng cao.Qua lễ, Tết thì giá 
về như cũ.Việc giữ giá như vậy không chỉ riêng mình tôi thực hiện mà rất nhiều hàng quán nổi 
tiếng ở Nha Trang này đều thực hiện. Điều đó, khẳng định con người Nha Trang làm ăn thật 
thà và hiếu khách. 

 
 

THÔNG TIN NHANH QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG 
 
 
037. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Báo Nhân dân. – Ngày 1 tháng 2. - Năm 
2019.. – Số 23123. – Tr.7. 
Nội dung chính:  
 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) có hố ga bị vỡ 
nắp gây nguy hiểm cho người dân. Đề nghị chính quyền, cơ quan chức năng liên quan chỉ 
đạo kiểm tra, xử lý... 
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* Thư mục Khánh Hòa qua báo Trung ương tháng 02/2019. 
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