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THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 
 
001. Bí Thư xã Vạn Thạnh, Khánh Hòa bị cách tất cả chức vụ trong Đảng / P.V // Báo 
Lao động. - Ngày 18 tháng 3. - Năm 2019. - Số 59 (11215). - Tr. 2. 
Nội dung chính 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa công bố quyết định của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc kỷ luật đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Thành Nam - 
Huyện ủy viên, Bí thứ Đảng ủy xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Ông Nam bị cách tất cả 
các chức vụ trong Đảng. 

Trước đó, những vi phạm của ông Nguyễn Thanh Nam được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
Khánh Hòa chỉ ra như chưa thực hiện đúng quy định về công khai tài sản; chưa thực hiện 
đầy đủ Quy chế làm việc của Đảng ủy và UBND xã; cho thuê đất ở Điệp Sơn đối với 2 
doanh nghiệp không đúng nội dung chỉ đạo của UBND huyện. Ông Nguyễn Thanh Nam 
không kê khai tài sản về ôtô do một người mang quốc tịch nước ngoài ủy quyền, chiếm giữ 
48 triệu đồng tiền thanh lý 2 hợp đồng thuê mặt bằng tại thôn Điệp Sơn.  
 
002. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động vi phạm chủ quyền ở Trường Sa và 
Hoàng Sa // Báo Nhân dân. – Ngày 22 tháng 3. - Năm 2019. – Số 23169. – Tr. 8,4. 
 * Cũng đưa tin: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng 
định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Trung Đoàn // Báo 
Quân đội nhân dân. – Ngày 22 tháng 3. - Năm 2019.. – Số 20817. – Tr. 8,7. 
Nội dung chính:  
 Ngày 21-3, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Ðài Loan (Trung Quốc) diễn tập 
bắn đạn thật ở đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ 
Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: 
 "Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của 
Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quy định của luật pháp quốc tế. 
Việc Ðài Loan bất chấp phản đối của Việt Nam, nhiều lần tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở 
vùng biển chung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động 
xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa 
bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển 
Ðông. 
 Một lần nữa, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Ðài Loan không tiến hành các 
hành động tương tự". 
★ Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, 9 giờ sáng ngày 6-3, tàu cá Việt 
Nam mang số hiệu QNg 90819 TS cùng năm ngư dân đang neo đậu tại khu vực đảo Ðá Lồi 
thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, thì phát hiện tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số 
hiệu 44101 chạy đến dùng vòi rồng phun lên tàu cá để xua đuổi; trong quá trình di chuyển, 
đến 10 giờ cùng ngày, tàu QNg 90819 TS đâm vào rạn đá ngầm và chìm tại tọa độ 16 độ 15 
phút vĩ bắc - 111 độ 38 phút kinh đông (cách tây bắc đảo Ðá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa 
của Việt Nam khoảng 0,5 hải lý); các ngư dân bám vào mũi tàu trôi dạt trên biển, được tàu 
cá của Việt Nam số hiệu QNg 90620 TS cứu vớt vào khoảng 13 giờ cùng ngày. 
 Ngày 20-3, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã có buổi làm việc với đại diện Ðại sứ 
quán Trung Quốc tại Việt Nam, trao công hàm và phản đối việc làm nêu trên của tàu Trung 
Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đe dọa tính mạng, 
gây thiệt hại về tài sản và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam. 
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 Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã đề nghị Ðại sứ quán Trung Quốc thông báo cho Bộ 
Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Trung Quốc về vụ việc trên để xử lý nghiêm đối 
với nhân viên và tàu Hải cảnh Trung Quốc nêu trên, không để tái diễn những hành động 
tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. 
 
003. Nhiệt Băng. Làm việc tại Khánh Hòa, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Vai trò đại diện, 
bảo vệ cần được cụ thể hóa / Nhiệt Băng // Báo Lao động. - Ngày 9 tháng 3. - Năm 
2019. - Số 52 (11208). - Tr. 5:ảnh.  
Nội dung chính 

Chiều 8.3, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã làm việc với Ban Thường vụ 
LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa và có nhiều ý kiến chỉ đạo nhằm cải thiện tình hình hoạt động công 
đoàn (CĐ) tại địa phương, trong đó nhấn mạnh đến công tác tổ chức sự kiện quan trọng kỷ 
niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN. 

 

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa.  
Ảnh: PV 

 
Phấn đấu phát triển thêm 6.000 đoàn viên 
Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hòa, năm 2018, LĐLĐ tỉnh cơ bản hoàn thành tốt 

nhiệm vụ của Tổng LĐLĐVN giao.Toàn tỉnh không có đình công, lãn công. Thu nhập bình 
quân của NLĐ ở mức 5,6 triệu đồng/người/tháng. Tuy vậy, toàn địa phương có 150 đơn vị 
nợ BHXH, BHYT, BHTN. Thực tế này dù giảm so với năm trước nhưng nhiều đơn vị còn 
nợ kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống NLĐ. Trên cơ sở của 16 bản thỏa thuận 
đã ký với các DN trong năm 2017 (trong đó có 6/16 đơn vị được triển khai từ nội dung của 
Tổng LĐLĐVN) bước đầu đã mang lại một phần lợi ích vật chất cho đoàn viên, NLĐ trong 
tỉnh. Trong năm, LĐLĐ tỉnh cũng đã tổ chức bàn giao 6 nhà “Mái ấm CĐ” cho 6 gia đình 
CNLĐ kịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với tổng số tiền hỗ trợ 300 triệu đồng. Ông 
Hòa cho biết, năm 2019 bên cạnh tích cực chuẩn bị sự kiện kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 
CĐVN, LĐLĐ tỉnh sẽ tập trung nhiều hơn đến công tác giám sát tập thể và cá nhân, đồng 
thời phấn đấu phát triển đoàn viên vượt mốc hơn 100.000 đoàn viên (tăng khoảng 6.000 
đoàn viên so với năm ngoái)... Tại buổi làm việc, ông Hòa đã đề xuất Tổng LĐLĐVN cho ý 



* Thư mục Khánh Hòa qua báo Trung ương tháng 03/2019. 

3 

kiến chỉ đạo về bộ máy quản lý, mô hình và cơ chế tài chính của Khu tưởng niệm chiến sĩ 
Gạc Ma (bắc bán đảo Cam Ranh); xây dựng thiết chế nhà ở cho công nhân; chủ trương liên 
doanh, liên kết, cho thuê tài sản hình thành từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tại Nhà 
văn hóa Lao động tỉnh... 

Cụ thể hóa vai trò đại diện, bảo vệ người lao động 
Hiện nay, Tổng LĐLĐVN chỉ đạo LĐLĐ các địa phương có rà soát, đánh giá lại việc 

ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với các đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện. Nhận 
định công tác tuyên truyền thực hiện chương trình này đến đoàn viên, NLĐ có phần hạn 
chế, đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa quan tâm hơn đến công tác 
tuyên truyền thông qua việc phát tờ rơi hoặc đăng tin trên các phương tiện truyền thông 
chẳng hạn. “NLĐ biết, họ mới đến mua hàng hóa. Mua nhiều thì doanh nghiệp ký kết 
chương trình với chúng ta mới giảm giá nhiều” - ông Cường đánh giá. Theo Chủ tịch Tổng 
LĐLĐVN, năm 2019 là năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với tổ chức CĐ như kỷ niệm 
90 năm Ngày thành lập CĐVN, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII... Nhấn 
mạnh sự quan trọng của sự kiện 90 năm Ngày thành lập CĐVN, ông Cường cho biết: “Tổ 
chức CĐ sẽ có tuần cao điểm chào mừng, để tạo ra sự ảnh hưởng, khẳng định vai trò, vị thế 
của chúng ta”. Theo ông Cường, Tổng LĐLĐVN đang hướng đến chức năng đại diện, bảo 
vệ cho NLĐ phải được cụ thể hóa. “Ví dụ như cấp CĐCS chăm lo là chăm lo gì, đại diện là 
đại diện gì... chứ không còn đại diện, bảo vệ chung chung như trước đây” - ông Cường nói 
và đề nghị LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị tinh thần nâng cao vai trò này. Về thỏa ước lao 
động tập thể, ông Cường đề nghị khi ký kết thỏa ước phải lấy ý kiến 100% đoàn viên tại 
đơn vị đó. “Chỉ khi làm được điều đó thì đoàn viên, NLĐ mới thấy được vai trò của CĐ 
quan trọng đối với họ như thế nào” - ông Cường nói và đề nghị cán bộ CĐ khi đến cơ sở 
giải quyết tranh chấp, đình công, lãn công cần mặc đồng phục CĐ. Về công tác tổ chức, 
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN góp ý cán bộ CĐ, đoàn viên có nhiều sáng kiến hay cho tổ chức 
phải được ưu tiên đề bạt, nâng lương, khen thưởng; còn cán bộ yếu cần được nhắc nhở, 
thậm chí phải thay thế nếu tình trạng năng lực yếu kéo dài nhiều năm. Liên quan đến thiết 
chế CĐ, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị LĐLĐ tỉnh học hỏi cách làm các tỉnh đã làm như 
Hà Nam... để làm cơ sở triển khai.“Đoàn viên đăng ký nhu cầu bao nhiêu căn thì xây bấy 
nhiêu, sau đó đăng ký nữa thì xây tiếp chứ không xây quá nhiều căn trong khi điều kiện 
ngân sách khó khăn” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị.Trong bối cảnh tinh giản biên chế, 
ông Cường đề nghị bộ máy quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma cần tinh gọn nhưng 
đảm bảo làm việc phải hiệu quả. 

 
004. Phương Linh. Trên 79.000 lượt khách đến dâng hương và tham quan Khu tưởng 
niệm Gạc Ma / Phương Linh // Báo Lao động. - Ngày 9 tháng 3. - Năm 2019. - Số 52 
(11208). - Tr. 5: ảnh.  
Nội dung chính 

Sáng 8.3, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt 
Nam đến thăm và làm việc với Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tại xã Cam 
Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, đến nay công 
trình “Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma”- công trình từ triệu tấm lòng đóng góp của đoàn 
viên, nhân dân trong cả nước đóng góp đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng hoàn thiện 
gia đoạn 1. 
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Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma nhìn từ trên cao. Ảnh: P.V 

Ông Võ Duy Trúc, Trưởng ban quản lý Khu tưởng niệm Gạc Ma cho biết từ khi khánh 
thành đến thời điểm này đã có trên 1.400 đoàn với trên 79.000 lượt người đến dâng hương 
và tham quan khu tưởng niệm. Nhiều đơn vị, tổ chức đã chọn nơi đây là địa chỉ đỏ sinh hoạt 
truyền thống cho đoàn viên, CNLĐ. Ban quản lý cũng đã phối hợp với nhiều trường học, 
đơn vị tổ chức lễ kết nạp đoàn viên, đảng viên, thi vẽ tranh. Trong dịp tết Nguyên đán Kỷ 
Hợi 2019, lần đầu tiên UBND huyện Cam Lâm tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 
trước khuôn viên khu tưởng niệm.  

Ghi nhận những nổ lực của đội ngũ CBNLĐ mặc dù đang phải kiêm nhiệm nhưng đã 
bảo vê, giữ cho khuôn viên hơn 2ha khu tưởng niệm sạch đẹp, trang nghiêm, phục vụ 
CNLĐ, du khách đến thăm viếng. Vấn đề về bộ máy tổ chức, Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh 
sẽ phối hợp với UBND tỉnh sớm thống nhất về nhân sự. Đồng thời ban quản lý, LĐLĐ 
Khánh Hòa phối hợp với các nhà thầu sớm hoàn thiện phòng video, bổ sung ảnh sắc nét 
hơn, làm sống động hơn ý nghĩa của coogn trinhg. Khu vực phía sau khu tưởng niệm cần 
sớm triển khai để đây là nơi sinh hoạt cộng đồng, đồng thời có những dịch vụ thêm. 
 
005. Thái Thịnh. 14-3: Biết ơn vô bờ bến / Thái Thịnh // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 14 tháng 
3. - Năm 2019. - Số 64 (9317). - Tr.18: ảnh. 
Nội dung chính: 

 Ngày 13-3, nhiều đoàn khách từ mọi miền đất nước đã đến viếng Khu tưởng niệm chiến 
sĩ Gạc Ma ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.Ông Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch công 
đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), dẫn đoàn 150 người đến thắp hương 
tưởng niệm. Ông nói: "Đứng giữa không gian rộng lớn của Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, 
khi tự tay thắp những nén nhang, cúi đầu trước tượng đài các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi đều có 
chung cảm giác linh thiêng, tự lòng mình dâng lên sự biết ơn vô bờ bến". 
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Người dân đến thắp hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm) sáng 13-3 
- Ảnh: THÁI THỊNH 

 
Cô Vũ Thị Minh Thanh, giáo viên dẫn đoàn gần 300 thầy và trò Trường iSchool Nha 

Trang đến dâng hương và tưởng niệm, đã cùng các thầy cô kể lại cho các học sinh câu chuyện 
cách đây 31 năm, trong nỗ lực bảo vệ đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam), 
64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hi sinh.  

Thân xác của các anh đã vĩnh viễn nằm lại nơi biển sâu, máu các anh đã hòa vào biển 
khơi và tô thắm thêm màu cờ của Tổ quốc.  

 

 
Thầy và trò trường iSchool Nha Trang đến thắp hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma  

- Ảnh: MINH THANH 
 
"Trước khi đưa học sinh đến đây, trường chúng tôi đã tổ chức sinh hoạt truyền thống giáo dục 
các em tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền thiêng liêng 
của Tổ quốc" - cô Thanh chia sẻ. 

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/3/14/20190312-gac-ma-4-4read-only-15525291755892067269938.jpg
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Ông Lê Đức Tấn, nhân viên Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, cho biết 
trong ba ngày qua đã có 16 đoàn khách với 1.210 khách trong nước, kiều bào nước ngoài tới 
viếng thăm khu tưởng niệm. "Vào ngày 14-3, có rất nhiều đoàn trong và ngoài nước đã đăng 
ký để đến thắp hương và tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma hi sinh" - ông Tấn nói. 

 

006. Hoàng Việt . Kịp thời cứu nạn thuyền viên Philippines //Báo Quân đội nhân dân. 
– Ngày 11 tháng 3. - Năm 2019.. – Số 20806. – Tr. 8. 
Nội dung chính:  
 Lúc 0 giờ 50 phút ngày 10-3, tàu SAR27-01 (thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, 
cứu nạn hàng hải Việt Nam) đã đưa thủy thủ người Philippines gặp nạn về cảng Nha Trang, 
chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang. 
 Trước đó, hồi 16 giờ 40 phút ngày 9-3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng 
hải Việt Nam nhận được thông tin tàu PENYUAN (Quốc tịch Malaysia, số 
IMO:533170068) đang hành trình từ TP Hồ Chí Minh đi Trung Quốc, khi đến vị trí cách TP 
Nha Trang 43 hải lý, thuyền trưởng báo nạn khẩn cấp do trên tàu có thuỷ thủ Rommeil Orbit 
Murillo, sinh năm 1989, quốc tịch Philippines bị điện giật bất tỉnh, nhịp tim yếu, có nguy cơ 
tử vong. Thuyền trưởng đề nghị được đưa thuyền viên về TP Nha Trang cấp cứu khẩn cấp. 
Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm đã liên lạc trực tiếp với tàu để hướng dẫn sơ cấp 
cứu ban đầu, đồng thời điều động tàu SAR27-01 đang trực tại cầu cảng Nha Trang lên 
đường thực hiện nhiệm vụ. 
 
007. Nguyễn Chung. Cứu nạn thuyền viên Philippines bị điện giật bất tỉnh trên tàu 
hàng / Nguyễn Chung//Báo Thanh niên. – Ngày 11 tháng 3. – Năm 2019. – Số 70 
(8479). – Tr.9. 
Nội dung chính:  
 Lực lượng cứu nạn đã đưa thuyền viên Rommeil Orbit (30 tuổi, quốc tịch 
Philippines) vào bờ kịp thời, chuyển đến bệnh viện cứu chữa. 
 

 
Đưa thuyền viên bị nạn về bờ cứu chữa 

ẢNH: NGUYỄN CHUNG 
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 Ngày 10.3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) 
cho biết lúc 0 giờ 40 cùng ngày, đơn vị đã đưa thuyền viên Philippines Rommeil Orbit về 
bờ, chuyển đến bệnh viện cứu chữa. 
 Trước đó, chiều 9.3, Trung tâm nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu hàng 
Penyuan (quốc tịch Malaysia), đang hành trình từ TP.HCM đi Trung Quốc. Theo tin báo, 
khi tàu đang đến vị trí cách Nha Trang 43 hải lý, thuyền viên Rommeil Orbit bị điện giật 
trong quá trình làm việc dẫn đến bất tỉnh, nhịp tim yếu, có nguy cơ tử vong cao. Thuyền 
trưởng tàu Penyuan hàng đã yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp 
cứu. 
 Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã liên lạc trực tiếp với tàu để hướng 
dẫn sơ cấp cứu lúc ban đầu với các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền 
viên bị thương. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe thuyền viên ngày càng chuyển biến xấu. Vì 
thế, Trung tâm đã điều động phương tiện chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn là tàu SAR27-01 
đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang lên đường thực hiện nhiệm vụ. 
 Sau khi tiếp cận tàu hàng, lực lượng cứu nạn trên tàu SAR27-01 đã thực hiện các 
biện pháp sơ cứu cho nạn nhân và đưa về Nha Trang, chuyển đến bệnh viện tiếp tục điều trị. 
 
 

THÔNG TIN AN NINH – TRẬT TỰ 
 
 
008. Tội phạm ma túy // Báo Nhân dân. – Ngày 11 tháng 3. - Năm 2019. – Số 23158. – 
Tr. 8. 
Nội dung chính:  
 Ngày 10-3, Phòng Cảnh sát trại giam (PC10) Công an tỉnh Khánh Hoà bắt đối tượng 
truy nã Trần Quỳnh (SN 1974), trú xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang về hành vi “Tàng trữ trái 
phép chất ma túy, án phạt 18 tháng tù”. Kiểm tra nơi ở của Quỳnh tại phòng trọ số 01A 
đường Đồng Nai, phường Phước Hải, TP Nha Trang, công an phát hiện, thu giữ một súng 
AR15 và một băng đạn; một súng Rulo mầu đen (loại nòng dài); một súng Rulo mầu trắng; 
một súng cạc bin (bị tháo rời các bộ phận); bảy viên đạn. 
 
009. Chết khi đi tắm biển // Báo Nhân dân. – Ngày 13 tháng 3. - Năm 2019. – Số 23160. 
– Tr. 7. 
Nội dung chính:  
 Ngày 12-3, Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hoà) cho biết, 10 giờ 30 phút ngày 9-
3, nhận được tin báo của nhân viên resort Vinpearl (địa chỉ ở thôn Thủy Triều, xã Cam Hải 
Đông, huyện Cam Lâm) về việc bà Yang Qingying (SN 1956, quốc tịch nước ngoài, lưu trú 
tại resort Vinpearl) bị chết. Qua xác minh, được biết, lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày, bà Yang 
Qingying cùng năm người thân đi dạo và tắm biển tại khu vực bãi biển phía sau resort. 
Trong lúc tắm biển, những người đi cùng không thấy bà này nên đã báo bộ phận cứu nạn, 
cứu hộ hỗ trợ tìm kiếm. Đến 10 giờ 20 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được phát hiện cách 
vị trí tắm biển khoảng 4 km về hướng nam. Công an huyện Cam Lâm tiến hành các thủ tục 
theo quy định  của pháp luật. 
 
010. Hoàng Việt . Thận trọng khi tắm biển: Thư về tòa soạn / Bài và ảnh: Hoàng 
Việt (Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) //Báo Quân đội nhân dân. – 
Ngày 14 tháng 3. - Năm 2019.. – Số 20809. – Tr. 6: ảnh. 
Nội dung chính:  

https://thanhnien.vn/tin-tuc/cuu-nan.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/dien-giat-3-tho-sua-ho-nuoi-hai-san-mot-nguoi-tu-vong-tai-cho-1059010.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/cuu-thuyen-vien-nguoi-trung-quoc-bi-bong-nang-1005574.html
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TP Nha Trang (Khánh Hòa) có bờ biển dài, với các bãi tắm đẹp nên thu hút nhiều du khách 
trong và ngoài nước (xem ảnh). 
Thế nhưng, một số bãi biển ở địa phương này có độ dốc tương đối lớn và sâu đột ngột nên 
dễ hình thành dòng rút. Những năm trước đã có trường hợp du khách bị đuối nước do chủ 
quan. Gần đây nhất, sáng 12-2 vừa qua, tại khu vực bãi biển đối diện đường Củ Chi (TP 
Nha Trang), hai khách du lịch mang quốc tịch Nga đã bị đuối nước khi tắm biển...  

 

  
Để hạn chế những trường hợp đuối nước thương tâm xảy ra, lực lượng chức năng cần đẩy 
mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về sự nguy hiểm có thể xảy ra. Cùng với đó, cần 
tăng cường những biển cảnh báo ở những nơi bờ biển dốc, độ sâu đột ngột. Về phần mình, 
người dân và du khách nên tuân thủ hướng dẫn, cảnh báo của nhân viên cứu hộ; chỉ nên tắm 
trong khu vực có hệ thống phao an toàn, có cờ hiệu và có lực lượng cứu hộ, cứu nạn túc 
trực, trẻ em phải có người lớn bơi kèm. Khi gặp dòng nước rút, hãy bình tĩnh bơi thoát khỏi 
dòng nước về một trong hai phía, sau đó mới bơi vào bờ. 
 
011. Thái Thịnh. Thách tẩm xăng lên mình ngồi nhậu, 5 người bỏng nặng /Thái Thịnh 
// Báo Tuổi trẻ. - Ngày 14 tháng 3. - Năm 2019. - Số 64 (9317). - Tr.4: ảnh.  
Nội dung chính:  

Chiều 13-3, BS CK2 Phạm Đình Thành, Phó trưởng khoa ngoại chấn thương chỉnh hình 
- bỏng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa - cho biết trong 5 bệnh nhân nhập viện do bỏng, 
hiện 4 ca bỏng nặng đã chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) ngay trong đêm 12-3. 
Nguyên nhân bỏng được xác định là do xăng bốc cháy trong lúc ăn uống.  
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Bệnh nhân bỏng điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Khánh Hòa Ảnh: N.Viết 

Năm nạn nhân bị bỏng nêu trên được công an xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang) xác nhận 
đều ở trên địa bàn xã này.Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 12-3, nhóm 6 thanh niên 
trên ngồi nhậu tại một bãi đất trống ở thôn Văn Đăng 1 (xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang).Trong 
lúc nhậu món cá nướng trên bếp lò than, các thanh niên trong nhóm đã thách thức nhau tẩm 
xăng lên người. Sau khi tẩm xăng lên người, một lúc sau lửa từ bàn nhậu bén vào xăng khiến 2 
thanh niên bốc cháy. Lửa cũng nhanh chóng bén sang 3 thanh niên khác trong bàn 
nhậu. Người dân sau đó đã khống chế ngọn lửa và đưa 5 thanh niên đi cấp cứu. 
 
012. Phan Lê. Truy tố nhóm cán bộ thủy lợi tham ô tiền chống hạn / Phan Lê //Báo 
Thanh niên. – Ngày 18 tháng 3. – Năm 2019. – Số 77 (8486). – Tr.22. 
Nội dung chính:  
 Viện KSND tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án xảy 
ra tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa (gọi tắt là Công 
ty thủy lợi Nam Khánh Hòa). 
 Trong số 4 bị can bị truy tố tội tham ô tài sản, có 3 cán bộ Công ty thủy lợi Nam 
Khánh Hòa gồm Đỗ Hồng Hải (nguyên chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc), Đoàn Phi Dũng 
(nguyên phó giám đốc), Diệp Thụy Khánh Trân (nguyên Kế toán trưởng) và Nguyễn Văn 
Minh (Giám đốc Công ty TNHH thương mại xây dựng Thành Khánh Quyên). 6 bị can khác 
là cán bộ, nhân viên Công ty thủy lợi Nam Khánh Hòa bị truy tố về tội vi phạm quy định về 
đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Đỗ Xuân Đoan, Lương Thành 
Nam, Phan Tuấn Nam, Đặng Thanh Xuân, Ngô Mạnh, Nguyễn Văn Tiến. Riêng Phạm Thị 
Ngọc Phi (kế toán) bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 
 Theo cáo trạng, trong 2 năm 2014 - 2015, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch 
HĐQT kiêm giám đốc công ty, Đỗ Hồng Hải đã chiếm đoạt hơn 6,1 tỉ đồng ngân sách nhà 
nước thông qua việc chỉ đạo lập hồ sơ thanh quyết toán khống các công trình nạo vét chống 
hạn, hỗ trợ bơm dầu chống hạn, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi. Đoàn Phi 
Dũng, Nguyễn Văn Minh, Diệp Thụy Khánh Trân đã giúp sức cho Hải chiếm đoạt tiền. Ngô 
Mạnh, Nguyễn Văn Tiến, Đỗ Xuân Đoan, Lương Thành Nam, Phan Tuấn Nam, Đặng 
Thanh Xuân đã thực hiện các hành vi làm trái quy định của nhà nước trong việc lập thiết kế 
khối lượng dự toán, nghiệm thu công trình... 
 
 

https://thanhnien.vn/thoi-su/buoc-giam-doc-cong-ty-khai-thac-cong-trinh-thuy-loi-nam-khanh-hoa-thoi-viec-767845.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/xu-ly-nghiem-loi-ich-nhom-trong-dau-tu-xay-dung-996763.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/moi-ngay-lam-viec-tphcm-phai-thu-hon-1500-ti-dong-ngan-sach-1040178.html
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THÔNG TIN KINH TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT 

 
013. Thái Thịnh. Khánh Hòa sẽ thanh tra các đơn vị có lao động nước ngoài / Thái 
Thịnh // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 1 tháng 3. - Năm 2019. - Số 51(9304). - Tr. 7.  
Nội dung chính: 

Ngày 28-2, Sở LĐ-TB&XH Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản đề nghị sở, ngành và 
địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 đối với các tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài.  

Theo Sở LĐ-TB&XH Khánh Hòa, hiện trên địa bàn tỉnh có 320 tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài. Các huyện, thị xã, thành phố và các 
đợn vị chức năng sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý. Cơ sở nào 
có dấu hiệu vi phạm, các đơn vị này sẽ lập danh sách gửi về Sở Sở LĐ-TB&XH Khánh Hòa 
trước ngày 9-3, để tổng hợp trình UBND tỉnh xin ý kiến xử lý.  

Mới đây, ngày 12-2 cơ quan chức năng Khánh Hòa trong quá trình thanh tra đã phát 
hiện Công ty TNHH dịch vụ - thương mại Việt Hưng và hộ kinh doanh Ngọc Việt Ruby 
(đều tại TP Nha Trang) sử dụng 22 lao động nước ngoài làm việc không có giấy phép lao 
động, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc. UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 135 triệu đồng và đình chỉ hoạt động hai tháng, tịch 
thu toàn bộ tang vật vi phạm đối với hai đơn vị trên.  
 
014. Thái Thịnh. Xung đột giao thông nguy hiểm tại đèo Rù Rì / Thái Thịnh // Báo 
Tuổi trẻ. - Ngày 1 tháng 3. - Năm 2019. - Số 51(9304). - Tr. 8:ảnh.  
Nội dung chính: 

Dự án cầu vượt đèo Rù Rì trên quốc lộ 1 (Khánh Hòa) được thông xe kỹ thuật trước Tết 
Nguyên đán vừa qua, nhưng đến nay dự án này vẫn chưa thể hoàn thiện tuyến đường gom vì 
chưa xong việc giải phóng mặt bằng.Bất cập này đã gây nên tình trạng giao thông phức tạp tại 
dự án, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. 

 

 

Tại đường giao cắt, xe trên quốc lộ 1 từ cầu vượt xuống nhập chung làn xe gây xung đột giao thông - 
Ảnh: T.THỊNH 

Tại nút giao thông cầu vượt đèo Rù Rì, mỗi ngày có hàng ngàn xe cộ qua lại. Xe từ hai 
chiều nhập chung một làn đường khiến tình trạng giao thông rất phức tạp, thường xuyên bị tắc 
nghẽn. Cụ thể, hiện nay xe cộ mới lưu thông một chiều theo hướng Nam - Bắc, ở chiều ngược 
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lại các xe vẫn phải di chuyển dưới đường gom bên phải của tuyến do việc thi công đường gom 
chưa hoàn thành. 

Tại điểm giao cắt, xe trên quốc lộ 1 từ cầu vượt xuống nhập chung làn xe gây xung đột 
giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Theo người dân địa phương, đã có nhiều vụ 
tai nạn giao thông nguy hiểm ở khu vực điểm giao cắt này. 

Theo Ban quản lý dự án 5, chủ đầu tư dự án cầu vượt đèo Rù Rì, khi dự án hoàn thành, 
tuyến đường gom nói trên sẽ là tuyến lưu thông chính của các phương tiện từ TP Nha Trang đi 
các tỉnh phía Bắc, đảm bảo hai chiều xe không đối đầu nhau, an toàn cho người đi đường. Tuy 
nhiên, dọc tuyến quốc lộ 1 hiện vẫn còn 6 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn 
cho việc hoàn thành dự án. 

Để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công tiếp theo, Ban An toàn giao 
thông tỉnh Khánh Hòa đề nghị Ban quản lý dự án 5 bổ sung lắp đặt thêm đảo giao thông tạm 
thời, sơn trắng đỏ tại vị trí dưới gầm cầu để điều khiển dòng xe hướng Nha Trang rẽ trái về ngã 
ba Thành và dòng xe hướng từ Hà Nội về Nha Trang. Đồng thời bổ sung 3 cụm vạch sơn gồ 
giảm tốc trên nhánh quốc lộ 1C và lắp đặt thêm biển báo đi chậm. Bổ sung đèn cảnh báo trên 
cầu vượt về ban đêm và các biển hướng dẫn đi chậm trên cầu và vị trí nhập làn phía bắc cầu 
vượt... 

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND TP Nha Trang có biện 
pháp quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến 
độ thi công dự án. 
 
015. Thái Thịnh. Bót Ninh Lộc( Khánh Hòa): Nghi ngờ lưu lượng, dân dựng trại đếm 
xe /Thái Thịnh, Đình Cương // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 1 tháng 3. - Năm 2019. - Số 
51(9304). - Tr.19.  
Nội dung chính 

Một nhóm hơn 10 người dân vì nghi ngờ việc báo cáo tài chính, thời gian thu hồi vốn 
của BOT Ninh Lộc ( thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) không minh bạch đã dựng trại gần trạm 
BOT này kiểm điểm, phân loại xe để gửi về Bộ GTVT, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán 
nhà nước.  

Ông Nguyễn Minh Hùng - 39 tuổi, đại diện nhóm đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc 
trong thời gian một tuần, từ ngày 26-2 đến 4-3.  

“ Thu phí hơn 21 năm là không hợp lý” 
Theo ông Hùng, BOT Ninh Lộc trả lời với ông tuyến đường đầu tư 2.644 tỉ, dự kiến 

thu phí trong hơn 21 năm 8 tháng. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng vốn đầu tư lẫn cách 
tính lưu lượng xe có nhiều điểm chưa rõ, chưa hợp lý, do đó họ muốn kiểm đếm xe để đối 
chiếu thời gian thu phí. Nhóm của ông Hùng đếm xe dựa vào bảng thông báo loại xe mỗi 
khi có xe đi qua trạm, người đếm sẽ phân loại thành 9 loại với các mức phí như đã quy định. 
“Sau một tuần đếm xe nhóm sẽ lập bảng thống kê gửi Bộ GTVT, Thanh tra Chính phủ và 
Kiểm toán Nhà nước”  - một thành viên cho biết.  

Ông Trịnh Văn Trí, Chủ tịch UBND xã Ninh Lộc, cho biết người dân đã dựng một lán 
trại nhỏ trên phần đất thuộc UBND xã Ninh Lộc quản lý. Việc dựng lán này là trái quy định 
nên người dân lại chuyển lán trại đó đến một nhà dân, có giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất nên không vi phạm quy định pháp luật.  

Một lãnh đạo CSGT thị xã Ninh Hòa cho biết người dân có quyền giám sát, kiểm tra 
miễn sao không vi phạm quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến công tác thu phí và ùn tắc 
giao thông. “Hiện người dân chưa thực hiện hành vi gì vi phạm quy định nên chúng tôi vẫn 
đang giám sát. Còn việc BOT Ninh Lộc phản ánh người dân vào khu vực đã căng dây và 
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biển “Không phận sự cấm vào”, CSGT đang phối hợp Công an thị xã Ninh Hòa xác định lại 
phạm vi ranh giới hợp lệ của trạm BOT Ninh Lộc mới có căn cứ để xử lý” - vụ này nói.  

Việc miễn giảm chưa thỏa mãn người dân 
Liên quan đến nội dung báo cáo số lượng, phân loại xe của BOT Ninh Lộc không 

minh bạch, ông Vũ Hải Long - Phó Giám đốc công ty CP đầu tư BOT Đèo Cả - giải thích 
hằng tháng, hằng quý trạm BOT Ninh Lộc đều có báo cáo cụ thể cho Bộ GTVT, Tổng cục 
Đường bộ các số liệu về tài chính, vé bán, số lượng xe phân loại xe. Thanh tra Bộ GTVT 
cũng thường xuyên cử đoàn thanh tra đến kiểm tra.“Việc kiểm đếm sẽ tiến hành tự động 
bằng máy, khi quyét vé, barie mới được mở, số lần mở đó sẽ tự động lưu vào máy nên 
không có việc báo cáo gian dối” - ông Long nói. Về thời gian thu hồi vốn, ông Long cho 
biết theo tổng mức BOT 2.644 tỉ thì thời gian thu hồi vốn của dự án là 21 năm 8 tháng. 
Nhưng sau khi quyết toán, Nhà nước và BOT Ninh Lộc sẽ điều chỉnh thời gian cho phù hợp. 

Theo các tài xế, còn ba vấn đề khác khiến họ phản ứng: Thứ nhất, quy định hai trạm 
BOT phải cách nhau tối thiểu 70km nhưng giữa BOT hầm đường bộ Đèo Cả (đi đường 
hầm) và BOT Ninh lộc chỉ 65km. Thứ hai, dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc 
lộ 1, đoạn vốn BOT Ninh Lộc bỏ ra xây dựng chỉ từ km 1374+525- km 1392+000 và km 
1405- km 425+500. Khoảng cách “chặt khúc” giữa hai đoạn này (từ km1392+000 và 
km1405) là phần Nhà nước đầu tư, tại sao BOT Ninh Lộc không thi công vẫn thu phí? Thứ 
ba, vì sao trạm BOT Ninh An lại đặt ở xã Ninh Lộc. Có phải nhằm tận thu các xe lưu thông 
hai tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 26 từ ĐắkLắk - Nha Trang?  

Ông Vũ Hải Long thừa nhận trạm BOT Ninh Lộc đến trạm BOT hầm đường bộ Đèo 
Cả chỉ khoảng 65km, nhưng nếu đi theo đường đèo (quốc lộ 10 thì đủ 70km. Còn về dự án 
BOT Ninh Lộc không làm liên tục toàn tuyến mà “chặt khúc” quốc lộ 1 để đặt trạm, ông 
Long cho rằng việc phân bổ các gói thầu do Bộ GTVT phê duyệt trước chứ không liên quan 
đến nhà đầu tư BOT, các nhà đầu tư chỉ thực hiện đấu thầu sau đó.  

Ông Huỳnh Tấn Diệu - Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng cầu 
đường Sài Gòn, Xí nghiệp quản lý kỹ thuật hạ tầng giao thông số 1 trạm thu phí Ninh lộc - 
cho biết phản ảnh của người dân ( từ km1392 +000 và km 1405 do Nhà nước đầu tư) là 
chính xác. Nhưng trong giá vé không thu đoạn này, chỉ thu đúng số kilômet đường mà công 
ty đã thi công.  

Liên quan đến vị trí đặt trạm BOT Ninh Lộc mà các tài xế cho rằng chưa hợp lý, Sở 
GTVT tỉnh Khánh Hòa cho biết không có thẩm quyền giải quyết vấn đề này, đó là thỏa 
thuận của Bộ GTVT và UBND tỉnh Khánh Hòa trước khi lập trạm.  
 
016. Nhiệt Băng. Khánh Hòa: Người dân thay nhau đếm lượt xe qua BOT Ninh Lộc / 
Nhiệt Băng // Báo Lao động. - Ngày 2 tháng 3. - Năm 2019. - Số 46 (11202). - Tr. 3. 
Nội dung chính 

Chiều 28.2, ông Vũ Hải Long - Phó TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả cho 
biết nhóm người đứng ở trạm BOT Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đếm lưu lượng 
xe đã rời khỏi khu vực trạm. Tuy nhiên, nhóm này vẫn còn đứng trên vỉa hè để tiếp tục đếm 
xe qua BOT Ninh Lộc. Nhóm người này cho rằng, họ làm vậy để giám sát số lượng xe cộ 
qua lại trạm, từ đó xem thử “ông chủ” BOT Ninh Lộc (Công ty Đầu tư BOT Đèo Cả) có 
minh bạch trong việc thu phí hay không. Họ vừa đếm bằng miệng, vừa ghi vào sổ. sau khi 
xẩy ra sự việc, BOT Ninh lộc đã báo cáo cơ quan chức năng xin điều động lực lượng hỗ trợ 
để đảm bảo hoạt động thu phí của trạm, đảm bảo giao thông thông suốt và không làm ảnh 
hưởng đến tâm lý nhân viên vì “sợ xẩy ra tình trạng khống chế, cướp tiền như đã xẩy ra tại 
nhiều nơi khác mà các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin” (sự việc mới xẩy ra tại 
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Trạm thu phí Dầu Giây). BOT Ninh Lộc “nhờ” cơ quan chức năng ngăn chặn những người 
không có nhiệm vụ liên quan xâm nhập vào khu vực hoạt động của trạm. 
 
017. Khánh Hòa đẩy mạnh tin học hóa lĩnh vực tư pháp // Báo Nhân dân. – Ngày 6 
tháng 3. - Năm 2019. – Số 23153. – Tr. 1,2: ảnh. 
Nội dung chính:  
 Năm 2019, ngành tư pháp tỉnh Khánh Hòa phấn đấu nâng cao chất lượng tham mưu 
công tác cải cách thể chế, trong đó tập trung góp ý, thẩm định các quy định, chính sách về 
đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tất cả các văn bản quy 
phạm pháp luật của tỉnh ban hành trong năm được cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu quốc 
gia về văn bản pháp luật. 

 

 
Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa). Ảnh: VĂN KỲ 
 
Bên cạnh đó, ngành tư pháp tỉnh duy trì hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, gắn 
với cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh; số hóa cơ sở dữ liệu hộ tịch 
bằng giấy đang lưu trữ tại địa phương vào hệ thống này. Triển khai toàn diện, hiệu quả cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp; trong đó tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công 
trực tuyến đối với hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp. 
Toàn bộ hồ sơ thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cần xác minh tại Công an tỉnh được luân 
chuyển, phối hợp xử lý trên mạng tin học; do vậy tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm xuống dưới 1%. 
Sở Tư pháp cũng phấn đấu vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu quả các tiện ích của Trung 
tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; tất cả các trường hợp đều được tiếp nhận, luân 
chuyển, xử lý trên phần mềm một cửa điện tử. 
 
018. Thái Thịnh. Bố trí lại dù, ghế ở bãi biển Nha Trang / Thái Thịnh // Báo Tuổi trẻ. - 
Ngày 8 tháng 3. - Năm 2019. - Số 58(9311). - Tr. 8.  
Nội dung chính 

Ngày 7-3, ông Lê Tiến Vĩnh, Giám đốc Ban quản lý dịch vụ công ích TP Nha Trang ( 
Khánh Hòa), cho biết vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp, khách sạn về việc chấm dứt đặt 
dù, ghế nằm trên bãi biển Nha Trang.  
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Cụ thể Ban quản lý dịch vụ công ích TP Nha Trang yêu cầu các doanh nghiệp khách 
sạn hiện đang đặt dù, ghế trên bãi biển phái tháo dỡ, di dời toàn bộ dù, ghế nằm (kể cả dù cố 
định) ra khỏi khu vực biển, hoàn trả lại ngay mặt bằng cho thành phố.  

Theo ông Vĩnh, sau khi mặt bằng bãi biển Nha Trang được trả, TP sẽ quy hoạch, bố trí 
lại, doanh nghiệp nào muốn đăng ký thuê mặt bằng bãi biễn phải tuân thủ theo quy hoạch 
này.  
 
019. Khánh Hòa tăng cường các giải pháp giảm nghèo // Báo Nhân dân. – Ngày 12 
tháng 3. - Năm 2019. – Số 23159. – Tr. 1,3. 
Nội dung chính:  
 Ðể công tác giảm nghèo thật sự bền vững, năm 2019, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển 
khai nhiều biện pháp hỗ trợ giảm nghèo; trong đó tăng cường chủ động nguồn lực tại chỗ. 
Tỉnh đã lập đề án "Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 của hai huyện miền núi 
Khánh Sơn và Khánh Vĩnh" trình cấp có thẩm quyền phê duyệt với nguồn kinh phí dự kiến 
là 194 tỷ đồng, đề án nhằm giúp hai huyện cải thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho các 
hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh 
Khánh Hòa đã thông qua Nghị quyết số 06 với hai chính sách giảm nghèo đặc thù trên địa 
bàn tỉnh: hỗ trợ hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và khuyến khích 
thoát nghèo bền vững. 
 Theo Nghị quyết số 06 nêu trên, để khuyến khích thoát nghèo bền vững, các hộ mới 
thoát nghèo sẽ được vay khoảng 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển 
sản xuất, kinh doanh và được hỗ trợ 50% lãi suất vốn vay (theo lãi suất của Ngân hàng 
Chính sách xã hội) trong vòng ba năm kể từ khi hộ đó vay vốn. Dự kiến, giai đoạn 2018 - 
2020, có 2.200 hộ nghèo được hưởng lợi từ chính sách này. Ðối với hộ nghèo có thành viên 
là người có công với cách mạng, thì người có công sẽ được trợ cấp hằng tháng là 700 nghìn 
đồng/người. Hiện, toàn tỉnh có khoảng 240 hộ nghèo có thành viên là người có công với 
cách mạng; phần lớn đều khó khăn về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội. 
 Ðược biết, năm 2018, tỉnh Khánh Hòa đã giảm được 4.107 hộ nghèo (vượt kế hoạch 
đề ra là giảm 1,2% hộ nghèo/năm). Qua kết quả rà soát vào cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh 
còn hơn 15 nghìn hộ nghèo, trong đó có 23 hộ tái nghèo, chủ yếu là các hộ có thành viên bị 
tai nạn, rủi ro, bệnh tật hiểm nghèo, làm ăn thua lỗ. 
 
020. Nhiệt Băng. Người buôn thịt lợn điêu đứng / Nhiệt Băng // Báo Lao động. - Ngày 
13 tháng 3. - Năm 2019. - Số 55 (11211). - Tr. 4. 
Nội dung chính 

Dịch tả lợn Châu Phi hoành thành ở các tỉnh thành, cộng với sự việc hàng chục con 
lợn chết vứt xuống hồ suối Dầu (xã Suối Tân) và kênh chính nam hồ chứa nước Cam Ranh 
(xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm) đã dẫn đến làn sóng “tẩy chay” thịt lợn ở Khánh Hòa. 
Chưa kể, địa phương này đang chuẩn bị công bố dịch lở mồm long móng trên đàn lợn ở 
huyện Cam Lâm.Hàng loạt tiểu thương chỉ biết ngồi thở dài bên sạp thịt lợn, thậm chí nghỉ 
bán. 

Hoang mang tột độ 
Ngày 11.3, ông Lê Thắng - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Khánh 

Hòa - cho biết, dù đã đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền về việc dịch tả lợn Châu Phi không 
lây sang người, nhưng người tiêu dùng tại địa phương vẫn có tâm lý hoang mang và giảm 
mạnh việc mua thịt lợn khỏe đang bày bán ở các chợ. “Người dân đang phức tạp trong tâm 
lý sử dụng thịt lợn.Tại sao họ lại hoang mang thì chúng tôi cũng bó tay” - Chi cục trưởng 
Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Khánh Hòa cho biết. 



* Thư mục Khánh Hòa qua báo Trung ương tháng 03/2019. 

15 

Trong khi chờ khu giết mổ tập trung đang triển khai xây dựng, hơn 20 lò giết mổ len 
lỏi trong nội thành TP. Nha Trang cũng giảm mạnh lượng lợn giết mổ mỗi ngày. Đáng chú 
ý nhiều lò mổ không dám mổ vì sợ không tiêu thụ được, cộng thêm giá cả bán sỉ èo uột, dễ 
lỗ vốn. 

Theo khảo sát của PV Báo Lao Động tại chợ Xóm Mới, giá thịt lợn ngày thường dao 
động ở mức khoảng 70-80 nghìn đồng/kg, nhưng trong thời gian gần đây, các chủ sạp thịt 
giảm giá bán xuống còn 50-60 nghìn đồng/kg song vẫn vắng bóng người mua. 

“Sức mua giảm mạnh so với trước đây.Ai cũng nói sợ dịch tả lợn Châu Phi.Tình trạng 
này kéo dài chắc chúng tôi phải nghỉ bán một thời gian” - tiểu thương N.T.T thở dài.Còn tại 
chợ Đồng Nai (đường Đồng Nai), nhiểu tiểu thương kiên nhẫn ngồi bán đến chiều muộn 
vẫn còn nguyên sạp thịt lợn. Trong khi đó nhiều người dân do lo ngại dịch bệnh đã quyết 
định chuyển sang sử dụng các loại thực phẩm khác như thịt bò, cá, rau, củ, quả.  

Dấu hỏi cho niềm tin 
Nếu dịch tả lợn Châu Phi đang có mặt ở hơn 10 tỉnh, thành là thực trạng chung của cả 

nước thì vụ vứt hàng chục con lợn chết không rõ nguồn gốc ở hồ Suối Dầu (xã Suối Tân) và 
kênh chính nam hồ chưa nước Cam Ranh (xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm) lại là 
chuyện riêng đáng bàn ở Khánh hòa. Kết quả kiểm nghiệm các mẫu lợn ở huyện Cam Lâm 
của cơ quan chức năng cho thấy không có virus gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Cơ quan 
chức năng cũng xác định hàng chục con lợn chết không phải lợn nuôi trên địa bàn huyện 
Cam Lâm.  

Vậy số lợn trên ở đâu, vì sao lại chết thì đang “treo” câu trả lời.Điều này khiến người 
dân bán tín bán nghi. Chị N.T.P ( người dân TP. Nha Trang) cho rằng nhiều người có thể 
không có đủ niềm tin vào kết quả xử lý của lực lượng chức năng trong vụ vứt lợn ở huyện 
Cam Lâm. Họ hoài nghi đó là lợn được vận chuyển từ phía Bắc vào.Trên đường vận 
chuyển, do lợn chết, gây hôi thối nên tài xế vứt lại xuống hồ. 

Ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở NNPTNN tỉnh Khánh Hòa - khẳng định, Khánh Hòa 
chưa phát hiện dịch tả lợn Châu Phi. Thông tin về vụ lợn chết vứt xuống hồ ở Cam Lâm, 
ông Bản nói: “Chúng tôi chỉ biết lợn đó không phải lợn địa phương Cam Lâm, còn lợn đó ở 
đâu đến thì làm sao biết được”. Tuy vậy, ông Bản cho biết, địa phương sẽ công bố dịch lở 
mồm long móng trên đàn lợn ở huyện Cam Lâm.Ông Bản khẳng định hiện nay trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa, thịt lớn từ đâu vào và đầu ra đều lực lượng thú y kiểm dịch, kiểm tra chất 
lượng chặt chẽ.“Chúng tôi đã lập 2 chốt kiểm dịch ở huyện Vạn Ninh và Cam Ranh. Các hộ 
nuôi cũng tăng cường tiêu độc, khử trùng. Vì vậy, người tiêu dùng không nên quy lưng với 
thịt lợn” - ông Bản nói. 
 
021. Thái Thịnh. Nha Trang khoanh vùng 8 khu bãi tắm bằng phao an toàn / Thái 
Thịnh // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 14 tháng 3. - Năm 2019. - Số 64 (9317). - Tr. 8: ảnh. 
Nội dung chính: 

Ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng BQL vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) cho biết: vừa 
triển khai thêm 6 khu vực khoanh vùng bãi tắm an toàn khác dọc các bãi tắm biển trên 
đường Trần Phú để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tắm biển.  
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Một khu vực bãi biển Nha Trang được khoanh vùng và lắp phao an toàn Ảnh: Thái Thịnh 

Theo ông Thái, việc khoanh vùng thêm 6 bãi tắm được thực hiện sau khi thí điểm 
khoanh vùng 2 khu vực bãi tắm antoàn tại bãi tắm đường Phạm Văn Đồng vào cuối năm 
2018. Mỗi khu vực khoanh vùng bãi tắm an toàn rộng khoảng 200m2 ,chiều bơi xa khoảng 
100m với các nhận biết như: hệ thống phao an toàn, cờ hiệu, bảng báo, áo phao miễn phí… 

Tại 8 khu vực khoanh vùng bãi tắm an toàn từ đường Trần Phú đến Phạm Văn Đồng, 
hiện nay luôn có lực lượng cứu hộ cứu nạn trực thường xuyên.  

Khi người dân, du khách bị sóng cuốn ra xa có thể bám vào hệ thống phao an toàn để 
bơi vào bờ hoặc chờ lực lượng cứu hộ cứu nạn ứng cứu. Điều này góp phần giảm thiểu các 
tai nạn đuối nước thương tâm. Tuy nhiên, ông Thái cho biết: “Việc khoanh vùng bãi tắm, 
với nhân lực hiện tại ban quản lý vịnh mới chỉ phục vụ được từ 9h đến 15h hằng ngày. 
Trước 9h và sau 15h, lực lượng khách tắm biển rất đông, việc khoanh vùng hiện tại chưa thể 
đáp ứng được du khách và người dân tắm biển”.  

Ban quản lý vịnh Nha Trang cũng cho biết từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng cứu hộ 
đã cứu hộ thành công trên 10 trường hợp du khách đuối nước, tai nạn thương tích khi tắm 
biển Nha Trang. Để hạn chế những trường hợp đuối nước đáng tiếc xẩy ra, Ban quản lý vịnh 
Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách tuân theo hướng dẫn, cảnh báo của nhân viên 
cứu hộ; không bơi ra khỏi phao giới hạn; bơi trong khu vực khoanh vùng bãi tắm an toàn, có 
cờ hiệu và có lực lượng cứu hộ cứu nạn túc trực.  

 
022. Đăng Nguyên. Nhà đầu tư nói gì về NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas?/ 
Đăng Nguyên // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 18 tháng 3. - Năm 2019. - Số 68 (9321). - Tr. 10.3: 
ảnh.  
Nội dung chính 

Sau khi tham quan biệt thự mẫu và được tư vấn về dự án NovaBeach Cam Ranh Resort 
& Villas, nhiều khách hàng và nhà đầu tư cho rằng đây là dự án BĐS nghỉ dưỡng độc đáo và 
phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, hơn hết là kênh đầu tư hấp dẫn, có tiềm năng gia tăng giá trị 
mạnh mẽ.  

"Điểm sáng" khác biệt tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa 
Anh Nguyễn Hoài Trang (TP.HCM) - một khách hàng dành nhiều sự quan tâm đến đầu 

tư vào lĩnh vực bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, đặc biệt là các khu vực ven biển như Phan 
Thiết, Cam Ranh. Sau khi tham quan nhà mẫu dự án NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas, 
gia đình anh tỏ ra rất hài lòng.Đã đi du lịch rất nhiều nơi trên thế giới và cả ở Việt Nam, ấn 
tượng đầu tiên của anh Trang là thiết kế của biệt thự NovaBech, Cam Ranh mang đậm phong 
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cách Tây Ban Nha vừa phóng khoáng, vừa tinh tế và hiện đại, khác biệt so với các dự án đang 
triển khai tại đây.  

Dự án này sẽ mang lại một không gian thoáng đạt, đẳng cấp cho những chuyến nghỉ 
dưỡng của gia đình. 

 

 
Khách hàng tìm hiểu thông tin về dự án NovaBeach Cam Ranh 
 
Ở góc độ nhà đầu tư, anh Trang đánh giá cao về tiềm năng của Cam Ranh bởi nơi đây sở 

hữu bãi biển dài rất đẹp. Bên cạnh đó là hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản, đặc 
biệt là sân bay quốc tế Cam Ranh với đường bay thẳng đến nhiều nước trên thế giới. 

"Bài toán đầu tư của NovaBeach Cam Ranh cũng rất đáng quan tâm với ngân sách đầu 
tư ban đầu hợp lý cùng phần chia sẻ lợi nhuận.Tôi đánh giá là rất hấp dẫn". anh Trang chia 
sẻ. 

 
Khách hàng hào hứng tham quan biệt thự mẫu NovaBeach Cam Ranh tại số 26 Mai Chí Thọ, quận 2 

Chọn góc ngồi nơi ban công hướng nhìn ra hồ bơi của căn hộ mẫu NovaBech Cam Ranh 
Resort & Villas, chị Huyền (TP.HCM) nhờ nhân viên tư vấn chụp giúp mình một bức hình.  

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/3/18/photo-1-15528919955321094118054.jpg
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Chị cho biết rất ấn tượng với cách thiết kế của những căn biệt thự tại dự án này. Từng chi tiết 
nhỏ nhất cũng được chăm chút tỉ mỉ và bắt mắt. 
"Tôi có thể tưởng tượng đến cảnh ngồi ở vị trí này để ngắm bình minh ló dạng trên mặt biển 
mỗi sáng hay hoàng hôn buông xuống. Những cảm xúc đó thật tuyệt vời", chị Huyền hào hứng. 
Chị Huyền cũng thể hiện sự tin tưởng khi đơn vị phát triển dự án Novaland là một doanh 
nghiệp đã khẳng định được uy tín trên thị trường. Ngoài ra dự án được vận hành bởi Tập đoàn 
toàn cầu Minor Hotels - với các thương hiệu AVANI, Oak nổi tiếng thế giới, nhờ vậy giá trị 
của bất động sản sẽ càng tăng lên. 

 
Khách hàng ấn tượng về thiết kế kiến trúc Tây Ban Nha độc đáo của dự án 

Cam Ranh nổi lên là khu vực sôi động nhất… 
Sở hữu những bãi tắm tuyệt đẹp, hoang sơ - Bãi Dài Cam Ranh trở thành miền đất hứa 

với nhiều ông lớn bất động sản thời gian gần đây. 
Sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng cũng giúp Cam Ranh hoàn toàn lột xác. Đáng kể nhất là 

sân bay quốc tế Cam Ranh với nhà ga T2 đã đi vào hoạt động, có khả năng đón khoảng 4 triệu 
lượt hành khách quốc tế/năm và tăng gấp đôi đến năm 2030. 

Theo thống kê của Sở Du lịch Khánh Hòa, trong năm 2018, toàn tỉnh Khánh Hòa ước 
đón hơn 6,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Nếu như trước đây, 
khách Nga và Trung Quốc áp đảo thì nay đã phong phú hơn rất nhiều với những du khách đến 
từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia và nhiều nước châu Âu… 

Theo ông Phan Việt Hoàng, Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Khánh Hòa, trong 
khi thành phố Nha Trang đã trở nên bão hòa và thậm chí quá tải thì Cam Ranh nổi lên là khu 
vực sôi động nhất. Bằng chứng là hàng loạt dự án cao cấp được xây dựng và nguồn khách chủ 
yếu là khách hàng cao cấp có nhu cầu nghỉ dưỡng là chính. Giá cho thuê và tỉ lệ lấp đầy của 
nhiều dự án ở Cam Ranh cũng cao hơn hẳn Nha Trang. 

Khảo sát thực tế, dọc Bãi Dài Cam Ranh hiện nay là nơi đổ bộ của hàng loạt dự án của 
các nhà đầu tư tên tuổi như The Arena, Movenpick Cam Ranh Resort, Fusion Resort, The 
Anam, Erowindown, Vinpearl Bãi Dài, Golden Bay, Cam Ranh Mystery Villas, Duyên Hà… 

NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas sở hữu 350m đường biển riêng tại Bãi Dài, cách 
sân bay quốc tế Cam Ranh chỉ 5 phút di chuyển, NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas là tổ 

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/3/18/photo-2-15528919955441164697905.jpg
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hợp du lịch nghỉ dưỡng bao gồm khu biệt thự và bungalow, khu khách sạn, condotel cùng các 
tiện ích nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Dự án được quản lý và vận hành bởi thương hiệu Avani thuộc tập đoàn Minor Hotels 
Group (là tập đoàn đa quốc gia đang sở hữu các thương hiệu về khách sạn, khu nghỉ dưỡng lớn 
như: ANANTARA, AVANI, OAKS, TIVOLI, ELEWANA và một số các thương hiệu khác trong lĩnh 
vực quản lý khách sạn, nhà hàng, ăn uống, giải trí...). 

 

 
Biệt thự Lagoon - sản phẩm ấn tượng đang nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng 

 của dự án NovaBeach Cam Ranh 
 
Trong đợt đầu tiên, dự án sẽ chỉ giới thiệu 50 căn thuộc dòng sản phẩm biệt thự Lagoon 

(biệt thự ven hồ) đơn lập, 2 phòng với đầy đủ nội thất cao cấp, hồ bơi riêng, có diện tích từ 300 
- 450m2.  

Mức giá dự kiến từ 15 tỉ đồng/căn. Cùng với đó là chương trình ưu đãi mới lạ và hấp dẫn 
"Sinh lời từ dòng vốn đầu tiên": nhận ngay lãi suất 8%/năm theo tiến độ thanh toán đến khi 
nhận bàn giao sản phẩm, cam kết lợi nhuận 1 tỉ đồng/năm trong vòng 3 năm đầu, áp dụng 
chính sách chia sẻ lợi nhuận 90%-10% từ năm thứ 4 cùng quà tặng giá trị như 1 lượng vàng 
9999, tặng 2 đêm nghỉ dưỡng tại Azerai Cần Thơ Resort… 
 
023. Đoàn liên ngành kiểm tra thu phí tại Trạm BOT Ninh Lộc // Báo Nhân dân. – 
Ngày 20 tháng 3. - Năm 2019. – Số 23167. – Tr. 2. 
Nội dung chính:  
 Ngày 19-3, Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả (nhà đầu tư dự án BOT Ninh Lộc) 
cho biết, đoàn thanh tra liên ngành do Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp các cơ quan 
chức năng bắt đầu thanh tra việc thực hiện công tác thu phí qua trạm BOT Ninh Lộc, nhằm 
minh bạch việc thu phí tại trạm. Nhà đầu tư đã kiến nghị, ngoài cơ quan chức năng còn có 
sự tham gia của chính quyền địa phương và người dân. Thời gian làm việc của đoàn thanh 
tra liên ngành bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 20-3 đến hết ngày 26-3. Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam đề nghị Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Cục An ninh kinh tế và Cục Cảnh sát 
điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tham gia đoàn kiểm tra, 
nhằm bảo đảm kết quả kiểm tra chính xác, khách quan. 
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024. Hoàng Việt. Nguy hiểm từ bức tường dự án khu biệt thự Marina Hill / Bài và ảnh: 
Hoàng Việt //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 24 tháng 3. - Năm 2019.. – Số 20819. – 
Tr. 6: ảnh. 
Nội dung chính:  
 Từ tháng 10-2018 đến nay, khi bức tường chắn xây sai giấy phép tại dự án khu biệt 
thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh Nha Trang (dự án khu biệt thự Marina Hill) bắt đầu có dấu hiệu 
nứt vỡ, 20 hộ dân thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ăn không 
ngon, ngủ không yên. Quá lo sợ, một số hộ dân đã phải sơ tán đi nơi khác ở tạm. 
 Đến thôn Hòn Nghê, chúng tôi được chứng kiến nỗi bức xúc của người dân địa 
phương trước việc bức tường mà dự án khu biệt thự Marina Hill xây dựng sai giấy phép 
đang bị nứt, đe dọa trực tiếp tới sự an toàn của những hộ dân liền kề. Theo ghi nhận của 
chúng tôi, dự án này có diện tích gần 5ha, nằm trên ngọn đồi Hòn Dung, thuộc xã Vĩnh 
Ngọc, có quy mô 68 căn biệt thự nghỉ dưỡng biệt lập. Tại đây, chủ đầu tư dự án là Công ty 
TNHH Đồi Xanh Nha Trang cho xây dựng bờ kè thẳng đứng, nằm sát khu dân cư có gần 20 
gia đình sinh sống. Theo chủ đầu tư, bức tường làm theo công nghệ tường chắn MSE của 
nước ngoài, hiện đại, bảo đảm an toàn cho khu dân cư bên dưới. Thế nhưng, chỉ thời gian 
ngắn bức tường này bị nứt, vỡ, gạch đá rơi xuống làm hỏng nhà của các hộ dân liền kề. 

 

Đoạn tường bị nứt, vỡ được chủ đầu tư cho che lưới tạm. 
Ông Võ Minh Mỹ, người dân tổ 23, thôn Hòn Nghê, cho biết: "Gia đình tôi sống gần bức 
tường chắn của dự án Marina Hill. Sau ngày gạch từ bức tường nứt vỡ rơi xuống thủng mái 
nhà, gia đình tôi luôn sống trong lo sợ". Ông Phạm Văn Thê cũng ở khu vực này tiếp lời: 
"Quá lo sợ, vợ chồng tôi phải đưa các con đi trú tạm nơi khác; đồ đạc ở nhà trong, nơi gần 
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với bức tường xây sai giấy phép phải đưa ra phòng ngoài, thậm chí cả ngoài sân bởi sợ gạch 
đá rơi xuống". 
 Quá lo lắng, người dân địa phương đã kiến nghị tới các cơ quan chức năng, đề nghị 
can thiệp, giúp đỡ. Ngày 23-11-2018, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa tổ chức đoàn kiểm tra 
thực tế tại dự án và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đồi 
Xanh Nha Trang, yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng mọi hoạt động, tập trung ứng phó với các sự 
cố sạt lở, khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương di dời gần 20 hộ dân sát chân 
dự án. Cùng với đó phải hỗ trợ tiền để người dân thuê nhà tạm, mỗi hộ 5 triệu 
đồng/tháng. Theo đại diện Sở Xây dựng, do chủ đầu tư cố tình dịch chuyển công trình sát 
với nhà dân, nên sở đã yêu cầu phải tháo dỡ phần vi phạm. Thế nhưng, chủ đầu tư vẫn chưa 
nhận sai và không chịu thi hành, ngược lại họ còn khẳng định bức tường này “bảo đảm chất 
lượng". Đến ngày 21-12-2018, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư khẩn 
trương trình phương án và tháo dỡ tường chắn vi phạm trong vòng 15 ngày, nếu không sẽ 
ban hành quyết định cưỡng chế và lập thủ tục thu hồi giấy phép xây dựng. Ngày 18-1-2019, 
UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 190-QĐ-CCXP cưỡng chế buộc thực hiện 
biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng sai giấy phép tại dự án khu biệt 
thự Marina Hill. Theo đó, buộc chủ đầu tư phải tháo dỡ bức tường xây dựng sai nội dung 
giấy phép được cấp. Bất chấp các quyết định trên, chủ đầu tư vẫn không chịu tháo dỡ bức 
tường và tiếp tục có đơn khiếu nại. Được biết, ngày 18-1-2019, Công ty TNHH Đồi Xanh 
Nha Trang đã thỏa thuận với 6/20 hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi bức tường chắn 
của dự án về việc mua lại đất với giá từ 22 đến 25 triệu đồng/m² tùy từng vị trí. Thế nhưng, 
đã gần hai tháng trôi qua, 6 hộ dân này vẫn chưa nhận được bất cứ khoản tiền nào. 
 Ngày 15-2-2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Văn bản số 93/TB-UBND yêu cầu 
Sở Xây dựng làm việc với Sở Tài chính thống nhất triển khai thực hiện việc phong tỏa tài 
khoản của Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang tại các ngân hàng để bảo đảm toàn bộ kinh 
phí thực hiện tháo dỡ công trình tường chắn xây dựng sai giấy phép. Cùng với đó, Sở Xây 
dựng khẩn trương xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của Công ty 
TNHH Đồi Xanh Nha Trang theo quy định pháp luật. 
 Đã có nhiều biện pháp xử lý của các cấp chính quyền địa phương được đưa ra, nhưng 
đến thời điểm hiện tại bức tường vẫn hiện hữu. Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các hộ dân 
sinh sống gần khu vực dự án khu biệt thự Marina Hill được yêu cầu di dời, nay đã quay về 
bởi họ không kham nổi tiền thuê trọ hằng tháng, trong khi nhà mình thì bỏ hoang. Như vậy, 
nguy cơ mất an toàn từ bức tường xây sai giấy phép tại dự án khu biệt thự Marina Hill là rất 
cao. Đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền tỉnh Khánh Hòa sớm có biện pháp xử 
lý dứt điểm sự việc nêu trên.  
 
025. Không có dấu hiệu thất thoát thu phí trạm BOT Ninh Lộc // Báo Nhân dân. – 
Ngày 30 tháng 3. - Năm 2019. – Số 23177. – Tr. 2. 
Nội dung chính:  
 Ngày 29-3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, kết quả kiểm tra đột xuất công 
tác tổ chức thu phí của trạm BOT trong bảy ngày (từ ngày 20 đến 26-3) phù hợp báo cáo 
của trạm và lưu lượng xe qua trạm, bảo đảm tính minh bạch, không có dấu hiệu thất thoát. 
Theo đó, tổng số thu từ ngày 1-2 đến 21-3 đạt 43,5 tỷ đồng, trong đó, từ ngày 1 đến 28-2 thu 
được 24,82 tỷ đồng, bình quân 886,4 triệu đồng/ngày. Từ ngày 1 đến 21-3, thu được 18,68 
tỷ đồng (889,7 triệu đồng/ngày). Số thu trong bảy ngày kiểm tra, giám sát được 6,47 tỷ đồng 
(924,4 triệu đồng/ngày). Qua kiểm tra xác suất công tác giám sát, hậu kiểm từ ngày 1-2 đến 
19-3 cho thấy, có 17 trường hợp nhân viên bán sai mệnh giá vé, 10 trường hợp thu phí viên 
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quét sai loại thẻ ưu tiên. Các trường hợp này đều được lập biên bản, xử lý theo đúng quy 
trình, nhân viên phải nộp bù và xé vé bổ sung. 
 Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả 
Khánh Hòa khẩn trương hoàn thành quyết toán dự án làm cơ sở điều chỉnh, cập nhật phương 
án tài chính, thời gian thu phí theo quy định, nâng cấp phần mềm hậu kiểm để bảo đảm 
tương thích thiết bị lưu trữ mới. 
  
026. Thái Thịnh. Ngân hàng khởi kiện chủ tàu “67”/ Thái Thịnh // Báo Tuổi trẻ. - 
Ngày 31 tháng 3. - Năm 2019. - Số 81 (9334). - Tr. 6:ảnh.  
Nội dung chính 

Ngày 30-3, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Khánh Hòa 
(Agribank Khánh Hòa) cho biết đã gửi 3 hồ sơ sang tòa án khởi kiện các chủ tàu cá đóng theo 
nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

 

 

Tàu của ông Trần Ngọc Đông - một trong ba chủ tàu bị khởi kiện - Ảnh: VINH ANH  
 
Ngoài ra, ngân hàng này cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa xem xét chỉ đạo các cơ 

quan chức năng hỗ trợ áp dụng việc thu giữ, giải quyết tranh chấp tài sản đảm bảo tại tòa án 
theo thủ tục rút gọn được quy định, tạo điều kiện trong quá trình xử lý tài sản để thu hồi nợ 
ngay sau khi bản án có hiệu lực nhằm rút ngắn thời gian xét xử thi hành án đối với các khách 
hàng có nợ xấu, tạo điều kiện cho ngân hàng sớm thu hồi nợ vay. 
 "Cố tình không trả nợ"? 
 Ông Nguyễn Xuân Huy, giám đốc Agribank Khánh Hòa, cho biết triển khai nghị định 
67 của Chính phủ, NH này đã ký hợp đồng tín dụng đầu tư 20 tàu, trong đó 1 tàu vỏ thép, 3 tàu 
vỏ gỗ và 16 tàu composite với tổng số tiền cam kết tài trợ 209,6 tỉ đồng, đã giải ngân 207,6 tỉ 
đồng. Đến nay, việc giải ngân đã hoàn tất, hầu hết tàu cá đã đi vào hoạt động và có nguồn thu, 
một số tàu cá đang hoạt động có hiệu quả, chủ tàu có ý thức trả nợ . 

Tuy nhiên, đến ngày 25-2-2019, tổng dư nợ với 18 khách hàng (19 tàu) là 194,1 tỉ đồng, 
trong đó nợ xấu của 6 khách hàng (gồm Trần Ngọc Đông, Võ Ngọc Trang, Nguyễn Văn Phi, 
Dương Cao Hoan, Trần Văn Đạt, Trương Gia Tân) là 57,8 tỉ đồng, chiếm 29,8% tổng dư nợ 
cho vay theo nghị định 67. Trong đó, 3 chủ tàu cá bị khởi kiện gồm: Trần Ngọc Đông, Võ 
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Ngọc Trang và Dương Cao Hoan (đều trú tại TP Nha Trang, Khánh Hòa) có tổng số nợ gần 31 
tỉ đồng. 

 Trong khi đó, theo ông Huy, kết quả kiểm tra của ngân hàng cho thấy có một số chủ tàu 
nhận thức rằng đây là chính sách hỗ trợ của Nhà nước (gần như cho không), nên cố tình không 
trả nợ, mặc dù có nguồn thu từ hoạt động khai thác đánh bắt, không mua bảo hiểm tàu cá..., để 
nợ xấu phát sinh, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của ngân hàng. Do đó, theo ông Huy, 
ngân hàng này đã khởi kiện lên TAND TP Nha Trang và sẽ tiếp tục khởi kiện các khách hàng 
có nợ xấu còn lại. 

"Chúng tôi đã kiểm tra xác minh, có những tàu đánh bắt không hiệu quả, sẽ được chúng 
tôi rà soát, xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Tuy nhiên, theo quy định tại nghị định 67, nếu 
được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khách hàng cũng sẽ không được hỗ trợ lãi suất trong thời hạn 
cơ cấu" - ông Huy nói, đồng thời cho biết Agribank đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước đề xuất 
Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét cho phép hỗ trợ lãi suất đối với những khoản nợ điều chỉnh 
theo kỳ hạn trả nợ nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận. 

Đánh bắt không hiệu quả? 
Ông Võ Ngọc Trang, chủ tàu KH 91168 TS, một trong những chủ tàu bị ngân hàng khởi 

kiện, cho biết đã vay 11,760 tỉ đồng từ tháng 4-2017 để đóng tàu chuyên đánh bắt mực xà ở 
vùng biển Trường Sa. Từ năm 2018, ông Trang đã bắt đầu đóng tiền lãi khoảng 12 triệu 
đồng/tháng và tiền gốc hằng quý (3 tháng) là 200 triệu đồng, chưa kể phí tổn cho mỗi chuyến 
biển (20 ngày) khoảng 200 triệu đồng. Trong khi đó, hoạt động đánh bắt lại không đạt như kỳ 
vọng của ngư dân. 

"Thời điểm này năm ngoái, mỗi chuyến biển tôi đánh bắt 20 tấn cá, mực, giá mực 30.000 
đồng/kg.Nhưng năm nay, việc đánh bắt không hiệu quả, giá mực xà rớt xuống chỉ 5.000 
đồng/kg, cũng không ai mua. Các đầu nậu nói rằng, các năm trước mực xà thường xuất qua thị 
trường Trung Quốc rất nhiều, nhưng năm nay phía thương lái Trung Quốc không mua, nên ứ 
đọng, rớt giá" - ông Trang nói. 

Cũng theo ông Trang, gia đình đang thế chấp một tàu trị giá 2 tỉ đồng, nếu phía ngân 
hàng khởi kiện và lấy hết tài sản coi như gia đình ông trắng tay. Trong khi đó ông Cao Văn 
Thơ, chủ tàu vay vốn đóng tàu theo nghị định 67 tại Khánh Hòa, cũng cho biết mới đây có 11 
ngư dân đã làm đơn đề nghị "thu hồi nợ gốc vay theo nghị định 67 phân bổ theo mỗi kỳ", vì 
cho rằng đánh bắt không hiệu quả trong khi số tiền trả nợ mỗi tháng quá cao, sẽ sinh ra nợ xấu. 

Theo ông Thơ, với việc đánh bắt thủy sản khó khăn như hiện nay, một chủ tàu không thể 
có thu nhập bình quân 110 triệu đồng/tháng để trả nợ gốc chưa tính lãi phải trả. "Chúng tôi 
mong Agribank chi nhánh Khánh Hòa phân bổ thu hồi nợ gốc đều ở các kỳ thu để tạo điều 
kiện thuận lợi cho ngư dân trả nợ", ông Thơ nói. 

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Xuân Huy, ngân hàng đã thực hiện đúng theo thông tư 45 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về khấu hao tài sản, thời gian trích khấu hao 5-20 năm, phù hợp 
tùy từng loại tài sản."Do khoản mục khấu hao ngư cụ (5 năm), số tiền khấu hao trong 5 năm 
đầu sẽ nhiều hơn những năm sau", ông Huy nói. 

 
 

THÔNG TIN QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG 
 

027. Chính Kiên. Chuyến bay cấp cứu từ đảo An Bang (huyện đảo Trường Sa) đã hạ 
cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất / Chính Kiên //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 9 
tháng 3. - Năm 2019.. – Số 20804. – Tr. 3. 
Nội dung chính:  
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 Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 8-3, chuyến bay cấp cứu từ đảo An Bang, huyện đảo 
Trường Sa (Khánh Hoà) đã hạ cánh xuống Sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, kịp 
thời đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cấp cứu, điều trị kịp thời. 
Bệnh nhân Nguyễn Văn Tường (sinh năm 1972), công tác tại Trạm hải đăng đảo An Bang 
được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh xá đảo An Bang vào tối 7-3 với các triệu chứng đau tức 
vùng hạ bì, tê liệt tứ chi và được các y sĩ, bác sĩ hội chẩn xác định bị viêm tủy cổ, viêm tủy 
leo, tiên lượng rất nặng và cần đưa về đất liền càng sớm càng tốt. Được sự đồng ý của thủ 
trưởng Bộ Quốc phòng, máy bay trực thăng Mi-171, Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370, Quân 
chủng Phòng không-Không quân) cùng kíp y sĩ, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 đã cất 
cánh từ đất liền vào sáng 8-3 ra Trường Sa đưa bệnh nhân vào đất liền. Hiện bệnh nhân 
Tường được các y sĩ, bác sĩ thực hiện hàng loạt các phương pháp xét nghiệm cận lâm sàng, 
thực hiện điều trị chuyên sâu. 

 
028. My Lăng. Hồi ức ngày 14-3 - Kỳ 1: Người anh hùng chưa được tôn vinh / My 
Lăng // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 12 tháng 3. - Năm 2019. - Số 62 (9315). - Tr. 10: ảnh.  
Nội dung chính 

Chúng ta mãi không quên 31 năm trước, ngày 14-3-1988, quân đội Trung Quốc đã tấn 
công và chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa… 

 

 
Chân dung liệt sĩ Vũ Văn Thắng – thuyền phó chính trị tàu HQ 604Ảnh: My Lăng chụp lại 

 
 “Trước khi đi Trường Sa, anh tôi bảo: Sau đợt này về anh sẽ được thăng quân hàm và 
lấy vợ... Anh tôi hi sinh, kỷ vật của anh để lại chỉ có cái áo bay của sĩ quan hải quân do Nga 
viện trợ màu mỡ gà” .Anh:  Vũ Văn Bình 

Trong các câu chuyện về tàu HQ 604 - con tàu đã bị quân Trung Quốc bắn chìm ngày 
14-3-1988 tại đảo Gạc Ma, chưa một lần người sĩ quan chỉ huy ấy được nhắc đến dù anh có vai 
trò quan trọng trên tàu.Những đồng đội chứng kiến giây phút cuối cùng của anh cho rằng anh 
xứng đáng được tôn vinh anh hùng. Đó là thượng úy Vũ Văn Thắng - thuyền phó chính trị tàu 
HQ 604. 

Nhường phao cứu đồng đội 
31 năm sau ngày thượng úy Vũ Văn Thắng hi sinh, chúng tôi về huyện Thái Thụy (Thái 

Bình) lần hỏi để tìm gia đình anh.31 năm vật đổi sao dời.Những thôn làng giờ đã thay đổi.Nhờ 
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trưởng thôn và một vài người dân tốt bụng, chúng tôi mới tìm được thân nhân của liệt sĩ Vũ 
Văn Thắng. 

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, trên bàn thờ, di ảnh liệt sĩ Vũ Văn Thắng chính là tấm ảnh 
anh gửi tặng người yêu trước chuyến đi cuối cùng về bên kia thế giới. Tấm ảnh được gia đình 
nhờ người vẽ truyền thần lại.Người thanh niên trong di ảnh gương mặt thư sinh, khôi ngô, 
trong veo, hiền lành, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Anh hi sinh khi mới 26 tuổi. 

Bố mẹ của liệt sĩ Vũ Văn Thắng, ông Vũ Văn Nghiệp và bà Tạ Thị Nuột, đã ở cái tuổi 
gần đất xa trời.Em trai út của liệt sĩ Vũ Văn Thắng, anh Vũ Văn Bình, cho biết: "Nhà tôi có 
bốn anh chị em. Anh Thắng là con cả. Anh nhập ngũ ngày 20-8-1980. Anh thông minh, sôi 
nổi, nhiệt tình. Anh sống tốt, đàng hoàng với bạn bè nên dù anh hi sinh đã 31 năm nhưng bạn 
bè anh vẫn ghé thăm bố mẹ tôi, thắp hương cho anh". 

Ông Vũ Văn Nghiệp công tác ở Cục Hậu cần của Bộ Tư lệnh Hải quân.Ông nghỉ hưu 
năm 1987, chỉ một năm trước khi anh hi sinh. Khi biết tin không lành về người con trai cả, ông 
không khóc. "Ông là người lính, luôn tỏ ra vững vàng, mạnh mẽ. Nhưng mất con thì ai không 
đau. Ông đau nhưng cứ chịu đựng âm thầm" - anh Vũ Văn Bình chậm rãi nói. 

Theo anh Bình, lúc nghe báo đài nói về chiến sự ở Trường Sa, anh Thắng nằm trong diện 
mất tích nên cả nhà vẫn hi vọng anh còn sống. Kể cả một năm sau, khi đơn vị về đưa giấy báo 
tử và làm lễ truy điệu, gia đình vẫn không tin anh Thắng đã hi sinh. Cho đến một thời gian sau 
đó, khi các đồng đội anh về thăm, kể chuyện anh đã hi sinh như thế nào, bố mẹ anh mới chịu 
làm mâm cơm cúng anh, lấy ngày 14-3-1988 làm ngày giỗ. 

Anh Bình kể: "Đồng đội của anh Thắng tường thuật, khi tàu chìm, những người trên tàu 
kịp nhảy xuống biển. Nhưng lính công binh không phải ai cũng biết bơi.Anh Thắng nhà tôi bơi 
giỏi nên dù đang bị thương ở đùi, máu chảy rất nhiều, vẫn nhường phao cho đồng đội. Một anh 
công binh cho biết anh Thắng vứt phao cho anh ấy, bảo: Em cứ bơi vào đảo đi. Còn anh ấy thì 
chìm theo con tàu". 

 

 
Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Vũ Văn Thắng - người anh hùng thầm lặng  

chưa một lần được nhắc tên của tàu HQ 604 
 
Người đi không về 
31 năm đã trôi qua. Trong ký ức của mình, thượng tá Võ Tá Du (thuyền phó chính trị tàu 

HQ 505) vẫn không bao giờ quên những hình ảnh về thượng úy Vũ Văn Thắng - người đồng 
đội thân thiết mà ông rất quý."Thắng trẻ, đẹp trai, hiền lành, đá bóng giỏi. Hôm gặp nhau ở Đá 
Lớn, giao nhiệm vụ xong, Thắng đưa thư của Bộ Tư lệnh Hải quân cho tôi rồi về tàu làm thủ 
tục nhổ neo đi qua Gạc Ma. Trước khi chia tay, Thắng đưa cho tôi ba củ đậu, bảo: "Em không 
có gì làm quà, gửi anh mấy củ đậu ăn cho mát".Thắng còn đưa tôi một tệp dao lam, một gói 
thuốc lá bảo là quà của anh Nho (Phạm Quang Nho, lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125) gửi tặng. 
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Lúc xuồng cứu hộ về, tôi ra tận mép đảo đón, không thấy Trừ (Vũ Phi Trừ - thuyền trưởng tàu 
HQ 604) và Thắng đâu. Tôi cứ lặng người nhìn cái xuồng đỏ lòm đầy máu, nghĩ về những 
đồng đội không về nữa...". 

Ông Đoàn Hữu Thấn, hiện đang sống tại Bình Phước, người hơn 30 năm trước là trung 
sĩ, pháo thủ của tàu HQ 605 được tăng cường sang tàu HQ 604 trong chuyến đi định mệnh ấy, 
cho biết: "Hôm đó địch có ba tàu chiến, cách mình 500m.Sau đó nó đưa cả chục xuồng nối 
đuôi nhau chạy vòng quanh tàu mình, cách mình chỉ 10-20m, ép không cho mình chi viện lên 
đảo. Anh Thắng chỉ huy trên mặt boong còn anh Trừ ra khẩu lệnh trên cabin thượng.Anh 
Thắng lệnh cho tất cả tràn lên đảo.Anh em không kịp mang súng, vì mình ra xây đảo chứ có 
phải ra để đánh nhau với chúng nó đâu, cứ mình trần tay không tràn lên đảo. Khi quân Trung 
Quốc bắn lên đảo, giết anh em ta, anh Thắng ôm súng từ cabin tàu chạy xuống phát cho anh 
em. Súng của mình làm sao đấu lại với đại bác, với pháo của nó". 

Ông Đoàn Hữu Thấn nhớ lại: "Khi tàu chiến nó áp sát mình, anh Thắng dùng một khẩu 
chống tăng B41 bắn sang nhưng không tới vì tầm bắn chỉ 150m. Tôi thấy quả đạn bay xuống 
biển rồi vọt lên ba lượt mới nổ nhưng chưa tới được tàu địch. Địch cho hơn 10 xuồng chở đầy 
lính ôm súng vây kín tàu mình. Anh Thắng vẫn bình tĩnh hô anh em lùi ra để anh ấy bắn.Kể cả 
lúc bị thương, giọng anh ấy vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến khi chết". 

 

 
Giấy báo tử liệt sĩ Vũ Văn Thắng 

Cái mũ cối trên mặt biển 
"Vũ khí của mình thô sơ lắm vì mình là tàu vận tải chứ không phải tàu chiến. Chỉ có một 

khẩu súng máy tầm bắn 300m, mấy khẩu súng bộ binh trên mặt boong. Rồi địch cho một 
xuồng vừa lao thẳng vào tàu mình vừa nhả đạn bắn.Sau, nó bắn tên lửa cắt đuôi tàu.Tàu chìm 
nhanh lắm, chỉ khoảng mấy phút.Mũi tàu dựng đứng lên.Nước đẩy tôi trồi lên trên rồi quăng 
xuống biển.Lúc ngoi lên được, tôi thấy anh Đông pháo thủ, anh Quý báo vụ.Chúng tôi vớ được 
chùm phao, thùng phuy, gỗ nổi mà bơi.Quay lại không thấy anh Thắng đâu nữa, chỉ thấy nổi 
trên mặt biển cái mũ cối của anh đội khi đang chỉ huy anh em trên mặt boong". 

(Theo lời kể của ông Đoàn Hữu Thấn) 
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029. My Lăng. Hồi ức ngày 14-3 - Kỳ 2: Người về từ Lôi Châu / My Lăng // Báo Tuổi 
trẻ. - Ngày 13 tháng 3. - Năm 2019. - Số 63 (9316). - Tr. 10: ảnh.  
Nội dung chính 

Ông là một trong những thương binh nặng nhất còn sống sau trận thảm sát Trường Sa 31 
năm trước. Ông cũng là một trong chín người bị Trung Quốc bắt đi và giam giữ hơn 3 năm tại 
Lôi Châu, Trung Quốc. 

Trở về, ông là thương binh bậc 1 với một phần cơ thể biến dạng, hàng chục mảnh đạn 
nằm trong thân thể.Người đó là cựu binh Nguyễn Văn Thống ở Bố Trạch (Quảng Bình). 

“Gạc Ma và Trường Sa là của Việt Nam. Sự thật là các ông đi xâm chiếm rồi tàn sát 
anh em chúng tôi”. (Các tù binh Việt Nam) 

Những giờ sống chết trên biển 
31 năm đã trôi qua.Nhưng dấu vết của trận chiến 14-3-1988 vẫn còn hiển hiện trên thân 

thể người cựu binh Nguyễn Văn Thống. Mắt trái bị hỏng. Bàn tay phải bị biến dạng, gãy ngón 
cái, một phần xương thịt bị hõm sâu. Bàn tay trái thì đứt ngón áp út. 

 
 

 

Hai bàn tay thương tật của ông Thống - Ảnh: M.L. 

Khi tàu HQ 604 bị Trung Quốc bắn cháy rồi chìm xuống biển Gạc Ma, lúc đó chiến sĩ 
Nguyễn Văn Thống đang ở trong hầm hàng, bị thương rất nặng. Khi tàu chìm xuống sâu quá, 
nước vào đẩy ngược ra, đẩy luôn người thương binh lên trên mặt nước.Anh ôm được khúc gỗ 
công binh dùng làm dầm nhà trên đảo rồi cứ thế trôi dạt trên biển.Lúc đó người lính trẻ 24 tuổi 
nghĩ cái chết sẽ đến với mình.Trôi dạt đến khoảng 3h chiều, Thống bắt đầu kiệt sức, toàn thân 
lạnh buốt.Anh đang trôi dạt thì gặp một người bơi ngược chiều lại. Anh gọi lại bảo: "Bơi với 
tôi cho vui trước khi tôi chết". Người đó cũng là chiến sĩ, tên Đông, cùng quê Quảng Bình. 
Anh Thống thấy vết thương mình nặng quá nên dặn dò anh Đông về tên tuổi, địa chỉ, để có 
chết mà Đông còn sống thì về báo tin giùm cho gia đình. 

Hai người lính công binh bơi khoảng một tiếng đồng hồ thì tàu Trung Quốc phát hiện và 
kéo họ lên tàu rồi chở về Trung Quốc.Tàu đi đến ngày 17-3 thì về đến bán đảo Lôi Châu 
(Quảng Đông).Những tù binh khỏe mạnh bị cách ly. Sau này Thống mới biết Trung Quốc bắt 
được chín tù binh Việt Nam.Riêng Thống vì bị thương nặng, nửa sống nửa chết nên được đưa 
thẳng về bệnh viện chữa trị. Ông Thống kể: "Tôi nằm ở bệnh viện ba tháng. Các vết thương bị 
hoại tử, bốc mùi sợ lắm". 
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Ông Nguyễn Văn Thống và bức ảnh chụp chung với các đồng đội - Ảnh: My Lăng 

Nếu có chết thì chết như một người lính 
Nằm viện một tuần thì phiên dịch của Trung Quốc đến hỏi một số thông tin. Ông Thống 

nhớ lại: "Họ cứ hỏi đi hỏi lại tôi ở đơn vị nào, ai chỉ huy, làm nhiệm vụ gì, quân số bao nhiêu 
người... Tôi nghĩ nếu mình có chết thì phải chết như một người lính, không khai gì ngoài việc 
nói tên, quê quán và bốc hàng trên tàu". 

Ông Thống cho biết sau một tuần nằm viện, người phiên dịch của Trung Quốc đến bảo 
các bác sĩ sẽ phải cắt tay, cắt chân mới giữ được sinh mạng của ông. Ông trả lời: nếu không 
cứu sống được ông thì để nguyên tay nguyên chân cho ông chết. Chứ nếu cắt tay cắt chân, mặt 
mũi bị biến dạng thì ông chẳng thiết sống để làm gì. Nhờ vậy, họ chở ông đi phẫu thuật và giữ 
lại tay chân. 

Khi vết thương ổn định, Thống được chuyển về khu giam giữ.Khi đó, anh mới gặp lại 
các đồng đội trên tàu 604 của mình.Một người là lính hải đồ, hai người thuộc lữ đoàn 125, còn 
lại là các công binh.Tù binh Thống ở cùng phòng với tù binh Đông - người mà anh đã gặp 
những phút cuối cùng trên biển. "Thấy tôi bị thương nặng, anh em thương và giúp đỡ tôi rất 
nhiều.Mọi sinh hoạt đều được đồng đội tận tình giúp.Những người khỏe thì đi lại, mang cơm 
về cho tôi.Lính Trung Quốc bắt lính mình quét đường, quét nhà, vệ sinh khu giam giữ nhưng 
lính mình cũng khẳng khái lắm, thích thì làm, không thì thôi" - ông Thống nhớ lại. 

Người cựu binh này kể: "Lính nó với mình cứ xảy ra xô xát hoài vì anh em không chịu 
làm theo nó. Ngày lễ Quốc khánh 2-9 của Việt Nam, nó cho chúng tôi đi ra ngoài mua đồ về 
ăn mừng ngày Quốc khánh. Sau đó nó lại gây chuyện chửi mình, chúng tôi tức quá, lao vào 
đánh nhau với chúng nó. Trưởng trại xuống gặp để giải quyết nhưng chúng tôi kiên quyết 
không tiếp.Sau ông đại tá ở hạm đội Nam Hải phải xuống giải hòa.Hôm sau, nó thay tiểu đội 
cãi nhau với chúng tôi bằng một tiểu đội khác". 

Bị bắt làm tù binh ở Trung Quốc hơn một năm thì đoàn hội chữ thập đỏ quốc tế đến 
thăm. Ông Thống kể: "Trung Quốc bắt chúng tôi, nếu hội chữ thập đỏ có hỏi thì phải nói Gạc 
Ma là đảo của Trung Quốc, mình đi xâm chiếm. Nhưng chúng tôi nói Gạc Ma và Trường Sa là 
của Việt Nam. Tổ tiên chúng tôi đã ra đó lâu đời rồi. Sự thật là các ông đi xâm chiếm rồi tàn 
sát anh em chúng tôi. Chín người chúng tôi nhất quyết thà chết chứ không nói sai một lời. 
Chúng tôi nghĩ đã vào trong tay nó thì xác định sẽ chết, không có ngày trở về nữa nên chẳng sợ 
gì. Nó muốn, nó thích thì cứ bắn cho chết!". 
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Trong tấm ảnh này có 9 tù binh Việt Nam ở Gạc Ma bị Trung Quốc bắt giam ở Lôi Châu  

(ông Thống thứ 3 từ trái qua, hàng đứng)- Ảnh: Nhân vật cung cấp 
 
Trở về 
Tháng 8-1991, sau những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam thông qua con đường ngoại 

giao, chín người lính Việt Nam bị bắt làm tù binh trên đất Lôi Châu được trao trả. Bộ Quốc 
phòng và quân chủng đón tại Hà Nội. Tám người khác được về phép, riêng thương binh 
Nguyễn Văn Thống phải ở lại Viện 108 điều trị thêm vì vết thương nặng quá, người quá 
yếu. "Quân chủng Hải quân quan tâm, cho tôi đi giám định sức khỏe nhiều lần.Mãi đến đầu 
tháng 1-1992, tôi mới đủ sức khỏe để được cấp phép cho về thăm nhà. Ở nhà đã lập bàn thờ tôi 
rồi. Khi bố mẹ vào đơn vị nghe báo tin tôi mất tích thì lập bàn thờ, kiệu hồn, kiệu vong từ biển 
vào. Về nhà tôi phải gỡ bỏ bàn thờ" - ông Thống kể. 

Cùng năm đó, ông Thống lấy vợ. Xã tặng cho ông mảnh đất gần chợ Nhân Trạch. Bố mẹ 
ông làm cho căn nhà nhỏ. Ông Thống sửa và bơm vá xe đạp, chắt chiu từng đồng bạc lẻ. Sau 
này, xã giúp hai vợ chồng làm nhân viên trật tự và quét dọn vệ sinh ở chợ Nhân Trạch. "Tôi 
yếu nên chỉ phụ thôi.Vợ tôi mới là người làm chính" - ông nói. 

 
Thời tuổi trẻ tự hào 
Những vết thương sau trận chiến 31 năm trước vẫn từng ngày hành hạ ông Thống, nhất 

là mỗi khi trái gió trở trời.Thân thể bị biến dạng, không lành lặn, sức khỏe suy giảm, nhưng 
người cựu binh này không hối tiếc.Ông cho hay: "Người Việt Nam lớn lên phải xác định phục 
vụ, cống hiến vì Tổ quốc. Lỡ có hi sinh hay thương tật như thế nào cũng không hối hận. Đó là 
thời tuổi trẻ khiến tôi vui, tôi tự hào nhất đấy". 

 
030. My Lăng. Hồi ức ngày 14-3 - Kỳ 3: Những lá thư từ hậu phương / My Lăng // Báo 
Tuổi trẻ. - Ngày 14 tháng 3. - Năm 2019. - Số 64 (9317). - Tr. 10: ảnh.  
Nội dung chính 

Sau khi xảy ra trận thảm sát 14-3-1988 trên đảo Gạc Ma, những tin tức về tấm gương 
chiến đấu anh dũng, kiên cường của lính Hải quân Việt Nam tại Trường Sa đã tạo nên một làn 
sóng lan tỏa khắp nước.Từ hậu phương, nhiều lá thư đã được gửi ra nơi đầu sóng ngọn gió... 

Nhịn ăn sáng gửi tiền cho bộ đội Trường Sa 
Hơn 30 năm sau sự kiện 14-3-1988, thiếu tướng Hồ Anh Thắng (nguyên giám đốc Trung 

tâm Phát thanh - truyền hình quân đội), khi đó là phóng viên báo Quân Đội Nhân Dân tham gia 
chuyến đi tác nghiệp tại Trường Sa, vẫn giữ lại được một số lá thư của người dân cả nước gửi 
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ra đảo cho các chiến sĩ. Tất cả đều chia sẻ sự vất vả, hi sinh của người lính và bày tỏ lòng 
khâm phục, ngưỡng mộ. Lật giở lại từng lá thư đã ngả màu thời gian, thiếu tướng Thắng lấy ra 
một bức thư và nói: "Tôi ấn tượng nhất là bức thư này của cô học sinh tên Mai Trâm ở 
TP.HCM...". 

 

 

Chiếc khăn tay do học sinh lớp 11 Trường Lê Quý Đôn ở TP.HCM  
thêu tặng anh hùng Nguyễn Văn Lanh               - Ảnh: MY LĂNG 

 
Lá thư ấy đề tên người nhận là "Các chú bộ đội Trường Sa đang chiến đấu bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam". Bên ngoài bì thư có dòng chữ khác viết bằng mực đỏ: "Gửi 3.000 đồng tiền 
ăn sáng". Trong thư, Mai Trâm viết rất ngắn gọn: "Kính gửi các anh chiến sĩ. Qua báo đài, em 
tên Nguyễn Thị Mai Trâm, học sinh lớp 8 Trường Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, hiện cư ngụ 
số 10 Lê Quý Đôn, phường 12, quận Phú Nhuận. Được biết các anh chiến sĩ đang chịu gian 
khổ để bảo vệ quần đảo Trường Sa, em rất cảm động và noi gương các anh học tốt và kiên 
quyết chống xâm lăng. Để cùng các anh chia sẻ nỗi gian khổ nhưng tự hào, em để dành được 
trên 3.000 đồng không ăn sáng để gửi cho các chiến sĩ Trường Sa đang bảo vệ Tổ quốc chống 
xâm lăng". 

Thiếu tướng Thắng cho biết: "Ngày đó ngoài đảo nhận được thư quý lắm. Chiến sĩ tranh 
nhau đọc. Lá thư này của Mai Trâm cùng số tiền nhịn ăn sáng 3.000 đồng khiến nhiều chiến sĩ 
trẻ phải khóc. 3.000 đồng thời đó không phải là số tiền nhỏ. Đến một em học sinh nhỏ từ tận 
TP.HCM cũng hướng về Trường Sa như thế khiến những người lính càng thấy được trọng 
trách của mình và càng quyết tâm sống chết giữ đảo mãnh liệt hơn". 

“ Gửi về anh người trai giữ đảo/ Cả tấm lòng thành phố thân yêu / Chúc các anh 
vững vàng tay súng / Giữ biển trời quê hương mẹ việt Nam”. 

Thơ của các bạn học sinh lớp 11 Trường Lê Quý Đôn thêu tặng anh hùng Nguyễn Văn Lanh 
Xót xa và cảm phục 
Một lá thư khác của tập thể lớp 12E Trường trung học Sư phạm Đông Hà (Bình Trị 

Thiên) do bạn Trần Thị Hường, đại diện lớp, viết. Hường cho biết có hai anh trai là bộ đội, một 
người đang chiến đấu ở mặt trận Hà Tuyên (nay là Hà Giang), còn một người cũng đang ở 
quần đảo Trường Sa. Trong thư, Hường viết với nỗi xót xa sâu sắc: "Chúng em vẫn biết chữ 
"chiến tranh" không biết bao giờ ngừng trên đất nước chúng ta. Và các anh không bao giờ yên 
lành một giấc ngủ, thoải mái tâm hồn như những người ngành khác... 

Cuộc sống của chúng em cũng có phần vất vả do hoàn cảnh của nước ta, nhưng các anh 
còn khổ hơn chúng em nhiều. Và thế là chúng ta đều phải lạc quan để sống mà cống hiến mình 
cho đất nước".Sau khi nghe cô giáo kể về tình hình chiến sự, cô học sinh Phan Thị Thanh 
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Thúy ở Nha Trang đã viết lá thư ngày 21-3-1988 gửi ra đảo cho các chú bộ đội. Thanh Thúy 
bày tỏ: "Cháu rất cảm phục bởi vì các chú đã hi sinh, chịu đựng rất nhiều gian khổ để canh giữ 
vùng đảo thân yêu để cho chúng cháu ngày ngày hai buổi đến trường. Các chú bộ đội của 
cháu, cháu viết thư trong sự xúc động... rằng các chú rất xứng đáng là một chiến sĩ của Trường 
Sa thân yêu, một người anh hùng của biển, một người chú của cháu. Để nhớ lại gian khổ của 
các chú, cháu sẽ cố gắng noi gương học tập theo chú và sẽ tỏ ra ngoan ngoãn để xứng đáng là 
cháu của chú bộ đội Trường Sa. Cuối thư, cháu xin cầu chúc chú có nhiều sức khỏe đánh chiến 
thắng kẻ địch, để xứng đáng là một người lính của Quân đội nhân dân Việt Nam". 

 

 
Thiếu tướng Hồ Anh Thắng- phóng viên báo Quân Đội Nhân Dân 31 năm trước - vẫn còn giữ 

được một số lá thư người dân gửi ra cho chiến sĩ Trường Sa Ảnh: MY LĂNG 
 

 
Thư của học sinh Mai Trâm ở TP.HCM - người đã nhịn ăn sáng và để 
dành 3.000 đồnggửi ra cho các anh bộ đội ngoài đảo - Ảnh: MY LĂNG 
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Tổ quốc gian nan... 
Còn đây là thư của cô công nhân tên Thu Hương, phân xưởng chế biến thủy hải sản xuất 

khẩu thuộc Công ty Thực phẩm 1 TP.HCM: "Có thể những con tôm em đang lột đây đã có 
những ngày sống ở Trường Sa. Anh canh giữ vùng đất biển quê hương, em làm tôm xuất khẩu 
đem ngoại tệ về phát triển kinh tế cho quê hương. Vậy chúng ta cũng đã cùng một lý tưởng là 
cống hiến sức trẻ của mình cho quê hương đất nước...  

Có ngày em đứng lột tôm mỏi cả đôi chân, tay em dộp trắng vì ngâm nước suốt ngày 
nhưng em biết em chỉ khổ một, còn các anh thì khổ đến 10, đến 100, 1.000 lần. Các anh thì hi 
sinh cho Tổ quốc, trong đó có em, quá nhiều, quá nhiều... Tổ quốc Việt Nam mình sao gặp lắm 
gian nan. Người Việt Nam mình còn phải chịu nhiều gian khổ.Chúng ta cần phải hi sinh nhiều 
lắm phải không các anh.Các anh là tấm gương hi sinh cao cả nhất của em. Em sẽ cố gắng phấn 
đấu trở thành bàn tay vàng lột tôm, còn các anh phải là những chiến sĩ dũng cảm ở Trường 
Sa...". 

 
Hiện vật 14-3 
Ngoài những lá thư, nhiều học sinh, các bà, các chị trong cả nước còn gửi quà là những 

đồng tiền họ chắt chiu dành dụm không dám tiêu, là những chiếc khăn tay họ cặm cụi thêu với 
tất cả tấm lòng ngưỡng mộ và yêu thương...Trong Bảo tàng Hải quân hiện nay tại thành phố 
Hải Phòng đang trưng bày một số hiện vật liên quan đến sự kiện 14-3-1988, trong đó có chiếc 
khăn tay do học sinh lớp 11 Trường Lê Quý Đôn tại TP.HCM thêu tặng anh hùng Nguyễn Văn 
Lanh, người đã dũng cảm chiến đấu giữ ngọn cờ Việt Nam cắm trên đảo Gạc Ma, kiên quyết 
không cho lính Trung Quốc giật xuống. 

 
031. My Lăng. Hồi ức ngày 14-3 - Kỳ cuối: Những con tàu ở Trường Sa năm 1988 / My 
Lăng // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 15 tháng 3. - Năm 2019. - Số 65(9318). - Tr. 10: ảnh.  
Nội dung chính 

Có một câu chuyện chưa từng được kể về tàu HQ 709 (Hải đoàn 128). 
HQ 709 là tàu đánh cá, ngừng hoạt động và nằm bờ suốt một năm vì đã sử dụng quá niên 

hạn cho phép, đang chờ thanh lý.Nhưng trong thời điểm đầu năm 1988, trước ý đồ lộ rõ của 
Trung Quốc với các đảo ở Trường Sa, vì thiếu tàu nên Quân chủng Hải quân đã ra lệnh khẩn 
cấp hồi sinh con tàu "già cả" ấy để đưa ra Trường Sa làm nhiệm vụ.Toàn bộ thủy thủ tàu vốn 
đã phân tán đi các nơi được lệnh tập hợp lại trong thời gian sớm nhất! 

Sau 15 ngày đêm gấp rút sửa chữa và khôi phục, con tàu đã xuất phát ra Trường Sa. Đi 
trong tình trạng đó, con tàu và êkip thủy thủ chấp nhận nguy hiểm để thực hiện sứ mệnh của 
mình. 

“Việc đi trên một con tàu già yếu vừa “sống lại” sau 15 ngày đêm, vượt hàng 
trăm hải lý sóng gió để ra Trường Sa với trang thiết bị hàng hải thô sơ là hành động 
liều mình quả cảm”- Thượng tá Dư Văn Nam  kể 

15 ngày đêm với tàu HQ 709 
Thượng tá Dư Văn Nam (nguyên chỉ huy tàu HQ 709) cho biết tàu 709 là loại tàu nhỏ, tải 

trọng chỉ 200 tấn, dùng để đánh bắt cá. Tàu do Trung Quốc đóng ở Quảng Châu. Khi về Việt 
Nam, tàu được biên chế về Hải đoàn 128 (Hải Phòng) làm nhiệm vụ đánh bắt cá phục vụ đời 
sống cho bộ đội, vừa sản xuất vừa bảo vệ chủ quyền. "Bộ đội mình hay gọi đây là tàu vỏ dưa 
vì đáy tròn như quả dưa. Đáy tàu hình dáng thiết kế như thế nên độ ổn định rất kém, rất lắc, cứ 
tròng trành suốt ngày đêm.Đi tàu này thì say sóng thôi rồi" - thượng tá Nam nói. 

Ở thời điểm 31 năm trước, thiếu úy Dư Văn Nam mới tốt nghiệp Trường Sĩ quan chỉ huy 
- kỹ thuật hải quân (sau này là Học viện Hải quân). Vừa ra trường, anh về tàu HQ 709 làm 
thuyền phó 1.Thiếu úy Dư Văn Nam là sĩ quan chỉ huy trẻ nhất tàu.Đó là thời điểm tàu 709 
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vừa được tăng cường cho Vùng 4 hải quân (trong kíp tàu ban đầu, thuyền trưởng là đại úy 
Phạm Bờ, 38 tuổi.Đến đầu tháng 3-1988, thuyền phó 1 Dư Văn Nam được bổ nhiệm thuyền 
trưởng tàu 709). 

 

 
Tàu HQ 709                                            Ảnh: Nhân vật cung cấp  

 
Để hồi sinh tàu 709 trong thời gian sớm nhất, những người thợ giỏi nhất, có kinh nghiệm 

nhất của Hải đoàn 128 và các thợ cơ khí, thợ máy kỳ cựu của Vùng 4 Hải quân đã được huy 
động, làm ngày làm đêm để sửa chữa, khôi phục con tàu già nua, cũ kỹ. 

"Thân tàu cũ đến mức gõ búa vào nghe bùng bùng!Lệnh trên chỉ đạo phải làm sao hoàn 
thành sửa chữa tàu 709 trong thời gian nhanh nhất.Chúng tôi không có khái niệm ngày đêm gì 
nữa để máy móc sống lại.Tàu 709 chạy bằng máy thủy động cơ bốn kỳ. Đây là bộ phận khó 
khôi phục nhất do đã sử dụng lâu ngày, tuổi thọ đã hết, đã trải qua nhiều lần sửa chữa trung tu, 
đại tu, máy móc rệu rạo. Cuối cùng, nhờ sự quyết tâm suốt 15 ngày đêm, con tàu sống lại" - 
Thượng tá Dư Văn Nam kể. 

 

 
Thượng tá Dư Văn Nam - Ảnh: MY LĂNG 

Ra khơi làm nhiệm vụ CQ-88 
Sau khi được "cấp cứu", tàu 709 xuất phát ra Trường Sa ngay, không một ngày chạy thử! 

Thượng tá Dư Văn Nam kể: "Trước khi đi, đơn vị làm bữa cơm chúc anh em hoàn thành 
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nhiệm vụ. Hải đoàn trưởng, chính trị viên hải đoàn xuống trực tiếp giao nhiệm vụ, gặp gỡ động 
viên thủy thủ đoàn.Lúc đó chúng tôi chỉ biết đi làm nhiệm vụ chứ không biết đó là nhiệm vụ 
CQ-88 (chiến dịch chủ quyền năm 1988). Việc đi trên một con tàu già yếu vừa "sống lại" sau 
15 ngày đêm, vượt hàng trăm hải lý sóng gió để ra Trường Sa với trang thiết bị hàng hải thô sơ 
là hành động liều mình quả cảm". 

Tàu xuất phát từ quân cảng Cam Ranh.Khi ấy đang là gió mùa đông bắc."Gió mùa đông 
bắc nên tàu vỏ dưa lắc quá trời, cứ tròng trành liên tục ngày đêm. Nhiều thủy thủ say sóng. 
Trên khoang lái, anh em để cái xô một bên, vừa lái tàu vừa nôn" - thượng tá Nam kể lại. 

Sau một thời gian trực ở Đá Lớn, HQ 709 được lệnh sang Đá Đông, Đá Tây, Cô Lin, Len 
Đao... "Khi xảy ra sự kiện Gạc Ma đẫm máu ngày 14-3-1988, chúng tôi không biết được do 
việc liên lạc thông tin khó khăn, hạn chế và bí mật. Sau đó tàu HQ 709 tiếp tục làm nhiệm vụ 
trực chiến tại khu vực những điểm nóng như đảo Đá Tây, Đá Lớn... để tuần tra, kiểm tra, tham 
gia cấp cứu"... 

Tình trạng thiếu tàu 
Thượng tá Dư Văn Nam cho biết: "Do lúc đó nhiệm vụ rất cấp bách và ta không có nhiều 

tàu thuyền nên Quân chủng Hải quân phải huy động tất cả các loại tàu và tận dụng cả những 
tàu bị hỏng, sửa chữa để đưa ra đảo bảo vệ chủ quyền.Cái chính là có sự hiện diện của tàu 
mình để khẳng định chủ quyền.Chúng ta dùng tàu vận tải để chở công binh và vật liệu ra đảo 
chứ không có tàu chiến đi cùng ra bảo vệ.Lúc đó tàu chiến mình cũng có nhưng ít và thời điểm 
đó mà đưa tàu chiến ra đảo thì rất nhạy cảm". 

Đầu năm 1988, Quân chủng Hải quân huy động tối đa lực lượng, phương tiện tàu thuyền, 
khí tài, cơ sở vật chất của lữ đoàn 146 và lữ đoàn 125, các trung đoàn công binh 83, 131 và 
800 cán bộ, học viên Trường Sĩ quan chỉ huy - kỹ thuật hải quân cho nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền quần đảo Trường Sa (chiến dịch CQ-88).Có khoảng 14 tàu đã được Quân chủng Hải 
quân huy động cho chiến dịch CQ-88. Ngoài các tàu vận tải, Quân chủng Hải quân huy động 
cả tàu vận tải đổ bộ, tàu chở nước chi viện cho các đảo, thậm chí cả tàu đánh cá, tàu cứu hộ... 
và hai pôngtông. 

 

 
Đáy tàu và chân vịt gỉ sét của tàu HQ 709 trước khi được “cấp cứu” để đưa ra Trường Sa – 

 Ảnh: MY LĂNG chụp lại 
Nhiệm vụ những con tàu 
Theo sách sử của Quân chủng Hải quân, tàu HQ 851 của Vùng 3 và HQ 614 của Vùng 4 

chốt giữ, bảo vệ bãi đá Châu Viên. Tàu vận tải HQ 611, HQ 712 chở lực lượng công binh và 
bộ đội của lữ đoàn 146 làm nhà cấp 3 trên bãi Đá Lát.Ở hướng bãi Đá Lớn, lữ đoàn 125 điều 
tàu HQ 505 (tàu vận tải đổ bộ) kéo tàu HQ 556 cùng bộ phận làm nhà cao chân đóng giữ bãi 

http://tuoitre.vn/gac-ma.html
http://tuoitre.vn/ngay-14-3.html
https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/3/15/hoi-uc-3-15526241552581639270228.jpg
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Đá Lớn.Cùng thời gian này, tàu cứu hộ Đại Lãnh của Công ty Trục vớt cứu hộ Sài Gòn kéo tàu 
HQ 582 và pôngtông Đ02 đi Đá Lớn, xây dựng thế trận phòng thủ bảo vệ đảo này. 

Tại Đá Đông, tàu HQ 661 chở lực lượng ra cắm cờ và tàu vận tải HQ 605 chở vật liệu, bộ 
đội cùng công binh ra chốt giữ đảo. Các tàu vận tải HQ 605, HQ 604 (là tàu vận tải 400 tấn) 
làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài ở bãi Đá Đông.Sau đó, lữ đoàn 125 đưa tàu HQ 965 kéo 
pôngtông 7 ra neo giữ tại bãi đá Tốc Tan... Trong ngày 13-3-1988, tàu vận tải HQ 605 đến 
chốt giữ Len Đao, tàu vận tải HQ 604 giữ Gạc Ma, còn tàu vận tải đổ bộ HQ 505 thì giữ bãi 
cạn Cô Lin. 
 
032. Nguyễn Văn Chung. Tăng gia trên đảo Trường Sa / Bài và ảnh: Nguyễn Văn 
Chung //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 16 tháng 3. - Năm 2019.. – Số 20811. – Tr. 
1,3. 
Nội dung chính:  
 Những năm qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, 
bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa (huyện 
đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) còn chủ động khắc phục khó khăn, tích cực tăng gia sản 
xuất (TGSX), bảo đảm nguồn thực phẩm tươi sống tại chỗ. 
Đến đảo Trường Sa Đông, chúng tôi thực sự ấn tượng với hệ thống vườn, giàn TGSX được 
quy hoạch bài bản. Giữa trùng khơi, trong điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt, nhưng 
vườn rau trên đảo vẫn xanh mướt, với đủ các loại: Rau muống, rau lang, rau cải, mồng 
tơi…Trung tá Hoàng Văn Phước, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Đông cho biết: "Cùng với 
việc tiếp nhận, cấp phát đúng, đủ tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ theo quy định, những năm 
qua, Đảng ủy, chỉ huy đảo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn 
nuôi, góp phần nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Toàn đảo hiện có 260m² vườn tăng gia, 
75m² chuồng nuôi lợn, 30m² chuồng nuôi gia cầm. Trong năm 2018, đơn vị hoàn thành và 
vượt chỉ tiêu tăng gia, như: Rau xanh 6.021kg; thịt xô lọc các loại 2.767kg; hải sản 3.726kg; 
thu lãi từ TGSX đạt 1.378.000 đồng/người/năm. 
Công tác TGSX trên đảo Trường Sa Đông nói riêng và các đảo trên quần đảo Trường Sa nói 
chung gặp rất nhiều khó khăn bởi hằng năm phải hứng chịu nhiều cơn bão, thời tiết khắc 
nghiệt, hơi mặn từ biển... Vì vậy, để có được vườn rau xanh tốt, giàn bầu, bí sai trĩu quả, 
đàn lợn, gia cầm béo khỏe, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo đã có những cách làm sáng tạo, 
cùng nhiều biện pháp chăm sóc đặc biệt, như: Căng bạt, căng lưới che chắn cẩn thận; tận 
dụng các khay, chậu để trồng rau; thường xuyên phơi đất, xới đất; ủ lá cây làm phân… 
Đại úy Kiều Văn Hưng, Chỉ huy trưởng Cụm chiến đấu 1 (đảo Trường Sa Đông) nêu kinh 
nghiệm: “Do đất trồng rau trên đảo phải vận chuyển từ đất liền ra nên sau mỗi lần thu 
hoạch, đất được cải tạo bằng cách phơi, xới, bón phân… để tiếp tục trồng lứa rau mới. Việc 
chăm sóc rau trên đảo được tiến hành rất công phu, tỉ mỉ. Khi có mưa gió to, cán bộ, chiến 
sĩ phải che đậy cẩn thận, không để nước muối từ biển theo nước mưa gây cháy lá, chết cây. 
Ban đêm sử dụng lưới che cho vườn rau nhằm tránh hơi sương mặn; ban ngày che nắng từ 9 
giờ đến 15 giờ rồi sau đó bỏ lưới ra để rau có ánh sáng mặt trời. Việc tưới rau cũng được 
thực hiện rất khoa học. Buổi sáng tưới sương cho nước muối bám trên rau trôi đi, buổi chiều 
tưới đậm hơn cho rau bảo đảm đủ nước để phát triển. Nước tưới rau tận dụng từ nước sinh 
hoạt hằng ngày của bộ đội. Để rau sinh trưởng và phát triển tốt, ngoài việc sử dụng phân vi 
sinh được chuyển từ đất liền ra, cán bộ, chiến sĩ còn tận dụng lá cây trên đảo ủ thành phân 
bón cho rau, cải tạo đất…”. 
Tại đảo An Bang, vườn rau rộng gần 200m² xanh tốt được trồng theo kiểu trang trại không 
thua kém trong đất liền, với những luống rau cải, rau mồng tơi lá to như lá bàng, lá sen… 
Dẫn chúng tôi đi tham quan khu vườn, Trung úy Trần Văn Tình, Trợ lý hậu cần đảo An 
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Bang phấn khởi nói: “Những năm qua, việc trồng rau không chỉ bảo đảm đủ nhu cầu sử 
dụng cho bữa ăn hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ trên đảo mà còn cung cấp cho ngư dân và 
các đoàn công tác dài ngày trên biển khi đến đảo. Để có được vườn rau như hiện nay, cán 
bộ, chiến sĩ phải bỏ ra rất nhiều công sức, từ khi gieo trồng đến lúc thu hoạch. Ngoài việc 
chăm sóc công phu theo quy trình trồng rau trên đảo, hằng năm cán bộ, chiến sĩ đảo An 
Bang phải di chuyển vườn tăng gia từ 2 đến 3 lần theo mùa để tránh gió. Chẳng hạn vào thời 
điểm cuối năm, vườn tăng gia được di duyển từ hướng đông bắc về hướng tây nam...”. 
Cùng với việc trồng rau, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa còn chủ 
động tổ chức chăn nuôi, đánh bắt hải sản, làm giá đỗ, đậu phụ để cải thiện bữa ăn hằng 
ngày. Theo Thượng tá Đinh Trọng Thắm, Phó chỉ huy trưởng về Quân sự đảo Trường Sa: 
Để công tác chăn nuôi đạt hiệu quả cao, đảo đã đầu tư xây dựng khu chuồng trại tập trung. 
Hiện nay, đảo duy trì thường xuyên đàn lợn hơn 20 con, cùng nhiều loại gia cầm, như: Gà, 
ngan, vịt... Nhờ chủ động luân canh, gối vụ nên năm 2018, đảo Trường Sa thu lãi từ TGSX 
bình quân 1.387.000 đồng/người/năm, đạt 103% kế hoạch đề ra. 
Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Hoàng Hưng Hiếu, Phó chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn 146 
(Vùng 4 Hải quân), cho biết: "Bên cạnh cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm cho bộ đội 
ngoài đảo theo quy định, Lữ đoàn 146 còn chỉ đạo các đơn vị tích cực đẩy mạnh tăng gia, 
chăn nuôi bảo đảm nguồn thực phẩm tươi sống tại chỗ, kịp thời đưa vào bữa ăn cho bộ đội. 
Hiện nay, trên tất cả điểm đảo, bộ đội đều trồng được rau xanh và nuôi được lợn, gà, vịt... 
góp phần cải thiện đời sống hằng ngày". 
 
033. Hoàng Việt. Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn Việt Nam phối hợp với 
UBND, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hoà tổ chức Lễ ra mắt chi hội HTKPHQBM tỉnh và 
trao quà hỗ trợ sinh kế đợt 1-2019 / Hoàng Việt //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 16 
tháng 3. - Năm 2019.. – Số 20811. – Tr. 3. 
Nội dung chính:  
 Sáng 15-3, tại Khánh Hoà, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn Việt Nam phối 
hợp với UBND, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hoà tổ chức Lễ ra mắt chi hội HTKPHQBM tỉnh và 
trao quà hỗ trợ sinh kế đợt 1-2019 cho 27 nạn nhân bom, mìn có hoàn cảnh khó khăn. Sau lễ 
ra mắt là các hoạt động như tuyên truyền những biện pháp phòng tránh tai nạn bom, mìn; 
trao hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân và trao sách truyện, chăn ấm tặng các em học sinh 
Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Khánh Vĩnh; tuyên truyền, trao hỗ trợ sinh kế cho nạn 
nhân tai nạn bom, mìn, trao 100 suất quà tới các nạn nhân chất độc da cam, 50 xe đạp tặng 
học sinh nghèo vượt khó và 10 suất quà tặng các cán bộ đoàn xuất sắc của huyện Diên 
Khánh. 
 
034. Phạm Công Hoan. Điểm tựa của ngư dân / Bài và ảnh: Phạm Công Hoan //Báo 
Quân đội nhân dân. – Ngày 19 tháng 3. - Năm 2019.. – Số 20814. – Tr. 3: ảnh. 
Nội dung chính:  
 Những năm vừa qua, cán bộ, nhân viên ở các âu tàu và làng chài luôn là chỗ dựa 
vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo 
thiêng liêng của Tổ quốc. 
 Ngày 2-3, tàu cá BTh 97751 TS cùng 10 ngư dân hành nghề lưới chụp đang khai thác 
hải sản tại ngư trường truyền thống của Việt Nam, cách thị trấn Trường Sa khoảng 22 hải lý 
thì bất ngờ hỏng bơm làm mát máy chính. Tàu đã được cán bộ, nhân viên Trung tâm Hậu 
cần-Kỹ thuật (HC-KT) thị trấn Trường Sa (Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn) kịp thời sửa 
chữa, tiếp tục bám biển mưu sinh. Thiếu tá Phan Đình Hoàng, Phụ trách Trung tâm HC-KT 
thị trấn Trường Sa cho biết: Sau khi nhận được thông tin, chỉ huy trung tâm kịp thời hướng 
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dẫn tàu cá BTh 97751 TS vào neo đậu tại âu tàu Trường Sa. Qua khảo sát, các thợ kỹ thuật 
tại Trung tâm HC-KT xác định bơm làm mát bị hỏng hai bạc đạn, phớt, cánh bơm bị nứt, 
nếu tiếp tục hoạt động có thể dẫn đến hỏng máy chính. Sau hơn 7 giờ sửa chữa, máy bơm 
hoạt động bình thường. 
 Trước khi rời âu tàu, ông Nguyễn Văn Cường, Thuyền trưởng tàu cá BTh 97751 TS 
bày tỏ: “Các anh bộ đội Hải quân không những sửa chữa miễn phí những hỏng hóc trên tàu 
mà còn tuyên truyền, hướng dẫn ngư trường đánh bắt và tặng ngư dân cờ Tổ quốc, tủ thuốc 
y tế. Các anh thực sự là chỗ dựa cho chúng tôi yên tâm bám biển”. 
Trước đó, ngày 28-2, tàu cá QNg 96509 TS cùng 18 ngư dân đang khai thác hải sản tại vùng 
biển Trường Sa thì anh Dương Minh Thu, Thuyền trưởng tàu cá QNg 96509 TS bị chảy 
máu vùng mũi, vỡ động mạch ở mức độ nhẹ, đã được Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa kịp 
thời cứu chữa, hướng dẫn cách điều trị, các chế độ ăn uống và chế độ nghỉ ngơi hợp lý… 
Anh Thu tâm sự: “Đến với các âu tàu, làng chài là đến với những ngôi nhà chung giữa biển, 
chúng tôi được hướng dẫn vào neo đậu, sửa chữa miễn phí nhân công; được thăm khám, 
chữa bệnh kịp thời. Các anh bộ đội còn cung cấp nước ngọt và tạo điều kiện thuận lợi cho 
chúng tôi ăn, nghỉ trong mùa mưa bão”. 
 

 

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Hậu cần-Kỹ thuật thị trấn Trường Sa trao tặng ngư dân cờ Tổ quốc 
và tủ thuốc y tế. 

 
 Theo thống kê, từ tháng 11-2016 đến nay, các âu tàu và làng chài tại huyện đảo 
Trường Sa đã đón hơn 1.000 lượt tàu cá, với gần 10.000 lượt ngư dân các tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam vào trú tránh 
bão an toàn; sửa chữa miễn phí cho hơn 200 lượt tàu cá; cùng với các lực lượng thực hiện 
nhiệm vụ trên biển cứu hộ, cứu nạn hàng trăm ngư dân, đưa về đất liền an toàn. Đại tá 
Nguyễn Tấn Lực, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 129, cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Hải 
đoàn 129 thường xuyên bám trụ ở những âu tàu, làng chài, trên những con tàu thực hiện 
nhiệm vụ giữa biển khơi. Chúng tôi luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa để bà con ngư dân yên 
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tâm vươn khơi, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng 
của Tổ quốc”. 
 
035. Hoàng Việt. Đồn biên phòng Cam Hải Đông phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ 
huyện Cam Lâm tổ chức thăm, khám, phát thuốc, tư vấn sức khỏe, tặng quà các đối 
tượng chính sách, khó khăn / Hoàng Việt //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 24 tháng 3. 
- Năm 2019.. – Số 20819. – Tr. 2. 
Nội dung chính:  
 Ngày 23-3, Đồn biên phòng Cam Hải Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) 
phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) tổ chức thăm, khám, phát 
thuốc, tư vấn sức khỏe, tặng quà 100 đối tượng là người có công với cách mạng, thân nhân 
liệt sĩ, đại diện thân nhân thờ cúng liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, ốm đau 
thường trú tại thị trấn Cam Đức và các xã Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc, 
Cam Hòa của tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày 
thành lập Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân. 
 
036. Huy Cường. Tự hào được kết nạp Đảng ở Trường Sa: Thư về tòa soạn / Bài và 
ảnh: Huy Cường (Khối 4, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) //Báo 
Quân đội nhân dân. – Ngày 26 tháng 3. - Năm 2019.. – Số 20821. – Tr. 6: ảnh. 
Nội dung chính:  
 Trong chuyến công tác ở huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), được chứng kiến 
lễ kết nạp đảng viên mới trên đảo Sinh Tồn, chúng tôi càng hiểu thêm ý nghĩa và niềm vinh 
dự của người chiến sĩ được kết nạp Đảng trong thời gian công tác trên quần đảo Trường Sa. 
Người vinh dự tuyên thệ trong lễ kết nạp đảng viên mới là Thiếu úy QNCN Đoàn Tuấn Vũ, 
thợ sửa chữa thuộc Trung đội Thông tin, đảo Sinh Tồn (xem ảnh). Đây không chỉ là niềm 
vinh dự của Đoàn Tuấn Vũ mà còn là niềm vui chung của quân và dân trên đảo. Thiếu úy 
QNCN Đoàn Tuấn Vũ chia sẻ: “Ở nơi đầu sóng ngọn gió tuy còn nhiều khó khăn, nhưng 
được đứng trong hàng ngũ của Đảng là điều đặc biệt thiêng liêng. Đây là động lực để tôi 
tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, công tác tốt hơn, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng 
vững mạnh...”. 
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Được biết, những năm qua, công tác phát triển Đảng ở đảo Sinh Tồn luôn được Đảng ủy, 
chỉ huy đảo quan tâm và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thực hiện 
thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong điều kiện ở xa đất liền, thời gian cán bộ, chiến sĩ 
nhận nhiệm vụ ở đảo không dài, nên việc thâm nhập thực tế, xác minh lý lịch, bồi dưỡng, 
tạo nguồn phát triển Đảng gặp không ít khó khăn. Từ thực tiễn đó, hằng năm trong nghị 
quyết lãnh đạo, Đảng ủy đảo Sinh Tồn luôn xác định chỉ tiêu, biện pháp phát triển Đảng. 
Theo đó, ngay sau khi thay quân, Đảng ủy và các chi bộ phải nhanh chóng bắt tay vào việc 
ổn định tổ chức, tập trung phát hiện nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng. Khi phát hiện nhân tố 
mới, điển hình tiên tiến, cấp ủy Đảng phân công đảng viên, các tổ chức quần chúng theo 
dõi, giúp đỡ... 
Trung tá Đoàn Sơn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên đảo Sinh Tồn cho biết: “Ngay từ 
đầu năm, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tập trung phát hiện, bồi dưỡng nguồn kết nạp Đảng. 
Chúng tôi lựa chọn nguồn ngay từ khi các đồng chí mới về đơn vị để có định hướng, bồi 
dưỡng và kèm cặp, giúp đỡ. Nhờ vậy, mỗi năm Đảng bộ kết nạp được từ 4 đến 7 quần 
chúng ưu tú vào Đảng. Điều đáng mừng là tất cả số đảng viên mới đều phát huy tốt vai trò 
trong huấn luyện, SSCĐ, rèn luyện kỷ luật, luôn vững chắc tay súng, cùng đồng đội bảo vệ 
vững chắc quần đảo Trường Sa thân yêu”. 
 
037. Hoàng Việt. Tổng cục Kỹ thuật khai mạc Hội nghị tập huấn cán bộ đoàn, cán bộ 
công đoàn năm 2019 / Hoàng Việt //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 28 tháng 3. - Năm 
2019.. – Số 20823. – Tr. 2. 
Nội dung chính:  
 Sáng 27-3, tại Khánh Hòa, Tổng cục Kỹ thuật khai mạc Hội nghị tập huấn cán bộ 
đoàn, cán bộ công đoàn năm 2019. Nội dung tập huấn đi sâu vào các vấn đề: Phương pháp 
tổ chức và hoạt động phong trào của tổ chức đoàn, tổ chức công đoàn, cách thức xây dựng, 
thiết kế chương trình, giao tiếp ứng xử cho cán bộ đoàn, cán bộ công đoàn; phương pháp tư 
duy sáng tạo trong tổ chức hoạt động công tác thanh niên, công tác công đoàn với cuộc 
Cách mạng công nghiệp 4.0; thống nhất công tác hành chính đoàn, công đoàn và Tọa đàm 
với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thiết thực, hiệu quả” hoạt động công tác thanh 
niên, công tác công đoàn trong Tổng cục Kỹ thuật. Hội nghị tập huấn diễn ra trong 3 ngày. 
 
 

THÔNG TIN Y TẾ 
 
 

038. Đông Hà. Trực thăng đưa công nhân từ Trường Sa về bờ cấp cứu /Đông Hà // Báo 
Tuổi trẻ. - Ngày 9 tháng 3. - Năm 2019. - Số 59(9312). - Tr. 4. 
Nội dung chính 

Ông Bùi Thế Hùng - Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam 
- cho biết chiều 8-3, máy bay trực thăng của hải quân đã đưa anh Nguyễn Văn Tường từ 
Trường Sa về đến TP.HCM để cấp cứu. 

Ngày 7-3, anh Tường bị viêm tủy cổ, viêm tủy leo và rất cần đưa về đất liền để điều trị 
càng sớm càng tốt. Sáng 8-3, một máy bay của hải quân đã ra An Bang đưa anh Tường về đảo 
Trường Sa Lớn để sơ cứu ban đầu. Và đầu giờ chiều cùng ngày, máy bay đã đã đưa anh về 
bệnh viện quân y 175 (TP.HCM) tiếp tục chữa trị. 
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THÔNG TIN VĂN HÓA - THỂ THAO – DU LỊCH 

 
039. Lan Dịu. Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019 diễn ra từ ngày 10 đến 13-5 / 
Lan Dịu //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 30 tháng 3. - Năm 2019.. – Số 20825. – Tr. 8. 
Nội dung chính:  
 Ngày 29-3, tại Hà Nội, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp báo giới thiệu Festival 
biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019. 
 Năm nay, Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa tổ chức từ ngày 10 đến 13-5, tại 
thành phố biển Nha Trang và sẽ là hoạt động trọng tâm, điểm nhấn của dịa phương hưởng 
ứng Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019 được tổ chức tại đây. Có cùng chủ đề “Nha 
Trang – Sắc màu của biển” với chủ đề chính của Năm Du lịch quốc gia 2019, Festival biển 
Nha Trang – Khánh Hòa năm nay tập trung vào các hoạt động thể hiện sự hòa quyện giữa 
sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc với những sắc màu văn hóa đương đại và hiện 
đại. Trong đó có khoảng 50 chương trình, hoạt động mang tính đặc trưng miền biển, như: 
Giải bơi biển, hội thi bơi thúng – lắc thúng, hội thi câu cá, hội thi cứu hộ trên biển, lễ hội 
cầu ngư, thi đấu cờ người, trò chơi dân gian “hô hát bài chòi”, biểu diễn nghệ thuật cải 
lương, hát rỗi, múa bóng dân gian, dân ca quan họ Bắc Ninh… 
 
* Du lịch 
 
040. Khôi Nguyên. “Chặt chém” du khách: xấu xí, khó trị /Khôi Nguyên // Báo Tuổi 
trẻ. - Ngày 1 tháng 3. - Năm 2019. - Số 51(9304). - Tr. 9.  
Nội dung chính: 

Hàng quán gian lận, “chặt chém” vào bữa ăn của du khách, dư luận bất bình, chính 
quyền xử phạt. Nhưng rồi, phạt chỗ này, dẹp chỗ kia lại mọc lại mọc ra chỗ nọ…, chẳng lẽ 
bó tay? Cớ sao người tiêu dùng cứ im lặng trước thói ăn gian này?  

Sao cứ im lặng? 
Thì ra anh này phát hiện món ăn đã không được chế biến từ con gà chính tay anh đã 

chọn. Chiêu phát hiện của anh khá đơn giản: món gỏi gà với hai chân gà mang lên đủ bộ 
móng, trong khil lúc ôm gà lên “nghía” anh đã lén bẻ mấy cái móng nhét trong túi - theo 
cách chỉ của bạn để phòng ngừa chuyện gian dối. “Bằng chứng” trưng ra, chủ quán đuối lý 
giải thích do người phục vụ nhầm lẫn nhưng cũng tính giảm giá phân nửa khỏi bị làm lớn 
chuyện.  

Gần đây, cộng đồng quan tâm hai vụ”chặt chém” ở TP Nha Trang (Khánh Hòa). 
UBND TP Nha Trang vừa xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng đối với nhà hàng trên địa bàn 
vì chuyện “chặt chém” đoàn khách Maylaisia với hóa đơn hơn 9 triệu đồng, trong đó chỉ 
riêng 3 phần trứng xào cà chua có giá 1,5 triệu đồng.  

Một quán khác tại địa phương này đã tính giá 2 đĩa khổ qua xào đến 500.000 đồng, 
mồng tơi xào 250.000 đồng/đĩa, su su 250.000 đồng/đĩa… Cục quản lý thị trường Khánh 
Hòa đã xử phạt quán 750.000đồng về hành vi không niêm yết giá bán hàng hóa, dịch vụ tại 
địa điểm phải niêm yết giá theo quy định… 

Hai sự việc ít nhiều làm xấu lây đến bộ mặt của du lịch địa phương. Một lần nữa cho 
thấy việc cần làm là ngăn ngừa hiệu quả chuyện “chặt chém” chứ không chỉ chuyện giải 
quyết, xử phạt khi có thông tin tố giác. Đặc biệt, cần quyết liệt hơn với nạn “chặt chém” ở 
điểm du lịch lớn, đông khách quốc tế. 

Một đoàn khách đi du lịch đến đảo nọ, mua nồi cháo lòng với giá 700.000 đồng tại 
quán (trọn gói, gồm cả phục vụ).Cẩn thận hỏi giá, giao kèo cả phục vụ.Lát sau, tính tiền 
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thành 800.000đồng. Tăng thêm 100.000 đồng và lời giải thích lạ đời của quán: phần ăn này 
đã được nêm nếm đặc biệt cho ngon hơn nên tính thêm chút đỉnh, rồi tiền tô, muỗng khách 
gọi mang ra thêm, cho rằng lỗi do khách không hỏi kỹ… 

Khách từ xa đến, không có hướng dẫn viên, “lạ nước lạ cái” đành trả thêm tiền và 
mang ấm ức về nhà. Đây cũng là tâm lý chung của những người từng gặp cảnh “chặt chém”. 
Thông thường, thực khách lỡ trả giá “cắt cổ’ thường chọn cách chấp nhận và im lặng, tự rút 
kinh nghiệm. Trong khi việc lên tiếng không chỉ vì quyền lợi riêng mình mà còn là trách 
nhiệm của xã hội, để giảm nạn nhân tiếp theo. Khi nhiều người lên tiếng, kiểu ăn gian vấp 
phải sự phản ứng của khách, sự tẩy chay của cộng đồng, hành vi xấu sẽ giảm.  
 
041. Thái Thịnh. 22 khách sạn tại Khánh Hòa không đủ điều kiện kinh doanh / Thái 
Thịnh  // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 24 tháng 3. - Năm 2019. - Số 74 (9327). - Tr. 3.  
Nội dung chính 

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa công bố 22 khách sạn tại TP Nha Trang và một khu du 
lịch không đảm bảo điều kiện kinh doanh lưu trú, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh 
Khánh Hòa trước thời điểm diễn ra chương trình Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa, 
trong Năm du lịch quốc gia năm 2019, để người dân và du khách nắm rõ. “22 khách sạn này 
không đảm bảo điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch theo Luật du lịch năm 2017. Chúng tôi 
đang phối hợp với các sở, ban ngành xử lý những trường hợp này” - lãnh đạo cơ quan này 
cho biết. 

Trong danh sách “đen” này, có đến 21 khách sạn ở TP Nha Trang gồm: Dubai,  Euro 
star, Mường Thanh Luxury Khánh Hòa, Lavender, Bounjour, Trường Thịnh, Hồng Mai 
Boss, Mường Thanh Luxury Viễn Triều, Horizon, Le,s Cham, Sata, LEMORE, DHI,  
Skylight, Ecstasy, Atlantic, Agnes, Crown Hotel, Ân Điển, Bay Delight hotel, Anrizol hotel 
Nha Trang. Cơ sở còn lại là khu du lịch nghỉ mát Ninh Phước Wild Beach Resort & Spa tại 
xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa. 

 

042. Nhật Khánh. Festival biển 2019: Sôi động với “Sắc màu của biển” / Nhật Khánh // 
Báo Tuổi trẻ. - Ngày 29 tháng 3. - Năm 2019. - Số 79 (9332). - Tr.1: ảnh.- (Chuyên 
trang Khánh Hòa). 
Nội dung chính: 

Tuần lễ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019 với chủ đề 'Sắc màu của biển' (diễn 
ra từ ngày 10-5 đến ngày 13-5-2019) với khoảng 50 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, 
du lịch. 

Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức 
Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019, cho biết có 13 hoạt động diễn ra trước ngày khai 
mạc Festival Biển 2019 và 37 hoạt động diễn ra trong chương trình Festival Biển 2019, trong 
đó, có 70% chương trình được tổ chức từ nguồn kinh phí xã hội hóa. "Với các hoạt động đặc 
sắc và đa dạng của Festival Biển 2019, chúng tôi hy vọng các cơ quan thông tấn báo chí quan 
tâm tìm hiểu, giới thiệu và thường xuyên cập nhật tin tức về hoạt động của Festival Biển, qua 
đó hỗ trợ quảng bá hình ảnh, điểm đến của Nha Trang - Khánh Hòa"- ông Nguyễn Đắc Tài 
nói. 

* Xin ông cho biết thông qua chương trình Festival Biển 2019, Nha Trang - Khánh 
Hòa sẽ giới thiệu gì về những nét đặc trưng văn hóa, cũng như tiềm năng du lịch đặc hữu 
của mình? 

Trong chuỗi các hoạt động chính của chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2019, có Tuần 
lễ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa. Đây là sự kiện văn hóa - du lịch và cũng là thương 
hiệu lễ hội riêng của thành phố Nha Trang, được tổ chức hai năm một lần. Việc kết hợp tổ 
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chức hai sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm quốc gia này hứa hẹn sẽ tạo nên một chuỗi hoạt 
động của Năm Du lịch Quốc gia 2019 và Tuần lễ Festival Biển mang hơi thở và nét đặc trưng 
rất riêng có của vùng đất xứ Trầm biển Yến. Đây cũng là dịp để tỉnh Khánh Hòa quảng bá tiềm 
năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch của địa phương. Vì vậy, riêng năm 2019, Festival 
Biển được tỉnh Khánh Hòa quyết định tổ chức thời gian sớm hơn thường kỳ một tháng để kết 
hợp với sự kiện Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2019. 
 

 
Múa hát “Bình minh trên đại dương” trong lễ công bố năm du lịch Quốc gia 2019 - Ảnh: XUÂN THÀNH 

 
Thông qua các hoạt động của Tuần lễ Festival Biển, chúng tôi muốn giới thiệu với bạn bè 

khắp nơi vẻ đẹp của đất nước và con người Khánh Hòa, vẻ đẹp của các di tích danh thắng, giá 
trị nghệ thuật ẩm thực truyền thống của người dân Khánh Hòa, giá trị văn hóa biển qua các 
ngành nghề truyền thống ở Khánh Hòa, đặc biệt là nghề Yến sào nổi tiếng trong và ngoài 
nước. 
 Cũng thông qua Festival Biển 2019, những tiềm năng du lịch biển đảo Nha Trang - 
Khánh Hòa, một lần nữa, sẽ được quảng bá rộng rãi đến bạn bè và du khách quốc tế. 
 * Như vậy, chủ đề "Sắc màu của biển" sẽ được thể hiện như thế nào, trong Festival 
Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần này, thưa ông? 

Chủ đề "Sắc màu của biển" sẽ được thể hiện bằng nhiều phương thức từ các chương trình 
nghệ thuật, các hoạt động văn hóa thể thao, cho đến không gian cảnh quan nơi diễn ra các hoạt 
động. 

Trước hết, nét đẹp của biển từ truyền thống đến hiện đại sẽ được thể hiện qua các hình 
tượng nghệ thuật trong các chương trình lễ khai mạc và lễ bế mạc, chương trình nghệ thuật 
"Biển, đảo Việt Nam", triển lãm mỹ thuật "Sắc biển" và các chương trình nghệ thuật khác. 

Thứ hai, văn hóa biển sẽ được thể hiện qua các hoạt động gắn liền với đời sống người 
vùng biển như: Lễ hội cầu ngư, Hội thi bơi thúng - lắc thúng, Hội thi bơi biển và các hoạt động 
thể thao trên bãi biển. 

Thứ ba, về mặt không gian tổ chức, chúng tôi sẽ tập trung giới thiệu cho du khách vẻ đẹp 
thực tế của biển đảo Nha Trang - Khánh Hòa. Chương trình cũng có những hoạt động diễn ra 
trên vịnh Nha Trang, hay trên các đảo Hòn Tằm, đảo Yến Đông Tằm. Đặc biệt, trong những 
ngày diễn ra Festival, các hoạt động sẽ được liên kết thành một chuỗi trải dài dọc theo bờ biển 
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Nha Trang, hứa hẹn đem đến sự sôi nổi, thu hút sự tham gia hưởng ứng của người dân và du 
khách. 

* Xin cảm ơn ông! 
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 Mặc dù có biển cấm, nhưng người dân vẫn vứt rác bừa bãi trên đường vào cảng cá 
thuộc phường Cam Linh, TP Cam Ranh (Khánh Hòa). Đề nghị chính quyền, cơ quan chức 
năng liên quan chỉ đạo kiểm tra, xử lý... 
 
046. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Báo Nhân dân. – Ngày 16 tháng 3. - Năm 
2019.. – Số 23163. – Tr.7. 
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Hòa) thường xuyên đọng nước thải, bốc mùi hôi nồng nặc. Đề nghị chính quyền, cơ quan 
chức năng liên quan chỉ đạo kiểm tra, xử lý... 
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