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THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 
 
001. Hoàng Việt. Tỉnh Khánh Hoà vận dụng sáng tạo các định hướng của Trung ương  / 
Hoàng Việt //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 16 tháng 4. - Năm 2019.. – Số 20842. – Tr. 
1,2. 
Nội dung chính:  
 Ngày 15-4, đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí 
Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận 
Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hoà và khảo sát một số cơ sở kinh tế, du lịch của tỉnh. 
 Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà đã báo cáo với đoàn công tác kết quả 10 năm thực hiện 
Cương lĩnh 2011; tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương trong nhiệm 
kỳ Đại hội XII của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ tỉnh Khánh 
Hoà. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, bằng những cách làm sáng tạo, cùng tinh 
thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, tỉnh Khánh Hoà đã cụ thể hoá và vận dụng sáng tạo định 
hướng của Trung ương. Trong 3 năm (2016-2018), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của 
tỉnh tăng bình quân 7,8%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 55,7 triệu đồng/năm. Các 
chỉ tiêu chủ yếu về du lịch năm sau đều tăng bình quân từ 15 đến 25% so với năm trước. 
Thu ngân sách Nhà nước duy trì được sự tăng trưởng. Công tác an sinh xã hội được quan 
tâm, bảo đảm thực hiện tốt; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Thực hiện gắn 
kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng được cấp uỷ, đảng bộ các cấp trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực 
hiện nghiêm túc, tạo nhiều chuyển biến tích cực. 
 Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả tỉnh Khánh 
Hoà đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời chỉ ra những vấn đề hạn chế khắc phục, gợi mở 
những cách tiếp cận mới, những chủ trương, vấn đề tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện trong những năm tới, nhất là trong phát triển du lịch và kinh tế biển, nhằm phát huy 
tiềm năng, thế mạnh của Khánh Hoà  Đồng chí ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Khánh 
Hoà để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 
 
002. Minh Mạnh. Gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Khánh Hòa / 
Minh Mạnh //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 18 tháng 4. - Năm 2019.. – Số 20844. – 
Tr. 1,4. 
Nội dung chính:  
 Chiều 17-4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc 
phòng, Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã chủ trì buổi gặp mặt 
đoàn đại biểu người có công (NCC) với cách mạng tỉnh Khánh Hòa, nhân dịp đoàn ra thăm 
Thủ đô Hà Nội. 
 Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Đỗ Căn bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại 
biểu NCC với cách mạng tỉnh Khánh Hòa tới thăm Bộ Quốc phòng và khẳng định: Trong 
các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, quân và dân Khánh Hòa luôn thể hiện tinh thần 
kiên trung, dũng cảm, cùng quân, dân cả nước đóng góp to lớn sức người, sức của cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính 
trị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã che chở, đùm 
bọc, giúp đỡ tận tình, chu đáo đối với cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam trong quá trình xây 
dựng, chiến đấu và trưởng thành. 
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Trung tướng Đỗ Căn biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn tỉnh Khánh 
Hoà đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, không ngừng chăm lo cho NCC khi 100% 
thương, bệnh binh nặng trên 81% được hỗ trợ kinh phí xây tặng nhà tình nghĩa; 100% gia 
đình NCC với cách mạng có mức sống bằng hoặc hơn mức sống trung bình của người dân 
nơi sinh sống... Trung tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: Cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, 
SSCĐ, những năm qua Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm 
giải quyết dứt điểm những hồ sơ NCC còn tồn đọng sau chiến tranh. Riêng năm 2018, toàn 
quân thăm, tặng quà đối tượng chính sách, NCC với cách mạng với số tiền hơn 677 tỷ 
đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 678 căn nhà tình nghĩa với số tiền 45 tỷ đồng... 
 Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Quân uỷ Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, 
Trung tướng Đỗ Căn đã trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu. 
 
003. Nhiệt Băng. Khánh Hòa: Phó GĐ Sở ngoại vụ có lạm quyền?/ Nhiệt Băng // Báo 
Lao Động. - Ngày 23 tháng 4. - Năm 2019. - Số 90 (11246). - Tr.4. 
Nội dung chính: 
 Ông Dương Khánh Nam – Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa – 
phải hủy quyết định buộc thôi việc sai quy định đối với bà Nguyễn Quý Nguyệt Hồng Uyên 
– chuyên viên Văn phòng Sở Ngoại vụ theo yêu cầu của UBND tỉnh. Đây là vụ việc mà báo 
Lao động từng đăng bài phản ánh sau khi tiếp nhận đơn thư kêu cứu của bà Uyên. 
Sa thải cấp dưới sai quy định 

Bà Uyên thuộc nguồn cán bộ dự bị dài hạn của tỉnh Khánh Hòa, được tỉnh hỗ trợ học 
đại học tại TP.HCM. Năm 2015, bà tốt nghiệp loại giỏi ngành Tài chính - Ngân hàng Đại 
học Công nghiệp TP.HCM và được phân công về công tác tại Sở Ngoại vụ từ tháng 1.2016. 
Ngày 26.1.2018, bà Uyên nhận được quyết định đình chỉ công tác 15 ngày do ông Dương 
Nam Khánh (Sở Ngoại vụ hiện không có giám đốc trong thời gian dài, mọi hoạt động do 
ông Khánh toàn quyền điều hành - PV) ký với lý do “phục vụ công tác giải quyết, xác minh 
vụ việc liên quan đến việc bà Uyên mang sổ theo dõi giấy đi đường của Sở Ngoại vụ đưa 
cho người ngoài cơ quan”.  

Bà Uyên cho rằng, việc đình chỉ này là không đúng quy định và vu khống nên làm đơn 
thư càu cứu đến Lao Động. Sau đó, Lao Động đăng bài viết: “Một chuyên viên Sở Ngoại vụ 
kêu cứu”. Còn ông Khánh sau 2 lần tạm đình chỉ công việc, điều động bà sang làm vị trí 
khác (từ Văn phòng sang Phòng Hợp tác quốc tế) thì tiếp tục ban hành quyết định số 63 thi 
hành kỷ luật buộc thôi chức bà Uyên ngày 5.7.2018 vì có nhiều vi phạm trong việc thực 
hiện nghĩa vụ, đạo đức và văn hóa giao tiếp của công chức không được làm. Bị mất việc, bà 
Uyên gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh. 

Đến kết quả khiếu nại lần 2, UBND tỉnh đã chỉ ra quá trình xử lý kỷ luật của Sở Ngoại 
vụ là chưa đúng quy định (không có thành phần họp hội đồng kỷ luật, thời gian và số lần 
triệu tập tham dự họp hội đồng kỷ luật). 

UBND tỉnh cũng xác định, bà Uyên là thuộc nguồn dự bị dài hạn của tỉnh, đã ký 
HĐLĐ với Giám đốc Sở Ngoại vụ. Tuy nhiên, khi ban hành quyết định buộc thôi việc đối 
với bà Uyên, ông Khánh đã không căn cứ vào HĐLĐ đã ký, là không đúng quy định, chưa 
đảm bảo chặt chẽ. 
Viện đủ lý do để sa thải 

1 trong 4 lý do mà ông Khánh buộc bà Uyên thôi việc là bà "tự ý đưa sổ theo dõi giấy 
đi đường năm 2017 của Sở Ngoại vụ cho người ngoài cơ quan; không có thái độ tiếp thu, 
sửa chữa, khắc phục hậu quả, không chấp hành ý kiến của lãnh đạo Sở về việc thu hồi sổ". 
Thế nhưng, UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định lý do này là không đủ căn cứ. 
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Ông Khánh còn lấy lý do buộc bà Uyên thôi việc là "trong thời gian gian Sở Ngoại vụ 
đang rà soát, làm rõ trách nhiệm đối với các sai phạm trong công tác quản lý tài chính năm 
2017, bà Uyên có hành vi lôi kéo bè phái với người khác để soạn đơn thư, đơn mạo danh 
người khác, gây mất đoàn kết cơ quan". 

Vậy nhưng, UBND tỉnh cũng xác định tuy có hiện tượng bà Uyên viết đơn hộ, nhưng 
chưa đủ cơ sở để khẳng định bà có hành vi kéo bè phái với người khác để soạn đơn thư, đơn 
mạo danh người khác, gây mất đoàn kết cơ quan. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 1.3, ông Khánh ra quyết định hủy quyết định 
sa thải sai quy định đối với bà Uyên theo yêu cầu của UBND tỉnh. Lý do là một số trình tự, 
thủ tục xem xét xử lý kỷ luật chưa được thực hiện theo quy định của pháp luật. Sau khi nhận 
được quyết định, đến nay, Bà Uyên không nhận được bất cứ kết quả xử lý nào tiếp theo như 
khôi phục công việc, tiền lương, bảo hiểm,… 

Sở Ngoại vụ suốt thời gian dài không có Giám đốc, Phó Giám đốc, mà chỉ có Phó 
Giám đốc phụ trách toàn quyền điều hành hoạt động là ông Khánh. Công luận đặt câu hỏi, 
liệu rằng những xử lý của ông Khánh đối với bà Uyên có biểu hiện của sự lạm quyền hay 
không?. 

 
004. P.Linh. LĐLĐ Khánh Hòa: Ký kết hợp tác tiết kiệm điện và thanh toán không sử 
dụng tiền mặt / P.Linh // Báo Lao Động. - Ngày 23 tháng 4. - Năm 2019. - Số 90 
(11246). - Tr.4. 
Nội dung chính: 

Chiều 22.4, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Cty CP Điện lực Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết 
chương trình phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện và thanh toán tiết kiệm điện không dùng 
tiền mặt giai đoạn 2019 – 2020.  

Theo thỏa thuận ký kết, từ tháng 4.2019, hai bên tập trung tuyên truyền công tác sử 
dụng ddienj tiết kiệm theo chỉ thị của Thủ tướng và UBND tỉnh đến đoàn viên, CNLĐ. Đến 
tháng 6.2019, tất cả đoàn viên công đoàn đều thực hiện thanh toán tiền điện qua các kênh 
thanh toán không dùng tiền mặt và duy trì thường xuyên hình thức này. Bên cạnh đó, tổ 
chức chương trình thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở” tại TP.Nha Trang và Cam Ranh 
với tiêu chí tiết kiệm ít nhất 10% trở lên lượng điện năng tiêu thụ của 4 tháng liên tục; tổ 
chức phong trào thi đua thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt thông qua các kenh ngân 
hàng, ví điện tử. 

Sau lễ ký kết 2 bên phát động phong trào thi đua sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và 
thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hơn 100.000 đoàn viên, CNLĐ trên địa bàn 
tỉnh. 

 
 

THÔNG TIN AN NINH – TRẬT TỰ 
 
 
005. Hải Dương. Khánh Hòa: Giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt / 
Hải Dương // Báo Pháp Luật Việt Nam. - Ngày 01 tháng 4. - Năm 2019. - Số 91 (7439). 
- Tr.5. 
Nội dung chính: 
     UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới lần thứ 
nhất năm 2019 cho gần 150 đại biểu là cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Lê Xuân Thân - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh đến dự. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe giới thiệu 4 luật mới gồm: Luật 
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bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật Công an nhân dân; Luật đặc xá; Luật phòng, chống tham 
nhũng. Trong đó, 3 văn bản Luật: Công an nhân dân, Đặc xá, Phòng, chống tham nhũng đều 
có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Riêng Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước có hiệu lực thi 
hành từ ngày 1/7/2020. Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thân - Ủy viên Ban Thường   vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã cung cấp đến các 
đại biểu một số thông tin về Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc vào 
ngày 20/5/2019. Theo đồng chí Lê Xuân Thân, kỳ họp này Quốc hội sẽ dành phần lớn thời 
gian cho công tác xây dựng pháp luật như xem xét, quyết định chương trình xây dựng pháp 
luật của Quốc hội trong năm 2019 và năm 2020, sửa đổi, bổ sung các luật như Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 
 
006. Hải Dương. Khánh Hòa: Đoàn công tác Sở tư pháp tỉnh Champasak đến thăm và 
làm việc với Sở Tư pháp / Hải Dương // Báo Pháp Luật Việt Nam. - Ngày 3 tháng 4. - 
Năm 2019. - Số 93 (7441). - Tr.5. 
Nội dung chính: 

Sáng 2-4, Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak (CHDCND Lào) do ông Bua-
sỏn Vông Há Chắc - Quyền Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Champasak dẫn đầu, đã đến thăm và 
làm việc với Sở Tư pháp Khánh Hòa. Đón tiếp và làm việc với đoàn có ông Phạm Quốc Đạt 
- Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp Khánh Hòa cùng nhiều cán bộ chủ chốt của Sở. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai Sở Tư pháp đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế - 
xã hội và kết quả công tác tư pháp của mỗi tỉnh. Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu 
những vấn đề công tác chuyên môn mà mỗi bên quan tâm trong các lĩnh vực như: tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho người dân; quản lý nhà 
nước trong hoạt động công chứng; trợ giúp pháp lý… 

Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa và Sở Tư pháp tỉnh Champasak đã ký kết Bản ghi nhớ về 
quan hệ hữu nghị và hợp tác vào tháng 11/2009.  Hai đơn vị thường xuyên trao đổi kinh 
nghiệm về công tác tư pháp trên một số lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Đồng thời, Sở 
Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cũng đã hỗ trợ ngành Tư pháp tỉnh Champasak một số trang thiết 
bị, phương tiện cần thiết và tài liệu phục vụ cho hoạt động tư pháp. 

 
007. Hải Dương. Khánh Hòa có Giám đốc Sở Tư pháp mới / Hải Dương // Báo Pháp 
Luật Việt Nam. - Ngày 11 tháng 4. - Năm 2019. - Số 101 (7449). - Tr.5. 
Chiều 10/4/2019, tại trụ sở Sở Tư pháp Khánh Hòa đã diễn ra Lễ trao quyết định về công 
tác cán bộ lãnh đạo Sở. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Ngô Truyện – 
Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố và trao Quyết định số 1007/QĐ – UBND ngày 10/4/2019 
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Thị 
Lan Phương, nguyên Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 – 
2021, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp kể từ ngày 10/4/2019, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. 
 
008. Hoàng Văn. Đâm bạn trai của vợ “hờ” vì ghen tuông / Hoàng Văn // Báo Pháp 
Luật Việt Nam. - Ngày 01 tháng 4. - Năm 2019. - Số 91 (7439). - Tr.10. 
Nội dung chính: 

 TAND tỉnh Khánh Hòa vừa mở phiên tòa phúc thẩm và bác kháng cáo, tuyên y án sơ 
thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Xì (SN 1978, trú thôn Quang Thạnh, xã Diên Hòa, huyện Diên 
Khánh) 2 năm tù vì “tội cố ý gây thương tích”. 

 Hồ sơ thể hiện, Xì và chị Đ.T.T.H chung sống với nhau như vợ chồng (không đăng ký 
kết hôn). Từ năm 2016, Xì phát hiện giữa chị Hương và anh L.T.V.T có quan hệ tình cảm 
với nhau nên khoảng 22h ngày 26/12/2017, Xì điều khiển xe máy đến công viên Võ Văn 



* Thư mục Khánh Hòa qua báo Trung ương tháng 04/2019. 

5 

Ký, TP Nha Trang để theo dõi anh T. Xì nhìn thấy anh T điểu khiển xe máy ra đường 23/10, 
hướng về phía ngã ba Thành nên điều khiển xe máy đuổi theo anh T. Khi đến khu vực trước 
nhà số 64 đường 23/10, phường Phương Sơn, TP Nha Trang, Xì vượt lên, dùng chân đạp 
vào xe anh T. làm cả hai ngã xuống đường. Lúc này, Xì lấy một con dao nhọn (dài khoảng 
20cm) từ khoang xe của mình rơi ra nên đã cầm dao đâm nhiều nhát vào người anh T. Sau 
đó, Xì lấy xe máy bỏ chạy. Anh T. được người dân đưa đi cấp cứu, bị thương tật 20% sức 
khỏe. 

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/10/2018, anh T trình bầy mình và chị H có mối quan hệ 
từ năm 2016. Biết được việc này, Xì đã ghen tuông. Ngày 26/12/2017, chị H có gọi điện 
thoại hẹn anh T đến công viên Võ Văn Ký để chở chị về nhà. Khi đến điểm hẹn nhưng 
không thấy chị H., anh T đã bỏ về. Đang đi về thì anh bị Xì đạp ngã và dùng dao đâm nhiều 
nhát. 

Trong khi đó, bị cáo Xì thì cho biết mình và chị H. chung sống với nhau như vợ chồng 
(không đăng ký kết hôn). Hai người có mâu thuẫn xuất phát từ việc chị H và anh T có quan 
hệ tình cảm với nhau. Bị cáo đã đến gặp mẹ anh T. và anh T,. van xin đừng theo đuổi vợ bị 
cáo nữa nhưng hai người vẫn hẹn hò nhau. 

Xì cho biết gia đình đã bồi thường cho anh T. 3 triệu đồng và đồng ý bồi thường số 
tiền còn lại là hơn 11 triệu đồng. Mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng án treo. 

Tuy nhiên, Tòa sơ thẩm đã không chấp nhận đề nghị này mà xử phạt Xì 2 năm tù về 
tội “cố ý gây thương tích”. Sau đó, Xì kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

 
009. Tuấn Ngọc. Vụ “Dự Án Chết Yểu Vì Văn Bản Xác Minh Của CQĐT Ở Khánh 
Hòa”: Doanh nghiệp vẫn bị gây khó?/ Tuấn Ngọc // Báo Pháp Luật Việt Nam. - Ngày 
02 tháng 4. - Năm 2019. - Số 92 (7440). - Tr.14. 
Nội dung chính:  
 Mặc dù UBND tỉnh khánh Hòa đã kết luận và cho phép chủ đầu tư tiếp tục thực hiện 
dự án và yêu cầu các cơ quan, ban ngành nhanh chóng tạo điều kiện tốt nhát cho nhà đầu tư 
hoàn thành dự án. Nhưng đến nay, doanh nghiệp dường như vẫn đang bị gây khó khăn. 
“ Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Về năng lực tài chính của 
CTY TNHH Phúc Hậu Tứ Hải và Cty Cổ phần bất động sản Quang Thanh đủ điều kiện theo 
các quy định của tỉnh và các quy định của pháp luật. Cả hai nhà đàu tư đã chấp hành đúng 
quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt và tiến độ dự án, đền bù giải 
phóng mặt bằng đều thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định đã đề ra và không có khiếu 
nại của người dân…” 

Sau khi có kết luận thanh tra, ngày 4/1/2019, Cty Cổ phần địa ốc Happy (tên cũ Cty 
Cổ phần bất động sản Quang Thanh) đã gửi đến Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa đề nghị điều 
chỉnh dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi ( xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa). Sở này đã có văn bản gửi các sở: Tài chính, Xây dựng, TN&MT và UBND TP 
Nha Trang xin ý kiến. 

Theo đó, Sở TN&MT đề nghị Sở KH&ĐT KHánh Hòa làm việc với nhà đầu tư để rà 
soát các quy định báo cáo UBND tỉnh. Trường hợp chuyển nhượng dự án nhà ở (nếu có) 
phải đảm bảo phù hợp với các quy định của luật Nhà ở và Luật Đất đai. Việc xin điều chỉnh 
về tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, thông báo thu hồi đất… 

Sở Xây dựng Khánh Hòa cũng đề nghị Sở KH&ĐT lấy ý kiến của Sở Tài chính để 
kiểm tra năng lực tài chính của nhà đầu tư trên cơ sở đảm bảo đủ khả năng tài chính để triển 
khai thực hiện dự án. Ngày 18/3/2019, Sở Tài chính Khánh Hòa đã có văn bản trả lời rằng 
chủ đầu tư có đủ năng lực tài chính, đồng thời đề nghị Sở KH&ĐT kiểm tra và xử lý theo 
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quy định về việc điều chỉnh tiến độ dự án. Dù đã có ý kiến rất rõ ràng của các cơ quan 
chuyên môn, nhưng đến nay Sở KH&ĐT Khánh Hòa vẫn chưa trả lời doanh nghiệp? 

Được biết, ngày 21/3 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Lê Đức Vinh đã 
chủ trì cuộc họp gồm lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các Sở: KH&ĐT, TN&MT, Tài 
chính, Xây dựng, GTVT, Tư pháp, Cục thuế, Công an tỉnh, UBND TP Nha Trang, Phòng 
TN&MT nhằm xem xét lại một số vấn đề về thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu dân cư sinh 
thái Vườn Tài và Trung tâm thương mại – Khu nhà ở liền kề tại xã Phước Đồng, TP Nha 
Trang. 

Tiếp đó ngày 28/3/2019, Thanh tra tỉnh này cũng đã tổ chức thêm một số cuộc họp 
gồm các sở, ngành nêu trên để tiếp tục rà soát một số nội dung liên quan đến Kết luận thanh 
tra. Nhà đầu tư phản ánh, họ lấy làm lạ khi các cuộc họp đều có sự xuất hiện của lãnh đạo 
Công an tỉnh Khánh Hòa, trong khi đơn vị này không nằm trong thành phần đoàn thanh tra, 
việc thu hồi đất, xây dựng dự án cũng không thuộc thẩm quyền của Công anh Tỉnh? 

“Việc mời lãnh đạo Công an tỉnh Khánh hòa đến dự họp là đi ngược lại Văn bản số 
62/TTT-P.1 ngày 07/02/2018 của chính Thanh tra tỉnh và Công văn số 1698/UBND tỉnh 
Khánh Hòa về việc không đồng ý cho Công an tỉnh Khánh Hòa tham gia thanh tra. Vì vậy, 
việc mời lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa là đơn vị đang bị chúng tôi tố cáo và yêu cầu 
giải quyết tố cáo tham dự cuộc họp là không khách quan?” ông Hải nói. 

 
010. Nhiệt Băng. Khánh Hòa: Bịa đặt hạng sao khách sạn để lừa đảo du khách / Nhiệt 
Băng // Báo Lao Động. - Ngày 2 tháng 4. - Năm 2019. - Số 72 (11228). - Tr.3. 
Nội dung chính: 

Ngày 31.3, ông Trần Sơn Hải – Phó Chủ tịch Thương trực UBND tỉnh Khánh Hòa – 
đã có yêu cầu các đơn vị liên quan cần khẩn trương nghiên cứu, xây dựng bảng giá phòng 
các khách sạn từ 3 đến 5 sao; xử lý nghiêm những cơ sở kinh doanh lưu trú mạo nhận hạng 
sao…Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh, thời gian quan, đơn vị nhận được một số phản ánh 
liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa 
bàn TP.Nha Trang. Để làm rõ thông tin này, từ đầu năm đến nay, Sở du lịch tỉnh đã phối 
hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tr 16 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch. 
Kết quả, Sở Du lịch phát hiện và xử lý 14 cơ sở vi phạm quy định về kê khai giá và bán theo 
giá niêm yết; mạo nhận hạng sao để lừa đảo khách… với tổng số tiền xử phạt là 126 triệu 
đồng. 

 
011. Nhiệt Băng. Cấp đất ở không hình thành đơn vị ở tại Khánh Hòa: Biết vi phạm, 
nhưng vẫn cấp phép / Nhiệt Băng // Báo Lao Động. - Ngày 3 tháng 4. - Năm 2019. - Số 
73 (11229). - Tr.4. 
Nội dung chính: 
 Biết là không có trong quy định của Luật Đất đai, nhưng chính quyền tỉnh Khánh 
Hòa vẫn cấp đất ở không hình thành đơn vị ở cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng 
condotel (căn hộ khách sạn) trong nhiều năm qua. “Sáng kiến” này của tỉnh Khánh Hòa 
đang chờ kết luận xử lý của các cơ quan Trung ương. 
Điêu đứng với condotel 

Ông Nguyễn Xuân Thùy – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nha Trang, Khánh Hòa – 
cho biết, tỉnh Khánh Hòa đang tồn tại hàng lọt dự án căn hộ chung cư và condotel như 
Panorama, Gold Coast, Nha Trang Center, AB Central Square, Napoloen, Mường 
Thanh…nhưng “bế tắc” giao dịch. Một số dự án mở bán mới như Sciena Bay (đường Phạm 
Văn Đồng) vào hồi đầu năm 2018, HUD Building (đường Nguyễn Thiện Thuật) và 
Swisstouches La Luna hướng đường Phạm Văn Đồng vào giữa năm 2018, hay The Costa 
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(đường Trần Phú) vào cuối năm có lượng giao dịch không đáng kể, trong đó có nguyên 
nhân pháp lý chưa rõ ràng.  

Từ giữa năm 2018 đến nay, căn hộ condotel bị giảm sâu ở cả nguồn cung và giao dịch. 
Theo ông Thùy, năm 2018, toàn thị trường tung ra khoảng 3.500 căn nhưng chỉ têu thụ gần 
1.600 căn, “tồn kho” cao ngất ngưởng (gần 60%). Trong đó, thị trường Nha Trang có tỉ lệ 
“hấp thụ” ở các dự án mới mở bán chưa tới 40%. 

Không chỉ condotel mà các loại hình căn hộ khác như căn hộ du lịch, bất động sản 
nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa cũng xảy ra tranh chấp khó xử lý hậu quả giữa chủ đầu tư và 
người mua. Điển hình là vụ tranh chấp chưa hồi kết xảy ra tại khách sạn Bavico 
International Nha Trang (số 2, Phan Bội Châu, Nha Trang) mà Lao Động đã có nhiều bài 
phản ánh. 

“Rủi ro về cam kết lợi nhuận (giữa chủ dầu tư và bên mua- PV” có thể xảy ra khi dự 
án condotel đi vào hoạt động được các chuyên gia cảnh báo nhiều lần, gây tâm lý e ngại cho 
các nhà đầu tư..” – ông Thùy cho hay. 

Phê duyệt khu du lịch quốc gia, vẫn cấp đất ở (!) 
Ông Đào Công Thiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa – thừa nhận, tỉnh này 

đang cáp đất ở không hình thành đơn vị ở, không hình thành khu dân cư cho các dự án 
condotel và vấn đề trên hoàn toàn không có trong Luật Đất đai. “Chúng tôi làm vậy để có 
lợi cho đôi bên. Chúng tôi đang nằm ở giai đoạn vi phạm nên chưa trả lời được, mà phải kết 
luận từ Chính phủ” – ông Thiên nói. Ông Thiên cho rằng, đất sản xuất kinh doanh chỉ bằng  
30 – 35% đất ở. Ví dụ đất ở định giá 1 tỷ đồng, thì đất sản xuất kinh doanh chỉ 300 – 500 
triệu đồng. Nếu nâng lên đất ở không hình thành đơn vị ở thì làm nghĩa vụ sẽ tăng lên 72 – 
75%, nhưng không phải phát triển cơ sở hạ tầng về mặt xã hội như trường học, bệnh xá… 
“Những phần đó trừ ra cho nhà đầu tư kiếm tiền” – ông Thiên nói.  

Theo ông Thiên, do chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang vi phạm nên tại một cuộc họp 
mới đây, có đơn vị đề nghị nộp thêm 28% cho đủ 100% đất ở nhưng việc này áp dụng ở 
Nha Trang hoặc các huyện thì được nhưng ngoài đảo không thể là đất ở được. “Ở khu vực 
Bãi Dài (Bắc bán đảo Cam Ranh, thuộc TP Cam Ranh và huyện Cam Lâm) cũng không có 
đất ở, vì được phê duyệt khu du lịch trọng điểm quốc gia. Giờ chúng tôi đang lỡ cỡ, vì “làm 
trước thời đại”. Chúng tôi chờ Chính phủ ra kết luận chính thức” – ông Thiên nói. Theo tìm 
hiểu của PV, tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh có đến 15 dự án bất động  sản nghỉ 
dưỡng. 

 
012. Hoàng Văn. Hai ông đi tù vì 2 bà chửi nhau trên Facebook / Hoàng Văn // Báo 
Pháp Luật Việt Nam. - Ngày 7 tháng 4. - Năm 2019. - Số 97 (7445). - Tr.16. 
Nội dung chính: 
        TAND tỉnh Khánh Hòa vừa bác kháng cáo của người bị hại giữ nguyên án sơ thẩm 
phạt bị cáo Trần tuấn Anh (SN 1991, trú tổ dân phố 12, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê,tỉnh 
Gia Lai, hiện ở G22 Chung cư Ngô Gia Tự, Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù, Chu Quang Đức 
(SN 1988, trú tổ dân phố 12, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) 2 năm tù cùng về 
tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, Đức còn bị tổng hợp 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài 
sản của TAND thị xã Ayunpa, Gia Lai buộc phải chấp hành là 4 năm 6 tháng tù. 

Theo hồ sơ, từ khoảng tháng 12-2017, giữa chị Hà Vân Anh và chị Chu Thị Ngọc 
Hiền thường xuyên nhắn tin chửi nhau thông qua mạng facebook do chị Vân Anh có quan 
hệ tình cảm với anh Huỳnh Tấn Nguyên (chồng cũ của chị Hiền, đã ly hôn). Đến khoảng 
18h30’ ngày 1-1-2018, khi Hiền đang ở nhà thì nghe em dâu là Vũ Quỳnh Trang (vợ của 
Chu Quang Đức, em ruột Hiền) nói Đức và Nguyên có mâu thuẫn tại quán bida Nhật Kiều 
II số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang. Nghe vậy, Hiền điều khiển xe máy đến quán 
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bida Nhật Kiều II. Lúc này,  Anh Tuấn (bạn của Đức, cùng sống chung với vợ chồng Đức) 
nghe, biết Đức có mâu thuẫn nên đi xuống tầng trệt chung cư Ngô Gia Tự lấy cây mã tấu 
(dạng mác) dài khoảng 60cm, quắn vào khăn  rồi đón xe thồ đến bida Nhật Kiều II  hỗ trợ 
Đức. 

Lúc này, tại bida Nhật Kiều II, Đức và Nguyên đang đứng nói chuyện thì nghe ồn ào 
tại quầy tính tiền nên nhìn sang thấy chị Vân Anh đang nắm tóc, đánh chị Hiền (Đức biết 
việc chị Vân Anh có nhắn tin chửi chị Hiền trên mạng xã hội) nên Đức rút dao Thái Lan từ 
trong túi quần chạy đến chị Vân Anh gây thương tích. Hậu quả chị Anh bị thương tật 14%. 

 
013. Nguyễn Chung. Xe tải mất lái cán nát quán nước mía, 5 người trọng thương/ 
Nguyễn Chung //Báo Thanh niên. – Ngày 10 tháng 4. – Năm 2019. – Số 100 (8509). – 
Tr.9. 
Nội dung chính: 
 Xe tải đang lưu thông trên QL26, khi đến đoạn qua địa bàn xã Ninh Phụng (TX.Ninh 
Hòa, Khánh Hòa) thì lao vào quán nước mía bên đường, khiến 5 người bị thương.  
 

 
Hiện trường vụ tai nạn xe tải mất lái lao vào quán nước mía 

ẢNH: NGUYỄN CHUNG 
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 trưa 9.4, trên QL26 đoạn qua địa bàn xã Ninh 
Phụng (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa). Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải biển số 
79C-06169 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên QL26 theo hướng Ninh Hòa - Đắk Lắk. 
Đến địa phận xã Ninh Phụng, chiếc xe tải bất ngờ mất lái, lao vào quán nước mía của gia 
đình bà Ngô Thị Th. (49 tuổi). Lúc này, bà Th. cùng người thân đang ngồi trong quán ăn 
cơm trưa. Khi tai nạn giao thông xảy ra, tại quán của gia đình bà Th. còn có 2 khách ngồi 
uống nước mía. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương, gồm: bà Th., chồng và con trai bà Th. 
cùng 2 khách uống nước mía (cùng trú xã Ninh Phụng, TX.Ninh Hòa). Trong đó, cả 3 người 
trong gia đình bà Th. đều bị thương nặng. Tại hiện trường, nhiều bàn ghế trong quán nước 
mía bị cán nát, một số cây xanh bị bật gốc; đầu xe tải hư hỏng.  
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Những 
người bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức 
năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn giao thông nói trên.  
 

https://thanhnien.vn/tin-tuc/tim-kiem/a2jDoW5oIGjDsmE=/khanh-hoa.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/lat-xe-giuong-nam-o-khanh-hoa-hang-chuc-nguoi-bi-thuong-kiem-tra-ma-tuy-tai-xe-1051509.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/nua-dem-xe-container-cho-go-dam-mat-lai-vao-tham-nha-dan-tren-quoc-lo-9-1064707.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/o-to-mat-lai-tong-lien-tiep-4-xe-may-1055233.html
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014 . Nguyễn Chung. Bắt kẻ lẻn vào trường học dâm ô nữ sinh / Nguyễn Chung //Báo 
Thanh niên. – Ngày 13 tháng 4. – Năm 2019. – Số 103 (8512). – Tr.9. 
Nội dung chính: 
 Ngày 12.4, Công an TP.Nha Trang bắt giữ Lê Chính Trực (32 tuổi, trú P.Phước Hòa, 
TP.Nha Trang) để điều tra, xử lý về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. 
 

 
 
Lê Chính Trực (32 tuổi, trú P.Phước Hòa, TP.Nha Trang) bị bắt giữ để điều tra, xử lý về 
hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo có 
người đàn ông lẻn vào một trường tiểu học trên địa bàn P.Vĩnh Trường (TP.Nha Trang), sau 
đó dụ dỗ đưa em T. (học sinh lớp 5) vào nhà vệ sinh của trường. Khi một số học sinh phát 
hiện người lạ vào trường đã hô hoán thì người đàn ông tháo chạy.  
 Qua điều tra, xác minh, Công an TP.Nha Trang đã đưa Lê Chính Trực về trụ sở làm 
việc. Tại cơ quan công an, Trực khai nhận đã thực hiện hành vi dâm ô đối với em T. 
 
015. Hoàng Văn. 3 bản án vì chuyện bò phá rẫy / Hoàng Văn // Báo Pháp Luật Việt 
Nam. - Ngày 13-16 tháng 4. - Năm 2019. - Số 103-106 (7451-7454). - Tr.13. 
Nội dung chính:  

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp nhận kháng cáo của bị hại tăng mức hình phạt với 
hai cha con bị cáo: Nguyễn Xuân Chi Anh (sinh năm – SN 1998,) tăng từ 2 năm 6 tháng tù 
lên 3 năm tù; Nguyễn Xuân Pháp (SN 1966, cha Chi Anh) từ 2 năm 3 tháng tù lên 3 năm tù 
về tội cố ý gây thương tích; đồng thời giữ nguyên mức án 2 năm tù về tội này đối với 
Nguyễn Duy Cường (bạn Anh, SN 1998, trú thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, TP 
Cam Ranh). 

Theo hồ sơ, Pháp và Ngô Thành Chung có mâu thuẫn về việc bò của Chung thường 
xuyên phá cây trong rẫy của Pháp. Khoảng 17h30 ngày 25/2/2018, Pháp nói với con trai 
mình là Anh về việc Chung thả bò vào rẫy nhà và thách thức đánh nhau. Anh nói: “để mai 
lên đánh lại nó”. Anh chuẩn bị 2 mã tấu, 1 tuýp sắt để đánh Chung. 

Đến khoảng 6h ngày 26/2/2018 Pháp, Dũng, Anh mang theo hung khí đi vào rẫy đánh 
Chung. Pháp dùng phần sống rựa đánh trúng chân Chung, Anh dùng tuýp sắt đánh trúng 
chân Chung, Dũng cầm mã tấu đe dọa Chung. Chung bỏ chạy thì nhóm của Pháp đuổi theo. 
Chung chạy được một đoạn thì té ngã, sau đó bị cả bọn tiếp tục hành hung. Hậu quả, Chung 

https://thanhnien.vn/thoi-su/ga-dan-ong-len-vao-truong-hoc-dam-o-hoc-sinh-lop-5-1070579.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/hai-be-gai-bi-dam-o-tai-cong-vien-o-sai-gon-1070683.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/xin-ngu-nho-roi-dam-o-voi-be-gai-14-tuoi-1069327.html
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bị thương tật 26%. Riêng Dũng đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý 
sau. 
 
016. Đông Phong. Giang hồ vô cớ đập phá tan hoang cơ sở du lịch tại Khánh Hòa: Địa 
phương “làm ngơ” vụ án doanh nghiệp bị “phá sạch, đốt sạch” / Đông Phong // Báo 
Pháp Luật Việt Nam. – Ngày 18 tháng 4. - Năm 2019. - Số 108(7456). - Tr.6.: ảnh. 
Nội dung chính:  
 Công trình du lịch bao năm ấp ủ của người phụ nữ thân cô thế cô nay hóa đống tan 
hoang, bao mồ hôi công sức đã bị đám giang hồ phá sạch, đốt sạch, hất xuống biển. Bức xúc 
hơn nữa khi sự việc giang hồ manh động đập phá tan hoang cơ nghiệp người khác có nguy 
cơ bị “chìm xuống”. 

 
Cơ sở du lịch của bà Loan liên tiếp bị giang hồ đập phá. 

 
Mồ hôi nước mắt người phụ nữ thân cô thế cô 

Từ năm 2000, bà Trương Thị Bích Loan (SN 1970, ngụ TP Cam Ranh, tỉnh Khánh 
Hoà) đầu tư tiền bạc bám núi đá, trồng cây gây rừng ở khu vực Hòn Tràu, Gò Hàu thuộc 
thôn Nước Ngọt, xã Cam Lập, TP Cam Ranh, ấp ủ giấc mơ du lịch xanh – du lịch thiên 
nhiên. 

Yêu biển Khánh Hòa, nên dù chồng con đã sang nước ngoài định cư, bà vẫn quyết 
định không đi cùng mà bám trụ lại với biển. Sau khi đăng ký kinh doanh, không có một cục 
tiền đầu tư lớn, bà đầu tư kiểu “kiến tha lâu đầy tổ”. Người phụ nữ chắt chiu từng đồng, xây 
từng bức tường, đóng từng cánh cửa, dần thành hình khu du lịch sinh thái với những nhà 
cửa, cầu gỗ, dự định sớm đưa vào kinh doanh du lịch.  

Để đến cơ sở du lịch của bà Loan, không có đường bộ. Hoặc phải nhảy qua các tảng đá 
ven biển, luồn lách dưới các khe đá rất nguy hiểm gần 2km, chỉ cần sẩy chân là ngã chấn 
thương. Thuận lợi nhất chỉ có đường biển. Để thuận lợi đón đưa khách du lịch và đi ra vào 
đất liền, bà Loan phải tự sắm chiếc ghe nhỏ. Mất 10 phút lênh đênh trên vịnh mới đến nơi. 

Vài năm trước, nhiều người nghĩ bà Loan “có vấn đề” khi dám khởi nghiệp, tạo dựng 
cơ ngơi nơi đây. Bà Loan nón vành, áo che nắng, chân mang ủng, tối ngày trên bãi bồi hết 
nuôi hàu lại dọn cây cối, thuê người đổ đất chỗ này xây dựng chỗ kia: “Để thành hình cơ sở 
du lịch, tôi đổ vào hết biết bao tiền bạc công sức. Tôi mướn người trồng cây, tưới nước liên 
tục từng ngày. Và phải mất hai ngày mới tưới hết một vòng”.  

Chỉ vào những nền đất, bà Loan kể: “Để có được đất như ngày hôm nay, tôi phải kêu 
người đến phá đá lấy mặt bằng. Mỗi lần kêu 10 người, làm hàng tháng trời. Đục đá, lấy đá 
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xây dựng, rồi moi móc đất trong các khe đá đổ lên cho thành mặt bằng. Vật tư xây dựng chở 
từ đất liền vào”. 

Mấy cây cầu lại càng tốn công sức. Dù nước biển chỉ sâu hơn 2m nhưng phía dưới là 
đá tảng, không thể chôn trụ cố định. Bà Loan phải mướn thợ dò dẫm đóng cọc, gia cố khắp 
nơi, mới thành hình hài những cây cầu. 

Thế nhưng cơ sở du lịch ấy nay chi chít những dấu vết vụ đập phá tan hoang. “Ngày 
tôi bắt đầu làm, có ai nói gì đâu. Vậy mà giờ cơ ngơi có tí xíu là họ kiếm chuyện giành giật, 
phá hoại”, bà Loan cho hay. 

Vô cớ đòi tranh giành 
Khi hình hài một cơ sở du lịch hiện hữu, có thể thu lợi, ông Trần Văn Hiến (SN 1968, 

ngụ Cam Ranh) bất ngờ từ đâu xuất hiện, cho người đến giành giật đất, phá huỷ nhiều tài 
sản của cơ sở du lịch bà Loan. 

Theo hồ sơ, bà Loan nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn Chiến (SN 1963, ngụ 
thôn Nước Ngọt) phần đất có diện tích 3ha. Phần đất này có chiều ngang giáp biển 150m, 
được ông Chiến xin chính quyền khai phá từ năm 1999. Cùng năm 2000, bà Loan nhận 
chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1968, ngụ thôn Nước Ngọt) diện tích 2,5ha. 

   

 
Người phụ nữ thân cô thế cô đã mất hàng chục năm xây công trình du lịch tại Nha Trang. 
 
“Sau khi mua, tôi thuê người trồng cây ở cả hai phần đất nói trên. Trong thời gian 

trồng cây, tôi có cho người khai phá thêm. Do đất toàn đá, việc canh tác rất khó khăn, nên 
khi mua bán và khai phá thêm, tôi được người làm chỉ mốc giới chứ chưa đo vẽ trên thực tế.  

Hồi đó đất ở đây cho cũng hiếm ai lấy chứ ai thèm mua. Người ta tưởng tôi bị điên 
mới mua đất ngoài biển, không có đường đi, toàn giáp núi đá dựng đứng. Thế nhưng ngày 
đó tôi mua vì đã nhìn thấy được tiềm năng phát triển du lịch”, bà Loan nói. 

Do thời gian đó bà không thường xuyên có mặt tại khu đất, nên năm 2007 khi chính 
quyền xã tiến hành đo đạc, cắm mốc, vẽ sơ đồ địa chính, bà Loan không thực hiện được. 
Nhưng bà Loan cho rằng: “Tôi có đủ nhân chứng, chứng cứ về việc mua đất khai hoang, 
trồng cây trên núi. Tôi sử dụng đất từ năm 2000 đến nay, không hề biết ông Hiến là ai, chỉ 
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nghe ông Hiến là Việt kiều Mỹ, có một ngôi nhà to phía bên kia núi đá. Nếu đây là đất của 
ông Hiến, tại sao tôi sử dụng gần 20 năm, ông Hiến không một lần ý kiến, ngăn cản”. 

Về phía ông Hiến, cho rằng phần lớn diện tích đất bà Loan đang sử dụng được ông 
mua từ ông Ba Dừa từ năm 2001 với sự chứng kiến của ông Hải và ông Lâm Điền Phúc là 
địa chính xã Cam Lập thời điểm đó. 

Bà Loan tố cáo: “Một ngày đầu tháng 1/2019, ông Hiến hẹn gặp tôi để “thương lượng 
về đất”. Ổng cho rằng đất tôi đang sử dụng là đất ổng mua từ năm 2001. Tôi vô cùng ngạc 
nhiên vì bao nhiêu năm qua không biết ông Hiến là ai, chỉ biết ông Hiến có một căn nhà lớn 
ở bên kia ngọn núi. 

Nếu là đất của ông ấy, tôi hàng chục năm trồng cây, xây dựng, sao ông ấy không ý 
kiến mà phải chờ đến lúc này. Tôi đề nghị ông Hiến mang hồ sơ đất đai, người làm chứng ra 
UBND xã để nhờ chính quyền phân xử, nhưng ông Hiến không chịu”. 

Phá sạch, đốt sạch 
“Ông Hiến cùng một số đối tượng xăm trổ và có tiếng côn đồ ở địa phương nhiều lần 

kéo đến đất nhà tôi. Ngày 15/1, ông Hiến cho người đến nhổ dừa. Ngày 22/1 họ đi cano chở 
khoảng 20 thanh niên, trong đó có một người tên Sói. Ông Hiến đánh dấu trên các vách đá, 
cho rằng đó là phần đất của ông ấy.  

Ngày 25/1, ông Hiến tiếp tục cho người phá một nhà kho, một cầu gỗ, nền xi măng và 
các vật tư xây dựng. Phá xong, ông Hiến quăng hết xuống biển. Ngoài ra họ còn nhổ, chặt 
30 cây dừa xiêm ba năm tuổi, cây cối”, bà Loan tố cáo. Phá xong, ông Hiến cho người dựng 
trụ rào, dây kẽm gai, chiếm đất dọc bờ biển dài gần 150m. Ngoài, ông Hiến bị cho là còn có 
những lời lẽ đe dọa những người làm của bà Loan. 

Ít ngày sau đó, ông Hiến cho người đến chặt phá những cây trồng hàng chục năm tuổi 
trên núi của bà Loan. Chặt xong, ông Hiến cho người đốt sạch. 

Sợ hãi, ngày 29/1, bà Loan gửi đơn đến công an xã Cam Lập đề nghị xử lý vụ việc huỷ 
hoại tài sản. Bà Loan được mời lấy lời khai. Thế nhưng ông Hiến vẫn tiếp tục đưa người 
đến huỷ hoại tài sản bà Loan. Ngày 5/3, ngày 11/3, ngày 14/3, ông Hiến liên tiếp cho hàng 
chục người đến “quậy”. 

“Ngày 14/3, tôi không ở nhà, người làm báo lại ông Hiến cho cano đưa nhiều người 
cầm cưa máy, rựa và dụng cụ khác đến phá toàn bộ phần trại và cầu gỗ bao lưới nuôi sò. 
Người làm của tôi quay phim được. Tôi gọi điện cho ông Phạm Như Thúc Bảo, Trưởng 
Công an xã Cam Lập cầu cứu. Ông Bảo nói sẽ tổ chức đoàn sang hiện trường làm việc. 
Nhưng từ 10h sáng đến 16h chiều, không thấy ai đến”, bà Loan tố cáo. Lời tố cáo này phù 
hợp với clip mà bà cung cấp, theo đó có nhóm khoảng năm người dùng cưa máy cưa cầu. 

“Đất ở trên núi rất khô cằn, để cây dừa sống được, biết bao mồ hôi đổ xuống. Vậy mà 
ông Hiến cho người nhổ, chặt bỏ hết. Tôi cho rằng ông Hiến đang cố phi tang bằng chứng 
chứng minh đây là đất của tôi mua và sử dụng từ năm 2000 đến nay”, người phụ nữ cô đơn 
rớt nước mắt. 

Từ UBND xã Cam Lập đến bến thuyền khoảng 1km và 10 phút đi thuyền đến nơi xảy 
ra sự việc. Nhưng không hiểu tại sao, cơ sở du lịch nhiều lần bị phá hoại, nạn nhân liên tục 
trình báo nhưng chính quyền không có mặt lập biên bản, xử lý theo quy định pháp luật. Vì 
sao lại có nghịch lý trên? PLVN sẽ tiếp tục phản ánh trong số báo tới. 
 
017. Dùng mạng in-tơ-nét hoạt động trái pháp luật // Báo Nhân dân. – Ngày 21 tháng 
4. - Năm 2019. – Số 23199. – Tr. 7. 
Nội dung chính:  
 Tối 19-4, Công an tỉnh Khánh Hoà huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ đột kích 
khách sạn Duy Nhất, số 204 – 205, thôn Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang do Phan 
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Văn Chung (55 tuổi, người địa phương) làm chủ, cho Nguyễn Văn Thành (39 tuổi, người 
địa phương) thuê. Tại đây, Công an bắt quả tang 77 đối tượng (62 nam, 14 nữ quốc tịch 
Trung Quốc và Đỗ Thị Hoài Thương, 26 tuổi, người Việt Nam, làm tạp vụ và phiên dịch) 
đang sử dụng máy tính kết nối in-tơ-nét dùng ứng dụng Wechat nhắn tin chiêu dụ người 
Trung Quốc giao dịch cổ phiếu để thu lợi nhuận. Công an tạm giữ sáu máy tính xách tay, 56 
máy tính để bàn, 77 điện thoại di động, 66 máy tính để bàn chưa sử dụng. Công an địa 
phương đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định của 
pháp luật. 
 
018. Phan Lê. Hơn 70 người Trung Quốc thuê nhà ở Nha Trang nghi phạm tội công 
nghệ cao / Phan Lê //Báo Thanh niên. – Ngày 21 tháng 4. – Năm 2019. – Số 111 (8520). 
– Tr.5. 
Nội dung chính: 
Hơn 70 người Trung Quốc trong một căn nhà 5 tầng trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (TP.Nha 
Trang) đã bị công an đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.  
 

 
Công an khám xét ngôi nhà trên đại lộ Nguyễn Tất Thành tối 19.4  ẢNH: PHAN LÊ 

 
Đến gần 0 giờ ngày 20.4, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa hơn 70 người Trung 
Quốc trong một căn nhà 5 tầng trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (xã Phước Đồng, TP.Nha 
Trang) về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.  
Trước đó, từ chiều tối 19.4, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra, khám xét căn nhà 5 
tầng có tên "Duy Nhất" trên đại lộ Nguyễn Tất Thành. Hàng trăm người dân địa phương đã 
tập trung gần căn nhà trên theo dõi vụ việc.  
Theo người dân địa phương, cách đây vài tháng, một nhóm người Trung Quốc đã thuê ở căn 
nhà trên. Những người này rất ít khi ra ngoài, thỉnh thoảng mới có người đến một số quán 
nước, cửa hàng mua đồ ăn, thức uống.  
Hiện, các cơ quan chức năng chưa cung cấp thông tin về vụ việc trên. Tuy nhiên, theo một 
nguồn tin, việc khám xét căn nhà trên để điều tra, làm rõ về một nhóm người nước ngoài 
nghi liên quan đến tội phạm công nghệ cao nhằm lừa đảo.  
 

https://thanhnien.vn/thoi-su/bat-giu-nguoi-nuoc-ngoai-van-chuyen-so-luong-ma-tuy-rat-lon-tren-xe-ban-tai-1065026.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/11-nguoi-trung-quoc-su-dung-may-kich-song-di-dong-trai-phep-o-quang-ninh-1072668.html
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Người dân hiếu kỳ tập trung rất đông theo dõi vụ việc  ẢNH: PHAN LÊ 
Công an cũng tạm giữ nhiều máy móc, thiết bị vi tính của nhóm người Trung Quốctrên để 
phục vụ công tác điều tra.  
 
019. Phan Lê. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài lưu trú, lao động tại Nha Trang / 
Phan Lê //Báo Thanh niên. – Ngày 21 tháng 4. – Năm 2019. – Số 112 (8521). – Tr.5. 
Nội dung chính: 
 Liên quan vụ 77 người Trung Quốc nghi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, ngày 
21.4, thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho 
biết cơ quan công an vẫn đang trong quá trình điều tra. 
 Vụ việc công an kiểm tra, khám xét khách sạn Duy Nhất trên đại lộ Nguyễn Tất 
Thành (xã Phước Đồng, TP.Nha Trang) vào tối 19.4 (Thanh Niên ngày 21.4 đã thông tin), 
sau đó đưa 77 người Trung Quốc về trụ sở để điều tra đã thu hút sự quan tâm của dư luận, 
một phần vì hành tung bí ẩn của nhóm người nước ngoài này. 
 Một người dân địa phương cho biết: “Mấy tháng nay, khách sạn trên chỉ thấy 
có người Trung Quốc ở. Nhưng họ rất bí ẩn. Họ rất ít khi ra ngoài, đến bữa ăn họ gọi dịch 
vụ đưa đồ ăn đến tận nơi”. 
Ông Nguyễn Văn Tự, Trưởng công an xã Phước Đồng, cho biết địa phương nắm được việc 
người Trung Quốc thuê khách sạn trên để lưu trú. Khách sạn này do một người VN đứng ra 
thuê rồi cho thuê lại. Cuối năm 2018 cũng có một số người Trung Quốc đến thuê tại khách 
sạn này, nhưng một thời gian thì họ về nước. Nhóm này mới qua, số lượng đông hơn. Khi 
công an địa phương nắm tình hình, thấy nhóm người có biểu hiện bất thường thì báo trinh 
sát, an ninh cấp trên theo dõi. Ngày 21.4, PV liên lạc qua số điện thoại trên bảng hiệu trước 
khách sạn Duy Nhất nhưng không ai nghe máy, khách sạn thì đóng kín cửa. 
 Về công tác quản lý người nước ngoài tại địa phương, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó bí 
thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, cho biết thời gian qua, tỉnh đã 
liên tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ, đặc biệt là đối 
với các doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài, các cơ sở lưu trú. 
 

https://thanhnien.vn/thoi-su/thu-giu-them-276-kg-ma-tuy-trong-duong-day-cua-ong-trum-nguoi-trung-quoc-1063600.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/hon-70-nguoi-trung-quoc-thue-nha-o-nha-trang-nghi-pham-toi-cong-nghe-cao-1073269.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/hon-70-nguoi-trung-quoc-thue-nha-o-nha-trang-nghi-pham-toi-cong-nghe-cao-1073269.html
https://thanhnien.vn/tin-tuc/trung-quoc.html
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020. Tuấn Ngọc. Vụ “Dự án chết yểu vì văn bản xác minh của CQĐT ở Khánh Hòa”: 
Doanh nghiệp cầu cứu Chính phủ / Tuấn Ngọc // Báo Pháp Luật Việt Nam. – Ngày 22 
tháng 4. - Năm 2019. - Số 112(7460). - Tr.14.: ảnh. 
Nội dung chính: 
 Lãnh đạo Công ty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải đã gửi văn bản đến Văn phòng Chính 
phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Ban Nội chính Trung ương vì cho rằng lãnh đạo 
tỉnh Khánh Hòa đang cố tình gây khó khăn cho doanh nghiệp sau khi có Kết luận Thanh tra 
số 12681/KL-UBND (ngày 12/12/2018) của chính UBND tỉnh này. 
 

 
Cty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải đề nghị Chính phủ có ý kiến để dự án thoát cảnh bị “đắp chiếu”. 

 
Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải cho biết: 

“Công ty đang đứng trước nguy cơ bị phá sản, dự án không thể thực hiện được xuất phát từ 
những cản trở từ phía Công an tỉnh và UBND tỉnh Khánh Hòa trong thời gian dài, dẫn đến 
các thủ tục pháp lý về đầu tư, kinh doanh, về đất đai cũng như các thủ tục pháp lý khác liên 
quan đến dự án không thể thực hiện được bình thường”. 

Ông Tùng cho biết, “Kết luận thanh tra số 12681/KL-UBND ngày 12/12/2018 đã nêu 
rõ “UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho phép Nhà đầu tư tiếp tục thực hiện Dự án Khu dân cư 
sinh thái Vườn Tài theo hướng điều chỉnh hoặc gia hạn thời hạn thực hiện dự án”. Từ đó 
đến nay, công ty luôn nỗ lực để thực hiện theo kết luận thanh tra này. Trong khi đó, một số 
cơ quan chức năng của Khánh Hòa đã cố tình không thực hiện các thủ tục pháp lý cho công 
ty, trì hoãn xử lý hồ sơ mà không có lý do và thời hạn chính đáng…” 

Minh chứng cho nội dung trên, ông Tùng cho biết, ngày 25/3/2019, UBND tỉnh Khánh 
Hòa  có Thông báo số 169/TB-UBND, trong đó có nội dung “giao Thanh tra tỉnh phối hợp 
với các đơn vị rà soát lại chính Kết luận Thanh tra số 12681 do UBND tỉnh này công bố 
trước đó chưa lâu. 

Tiếp đó, Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa ra văn bản trả hồ sơ điều chỉnh dự án theo Văn 
bản số 998/SKHĐT-DN ngày 05/4/2019 với lý do chờ kết quả rà soát Kết luận Thanh tra số 
12681?... 

 “Việc UBND tỉnh Khánh Hòa ra thông báo rà soát lại chính kết luận đã công bố của 
mình khiến chúng tôi vô cùng bức xúc vì không thể triển khai dự án và doanh nghiệp điêu 
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đứng, có nguy cơ phá sản. Chỉ từ văn bản xác minh của CQĐT Công an tỉnh Khánh Hòa 
thiếu khách quan đã đẩy doanh nghiệp chúng tôi đến bờ vực như thế này” - ông Tùng bức 
xúc.  

Trong văn bản gửi các cơ quan Trung ương và Chính phủ, Công ty TNHH Phúc Hậu 
Tứ Hải mong muốn các cơ quan Trung ương xem xét và có ý kiến chỉ đạo địa phương sớm 
để doanh nghiệp hoạt động được bình thường, tạo môi trường đầu tư minh bạch, lành mạnh. 

 “Hoạt động thanh tra, kiểm tra của UBND tỉnh Khánh Hoà và Công an tỉnh Khánh 
Hoà đối với doanh nghiệp và dự án đang vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị số 20/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh 
nghiệp”- ông Tùng nhấn mạnh. 
 
021. PV. Nha Trang phá dỡ 45 căn nhà xây trái phép / PV // Báo Pháp Luật Việt Nam. 
– Ngày 22 tháng 4. - Năm 2019. - Số 112(7460). - Tr.6.: ảnh. 
Nội dung chính: 
 

 
Nhiều ngôi nhà tạm bợ xây không phép ở Nha Trang bị cưỡng chế 

Ngày 22/4, UBND xã Vĩnh Thái phối hợp các đơn vị chức năng của TP Nha Trang 
cưỡng chế 45 căn nhà xây không phép tại thôn Vĩnh Xuân. Khi lực lượng chức năng phát 
loa, nhiều gia đình đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm để bảo vệ tài sản. Đối với 
những căn nhà vắng chủ, chính quyền cho máy múc dỡ tôn, khung sắt, di chuyển tài sản về 
nơi tập kết. Theo một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thái, nơi đây vốn là đất nông nghiệp và ao 
đầm nuôi trồng thủy sản được người dân san lấp tạo mặt bằng để phân lô bán. Người dân 
mua khung sắt, tôn để dựng nhà tạm bợ. Hệ thống điện, nước được kéo từ các hộ sống lâu 
năm gần đấy đến sử dụng. Trước khi cưỡng chế, xã đã thông báo đến các hộ dân. Việc phá 
dỡ sẽ kéo dài đến ngày 26/4. Sau đó, địa phương sẽ cử lực lượng bảo vệ hiện trường, tránh 
việc tái lấn chiếm xây dựng trái phép. 

Theo báo cáo của UBND TP Nha Trang, từ năm 2017 đến 2018 trên địa bàn có hơn 
1.700 căn nhà xây không phép; nhiều khu dân cư hình thành tự phát, nhất là ở xã Phước 
Đồng, Vĩnh Thái... Điều này khiến việc quản lý quy hoạch, xây dựng khu dân cư của thành 
phố gặp khó khăn. Trong giai đoạn 2016 - 2018, Nha Trang đã ban hành gần 110 quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 4 tỷ đồng. 
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Tại phiên họp bất thường của HĐND Khánh Hòa khóa VI hôm 10/4, ông Lê Đức Vinh 
(Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) thừa nhận tình trạng buông lỏng quản lý từ cấp xã đến 
huyện, thành phố lẫn các sở ngành khiến vấn nạn xây dựng trái phép diễn ra trong nhiều 
năm tại Nha Trang. Chủ tịch tỉnh khẳng định sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn 
vị, nếu phát hiện việc buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm. Đồng thời, ông yêu cầu lãnh 
đạo thành phố khẩn trương rà soát, phân loại các hộ dân đang sống ở những khu vực tự phát 
để có chính sách hỗ trợ kịp thời. Đối với những nhà xây không phép tại khu đồi núi phải 
cưỡng chế trong tháng 4-5. 
 
022. Phan Lê. Đoàn xe tuyên truyền về an toàn giao thông 'hiên ngang' vượt đèn đỏ/ 
Phan Lê//Báo Thanh niên. – Ngày 24 tháng 4. – Năm 2019. – Số 114 (8523). – Tr.9. 
Nội dung chính: 
 Đoàn xe thực hiện công tác tuyên truyền an toàn giao thông ở TP.Nha Trang nhưng 
khi gặp đèn đỏ không dừng lại, khiến nhiều người bức xúc.  
 

 
Đoàn xe tuyên truyền về an toàn giao thông "hiên ngang" vượt đèn đỏ 

ẢNH: CHỤP LẠI TỪ CLIP 
 Ngày 23.4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip với nội dung đoàn xe tuyên 
truyền an toàn giao thông chạy trên đường phố Nha Trang (Khánh Hòa), nhưng lại "hiên 
ngang" vượt đèn đỏ. Theo hình ảnh trong clip, đoàn xe tuyên truyền có khoảng 10 xe với 
những khẩu hiệu như: "Tính mạng con người là trên hết", "An toàn giao thông - trách nhiệm 
của mỗi người", "Không phóng nhanh vượt ẩu"…Đoàn đi theo hướng từ đường Trần Phú rẽ 
qua đường Lê Thánh Tôn. Khi đến đoạn giao đường Lê Thánh Tôn - đường Trần Hưng 
Đạo, gặp đèn đỏ nhưng các xe tuyên truyền về an toàn giao thông không dừng lại.  
Sự việc "đáng tiếc" (!?) 
 Phòng Văn hóa thông tin TP.Nha Trang cho biết đã nắm được sự việc nói trên. Theo 
đó, sáng 23.4, Phòng có kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông, với sự tham gia của 14 
xã, phường; mỗi xã, phường là 1 xe tuyên truyền. Xe của Phòng quản lý đô thị TP.Nha 
Trang dẫn đầu. 

https://thanhnien.vn/tin-tuc/tim-kiem/beG6oW5nIHjDoyBo4buZaQ==/mang-xa-hoi.html
https://thanhnien.vn/tin-tuc/tim-kiem/YW4gdG_DoG4gZ2lhbyB0aMO0bmc=/an-toan-giao-thong.html?m=0&t=&c=0&y=-1&o=
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Các xe tuyên truyền cùng nhiều khẩu hiệu về an toàn giao thông, nhưng lại vượt đèn đỏ 
ẢNH: CẮT TỪ CLIP 

 
 Khi đến đoạn giao đường Lê Thánh Tôn - đường Trần Hưng Đạo, vì vẫn đèn xanh 
nên xe dẫn đầu vượt qua. Những xe sau lẽ ra phải dừng lại vì sau đó đã đèn đỏ, nhưng các 
xe lại "nối" theo xe dẫn đầu. Đây là sự việc "đáng tiếc" và Phòng sẽ có văn bản chấn chỉnh 
và yêu cầu các đơn vị liên quan “rút kinh nghiệm”. 
 Ông Nguyễn Văn Dần, Phó trưởng ban Thường trực Ban an toàn giao thông 
tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan giải trình về sự việc.  
 
 

THÔNG TIN KINH TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT 
 
 

023. Phan Sông Ngân. Nhiều nơi xiết nợ tàu 67/ Phan Sông Ngân // Báo Tuổi trẻ. - 
Ngày 2 tháng 4. - Năm 2019. - Số 83 (9336). - Tr. 6:ảnh.  
Nội dung chính: 

Ngân hàng kiện chủ tàu, chủ yếu là những trường hợp không thực hiện đúng cam kết 
theo hợp đồng vay vốn đã ký kết với ngân hàng, để thu hồi nợ là thực hiện theo quy định của 
pháp luật, địa phương không thể can thiệp. 

Đã vay vốn phải trả nợ, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh 
Hòa - khẳng định như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh việc Agribank chi nhánh 
Khánh Hòa khởi kiện nhiều chủ tàu 67 (tàu vỏ theo đóng theo cơ chế cho vay vốn của Nghị 
định 67 về hỗ trợ ngư dân - PV) để đòi nợ. 

Ông Hải nói: Chính việc lồng chính sách hỗ trợ vào hoạt động làm ăn, kinh doanh của 
doanh nghiệp đã dẫn đến nhiều hệ lụy bởi quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp hay 
với khách hàng, với ngư dân... là quan hệ hợp đồng kinh tế, có vay phải có trả nếu khách hàng 
không muốn bị đưa ra tòa. 
 

https://thanhnien.vn/tin-tuc/tim-kiem/a2jDoW5oIGjDsmE=/khanh-hoa.html?m=0&t=&c=0&y=-1&o=
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Ông Trần Sơn Hải - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa 

 
Theo phía Agribank chi nhánh Khánh Hòa, việc phải khởi kiện ra tòa để đòi nợ vốn đã 

cho vay là "chuyện chẳng đặng đừng". Vì ngân hàng cho rằng họ có theo dõi, biết được các 
trường hợp khách hàng là ngư dân vay vốn đó có thu nhập từ tài sản hình thành từ vốn vay 
đóng tàu, nhưng ngư dân lại kêu không có thu nhập nên không chịu trả nợ vay cho ngân hàng. 

 

 
Tàu của ông Trần Ngọc Đông - một trong ba chủ tàu bị khởi kiện - Ảnh: V.ANH 

* Đây là chương trình hỗ trợ ngư dân, theo ông, vì sao có chuyện "cơm không lành, 
canh không ngọt" này? 

- Tôi cho rằng đang có sự lẫn lộn trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước và 
hoạt động doanh nghiệp. Đúng ra, kinh doanh của doanh nghiệp không thể lẫn lộn với chính 
sách hỗ trợ, mà phải tách bạch.Nếu đã hỗ trợ - tức giống như "cho ngư dân" thì phải cho luôn, 
đằng này Nhà nước "cho ngư dân" mà lại thực hiện thông qua hoạt động kinh doanh của ngân 
hàng. 

Trong khi đó, ngân hàng hoạt động phải tính đến chuyện lỗ lãi, phải thu hồi vốn, phải có 
trách nhiệm với nguồn vốn kinh doanh. Do đó, nếu hỗ trợ cho dân mà lại thông qua hoạt động 
của ngân hàng và khi bị thiệt hại, thua lỗ lại bắt ngân hàng phải gánh chịu là chưa hợp lý. Nếu 
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đã bị thiệt hại vì chính sách, Nhà nước phải gánh chịu mới đúng, ngân hàng thương mại đâu 
phải là "ngân hàng chính sách" mà bắt họ phải chịu. 

* Làm sao để không tái diễn cảnh ngân hàng lôi chủ tàu ra tòa, thưa ông? 
- Khi ngư dân đi vay, trong hồ sơ vay vốn có rất nhiều cơ quan đóng dấu, có thể nói có cả 

chục con dấu đóng vào đấy và đều đồng ý hết, nào là phương án, thiết kế, nào là xác nhận hoàn 
cảnh này nọ, xác định đủ thứ trách nhiệm trong hồ sơ. Thế nhưng, nếu có xảy ra chuyện gì sau 
khi cho ngư dân vay, chỉ có ngân hàng bị "nắm tóc", một mình ngân hàng lo đi đòi nợ. Những 
"ông khác" đã ký tên, đóng dấu trong hồ sơ đề nghị cho vay vốn đó lại không chịu trách nhiệm 
gì. 

Để tránh tình trạng này, theo tôi, cái nào thuộc chính sách ưu đãi cho dân thì nên đưa 
thành một kênh riêng, không lồng chính sách vào hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh, 
trong trường hợp này là các ngân hàng thương mại. 

 
024. Thái Thịnh. Đến lượt BIDV kiến nghị thu giữ tàu 67 / Thái Thịnh // Báo Tuổi trẻ. 
- Ngày 2 tháng 4. - Năm 2019. - Số 83 (9336). - Tr. 6. 
Nội dung chính: 

Ngày 1-4, ông Cao Thế Trọng - Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Khánh Hoà (BIDV Khánh Hoà) - cho biết đơn vị này vừa gửi văn bản đến UBND 
tỉnh Khánh Hoà đề nghị xem xét không cho phép tàu cá vay vốn theo Nghị định 67 xuất bến 
khi chưa trang bị đầy đủ bảo hiểm thân tàu theo quy định. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa 
xem xét không cho phép tàu cá vay vốn theo Nghị định 67 xuất bến khi chưa trang bị đầy đủ 
bảo hiểm thân tàu theo quy định.  

BIDV Khánh Hòa cũng cho biết sẽ thực hiện các biện pháp xử lý nợ (thu giữ tàu, khởi 
kiện, phát mãi tài sản…) với các khách hàng không có thiện chí trả nợ, đồng thời đề nghị 
Khánh Hòa hỗ trợ điểm neo đậu tàu trong thời gian chờ xử lý tài sản thu hồi nợ vay. Cùng 
ngày, lãnh đạo Sở Nông Nghiệp &Phát triển nông thôn Khánh Hòa cho biết vừa tổ chức cuộc 
họp giữa BIDV Khánh Hòa với các ngư dân và các ban ngành nhằm tìm biện pháp tháo gỡ 
cũng như động viên ngư dân trả nợ.  

Tại cuộc họp này, BIDV Khánh Hoà đã đưa ra các biện pháp tạo điều kiện cho các ngư 
dân như kéo dài thời hạn vay, chấp thuận một thời gian trả chậm, cho vay vốn lưu động…  

 Sau cuộc họp, ngân hàng đã có các biên bản làm việc cụ thể với từng khách hàng xác 
định lộ trình trả nợ quá hạn (trả chậm hơn so với hợp đồng tín dụng), thực hiện kiểm kê tài sản 
với sự chứng kiến của Chi cục thuỷ sản, Ngân hàng Nhà nước, bộ đội biên phòng.  

 
025. Nhiệt Băng. Hàng loạt tàu cá NĐ 67 bị khởi kiện đòi nợ vay ở Khánh Hòa: Không 
phải “giải pháp” sáng sủa / Nhiệt Băng, Cẩm Hà // Báo Lao Động. - Ngày 4 tháng 4. - 
Năm 2019. - Số 74 (11230). - Tr.3. 
Nội dung chính: 
 Việc một số ngân hàng khởi kiện tàu cá đóng theo NĐ 67 tại Khánh Hòa để đòi nợ 
vay, thu giữ tàu cá đang tạo ra áp lực lớn đến tư tưởng và đời sống của nhiều ngư dân. 
NGân Hàng thực hiện theo quy định, trong khi ngư dân đang đối mặt với biển “giả”, đánh 
bắt kém hiệu quả và nhiều nguyên nhân khách quan khác. 
         Sau Agribank, đến lượt BIDV kiến nghị thu giữ tàu, khởi kiện… 

Sau Agribank Khánh Hòa khởi kiện 3 ngư dân (gồm Trần Ngọc Đông, Võ Ngọc Trang 
và Dương Cao Hoan – cùng trú tại TP. Nha Trang) đòi nợ trên 30,9 tỉ đồng , đến lượt BIDV 
Khánh Hòa cho biết, đối với một số trường hợp các ngư dan không có thiện trí trả nợ, chi 
nhánh ngân hàng này sẽ thực hiện các biện pháp xử lý nợ như thu giữ tàu, khởi kiện, phát 
mãi tài sản… 
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BIDV Khánh Hòa đề nghị  UBND tỉnh hỗ trợ cho ngân hàng điểm neo đậu trong thời 
gian chờ xử lý tài sản thu hồi nợ vay. BIDV còn kiến nghị UBND tỉnh xem xét không cho 
phép tàu cá vay vốn NĐ 67 xuất bến khi chưa trang bị đầy đủ bảo hiểm than tàu. Báo cáo 
của BIDV Khánh Hòa cho một số ngư dân khó khăn trong việc khai thác, do đánh bắt không 
hiệu quả, ngư trường không thuận lợi. Bên cạnh đó vãn có một số ngư dân vẫn đi biển 
thường xuyên nhưng có tình trạng thiếu thiện chí trả nợ, khai báo chuyến biển bị lỗ thường 
xuyên…mặc dù ngân hàng đã tạo nhiều điều kiện. Theo BIDV Khánh Hòa, trước đó theo 
quy định, chủ tàu được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm thân tàu, nhưng theo quy định mới số tiền 
hỗ trợ còn 50%. Do đó, một số tàu phản ứng chưa chịu mua bảo hiểm hoặc mua không đủ 
giá trị tàu. 

BIDV KHánh Hòa đưa ra các biện pháp tháo gỡ, động viên ngư dân trả nợ như kéo dài 
thời gian vay, chấp nhận một thời gian trả chậm, cho vay vốn lưu động…Sau đó việc trả nợ 
của ngu dân cũng đã cải thiện nhưng chỉ được một thời gian ngắn, đến nay, tình trạng báo lỗ 
của các chủ tàu vẫn thường xuyên liên tục” – báo cáo của BIDV KHánh Hòa gửi UBND 
tỉnh cho hay. Cả Agribank Khánh Hòa và BIDV Khánh Hòa đều cho biết các khoản nợ vay 
của ngư dân đã hình thành nợ xấu. 

Dắt nhau ra tòa là việc chẳng đặng đừng 
Về quyết định khởi kiện 3 khách hàng vay vốn đóng tàu với tổng số nợ trên 30,9 tỉ 

đồng của Agribank chi nhánh Khánh Hòa, Phó Tổng Giám đốc Agribank Nguyễn Thị 
Phượng nhìn nhận “ đây là việc chẳng đặng đừng”. Sau hơn 4 năm thực hiện chương trình 
cho vay theo Nghị định 67, Agribank chiếm hơn 50% tổng số tàu của chương trình và gần 
47% tổng dư nợ toàn ngành về cho vay đóng. Song theo một con số được ngân hàng này 
công bố, trên tổng số 622 khoản vay, có đến 34 khoản vay được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 
24 khoản vay có dư nợ bị chuyển quá hạn với dư nợ chuyển quá hạn gần 264 tỉ đồng và 11 
khoản vay bị chuyển nợ xấu với dư nợ trên 155 tỉ đồng. Hơn nữa, tỉ lệ nợ xấu quá lớn trong 
thực hiện Nghị định 67 không phải vấn đề riêng của Agribank mà còn là thực trạng chung 
của các ngân hàng khác và thực trạng này đã được ngân hàng Nhà nước (NHNN) báo cáo 
lên Chính phủ. Ông Nguyễn Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế 
NHNN – cho biết, thực tế các ngân hàng đã tìm rất nhiều các giải pháp để hoopx trợ ngư 
dân, nhưng đến nay nợ xấu cho vay đóng tàu theo Nghị định 67 đã lên đến 18% và NHNN 
đang tổng hợp và báo cáo Thủ tướng. TS Nguyễn Trí Hiếu nhìn nhận, dù chương trình cho 
vay theo Nghị định 67 có sự tham gia của nhiều cơ quan thuộc Chính phủ, các ngân hàng 
thương mại nhà nước vẫ là địa chỉ cuối cùng gánh chịu các rủi ro tín dụng.  

CẨM HÀ 
Thắng kiện và thu giữ tàu cũng không giải quyết được gì? 
Năm 2018, 11 ngư dân vay vốn đóng tàu theo NĐ 67 tại TP.Nha Trang đã kêu cứu các 

cấp Trung ương về việc kỳ thanh toán nợ gốc vay vốn Agribank Khánh Hòa lúc thấp lúc cao 
hơn 10 lần. Theo họ, phân bổ thu hồi nợ gốc không đồng đều ở các kỳ thu là áp lực lớn, dẫn 
đến nợ xấu, thậm chí mất khả năng trả nợ. Giờ đây, Agribank Khánh Hòa kiện 3 ngư dân, 
và sẽ kiện 3 ngư dân khác. Một trong ba ngư dân bị kiện, ông Dương Cao Hoan (đều trú tại 
TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, sau khi hạ thủy, tàu cá của ông lỗ “từ đầu đến cuối”, 
nhưng vẫn cố trả nợ năm đầu. “Có nhiều lý do dẫn đến lỗ thứ nhất là biển “đói” cá, tàu hư 
hao rất nhiều…Đó là những nguyên nhân ngư dân không ai muốn, nhưng nó vẫn đến” – ông 
Hoan thở dài. 

Cho rằng việc ngân hàng kiện đòi nợ đang tạo áp lực rất lớn đối với ngư dân, ông Mai 
Thành Phúc – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Phước Đồng (Nha Trang) trăn trở, hầu hết 
các ngư dân đều quyết lòng làm để trả nợ, nhưng biển “giả”, khai thác không hiệu quả dẫn 
đến thua lỗ. “Ngư dân không trả nợ đúng kỳ hạn là ngư dân sai. Nhưng có những tàu họ làm 
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ăn có thì họ trả, không có thì lấy đâu trả, trong khi nhà cửa đã thế chấp hết rồi. Họ chỉ sống 
nhờ con tàu đó thôi. Bây giờ ngân hàng khởi kiện, hăm he thu giữ tàu làm nhiều ngư dân hết 
sức lo lắng, không còn tư tưởng làm ăn, đi biển nữa” – ông Phúc thở dài. 

Ông Phúc cho rằng, ngân hàng cho rằng chủ tàu bán cá cho tàu dịch vụ thu mua ngoài 
biển để “trốn” trả nợ là không có cơ sở, bởi theo quy định hiện nay tất cả các tàu cá hành 
nghề, sản lượng phải khai báo ngay khi tàu cập cảng. Hơn nữa cá ngừ đại dương, không thể 
bán ngoài biển được.  

Toàn Nghiệp đoàn nghề cá xã Phước Đồng có 6 tàu cá đóng theo NĐ 67, nhưng chỉ có 
2 tàu làm ăn hiệu quả, còn lại 4 tàu liên tục thất thu, trong đó có tàu ông Phúc. Năm 2018, 
ông Phúc chỉ đi được 3 chuyến biển, lỗ 180 triệu đồng. Đầu năm 2019, ông Phúc chỉ đi 
được 1 chuyến duy nhất, nhưng vẫn lỗ hơn 30 triệu đồng.  

“UBND tỉnh Khánh Hòa và các ngân hàng tìm cách tháo dỡ khó khăn cho ngư dân, để 
họ tiếp tục “ôm” con tàu đó để đi làm mà trả nợ. Còn nếu ngân hàng vẫn quyết thu tàu, tôi 
cho rằng là chuyện quá đơn giản. Và tất nhiên, viễn cảnh sau đó là ngư dan chỉ còn cách ra 
đường”. – ông Phúc cay đắng nói và đề xuất các cơ quan Trung ương cần có ý kiến về việc 
này vì NĐ 67 của Chính Phủ. 

Trao đổi với phóng viên Lao động, ông Võ Thiên Lăng – Phó Chủ tịch Hội nghề cá 
VN, Chủ tịch Hội nghề cá Khánh Hòa – cho rằng, các cơ quan chức năng Trung ương cần 
sớm ó biện pháp tháo gỡ giúp ngư dân, tránh lãn sóng kiện chủ tàu tại nhiều tỉnh, thành. 
Giải pháp theo ông Lăng là Ban chỉ đạo NĐ 67 phải ngồi lại, sau đó tiến hành đánh giá, 
phân loại các trường hợp đang nợ vốn vay ngân hàng. Cuộc họp này nhất thiết phải có mặt 
của nghiệp đoàn nghề cá ở địa phương và chính quyền sở tại vì chính những cơ quan này 
hiểu ngư dân nhất. Mỗi trường hợp nợ đưa ra cách ứng xử khác nhau và thận trọng. Nếu quá 
thẩm quyền thì đề xuát Chính Phủ. “ Ví dụ như ngư dân đi biển có lãi, mà không trả nợ thì 
ngân hàng cứ việc kiện thẳng, còn thực tế đúng như là ngư dân đánh bắt không hiệu quả thì 
phải xem xét xử lý một cách hợp tình hợp tình hợp lý, tránh cứng nhắc. Còn hiện tại nếu các 
ngân hàng cứ kiện ngư dân ra tòa thì cũng không giải quyết được gì. Vì các ngân hàng cũng 
cần biết rằng việc thanh thải con tàu thu giữ của ngư dân là điều không dễ. Đừng nói đến 
đấu giá, chỉ bán không thôi cũng đã lỗ rồi, vì ngư dân khác rất ngại mua lại tàu đã qua sử 
dụng” – ông Lăng nêu quan điểm. 
 
026. Thái Thịnh. Thông tư ngáng đường xuất khẩu cá: Vỡ kế hoạch / Thái Thịnh // 
Báo Tuổi trẻ. - Ngày 3 tháng 4. - Năm 2019. - Số 85 (9338). - Tr. 3. 
Nội dung chính: 

Ông Nguyễn Trọng Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Hưng (khu công nghiệp 
Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), cho biết hoạt động của công ty chủ 
yếu là mua, xuất khẩu thủy sản, trung bình mỗi năm, chủ yếu là cá ngừ đại dương qua thị 
trường Mỹ và châu Âu.  

“ Tuy nhiên, khi Thông tư 21 được áp dụng bắt buộc các cảng cá phải được công bố 
đạt chuẩn thì được cấp giấy xác nhận chứng nhận nguồn gốc xuất xứ thủy sản và cấp giấy 
chứng nhận đánh bắt. Trong khi cảng cá chúng tôi thường xuyên mua lại không đáp ứng kịp 
điều này, dẫn đến việc  300 tấn cá tươi của chúng tôi mua về, sản xuất xong để đó đợi chứng 
từ của cảng mới xuất khẩu được” - ông Thuận nói.  

Ông Thuận giải thích thêm: Thị trường châu Âu là thị trường khó tính nên việc xuất 
khẩu thủy sản càng đòi hỏi nghiêm ngặt giấy chứng nhận đánh bắt. Trước việc hàng trăm 
tấn cá bị “đóng băng”, công ty ông buộc phải xoay chuyển tình thế bằng cách xuất khẩu một 
số lượng qua thị trường Mỹ không cần các giấy tờ này. “Tuy nhiên số lượng cá xuất khẩu 
qua Mỹ không được bao nhiêu. Việc ứ đọng 300 tấn cá kéo dài từ tháng 1-2019 đến cuối 
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tháng 3 - 2019 mới được giải quyết khi các cảng được công bố đủ nghiệp chúng tôi, kẹt 
dòng tiền và vỡ kế hoạch theo ban đầu ông Thuận nói. 

 
027. Mai Đông. Khánh Hòa: Lúng túng trong quản lý vùng nuôi tôm / Bài và ảnh: Mai 
Đông, Văn Giang //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 4 tháng 4. - Năm 2019.. – Số 20830. 
– Tr. 6: ảnh. 
Nội dung chính:  
 Sau bão số 12 cuối năm 2017, hàng trăm hộ dân ở tỉnh Phú Yên và Bình Định kéo 
nhau vào xâm chiếm vùng mặt nước nuôi trồng thủy sản ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). 
Điều này đã và đang tạo ra nhiều hệ lụy, khiến địa phương lúng túng trong công tác quản lý 
và hướng giải quyết… 
Các hộ ngoài tỉnh bám trụ 
Những ngày giữa tháng ba, theo chân các ngư dân ra thăm bè nuôi tôm hùm ở xã Vạn 
Thạnh (Vạn Ninh, Khánh Hòa), hiện ra trước mắt chúng tôi là cả một vùng nuôi tôm, cá 
rộng lớn, lồng bè san sát. Ghé thăm bè tôm của ông Nguyễn Bợm, chúng tôi được ông cho 
biết: “Tôi quê ở huyện Tuy An (Phú Yên). Gia đình có gần 10 năm nuôi tôm hùm ở vịnh 
Xuân Đài thuộc thị xã Sông Cầu (Phú Yên), nhưng do khu vực này thường xuyên bị nước 
ngọt đổ ra nên thua lỗ nhiều. Thấy vùng nuôi tôm ở Vạn Ninh khá thuận lợi nên quyết định 
chuyển vào đây đóng bè thả nuôi. Sau gần hai năm, năm nào gia đình cũng thắng lợi, trả hết 
khoản nợ hơn một tỷ đồng và có dư chút ít để đầu tư thêm. Từ 40 lồng, hiện tôi đã phát triển 
lên gần 100 lồng, thả nuôi gần 10.000 con tôm hùm sao. Ban đầu tới nuôi cũng bị người dân 
địa phương xua đuổi, nhưng rồi cũng quen”. 

 

Rất nhiều lồng, bè nuôi thủy sản ở huyện Vạn Ninh là của người dân tỉnh khác xâm chiếm. 

 
Cách đó khoảng 30m là bè tôm của ông Nguyễn Đông cũng quê ở Phú Yên. Trong đợt bão 
số 12 cuối năm 2017, nhiều người kéo nhau vào Vạn Ninh lặn bắt tôm hùm do bão đánh sổ 
lồng, qua đó thấy vùng nuôi ở đây khá thuận lợi nên gia đình ông đã mua lại một số lồng, bè 
của người dân địa phương bị bão đánh gãy rồi gia cố lại và thả nuôi từ đó đến nay. 
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Theo ông Lê Hồng Phương, Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh: Hiện nay, trên địa bàn xã có 
867 hộ nuôi thủy sản với hơn 28.400 lồng, bè, trong đó hơn 200 hộ ngoài tỉnh với 13.000 
lồng, bè. Sau bão số 12 cuối năm 2017, các hộ ngoài tỉnh ồ ạt kéo vào đây xâm chiếm vùng 
mặt nước để nuôi tôm...  
Nhiều hệ lụy 
Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt quy hoạch vùng nuôi thủy sản ở Vạn Ninh 
gồm 6 vùng nuôi với tổng diện tích hơn 550ha. Thời gian qua, chính quyền địa phương tập 
trung vận động, yêu cầu người dân địa phương di dời lồng bè vào vùng quy hoạch. Tuy 
nhiên, hiện có nhiều vùng quy hoạch đã bị người dân ngoài tỉnh chiếm nuôi, khiến người 
dân địa phương muốn di dời lồng, bè từ ngoài vào cũng không còn chỗ. Ông Lê Văn Nuôi ở 
thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh nói: “Hiện nay, khu vực phía nam Hòn Ông được quy hoạch 
với diện tích hơn 100ha. Vừa rồi, gia đình tôi kéo lồng bè vào theo yêu cầu của địa phương 
nhưng không còn chỗ nên đành phải kéo ra. Là dân địa phương, nhưng lại không được vào 
vùng nuôi chính mà phải nuôi ngoài vùng quy hoạch. Các ngành chức năng, chính quyền 
địa phương cần xem xét giải quyết, trả lại vùng nuôi trồng cho người dân địa phương theo 
đúng quy định”. 
Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân địa phương cũng không bằng lòng với cách nuôi 
của người dân tỉnh khác đến, nhất là ý thức bảo vệ môi trường, ảnh hưởng lớn đến chất 
lượng nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, tình trạng trộm cắp thủy sản, cắt lưới lồng nuôi 
cũng thường xảy ra, khiến tình hình an ninh trật tự trong khu vực có phần bất ổn. Về tổ chức 
chăn nuôi, những hộ dân ngoài tỉnh chủ yếu chỉ đầu tư nuôi tôm hùm xanh. Đây là loại tôm 
lợi nhuận thấp nhưng dễ nuôi, có sức đề kháng cao, trái ngược với người dân địa phương 
nuôi tôm hùm bông, sức đề kháng kém.  
Địa phương lúng túng 
Trước vấn đề trách nhiệm quản lý mặt nước nuôi trồng thủy sản ở địa phương, ông Lê Hồng 
Phương cho biết: "Mặc dù người dân liên tục kiến nghị cần di dời lồng, bè của các hộ dân 
ngoài tỉnh đi nơi khác để họ đưa lồng, bè vào vùng quy hoạch, thế nhưng hiện nay tỉnh, 
huyện cũng chưa có quy định nào cấm người ngoài tỉnh vào nuôi, khiến chúng tôi rất lúng 
túng". 
Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh cho 
biết: "Toàn huyện quy hoạch có 6 vùng nuôi với quy mô 11.500 lồng, bè; nhưng hiện trên 
địa bàn đã có gần 30.000 lồng, bè. Hiện nay, không chỉ cấp xã lúng túng trong xử lý những 
hộ ngoài tỉnh vào xâm chiếm vùng nuôi mà ngay cả huyện cũng chưa biết phải giải quyết 
như thế nào. Bởi vì, chưa có bất kỳ quy định nào cấm người dân ngoài tỉnh đến nuôi trồng 
thủy sản. Tuy nhiên, nếu không sớm có biện pháp giải quyết vấn đề thì rất dễ phát sinh 
nhiều hệ lụy”. 
Theo ông Võ Lục Phẩm, Phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh: Luật Thủy sản năm 2017 có 
hiệu lực từ ngày 1-1-2019 nhưng đến nay chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành 
nên địa phương vẫn chưa có hướng xử lý cụ thể đối với những hộ ngoài tỉnh vào xâm chiếm 
vùng nuôi. Trước mắt, huyện sẽ tăng cường quản lý không cho phát sinh hộ mới hay mở 
rộng quy mô lồng bè. Về lâu dài sẽ xin ý kiến UBND tỉnh và các ngành chức năng để có 
hướng di dời những hộ này về đúng địa phương, trả lại vùng nuôi cho người dân bản địa. 
Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và xử lý nghiêm đối 
với những hộ không chấp hành việc thu gom rác thải, bảo vệ môi trường vùng biển. 
     
028. Nguyễn Chung. Đầu tư dự án bờ kè P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang  / Nguyễn 
Chung //Báo Thanh niên. – Ngày 9 tháng 4. – Năm 2019. – Số 99 (8508). – Tr.6. 
Nội dung chính: 
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 UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gởi HĐND tỉnh về việc chủ trương đấu thầu 
dự án nêu trên với tổng vốn 200 tỉ đồng, dự kiến trong giai đoạn 2019-2020. Bờ kè khoảng 
535m, nhằm chống sói lở bờ biển bảo vệ khu dân cư, vùng sản xuất, chế biến thủy sản. công 
trình văn hóa, cơ sở hạ tầng đồng thời ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân. 
 
029. Phan Sông Ngân. “Phù phép” đất sản xuất thành dự án du lịch / Phan Sông Ngân 
// Báo Tuổi trẻ. - Ngày 16 tháng 4. - Năm 2019. - Số 97 (9350). - Tr. 6:ảnh.  
Nội dung chính: 

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ngưng cấp chứng nhận đầu tư, đồng thời điều chỉnh việc giao 
"đất ở không hình thành đơn vị ở" trái Luật đất đai cho các chủ dự án làm "căn hộ du lịch", 
theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. 

 
Khu khách sạn - căn hộ du lịch Mường Thanh Viễn Triều (TP Nha Trang) hiện có nhiều hộ vào ở như chung cư, 

gây lúng túng cho cơ quan quản lý Ảnh: Phan Sông Ngân 

"Đất ở không hình thành đơn vị ở" là gì? 
Trong quyết định giao đất cho các chủ đầu tư triển khai các dự án căn hộ du lịch, UBND 

tỉnh Khánh Hòa yêu cầu việc triển khai thực hiện và đưa vào khai thác dự án phải tuân thủ quy 
định về quản lý khu vực đất ở - đất ở (du lịch) không hình thành đơn vị ở (một thuật ngữ do địa 
phương này tự "sáng tác"). 

Theo đó, các căn hộ ở với tính chất là đất ở du lịch nghỉ dưỡng, không hình thành đơn vị 
ở và không tổ chức các dịch vụ thiết yếu như trường học, văn hóa thông tin... nhưng vẫn đảm 
bảo các dịch vụ tiện ích có sẵn phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng - du lịch, dịch vụ thương mại, du 
lịch, thể dục thể thao, không gian dạo chơi. 

Thời gian qua, hàng trăm dự án khu đô thị, khách sạn, khu nghỉ dưỡng... tại Khánh Hòa, 
chủ yếu là TP Nha Trang và bán đảo Cam Ranh, được xây dựng trên cái gọi là "đất ở không 
hình thành đơn vị ở" do địa phương này "sáng tác", vì theo Luật Đất đai không có loại đất nào 
là "đất ở không hình thành đơn vị ở". Hầu hết các dự án này được triển khai trên đất sản xuất, 
sản phẩm đã bán cho khách hàng và đang gây ra rất nhiều hệ lụy. 
"Vận dụng sáng tạo"? 

Theo ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Thanh tra Chính phủ cho rằng 
trong Luật Đất đai không có quy định loại đất nào là "đất ở không hình thành đơn vị ở". Do 
vậy, việc quy hoạch và giao đất cho các nhà đầu tư thực hiện dự án kinh doanh "căn hộ du 
lịch" là trái pháp luật đất đai hiện hành, buộc phải điều chỉnh. 

Việc "vận dụng sáng tạo" ra loại đất vừa nêu ở Khánh Hòa, theo lãnh đạo một cơ quan 
của Khánh Hòa, là theo chủ trương thống nhất từ các cơ quan lãnh đạo cao nhất của tỉnh. Việc 
thu tiền sử dụng "đất ở không hình thành đơn vị ở" cũng theo quy định riêng của tỉnh. Bởi do 
"đất không tên trong Luật Đất đai" nên không có quy định pháp luật liên quan đến loại đất đó. 

Một lãnh đạo của Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa cho biết theo quy định đối với sản xuất 
kinh doanh, tiền sử dụng đất phải nộp chỉ bằng 30% giá đất ở bình thường. Thế nhưng, doanh 
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nghiệp được giao đất sản xuất kinh doanh để sử dụng thành "đất ở không hình thành đơn vị ở" 
phải nộp tiền sử dụng đất bằng khoảng 72% giá đất ở vừa nêu. 

 
 

 
Khách sạn Bavico TP Nha Trang nhiều năm qua bị người mua căn hộ du lịch liên tục khiếu nại                                   

Ảnh: Phan Sông Ngân 
 
"Việc giảm 28% tiền sử dụng đất cho người sử dụng "đất ở không hình thành đơn vị ở" là 

bởi theo quy định của tỉnh, người mua căn hộ du lịch phải chịu bất lợi là không được ở thường 
xuyên và không được nhập hộ khẩu. Còn thời gian sử dụng đất phải theo thời hạn giao đất cho 
chủ dự án căn hộ du lịch đó" - vị này nói. 

Theo quy định của UBND tỉnh Khánh Hòa, với các dự án được tỉnh cấp giấy chứng nhận 
đầu tư có "đất ở không hình thành đơn vị ở" và mục tiêu "xây dựng căn hộ du lịch để bán hoặc 
cho thuê", các cơ quan quản lý đất đai phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng cho 
từng căn hộ du lịch của dự án đó, theo yêu cầu của nhà đầu tư sau khi hoàn thành nộp các 
khoản tiền đất đai theo quy định. 

Tuy nhiên, việc giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng "đất ở không hình thành đơn 
vị ở" của tỉnh Khánh Hòa đã bị Thanh tra Chính phủ "tuýt còi" yêu cầu phải điều chỉnh. 

Nhiều hệ lụy 
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh Khánh Hòa - cho biết tại địa phương này chưa có dự án nào được cấp giấy chứng nhận là 
condotel (căn hộ khách sạn). Tuy nhiên, hàng loạt dự án khách sạn, khu du lịch trên địa bàn 
đều bán những "căn hộ khách sạn" cho khách. 

Chỉ riêng tại Bãi Dài, thuộc khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, có khoảng 10 dự án đã 
được giao đất, cấp phép đầu tư xây dựng căn hộ du lịch trên "đất ở không hình thành đơn vị ở". 
Nhiều khu du lịch tại các đảo Vũng Me, Đầm Già trong danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang 
và ngay cả trung tâm TP Nha Trang... cũng đều được giao rất nhiều diện tích "đất ở không 
hình thành đơn vị ở" để làm căn hộ du lịch, biệt thự kinh doanh. 

Việc quản lý sử dụng, khai thác "căn hộ du lịch" đã bán trong các dự án vừa nêu của các 
nhà đầu tư cũng có sự khác nhau. Thực tế đã từng xảy ra khiếu nại gay gắt của người mua căn 
hộ du lịch của Công ty CP Thanh Yến tại Nha Trang Center, vì cho rằng có sự lập lờ khi bán 
căn hộ du lịch nhưng ghi căn hộ chung cư, khách hàng lại không được đảm bảo quyền lợi lâu 
dài như căn hộ chung cư đã ghi trong giấy tờ mua bán. 

Còn tại dự án khách sạn, căn hộ Mường Thanh Viễn Triều (đường Phạm Văn Đồng), 
theo ông Phúc, "hiện nay người mua căn hộ du lịch đã vào ở đầy như một khu chung cư", dù 
toàn bộ căn hộ du lịch trong dự án này chưa được cấp giấy tờ gì. 

Do sự "nhập nhằng" này, công tác quản lý tại địa phương gặp nhiều khó khăn, bất cập. 
Theo lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phước, địa phương "không thể quản được hành chính đối 
với rất nhiều cư dân đã đến ở, sinh hoạt thường xuyên trong các căn hộ du lịch". 
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Không thể điều chỉnh 
Theo một lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa, dù địa phương đã có nhiều cuộc họp nhưng 

chưa có kết luận cuối cùng về việc điều chỉnh quy hoạch về "đất ở không hình thành đơn vị ở". 
Cũng không thể điều chỉnh "đất ở không hình thành đơn vị ở" chuyển luôn thành đất ở bởi sẽ 
kéo theo rất nhiều hệ lụy, "phá vỡ quy hoạch chung" đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt."Việc phá vỡ quy hoạch chung sẽ làm tăng sức ép lên hạ tầng xã hội, gây ách tắc giao 
thông và giảm nhiều điều kiện phục vụ khác, giảm chất lượng phục vụ cuộc sống xã hội của cư 
dân..." - vị này khuyến cáo. 

 
030. Phan Sông Ngân. Nha Trang cưỡng chế 45  nhà “xây lụi”/ Pha Sông Ngân // Báo 
Tuổi trẻ. - Ngày 19 tháng 4. - Năm 2019. - Số 100 (9353). - Tr. 13. 
Nội dung chính: 

Ngày 18-4, tại cuộc họp báo của tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch TP Nha Trang Nguyễn 
Sỹ Khánh cho biết UBND TP đã phê duyệt kế hoạch và tuần tới bắt đầu cưỡng chế tháo dỡ 
45 nhà đầu tiên ở xã Vĩnh Thái. Sau đó cưỡng chế tiếp các nhà còn lại tại Vĩnh Thái; qua 
Festival biển Nha Trang tiếp tục cưỡng chế “cuốn chiếu” số nhà xây vi phạm ở các nơi khác 
nhằm “lập lại trật tự quản lý xây dựng” trên địa bàn Nha Trang.  

Theo ông Khánh, việc cưỡng chế tháo dỡ hàng loạt nhà xây không phép tràn lan theo 
chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, trên khu đất 27ha đã quy hoạch xây dựng đô 
thị trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa, ở phía tây đường Lê Hồng Phong thuộc xã 
Vĩnh Thái, có hơn 100 nhà cất không phép, trái quy hoạch. “Số nhà đó là của một số người 
lợi dụng chính sách bồi thường, tái định cư xây cất chứ không phải nhà dân ổn định, bị giải 
tỏa để thu hồi đất làm dự án” ông Khánh nói.  

 
031. Nhiệt Băng. Bức tử núi Đất phân lô bán nền / Nhiệt Băng // Báo Lao động. - Ngày 
19 tháng 4. - Năm 2019. - Số 87 (11243). - Tr. 4:ảnh.  
Nội dung chính: 

Núi Đất ( xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị đào tung để làm đường bê 
tông, phân lô, bán nền trái quy hoạch trước sự bất lực của chính quyền sởi tại. Đáng nói, 
việc làm phi pháp này còn uy hiếp nhiều mồ mả ở nghĩa trang khiến người dân hết sức bức 
xúc. 

 

Núi Đất bị đào bởi tan hoang để phân lô, bán nền.                               Ảnh: Nhiệt Băng 

Khoét quanh nghĩa trang 
Nhiều hộ dân có mồ mả tại nghãi trang núi Đất ( xã Phước Đồng ) vừa cầu cứu đến 

Báo Lao Động về thực trạng ngọn núi này để phân lô, bán nền. Theo người dân thôn Phước 
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Hạ , ít nhất 3 ngôi mộ đã bị múc mất, nhưng không rõ doanh nghiệp, cá nhân nào thực hiện 
hành vi đó. Có mặt tại hiện trường, PV Lao Động chứng kiến cả ngọn núi Đất bị xới tung để 
tạo mặt bằng. Đường bê tông được làm lên tận dỉnh núi. Một diện tích đất lớn được đánh số 
lô, công nhiên rao bán. Nhiều nhà cửa bắt đầu mọc lên sát khu vực nghĩa trang.  

Ông Bùi Tấn Bỉnh (người có thân nhân chôn tại nghĩa trang núi Đất) bức xú: “ Nếu 
nhà nước quy hoạch để làm việc gì đó, chúng tôi không ý kiến. Đằng này…Có nơi họ đào 
phá khá sâu, mồ mả trơ trọi phía trên. Nếu mưa lũ, mồ mả bị sạt lở, chúng tôi kêu ai?”. Dẫn 
PV đến nấm mồ của người thân, ông Nguyễn Văn Tám đặt câu hỏi: “Nếu trong đêm, những 
người làm ăn phi pháp múc luôn mồ mả của chúng tôi thì ai chịu trách nhiệm?”. Trước thực 
trạng này, người dân tha thiết đề nghị chính quyền xã Phước Đồng và TP Nha Trang hỗ trợ 
di dời mồ mả, đồng thời xem xét bố trí vị trí di dời.  

Đã có quy hoạch núi vẫn bị băm nát 
Ông Bùi Cao Pháp - Chủ tịch UBND xã Phước Đồng - khẳng định, toàn bộ núi Đất 

được quy hoạch là Khu liên hợp thể thao tỉnh Khánh Hòa nên không được ai phân lô, bán 
nền và xây dựng. “ Các cá nhân đào đất ở đó tự giao dịch với nhau chứ chúng tôi không 
biết. Xã chỉ xử lý về mặt đất đai, xây dựng trái phép. Thấy họ đào núi không đúng, chúng 
tôi xuống lập biên bản vi phạm, đề xuất xử lý” - ông Pháp nói và cho biết xã đã lập biên bản 
xử lý bà Lê Thị Thoa (trú phường Phước Long, TP Nha Trang) về hành vi sử dụng đất sai 
mục đích và xây dựng nhà trái phép. “ Bà Thoa còn làm đường bê tông lên đỉnh núi Đất. Tất 
cả những hành vi đó đã bị xử phạt” - ông Pháp nói.  

Theo ông Pháp, với một trường hợp khác xây dựng trái phép, lực lượng quản lý đô thị 
đã mời đối tượng đến làm việc nhưng đối tượng không đến, nên xã lập biên bản, đề xuất 
UBND TP. Nha Trang xử lý. Bên cạnh đó ông Nguyễn Minh Chiến (trú thôn Phước Lợi xã 
Phước Đồng) cũng bị xử phạt 4 triệu đồng về hành vi san gạt núi Đất để trồng cây.  

Khẳng định việc xâm hại mồ mả nếu có sẽ bị xử lý hình sự, ông Pháp nói sẽ cho kiểm 
tra lại việc đào đất áp sát nghãi trang, chứ “chưa nhận được đơn phản ánh của dân”. PV hỏi 
tình trạng đào núi Đất, phân lô diễn ra trong thời gian dài, tại sao không được ngăn chặn, 
ông Pháp nói: “Tất cả các đối tượng đào đất ở đó đều có sổ đất. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại, để 
xử lý”. 

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường - cho biết: “Những gì đang 
diễn ra ở núi Đất, chính quyền TP. Nha Trang, xã Phước Đồng phải vào cuộc xử lý ngay, 
bởi vừa qua tỉnh đã ra chỉ thị cấm các dự án trên triền đồi, sương núi có nguy cơ sạt lở, 
không đảm bảo an toàn. Người dân cần báo ngay để chính quyền xuống xử lý”.Tiếp nhận 
thông tin từ PV, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết sẽ cho 
kiểm tra. 

 
032. Nhiệt Băng. Bức tử núi Đất phân lô bán nền / Nhiệt Băng // Báo Lao Động. - Ngày 
19 tháng 4. - Năm 2019. - Số 87 (11243). - Tr.4. 
Nội dung chính:  
 Núi Đất (xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) bị đào tung để làm đường bê 
tông, phân lô, bán nền trái quy hochj trước sự bất lực của chính quyền sở tại. Đáng nói, việc 
làm phi pháp này còn uy hiếp nhiều mồ mả ở nghĩa trang khiến người dân hết sức bức xúc. 
Khoét quanh nghĩa trang  

Nhiều hộ dan có mồ mả tại nghĩa trang núi Đất (xã Phước Đồng) vừa cầu cứu đến báo 
Lao Động về thực trạng ngọn núi này bị đào tung để phân lô, bán nền. Theo người dan thôn 
Phước Hạ, ít nhất 3 ngôi mộ đã bị múc mất, nhưng không rõ doanh nghiệp, cá nhân nào 
thực hiện hành vi đó. Có mặt tại hiện trường, PV Lao Động chứng kiến cả ngọn núi Đất bị 
xới tung để tạo mặt bằng. Đường bê tông được làm lên tận đỉnh núi. Một diện tích đất lớn 
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được đánh số lô, công nhiên rao bán. Nhiều nhà cửa bắt đầu mọc lên sát khu vực nghĩa 
trang.  

Ông Bùi Tấn Bỉnh (người có thân nhân chôn tại nghĩa trang núi Đất) bức xúc: “Nếu 
Nhà nước quy hoạch phục vụ có mục đích thì chúng tôi không ý kiến, đằng này, người dân 
không nắm được thông tin gì, trong khi việc đào bới và xây dựng nhà cửa áp sát mồ mả. Có 
nơi họ đào khá sâu, còn mồ mả trơ trọi phía trên. Nếu xảy ra mưa lũ, mồ mả bị sạt lở, chúng 
tôi biết kêu ai?”. Dẫn PV đến nấm mồ của người thân, ông Nguyễn Văn Tám đặt câu hỏi: 
“Nếu trong đêm, những người làm ăn phi pháp múc luôn mồ mả của chúng tôi thì ai chịu 
trách nhiệm?. Trước thực trang này, người dân tha thiết đề nghị chính quyền xã Phước 
Đồng và TP. Nha Trang hỗ trợ họ di dời mồ mả, đồng thời xem xét bố trí vị trí di dời. 
Đã có quy hoạch, núi vẫn bị băm nát 

Ông Bùi Cao Pháp - Chủ tịch UBND xã Phước Đồng khẳng định, toàn bộ núi Đất 
được quy hoạch là Khu liên hợp thể thao tỉnh Khánh Hòa nên không ai được phân lô, bán 
nền và  xây dựng. "Các cá nhân đào đất ở đó, họ tự giao dịch với nhau, chứ chúng tôi không 
biết. Xã chỉ xử lý về mặt đất đai, xây dựng trái phép. Thấy họ đào núi không đúng  chúng 
tôi xuống lập biên bản vi phạm, đề xuất xử lý" - ông Pháp nói và cho biết xã đã lập biên bản 
xử lý bà Lê Thị Thoa (trú phường Phước Long, TP.Nha Trang) về hành vi sử dụng đất sai 
mục đích và xây dựng nhà trái phép. “Bà Thoa còn làm đường bê tông lên đỉnh núi Đất. Tất 
cả những hành vi đó đã bị xử phạt” – ông Pháp nói. 

Theo ông Pháp, với một trường hợp khác xây dựng trái phép, lực lượng quản lý đô thị 
đã mời đối tượng đến làm việc nhưng họ không đến, nên xã lập biên bản, đề xuất UBND 
TP. Nha Trang xử lý. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh Chiến (trú thôn Phước Lợi, xã Phước 
Đồng) cũng bị xử phạt 4 triệu đồng về hành vi san gạt núi Đất để trồng cây.  

Khẳng định việc xâm hại mồ mả nếu có sẽ bị xử lý hình sự, ông Pháp cho biết sẽ cho 
lực lượng kiểm tra lại việc đào đất áp sát nghĩa trang, chứ "chưa nhận được đơn phản ánh 
của dân". PV hỏi tình trạng đào núi Đất, phân lô diễn ra trong thời gian dài, tại sao không 
được ngăn chặn? Ông Pháp nói: "Tất cả các đối tượng đào đất ở đó đều có sổ đất. Chúng tôi 
sẽ kiểm tra lại để xử lý". 

Ông Võ Tấn Thái – Giám đốc Sở TNMT – cho biết: “Những gì đang diễn ra ở núi Đất, 
chính quyền TP.Nha Trang, xã Phước Đồng phải vào cuộc để xử lý ngay, bởi vừa qua tỉnh 
đã ra chỉ thị cấm các dự án trên triền đồi, sườn núi có nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an 
toàn. Người dân cần báo ngay để chính quyền xuống xử lý”. Tiếp nhận thông tin từ PV, ông 
Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND TP.Nha Trang cho biết sẽ cho kiểm tra. 
 
033. Phan Sông Ngân. Nha Trang sẽ tái định cư cho dân bị sạt lở / Phan Sông Ngân // 
Báo Tuổi trẻ. - Ngày 20 tháng 4. - Năm 2019. - Số 101 (9354). - Tr. 6. 
Nội dung chính: 

Thông tin từ UBND TP Nha Trang cho biết đang thống kê, kiểm đếm, phân loại các 
hộ được đề xuất hỗ trợ tái định cư và xác minh nguồn gốc nhà đất cụ thể của từng hộ bị ảnh 
hưởng bởi sạt lở trên địa bàn, để có biện pháp giải quyết căn cơ, đúng quy định và hợp tình, 
hợp lý. Trước đó, TP Nha Trang đã trình phương án đề xuất tái định cư cho các hộ dân ở 
các vùng bị sạt lở nhưng UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu TP rà soát, kiểm tra cụ thể về đối 
tượng cần hỗ trợ rồi trình lại tỉnh xem xét.  

Theo UBND TP Nha Trang, tại vùng sạt lở đã làm chết nhiều cư dân xã Phước Đồng 
vào cuối năm 2018, trong đó có hơn 100 hộ bị thiệt hại vì sạt lở. TP Nha Trang đã đề xuất 2 
phương án hỗ trợ tái định cư cho cư dân bị thiệt hại và ở các vùng có nguy cơ sạt lở. Một là 
chọn quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội rồi cho dân thuê nhà để tái định cư.Hai là lập 
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khu tái định cư rồi bán đất cho dân mua làm nhà ở, cho nợ tiền mua đất và có biện pháp 
ngăn chặn tình trạng bán đất tái định cư. 

 
034. Thái Thịnh. Hiệu quả từ trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến: Ngồi ở 
đâu cũng có thể nộp hồ sơ / Thái Thịnh // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 26 tháng 4. - Năm 2019. 
- Số 107 (9360). - Tr. 2:ảnh. - Chuyên trang Khánh Hòa.  
Nội dung chính: 

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa (TTDVHCCTT) là một 
hệ thống thông tin điện tử vận hành trên mạng Internet. 

 

 
Lễ khai trương Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: Bảo Anh 
 
Nơi đây, công khai thông tin về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh, toàn bộ thủ tục hành chính do các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp 
huyện, cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả. 

Đơn giản hóa các thủ tục hồ sơ 
Bà Nguyễn Thu Trang, người dân tại huyện Diên Khánh cho biết lâu nay việc phải đi đến 

xã, huyện, tỉnh để làm được các thủ tục hành chính như đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu, bảo 
hiểm... mất rất nhiều thời gian và công sức. "Để làm một thủ tục cấp tỉnh, trước đây tôi phải 
nhờ con chở đi đến TP Nha Trang bấm số, xếp hàng ngồi đợi đến lượt mình. Có hôm người 
đông, đợi cả buổi sáng cũng chưa tới lượt. Lúc tới lượt mình thì hồ sơ của mình bị sai, chưa đủ 
thủ tục cần thiết và phải quay về bổ sung" - bà Trang nói. 

Bà Trang cho biết vừa qua có làm thủ tục 3 trong 1 gồm đăng ký khai sinh, đăng ký 
thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi thông qua TTDVHCCTT. "Trước đây 
đối với 3 thủ tục này, phải đi 3 nơi khai sinh phải qua UBND, hộ khẩu thường trú qua công an, 
cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi phải qua bảo hiểm xã hội. Nhưng nay gộp lại 
thành 3 trong 1, tôi chỉ cần nộp ở bộ phận 1 cửa cấp xã nộp đăng ký khai sinh thì các cơ quan 
đó họ sẽ liên thông tuyến huyện, tỉnh qua TTDVHCCTT làm hết các thủ tục còn lại cho người 
dân luôn. Tôi đăng ký và làm thủ tục chỉ mất 1 buổi sáng, kết quả khi tôi lấy ra đã có cả 3 nội 
dung đó luôn, rất tiện và nhanh chóng" - bà Trang nói. 

Ông Đặng Quang Minh, trưởng phòng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh 
Hòa cho biết khi TTDVHCCTT được đưa vào hoạt động, người dân có thể tra cứu thông tin tất 
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cả các thủ tục hành chính đang có hiệu lực, tự thiết lập tài khoản đăng nhập cho mình, tự tạo 
hồ sơ điện tử và nộp cho bất kỳ cơ quan hành chính nào muốn giao dịch. 

“Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đã giải quyết triệt 
để bài toán phối hợp giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan 
hành chính các cấp, kể cả cơ quan ngành dọc, không hạn chế về quan hệ liên thông và số 
cơ quan tham gia giải quyết thủ tục hành chính liên thông 

Ông Ngô Truyện - Giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hòa, Trưởng ban điều hành Đề án TTDVHCCTT) 
Người dân có thể thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính của từng hồ sơ 

bằng tài khoản ngân hàng, e-banking, ví điện tử, các loại thẻ thông dụng như ATM, VISA, 
MASTER,... mà không cần trực tiếp đến cơ quan hành chính hoặc ngân hàng. 

Kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được Bưu chính công ích chuyển đến tận nhà nếu bạn có nhu 
cầu. Mọi thông tin chi tiết về hồ sơ sẽ được công khai trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính 
công trực tuyến và cung cấp cho bạn qua tài khoản đã đăng ký, qua email, tin nhắn điện thoại 
di động và tài khoản mạng xã hội có kết nối với Trung tâm. 

Tiếp tục mở rộng, hướng tới khách hàng 
Theo báo cáo của Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến 

Khánh Hòa thì số lượng quy trình thủ tục hành chính toàn tỉnh được cập nhật trên cơ sở dữ 
liệu, công khai trên cổng và phục vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ là 2.004 thủ tục; trong đó thủ 
tục liên thông qua nhiều cơ quan, nhiều cấp là trên 500 thủ tục (nhiều nhất ở các lĩnh vực lao 
động - TBXH, tài nguyên và môi trường, đầu tư, tư pháp, xây dựng, nội vụ). 

 
Có 250 thủ tục trực tuyến mức độ 3,16 thủ tục trực tuyến mức độ 4; 30 thủ tục cho phép 

thanh toán trực tuyến phí, lệ phí. Đối với các thủ tục trực tuyến mức độ 3, 4, đã tích hợp biểu 
mẫu online cho phép khách hàng điền tờ khai, mẫu đơn ngay trên giao diện web, không cần tải 
điền và gắn file. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống mới (tính từ 31-8-2019 
đến ngày 20-04-2019): 305.998 hồ sơ (bình quân mỗi tháng tiếp nhận, giải quyết trên 38.300 
hồ sơ). Trong đó, hồ sơ điện tử trực tuyến: 39.163 hồ sơ. 

Ông Nguyễn Trọng Thái, phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết đến nay, Khánh Hòa vẫn là 
đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai được mô hình trung tâm. Đến nay, hệ thống này triển 
khai rất nhiều chức năng, tiện ích cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Khách hàng có thể tự 
tra cứu thông tin hồ sơ trên Cổng chính Trung tâm, đồng thời nhận tin nhắn tự động thông báo 
tiếp nhận hồ sơ (online), bổ sung hồ sơ, mời nhận kết quả, hẹn lại thời gian; hoặc tự tra cứu 
bằng SMS qua số tổng đài 19001023. Trung tâm còn có cơ chế hỗ trợ online trên hộp chat 
(chat box) ngay tại giao diện Cổng chính và qua điện thoại đường dây nóng 19001023.Mọi 
thắc mắc được tiếp nhận và giải đáp ngay, giải đáp tận tình. 

"Riêng tiện ích thanh toán trực tuyến, chúng tôi đã tiến hành kết nối xong cả về mặt kỹ 
thuật và pháp lý với các bên liên quan từ cuối năm 2018, đang chuẩn bị một đợt truyền thông 
mạnh để thông tin và khuyến khích đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực 
hiện theo tinh thần chung của Chính phủ. Chúng tôi cũng kết nối xong tiện ích đăng ký dịch vụ 
qua bưu chính công ích với hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, sẵn sàng 
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phục vụ khách hàng có nhu cầu, kể cả khách hàng online hay offline. Trung tâm cũng đã kết 
nối dịch vụ điện trực tuyến và tiếp tục mở rộng cho các lĩnh vực khác" - ông Thái nói. 

Ông Ngô Truyện, giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hòa, Trưởng ban điều hành Đề án 
TTDVHCCTT, cho biết đến nay các yêu cầu về kết nối hệ thống với Cổng Dịch vụ công quốc 
gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác đã sẵn sàng, sẽ thực hiện 
ngay khi có chỉ đạo, hướng dẫn triển khai của cấp thẩm quyền. Như vậy mục tiêu đề ra ban 
đầu của Đề án và các yêu cầu mới từ Trung ương đều được đáp ứng khá tốt. Kiến trúc hệ 
thống rất đồng bộ với kiến trúc Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử mà Chính phủ và tỉnh 
đang triển khai. 

Hồ sơ chạy tới đâu ai cũng biết 
Ông Nguyễn Hoàng Anh, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Dịch vụ hành chính công trực tuyến Khánh Hòa cho biết trước đây, người dân muốn tìm hiểu 
thông tin về thủ tục hành chính thì hạn chế về thông tin không biết tìm ở đâu để tìm hiểu trước. 
Nhưng hiện nay với TTDVHCCTT người dân, doanh nghiệp có thể xem đầy đủ các thủ tục 
trên cổng, wedsite. 

Trước đây, khi trung tâm chưa đi vào hoạt động không kiểm soát được thời gian, kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính. Khi triển khai trên hệ thống này, chúng tôi kiểm soát được hồ sơ 
chạy tới đâu, trễ hạn, đúng hạn... và người dân cũng theo dõi được kết quả này luôn. 

"Khi TTDVHCCTT đưa vào hoạt động, người dân có thể tra cứu trước thông tin về thủ 
tục hành chính công trên Cổng TTDVHCCTT tỉnh Khánh Hòa.Người dân có thể ngồi bất kỳ ở 
đâu với thiết bị máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet có thể nộp hồ sơ thủ 
tục hành chính công trực tuyến. Họ có thể tra cứu tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các 
cơ quan hành chính nhà nước, thông qua tin nhắn SMS, email...Góp phần đẩy mạnh cải cách 
hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, giúp cho hình ảnh người 
cán bộ, công chức chuyên nghiệp và hiện đại" - ông Anh nói. 

 
Người dân giải quyết các thủ tục hành chính tại UBND TP Nha Trang - Ảnh: Thái Thịnh 

 
035. Trân Ngọc. Yến Sào Khánh Hòa đồng hành với Festival Biển Nha Trang - Khánh 
Hòa 2019 / Trân Ngọc //Báo Tuổi trẻ. - Ngày 26 tháng 4. - Năm 2019. - Số 107 (9360). - 
Tr. 4:ảnh. - Chuyên trang Khánh Hòa.  
Nội dung chính: 

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2019/4/26/20190425hanh-chinh-3-1556262338850306848524.jpg


* Thư mục Khánh Hòa qua báo Trung ương tháng 04/2019. 

33 

Những ngày tháng 5, Khánh Hòa rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật thú 
vị, hấp dẫn trong khuôn khổ lễ hội Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 9 kéo dài từ 
ngày 10 đến 13/05/2019. 

 

 
Lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa tại Fesival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2017 - Ảnh: T.L 
Với mục tiêu góp phần tạo nên một Festival Biển sôi động, thành công, được sự cho 

phép của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Công ty Yến sào Khánh 
Hòa vinh dự lần thứ 5 đồng hành với chương trình Festival Biển năm 2019. Mỗi chương trình 
tại Lễ hội có một dấu ấn riêng, nhưng tựu chung, tất cả đều hướng đến văn hóa truyền thống 
ngành nghề yến sào. 

Hội thảo khoa học quốc tế 
Các chương trình của Công ty trong Festival Biển năm 2019 được khởi động bằng 

chương trình triển lãm ảnh nghệ thuật ngành nghề Yến sào Khánh Hòa diễn ra vào ngày 
10/05/2019 tại Công viên Yến sào Khánh Hòa đường Phạm Văn Đồng với các tác phẩm tái 
hiện và ca ngợi truyền thống ngành nghề yến sào. Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển bền 
vững ngành nghề yến sào Việt Nam" được Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức vào ngày 
11/05 với sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa, các trường đại 
học, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học chuyên ngành chim yến trong nước và quốc tế, đại 
diện các Sở ban ngành trong tỉnh, các lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa qua từng thời kỳ, 
các tổ chức cá nhân nuôi chim yến trên toàn quốc nhằm đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát 
triển nghề nuôi chim yến tại Việt Nam, sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sự phát triển 
quần thể chim yến tại Việt Nam để đưa ra các giải pháp bảo vệ an toàn quần thể chim yến và 
các giải pháp khoa học, công nghệ phát triển nghề nuôi chim yến tại Việt Nam theo định 
hướng bền vững và hiệu quả cao. 

Đặc biệt, các chương trình của Công ty tham gia trong Festival Biển năm 2019 có nhiều 
hoạt động đặc sắc, cụ thể: cuộc thi chạy việt dã "Sanest, Sanvinest đồng hành cùng sức khỏe 
cộng đồng" nhằm thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 
Hồ vĩ đại" tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020 và quảng bá hình ảnh, thương hiệu Yến sào 
Khánh Hòa đến với du khách trong và ngoài nước. Cuộc thi thu hút hơn 2.000 người tham dự 
là CB CNV, vận động viên các đơn vị trực thuộc, các phòng, ban, đội, các Công ty TNHH 
MTV, Công ty Cổ phần thành viên và các đội bóng đá, bóng chuyền thuộc Công ty quản lý. 
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Tôn vinh tinh hoa ẩm thực yến sào 
Nổi bật trong các chương trình là lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa được tổ chức ngày 

12/05/2019 hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những màn trình diễn nghệ thuật ẩm thực đầy 
sáng tạo và đặc sắc, tôn vinh được những nét tinh hoa của ẩm thực yến sào. Lễ hội nhằm phát 
huy bản sắc văn hóa tinh hoa ẩm thực yến sào, giúp người tiêu dùng cảm nhận được giá trị bổ 
dưỡng của yến sào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa và quảng bá văn hóa ẩm thực đặc sắc của 
xứ sở "rừng trầm biển yến" đến du khách trong nước và trên thế giới. 

Ngoài ra, Công ty Yến sào Khánh Hòa còn đưa vào Festival Biển 2019 chương trình 
hướng biển như du lịch Đảo yến Đông Tằm và thả cá giống tạo nguồn lợi thủy sản. Ngày 
13/5/2019, dự kiến hơn 10.000 con cá giống, chủ yếu là các loại cá bớp, cá chẽm, cá chim sẽ 
được thả xuống khu vực biển thuộc đảo Đông Tằm. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tái tạo, bổ 
sung nguồn lợi thủy sản cho biển, tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, nhân viên công ty 
và người dân trong việc bảo vệ môi trường biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; góp phần bảo tồn, 
đa dạng hóa nguồn lợi thủy sản cho Vịnh Nha Trang. 

 
Yến sào Khánh Hòa tổ chức thả cá giống tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh: T.L 

Trong dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa sẽ tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi "Sanest * 
Yến sào Khánh Hòa đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng" lần thứ 3 vào ngày 14/05/2019. 
Cuộc thi đã tô điểm những hình ảnh sinh động qua những câu chuyện rất cảm động, chân thực 
về giá trị bổ dưỡng thiết thực mà Sanest * Yến sào Khánh Hòa mang lại cho người tiêu dùng 
và những tình cảm tốt đẹp cùng sự tín nhiệm của người tiêu dùng dành cho các sản phẩm Yến 
sào Khánh Hòa. Sanest * Yến sào Khánh Hòa chính là sản phẩm phổ biến hóa giá trị bổ dưỡng 
cao cấp của sản vật quý quê hương Khánh Hòa đến cộng đồng và người dân lao động. 

Ông Lê Hữu Hoàng, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết: "Công tác 
chuẩn bị của các chương trình Yến sào Khánh Hòa trong Festival Biển 2019 rất chu đáo, đầy 
đủ, đúng tiến độ. Ban chỉ đạo và Ban tổ chức khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan thực 
hiện tốt các chương trình đã đăng ký. Mỗi năm chất lượng của chương trình được nâng lên so 
với các năm trước.Điểm mới trong các chương trình lần này là cuộc thi chạy việt dã "Sanest, 
Sanvinest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng".Công ty đang tích cực hưởng ứng Festival 
Biển 2019 nhằm giới thiệu văn hóa vùng miền và ẩm thực đặc sắc của vùng biển Nha Trang - 
Khánh Hòa đến du khách trong nước và quốc tế". 

Danh sách các cửa hàng tại Khánh Hòa: 
- Cửa hàng 248 Thống Nhất, Nha Trang 
Điện thoại: 0258 3822 472 
- Cửa hàng 89 Thống Nhất, Nha Trang 

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/4/26/20190425-yen-sao-2img3741-1556249175631289469866.jpg
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Điện thoại: 0258 3562 323 
- Cửa hàng 48 Lê Thánh Tôn, Nha Trang 
Điện thoại: 0258 3524 949 
- Cửa hàng 15B Hoàng Hoa Thám, Nha Trang 
Điện thoại: 0258 3522 297 
- Cửa hàng 65 Quang Trung, Nha Trang 
Điện thoại: 0258 3525 379 
- Cửa hàng 38-40-42 Đường A1, KĐT Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang 
Điện thoại: 0258 6256 622 
 

036. Thi Việt. Sẽ tháo dỡ công trình nguy hiểm trước mùa mưa : Thư về toà soạn / Thi 
Việt //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 26 tháng 4. - Năm 2019.. – Số 20852. – Tr. 6. 
Nội dung chính:  
 Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 24-3-2019 có đăng bài "Nguy hiểm từ bức tường 
dự án khu biệt thự Marina Hill" phản ánh tình trạng từ tháng 10-2018, bức tường chắn xây 
sai giấy phép tại dự án khu biệt thự Marina Hill (dự án Đồi Xanh) thuộc xã Vĩnh Ngọc, TP 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ đe dọa đến cuộc sống của hơn 20 hộ 
dân sinh sống trong khu vực. 
 Ngày 18-1-2019, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 190-QĐ-CCXP về 
việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng sai 
giấy phép tại dự án này. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn chưa chịu tháo dỡ. 
 Trước thông tin mà báo chí phản ánh, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế-xã hội 
quý I năm 2019 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày 18-4-2019, ông Nguyễn Sỹ Khánh, 
Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết: “TP Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa 
giao thực hiện Quyết định 190-QĐ-CCXP về cưỡng chế dự án Đồi Xanh nên chúng tôi đang 
tổ chức xây dựng phương án cưỡng chế. Hiện TP Nha Trang chưa có văn bản nào gia hạn 
cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc cưỡng chế dự án cần phải xây dựng phương án để đảm bảo 
an toàn tính mạng người dân, người cưỡng chế và đảm bảo vệ sinh môi trường nên cần có 
thời gian”. Ông Khánh cũng nhấn mạnh: “Nếu chủ đầu tư không thực hiện thì UBND TP 
Nha Trang sẽ tổ chức thực hiện. Hiện nay phương án tháo dỡ đã xong, chúng tôi chuẩn bị 
trình UBND tỉnh phê duyệt. Khi phương án được phê duyệt, chúng tôi sẽ tập trung nhân lực, 
phương tiện làm sớm nhất". 
 Về phía chủ đầu tư, trả lời công văn yêu cầu tháo dỡ của tỉnh, chủ đầu tư cho rằng: 
Nếu thực hiện phương án tháo dỡ thì với 70.000m3 đất đá, thời gian thực hiện tháo dỡ phải 
ít nhất là 9 tháng. Tuy nhiên, TP Nha Trang không đồng ý và buộc dự án phải tháo dỡ trong 
2 tháng để đảm bảo trước mùa mưa. 
 
037. Lễ hội cà-phê lần đầu được tổ chức tại Nha Trang // Báo Nhân dân. – Ngày 28 
tháng 4. - Năm 2019. – Số 23206. – Tr. 2.  
Nội dung chính:  
 Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công thương, Central Group Việt Nam đã cùng hơn 20 
thương hiệu cà-phê nổi tiếng trong nước, lần đầu tổ chức “Lễ hội cà-phê Big C” tại Big C 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  kéo dài đến ngày 1-5. Cùng thời gian, tại tất cả 36 siêu thị và 
đại siêu thị của Central Group Việt Nam sẽ diễn ra đồng loạt Tuần lễ cà-phê Việt. Dịp này, 
lễ hội dự kiến thu hút khoảng 40 đến 50 nghìn người tham gia, trong đó có đông đảo du 
khách quốc tế. Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai Đề án thúc đẩy doanh 
nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp hệ thống phân phối nước ngoài của Bộ Công thương. 
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038. Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân // Báo Nhân dân. – Ngày 28 tháng 
4. - Năm 2019. – Số 23206. – Tr. 8,3. 
Nội dung chính:  
....  
* Tại Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ 
chức phát động Tháng Công nhân năm 2019 với sự tham gia của 300 đoàn viên, CNLĐ. 
Ngay lễ phát động, LĐLĐ tỉnh biểu dương 10 doanh nghiệp vì NLĐ; trao hỗ trợ xây mái ấm 
công đoàn tặng 11 đoàn viên với tổng kinh phí 550 triệu đồng; trao 20 suất hỗ trợ công nhân 
có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mỗi suất một triệu đồng; tư 
vấn pháp luật cho hơn 200 công nhân. Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết: Tỉnh 
ủy đã có chủ trương vận động các đoàn thể chung tay hoàn thiện khu thiết chế văn hóa thể 
thao, xây dựng nhà trẻ cho CNLĐ và nhiều chương trình hỗ trợ cải thiện môi trường sống 
cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn. 
 

 
THÔNG TIN QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG 

 
 
039. Hoàng Việt. Trường Sĩ quan Thông tin: Bế mạc lớp đào tạo kỹ năng sử dụng công 
nghệ thông tin cho cán bộ, nhân viên làm công tác văn phòng trong toàn quân / Hoàng 
Việt //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 8 tháng 4. - Năm 2019.. – Số 20834. – Tr. 3: ảnh. 
Nội dung chính:  
 Ngày 7-4, tại Trường Sĩ quan Thông tin: lớp đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ thông 
tin cho cán bộ, nhân viên làm công tác văn phòng trong toàn quân bế mạc sau một tuần làm 
việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Qua đào tạo, các học viên đã nắm được các kiến 
thức, kỹ năng sử dụng CNTT một cách hệ thống và biết vận dụng vào giải quyết các yêu cầu 
nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra có 100% học viên đạt yêu cầu chuẩn kỹ năng ứng dụng 
CNTT quốc gia ở trình độ cơ bản và được cấp chứng chỉ. 
 
040. Vũ Hưởng. Bệnh xá đảo Sinh Tồn: Cấp cứu kịp thời ngư dân bị tai nạn trên biển / 
Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Sơn Nam //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 8 tháng 4. - Năm 
2019.. – Số 20834. – Tr. 8,3: ảnh. 
Nội dung chính:  
 Vào hồi 9 giờ 5 phút ngày 7/4, Bệnh xá đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh 
Khánh Hòa đã tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Lục Văn Nga bị tai nạn khi vận hành máy xay 
đá, khiến lòng bàn tay phải dập, gãy nát ngón tay giữa, gãy hai xương cẳng tay. Các y sĩ, 
bác sĩ Bệnh xá đảo Sinh Tồn đã cấp cứu, tiến hành cầm máu, lọc vết thương, khủ trùng, cố 
định và băng bó. Hiện tại bệnh nhân Nga tỉnh táo, cảm nhận tốt, được bệnh xá chăm sóc chu 
đáo. Dự kiến tàu cá sẽ đưa ngư dân vào bờ tiếp tục điều trị. 
 Anh Lục Văn Nga, 40 tuổi, trú tại Khu phố `12, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, 
là ngư dân tàu cá BĐ 907903 TS. Tàu cá này do ông Trần Công Vũ, 34 tuổi, quê ở xã Tam 
Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng.  
 Trung tá Đoàn Sơn Nam, Chính trị viên đảo Sinh Tồn, cho biết: Khi tiếp nhận thông 
tin, chỉ huy đảo đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ kịp thời đưa ngư dân vào bệnh xá cứu chữa. 
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Các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu bệnh nhân Lục Văn Nga. 

 
 
041. Mai Văn Đông. Trường Sĩ quan Không quân tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 80 học 
viên sơ cấp kỹ thuật hàng không khoá 10 / Mai Văn Đông //Báo Quân đội nhân dân. – 
Ngày 9 tháng 4. - Năm 2019.. – Số 20835. – Tr. 3. 
Nội dung chính:  
 Chiều 8-4, Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không – Không quân)  
tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 80 học viên sơ cấp kỹ thuật hàng không khoá 10. Trong quá 
trình học tập và rèn luyện, các học viên đã được đào tạo cơ bản theo đúng chương trình, quy 
trình, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Quá trình học tập và rèn luyện, các học viên luôn 
chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và các quy định của nhà trường, đơn vị. Kết quả tốt 
nghiệp, 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi gần 79%. 
 
042. Phan Hồng Đăng. Lính đảo nhận thư/ Phan Hồng Đăng // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 11 
tháng 4. - Năm 2019. - Số 92 (9345). - Tr. 11. 
Nội dung chính: 

Mỗi khi nhận được các cánh thư từ quê nhà, những người lính Trường Sa tràn ngập 
niềm vui. Có những trang thư sẽ chia, động viên chồng, con, người yêu, bạn bè yên tâm học 
tập, công tác và cả những cánh thư rạo rực tình yêu đôi lứa. Có những bức thư đã không còn 
riêng tư nữa mà chất chứa lý tưởng, hoài bão, tình yêu lớn lao dành cho Tổ quốc, thành thư 
chung cho cả đảo.  

Chờ đợi, hồi hộp, vui mừng, phấn khởi, các cung bậc cảm xúc được thể hiện sinh động 
qua nét mặt rạng ngời của cán bộ, chiến sĩ khi đón những cánh thư.  
 
043. Hoàng Việt. Tàu Hải quân Ấn Độ thăm tỉnh Khánh Hòa / Hoàng Việt //Báo Quân 
đội nhân dân. – Ngày 14 tháng 4. - Năm 2019.. – Số 20840. – Tr. 8. 
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 Cũng đưa tin: Hai tàu Hải quân Ấn Độ cập Cảng quốc tế Cam Ranh / Nguyễn 
Chung //Báo Thanh niên. – Ngày 14 tháng 4. – Năm 2019. – Số 104 (8513). – Tr.3. 
Nội dung chính:  
 Sáng 13-4, 02 tàu INS KOLKATA và INS SHAKTI của Hải quân Ấn Độ cùng 735 sĩ 
quan và thủy thủ do Đại tá Hara Aditya, thuyền trưởng tàu INS KOLKATA làm trưởng 
đoàn đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm xã giao Việt Nam từ ngày 13 
đến ngày 16-4. 
 Chuyến thăm của đoàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 
Việt Nam - Ấn Độ nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng không ngừng được củng cố 
và phát triển. Đây là hoạt động cụ thể triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao quân 
đội hai nước, góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào 
chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. 
 Trong thời gian chuyến thăm, nhóm sĩ quan, chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao UBND 
tỉnh Khánh Hòa, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân; giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 
Hải quân; thăm Học viện Hải quân. Sau khi rời cảng, 2 tàu Hải quân Ấn độ tổ chức luyện 
tập chung với Hải quân Việt Nam về vận động đội hình, trao đổi thông tin liên lạc và tìm 
kiếm cứu nạn trên biển. 
 
044. Phạm Hoàng Hà. Tàu buồm 286/Lê Quý Đôn xuất phát huấn luyện biển kết hợp 
thăm, giao lưu tại Indonesia, Singapore / Phạm Hoàng Hà //Báo Quân đội nhân dân. – 
Ngày 16 tháng 4. - Năm 2019.. – Số 20842. – Tr.8. 
Nội dung chính:  
 Được sự đồng ý của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, sáng 15-4, từ cảng Nha Trang (TP 
Nha Trang, Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân tổ chức cho tàu buồm 286/Lê Quý Đôn 
cùng đoàn công tác xuất phát thực hành huấn luyện biển, kết hợp thăm, giao lưu với hải 
quân 2 nước Indonesia và Singapore. 
 Đợt huấn luyện thực hành đi biển đường dài lần này nhằm nâng cao khả năng chỉ 
huy, thao tác vũ khí, trang bị; xử lý tình huống thực tế trên biển đối với học viên đào tạo sĩ 
quan Hải quân khóa 59 trước khi tốt nghiệp ra trường, kết hợp tuần tra, nắm tình hình trên 
biển. Cùng với thực hành huấn luyện biển, Đoàn công tác sẽ thăm, giao lưu với hải quân 2 
nước Indonesia và Singapore nhằm củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự hiểu 
biết và tin cậy lẫn nhau giữa Quân đội và Hải quân Việt Nam với quân đội và hải quân 
Indonesia và Singapore; đồng thời qua đó thúc đẩy có hiệu quả hoạt động giao lưu với hải 
quân các nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực.  
 
045. Mai Văn Đông. Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức kiểm tra, đánh giá 
tay nghề lái xe năm 2019 / Mai Văn Đông //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 19 tháng 4. 
- Năm 2019.. – Số 20845. – Tr. 2. 
Nội dung chính:  
 Sáng 18-4, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Quân chủng Phòng không-Không 
quân tổ chức kiểm tra, đánh giá tay nghề lái xe năm 2019 cho 52 thí sinh đến từ các đơn vị 
trong quân chủng thuộc khu vực phía Nam. Quá trình kiểm tra, thí sinh phải trả lời các nội 
dung: Lý thuyết kỹ thuật lái xe ô tô, Điều lệ công tác kỹ thuật xe máy trong Quân đội nhân 
dân Việt Nam; các nghị định của Chính phủ và những quy định xử lý vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hệ thống biển báo hiệu đường bộ Việt Nam và giải 
quyết các tình huống trên sa hình...Đồng thời, trả lời 450 câu hỏi Luật Giao thông đường bộ 
trong bộ đề kiểm tra của Cục Xe-Máy bằng hình thức trắc nghiệm. Phần thực hành, các thí 
sinh điều khiển xe theo 6 bài kiểm tra: Tiến lùi hình chữ chi; ghép xe theo hàng dọc, ngang; 
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dừng vạch chuẩn và qua vệt bánh xe...Kết thúc kiểm tra, 100% thí sinh đạt yêu cầu, trong đó 
có 80,7% đạt khá, giỏi. 
 
046. Chu Hiếu. Trường Sĩ quan Không quân tổ chức giao lưu tiếng Anh “Tuổi trẻ 
Trường Sĩ quan Không quân làm theo lời Bác” / Chu Hiếu //Báo Quân đội nhân dân. – 
Ngày 21 tháng 4. - Năm 2019.. – Số 20847. – Tr. 2. 
Nội dung chính:  
 Tối 19-4, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức giao lưu tiếng Anh “Tuổi trẻ Trường 
Sĩ quan Không quân làm theo lời Bác”. Tham dự buổi giao lưu có các đồng chí trong Đảng 
uỷ  Ban giám hiệu, các chuyên gia nước ngoài đang giảng dạy tiếng Anh tại trường, đại 
biểu, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên các trường: Học viện Hải quân, Sĩ quan Thông 
tin và gần 300 cán bộ, giảng viên, đoàn viên, thanh niên thuộc nhà trường. Đây là hoạt động 
thiết thực, tạo ra môi trường học tập, rèn luyện, giao lưu, trao đổi kỹ năng giao tiếp ngoại 
ngữ; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, học viên, đoàn viên, 
thanh niên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngoại ngữ trong học tập, công tác, giao lưu 
và hội nhập quốc tế. Buổi giao lưu diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ sĩ quan, phi công quân sự và cán bộ kỹ thuật hàng không trong 
tình hình mới. 
 
047. Văn Chiến. Những “công viên xanh” ở Trường Sa / Bài và ảnh: Văn Chiến //Báo 
Quân đội nhân dân. – Ngày 22 tháng 4. - Năm 2019.. – Số 20848. – Tr. 1,3: ảnh. 
Nội dung chính:  
 Đầu tháng 4-2019, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân 
Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã đi 
thăm, kiểm tra một số đảo, điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà 
giàn DK1. Đoàn công tác đánh giá cao sự nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ của cán bộ, chiến sĩ trên đảo, nhất là việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, 
đẹp. 
 Đây là lần thứ hai tôi được ra Trường Sa sau hơn 10 năm. Điều khiến tôi hết sức ấn 
tượng trong chuyến đi lần này là ở hầu hết các đảo, nhà giàn giờ như một “công viên” thu 
nhỏ, bạt ngàn màu xanh, rực rỡ sắc hoa, rộn ràng âm thanh của chim muông, gia súc, gia 
cầm. Đảo đầu tiên chúng tôi đến trong chuyến đi là Song Tử Tây. Lên đến cầu cảng, tôi ngỡ 
ngàng khi bắt gặp những rặng hoa giấy tím thẫm bung nở giữa cái nắng gay gắt đầu hè. 
Những rặng hoa mà có lẽ ở đất liền cũng không được thắm sắc và đẹp tươi đến vậy. Thấy 
tôi đứng lặng trước rặng hoa, Trung tá Đậu Đình Dân, Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây 
cười tươi, bảo: “Có lẽ cây hoa giấy hợp với điều kiện khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng nơi đây 
hoặc cũng có thể cây “thương” anh em bộ đội vất vả nên đã sinh trưởng, nở hoa để người 
lính có thêm bầu bạn, thêm lạc quan, phấn khởi, yên tâm công tác, xua đi nỗi nhớ nhà”. 
Tôi biết anh Dân đùa vậy cho vui, còn để có được những rặng hoa giấy rực rỡ kia, biết bao 
công sức, mồ hôi của bộ đội đã đổ xuống. Sau đó, đến các đảo nổi, tôi đều bắt gặp những 
rặng hoa giấy như vậy. Không chỉ có hoa giấy, nhiều đảo còn treo cả những dò phong lan 
rừng với nhiều loại, giống rất quý. Đến đảo chìm Tốc Tan B, ở cầu thang lên xuống của tòa 
nhà, những dò phong lan bắt mắt được bộ đội treo ngay trên các tay vịn. “Mỗi lần lên xuống 
cầu thang, nhìn thấy phong lan, em lại thấy lòng nhẹ nhàng, thư thái hơn, nỗi nhớ nhà, đất 
liền cũng vơi bớt anh ạ!”, Trung sĩ Nguyễn Cao Trung, 21 tuổi, quê Bình Dương, vừa lấy 
chiếc bình xịt nhẹ những tia nước li ti lên dò phong lan, vừa chia sẻ chân thành. 
Ngoài sắc màu của hoa, màu xanh của những luống, chậu rau trên các đảo nổi, đảo chìm, 
nhà giàn cũng là hình ảnh gây ấn tượng đặc biệt đối với tôi và các thành viên trong đoàn 



* Thư mục Khánh Hòa qua báo Trung ương tháng 04/2019. 

40 

công tác. Việc bộ đội Trường Sa trồng rau xanh ở nơi chơi vơi giữa biển không còn lạ với 
nhiều người. Nhưng có điều ít người biết, hiện việc trồng rau của lính đảo đã được “nâng 
cấp”, với phương thức canh tác và kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cao hơn. Bằng bàn tay, khối óc 
của lính đảo, cùng sự quan tâm, đầu tư của các cấp, những khu trồng rau được xây dựng 
kiên cố bằng nhà kính, có lưới che được mọc lên trên khắp các đảo. Trong các vườn có đầy 
đủ những loại: Rau cải, rau dền, mồng tơi, muống cạn… Ở đảo chìm Cô Lin, dù diện tích 
khu nhà rất chật, anh em vẫn tận dụng từng chút không gian để quây, thiết kế khu vườn 
trồng rau gia vị. Nhìn vườn rau gia vị có đầy đủ các loại: Xương xông, lá lốt, húng, mùi, 
đinh lăng, xả, hành tây, ớt… tôi cảm giác như mình đang đứng ở một đơn vị trong đất liền. 

 

Vườn rau xanh trên đảo chìm Cô Lin. 
Đến thăm, kiểm tra đảo Trường Sa, Đại tá Nguyễn Vân Giang, Phó cục trưởng Cục Quân y 
(Tổng cục Hậu cần) không giấu nổi cảm xúc khi nhìn thấy vườn thuốc Nam mà những 
người thầy thuốc quân y bệnh xá đảo chung tay trồng. Anh trầm giọng chia sẻ: “Ở ngoài này 
mà anh em vẫn trồng được vườn thuốc Nam, với nhiều cây dược liệu quý, quả thực là rất 
đáng khâm phục. Vườn thuốc không chỉ tăng thêm màu xanh cho đảo mà còn giúp ích rất 
nhiều đối với công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhất là ở nơi tách biệt với đất liền. Quan 
trọng hơn nữa, điều đó thể hiện tinh thần chủ động, tự giác, ý thức trách nhiệm, vượt mọi 
khó khăn rất cao của anh em nơi đây”. 
Trên đảo Nam Yết, tôi gặp anh Đàm Văn Khôi, quê Hải Phòng, Trạm trưởng Trạm hải 
đăng. Anh dẫn tôi đi thăm vườn rau được che chắn kín đáo, ngay ở gần cửa ra vào trạm rồi 
tâm tình: “Thấy bộ đội trên đảo tăng gia, chăn nuôi “mạnh” quá, tôi và anh em ở trạm cũng 
học theo. Ban đầu còn bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm nên rau bị chết nhiều lắm. Sau được anh 
em bộ đội hướng dẫn, giúp đỡ, những vườn rau của trạm đã ngày càng tươi xanh. Tôi gắn 
bó với Trường Sa đã 23 năm, đi qua 8 đảo nổi, tiếp xúc với rất nhiều cán bộ, chiến sĩ trên 
đảo, bản lĩnh, nghị lực, sự sáng tạo, tâm huyết của họ giúp tôi thêm vững vàng về tư tưởng, 
yên tâm công tác hơn”. 
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Đến thăm nhà giàn DK1-19 Quế Đường B, chúng tôi được Trung úy QNCN Hoàng Ngọc 
Phương, nhân viên thông tin, người phụ trách khu tăng gia sản xuất với gương mặt sạm đen 
vì nắng gió, phấn khởi tiết lộ: “Bây giờ hầu như ngày nào bộ đội cũng được ăn rau xanh. 
Dịp nào khó khăn lắm cũng có rau nấu canh phục vụ bữa ăn của anh em. Còn những tháng 
thời tiết thuận lợi, anh em được ăn rau luộc, rau xào. Ngoài ra, chuồng nuôi của chúng tôi 
còn có cả lợn, vịt, gà. Cộng với cá bộ đội tự câu, hầu như bữa ăn nào cũng có đồ tươi, không 
còn điệp khúc “đồ hộp” như trước đây nữa”. Tiếng cười giòn tan của Phương khi “khoe” 
với tôi khiến đàn gà, vịt, lợn trong chuồng giật mình, đồng thanh lên tiếng. Những âm thanh 
vui nhộn như được nghe từ đất liền. Nghe giàn “hợp âm” ấy, tôi bất chợt nhớ đàn bò mà 
mình gặp khi đặt chân lên đảo Song Tử Tây, trong đó có một chú bê vừa chào đời trên đảo 
đang lẫm chẫm bước theo bò mẹ. Những âm thanh, hình ảnh tưởng như rất đỗi bình dị, thân 
quen ấy đã khẳng định thêm rằng, với bản lĩnh, nghị lực của mình cùng sự chung tay của cả 
nước, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo sẽ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, giữ vững 
chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng quần đảo Trường Sa ngày càng 
giàu mạnh, phát triển. 
 
048. Nguyễn Hồng Sáng. Những việc làm nghĩa tình của bộ đội Trường Sa / Nguyễn 
Hồng Sáng //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 23 tháng 4. - Năm 2019.. – Số 20849. – 
Tr. 1,2. 
Nội dung chính:  
 Cùng với nhiệm vụ ngày đêm canh giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng 
liêng của Tổ quốc, nhiều năm trở lại đây, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam còn 
là những người bạn đồng hành, chỗ dựa tin cậy của bà con ngư dân trong vươn khơi, bám 
biển. 
Hết lòng vì nhân dân 
 Cùng đoàn công tác của Tổng cục Chính trị (TCCT), do Thượng tướng Nguyễn 
Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT làm trưởng đoàn, đi thăm, 
tặng quà động viên quân và dân Trường Sa, nhà giàn DK1 những ngày đầu tháng 4, chúng 
tôi ghi không ít câu chuyện xúc động về tình cảm gắn bó máu thịt giữa bộ đội hải quân với 
bà con ngư dân. Trực tiếp gặp gỡ, nghe họ kể về những việc làm nghĩa tình của bộ đội, 
chúng tôi càng thêm trân trọng phẩm chất cao đẹp, hết lòng vì nhân dân của các chiến sĩ hải 
quân giữa mênh mông biển cả. 
 Tại vị trí neo đậu của tàu cá mang số hiệu KH-99649 TS, do anh Phan Hoan, quê ở 
phường Ninh Thủy (Ninh Hòa, Khánh Hòa) làm chủ, chiếc xuồng chở đoàn công tác ra 
thăm vừa cập sát mạn tàu, anh Hoan đã chờ sẵn, nhanh tay nắm lấy chiếc dây do bộ đội ném 
lên, cột chặt vào thân tàu, rồi vồn vã chào khách quý: “Xin chào các anh! Bộ đội đến thăm 
là mình vui lắm”. Trong câu chuyện thân mật, anh Hoan thông tin, mới cách đây ít ngày, em 
trai của anh là Phan Doãn đang làm việc thì bất ngờ bị đột quỵ, rất may được bác sĩ quân y 
đảo Đá Lớn B, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân kịp thời cứu chữa, rồi được máy bay trực 
thăng quân sự đưa vào đất liền điều trị. 
 Thuyền viên Đỗ Văn Tiến, quê ở huyện Phú Quý (Bình Thuận) làm việc trên tàu cá 
BTh 97726 có lẽ không bao giờ quên giây phút được Thiếu tá, bác sĩ Bùi Văn Doanh, đảo 
Thuyền Chài, Lữ đoàn 146 kịp thời cứu lấy bàn tay đã bị giập nát do tai nạn lao động. 
Khoảng 19 giờ ngày 4-4-2019, anh Tiến được đưa lên đảo trong tình trạng bàn tay bị biến 
dạng hoàn toàn, đứt gân gấp, một ngón tay gần như đứt lìa. Ngay lập tức, anh được bác sĩ 
Bùi Văn Doanh phẫu thuật, khớp nối thành công các ngón tay bị giập, đứt. “Người ta vẫn 
bảo, "giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay". Nếu không có bác sĩ bộ đội cứu giúp thì có lẽ tôi 
chẳng ra khơi được nữa”, anh Tiến xúc động. 
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 Chứng kiến tình cảm quân dân ấm áp, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần 
động viên, khuyến khích bà con ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc 
chủ quyền biển, đảo. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT khẳng định: Đảng, Nhà nước, quân 
đội, trực tiếp là bộ đội hải quân thực hiện nhiệm vụ trên các đảo luôn sát cánh, hỗ trợ bà con 
ngư dân. Cùng với đó, để giúp bộ đội hoàn thành nhiệm vụ rất mong nhận được sự giúp đỡ 
của ngư dân, trong đó đặc biệt luôn quán triệt, học tập, nghiên cứu nắm vững các chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển, đảo; chấp hành nghiêm pháp luật của Việt 
Nam cũng như quốc tế khi tham gia khai thác thủy hải sản trên biển… 
Giúp ngư dân vươn khơi, bám biển 
 Bộ đội ở Trường Sa không chỉ hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản, mà còn dành một 
phần nơi ở của mình làm nơi tránh trú an toàn cho ngư dân mỗi khi không may gặp khó 
khăn, hoạn nạn trên biển. Anh Nguyễn Văn Tuy, Thuyền trưởng tàu PY 90181 TS, ở 
phường Phú Ðông (Tuy Hòa, Phú Yên) là một trong hàng trăm ngư dân được cán bộ, nhân 
viên Trung tâm Hậu cần-Kỹ thuật (HC-KT) đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146 hướng dẫn vào neo 
đậu trú, tránh đợt bão vào tháng 8-2018. Trong thời gian đó, anh được bộ đội hải quân tận 
tình chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ các điều kiện phục vụ sinh hoạt. Gặp chúng tôi trong lần 
trở lại thăm đảo Sinh Tồn mới đây, anh Tuy chia sẻ: "Nếu không có âu tàu đảo Sinh Tồn, 
không có bộ đội đảo, mỗi khi sóng to gió lớn, giữa mênh mông biển cả, người dân chúng tôi 
không biết xoay xở ra sao! Ở đây, tàu chúng tôi vừa được neo đậu an toàn, lại được bộ đội 
hỗ trợ lương thực, nước uống, nên rất yên tâm”. 
 Qua tìm hiểu, chúng tôi còn được cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn cho biết, mới đây, 
tàu QNg 90708 TS, do ông Ngô Văn Sáu, trú ở xã Bình Chánh (Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm 
thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản ở vùng biển thuộc huyện đảo Trường Sa thì bị hỏng 
máy phát điện, thả trôi tự do. Nhận được thông tin, Trung tâm HC-KT đảo Sinh Tồn đã 
hướng dẫn tàu vào âu tàu của đảo để sửa chữa, khắc phục. Bộ đội trên đảo còn cấp cho ngư 
dân trên tàu nước ngọt, thuốc chữa bệnh trước khi lên đường đánh bắt cá trở lại. “Mỗi khi 
gặp khó khăn, chúng tôi chỉ biết trông cậy vào bộ đội hải quân trên đảo. Mặc dù còn nhiều 
khó khăn, thiếu thốn nhưng các anh luôn sẵn sàng san sẻ từng cân gạo, lít nước ngọt, từng 
viên thuốc, cọng rau xanh với bà con ngư dân, giúp đỡ nhân dân như người thân ruột thịt”, 
ông Ngô Văn Sáu vừa kể, vừa mở hộp thuốc dự trữ trên tàu được bộ đội hải quân hỗ trợ, 
hào hứng khoe với chúng tôi. 
 Theo Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải 
quân, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, nhiều năm trở lại đây, cán bộ, chiến sĩ Hải 
quân nhân dân Việt Nam luôn làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, tích cực giúp đỡ ngư dân 
nước ta và các đối tượng khác bị nạn trên vùng biển quản lý. Từ năm 2018 đến nay, riêng 
đảo Trường Sa đã cấp cứu thành công 29 ca; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn 
phí cho hơn 150 lượt người; hướng dẫn cho 23 tàu cá/344 thuyền viên tránh, trú bão an 
toàn... 
 
049. Hoàng Việt. Xây dựng Học viện Hải quân theo mô hình “Nhà trường thông minh” 
/ Hoàng Việt thực hiện //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 24 tháng 4. - Năm 2019.. – Số 
20850. – Tr. 3: ảnh. 
Nội dung chính:  
 Tận dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), 
Học viện Hải quân đã và đang tích cực triển khai xây dựng theo mô hình “Nhà trường thông 
minh”, phấn đấu đạt trình độ khu vực và quốc tế. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có 
cuộc trò chuyện với Chuẩn đô đốc, PGS, TS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện Hải 
quân, xung quanh chủ đề này. 
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Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, HVHQ đã triển khai xây dựng mô hình "Nhà trường 
thông minh", như thế nào? 
Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Lâm: Tận dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0, thời gian qua, 
Học viện Hải quân đã triển khai đồng bộ, tích cực nhiều giải pháp với phương châm: Nhà 
trường đi trước một bước nhưng phải tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, có bước đi phù hợp với 
sự phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới, hiện đại của quân chủng và quân 
đội. Đến nay, 100% giảng viên của học viện chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 
thông tin (CNTT) để nâng cao hiệu quả bài giảng, sử dụng thành thạo các phần mềm trình 
chiếu, kết hợp phần mềm mô phỏng, thí nghiệm và phần mềm dạy học. Học viện cải tiến, 
nâng cấp, nghiên cứu, thiết kế mới, trang bị thêm các hệ thống huấn luyện hiện đại tại Trung 
tâm Huấn luyện mô phỏng, Trung tâm Điều hành huấn luyện. Học viện từng bước xây dựng 
các phòng học chuyên dùng, phòng thí nghiệm thông minh, phát triển thư viện trở thành 
Trung tâm Học liệu để khai thác, cung cấp tài nguyên tri thức hiện đại từ kho dữ liệu khổng 
lồ trên thế giới. Tất cả những thay đổi này đã tạo không khí thi đua học tập, nghiên cứu 
khoa học, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học trong cán bộ, giảng viên và học viên. 

 

Chuẩn đô đốc, PGS, TS Nguyễn Văn Lâm. 
PV: Vậy, những giải pháp cụ thể để xây dựng học viện theo mô hình“Nhà trường thông 
minh”, thưa đồng chí?  
Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Lâm: Để xây dựng và phát triển học viện theo mô hình “Nhà 
trường thông minh”, trước hết cần giáo dục, làm thay đổi nhận thức, tư duy của cán bộ, 
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giảng viên, nhân viên, học viên. Học viện xây dựng các tiêu chí mang tính tổng thể, đồng 
bộ, như: Hạ tầng CNTT thông minh; hệ thống phòng học thông minh; các hệ thống ứng 
dụng CNTT, đào tạo trực tuyến; kho học liệu số... với cơ chế vận hành hệ thống linh hoạt, 
trong đó “bộ máy quản lý thông minh” đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đồng thời, học 
viện chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên cơ sở 
tiếp tục triển khai đề án kiện toàn, phát triển đội ngũ giảng viên bảo đảm về số lượng, hợp lý 
về cơ cấu, chuẩn hóa về chất lượng. Để đạt được kết quả cao, học viện tăng cường đào tạo 
lại, gửi đi đào tạo trong và ngoài nước; bồi dưỡng năng lực sư phạm và gửi đi học tập thực 
tế, giúp đội ngũ giảng viên đúc rút được kinh nghiệm thực tiễn; thực hiện công tác quản lý, 
đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh. Việc nâng cao chất lượng dạy và 
học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, tiếng Nga và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và 
quản lý giáo dục để tăng cường hội nhập quốc tế cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.  

 

Học viên Học viện Hải quân thực hành trên các thiết bị mô phỏng. 
PV: Mục tiêu và trọng tâm mà học viện cần triển khai là gì, thưa đồng chí? 
Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Lâm: Chúng tôi xác định đặt trọng tâm vào 4 nhóm. Đầu 
tiên là đổi mới quy trình, nội dung, chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, thiết kế phù hợp 
với hoạt động thực tiễn huấn luyện, SSCĐ ở các đơn vị trong quân chủng và quân đội; dịch 
chuyển từ những cái mình có sang đào tạo những cái mà đơn vị cần và sẽ cần. Tiếp 
theo, việc xây dựng và phát triển học viện dựa trên nền tảng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị 
hiện đại, đồng bộ theo tiêu chí "trường đại học thông minh", nhằm tăng cường hiệu quả các 
hoạt động quản lý, điều hành, đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá. Học 
viện xác định mục tiêu, nội dung, lộ trình triển khai tổ chức thực hiện theo từng giai 
đoạn: Giai đoạn 1 (2018-2020) tập trung chủ yếu vào những dự án, xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật CNTT. Giai đoạn 2 (2021-2025) đầu tư vào những nội dung lớn, những hạng mục đòi 
hỏi kinh phí nhiều hơn, như: Phòng thí nghiệm chuyên ngành công nghệ cao; phòng học 
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chuyên ngành… Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, nhằm 
phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học... 
Học viện chủ động phối hợp, liên kết nghiên cứu khoa học với các học viện, nhà trường, 
viện, tổ chức khoa học-công nghệ trong và ngoài quân đội, trong nước và nước ngoài. Tiếp 
tục đẩy mạnh việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo từng vị trí, 
chức vụ (cả về trình độ ngoại ngữ, CNTT, kiến thức thực tế…); xây dựng kế hoạch phát 
triển đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, chức danh chuyên 
môn kỹ thuật, quy trình bồi dưỡng giảng viên trẻ. Đặc biệt, tăng cường phối hợp, mời các 
đồng chí cán bộ ở đơn vị tham gia vào hoạt động giáo dục, đào tạo của học viện bằng hình 
thức truyền thụ kinh nghiệm tổ chức huấn luyện chiến đấu, SSCĐ, làm chủ VKTBKT… 
giúp người học tư duy sát với thực tiễn đơn vị. 
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí! 
 
050. Hoàng Việt. Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa tổ chức đối thoại dân chủ 
quý II-2019  / Hoàng Việt //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 27 tháng 4. - Năm 2019.. – 
Số 20853. – Tr. 2. 
Nội dung chính:  
 Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa tổ chức đối thoại dân chủ quý II-2019. 
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng, Bí thư Đảng uỷ  Chính uỷ vùng chủ trì hội nghị. Trong 
không khí chân tình, cởi mở, cán bộ, chiến sĩ đã bày tỏ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến, 
nguyện vọng đến thủ trưởng BTL vùng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm 
vụ chung của đơn vị, nhất là trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, huấn 
luyện, công tác doanh trại, bảo đảm hậu cần, chế độ, chính sách, đời sống văn hoá tinh thần. 
Thủ trưởng BTL và đại biểu các cơ quan chức năng của vùng đã tiếp nhận, giải đáp thấu 
đáo các vấn đề cán bộ, chiến sĩ đặt ra. 
 
051. Trung Tuyến. Trường Sa – nơi đầu sóng / Bài và ảnh: Trung Tuyến // Báo Nhân 
dân. – Ngày 28 tháng 4. - Năm 2019. – Số 23206. – Tr. 8,5: ảnh. 
Nội dung chính:  
 Con tàu HQ 561 (Khánh Hòa 01) đưa chúng tôi đến Trường Sa đúng vào dịp kỷ niệm 
44 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29-4-1975 - 29-4-2019). Trường Sa giờ như 
gần với đất liền hơn. Nhiều công trình dân sinh được đưa vào sử dụng; đời sống vật chất và 
tinh thần của quân và dân Trường Sa không ngừng được quan tâm… tạo tâm lý yên tâm, 
phấn khởi giúp người dân vươn khơi bám biển, cán bộ, chiến sĩ luôn chắc tay súng bảo vệ 
vững chắc chủ quyền biển, đảo, phần lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển 
Đông. 
Tháng tư ở Trường Sa 
 Mỗi độ tháng tư về, biển trời Trường Sa dường như hiền hòa và trong xanh hơn. Đây 
cũng là thời điểm quân và dân trên xã đảo Sinh Tồn cùng nhau thi đua lao động, sản xuất 
lập thành tích chào mừng Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa, với những hoạt động thiết 
thực như: trồng cây xanh, vệ sinh môi trường; tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ 
công tác trên đảo; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa quân và dân… Dịp này, nhiều 
đoàn công tác cũng từ đất liền ra với đảo, mang theo tình thương yêu, sự tin tưởng của nhân 
dân cả nước dành cho đồng bào chiến sĩ nơi đảo xa. 
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Một góc đảo Trường Sa Lớn.Ảnh: THANH GIANG 
 
Cảm nhận chung đầu tiên khi đoàn công tác đặt chân lên xã đảo Sinh Tồn, là những con 
đường được thảm bê-tông sạch sẽ; những dãy nhà công vụ xây dựng kiên cố được tô điểm 
bằng những hàng cây xanh tỏa bóng mát bởi các loài cây đặc trưng của Trường Sa như bàng 
vuông, phong ba, bão táp, tra… Tiếp chúng tôi trong căn nhà mái bằng khang trang, rộng 
rãi, với những tiện nghi sinh hoạt chẳng kém ở đất liền, chị Lữ Kim Cúc không giấu nổi 
niềm vui, chia sẻ: Nếu so với đất liền, thì cuộc sống của những người trên đảo như chúng tôi 
còn gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu thốn tình cảm của người thân ruột thịt. Bù lại sự thiếu 
hụt đó, các hộ gia đình trên đảo luôn được các cán bộ, chiến sĩ đùm bọc và quan tâm, bằng 
những việc làm cụ thể như: hỗ trợ phương tiện sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, cung 
cấp giống cây trồng, vật nuôi. Nhờ vậy, đến nay gia đình tôi đã hoàn toàn chủ động được 
rau xanh, thịt trong sinh hoạt hằng ngày. 
 Đây chính là niềm vui, động lực giúp người dân sinh sống trên đảo nỗ lực hơn nữa 
vượt qua khó khăn, thiếu thốn, sự xa cách với đất liền để cùng cán bộ, chiến sĩ bảo vệ vững 
chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đáng mừng hơn, nếu như trước đây việc học hành 
của con cái, hay chăm sóc y tế luôn là nỗi lo thường trực của người dân, thì hiện nay, trên 
đảo đã có trường học với các cấp học mầm non và tiểu học với đầy đủ trang thiết bị phục vụ 
cho việc học, vui chơi của học sinh. Ngoài kiểm tra sức khỏe định kỳ, thì khi ốm, đau người 
dân đã được y, bác sĩ tại các bệnh xá chăm sóc tận tình, chu đáo, cấp thuốc đầy đủ, miễn 
phí. Nhiều ca bệnh khó được điều trị kịp thời, không phải chuyển vào đất liền điều trị như 
trước đây... Nhờ có hệ thống điện gió, điện mặt trời, các hộ dân được cấp điện sinh hoạt, 
được xem ti-vi, nghe đài, có sóng điện thoại… Vì thế, khoảng cách với gia đình và đất liền 
đối với những người dân sinh sống trên đảo dường như gần hơn. 
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Trẻ em vui chơi trên xã đảo Sinh Tồn. 
 
Bên cạnh việc cùng gia đình trồng rau, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản để cải thiện, nâng 
cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế, anh Đoàn Thế Hiển còn tham gia dân quân 
tự vệ của xã đảo Sinh Tồn. Nhiệm vụ của dân quân tự vệ là cùng các chiến sĩ bộ đội đi tuần, 
trực đêm theo vị trí được phân công để bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ 
quốc. Nhận thức được vinh dự này, anh Hiển và các chiến sĩ dân quân tự vệ trên đảo luôn 
động viên nhau vượt qua khó khăn, vất vả để sát cánh với cán bộ, chiến sĩ tạo nên thế trận 
quốc phòng, an ninh là điểm tựa nơi đầu sóng, ngọn gió… 
 Cách đất liền khoảng 254 hải lý, đảo Trường Sa Lớn giống như một pháo đài sừng 
sững kiên trung giữa Biển Đông. Khu vực biển quanh đảo có nguồn hải sản phong phú, với 
giá trị cao, cho nên luôn thu hút tàu đánh bắt cá xa bờ của ngư dân đến từ các tỉnh: Quảng 
Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Yên… ra đánh bắt. Điều đó đã làm cho 
mảnh đất nơi đây in đậm những dấu vết của người Việt xưa. Những phát hiện khảo cổ là căn 
cứ lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền quần đảo Trường Sa là của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. 
 Trung tá Trần Văn Quyển, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết: Những năm qua, 
quân và dân trên đảo luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và người dân cả 
nước. Nhiều công trình dân sinh đã được đầu tư xây dựng trên đảo như: nhà đèn, bệnh xá, 
trung tâm y tế, trạm khí tượng thủy văn, nhà tưởng niệm Bác Hồ, tượng đài liệt sĩ, chùa, âu 
tàu… Để luôn xứng đáng là điểm tựa nơi đầu sóng, ngọn gió, thời gian qua cán bộ, chiến sĩ 
trên đảo duy trì nghiêm các chế độ trực ở các cấp, canh gác chặt chẽ, xử lý đúng đối sách, 
không để sót lọt mục tiêu, luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ 
trong mọi tình huống. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí ngày nghỉ, giờ nghỉ cho bộ 
đội; giao lưu văn hóa, văn nghệ với người dân; luôn giữ vững mối quan hệ quân dân, các lực 
lượng trên đảo; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ ngư dân đánh bắt hải sản, làm 
tốt công tác cứu hộ, cứu nạn. 
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 Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, quân và dân trên đảo đã trồng được 1.547 cây xanh 
các loại, hơn 107 nghìn m2 thảm cỏ bằng cây muống biển và cây đậu dại… Đây là những 
hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa; đồng 
thời phấn đấu xây dựng đảo “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi 
trường, mẫu mực trong quan hệ quân dân”. 
Gần lắm Trường Sa 
 Với sự khắc nghiệt của thời tiết và những ngày hăng say luyện tập trên thao trường 
làm cho gương mặt hạ sĩ Trần Bảo Trọng đang làm nhiệm vụ trên đảo Đá Lớn C trở nên rắn 
rỏi hơn so với độ tuổi 20. Chia sẻ với đoàn công tác, hạ sĩ Trần Bảo Trọng khẳng định: Đã 
là người lính hải quân, dù công tác ở đâu, ở bất cứ vị trí nào, chúng tôi luôn xác định tâm 
thế không lùi bước trước khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo. Do xác định được tư tưởng, cho nên khi được phân công ra các đảo, chúng 
tôi đã luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao; không ngừng học tập, nâng cao khả 
năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, thiết bị tại đơn vị… Ngoài thời gian tập luyện, 
canh gác theo quy định, những người lính trên đảo Đá Lớn C đã xây dựng thành công “vườn 
rau thanh niên”, với hơn 10 loại rau, quả khác nhau. Thông qua việc tăng gia, sản xuất 
không chỉ có thêm rau xanh cho bữa ăn, mà qua đó còn rèn luyện cho mỗi người lính sự 
kiên trì, tính tiết kiệm, góp phần xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp… với tinh thần luôn 
khắc sâu trong tim người chiến sĩ hải quân “Đảo là nhà - Biển cả là quê hương”. 
 Theo Chủ tịch UBND huyện Trường Sa Lê Đình Hải: Quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa, là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Tự hào biết bao, sau 44 năm 
Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa, với sự quan tâm, lãnh đạo thường xuyên sâu sát của 
Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ tận tình, hiệu quả của các cấp, các ngành, đoàn thể từ T.Ư đến 
địa phương và nhân dân cả nước, huyện Trường Sa hôm nay đã thay đổi về diện mạo với 
nhiều công trình phục vụ dân sinh được đầu tư xây dựng kiên cố và hiện đại như: Hệ thống 
năng lượng gió, năng lượng mặt trời, lọc nước, mạng điện thoại; lắp đặt các trạm thu phát 
tín hiệu vệ tinh của Đài Truyền hình Việt Nam; nhà ở, trường học, bệnh xá, nhà văn hóa, 
khu thể thao, thư viện, chùa, âu tàu, trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá… Qua đó, góp phần 
nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, người dân trên đảo và là điểm tựa vững chắc cho 
ngư dân các địa phương khi tham gia hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển của Việt 
Nam. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân và dân trên quần đảo Trường Sa 
về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 Không chỉ ở đảo Sinh Tồn, đảo Trường Sa Lớn, mà các đảo nổi, đảo chìm như Nam 
Yết, Cô Lin, Thuyền Chài, An Bang, Đá Tây, Đá Lớn và Nhà giàn DK1/11… nơi chúng tôi 
đến thăm đều được xây dựng khang trang, sạch sẽ và phù hợp nhu cầu của quân và dân. 
Nhằm nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ, các đảo đều 
có sóng điện thoại; ti-vi được trang bị tới các phân đội, dàn âm thanh phục vụ văn hóa, văn 
nghệ; tủ bảo quản thực phẩm; hệ thống lọc nước biển; nhà vườn trồng rau xanh… Đáng 
mừng, hiện nay các đơn vị trên quần đảo Trường Sa gần như tự túc được rau xanh, không ít 
đơn vị bước đầu chủ động một phần thịt tươi sống như gà, vịt, lợn bổ sung cho bữa ăn của 
cán bộ, chiến sĩ trên đảo. 
 Trên hành trình trở về đất liền, kết thúc chuyến công tác ra thăm các đảo, điểm đảo, 
lời hứa của Đại úy Ngô Văn Kiên, Chính trị viên đảo Đá Lớn C vẫn vang vọng trong mỗi 
chúng tôi: “… Cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đảo Đá Lớn C xin hứa với nhân dân cả 
nước dù bất cứ trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết một lòng. Tuyệt đối trung 
thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió; sẵn sàng chiến 
đấu, chấp nhận hy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biển, đảo, một phần lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc”. 
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052. Mai Châu. Sức sống Trường Sa / Mai Châu // Báo Lao Động. - Ngày 27 tháng 4. - 
Năm 2019. - Số 94-97 (11250-11253). - Tr.12.: ảnh. 
Nội dung chính: 
 Giữa ánh nắng gắt gao của những ngày gần cuối tháng 4, chuyến tàu HQ 571 đưa 
hơn 200 người - đại biểu của thủ đô Hà Nội đến với quân và dân huyện đảo Trường Sa. Nụ 
cười rạng rỡ cùng cái bắt tay thật chặt của cán bộ, chiến sĩ dành cho mỗi thành viên trong 
đoàn khiến mọi khoảng cách ngắn lại. Lần đầu gặp gỡ mà như đã quen từ lâu. 
 

 
Sau giờ cơm, cán bộ và chiến sĩ có thời gian riêng tư để nghỉ ngơi, thư giãn xem thời sự, đọc báo 

khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ. 
 

 
Những chú chó là người bạn thân thiết trên đảo của các cán bộ, chiến sĩ. 
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Tuy thiếu thốn về nguồn nước ngọt, nhất là vào dịp mùa khô kéo dài 4 đến 5 tháng, nhưng dưới sự chăm sóc 

của chiến sĩ, rau muống, rau cải xanh, mồng tươi, bầu bí hay những quả chanh, dưa hấu đều xanh mướt. 
 

 
 

Những lần có đoàn ra thăm hay đi kiểm tra đảo, cán bộ, chiến sĩ và người dân tại đảo Song Tử Tây, Nam 
Yết, Đá Nam hay Đá Lớn C đều vui mừng ra đón. Quà tặng từ đất liền mang nhiều yêu thương được gửi đến 

cán bộ, chiến sĩ và người dân đang sinh sống và làm việc tại các đảo, nhà giàn. 
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Đại tá Cấn Ngọc Luân - Chủ nhiệm bộ môn Mác-Lênin tại Học viện Quốc phòng bật khóc khi nhìn thấy 
Phan Hoàng Văn - Khẩu đội trưởng súng máy PK 12,7 ly làm nhiệm vụ vào đúng 12h trưa dưới cái nóng 40 
độ. Những vất vả hằn rõ trên khuôn mặt đen sạm của trung úy sinh năm 1999 khiến đại tá Luân xúc động, 
rơi nước mắt. Ông nói: “Đúng bằng tuổi con trai út của tôi, nhìn mà thấy giống mình ngày trước từng trải 
qua, thương lắm!”. Phan Hoàng Văn cười nhẹ: “Em được điều động ra đảo Colin 4 tháng nay rồi, mới đầu 
nhớ nhà lắm, sau cũng dần quen, giờ làm bạn với nắng gió đã bớt cảm giác bỏng rát thổi qua mặt mỗi 
ngày”. 
 

 
Nét hồn nhiên và vui tươi của các em bé tại đảo Song Tử Tây. 
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Bạch Đằng trong sóng Trường Sa 
Biển cũng khác, tâm hồn mình cũng khác 
Khi đến với Trường Sa 
Ở nơi sóng gió xa… xa lắm 
Tổ quốc ta có những ngôi nhà. 
Ngôi nhà ấy các anh đang canh giữ 
Lá cờ Tổ quốc cháy trong tim. 
Gạc Ma ơi… với vòng tròn bất tử! 
Biển quê hương ôm ấp các anh nằm. 
Các cô gái đất liền ra đảo 
Nhìn ai cũng đẹp xinh hơn 
Những chàng trai mặn mòi của biển 
Màu da anh nâu cho mắt em cười. 
Chúng tôi đã qua đảo nổi đảo chìm 
Những rau muống, rau lang… 
Thương các anh mà xanh 
Thương các anh mà sống! 
Đêm đứng gác trong rì rầm biển động 
Ngọn sóng nào cũng sóng quê hương. 
Thương dân tộc mấy nghìn năm giữ nước 
Thấm máu ông cha từng tấc đất quê nhà 
Hồn Đất nước trong lòng người lính đảo. 
Có Bạch Đằng trong sóng Trường Sa! 
Thương lắm đảo xa nghìn trùng sóng vỗ 
Nên màu cờ Tổ quốc cứ rưng rưng! 
 
Đảo Cô Lin 17.4.2019 
TRẦN SĨ TUẤN (Tổng Biên tập Báo Sức Khỏe Đời Sống) 
 
053. Trần Thúy. Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh 
vừa kết thúc chuyến công tác trên các đảo, điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa 
(Khánh Hoà) / Trần Thúy // Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 30 tháng 4. - Năm 2019. – 
Số 20856. – Tr. 2. 
Nội dung chính:  
 Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa kết thúc 
chuyến công tác trên các đảo, điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hoà). Trong 
chuyến công tác, đoàn đã dâng hương các liệt sĩ; thăm, động viên, giao lưu văn nghệ với 
nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo 
Trường Sa và Nhà giàn DK1/21; dự lễ gắn biển công trình Nhà văn hoá đa năng do Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh xây tặng cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Nam với 
kinh phí gần 40 tỷ đồng. 
 
054. Huy Thu. Vùng 4 Hải quân chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng / Huy Thu // Báo Quân đội nhân dân. – 
Ngày 30 tháng 4. - Năm 2019. – Số 20856. – Tr. 2. 
Nội dung chính:  
 Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ 
đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, Vùng 4 Hải quân chú trọng công tác giáo dục, tuyên 
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truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng, 
nội dung cuộc vận động. Các cơ quan, đơn vị đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, 
giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị thường xuyên với giáo dục theo chuyên 
đề, giáo dục truyền thống; phát huy hệ thống thiết chế văn hoá  cơ quan truyền thông của 
các ngành, các cấp; coi trọng tuyên truyền qua các hoạt động thực tiễn như: Toạ đàm, giao 
lưu với nhân chứng lịch sử, hành quân về nguồn, “Diễn đàn sĩ quan trẻ”...qua đó khơi dậy 
trong cán bộ, chiến sĩ lòng tự hào, trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ. 
 
055. Định Chính. Hải đoàn 32 (Vùng Cảnh sát biển 3) phối hợp với Thị đoàn Ninh Hoà 
(Khánh Hoà) tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ Ninh Hoà vì biển, đảo quê hương” / Định 
Chính // Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 30 tháng 4. - Năm 2019. – Số 20856. – Tr. 2. 
Nội dung chính:  
 Hải đoàn 32 (Vùng Cảnh sát biển 3) phối hợp với Thị đoàn Ninh Hoà (Khánh Hoà) 
tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ Ninh Hoà vì biển, đảo quê hương”. Tại ngày hội, cán bộ, chiến 
sĩ Hải đoàn 32 đã tuyên truyền cho hơn 450 đoàn viên, thanh niên, học sinh, các hộ ngư dân 
về tình hình biển, đảo, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, trách nhiệm của toàn dân 
tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, bảo vệ môi trường biển và đánh bắt hải sản 
an toàn...Dịp này, Ban tổ chức ngày hội đã trao 14 chiếc xe đạp tặng các em học sinh nghèo; 
trao giỏ thuốc, áo phap, đèn sạc pin tặng 12 hộ ngư dân bám biển, tặng quà 12 học sinh là 
con ngư dân nghèo vượt khó học giỏi. Đoàn thanh niên thị xã Ninh Hoà và Đoàn cơ sở Hải 
đội 322 (Hải đoàn 32) đã ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 
2019-2022. 
  
056. Hồng Nguyên. Hải trình kết nối kiều bào với biển, đảo quê hương / Hồng Nguyên 
(ghi); ảnh: Hoàng Trường // Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 30 tháng 4. - Năm 2019. – 
Số 20856. – Tr. 7: ảnh. 
Nội dung chính:  
 Đoàn công tác số 5 năm 2019 gồm 55 kiều bào đến từ 19 quốc gia cùng đại diện các 
bộ, ngành, địa phương vừa kết thúc chuyến thăm quân, dân trên 10 đảo thuộc huyện đảo 
Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1/20 ở thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Đây 
là hoạt động thường niên dành cho kiều bào do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở 
nước ngoài-Bộ Ngoại giao phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức liên tục trong 8 năm 
qua. Trong chuyến công tác, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước 
ngoài Lương Thanh Nghị dành cho báo chí cuộc trả lời phỏng vấn về chuyến hải trình nhiều 
ý nghĩa này. 
Phóng viên (PV): Đề nghị ông đánh giá tổng thể kết quả chuyến đi lần này, cũng như ý 
nghĩa của việc ủy ban đã tổ chức 8 chuyến đi liên tục dành cho bà con kiều bào ra thăm 
Trường Sa? 
Ông Lương Thanh Nghị: Có thể nói rằng, những chuyến đi dành cho kiều bào khắp nơi 
trên thế giới thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 đã đáp ứng nguyện vọng, cũng 
như sự quan tâm của kiều bào đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Qua 
đó khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào, 
coi kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Việc chúng ta tổ chức 
các chuyến đi thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 cũng góp phần khẳng định chủ quyền của 
Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa.  
Chúng tôi hy vọng sau mỗi chuyến đi, bà con kiều bào sẽ trở thành những sứ giả lan tỏa tình 
yêu đối với biển, đảo quê hương trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, 
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học tập ở nước ngoài. Sau mỗi chuyến đi, bà con kiều bào đều có các hoạt động ý nghĩa, 
thiết thực và cụ thể đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước. Họ đã 
kết nối thành lập các câu lạc bộ mang tên Trường Sa, hay các câu lạc bộ  “Vì biển, đảo quê 
hương” ở nhiều nước trên thế giới. Những câu lạc bộ như vậy đã góp phần nhân lên tình yêu 
đối với biển, đảo quê hương trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tranh 
thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.   
 

 

Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị chụp ảnh 
lưu niệm với một số kiều bào trong chuyến thăm Trường Sa năm 2019. Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG. 

Trong những năm qua, bà con đã đóng góp rất tích cực cả vật chất lẫn tinh thần cho quân và 
dân huyện đảo Trường Sa. Sau 8 chuyến đi, kiều bào đã quyên góp và ủng hộ đóng một 
xuồng chủ quyền và góp cho Quỹ “Vì biển, đảo quê hương” khoảng 5 tỷ đồng. Trong 
chuyến đi, kiều bào đã hỗ trợ 10 bộ tập thể dục đa năng cho đảo Sơn Ca, 12 dàn máy vi tính 
để trang bị cho các đảo, giúp cải thiện đời sống tinh thần của quân và dân trên đảo. Riêng 
trong chuyến đi lần này, bà con đã quyên góp bằng hiện vật và tiền mặt được khoảng 1,2 tỷ 
đồng.  
Qua mỗi chuyến đi, bà con đều cảm nhận được tinh thần quyết tâm cao của các cán bộ, 
chiến sĩ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Hình ảnh 
những chiến sĩ trẻ tuổi mới đôi mươi, với khuôn mặt sạm đen vì nắng gió nhưng ngời sáng ý 
chí quyết tâm bám biển, bám đảo thực sự đã để lại cho bà con những ấn tượng khó quên.  
PV:  Nối tiếp thành công của các chuyến đi, ủy ban có kế hoạch gì để các chuyến đi thăm 
Trường Sa của bà con kiều bào trong những năm tới sẽ đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa? 
Ông Lương Thanh  Nghị: Chúng tôi sẽ phối hợp với Quân chủng Hải quân tiếp tục tổ chức 
các chuyến đi dành cho bà con kiều bào vào những năm sau. Hải trình được lựa chọn mỗi 
năm một khác để hằng năm bà con sẽ được tới thăm các đảo khác nhau. Ngày càng nhiều bà 
con có nguyện vọng được một lần ra thăm Trường Sa, nhưng do điều kiện chúng tôi chỉ tổ 
chức mỗi năm cho khoảng 50-80 kiều bào tham gia. Chúng tôi dành ưu tiên cho những kiều 
bào lần đầu tiên ra Trường Sa. Chúng tôi luôn phối hợp với Quân chủng Hải quân để tổ 
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chức chuyến đi một cách hiệu quả và nhiều ý nghĩa nhất. Sau mỗi chuyến đi, chúng tôi đều 
lập ra những fanpage để các thành viên đoàn công tác, đặc biệt là bà con kiều bào tham gia, 
cũng như chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm và những bức ảnh về Trường Sa. Có bà con 
hầu như tuần nào sau chuyến đi cũng đăng những video, clip hay hình ảnh, câu chuyện về 
Trường Sa trên fanpage, như ông Nguyễn Xuân Trường, kiều bào Slovakia, thành viên đoàn 
công tác số 10 năm 2018. Đó chính là tấm lòng của bà con đối với biển, đảo quê hương. 
Mỗi năm, các kiều bào cũng như thành viên các đoàn công tác thăm Trường Sa, mà chúng 
tôi vẫn gọi là các “chiến sĩ Trường Sa”, đều tổ chức họp mặt để cùng nhau ôn lại những kỷ 
niệm trong chuyến đi.  
PV:  Đề nghị ông cho biết thêm về chương trình “Học bổng về Trường Sa”? 
Ông Lương Thanh Nghị: Sau chuyến đi tháng 4-2018, các thành viên trong đoàn kiều bào 
thăm Trường Sa đã thu thập những bức ảnh mọi người trong đoàn chụp và xuất bản một bộ 
lịch treo tường. Chỉ trong vòng 2 tháng từ khi bắt đầu dự án cho đến khi xuất bản lịch, 
chúng tôi đã bán được 5.000 cuốn. Chúng tôi đã dùng một phần số tiền bán lịch để mua hiện 
vật tặng quà Tết cho các chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Một phần số tiền còn 
lại chúng tôi dành tặng 32 suất học bổng con em các cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa và nhà 
giàn DK1 đã vươn lên trong khó khăn, đạt được kết quả học tập tốt. 
Chúng tôi rất hy vọng sau mỗi chuyến đi, bằng những việc làm thiết thực, mỗi thành viên 
đoàn công tác sẽ góp sức mình hỗ trợ nhiều hơn nữa cho quân, dân Trường Sa, mang lại 
nguồn động viên tinh thần to lớn đối với những người đang bảo vệ vững chắc chủ quyền 
biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
PV: Trân trọng cảm ơn ông! 
 
 

THÔNG TIN Y TẾ 
 

* Y tế 
 
057. Phan Sông Ngân. Chờ câu trả lời từ lãnh đạo Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa / 
Phan Sông Ngân // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 13 tháng 4. - Năm 2019. - Số 94 (9347). - Tr. 
12:ảnh.  
Nội dung chính: 

Chiều 12-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài cho biết tỉnh đã giao 
cho Sở Nội vụ chủ trì, đang kiểm tra để xem xét giải quyết vụ việc phản ảnh, kêu cứu của 
nhiều cán bộ, nhân viên Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa - đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.  

Cùng ngày (12-4), nhà trường cũng làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ về vụ việc 
đã nêu. 

Theo trình bày của những người kêu cứu, sau nhiều năm làm việc, giảng dạy tại trường 
thì ngày 7-12-2018, họ bị gọi qua điện thoại yêu cầu tập trung họp đột xuất. Vào cuộc họp, 
hiệu trưởng nhà trường chỉ thông báo trực tiếp ngắn gọn bằng miệng về việc điều động tất cả 
40 cán bộ, viên chức, người lao động ấy về "nhận công tác" tại phòng tổ chức hành chính vì họ 
là "đối tượng thuộc diện dư thừa, không phân công được nhiệm vụ tại các khoa, phòng, ban 
khác". Sau khi thông báo ngắn gọn quyết định đã nêu, hiệu trưởng rời cuộc họp và không cho 
biết thêm bất cứ lý do. Chủ tịch công đoàn nhà trường cũng xác nhận không biết trước được gì 
về việc "điều động", sắp xếp hàng loạt người lao động vào diện "dư thừa" ấy suốt hơn bốn 
tháng qua. 
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Ngày 11-4, phóng viên Tuổi Trẻ liên lạc qua điện thoại thì hiệu trưởng nhà trường trả lời 
nhanh "đó chỉ là đang sắp xếp lại lao động của nhà trường" và ông hẹn lúc khác sẽ trao đổi 
thêm. 

Trong danh sách giảng viên, chuyên viên, nhân viên bị chuyển về phòng hành chính hầu 
hết đều còn tuổi lao động rất nhiều năm nữa mới đến quy định nghỉ hưu. Còn phòng tổ chức 
hành chính của trường thì đạt "kỷ lục nhân sự" tăng vọt lên tới 54 người trên tổng số hơn 200 
cán bộ, nhân viên toàn trường. Cũng theo những người kêu cứu, lãnh đạo trường lại vẫn hợp 
đồng tuyển dụng thêm lao động mới. 

Sau khi những người lao động vừa nêu gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan của tỉnh, các sở 
ngành liên quan, đến ngày 4-4-2019 lãnh đạo nhà trường mới "giải phóng" cho tất cả thầy cô 
quay về làm việc tại các bộ phận cũ. Tuy vậy, theo những người kêu cứu, hiện tại họ vẫn chưa 
thể an tâm về việc làm tại trường và cần một câu trả lời từ lãnh đạo trường. 
 

 
Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa tại TP Nha Trang, nơi đang có 40 giảng viên, nhân viên chờ câu trả lời 

của lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Phan Sông Ngân. 
 
* Môi trường 
 
058. Khắc Thành. Hơn 5.000 chiến sĩ Hải quân làm sạch môi trường biển / Khắc 
Thành, Thái Thịnh // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 1 tháng 4. - Năm 2019. - Số 82 (9335). - Tr. 
3:ảnh.  
Nội dung chính: 

Ngày 31-3 tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tuổi trẻ Vùng 4 Hải quân tổ chức ra quân 
dọn vệ sinh môi trường biển. Hoạt động này nhằm hưởng ứng chiến dịch 'Hãy làm sạch biển” 
do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.  

Đã có hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Vùng 4 Hải quân tham gia hoạt 
động trên. Chỉ trong ngày phát động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đã thu gom, xử 
lý hơn 10 tấn rác thải các loại trên bề mặt bãi biển dài khoảng 30km xung quanh bán đảo 
Cam ranh và các đảo trên quần đảo Trường Sa. Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Chủ nhiệm chính 
trị Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân, cho biết trong Tháng thanh niên, Quân chủng Hải quân nói 
chung, Vùng 4 nói riêng đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như xây dựng 30 công 
trình thanh niên trong toàn vùng. “Đây là một hoạt động rộng khắp, đồng bộ nên chúng tôi 
đã huy động 5.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia tạo sức mạnh tổng hợp. Và đặc 
biệt huy động sức mạnh tuổi trẻ để chung tay, bảo vệ môi trường sống, môi trường biển” - 
Đại tá Nguyễn Hữu Minh bày tỏ.  
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Buổi ra quân thu hút nhiều cán bộ chiến sĩ - Ảnh: KHẮC THÀNH 

 
 

THÔNG TIN GIÁO DỤC 
 
059. Nam Trung. Bế mạc Kỳ thi Olympic Toán sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 
27 / Nam Trung //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 7 tháng 4. - Năm 2019.. – Số 20833. 
– Tr.2. 
Nội dung chính:  
 Sáng 6-4, tại TP Nha Trang (Khánh Hoà), Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội 
Sinh viên Việt Nam bế mạc Kỳ thi Olympic Toán sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 
27. Kỳ thi diễn ra từ ngày 2 đến 6-4, tại Trường Đại học Nha Trang với sự tham gia của 90 
đoàn đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng và THPT chuyên trên cả nước; thu hút 
hơn 650 lượt thí sinh tham gia dự thi ở hai môn: Đại số và Giải tích. Tại lễ bế mạc, ban tổ 
chức đã trao 68 giải nhất, 114 giải nhì và 159 giải ba. Đặc biệt, trong đó có 6 sinh viên xuất 
sắc được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Bằng khen; 9 học sinh khối THPT chuyên nhận 
phần thưởng từ Quỹ Lê Văn Thiêm; 11 nữ sinh nhận phần thưởng của Giáo sư Phạm Thị 
Trân. 
 
060. Thái Thịnh. Khánh Hòa: Tăng cường Camera sau vụ học sinh tiểu học bị dâm ô / 
Thái Thịnh // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 15 tháng 4. - Năm 2019. - Số 96(9349). - Tr. 12. 
Nội dung chính: 

Ông Lê Đình Thuần - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Khánh Hòa - cho biết sau sự việc bắt 
nghi phạm dâm ô học sinh tiểu học trong nhà vệ sinh ở Trường tiểu học Vĩnh Trường, sở đã 
chỉ đạo khẩn đối với các phòng GD-ĐT của các địa phương thuộc tỉnh tăng cường công tác 
bảo vệ an toàn cho học sinh."Suốt nhiều năm qua, ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa chưa từng 
xảy ra trường hợp học sinh bị bạo hành hay dâm ô, nên vụ việc vừa xảy ra rất đáng báo động", 
ông Thuần nói. 
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Trước mắt, sở đề nghị các trường không để người lạ vào trong khu vực trường, cùng với 
đó tăng cường các thiết bị công nghệ, camera ở các điểm nhạy cảm trong trường. Khuyến cáo 
phụ huynh khi đưa đón trẻ không được vào trong khu vực trường, nên ở ngoài để các cháu tự 
vào lớp, từ đó nhà trường dễ kiếm soát những người lạ mặt lẻn vào khu vực trường 

Trước đó, nghi phạm L.T.T (32 tuổi, trú đường Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa, TP 
Nha Trang) đã bị bắt vì dâm ô học sinh trong nhà vệ sinh ở Trường tiểu học Vĩnh Trường. 
Nghi phạm này chính là người đang đợi thi hành án 2 năm tù cũng vì tội dâm ô với người dưới 
16 tuổi đã bị tuyên phạt cuối năm 2018. 

 
 

THÔNG TIN VĂN HÓA - THỂ THAO – DU LỊCH 
 
 
* Văn hóa 
 
061. Đình Cương. Nha Trang: dâng cúng 500 cặp bánh chưng, bánh giầy /Đình Cương 
// Báo Tuổi trẻ. - Ngày 15 tháng 4. - Năm 2019. - Số 96 (9349). - Tr. 15. 
Nội dung chính: 

Đền Hùng Vương ở Tp Nha Trang, Khánh Hòa trong ngày 14-4 đã đón đông đảo 
người dân thành phố biển và các vùng lân cận về dâng hương vua Hùng. Ban quản lý đền 
cho hay đã chuẩn bị 500 bánh chưng và 500 bánh giầy để dâng cúng và phát lộc. Lễ cúng 
vua Hùng năm nay nằm trong các hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia và Khánh 
Hòa đăng cai Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019.  

 
062. Đình Cương. Có gì đặc biệt ở Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019?/ 
Đình Cương // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 24 tháng 4. - Năm 2019. - Số 105 (9358). - Tr. III. 
Nội dung chính: 

Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019 dự kiến diễn ra từ ngày 11-5 đến 14-
5, sẽ có hơn 50 hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật diễn ra liên tục cả trước và trong lễ 
hội.  

Chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao hấp dẫn 
Ngay từ ngày 1-5, đã có các hoạt động văn hóa, thể thao hâm nóng trước lễ hội như: 

giải bóng đá bải biển, lễ hội lân sư rồng, chạy việt dã - đi bộ vì hòa bình, hội thi cứu hộ trên 
biển, giải golf quốc tế không chuyên,… 

Được du khách và người dân chờ đợi nhất là các chương trình diễn ra tại quảng trường 
trung tâm thành phố.Đêm 11-5, chương trình khai mạc Festival biển 2019 sẽ chính thức 
diễn ra. Liên tục các ngày tiếp theo ( 12, 13 và 14-5) là các chương trình nghệ thuật Biển, 
đảo Việt Nam, Đại nhạc hội “Thế giới muôn màu” và Lễ bế mạc Festival Biển 2019.  

Được biết, kịch bản khai mạc và bế mạc Festival Biển 2019 do nhà thơ - nhà báo Phan 
Huyền Thư chấp bút. Bà Thư cho hay chương trình khai mạc năm nay sẽ được thể hiện 
bằng các hình thức mới như: hát múa, hoạt cảnh, thực cảnh, trình diễn thời trang áo 
dài,…Chương trình sẽ tập trung giới thiệu văn hóa truyền thống xứ Trầm, chủ quyền biển 
đảo, tiềm năng của du lịch Khánh Hòa.  

Trong đêm khai mạc sau phần trình diễn nghệ thuật sẽ là màn pháo hoa tầm thấp.Dự 
kiến màn bắn pháo hoa đêm khai mạc sẽ diễn ra trong hơn 15 phút. 

Sắc màu của biển 
Ông  Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Khánh Hòa , cho biết với chủ đề 

“Nha Trang - Sắc màu của biển”, chương trình muốn mời gọi du khách là người dân trong 
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cả nước và bạn bè quốc tế đến thưởng thức và tìm hiểu nét đẹp văn hóa, cảnh sắc và con 
người Nha Trang - Khánh Hòa.  

Khánh Hòa là vùng đất hội tụ nhiều yếu tố văn hóa khác nhau: văn hóa núi rừng, đồng 
bằng, sông nước và đặc biệt là biển đảo. Cùng với đó, là rất nhiều di tích, danh thắng, phong 
tục tập quán mang đậm bản sắc Khánh Hòa. Sắc màu của biển năm nay được thể hiện phong 
phú về thể loại nội dung hoạt động ( văn hóa, nghệ thuật, triễn lãm, hội chợ, liên hoan, ẩm 
thực,…) để phù hợp cho mọi đối tượng, lứa tuổi tham gia các chương trình sẽ tìm các cách 
thức thể hiện phong phú hơn.  

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho hay hiện 
toàn tỉnh có 750 cơ sở lưu trú với hơn 40.000 phòng. Trong đó khách sạn từ 3 đến 5 sao là 
111 cơ sở với hơn 20.000 phòng, đạt lỷ lệ hơn 50%. Các dịch vụ ăn uống, vui chơi gải trí, 
chăm sóc sức khỏe cũng đang được đa dạng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch 
trong dịp Festival Biển 2019.  
 
063. Đình Cương. Khai hội Tháp Bà Ponagar / Đình Cương // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 26 
tháng 4. - Năm 2019. - Số 107 (9360). - Tr. 2:ảnh. - Chuyên trang Khánh Hòa.  
Nội dung chính: 

Lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hòa) là một trong những lễ hội lớn của người Chăm, 
thu hút hàng ngàn người từ các tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ về hành lễ. 

 

 
Năm nay sẽ có khoảng 100.000 người hành hương về dự lễ Tháp Bà Ponagar. 
Trong ảnh: Người dân xếp hàng chờ hành lễ                                                          Ảnh:  Đình Cương 

 
Ngay từ sáng sớm 25-4, khu di tích Tháp Bà Ponagar đã chật kín người vượt hàng trăm 

cây số, mang theo các lễ vật dâng tế thần Ponagar. Các lễ vật truyền thống thường gồm có: gà, 
rượu, gạo, trái cây,... 

Vợ chồng ông Thạch Tiền (56 tuổi) và bà Hùng Thị Cạc (52 tuổi) thức dậy từ 3h sáng 
chạy xe máy vượt 120km từ Ninh Thuận về TP Nha Trang. "Năm nào vợ chồng tôi cũng tới 
đây.Đây là lễ hội quan trọng với người Chăm chúng tôi.Nó như lễ Giỗ tổ Hùng Vương của 
người Kinh vậy.Chúng tôi tới đây dâng lễ vật cho bà (thần Ponagar) cầu mong sức khỏe cho 
con cháu, gia đình", ông Tiền nói. 

Từ  Bình Thuận, ông Ức Văn Tín dẫn theo vợ con cùng tới hành lễ. Ông nói dự lễ hội để 
nhớ về cội nguồn, cũng là dịp vừa để hành lễ vừa tham quan Tháp Bà". Bao năm nay Tháp Bà 
vẫn đẹp như thế, chỉ có  khách du lịch ngày càng đông. Tôi thấy vui vì có khách du lịch là có 
tiền để bảo tồn di tích của người Chăm chúng tôi", ông Tín chia sẻ. 
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Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa 
- ước tính lễ hội năm nay đón hơn 100.000 lượt khách hành hương. Ban tổ chức ước tính sẽ có 
khoảng 5.000 đồng bào dân tộc Chăm ở các nơi về lễ hội. Đến thời điểm này, đã có hơn 100 
đoàn khách hành hương đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia các hoạt 
động của lễ hội với số lượng hơn 3.000 người. Ban tổ chức đã dựng nhiều rạp lớn để người 
dân vào nghỉ chân. Lễ hội sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 27- 4. 

 
064. Việt Hiến. Sông Cái lung linh trong dạ tiệc hoa đăng / Việt Hiến //Báo Tuổi trẻ. - 
Ngày 26 tháng 4. - Năm 2019. - Số 107 (9360). - Tr. 3:ảnh. - Chuyên trang Khánh Hòa.  
Nội dung chính: 

Tối 24-4, hàng trăm người cùng thả đèn hoa đăng trên sông Cái, TP. Nha Trang (Khánh 
Hòa) tại khung ngoài trời Champa Terrace - Champa Island Nha Trang. 

 

 
Người dân thả hoa đăng gửi lời ước nguyện trên sông Cái - Ảnh: Việt Hiến 
 
Trong màn đêm phố biển lung linh đã có hơn 500 chiếc đèn hoa đăng được thả trong 

đêm dạ tiệc.Bên trong những chiếc đèn hoa đăng là những lời cầu nguyện của mọi người. Đa 
phần đều cầu chúc cho gia đình, bạn bè, người thân nhiều sức khỏe và may mắn. 

Đêm dạ tiệc nằm trong chuỗi các chương trình tại lễ hội Tháp Bà Ponagar 2019.Anh 
Nguyễn Ngọc Điệp (TP.Nha Trang) cho biết lễ hội năm nay đẹp và lung linh hơn."Bên sông 
Cái, bên Tháp Bà tôi thấy mình thực sự được sống trong không khí tâm linh, gửi những ước 
nguyện của mình", anh Điệp nói. 
 
* Thể thao 
 
065. Hoa Lư. Khởi tranh Giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2019 / Hoa Lư //Báo 
Quân đội nhân dân. – Ngày 2 tháng 4. - Năm 2019.. – Số 20828. – Tr.8. 
Nội dung chính:  
 Ngày 1-4, tại TP Nha Trang (Khánh Hoà) đã diễn ra Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu 
vòng loại Giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2019. Theo đó, vòng loại diễn ra từ ngày 2 
đến 10-4, quy tụ 6 đội, gồm: V&V FC, Quảng Nam FC, Vietfootball, Thái Sơn Bắc, Đà 
Nẵng FC và Sanvinest Sanna Khánh Hoà  4 đội mạnh nhất vòng laọi sẽ cùng với 6 đội có 
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thứ hạng cao ở mùa trước dự vòng chung kết . Lượt đi VCK diễn ra từ 15-4 đến 6-5 tại Nha 
Trang và lượt về sẽ thi đấu từ 29-8 đến 19-9 tại TP Hồ Chí Minh. Đội vô địch nhận thưởng 
500 triệu đồng, á quân và đội xếp thứ ba lần lượt nhận 200 triệu đồng và 100 triệu đồng. 5 
đội có thứ hạng cao nhất ở giải đấu này sẽ được tham dự VCK Cúp futsal quốc gia 2019 tại 
Nghệ An từ ngày 18 đến 30-11. 
 
* Du lịch 
 
066. Thái Thịnh. Nha Trang ngăn khách sạn “phá giá”/ Thái Thịnh // Báo Tuổi trẻ. - 
Ngày 3 tháng 4. - Năm 2019. - Số 84(9337). - Tr. 7. 
Nội dung chính: 

Ngày 2-4, lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết sở đang phối hợp các ngành xây 
dựng bảng giá phòng các khách sạn từ 3 đến 5 sao, đồng thời xử lý nghiêm những cơ sở 
kinh doanh lưu trú mạo nhận hạng sao.  

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, vừa qua giá phòng khách sạn ở Nha Trang đua nhau 
giảm sâu, nên xuất hiện nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh, mạo nhận hạng sao để 
hút khách.  

Do lượng du khách Trung Quốc tăng trưởng nóng đã khiến các doanh nghiệp lữ hành 
trong nước nhận tour giá rẻ từ các đối tác nước ngoài, muốn bù đắp chi phí đã dẫn khách đi 
sử dụng dịch vụ mua sắm giá cao (nhưng chất lượng hàng hóa không đảm bảo) và “làm giá” 
để chi tiền phòng giảm xuống. 

 
067. Hoàng Việt. TP Nha Trang (Khánh Hoà): Hiểm hoạ từ việc “xẻ núi” làm...du lịch / 
Hoàng Việt //Báo Quân đội nhân dân. – Ngày 10 tháng 4. - Năm 2019.. – Số 20836. – Tr. 
1,6. 
Nội dung chính:  
 Hiện nay, trên địa bàn TP Nha Trang (Khánh Hòa) nhiều dự án du lịch đang trong 
giai đoạn triển khai có vị trí nằm trên đồi núi, hoặc ven khu vực đồi núi, địa hình phức tạp. 
Tình trạng này đã được Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa cũng như các cơ quan chức năng tỉnh 
Khánh Hòa cảnh báo có thể gây hậu quả nặng nề về môi trường cũng như tiềm ẩn nguy cơ 
sạt lở cao... 
 Những năm gần đây, tại TP Nha Trang xảy ra những sự cố thiên tai lớn, để lại hậu 
quả nặng nề. Đặc biệt, trận mưa lũ, sạt lở núi xảy ra ngày 18-11-2018 ở TP Nha Trang làm 
23 người chết, hơn 30 người bị thương, 124 căn nhà bị sập đổ, chôn vùi. Nguyên nhân dẫn 
đến tình trạng trên một phần do diễn biến của thời tiết phức tạp, nhưng phần lớn do sự tác 
động của con người, nhất là sự phát triển "nóng" của các dự án về du lịch. 
Theo báo cáo từ UBND TP Nha Trang, hiện có 67 dự án đang được triển khai tại khu vực 
đất đồi núi trên địa bàn. Nhiều nhất là khu vực núi Cô Tiên (phường Vĩnh Hòa) với 15 dự 
án, khu vực núi Cù Hin (xã Phước Đồng) với 11 dự án, khu vực núi Chín Khúc (xã Vĩnh 
Thái và xã Vĩnh Trung) có 7 dự án và các đề xuất dự án… 
 Có mặt bên sông Quán Trường (địa bàn xã Vĩnh Thái), dưới chân núi Chín Khúc, 
chúng tôi ghi nhận một con đường đất rộng hơn 20m được xẻ ra từ ngọn đồi nhỏ mở lối dẫn 
lên núi. Những khoảng đồi bị cạo trọc lốc nằm trơ trụi. Núi Chín Khúc giống như một bức 
tranh bị xé toạc, nham nhở. Vị trí đỉnh cao nhất được san gạt rộng khoảng 5.000m2. Ông 
Nguyễn Như Tố, thôn Thụy Tú, xã Vĩnh Thái cho biết: "Hoạt động đào múc, san lấp trên 
núi Chín Khúc diễn ra vài năm nay. Núi bị đào bới, nên những năm gần đây, nhất là năm 
2018 mỗi khi có mưa, nước lũ cuốn theo đất đá chảy tràn vào khu dân cư. Chúng tôi sinh 
sống ở đây đã lâu, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế”. 
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 Nhiều lần phóng viên trao đổi với chính quyền địa phương về những dự án du lịch 
đang thi công trên núi Chín Khúc thì nhận được câu trả lời: "Chúng tôi chưa nắm được tình 
hình cụ thể". Tuy nhiên, chỉ cần quan sát bằng mắt cũng dễ phát hiện ngọn núi cao nhất 
thành phố đã bị "xẻ thịt" loang lổ từ nhiều năm nay. Tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy 
dự án lớn nhất đang được triển khai tại núi Chín Khúc là dự án sinh thái tâm linh Cửu Long 
Sơn Tự do Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Dự án này 
được đổi tên từ dự án khu biệt thự và công viên sinh thái trong khu kinh tế trang trại Đất 
Lành, theo sự chấp thuận của UBND tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 6761/UBND-XDNĐ 
ngày 1-9-2016. Tương tự ở phía tây bắc TP Nha Trang, Công ty TNHH Đồi Xanh Nha 
Trang cũng chuyển mục đích sử dụng gần 4ha từ đất rừng sản xuất sang đất thương mại 
dịch vụ tại địa bàn xã Vĩnh Ngọc để thực hiện dự án Đồi Xanh-Marina Hill Nha Trang với 
68 biệt thự. Trên địa bàn phường Vĩnh Hòa, hiện có 6 dự án lớn nằm trên núi đe dọa các 
khu dân cư phía dưới. Trong đó, dự án khu dân cư cao cấp Hoàng Phú (do Công ty Đầu tư 
và phát triển Thanh Châu làm chủ đầu tư) nằm phía tây núi Cô Tiên rộng 11,5ha với 380 
căn biệt thự; dự án khu nhà ở biệt thự Incomex Saigon (Ocean Hill Village) lưng tựa vách 
núi, mặt hướng ra biển với 363 căn biệt thự nghỉ dưỡng có diện tích gần 16ha. Tại phía nam 
TP Nha Trang, hàng loạt dự án đã được phê duyệt tại khu vực núi Chụt, thuộc hai phường 
Vĩnh Nguyên và Vĩnh Trường. Tại phường Vĩnh Trường, dự án Ocean View Nha Trang 
cũng được san ủi hơn 7,2ha khu vực đồi núi, khoét sâu vào vách đá. Ở khu vực núi Hòn 
Ông của xã Phước Đồng với dự án Haborizon Nha Trang rộng 13,3ha, quy mô 429 biệt thự; 
dự án 61 biệt thự Nha Trang-Sea Park rộng 7,7ha. Gần đó là dự án khu biệt thự vườn đồi 
Thanh Trúc, chiếm diện tích 9ha.  
 Sau hàng loạt sự cố sạt lở xảy ra, các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa mới yêu cầu 
dừng thi công các dự án cũng như giao dịch sang nhượng, mua bán của các khu vực sạt lở. 
Ông Trần Văn Thọ, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết đã đi kiểm tra các 
dự án trên núi. Đơn vị đang tổng hợp và báo cáo kết quả với UBND tỉnh Khánh Hòa để có 
bước xử lý tiếp theo. Đánh giá về những rủi ro có thể xảy ra với các dự án ở khu vực trên 
núi tại TP Nha Trang, theo Kiến trúc sư Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Khánh 
Hòa, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa: Địa hình Nha Trang như một thung 
lũng, bốn bề được bao bọc bởi các dãy núi cao, khá nhạy cảm trong quy hoạch. Thời gian 
qua có quá nhiều dự án đua nhau lên núi cao để làm nhằm có hướng đẹp, đã tác động nhiều 
vào thiên nhiên làm biến đổi địa chất, mất tính liên kết ổn định. Điều này dẫn tới tình trạng 
gây sạt lở đất đá. Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa đã nhiều lần cảnh báo về điều này, nhất là dự 
án có độ cao vượt chuẩn quy hoạch chung. 
 Có thể nói, hậu quả sau trận mưa lũ, sạt lở núi kinh hoàng xảy ra ngày 18-11-2018 
còn để lại nỗi đau cho nhiều người dân tới tận bây giờ, mà nguyên nhân chính một phần do 
khai thác đồi núi thiếu tính quy hoạch. Thế nhưng hiện nay trên địa bàn TP Nha Trang vẫn 
có nhiều dự án đang ra sức "xẻ thịt" đồi núi làm du lịch. Đề nghị chính quyền và các cơ 
quan chức năng tỉnh Khánh Hòa sớm có các giải pháp phòng ngừa sạt sở đất, tránh gây 
hiểm họa đối với con người, nhất là mùa mưa bão đang cận kề. 
 
068. Thái Thịnh. Khánh Hòa phát động ứng xử văn minh du lịch / Thái Thịnh // Báo 
Tuổi trẻ. - Ngày 13 tháng 4. - Năm 2019. - Số 94 (9347). - Tr. 7. 
Nội dung chính: 

Ngày 12-4, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa -cho 
biết địa phương này vừa tổ chức phát động thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch 
trên địa bàn nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia và Festival biển Nha Trang -Khánh Hòa 
2019. Bộ quy tắc được biên soạn bằng 4 thứ tiếng (Việt, Anh, Nga và Trung Quốc), được 
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rút gọn súc tích, dễ hiểu, nhiều hình ảnh sinh động, được phát miễn phí cho người dân và du 
khách.  

Bộ quy tắc ứng xử đưa ra nhiều nội dung cụ thể như không chèo khéo, đeo bám khách 
du lịch, không xả thải gây ô nhiễm môi trường, không phân biệt đối xử với khách…; thân 
thiện, trách nhiệm, tôn trọng khách du lịch; cạnh tranh lành mạnh, giữ uy tín… Đã có 
khoảng 23.000 bộ quy tắc (kèm số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ du khách 24/24 giờ: * 
2258/0947.528.000) được in từ nguồn ngân sách. Dự kiến trong năm nay in thêm 39.000 bộ 
từ nguồn xã hội hóa. 

 
069. Thái Thịnh. Khánh Hòa “cháy phòng” khách sạn hạng sang / Thái Thịnh // Báo 
Tuổi trẻ. - Ngày 26 tháng 4. - Năm 2019. - Số 107 (9360). - Tr. 7. 
Nội dung chính: 

Ngày 25- 4 bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết 
theo các báo cáo của các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh, 
đến nay các khách sạn 3-5 sao đã được các công ty lữ hành đặt kín phòng vào 4 ngày nghĩ 
lễ. Dịp 30-4 năm nay, khách quốc tế đến Khánh Hòa tăng gần 38,3% so với cùng kỳ 2018, 
theo bà Thanh, chủ yếu là khách Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Malaysia. Đây là những 
thị trường có đường bay thẳng đến sân bay quốc tế Cam Ranh và ngược lại.  

Giá các dịch vụ du lịch năm nay tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.Giá phòng của các 
cơ sở lưu trú hạng từ 3-5 sao tăng nhẹ so với giá những ngày trước lễ. Các khách sạn từ 2 
sao trở xuống cũng đăng ký tăng giá, niêm yết giá bán theo giá trị niêm yết. Các điểm du 
lịch cũng như các khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh hầu như không tăng giá dịch vụ, chú 
trọng đến chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch.  

 
070. Nhật Khánh.Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang - 
Khánh Hòa: Biển sẽ lỗng lẫy với sắc màu hiện đại/ Nhật Khánh// Báo Tuổi trẻ. - Ngày 
26 tháng 4. - Năm 2019. - Số 107 (9360). - Tr. 1:ảnh.- Chuyên trang Khánh Hòa.  
Nội dung chính: 

Tối 10-5, tại Quảng trường 2-4, TP. Nha Trang (Khánh Hòa), sẽ diễn ra lễ khai mạc Năm 
Du lịch quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa. 

 

    
Thiết kế sân khấu của chương trình Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang - Khánh 

Hòa 
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Bà Nguyễn Kiều Nga - Phó tổng đạo diễn chương trình, cho biết đây là một chương trình 
sắp đặt không gian nghệ thuật và âm nhạc tương tác hoành tráng. Biển sẽ được thể hiện lộng 
lẫy với sắc màu hiện đại. 

 
Bà Nguyễn Kiều Nga - Phó tổng đạo diễn chương trình 

* Cụ thể biển sẽ được thể hiện như thế nào, thưa bà? 
- Biển được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ chương trình. Mở đầu là Mash up hiện đại 

một số ca khúc về biển (khí nhạc: NS Huy Tuấn), có màn song ca với dàn hợp xướng hoành 
tráng. Ca khúc sẽ được viết ở điệu trưởng (Majeur), theo phong cách hiện đại (Đoạn A: Pop 
Ballade; Đoạn B: Rock Ballade). Nội dung là ca ngợi một ngày mới trên thành phố biển, ca 
ngợi tình yêu lứa đôi, thiên nhiên và kêu gọi chung tay bảo vệ để biển mãi đẹp giàu. Hình ảnh 
trên cả ba tầng sân khấu những con sóng nước nhấp nhô tạo nên một vùng biển biếc, một kiệt 
tác được sáng tạo bởi sự tài hoa ngẫu hứng và đầy đam mê của tạo hóa. Một vùng non cao, 
biển rộng, sông dài, sự hài hòa của một dải đất được bao bọc bởi màu xanh bạt ngàn của biển 
cả, đã tạc vào thi ca và hội họa như một miền thơ.Hình ảnh minh họa trên màn hình là: toàn 
cảnh vịnh Nha Trang, vịnh Đại Lãnh, qua Vân Phong, Nha Phu, cụm đảo Bích Đầm, vịnh Cam 
Ranh, Thủy Triều, đảo Bình Ba, vươn xa ra biển Đông, ngút tầm đến quần đảo Trường Sa, mỗi 
vịnh đảo đều lấp lánh như những viên ngọc bích. Một dải ngân hà lung linh đang thắp sáng rực 
rỡ phía trời Đông. Rồi toàn cảnh hình ảnh biển đảo Việt Nam. Trên nền nhạc của các ca khúc 
do ca sĩ thể hiện, có tiếng chim ríu rít gọi bầy, tiếng sóng xô bờ, và tiếng lòng của biển đã mở 
thênh thang chào đón - một miền xanh diệu kỳ. Một không khí tươi vui rộn ràng, đưa du khách 
trở về với Nha Trang - Khánh Hòa, trở về trong vòng tay của biển, trở về cùng khoảng trời bát 
ngát bình yên. 

Tôi hy vọng chương trình mở đầu rất ấn tượng và các tiết mục tiếp theo sẽ tái hiện biển ở 
nhiều vẻ đẹp khác nhau với sự thể hiện của âm nhạc, vũ điệu, ánh sáng và thực cảnh. Biển sẽ 
được thể hiện gắn với cuộc sống và tâm hồn người Việt: "Mái đình làng biển quê tôi - Bao 
năm đứng giữ đất trời phong ba - Tâm hồn người Việt bao la - Gửi vào nỗi nhớ quê nhà yêu 
thương - Bổng trầm cung nhớ cung thương - Hằn sâu nét khắc tâm hồn Việt Nam" 

Chương trình khai mạc Festival Biển 2019 
Chương trình sắp đặt không gian nghệ thuật và âm nhạc tương tác (thời lượng dự kiến: 

90 phút), gồm hai phần: Phần nghi lễ và Chương trình nghệ thuật. 
Trong chương trình nghệ thuật có hai chương: Khánh Hòa - tinh hoa hội tụ và Nha Trang 

- sắc màu của biển. 

https://cdn.tuoitre.vn/2019/4/26/20190425-nguyen-kieu-nga-img0076-1-15562485740491169465761.jpg
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Chương I: Khánh Hòa - tinh hoa hội tụ 
1- Biển hát tình ca: sáng tác mới của NS Hình Phước Liên 
2- Hoạt cảnh múa Huyền thoại xứ Trầm Hương - Thánh Mẫu Thiên Y A Na 
3- Rock: Hò Bá Trạo - Lý kéo chài 
4- Ca khúc mới "Khánh Hòa - Quê mẹ yêu thương" dựa trên âm hưởng dân ca Bài chòi. 

Âm nhạc: Hình Phước Long 
5- Ca khúc Mái đình làng Biển. Âm nhạc: Nguyễn Cường 
6- Sức sống Trường Sa - Nơi đảo xa - Gần lắm Trường Sa 
Chương II: Nha Trang- sắc màu của biển 
1- Trình diễn bộ sưu tập Hải trình Paracel: (Trên nền các ca khúc: Biển hát chiều nay - 

Phố Biển. Âm nhạc: Hồng Đăng - Thanh Tùng) 
Bộ sưu tập áo dài thời kỳ lập địa đến đầu thế kỷ XX: Mô tả con đường gốm sứ giao 

thương trên biển Đông (10 mẫu). Bộ sưu tập áo dài sắc màu đại dương: Mô tả sự hình thành 
các hải lưu và bản đồ hàng hải quốc tế trên Thái Bình Dương, đặc biệt là chủ quyền biển Đông 
của Việt Nam (10 mẫu) 

2- Remix Liên khúc hát múa: Ru em bằng tiếng sóng - Biển hát lời anh ca - Bay qua Biển 
Đông 

3- Vũ khúc samba: Về đây Nha Trang. Sáng tác mới: Hình Phước Liên 
(Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1) 
* Chương I của chương trình có tên "Khánh Hòa - tinh hoa hội tụ", vậy những giá 

trị văn hóa truyền thống và đời sống người dân Khánh Hòa sẽ được thể hiện ra sao? 
Bà Nguyễn Kiều Nga: Trong chương trình, chúng tôi chọn lọc và đưa vào sử thi về 

Huyền thoại xứ Trầm Hương và Thánh Mẫu Thiên Y A Na, lễ hội Cầu Ngư, nghệ thuật bài 
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chòi... Chúng tôi cũng hết sức chú trọng thể hiện hình ảnh thường nhật của cư dân miền biển 
Khánh Hòa như hình ảnh các diêm dân trong trang phục lao động trên ruộng muối, cảnh làng 
chài thuyền thúng, cảnh gánh cá ở cầu tàu và các nghề thủ công. Đặc biệt, chúng tôi tái hiện 
một hình ảnh huyện đảo Trường Sa với sức sống mới, có hoạt cảnh trẻ em mặc đồng phục đạp 
xe đạp tới lớp học trên đảo, cư dân trên đảo đi chào cờ đầu tuần, các chiến sĩ hải quân canh giữ 
chủ quyền biển đảo,… 

* Đưa nghệ thuật dân gian lên sân khấu hiện đại được thực hiện như thế nào thưa 
bà? 

Bà Nguyễn Kiều Nga: Chúng tôi có những thực cảnh để đưa cả nghệ nhân, diễn viên 
quần chúng lên sân khấu để thể hiện lễ hội Cầu Ngư, nghệ thuật bài chòi, hòa quyện với tổng 
thể chương trình âm nhạc, ánh sáng hiện đại, ví dụ: Hò Bá Trạo, Lý kéo chài sẽ được "rock 
hóa". 

* Xin cảm ơn bà? 
Ê kíp thực hiện 
Tổng đạo diễn: NS Huy Tuấn 
Phó tổng đạo diễn: Nguyễn Kiều Nga 
Tổng biên đạo: NSƯT Tuyết Minh 
Đạo diễn hình ảnh: Nguyễn Xuân Phương 
Đạo diễn ánh sáng: Long Linghting 
 

071. Đình Cương. Nha Trang – Khánh Hòa tìm “Sứ giả du lịch”/ Đình Cương //Báo 
Tuổi trẻ. - Ngày 26 tháng 4. - Năm 2019. - Số 107 (9360). - Tr. 3. - Chuyên trang Khánh 
Hòa.  
Nội dung chính: 

Ngày 24-4, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản tổ chức cuộc -thi "Sứ giả du lịch 
Nha Trang - Khánh Hòa". 

Cuộc thi nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia năm 2019, Nha Trang - Sắc màu của 
biển và tìm ra những gương mặt có năng khiếu nói trước công chúng để giới thiệu về vẻ đẹp 
địa phương. Cuộc thi do Đài Phát thanh và truyền hình Khánh Hòa tổ chức. Từ ngày 19-5 đến 
29-6 cuộc thi sẽ lần lượt diễn ra các vòng: sơ tuyển, studio, bán kết và đêm chung kết được 
phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình KRT và kênh Youtobe Nha Trang Travel. Nội dung 
thi yêu cầu thí sinh trình bày, giới thiệu về những hiểu biết của mình về vẻ đẹp của Nha Trang 
- Khánh Hòa đến công chúng để xứng đáng là "Sứ giả du lịch" Nha Trang- Khánh Hòa. Đối 
tượng tham gia là các công dân sinh sống, học tập và làm việc tại Khánh Hòa và các địa 
phương lân cận.Tuổi các thí sinh từ 18 đến 30. Để nộp hồ sơ dự tuyển thí sinh có thể gửi về đài 
Phát thanh và Truyền hình tỉnh hoặc nộp trực tuyến qua fanpage: Truyền hình Khánh Hòa. 

 
 

THÔNG TIN NHANH QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG 
 
 
072. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Báo Nhân dân. – Ngày 2 tháng 4. - Năm 
2019.. – Số 23180. – Tr.7. 
Nội dung chính:  
 Phía đầu đường vào thôn Phước Thủy, nơi tiếp giáp với Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã 
Phước Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) có cột bê-tông của cổng chào bị đổ nghiêng. Đề 
nghị chính quyền, cơ quan chức năng liên quan chỉ đạo kiểm tra, xử lý... 
  



* Thư mục Khánh Hòa qua báo Trung ương tháng 04/2019. 

67 

073. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Báo Nhân dân. – Ngày 6 tháng 4. - Năm 
2019.. – Số 23184. – Tr.7. 
Nội dung chính:  
 Mặc dù có biển cấm, nhưng nhiều người vẫn tùy tiện đỗ xe ô-tô phía trước nhà số 2, 
đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang, Khánh Hòa) gây ùn tắc giao 
thông. Đề nghị chính quyền, cơ quan chức năng liên quan chỉ đạo kiểm tra, xử lý... 
 
074. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Báo Nhân dân. – Ngày 13 tháng 4. - Năm 
2019.. – Số 23191. – Tr.7. 
Nội dung chính:  
 Trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn qua thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha 
Trang (Khánh Hòa) bị hộ kinh doanh phế liệu lấn chiếm để hàng hoá  gây cản trở và nguy 
hiểm cho người đi đường. Đề nghị chính quyền, cơ quan chức năng liên quan chỉ đạo kiểm 
tra, xử lý... 
 
 
 

Chịu trách nhiệm nội dung 
Phan Thị Kim Hạnh – Phó Giám đốc phụ trách 

 
Chịu trách nhiệm thực hiện 
Phòng Thông tin - Thư mục 
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	Trung tướng Đỗ Căn biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn tỉnh Khánh Hoà đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, không ngừng chăm lo cho NCC khi 100% thương, bệnh binh nặng trên 81% được hỗ trợ kinh phí xây tặng nhà tình nghĩa; 100% gia đình NCC với cách mạng có mức sống bằng hoặc hơn mức sống trung bình của người dân nơi sinh sống... Trung tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: Cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, những năm qua Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm giải quyết dứt điểm những hồ sơ NCC còn tồn đọng sau chiến tranh. Riêng năm 2018, toàn quân thăm, tặng quà đối tượng chính sách, NCC với cách mạng với số tiền hơn 677 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 678 căn nhà tình nghĩa với số tiền 45 tỷ đồng...
	Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Quân uỷ Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Đỗ Căn đã trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu.
	Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 24-3-2019 có đăng bài "Nguy hiểm từ bức tường dự án khu biệt thự Marina Hill" phản ánh tình trạng từ tháng 10-2018, bức tường chắn xây sai giấy phép tại dự án khu biệt thự Marina Hill (dự án Đồi Xanh) thuộc xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ đe dọa đến cuộc sống của hơn 20 hộ dân sinh sống trong khu vực.
	Đầu tháng 4-2019, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã đi thăm, kiểm tra một số đảo, điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1. Đoàn công tác đánh giá cao sự nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trên đảo, nhất là việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
	Cùng với nhiệm vụ ngày đêm canh giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều năm trở lại đây, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam còn là những người bạn đồng hành, chỗ dựa tin cậy của bà con ngư dân trong vươn khơi, bám biển.
	Tận dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), Học viện Hải quân đã và đang tích cực triển khai xây dựng theo mô hình “Nhà trường thông minh”, phấn đấu đạt trình độ khu vực và quốc tế. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trò chuyện với Chuẩn đô đốc, PGS, TS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện Hải quân, xung quanh chủ đề này.
	Đoàn công tác số 5 năm 2019 gồm 55 kiều bào đến từ 19 quốc gia cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương vừa kết thúc chuyến thăm quân, dân trên 10 đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1/20 ở thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Đây là hoạt động thường niên dành cho kiều bào do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài-Bộ Ngoại giao phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức liên tục trong 8 năm qua. Trong chuyến công tác, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị dành cho báo chí cuộc trả lời phỏng vấn về chuyến hải trình nhiều ý nghĩa này.
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