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THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 
 
001. Gia Bình. Tặng quà cho đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 / Tin, ảnh: Gia Bình // 
Báo Thanh niên. - Ngày 19 tháng 5. - Năm 2019. - Số 139 (8548). - Tr. 19. 
Nội dung chính: 
 Ngày 18.5 Hiệp hội Hoa TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức lễ tiếp nhận quà và tiễn 
đoàn đại biểu của hiệp hội ra thăm, động viên, quân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà 
giàn DK1. Dịp này, Hiệp hội Hoa Đà Lạt đã vận động các thành viên hiệp hội đóng góp tiền 
mặt và các hiện vật như: hạt giống rau, giá thể trồng rau, cà phê, rau củ sấy, chuối laba, hoa 
tươi, trà atiso, xe đạp…với tổng giá trị trên 350 triệu động để tặng quân, dân ở đảo Trường 
Sa và nhà giàn DK1. 

 

 
002. Võ Ba – Thanh Bình. Đoàn hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” thăm 
Trường Sa / Võ Ba – Thanh Bình // Báo Thanh niên. - Ngày 21 tháng 5. - Năm 2019. - 
Số 141 (8550). - Tr. 10. 
Nội dung chính: 
 Chiều 20.5, đoàn đại biểu thanh niên tham gia Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê 
hương” do anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam làm 
trưởng đoàn đã lên tàu rời cảng Cam Ranh xuất phát đi thăm Trường Sa. 
 Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” là năm thứ 11 T.Ư Đoàn phối hợp với 
Bộ tư lệnh Quân chủng hải quân tổ chức đưa thanh niên tiêu biểu ra thăm, chia sẻ với các 
chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và 
người dân quần đảo Trường Sa. Tới dự lễ tiễn đoàn hành Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo 
quê hương” có Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải 
quân Việt Nam; Phó bí thư Thường trực tỉnh uỷ Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân; anh Nguyễn 
Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn. Đoàn đại biểu gồm 70 đại biểu là những gương mặt trẻ tiêu 
biểu trong các đối tượng: cán bộ Đoàn, Hội, doanh nhân trẻ, sinh viên, văn nghệ sĩ, y bác sĩ, 

https://thanhnien.vn/gioi-tre/phat-huy-truyen-thong-bao-ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-1056830.html
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trí thức trẻ, phóng viên báo chí… Trong đó có 10 đoàn viên, thanh niên được lựa chọn qua 
nộp hồ sơ thi tuyển với các công trình thiết thực hướng về biển, đảo quê hương. 
 

 
Các đại biểu tham gia hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” 

BA BÌNH 
 

 Trong hành trình lần thứ 11 này, T.Ư Đoàn mong muốn các đại biểu sẽ có những trải 
nghiệm sâu sắc về cuộc sống, nhiệm vụ của chiến sĩ, đồng bào đang ngày đêm bám biển 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, 
thông qua những hoạt động cụ thể như: Sinh hoạt theo các Trung đội, xem phim tài liệu về 
Hải quân nhân dân Việt Nam, dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trên biển, phát 
thanh trên tàu, cuộc thi viết “Khát vọng Trường Sa”, cuộc thi ảnh “Sức sống Trường Sa”, 
bình chọn danh hiệu “Bản lĩnh người trẻ tàu KN490...Ngoài ra, khi Đoàn Hành trình tới các 
điểm đảo trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/12 sẽ có những hoạt động xã hội như 
thăm, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao… để động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân 
dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống trên các đảo. 
 Hiện nay, tổng số tiền và quà tặng do các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quyên 
góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa gần 1,5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, 
hành trình lần này còn mang ra Trường Sa 120 máy làm mát không khí, quà tặng nhu yếu 
phẩm cho từng cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các đảo, Nhà giàn DK1, tổ chức 
chương trình Tết thiếu nhi cho thiếu niên, nhi đồng trên đảo Trường Sa Lớn, trồng 129 cây 
tra trên đảo Trường Sa Lớn nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Trong hành trình, Đoàn cũng sẽ tiếp tục kết hợp nắm tình hình thực tế, điều kiện sinh hoạt 
của quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1/12 để đề xuất hình thành các dự án hỗ 
trợ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao năng lực phòng thủ bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo của Tổ quốc. 
 Phát biểu tại buổi lễ xuất quân hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” thăm 
Trường Sa, Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh: “Trong những năm qua, hướng về biển đảo Tổ 
quốc, tổ chức Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam và nhiều lực lượng khác không chỉ góp công, góp sức 
bằng những công trình, phần việc cụ thể, mà quan trọng hơn là thông qua các hoạt động, 

https://thanhnien.vn/gioi-tre/doi-tuyen-bong-da-quoc-gia-ky-tang-ao-dau-gui-toi-quan-dao-truong-sa-1037593.html
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qua các Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đã góp phần lan tỏa, giáo dục lòng yêu 
nước, tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu biển đảo, tình yêu dành cho lực lượng hải quân nhân 
dân Việt Nam trong lòng nhân dân. Tham gia các hoạt động hướng về biển đảo, các Hành 
trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, mỗi đại biểu sẽ thấu hiểu được hơn về những khó khăn, 
vất vả, hy sinh của các chiến sĩ nơi đảo xa, hiểu hơn về biển đảo Tổ quốc mình, từ đó thêm 
trân quý và ý thức được trách nhiệm của bản thân trong bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển 
đảo thiêng liêng của Tổ quốc, biến tinh thần và ý thức đó thành những hành động, việc làm 
cụ thể thể hiện lòng yêu nước đúng cách và đầy sáng tạo của mình”. 
 
003. P. Linh. LĐLĐ Khánh Hòa: Nâng cao chất lượng tuyên truyền và tương tác trên 
mạng xã hội / P. Linh // Báo Lao động. - Ngày 7 tháng 5. - Năm 2019. - Số 102 (11258). 
- Tr. 4. 
Nội dung chính: 

Ngày 6.5, LĐLĐ Khánh Hòa tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh, tương 
tác trên mạng cho gần 50 CBCĐ là đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên tập san và website 
công đoàn Khánh Hòa tham gia lớp tập huấn. Chương trình tập huấn do các nhà báo có 
nhiều kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn.  

Trong một ngày, các học viên được thực hành kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh khi thực 
hiện phản ánh hoạt động công đoàn; định hướng tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook; 
kỹ năng thiết lập, tương tác trang mạng xã hội công đoàn… góp phần thực hiện nhiệm vụ tổ 
chức CĐ trong giai đoạn mới.  

Ông Nguyễn Hòa – Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa – cho biết, thực tế hiện nay, công tác 
tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động tổ chức công đoàn đang ngày càng phải 
được ưu tiên. Bản thân các công tác viên phải không ngừng cập nhật để hiệu quả tổ chức 
tiếp cận sâu rộng đến CNLĐ. 
 
004. P. Linh. LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa: Biểu dương 10 doanh nghiệp vì người lao động / 
P. Linh // Báo Lao động. - Ngày 13 tháng 5. - Năm 2019. - Số 107 (11263). - Tr. 5. 
Nội dung chính: 

Tại lễ phát động Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây MACĐ cho 11 
đoàn viên với tổng kinh phí 550 triệu đồng; trao 20 suất hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó 
khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tư vấn pháp luật trực tiếp cho trên 200 công 
nhân. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh biểu dương 10 doanh nghiệp vì NLĐ, tư vấn pháp luật cho trên 
200 công nhân. 
 
005. Thái Thịnh. Xe buýt Nha Trang ngưng chuyến vì tài xế đình công / Thái Thịnh // 
Báo Tuổi trẻ. - Ngày 17 tháng 5. - Năm 2019. - Số 128 (9381). - Tr. 8. 
Nội dung chính: 

Chiều 16-5, đoàn liên ngành của Sở LĐ -TBXH và Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đã có buổi 
làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang liên quan đến việc sáng 16-5, 
hàng loạt tuyến xe buýt Nha Trang - Vạn Giã - Tuy Hòa (Phú Yên) và tuyến Ninh Tây, Dốc 
Lết (Ninh Hòa) của công ty này ngưng chuyến, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.Số 
xe buýt ngưng hoạt động trong sáng 16-5 là 20 xe.  

Theo biên bản làm việc, các tài xế xe buýt cho rằng Công ty Quyết Thắng chưa thực 
hiện đúng Luật lao động gồm: Không ký hợp đồng lao động, thanh toán lương chưa đúng 
thời hạn theo hợp đồng, chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
bắt buộc cho người lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không có lý do… 
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Tại cuộc họp, lãnh đạo Công ty Quyết Thắng thống nhất với các ý kiến của tài xế nêu 
trên và hứa trả lương cho người lao động vào hôm nay (17-5). Đại diện các tài xế xe buýt 
cho biết hôm nay (17-5) họ sẽ làm việc, chạy xe buýt bình thường. Tuy nhiên, nếu công ty 
không trả lương, thực hiện đúng theo cam kết thì họ tiếp tục đình công.  

 
006. Nguyễn Chung. Hàng chục tài xế, nhân viên xe buýt đình công / Nguyễn Chung // 
Báo Thanh niên. - Ngày 17 tháng 5. - Năm 2019. - Số 137 (8544). - Tr. 6. 
Nội dung chính: 

Ngày 16.5, hàng chục tài xế, nhân viên bán vé xe buýt của Công ty TNHH Quyết 
Thắng Nha Trang tập trung tại trụ sở công ty đòi quyền lợi, vì cho rằng thời gian gần đây 
coogn ty chậm trả lương, nhiều người chưa dduwwocj đóng BHXH, BHYT… Việc tài xế 
đình công khiến một số tuyến xe buýt không đảm bảo biểu đồ chạy xe theo quy định. Sở 
GTVT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu doanh nghiệp đối thoại với nhân viên để có hướng giải 
quyết. 
 
007. Nhiệt Băng. Khánh Hòa: Phát hiện doanh nghiệp ký nhiều HĐLĐ có thời hạn 12 
tháng / Nhiệt Băng// Báo Lao động. - Ngày 23 tháng 5. - Năm 2019. - Số 116 (11272). - 
Tr. 5. 
Nội dung chính: 

Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện Công ty CP R.A.P (số 201, đường Hoàng 
Văn Thụ, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) ký chuỗi HĐLĐ với người lao 
động (ký liên tục nhiều HĐLĐ có thời hạn 12 tháng); không lập sổ quản lý lao động; trong 
HĐLĐ có thỏa thuận nội dung phụ cấp công việc trong bảng thanh toán tiền lương từ tháng 
1.2018 đến thời điểm thanh tra có chi cho người lao động khoản này thường xuyên trong 
mỗi kỳ trả lương nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội.  

Theo giải trình của doanh nghiệp gồm các khoản hỗ trợ tiền điện thoại, xăng xe đi lại 
giao dịch nhưng không ghi cụ thể vào HĐLĐ. 
 
 

THÔNG TIN AN NINH – TRẬT TỰ 
 
 
008. Cưỡng đoạt tài sản // Báo Nhân dân. - Ngày 5 tháng 5. - Năm 2019. - Số 23212. - 
Tr. 8. 
Nội dung chính: 
 Ngày 4-5, Trần Lê Nhất Tâm (29 tuổi) trú Phước Điền, Phước Đồng, Nha Trang 
(Khánh Hòa) và Phan Quốc Huy (23 tuổi) trú 50/23 Võ Thị Sáu, phường Phước Long, hẹn 
Nguyễn Thị Tuyết Trinh, 32 tuổi, trú phường Phước Hoà  tại quán cà-phê đường Trương 
Vĩnh Ký, phường Phước Long để chuộc lại xe Honda PCX, BS 79N2-354.16 của Trinh mà 
Tâm đã cưỡng đoạt vào ngày 29-4. Tâm viết sẵn một giấy cam kết thể hiện việc Trinh trả số 
tiền 40 triệu đồng và lấy lại xe, đồng thời rủ thêm Phạm Huỳnh Sang, 17 tuổi và Nguyễn 
Thành Công, 18 tuổi, cùng trú TP Nha Trang đi cùng. Khi Trinh đến, Tâm đưa cho Trinh ký 
giấy cam kết rồi nói Huy và Công mang xe đến. Trong lúc hai bên giao nhận xe bị Công an 
TP Nha Trang phát hiện, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tâm và 
Huy đã thừa nhận hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Công an thành phố đã bắt khẩn cấp đối với 
Trần Lê Nhất Tâm và Phan Quốc Huy về hành vi cưỡng đoạt tài sản; cho gia đình bảo lãnh 
Phạm Huỳnh Sang và Nguyễn Thành Công để củng cố hồ sơ chờ xử lý. 
  

mailto:?subject=D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20giao%20th%C3%B4ng%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i%20v%E1%BB%9Bi%20khu%20s%C3%A2n%20bay%20Nha%20Trang%20c%C5%A9:%20Th%C3%B4ng%20tho%C3%A1ng%20cho%20trung%20t%C3%A2m%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91&body=T%C3%B4i%20nghi%CC%83%20ba%CC%A3n%20se%CC%83%20quan%20t%C3%A2m%20%C4%91%C3%AA%CC%81n%20c%C3%A2u%20chuy%C3%AA%CC%A3n%20ma%CC%80%20t%C3%B4i%20ti%CC%80m%20th%C3%A2%CC%81y%20tr%C3%AAn%20MSN:%20D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20giao%20th%C3%B4ng%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i%20v%E1%BB%9Bi%20khu%20s%C3%A2n%20bay%20Nha%20Trang%20c%C5%A9:%20Th%C3%B4ng%20tho%C3%A1ng%20cho%20trung%20t%C3%A2m%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20http:%2f%2fa.msn.com%2f01%2fvi-vn%2fAABdysO%3focid%3dse
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009. Hoàng Văn. Đi tù vì chở gỗ lậu / Hoàng Văn // Báo Pháp Luật Việt Nam. - Ngày 5 
tháng 5. - Năm 2019. - Số 125 (7473). - Tr.16. 
Nội dung chính: 

TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo cho bị cáo Trần Duy Linh (SN 1992, 
trú thôn 4B, xã Hòa Tiến, huyện Krôg Păk, tỉnh Đăk Lăk) được hưởng 2 năm 6 tháng tù 
giam thành treo về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng về lâm sản. 

Theo hồ sơ, khoảng 9h ngày 30/3/2017 Linh điều khiển xe ô tô lưu thông trên Quốc lộ 
1A, hướng từ Nam ra Bắc, đến địa phận xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, 
do có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối 
hợp với trạm Cabhr sát giao thông Ninh Hòa yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, 
phát hiện trên xe ô tô chở 243 khúc gỗ xẻ hộp, Linh không xuất trình được giấy tờ chứng 
minh nguồn gốc gỗ hợp pháp. 

Tại cơ quan CSĐT, Linh khai nhận chở thuê số gỗ trên cho một người đàn ông tên 
Quang ở thành phố Buôn Ma Thuột. Sau đó, Linh thay đổi lời khai là số gỗ trên Linh nhận 
tại Doanh nghiệp tư nhân Toàn Nị. Tuy nhiên, khi Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành xác 
minh tại Doanh nghiệp tư nhân Toàn Nị thì số lượng gỗ, chủng loại gỗ mà Doanh nghiệp tư 
nhân Toàn Nị xuất bán là gỗ Sa Mu và tại địa chỉ số 85 Ywang thì không ai biết Linh. Do 
đó, Linh phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. 

 
010 .Nguyễn Chung. Cháy tại khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa / Nguyễn Chung // 
Báo Thanh niên. - Ngày 7 tháng 5. - Năm 2019. - Số 127 (8536). - Tr. 9: ảnh. 
Nội dung chính: 
 

 
Tòa nhà bị ám khói đen sau hỏa hoạn            Ảnh: Nguyễn Chung 

 
Chiều ngày 6.5, một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp 

Mường Thanh Khánh Hòa (cao 40 tầng ở đầu cầu Trần Phú, TP.Nha Trang).Thời điểm trên, 
lửa cùng khói đen bùng lên tại một căn hộ ở tầng 10 của tòa nhà. Khói đen nhanh chóng lan 
ra ngoài, cuồn cuộn bốc lên, khiến nhiều người hoảng hốt. Nhận được tin báo, lực lượng 
phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện  trường dập lửa. Đám 
cháy nhanh chóng được khống chế. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều đồ 
đạc tại tầng 10 bị hư hỏng.Tường của khách sạn bị khói ám đen. Nguyên nhân vụ việc đang 
được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 
 
011. Mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép // Báo Nhân dân. - Ngày 9 tháng 5. - 
Năm 2019. - Số 23216. - Tr. 7. 

https://thanhnien.vn/thoi-su/ha-noi-hoa-hoan-thieu-rui-2-kho-hang-cong-ty-duoc-luc-rang-sang-1073300.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/cuu-5-nguoi-trung-quoc-mac-ket-trong-dam-chay-khach-san-o-ha-long-1063222.html


* Thư mục Khánh Hòa qua báo Trung ương tháng 05/2019. 

6 

Nội dung chính: 
 Ngày 8-5, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, phát hiện Bùi Văn Vương 
(SN 1993, người địa phương), có hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có 
giấy phép trên mạng xã hội cho nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Vương 
khai nhận số vũ khí, công cụ thô sơ Vương rao bán là của Nguyễn Phụ Tiến (SN 1992) 
người địa phương, Vương chỉ là người giao hàng. Kiểm tra nhà Nguyễn Phụ Tiến (Tiến 
không có mặt ở nhà) phát hiện: 34 bình xịt hơi cay các loại; 15 dụng cụ chích điện; bảy súng 
bắn đạn bi, bảy súng điện; sáu viên đạn súng điện; 210 đao, kiếm các loại...Qua làm việc với 
Bùi Thị Kim Liên (SN 1992, vợ của Tiến), được biết số vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ nêu 
trên là do Tiến mua về để bán kiếm lời. Công an TP Nha Trang đã tạm giữ số đồ vật, cho 
gia đình bảo lãnh Bùi Văn Vương và đang truy tìm Tiến để củng cố hồ sơ, xử lý. 
 
012. Điều tra vụ đe dọa để đòi nợ // Báo Nhân dân. - Ngày 16 tháng 5. - Năm 2019. - Số 
23223. - Tr. 8. 
Nội dung chính: 
 Ngày 15-5, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang điều tra vụ người dân bị các 
đối tượng cho vay nặng lãi đe dọa. Theo đó, hồi 17 giờ 30 phút ngày 13-5, anh Mai Xuân 
T., 37 tuổi, người địa phương, đến Công an TP Nha Trang trình báo, khoảng đầu năm 2019, 
vợ anh T là chị Nguyễn Thị Ngọc Tr., 35 tuổi có vay của hai nam thanh niên tên Tuấn và 
Tình (chưa rõ lai lịch) số tiền 20 triệu đồng. Đến ngày 9-5, do áp lực trả nợ với số tiền lên 
đến 570 triệu đồng cho nên chị Tr đã nhảy cầu Phong Châu, xã Vĩnh Thái, tự tự nhưng được 
người dân cứu, đưa vào Bệnh viện tỉnh điều trị (hiện chị Tr đã xuất viện). Qua làm việc với 
anh T được biết, gần đây hai đối tượng Tuấn và Tình liên tục gọi điện cho anh T đe dọa nếu 
không trả tiền sẽ giết cả gia đình. 
 
013. Hoàng Văn. Bán ma túy để kiếm lời 2X đi tù 7 năm / Hoàng Văn // Báo Pháp luật 
Việt Nam. - Ngày 19 tháng 5. - Năm 2019. - Số 139 (7487). - Tr. 16. 
Nội dung chính: 

Đó là bị cáo Đoàn Ngọc Đỏ (SN 2000, trú thôn Ninh Điền, Ninh Thọ, TX Ninh Hòa) 
vừa bị TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất 
ma túy. 

Theo cáo trạng, khoảng 19h45 ngày 23/2/2019 tại khu vực ngã ba đường 2/4 và đường 
Lang Liêu, phường Vĩnh Phước, Công an TP Nha Trang bắt quả tang Đỏ đang bán cho Lê 
Trọng Tài 1 ống nhựa bên trong chứa chất tinh thể màu trắng với giá 900.000 đồng. Đỏ và 
Tài khai nhận: khoảng 19h30 cùng ngày, Tài gọi điện thoại cho Đỏ hỏi mua 1 chấm ma túy 
“khay” với giá 900.000 đồng, Đỏ đồng ý và hẹn Tài đến ngã ba đường 2-4 giao đường Lang 
Liêu để mua bán thì bị bắt. Trước đó, khoảng 19h ngày 22/2/2019 cũng tại khu vực này, Đỏ 
đã bán cho Tài 2 viên “thuốc lắc” và 1 chấm ma túy “khay” với giá 1,6 triệu đồng. 

Về nguồn gốc số ma túy có để bán, Đỏ khai khoảng 18h ngày 22/2/2019 Đỏ mua 2 
viên “thuốc lắc” và 2 chấm ma túy “ khay” của một người thanh niên tên An tại khu vực 
quán Karaoke Luxury địa chỉ 25 Vân Đồn, Nha Trang với giá 1,9 triệu đồng để bán kiếm 
lời. 
 
014. Phan Lê. Chú rể bị điện giật tử vong trong ngày cưới / Phan Lê // Báo Thanh 
niên. - Ngày 24 tháng 5. - Năm 2019. - Số 144 (8553). - Tr. 9. 
Nội dung chính: 
 Ngày 23.5, lãnh đạo UBND xã Ninh Sim (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa), cho biết trên 
địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến một người tử vong. Theo đó, ngày 23.5, gia đình anh 

https://thanhnien.vn/thoi-su/vu-4-nguoi-bi-dien-giat-chet-khi-dung-cot-vien-thong-cong-an-dieu-tra-trach-nhiem-cac-ben-lien-quan-1017722.html


* Thư mục Khánh Hòa qua báo Trung ương tháng 05/2019. 

7 

T.N.T. (25 tuổi, trú thôn Tân Lập, xã Ninh Sim) tổ chức lễ cưới cho anh T. tại nhà. Dự kiến 
8 giờ 30 ngày 23.5 sẽ đi đón dâu. Khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, gia đình phát hiện rạp cưới bị 
đổ một phần do trời mưa lớn trước đó. Thấy vậy, chú rể T. và một số người thân cùng nhau 
ra khiêng dựng lại rạp. Không may, rạp cưới vướng vào dây điện khiến 6 người bị điện giật, 
trong đó 3 người được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Riêng chú rể T. tử vong. Chiều cùng 
ngày (23.5), lãnh đạo xã Ninh Sim đã tới thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân.  
 
 

THÔNG TIN KINH TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT 
 

 
015. Đình Cương. Thêm chuyến bay thẳng Bangkok - Cam Ranh / Đình Cương // Báo 
Tuổi trẻ. - Ngày 2 tháng 5. - Năm 2019. - Số 113 (9366). - Tr. 6: ảnh.  
Nội dung chính: 

Sáng 1-5, chuyến bay số hiệu FD647 từ Bangkok (Thái Lan) đáp xuống sân bay Cam 
Ranh (Khánh Hòa). Đây là đường bay thẳng thứ 2 từ Bangkok đến cảng hàng không quốc tế 
Cam Ranh. 

 
Du khách từ Thái Lan xuống sân bay Cam Ranh sáng 1-5 theo chuyến bay thẳng mới. 

Ảnh: Đình Cương 
 
Đường bay Bangkok - Cam Ranh do Hãng hàng không Air Asia khai thác sẽ có 4 

chuyến khứ hồi/tuần. Các chuyến bay xuất phát tại sân bay Cam Ranh lúc 10h30, đến 
Bangkok lúc 12h15. Chiều ngược lại, hành khách xuất phát tại Bangkok lúc 8h15 và đến sân 
bay Cam Ranh lúc 10h. 

Trước đó, vào cuối tháng 1, đường bay Cam Ranh - Bangkok cũng đã lần đầu tiên 
được Hãng Bangkok Airways khai thác, với tần suất 4 chuyến/tuần. Khi chưa có tuyến bay 
thẳng, khách từ Khánh Hòa đi Bangkok phải quá cảnh ở TP.HCM, hoặc bay theo hình thức 
thuê bao chuyến bay (charter). 

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, việc các hãng hàng không mở đường bay Cam 
Ranh - Bangkok sẽ giúp người dân Khánh Hòa và các tỉnh lân cận đi du lịch ở Thái Lan dễ 
hơn, đồng thời đường bay này cũng góp phần đưa khách du lịch Thái Lan đến với Khánh 
Hòa nhiều hơn. 

https://thanhnien.vn/thoi-su/xe-ruoc-dau-gap-nan-o-quang-nam-13-nguoi-chet-giam-dinh-ky-thuat-tim-nguyen-nhan-988752.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/mot-thanh-nien-bi-dien-giat-tu-vong-khi-dang-thi-cong-nha-tien-che-1010810.html
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016. X. Ngọc. Khánh Hòa gỡ lệnh cấm giao dịch đất ở Bắc Vân phong / X. Ngọc// Báo 
Pháp luật Việt Nam. - Ngày 6 tháng 5. - Năm 2019. - Số 126 (7474). - Tr.6. 
Nội dung chính: 

UBND Khánh Hòa vừa có văn bản cho phép tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ chuyển 
quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa theo các quy định của Luật Đất 
đai tại Bắc Vân Phong (huyện Vạn Ninh), sau một năm tạm dừng chuyển nhượng. 

Tỉnh Khánh Hòa giao huyện Vạn Ninh, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong giải quyết 
các hồ sơ đất đai trên địa bàn huyện. Ngoài ra, địa phương phải tăng cường công tác quản 
lý, tránh tình trạng đầu cơ đất và chuyển đổi sai mục đích. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu 
UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực của văn bản cấm giao dịch bất động sản tại huyện Vạn Ninh. 

Trước đó, tháng 5/2018, UBND Khánh Hòa ra văn bản ngưng chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất; tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất ở huyện Vạn Ninh trong thời gian chờ Quốc 
hội thông qua Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Phong. 

Động thái này của tỉnh nhằm siết chặt tình trạng nhiều hecta đất đồi bị đào bới, san 
lấp, cây cối vốn xanh tươi bị chặt hạ, đốt bỏ để làm mặt bàng phục vụ mua bán bất động sản 
và thổi giá đất Vân Phong. 

 
017. Phan Lê. Đất ở Bắc Vân Phong được giao dịch trở lại / Phan Lê // Báo Thanh 
niên. - Ngày 6 tháng 5. - Năm 2019. - Số 126 (8535). - Tr. Nhịp sống Nam Trung Bộ: 
ảnh. 
Nội dung chính: 

Sau một năm bị “ách”, đất ở Bắc vân Phong sẽ được giao dịch trở lại, bởi UBND tỉnh 
Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận về giải quyết vướng mắc khi tiếp nhận và giải quyết 
hồ sơ thủ tục đất đai trên địa bàn Huyện Vạn Ninh.  

 

 
Một góc vịnh Vân Phong (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)        Ảnh: Phan Lê 
 
Cuối năm 2017 đầu năm 2018, khi có thông tin huyện Vạn Ninh sẽ trở thành đặc 

khu hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong, nơi đây đã xảy ra hiện tượng sốt đất; giá đất 



* Thư mục Khánh Hòa qua báo Trung ương tháng 05/2019. 

9 

“quay cuồng” và giao dịch đất đai tăng đột biến. Có thời điểm giá đất ở Vạn Ninh đã bị 
đẩy lên cao gấp hàng chục lần giá trị thật nhưng hoạt động mua bán, sang nhượng vẫn 
rầm rộ. Giữa tháng 4.2018, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về tình hình quản lý, sử 
dụng đất đai trên địa bàn, lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh cho biết lúc đó không chỉ 
xẩy ra hiện tượng sốt đất, mà tình hình lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, phá 
rừng…diễn biến phức tạp, tập trung tại các xã Vạn Thạnh, Vạn thọ, Vạn Hưng. Trước 
tình hình trên, ngày 9.5.2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản 4391/UBND - XDNĐ 
chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh phối hợp các sở ngành tăng cường công tác quản lý đất đai, 
trong đó có việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, tách 
thửa. 

Ông Võ Lục Phẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, trước thời điểm sốt 
đất việc UBND tỉnh “lệnh” tạm dừng giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai là hợp lý. 
Tuy nhiên hiện nay, Quốc hội chưa thông qua Luật Đặc khu; đất đai tại vạn Ninh cũng đã 
hết “sốt”, thời gian qua, công tác quản lý đất đai ở địa phương cũng được tăng cường, hiện 
đã ổn định. Vì vậy, UBND huyện đã có công văn đề nghị UBND tỉnh, Sở TN-MT Khánh 
Hòa cho phép huyện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất trở lại. Thực 
tế trong thời gian văn bản 4391/UBND - XDNĐ có hiệu lực, nhiều người dân có nhu cầu 
chính đáng, muốn chuyển quyền sử dụng hoặc chuyển đổi mục đích đất để xây nhà, tách 
thửa…đều không được giải quyết nên gặp nhiều khó khăn. 

Sau nhiều cuộc họp, mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo kết luận về giải 
quyết vướng mắc khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai trên địa bàn huyện Vạn 
Ninh. 

Theo đó, thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chấm dứt hiệu lực của văn 
bản 4391/UBND – XDNĐ ngày 9.5.2018 theo ý kiến đề xuất của các thành viên dự họp; 
giao UBND huyện Vạn Ninh và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong giải quyết các hồ sơ 
đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh theo đúng trình tự pháp luật. Trong quá trình thực hiện 
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện Vạn Ninh thường xuyên theo giõi tình 
hình biến động đất đai để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết, tránh để tình 
trạng đầu cơ đất đai như thời gian qua.  

Ông Trần Xuân Tây, Chánh Văn phòng Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa, cho biết sở này 
đang phối hợp với Sở Tư Pháp và các cơ quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh văn bản 
chấm dứt hiệu lực của văn bản 4391/UBND - XDNĐ; báo cáo trước ngày 10.5 theo chỉ đạo 
của UBND tỉnh.  
 
018. Phan Lê. Nha Trang phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Festival Biển / Phan 
Lê // Báo Thanh niên. - Ngày 6 tháng 5. - Năm 2019. - Số 126 (8535). - Tr. Nhịp sống 
Nam Trung Bộ: ảnh. 
Nội dung chính: 

UBND TP. Nha Trang vừa ban hành quyết định phân luồng giao thông tạm thời phục 
vụ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019. 
 Đáng chú ý, tuyến đường ven biển Trần Phú (ảnh) sẽ có nhiều thời gian bị cấm lưu 
thông 2 chiều trên đường Trần Phú ( đoạn đường Lê Thánh Tôn đến đường Nguyễn Thị 
Minh Khai) từ 18 giờ - 4 giờ hôm sau các ngày 8,9,10.5; từ 23 giờ - 4 giờ hôm sau các ngày 
11, 12,13.5; từ 7 giờ 30 - 9 giờ ngày 31.5. Trong thời gian diễn ra lễ khai mạc, lễ bế mạc, 
chương trình nghệ thuật Biển, đảo Việt Nam; đại nhạc hội thế giới muôn màu ( từ 15-23 giờ 
các ngày 11,12,13,14.5), cấm tất cả các phương tiện lưu thông 2 chiều trên đường Trần Phú 
đoạn đường từ đường Nguyễn Chánh đến đường Biệt Thự.  
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019. Đình Cương. Khai thác đường băng số 2 sân bay Cam Ranh / Đình Cương // Báo 
Tuổi trẻ. - Ngày 8 tháng 5. - Năm 2019. - Số 119 (9372). - Tr. 7: ảnh. 
Nội dung chính: 

 

 
Đường băng số 2 sân bay Cam Ranh đáp ứng khai thác các loại máy bay cỡ lớn 

  Ảnh: Đình Cương 
 
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ như trên. Cụ 

thể, tỉnh đề nghị giao Bộ GTVT tiếp nhận việc quản lý, khai thác các hạng mục công trình 
của dự án đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Theo kiến nghị của 
tỉnh, việc sớm đưa vào khai thác đường bay số 2, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. 
Theo kiến nghị của tỉnh, việc sớm đưa vào khai thác đường bay số 2 thay thế cho đường bay 
số 1 hiện đã xuống cấp là cấp thiết và tránh lãng phí tài sản công.  
 Sau khi “nổi tiếng” với việc máy bay Vietnam Airlines đáp nhầm đường băng, ngày 
7-5, ông Phạm Văn Hòa, Trưởng phòng quản lý dự án 1 – Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu 
tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho biết sẽ đưa vào khai thác đường 
băng số 2 thuộc Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trong tháng 5-2019. Hiện chỉ còn giai 
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đoạn 2B sẽ triển khai sau khi đưa vào khai thác đường cất hạ cánh số 2. Ban quản lý dự án 
kiến nghị sớm đưa vào khai thác đường bay mới để hoàn tất các hạng mục công trình đường 
cất cánh số 2 và sân đỗ số 1 đã hoàn thành và đủ điều kiện khai thác. 
 
020. Nhiệt Băng. Vụ vỡ hồ bơi vô cực khiến 4 người chết ở Khánh Hòa: Bố trí tái định 
cư bằng quỹ nhà ở xã hội / Nhiệt Băng // Báo Lao động. - Ngày 10 tháng 5. - Năm 2019. 
- Số 105 (11261). - Tr. 4. 
Nội dung chính: 
 Ngày 8.5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ giao Sở Xây dựng nghiên cứu, xem xét 
tham mưu theo hướng bố trí tái định cư bằng quỹ nhà ở xã hội cho các hộ dân có nhà bị ảnh 
hưởng trong vụ vỡ hồ bơi vô cực khiến 4 người trong một gia đình giáo viên tử vong, 10 
ngôi nhà bị vùi lấp (xảy ra vào ngày 18.11.2018). 

Theo UBND tỉnh, vừa qua, Công ty TNHH Đầu tư – Phát triển Thanh Châu, chủ đầu 
tư dự án, đã đồng ý hỗ trợ tiền xay nhà cho 7 hộ dân bị ảnh hưởng (210 triệu đồng/hộ). Theo 
báo cáo của chủ đầu tư cho cơ quan cảnh sát điều tra, họ đã thực hiện việc khắc phục hậu 
quả cho 9 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất tại khu vực giáp ranh dự án (tổ 1, Hòa Tây, 
phường Vĩnh Hòa) với số tiền hỗ trợ là hơn 4,4 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ cho gia đình có 
người thiệt mạng (4 người trong một gia đình giáo viên) là 2 tỉ đồng. 

Báo cáo của UBND TP.Nha Trang cho hay, chủ đầu tư đã hoàn thành việc chi trả tiền 
hỗ trợ cho các hộ dân, nhưng trình bày rõ quan điểm là chỉ hỗ trợ tiền xây nhà cho các hộ 
dân, không đồng ý bố trí tái định cư cho các hộ dân vào trong dự án khu nhà ở cao cấp 
Hoàng Phú. 

Sau khi vụ vỡ hồ bơi vô cực xảy ra, Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra dự án và phát 
triển Công ty Thanh Châu có nhiều vi phạm như không gửi cơ quan chuyên môn có thẩm 
quyền về xây dựng thẩm định thiết kế theo quy định; tổ chức thi công xây dựng công trình 
cơ sở hạ tầng tại dự án và công trình nhà hàng tại ô số 6 (dịch vụ đa năng) không có giấy 
phép xây dựng, thiếu biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công; không thực hiện 
công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở cao cấp Hoàng 
Phú đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Do đó, Sở Xây dựng đã xử lý vi 
phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm nêu trên. 

Cho rằng có đủ cơ sở kết luận chủ đầu tư dự án khu dân cư cao cấp Hoàng Phú 
(phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) đã thi công trái phép, vi phạm nghiêm trọng 
các quy định về xây dựng dẫn đến sạt vỡ hồ bơi đang thi công, ngày 11.12.2018, 7 hộ dân 
có nhà bị thiệt hại ký đơn tố giác, đề nghị VKSND tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh 
Khánh Hòa khởi tố vụ án hình sự. 

 
021. Thái Thịnh. Dự án giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang cũ: Thông 
thoáng cho trung tâm thành phố / Thái Thịnh // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 11 tháng 5. - 
Năm 2019. - Số 122 (9375). - Tr. 2,3: ảnh. - Chuyên trang Khánh Hòa. 
Nội dung chính: 

Dự án tuyến đường, các nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang với 11 “mắt 
xích” trọng điểm, được kỳ vọng là sẽ giải tỏa áp lực về xe cộ, thúc đẩy Nha Trang rộng 
đường phát triển. 

Theo ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh 
Hòa, đặc điểm của Nha Trang là thành phố trải dài dọc theo bờ biển và hơn 75% dân số 
thành phố sống tập trung tại khu trung tâm. Nha Trang lại là một trong những thành phố có 
sức hút khách du lịch rất mạnh. Việc gia tăng du khách đến Nha Trang, kết hợp đặc thù về 
địa lý hành chính, dân cư của thành phố, làm cho cơ sở hạ tầng giao thông bị quá tải, gây 
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ách tắc đường sá. Đặc biệt, trong các ngày lễ, tết và các ngày nghỉ cuối tuần, các tuyến 
đường khu vực trung tâm thành phố gần như bị tê liệt, rối loạn. 

 

© 
Đường mới nối từ 86 Trần Phú vào khu sân bay Nha Trang cũ- Ảnh: VĂN NGUYỄN 

 
“Dự án góp phần quan trọng để thành phố phát triển không gian, kiến trúc đô thị 

theo quy hoạch đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời, 
hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển để Nha Trang đảm 
bảo được vai trò đô thị trung tâm, đô thị hạt nhân, thúc đẩy quá trình đô thị hóa toàn 
tỉnh Khánh Hòa”.  

Ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa 
 
Thông suốt khu đô thị mới Tây - Nam 
Ông Nhân cho rằng, ngoài nguyên nhân khách du lịch tăng nhanh và đột biến, nguyên 

nhân chính là kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, không thông suốt (bị che chặn) và 
chưa hợp lý. 

Cụ thể, giao thông trục Bắc - Nam của thành phố Nha Trang hiện hữu bị chia cắt thành 
hai nửa phía Bắc và phía Nam bởi sân bay Nha Trang. Hệ thống giao thông trục Bắc - Nam 
thành phố chỉ được nối với nhau thông qua đường Trần Phú và đường Lê Hồng Phong, đây 
là tuyến đường chính và đưa đón khánh du lịch đến các khu du lịch (Vinpearl, Hòn Tằm, Trí 
Nguyên…) thông qua cảng Nha Trang tham quan du lịch tuyến biển đảo. Hiện tại, hai tuyến 
đường này thường xuyên bị tắc nghẽn, nhất là các ngày nghỉ lễ, cuối tuần. 

Giải quyết ngập nước cho thành phố 
Đối với hệ thống thoát nước mưa, nước thải của dự án, mỗi nút giao thông sẽ có giải 

pháp và thiết kế riêng. Hướng thoát nước chủ yếu dựa vào hướng dốc đường giao thông và 
phù hợp với hướng thoát nước theo đề án kiểm tra, tính toán khớp với hướng thoát nước 
mưa phía Tây Lê Hồng Phong và khu sân bay Nha Trang. Hướng thoát chính là tập trung 
nước thải về đường cống thoát nước thải chính trên đường số 4 dẫn về trạm xử lý thuộc dự 
án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải - tiểu dự án TP Nha Trang. 

Theo Đồ án quy hoạch khu vực và hồ sơ dự án, khu sân bay Nha Trang cũ đã được 
quy hoạch thành khu trung tâm mới - cực phát triển đô thị cửa ngõ phía Tây Nam TP. Nha 
Trang, kết nối phần đô thị phía Bắc - Nam, đảm bảo hệ thống giao thông, liên kết thông suốt 
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toàn bộ khu vực. Giải quyết ách tắc, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng cao của 
thành phố.Từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực theo quy hoạch được duyệt. 

 

 
 Nút giao thông N3 kết nối đường QH22 khu Tây Lê Hông Phong 

vào sân bay Nha Trang (cũ) - Ảnh N.K. 
 
Hệ thống giao thông trên địa bàn TP. Nha Trang đang được phát triển rất mạnh, đặc 

biệt là mạng lưới đường giao thông của các khu đô thị mới phía Tây Lê Hồng Phong đang 
được triển khai xây dựng đồng bộ với các dự án Hà Quang Khu 1,VCN Phước Long, Khu 
dân cư số 2 Lê Hồng Phong, khu tái định cư Lê Hồng Phong 3, Khu đô thị Phước Long, khu 
đô thị An Bình Tân. Khu sân bay Nha Trang cũ sau khi xây dựng thành khu đô thị mới sẽ 
trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch… hấp dẫn khách du lịch, công ty, 
tổ chức quốc tế đến du lịch, làm việc. Từ đó, sẽ tăng lưu lượng các phương tiện giao thông 
trong khu vực cũng như trên địa bàn thành phố. Do vậy, việc xây dựng các tuyến đường, các 
nút giao thông kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khung khu vực sân bay với hạ tầng xung 
quanh khu vực dự án, gắn kết hài hòa hợp lý với các dự án quy hoạch cận kề, đảm bảo hệ 
thống giao thông liên kết thông suốt toàn bộ khu vực. Dự án sau khi hoàn thành tuy không 
trực tiếp tạo ra các giá trị vật chất có thể đo đếm được chính xác, nhưng lợi ích về mặt kinh 
tế của nó thể hiện qua việc kết nối mạng lưới giao thông trong toàn bộ tổng thể khu vực Tây 
Nam TP. Nha Trang. 

Tạo diện mạo mới cho thành phố 
Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết 

nối với các khu sân bay Nha Trang nằm rải rác xung quanh khu sân bay cũ, thuộc địa giới 
hành chính phường Lộc Thọ, Tân Lập, Phước Hải, Phước Long được giới hạn: Phía Bắc 
giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai, phía Nam giáp đường Hoàng Diệu và đường Nguyễn 
Thị Định, phía Đông giáp đường Trần Phú, phía Tây giáp đường Lê Hồng Phong. Theo đó, 
các vị trí kết nối từ nút giao thông N2 đến nút giao thông N15, hiện trạng sử dụng đất là tất 
cả các nút giao thông kết nối từ khu sân bay cũ và các đường hiện hữu, trong đó có một 
phần đất của khu sân bay cũ trước kia chịu sự kiểm soát của quân đội, phần còn lại là đất 
của người dân và đường giao thông. 

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, cho biết về hiệu quả xã 
hội, sau khi khu sân bay cũ xây dựng xong sẽ tạo thành một khu Trung tâm thương mại - 
dịch vụ - tài chính - du lịch với các chức năng hỗn hợp, hiện đại, đồng bộ, nâng cao chất 
lượng sống và tạo dựng hình ảnh trung tâm mới phía Nam TP. Nha Trang. "Các tuyến 
đường, nút giao thông kết nối khu sân bay với các khu vực lân cận xung quanh để đảm bảo 
khớp nối hoàn chỉnh hạ tầng toàn khu vực phía Tây Nam TP. Nha Trang. Mức sống của dân 



* Thư mục Khánh Hòa qua báo Trung ương tháng 05/2019. 

14 

cư ngày càng được cải thiện nên nhu cầu về sinh hoạt và giải trí của người dân không ngừng 
được nâng cao, cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại sẽ tạo ra diện mạo đô thị văn minh và góp 
phần nâng cao chất lượng và nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng của người dân TP. Nha 
Trang" - ông Khánh nói. 

 

Đồ họa: Tuấn Anh

 

Cũng theo ông Khánh, dự án tạo thuận lợi về lưu thông, sự kết nối giữa khu dân cư 
mới và cũ, thu hút người dân và các nhà đầu tư đến với khu đô thị mới, mang hiệu quả kinh 
tế tài chính cho tỉnh Khánh Hòa, đem đến tiềm năng và những thuận lợi về giao lưu thương 
mại, văn hóa xã hội cho người dân không chỉ trong khu đô thị mà còn ở các vùng lân cận, 
tạo ra nhiều việc làm mới cho người dân khu vực. 
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Cơ bản hoàn thành 2 nút N3, N7 
Hiện nay, hai nút giao thông N3, N7 đã cơ bản được hoàn thành, các nút còn lại sẽ 

được tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND 
TP. Nha Trang, cho biết theo chỉ đạo của tỉnh, hiện nay UBND thành phố Nha Trang đang 
tích cực vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng, bốc thăm vị trí tái định cư. Bên cạnh đó, 
khẩn trương giải quyết các đơn thư khiếu nại, tiến hành cưỡng chế đối với các hộ dân, tổ 
chức không bàn giao mặt bằng theo đúng thời hạn. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện công tác xác 
minh, xác nhận nguồn gốc đất, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định 
cư sau khi hết thời hạn niêm yết để đẩy nhanh tiến độ dự án. 

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị các nhà đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ 
thi công, sớm hoàn thành hạ tầng khu tái định cư. Đến nay, khu tái định cư đã được nhiều 
hộ dân thuộc diện giải tỏa của dự án vào xây nhà sinh sống. Ngoài ra, các đơn vị có liên 
quan đang nghiên cứu phương án tổ chức phân luồng giao thông tạm qua khu vực sân bay 
Nha Trang để kết nối một số nút giao nhằm tạm thời giải quyết tình trạng ách tắc giao thông 
khu vực. 
 
022. Trân Ngọc. Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt 
Nam / Trân Ngọc // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 11 tháng 5. - Năm 2019. - Số 122 (9375). - Tr. 
4: ảnh. - Chuyên trang Khánh Hòa. 
Nội dung chính: 

Trong khuôn khổ các sự kiện Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2019, sáng nay (11-
5), tại KS. Nha Trang Palace (TP. Nha Trang), Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội thảo 
khoa học “Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam”. 

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh 
Khánh Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh 
Khánh Hòa và các nhà khoa học, chuyên gia trong nước. 

 

 

Hội thảo khoa học Phát triển bền vững ngành nghề Yến sào Việt Nam, năm 2017 
Ảnh: T.L 

Nghề nuôi chim yến đang phát triển mạnh 
Chim yến Hàng (Aerodramus fuciphagus) là loài chim phân bố ở vùng Đông Nam Á, 

trong đó phân loài Aerodramus fuciphagus Germani là phân loài đặc hữu phân bố chủ yếu tại 
các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Trong đó, Khánh Hòa là tỉnh tập trung số lượng quần thể 
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* Thư mục Khánh Hòa qua báo Trung ương tháng 05/2019. 

16 

chim yến đảo phát triển ổn định và lớn nhất châu Á. Đây là phân loài chim yến đảo cho tổ có 
chất lượng cao hàng đầu thế giới. 

Trong thời gian qua, với sự hình thành luận điểm khoa học mới về sự phát triển quần thể 
chim yến Hàng gắn liền với sự hình thành và phát triển hang đảo yến mới.Các bí quyết kỹ 
thuật nuôi từ nguồn giống Germani nhân tạo từ các đảo, kỹ thuật nhân đàn, di đàn chim yến đã 
tạo nên sự phát triển mạnh mẽ vực dậy tiềm năng phát triển quần thể chim yến. 

Từ năm 2004 trở lại đây, ở nước ta chim yến đã vào sinh sống làm tổ trong nhà ở hầu hết 
các tỉnh từ Hải Phòng đến Cà Mau, Phú Quốc - Kiên Giang và các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây 
Nguyên như Bình Phước, Đắk Lắk, Gia Lai. Qua kết quả điều tra khảo sát nhà yến năm 2018 
của công ty, các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có khoảng 3.424 ngôi nhà yến, tập trung 
nhiều ở các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận. 
Chim yến nhà ngày càng phân bố rộng khắp các địa phương.Việc nuôi chim yến trong nhà 
cũng như hiệu quả của việc dùng yến sào ngày càng được nhiều người biết đến. 

 
Yến sào Khánh Hòa đồng hành cùng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019 
- Triển lãm ảnh nghệ thuật ngành nghề Yến sào Khánh Hòa diễn ra vào ngày 10- 5, 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 11-5, KS. Nha Trang Palace (TP. Nha Trang). 

- Cuộc thi chạy việt dã "Sanest, Sanvinest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng", sáng 
12-5, tại đường Phạm Văn Đồng. 

- Lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa được tổ chức ngày 12-5, tại Công viên Yến sào 
Khánh Hòa đường Phạm Văn Đồng. 

- Du lịch Đảo yến Đông Tằm và thả cá giống tạo nguồn lợi thủy sản, vào ngày 13-5, dự 
kiến hơn 10.000 con cá giống, được thả xuống khu vực biển thuộc đảo Đông Tằm. 

- Lễ trao giải Cuộc thi "Sanest * Yến sào Khánh Hòa đồng hành cùng sức khỏe cộng 
đồng" lần thứ 3 vào ngày 14-5. 

 

 
Tinh hoa của đảo - Ảnh: T.L 

 
Để nghề nuôi chim yến phát triển bền vững 
Thực tế tiềm năng phát triển nghề nuôi chim yến của nước ta là rất lớn.Lợi thế về tự 

nhiên, khả năng về kỹ thuật cần khai thác tốt nhất để phát triển nghề nuôi chim yến, mang lại 
hiệu quả kinh tế cho các địa phương. Với ý nghĩa đó, Hội thảo "Phát triển bền vững nghề nuôi 
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chim yến tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên" là cơ sở khoa học để thực hiện quy hoạch chặt 
chẽ phát triển nuôi chim yến đảo vì sự phát triển bền vững của ngành nghề yến sào và vì lợi 
ích chung của địa phương và cộng đồng xã hội. 

 

 

Yêu cầu đặc biệt quan trọng của hội thảo lần này là bên cạnh việc thu thập thông tin về 
phát triển bền vững nghề nuôi chim yến Việt Nam, chúng ta cùng xây dựng chiến lượt phát 
triển nghề nuôi chim yến Việt Nam tới năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Điều tra, nghiên 
cứu qui hoạch các khu bảo tồn thiên nhiên cho loài chim yến có giá trị kinh tế, bảo tồn lưu giữ 
nguồn gen quí hiếm, giải pháp nguồn thức ăn, môi trường sinh thái nhà yến, quy hoạch các 
vùng, làng nghề nuôi chim yến tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. 

 
Để đạt được những mục tiêu đó, trong hội thảo này các nhà khoa học, tập trung nghiên 

cứu, trao đổi và thảo luận những vấn đề: 
+ Đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển nghề nuôi chim yến tại Việt Nam; 
+ Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sự phát triển quần thể chim yến tại Việt Nam; 
+ Giải pháp khoa học và công nghệ phát triển nghề nuôi chim yến tại Việt Nam; 
+ Giải pháp bảo vệ an toàn quần thể chim yến tại Việt Nam; 
+ Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, bí quyết kỹ thuật phát triển nghề nuôi chim 

yến; 
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+ Định hướng phát triển nghề nuôi chim yến tại Việt Nam theo định hướng bền vững và 
hiệu quả cao; 

+ Công nghệ chế biến tạo sản phẩm cao cấp từ yến và các sản phẩm giá trị gia tăng từ 
yến; 

+ Giá trị bổ dưỡng và công dụng của yến sào; 
+ Sở hữu trí tuệ, thương hiệu yến sào được xây dựng và bảo vệ theo quy định của luật 

pháp quốc tế. 
 
023. Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vịnh Nha Trang // Báo Nhân dân. - 
Ngày 13 tháng 5. - Năm 2019. - Số 23220. - Tr. 8,5. 
Nội dung chính: 
 Sáng 12-5, UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức thả gần 600.000 
con giống hải sản (gồm 450.000 tôm giống, 3.000 cá chim, 6.300 cá chẽm và 100.000 con 
thuộc các loài nhuyễn thể) trên vịnh Nha Trang. Vịnh Nha Trang có diện tích khoảng 507 
km2 với 19 hòn đảo lớn nhỏ, quy tụ hầu hết các hệ sinh thái điển hình, quý hiếm của vùng 
biển nhiệt đới như: Hệ sinh thái rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm có biển, hệ sinh thái bãi 
cát ven bờ…Tuy nhiên, những năm qua, do tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, ô nhiễm 
môi trường cộng thêm việc khai thác, đánh bắt thủy sản chưa khoa học đã làm đa dạng sinh 
học biển trên vịnh suy giảm. Nhiều bãi, rạn san hô tự nhiên, nơi sinh sản, cư trú của các loài 
thủy hải sản bị hủy hoại nghiêm trọng, một số loài thủy sản khan hiếm dần. 
 Việc thả bổ sung các loài thủy sản hằng năm vào vịnh Nha Trang không chỉ trực tiếp 
góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, mà còn có ý nghĩa nâng cao nhận thức của cộng đồng 
về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường. 

 
024. Minh Thu. “Du lịch Khánh Hòa mua quà Mê Trang” / Minh Thu // Báo Tuổi trẻ. 
- Ngày 12 tháng 5. - Năm 2019. - Số 123 (9376). - Tr.III. 
Nội dung chính: 

Hòa cùng không khí rộn ràng của Festival Biển tại Nha Trang & Năm du lịch quốc gia 
2019, tối 11-5, Lễ hội cà phê của công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang đã chính thức khai mạc 
tại Quảng trường 2/4 (TP. Nha Trang). Với chủ đề “Du lịch Khánh Hòa mua quà Mê 
Trang”, Lễ hội cà phê là một trong những sự kiện nổi bật của Festivalbiển Nha Trang - 
Khánh Hòa 2019, góp phần làm đa dạng, phong phú hoạt động của tỉnh Khánh Hòa. Đặc 
biệt, năm nay, Ban tổ chức mang đến bất ngờ lớn cho nhiều người tiêu dùng và quan khách 
khi ra mắt sản phẩm cà phê MERO - dòng cà phê hạt cao cấp chuyên dùng pha máy.  

Với những hạt cà phê Arabica trồng tại vùng nguyên liệu Cầu Đất - Đà Lạt và Robusta 
đến từ cao nguyên Buôm Mê Thuột được chọn kỹ lưỡng, ông Lương Thế Hùng Chủ tịch 
HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty cà phê Mê Trang khẳng định sẽ thỏa mãn những khách 
hàng khó tính nhất, tạo trải nghiệm mới lạ với dòng sản phẩm này. 

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009, Lễ hội cà phê Mê Trang đã dần trở thành sự 
kiện được mong đợi trong mỗi kỳ Festivalbiển. Với quy mô và chất lượng ngày càng được 
mở rộng, “Du lịch Khánh Hòa - Mua quà Mê Trang” hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải 
nghiệm bất ngờ cho người dân và du khách. 

 
025. Phan Lê. Năm Du lịch quốc gia 2019 và Festival biển Nha Trang: Nhiều hoạt động 
về ngành yến sào tại Festival Biển / Phan Lê // Báo Thanh niên. - Ngày 13 tháng 5. - 
Năm 2019. - Số 133 (8542). - Tr. Nhịp sống Nam Trung Bộ. 
Nội dung chính: 
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Trong khuôn khổ Festival Biển nha Trang 2019, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức 
nhiều hoạt động văn hóa, hội thảo, thể thao sôi nổi. Theo đó, ngày 10.5 là “Triễn lãm ảnh 
nghệ thuật ngành nghề yến sào”, trưng bày hơn 60 tác phẩm về những nét đẹp của ngành 
nghề yến sào. Ngày 11.5 diễn ra hội thảo khoa học “Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến 
tại Việt Nam”, tập trung thảo luận nhiều vấn đề về tiềm năng phát triển nghề nuôi chim yến; 
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sự phát triển quần  thể chim yến; định hướng phát triển 
nghề nuôi chim yến theo định hướng bền vững và hiệu quả cao…Bên cạnh đó còn có các 
hoạt động sôi nổi như: chạy việt dã vì sức khỏe cộng đồng, lễ hội ẩm thực yến sào Khánh 
Hòa, chương trình du lịch đảo yến Đồng Tằm, thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và 
trồng cây xanh bảo vệ môi trường sinh thái biển… 
 
026. Phan Lê. Phú Long giới thiệu nhiều sản phẩm bất đông sản nghỉ dưỡng độc đáo / 
Tin, ảnh: Phan Lê // Báo Thanh niên. - Ngày 13 tháng 5. - Năm 2019. - Số 133 (8542). - 
Tr.  Nhịp sống Nam Trung Bộ: ảnh.  
Nội dung chính: 
 

 
 

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Festival Biển Nha Trang, từ ngày 11-14.5, nhà 
phát triển bất động sản Phú Long giới thiệu những dự án nghĩ dưỡng độc đáo, với chủ đề 
“Vibes of the Sea”, tại công viên bờ biển trên đường Trần Phú (TP Nha Trang). Phú Long 
mang đến cho khách hàng tham quan “Hành trình trải nghiệm tìm về những kỳ quan cảu 
biển”, thông qua giới thiệu đặc trưng của từng khu nghỉ dưỡng như: dịch vụ massage cao 
cấp của Evason Ana Mandara Nha Trang; lớp học nấu ăn cùng bếp trưởng khu nghĩ dưỡng 
5 sao L,Alya Ninh Vân Bay; trải nghiệm tổ hợp căn hộ - khách sạn Ariyana Smart Condotel 
qua kính thực tế ảo và trò chơi tương tác…Bên cạnh đó, Phú Long cũng giwois thiệu 
nhwungx dự án nghĩ dưỡng cao cấp sẽ chào đón trong thời gian tới tại Nha Trang, cam 
Ranh, Đà Nẵng, Phú Quốc. Dịp này, Phú Long tổ chức hội thảo “Cách mạng hóa ngành 
khách sạn bằng công nghệ”, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Tập đoàn LG nhằm 
chia sẻ về các tác ddoogj của công nghệ đến ngành nghĩ dưỡng ở Việt Nam.  

 
027. Phan Lê. Khai mạc lễ hội cà phê Mê Trang / Tin, ảnh: Phan Lê // Báo Thanh niên. 
- Ngày 13 tháng 5. - Năm 2019. - Số 133 (8542). - Tr.  Nhịp sống Nam Trung Bộ: ảnh.  
Nội dung chính: 
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Nằm trong chuỗi các hoạt  động chào mừng Festival Biển Nha Trang 2019, lễ hội cà 

phê Mê Trang vừa được khai mạc tại quảng trường 2 Tháng 4 (TP. Nha Trang). Không gian 
lễ hội được chia thành nhiều khu vực như: khu biểu d 

iễn nghệ thuật; khu trưng bày và bán các sản phẩm cà phê Mê Trang; khu giới thiệu 
quy trình sản xuất và tư vấn về sản phẩm, dịch vụ Mê Trang; khu chụp ảnh – check in và 
mini game tương tác…Dịp này, Công ty CP cà phê Mê Trang cũng ra mắt sản phẩm mới 
mang tên cà phê Mero (ảnh); tổ chức cuộc thi pha cà phê, đêm nhạc điện tử DJ, lễ ra  mắt 
thương hiệu Mevie cùng sự xuất hiện của hoa hậu H,Hen Niê.  

Xuyên suốt lễ hội là chương trình “ cà phê miễn phí phục vụ du khách”. Lễ hội kéo dài 
đến hết ngày 14.5. 

 
028. Minh Thu. Ấn tượng Mê Trang ở Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019 / 
Minh Thu // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 14 tháng 5. - Năm 2019. - Số 125 (9378). - Tr. 10.3. 
Nội dung chính: 

Với nhiều hoạt động nổi bật như ra mắt thương hiệu cà phê MEVIE cùng dòng cà phê 
pha máy cao cấp MERO, cuộc thi pha chế cà phê Festival biển Cup Mê Trang lần 2 năm 
2019, gặp gỡ và giao lưu cùng hoa hậu H,Hen Niê,…Lễ hội với chủ đề “Du lịch Khánh Hòa 
– Mua quà Mê Trang” do Công ty cổ phần cà phê Mê Trang tổ chức là những nét màu rực 
rỡ trong khuôn khổ Festival biển Nha Trang 2019 “Sắc màu của biển”.  

 Trong suốt 4 ngày diễn ra các sự kiện chính của Festival biển, Mê Trang sẽ tổ chức 
nhiều hoạt động với nội dung đa dạng, phong phú.Thông qua các mini game tương tác, du 
khách tham quan thực sự hòa mình vào không khí lễ hội; có những trải nghiệm đáng nhớ và 
có cơ hội nhận được nhiều quà tặng lưu niệm hấp dẫn. Có thể kể đến như: Chung kết cuộc 
thi pha chế cúp Mê Trang tổ chức ngày 12/5; chương trình "Cơn mưa cà phê, Cơn mưa quà 
tặng", chương trình "Giờ vàng, giá sốc"; "Check in liền tay - nhận ngay quà hay"… Đặc 
biệt, trong đêm 14/5, các du khách và người dân đến tham gia một sự kiện đặc biệt của Mê 
Trang sẽ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với một nhân vật nổi tiếng được nhiều người yêu thích 
là hoa hậu H,Hen Niê. 

Trong 4 ngày liên tục, 20 sự kiện diễn ra liên tiếp của Mê Trang đã và đang làm thoả 
mãn người dân, du khách đến với phố biển Nha Trang với không gian cà phê ấn tượng, 
nhiều phần quà hấp dẫn và trải nghiệm mới lạ cùng dòng cà phê pha máy MERO. 
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Là một trong những doanh nghiệp lớn của Khánh Hòa; Cà phê Mê Trang là thương 
hiệu đã đồng hành cùng Festival biển Nha Trang 6 năm liên tiếp. Xuyên suốt các kì Festival 
đã qua, Mê Trang luôn nêu cao tinh thần chủ quyền lãnh thổ biển đảo thiêng liêng của quốc 
gia, dân tộc. Những hoạt động nổi bật về biển đảo như: Đồng hành cùng Mê Trang hướng 
về Trường Sa; Kỷ lục guiness Việt Nam về Tấm bản đồ Trường Sa lớn nhất ghép từ hạt cà 
phê; Trao quỹ "Vì Trường Sa thân yêu"...  
 
029. Văn Diệp. Vì sao Bãi Dài - Cam Ranh là điểm nóng của nhà đầu tư bất động sản? 
/ Văn Diệp // Báo Thanh niên. - Ngày 14 tháng 5. - Năm 2019. - Số 134 (8543). - Tr. 13: 
ảnh. 
Nội dung chính: 

Giới đầu tư địa ốc đang tìm đến thị trường Bãi Dài, Cam Ranh như một nơi để đón đầu 
mức sinh lợi tốt bởi những tiềm năng về hạ tầng, kinh tế hiện hữu ngày càng rõ nét. 

Lý giải sức hấp dẫn của bất động sản Cam Ranh 
Nhắc đến Khánh Hòa, ngoài Nha Trang, Bãi Dài- Cam Ranh là địa phận thu hút sự 

quan tâm đặc biệt của giới đầu tư BĐS ( Bất động sản) thời gian gần đây bởi những lợi thế 
không thể phủ nhận. Mục tiêu trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu có 
lẽ sẽ sớm thành hiện thực khi các chất “xúc tác” như cơ sở hạ tầng, trung tâm du lịch và sự 
tăng trưởng kinh tế vượt bậc đang tạo đà cho thị trường địa ốc nơi đây. 

Theo các chuyên gia, sở dĩ thị trường thị trường BĐS Cam Ranh phát triển nhanh như 
thế là nhờ vào cú hích hạ tầng.Sự xuất hiện của nhà ga quốc tế sân bay Cam Ranh đi vào 
hoạt động giữa năm 2018 là điểm nhấn rõ nét nhất. Dự án đáp ứng công suất lên đến 4.8 
triệu hành khách/năm và đạt mục tiêu 8 triệu khách/năm vào năm 2030.  

Thực tế trên thị trường cho thấy, những dự án nằm cửa ngõ của sân bay quốc tế luôn 
được người mua săn đón, vì những nơi này có tốc độ phát triển nhanh về thương mại và 
dịch vụ. Sắp tới, Dự án đường băng số 2 cảng hàng không quốc tế Cam Ranh hàng không 
quốc tế Cam Ranh được đầu tư với mức vốn 1.936 tỉ đồng dự kiến sẽ sớm đưa vào khai thác 
trong năm nay.  

Xét về tiềm năng du lịch, thị trường BĐS Cam Ranh đang được hưởng lợi rất lớn từ 
lợi thế thiên nhiên ưu đãi, bãi biến trải dài. Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tính đến cuối 
năm 2018, tỉnh đã đón khoảng 6,3 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế khoảng 2,8 
triệu lượt, tăng 138% so với cùng kỳ và khách nội địa khoảng 3,5 triệu lượt, tăng 102% so 
với cùng kỳ năm 2017. Thời gian lưu trú dài ngày và có xu hướng tăng dần qua các năm. 
Chỉ tính đến quý 2/2018, các dự án nghỉ dưỡng, giải trí ở Cam Ranh đã đạt đến công suất 
hoạt động trung bình 75% và hầu hết đều thuộc hạng 5 sao. 

Khác với Nha Trang, Bãi Dài - Cam Ranh hưởng lợi nhờ quỹ đất sạch - rộng và định 
hướng chính sách phát triển lâu dài của tỉnh. Nếu Nha Trang quỹ đất đang dần thu hẹp 
và tiềm năng gần như được khai phá hết thì Bãi Dài - Cam Ranh được xem là thị trường mới 
nổi, mở rộng cơ hội cho giới đầu tư địa ốc. Ở Cam Ranh dễ dàng nhận thấy, quỹ đất sạch 
lên đến hàng ngàn hecta và tiềm năng du lịch là rất lớn. Bãi biển dài hơn 20km lọt vào 
nhóm những bãi biển đẹp nhất hành tinh cùng những quần đảo nguyên sơ như Bình Lập, 
Bình Ba, Bình Hưng… là cơ hội lớn để phát triển BĐS du lịch nghỉ dưỡng. 

Chưa kể, theo quy hoạch chung xây dựng khu vực vịnh Cam Ranh đến năm 2025, nơi 
đây sẽ phát triển thành khu đô thị thương mại, dịch vụ, công nghiệp, đầu mối giao thông, 
trung tâm du lịch biển của khu vực và quốc tế. Sự đầu tư hàng loạt dự án giao thông trọng 
điểm thời gian qua là để hướng đến mục tiêu phát triển này. Tính đến đầu năm 2018, Cam 
Ranh có 45 dự án trên diện tích 1.681 ha được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn 
đăng ký xấp xỉ 28.000 tỷ đồng.  
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“Sóng ngầm” săn BĐS tại Bãi Dài- Cam Ranh 
Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà cả doanh nghiệp địa ốc và giới đầu tư BĐS cá 

nhân lại đổ về thị trường Bãi Dài - Cam Ranh để săn BĐS, đón đầu cơ hội phát triển. Họ 
đang nhìn thấy tiềm năng ngày càng hiện hữu rõ nét tại thị trường nơi đây.Tiếp xúc với một 
sàn giao dịch tại Cam Ranh, đại diện sàn này cho hay, loại hình BĐS gắn liền với đất như 
nhà phố, biệt thự, shophouse đang thu hút nhà đầu tư nhiều nhất. Lý do bởi phân khúc này 
có tính thanh khoản cao cộng với mức độ gia tăng giá theo hạ tầng rất lớn. Chưa kể, loại 
hình BĐS này có lợi thế là sở hữu lâu dài, ổn định nên được NĐT săn đón. 

Dòng sản phẩm nhà phố biển là một trong những điểm sáng tích cực tại thị trường địa 
ốc Cam Ranh. Trong quý 3/2018 các dự án đất nền nhà phố là kênh đầu tư ưa thích của các 
NĐT thứ cấp và có lượng giao dịch thành công cao nhất thị trường. Quỹ đất trên diện tích 
bãi biển sát Bãi Dài và hai bên đại lộ Nguyễn Tất Thành gần như trở thành điểm nóng trên 
bản đồ BĐS nghỉ dưỡng trong vài năm trở lại đây.  

Nhu cầu đầu tư sinh lợi hiệu quả và xu hướng sở hữu “ngôi nhà thứ hai” trở thành 
động lực dẫn dắt thị trường BĐS nơi đây. Nhiều “ông lớn” BĐS như KN Cam Ranh, 
Vingroup, Hưng Thịnh, Eurowindow,… cũng đổ về đây, thúc đẩy thị trường BĐS Cam 
Ranh thay đổi tích cực. 

Dự báo về thị trường BĐS nghỉ dưỡng năm 2019, ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch 
Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, Việt Nam đang là quốc gia có lợi thế và cơ 
hội phát triển du lịch, tỷ trọng khách du lịch tăng trưởng theo hàng năm. “Đây chính là 
những yếu tố tạo niềm tin cho khách hàng và thúc đẩy hoạt động đầu tư BĐS sôi động trở 
lại. Lượng giao dịch thành công năm 2019 về sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng sẽ vượt năm 
2018”, 
 
030. Bảo đảm việc cấp điện cho huyện đảo Trường Sa // Báo Nhân dân. - Ngày 16 
tháng 5. - Năm 2019. - Số 23223. - Tr. 2. 
Nội dung chính: 
 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) 
vừa phối hợp huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) khánh thành nhà văn phòng trụ sở 
làm việc của Điện lực Trường Sa, đánh dấu sự hiện diện chính thức của ngành điện lực Việt 
Nam trên hệ thống các đảo trong quần đảo Trường Sa, phục vụ trực tiếp các khách hàng sử 
dụng điện tại đây. Tham dự buổi khánh thành có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quân chủng Hải quân, chính quyền và nhân dân 
huyện đảo Trường Sa. 
 Việc thiết lập văn phòng trụ sở làm việc tại đảo Trường Sa Lớn là điều kiện thuận lợi 
để Điện lực Trường Sa thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống điện trên hệ thống 
các đảo, nhà giàn DK1. Trong thời gian tới, EVN sẽ tiếp tục đầu tư sửa chữa hệ thống điện 
trên đảo, đồng thời tiếp nhận kịp thời các yêu cầu về nhu cầu sử dụng điện tại các điểm đảo. 
EVN cũng tiếp tục duy trì bảo dưỡng, sửa chữa, quản lý, vận hành hệ thống năng lượng 
sạch để bảo đảm cung cấp điện liên tục, đầy đủ, qua đó góp phần giữ vững an ninh quốc 
phòng, bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển đảo, nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ 
và nhân dân huyện đảo. 
 
031. Hoàng Tú. EVN khánh thành Văn phòng Điện lực Trường Sa / Hoàng Tú // Báo 
Pháp luật Việt Nam. - Ngày 16 tháng 5. - Năm 2019. - Số 136 (7484). - Tr. 13. 
Nội dung chính: 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) 
phối hợp với huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) vừa tổ chức khánh thành Văn phòng 
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làm việc của Điện lực Trường Sa, đánh dấu sự hiện diện chính thức của ngành Điện Việt 
Nam trên hệ thống các đảo trong quần đảo Trường Sa, phục vụ trực tiếp các khách hàng sử 
dụng điện tại đây. 

Đại diện EVN khẳng định, việc có văn phòng làm việc tại đảo Trường Sa lớn là điều 
kiện vô cùng thuận lợi để Điện lực Trường Sa thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành hệ 
thống điện trên hệ thống các đảo, nhà giàn DK1 một cách tốt nhất và thuận tiện nhất. 

Theo Đại tá Đỗ Quốc Ân, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng Hải quân những năm 
qua, EVN đã có nhiều hoạt động thiết thực quan tâm ủng hộ quân và dân huyện đảo. EVN 
đã tổ chức nhiều đoàn ra thăm Trường Sa, tặng quà cho quân, dân trên đảo và quyên góp 
vào quỹ “Ủng hộ Trường Sa”. Đặc biệt, sự kiện quan trọng này sẽ giúp đảm bảo điện, hạ 
tầng kỹ thuật cho huyện đảo Trường Sa, trong đó có các lực lượng đơn vị vũ trang, nhân dân 
đóng trên quần đảo. 

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho hay, bên cạnh công tác sản xuất kinh 
doanh đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế -  xã hội, sinh hoạt của nhân 
dân, EVN luôn xác định việc cung cấp điện cho khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo là 
nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đối với huyện đảo Trường Sa, thực hiện thỏa thuận hợp tác 
cung cấp điện trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 giữa EVN và Bộ Tư lệnh Hải 
quân, Tập đoàn đã giao EVNSPC Công ty Điện lực Ninh Thuận thực hiện tiếp nhận hệ 
thống năng lượng sạch trên các đảo từ tháng 8/2017. 

Ông Nguyễn Hữu Tiên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận, kiêm Giám đốc 
Điện lực Trường Sa trước khi EVN tiếp nhận hệ thống năng lượng sạch thì hệ thống lưu 
điện tại một số điểm đảo và nhà giàn không đủ sử dụng cho hoạt động thiết yếu vào ban 
đêm. Sau khi tiếp nhận, Điện lực Trường Sa đã phối hợp với các đơn vị liên quan khôi phục 
cung cấp điện liên tục 24/24h cho các điểm đảo và nhà giàn này trước Tết Nguyên đán Mậu 
Tuất 2018. Hiện còn lại 9 điểm đảo và 13 nhà giàn đang dự kiến hoàn thành trong quý II/ 
2019. 
 
032. Nguyễn Chung. Hội nghị ASEM về kinh tế và xã hội / Nguyễn Chung // Báo 
Thanh niên. - Ngày 17 tháng 5. - Năm 2019. - Số 137 (8544). - Tr. 6. 
Nội dung chính: 

Ngày 16.5, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) diễn ra Hội nghị ASEM (Diễn đàn hợp tác 
Á – Âu) với chủ đề “Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu 
Âu”. Hội nghị tập trung trao đổi kinh nghiệm, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến chủ 
đề trên. 
 
033. Hợp tác thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế - xã hội // Báo Nhân dân. - Ngày 
18 tháng 5. - Năm 2019. - Số 23225. - Tr. 8,5. 
Nội dung chính: 
 Sau hai ngày làm việc tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ngày 17-5, Hội nghị 
ASEM về “Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu” đã bế 
mạc. Hội nghị đã thông qua Báo cáo trình Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 
14, diễn ra tại Tây Ban Nha tháng 12 tới và Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 13 tại Cam-pu-
chia năm 2020. 
 Hội nghị thống nhất nhiều giải pháp tăng cường phối hợp hành động trong ASEM. 
Nổi bật là thúc đẩy đóng góp của ASEM cho nỗ lực toàn cầu triển khai Chương trình nghị 
sự của Liên hợp quốc năm 2030 vì sự phát triển bền vững, Thỏa thuận Pa-ri về chống biến 
đổi khí hậu; gắn kết các sáng kiến, dự án và các Nhóm hợp tác chuyên ngành ASEM về tăng 
cường quyền năng phụ nữ, giảm nghèo, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực…; thống nhất 
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nhận thức và hành động để bảo đảm phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm trở thành 
mục tiêu cao nhất của tăng trưởng và động lực cho sự thịnh vượng; đặt người dân vào trung 
tâm của phát triển trong mọi sáng kiến và cơ chế hợp tác của ASEM; thúc đẩy các mối quan 
hệ đối tác, liên khu vực, tiểu vùng trong thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm...  
 ★ Trong thời gian Hội nghị, đã diễn ra các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa các tỉnh Nam 
Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, giữa các bộ, ngành, viện nghiên cứu của Việt Nam 
với các đối tác châu Á và châu Âu. Qua đó, giới thiệu về những thành tựu của chính phủ và 
các tỉnh, thành phố trong phát triển bao trùm và bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển, 
bất bình đẳng, hướng tới các mục tiêu bền vững.  
 
034. Phan Lê. Nhiều thách thức với nghề nuôi chim yến / Phan Lê // Báo Thanh niên. - 
Ngày 17 tháng 5. - Năm 2019. - Số 137 (8544). - Tr. Nhịp sống Nam Trung Bộ. 
Nội dung chính: 

Hội thảo “Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam” vừa diễn ra tại TP. 
Nha Trang, do Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức. Tham dự có hơn 100 đại biểu là các 
nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý nhà nước về các lĩnh vực KH-CN, TN-MT của 
Trung Ương và đại diện nhiều tỉnh, thành.  

Khoảng 10 năm trở lại đây, nghề nuôi chim yến phát triển mạnh mẽ, cả nước hiện có 
42 tỉnh, thành có nuôi chim yến với tổng số trên 8.540 nhà yến; nhiều nhất là tại đồng bằng 
sông Cửu Long, tiếp đến khu vựcĐông Nam bộ, duyên hải miền Trung. Ước tính năm 2018, 
sản lượng tổ yến của Việt Nam khoảng 68 tấn. 

Với một nghề đem lại hiệu quả kinh tế cao, tuy nhiên nuôi chim yến đang đối diện 
nhiều thách thức. TS. Nguyễn Văn Trọng, Phó cục trưởng Cục chăn nuôi ( Bộ NN – PTNT) 
cho biết, hiện nay, nghề nuôichim yến vẫn mang tính tự phát là chủ yếu. Việc thiếu hoặc 
không nghiên cứu đầy đủ về khí hậu, thời tiết, vùng sinh thái và tập tính của loài chim yến 
nhà dẫn đến tình trạng xây nhà xong nhưng chim yến không chịu về làm tổ; những vùng có 
thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nên yến bị chết.  

Một vấn đề đáng quan tâm hiện nay đối với sự phát triển của chim yến là ảnh hưởng 
của biến đổi khí hậu.PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội), cho biết 
điều kiện lý tưởng để chim yến sinh sống là nhiệt độ 270C-290C. Tuy nhiên, biến đổi khí 
hậu đã làm xuất hiện nhiều yếu tố cực đoan như mưa bão, lũ lụt… vượt quá mức chịu đựng 
của chim yến, làm thay đổi môi trường sống, ảnh hưởng đến sự sinh sản của đàn chim. Theo 
nghiên cứu mới đây, những năm qua ghi nhận sự xuất hiện của chim yến nhà tại khu vực 
phía bắc, tuy nhiên do điều kiện khí hậu không phù hợp đã khiến yến bị chết hàng loạt.  

Th.S Lê Hữu Hoàng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty Yến sào Khánh Hòa nêu một 
vấn đề đáng lo ngại hiện nay là nạn săn bắt chim yến. “Việc dăng lưới bắt chim yến bán cho 
các quán nhậu, các cơ sở mua bán chim cảnh ảnh hưởng nguy cấp đến sự an toàn của chim 
yến. Thời gian qua, Đội tuần tra bảo vệ an toàn đàn chim yến của Công ty đã phối hợp các 
cơ quan chức năng giải cứu hơn 200 con chim yến, thu giữ nhiều dụng cụ bắt chim yến”, 
ông Hoàng nói.  

Trước những thách thức nói trên, các đại biểu tham gia hội thảo đã đưa ra nhiều giải 
pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến. Th.S Lê Hữu Hoàng nhấn mạnh đến việc tăng 
cường công tác nghiên cứu khoa học chuyên ngành về chim yến, cần nghiên cứu thiết bị 
công nghệ sử dụng trong nhà yến, công nghệ bảo quản và chế biến các sản phẩm sau thu 
hoạch. Do nguồn thức ăn của chim yến là các loại côn trùng tự nhiên nên cần quy hoạch, 
phát triển vùng kiếm ăn cho chim yến. Ông Hoàng nhân định tiềm năng phát triển nghề nuôi 
chim yến ở nước ta rất lớn.Vì thế, cần khai thác tốt nhất lợi thế về tự nhiên, khả năng về kỹ 
thuật để phát triển nghề nuôi him yến, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các địa phương. 
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TS. Nguyễn Cừ (Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học) cho rằng cần cảnh báo sớm về 
tác động của biến đổi khí hậu tại các vùng ven biển, hải đảo, nhất là các đảo yến được cho là 
trọng điểm, quy tụ các hang yến có tiềm năng phát triển tôt. Thử nghiệm việc xây dựng mô 
hình bảo tồn - bảo vệ nguồn gen quý của chim yến, kết hợp bảo tồn với phát triển nguồn 
lợi.Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội), để phát triển bền 
vững nghề nuôi chim yến trở thành một nghề quan trọng trong cơ cấu phát triển kinh tế của 
các địa phương và tổ yến Việt Nam trở thành một sản phẩm quốc gia có uy tín trên thị 
trường thế giới. 

 
035. Thái Thịnh. Một mảnh đất cấp cho hai người / Thái Thịnh // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 
27 tháng 5. - Năm 2019. - Số 138 (9391). - Tr. 9: ảnh.  
Nội dung chính: 

Ông  Đồng Trần Tài - thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) phản ánh vào năm 
2017, hộ ông Đồng Trần Tình đồng thuận tháo dỡ vật kiến trúc, giao đất cho chính quyền địa 
phương mở tuyến đường Lạc Long Quân. Đổi lại, 2 hộ này được cấp 2 lô đất tái định cư ở khu 
dân cư Ruồng Đùi. 

 

 
UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cấp miếng đất cho ông Đồng Trần Tài,  
vốn đã được cấp cho người khác từ 5 năm trước.Ảnh: T.T 
 
Cụ thể hộ ông Đồng Trần Tình được cấp lô số 09-DC2 (75m2, đường DX1); hộ ông 

Đồng Trần Tài được cấp lô số 06-DC2 có diện tích 102,1m2. Đến  khi ôngTài đang đào móng, 
xây nhà thì có một người phụ nữ tên Mai đến cản lại yêu cầu anh Tài ngừng xây dựng, và đưa 
ra giấy tờ chứng minh đây là lô đất của mình đã được UBND huyện Vạn Ninh cấp đất tái định 
cư cách đây 5 năm. Còn lô đất của ông Tình, so với bản đồ diện tích đất được cấp, mặt tiền 
mảnh đất gia đình anh cũng bị chồng lấn và thu hẹp lại từ 5m x 15m xuống chỉ còn 3,5m x 
15m. 

Ông Ngô Quang Đại, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh thừa nhận: 
sau khi phương án tái định cư được phê duyệt xong, qua kiểm tra thực địa trung tâm này mới 
phát hiện ra lô đất của ông Tài, 5 năm trước đã cấp tái định cư cho một người khác. Còn lô của 
ông Tình thì diện tích đất ngoài thực địa không phù hợp như quy hoạch phân lô chi tiết đã 
được phê duyệt, mặt tiền hiện tại lô này bị thu hẹp. "Nguyên nhân cơ bản là do sự sơ suất, 
quản lý không chặt chẽ của trung tâm, đã dẫn đến việc khi tham mưu UBND huyện Vạn Ninh 
phương án cấp bị chồng lấn nhau" - ông Đại nói. 

Cũngtheo ông Đại, sau khi phát hiện sai sót, trung tâm này đã kỷ luật người phụ trách 
việc này.Về hướng khắc phục hậu quả, ông Đại cho biết sau khi nắm bắt sự việc, hiện UBND 
huyện Vạn Ninh đã chỉ đạo giao cho Trung tâm thực hiện đo đạc thực tế và phê duyệt điều 
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chỉnh lại khu dân cư Ruồng Đùi theo đúng hiện trạng sử dụng đất. "Đối với hai hộ dân nói trên 
, trung tâm sẽ bố trí lại một quỹ đất khác tương đương trong khu vực Ruồng Đùi để cấp lại” - 
ông Đại nói. 

 
036. Thái Thịnh. Đổi hướng đường để tránh trại nghiên cứu văcxin / Thái Thịnh // Báo 
Tuổi trẻ. - Ngày 28 tháng 5. - Năm 2019. - Số 139 (9392). - Tr. 8: ảnh. 
Nội dung chính: 

Đó là kiến nghị mà Viện Văcxin và sản phẩm y tế (Bộ y tế) vừa gửi đến Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Khánh Hòa. 

Theo thiết kế, đoạn đường nối tỉnh lộ 3 ở Khánh Hòa với đường cao tốc Bắc - Nam sẽ 
xuyên qua trại chăn nuôi Suối Dầu - IVAC (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm), gây ảnh hưởng 
đến việc sản xuất văcxin của Viện Văcxin và sản phẩm y tế (Bộ y tế). Ông Dương Hữu Thái, 
viện trưởng Viện Văcxin và sản phẩm y tế, cho biết mới đây, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Giao 
thông vận tải (GTVT) Khánh Hòa đề nghị điều chỉnh thiết kế và không thi công đường nói trên 
xuyên qua trại chăn nuôi Suối Dầu.  

 

 
Trại chăn nuôi Suối Dầu – IVAC ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm ( Khánh Hòa) 

                                                                                                              Ảnh: Thái Thịnh 
Ảnh hưởng nghiêm trọng 
Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Khánh Hòa gồm hai dự án thành phần: 

đoạn Nha Trang - Cam Lâm có chiều dài tuyến khoảng 49,2km, điểm đầu thuộc xã Diên Thọ, 
huyện Diên Khánh. Điểm cuối thuộc xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh.  

Đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo có chiều dài tuyến khoảng 78,5km, trong đó đoạn qua địa 
bàn TP Cam Ranh dài khoảng 5km. Đoạn còn lại đi qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Bình 
Thuận.  

Theo thiết kế cơ sở của dự án, hiện tại đoạn nối giữa đường cao tốc với tỉnh lộ 3 dài 2km. 
Đoạn nối này sẽ xuyên qua trại chăn nuôi động vật thí nghiệm, khu nuôi gà phục vụ sản xuất 
văcxin cúm và khu quần thể mộ bác sĩ A. Yersin. 

Theo Viện Văcxin và sinh phẩm y tế, hoạt động của đường nối sẽ ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hoạt động chuyên môn đặc thù của viện. Cụ thể, viện tạo ra sản phẩm công nghệ cao 
phục vụ con người nên cần thực hiện trong khu vực cô lập được kiểm soát chống ô nhiễm bụi, 
tiếng ồn, khí thải công nghiệp và mầm bệnh sinh học. Trong khi đó, đường giao thông là 
nguồn gây ô nhiễm rất lớn. 
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Ngoài ra, đường nối cũng sẽ ảnh hưởng cấu trúc di sản của bác sĩ A. Yersin, nơi đã được 
Bộ Văn hóa - thông tin (cũ) công nhận là di tích thuộc quần thể di tích lịch sử lưu niệm nhà 
bác học Yersin. 

Nơi nghiên cứu văcxin "5 trong 1" 
Theo ông Dương Hữu Thái, Viện Văcxin và sinh phẩm y tế không chỉ cung cấp văcxin 

cho chương trình tiêm chủng mở rộng hằng năm, mà còn có trọng trách thiết lập công nghệ 
phòng chống các dịch bệnh mới nổi như cúm theo chủ trương an ninh văcxin quốc gia.  

Mới đây, Chính phủ và Bộ Y tế đã giao viện phát triển văcxin "5 trong 1" thay thế văcxin 
ngoại nhập đang là vấn đề nóng của xã hội. 

Hiện khuôn viên trại Suối Dầu đã có nhà máy sản xuất văcxin cúm, kèm theo đó là hệ 
thống chuồng trại, khu nuôi gà trong điều kiện an ninh sinh học để cung cấp trứng gà sạch phôi 
làm nguyên liệu sản xuất văcxin cúm đại dịch và cúm mùa. Dự án sản xuất văcxin phòng bệnh 
cho người này là dự án hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO).  

Với sự chuyển giao công nghệ của WHO, Chính phủ Việt Nam đã cam kết với WHO 
cung cấp 10% sản lượng văcxin đại dịch cho WHO để chung tay phòng chống đại dịch cúm 
toàn cầu. Việc đặt đường nối qua khuôn viên của trại Suối Dầu sẽ làm mất khả năng hoàn 
thành mục tiêu lâu dài của dự án, phá vỡ cam kết của Chính phủ và hạn chế khả năng cung ứng 
sản phẩm phục vụ sức khỏe người dân. 

Phối hợp để tìm phương án tối ưu 
Ông Lê Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ 

GTVT), cho biết việc nghiên cứu, thiết kế đoạn nối giữa đường cao tốc Bắc - Nam với tỉnh lộ 
3 đã được sự thỏa thuận của huyện Cam Lâm, UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Giao thông vận 
tải.  

Sau khi nhận được kiến nghị của Viện Văcxin và sinh phẩm y tế, ban quản lý đã tổ chức 
họp bàn và hiện có văn bản tổng hợp ý kiến, các phương án trình UBND tỉnh xem xét việc 
điều chỉnh thiết kế nút giao tỉnh lộ 3 và đường cao tốc Bắc - Nam.  

"Chúng tôi đang phối hợp để tìm phương án tối ưu, hài hòa việc quy hoạch, đảm bảo 
công trình hiện trạng của địa phương và quốc gia" - ông Bình nói. 

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa, cho biết trong tuần 
tới UBND tỉnh cùng sở sẽ tổ chức họp bàn liên quan đến kiến nghị của Viện Văcxin và sinh 
phẩm y tế. "Trường hợp UBND tỉnh thống nhất, sở sẽ cùng các bên liên quan trình Bộ Giao 
thông vận tải phê duyệt, lúc đó mới có cơ sở điều chỉnh thiết kế đoạn tuyến này" - ông Dần 
thông tin. 

Trại chăn nuôi do bác sĩ A.Yersin thành lập 
Trại chăn nuôi Suối Dầu được nhà bác học người Pháp A. Yersin thành lập năm 1896, 

với diện tích ban đầu là 500ha, và hiện nay đang quản lý sử dụng 115ha. Khi mới thành lập, 
trại Suối Dầu là cơ sở cung cấp thức ăn cho đàn ngựa sản xuất huyết thanh trị bệnh dịch hạch 
tại Viện Pasteur Nha Trang của bác sĩ A. Yersin. 

Qua hơn một thế kỷ với nhiều biến cố của thời cuộc, trại Suối Dầu vẫn phát triển.Đây là 
cơ sở chăn nuôi súc vật thí nghiệm lâu đời và có quy mô nhất hiện nay tại Việt Nam. 
 
037. Đình Cương. Lo lắng với hạn ngạch khai thác xa bờ / Đình Cương // Báo Tuổi trẻ. 
- Ngày 30 tháng 5. - Năm 2019. - Số 141 (9394). - Tr. 2: ảnh. 
Nội dung chính: 

Mới đây, Bộ NN&PTNT ra quyết định giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng 
khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.Theo đó sẽ chỉ có hơn 31.500 giấy phép 
cấp cho 28 tỉnh, thành phố. 
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Ngư dân vận chuyển cá ngừ đại dương vào cảng Hòn Rớ (TP Nha Trang) sau chuyến đánh bắt 
                                                                                                                                                                                          Ảnh: THÁI THỊNH 
 

Đây là một chủ trương đúng đắn.Tuy nhiên quy định mới này sẽ khiến lượng tàu khai 
thác thủy sản vùng khơi giảm mạnh. Việc giải quyết cơ chế chuyển đổi nghề cho ngư dân, 
phân bổ và quản lý các tàu khai thác vùng khơi cần được tính toán và giải quyết nhằm đảm bảo 
đời sống cho bà con ngư dân không bị xáo trộn. 

Nỗi lòng ngư dân 
Theo quy định mới, các tàu được cấp giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi phải có 

chiều dài trên 15m và công suất 90 CV trở lên.Các tàu không đủ kích thước và công suất chỉ 
được hoạt động khai thác trong vùng biển lộng và ven bờ. Điều này gây không ít lo lắng cho 
ngư dân.Như tỉnh Khánh Hòa có tổng cộng 1.366 tàu có chiều dài từ 12 - 15m, công suất trên 
90 CV. Đây đều là các tàu cá khai thác thủy sản nhiều năm tại ngư trường truyền thống Hoàng 
Sa, Trường Sa, DK1...Thế nhưng quyết định mới của Bộ NN&PTNT, tỉnh chỉ được giao 768 
giấy phép khai thác vùng khơi. Như vậy, gần 600 tàu còn lại sẽ chỉ được cấp phép khai thác 
các vùng ven bờ và vùng lộng. 

Tàu đánh bắt cá ngừ đại dương của ông Hoàng Xin, hiện có chiều dài đăng kiểm là 
13,8m, dù công suất tàu lớn hơn so với quy định nhưng chiều dài lại không đủ chuẩn.Ông Xin 
cho biết hàng chục năm qua ông chỉ làm một nghề là đánh bắt cá ngừ đại dương.Loài cá này 
chỉ sống ở vùng biển khơi, nơi có độ sâu từ 1.000m trở lên. Nay không được ra khơi đánh bắt 
cá ngừ, ông cùng gia đình và anh em ngư dân không biết xoay xở ra sao. 

Chủ tàu cá khai thác trên vùng biển Trường Sa hơn 30 năm này nói sẽ không cải hoán, 
nâng cấp tàu vì sẽ làm tăng chi phí đầu tư mỗi chuyến ra khơi."Ví dụ người ta làm lưới rút thì 
nên làm lớn, còn ghe gù tụi tui đánh cá ngừ thì theo tôi không nên làm lớn. Vùng biển ở đây 
không có nhiều cá nên ghe lớn đi 1 tháng cũng như ghe nhỏ, tầm được 15 - 20 con.Với chúng 
tôi như vậy là có lời, còn ghe lớn họ phải đánh được 30 con để bù chi phí ban đầu", ông Xin 
nói. 

Ông Trần Đẩu, một ngư dân khác ở Khánh Hòa, cho biết chưa bao giờ ông thấy tàu đi 
đánh cá biển khơi lại nhiều như bây giờ. Nói về quyết định hạn ngạch nghề cá mới đây, ông 
Đẩu cho rằng rất đồng tình với Nhà nước về vấn đề này.Việc hạn chế tàu khai thác để bảo vệ 
nguồn lợi thủy hải sản vì lợi ích lâu dài cho bà con ngư dân. Tuy nhiên song song với đó, Nhà 
nước cũng phải tìm cách tháo gỡ khó khăn về chuyển đổi nghề cho bà con ngư dân.Theo ông 
Đẩu, hiện cùng đi đánh bắt cá ngừ đại dương với ông có 5 người đàn ông.Những người này 
đều là trụ cột trong gia đình, họ phải nuôi từ 5 - 10 miệng ăn.Bây giờ gia đình ông không được 
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phép đánh bắt ngoài khơi, không chỉ kinh tế gia đình mà số phận của hàng chục người khác 
cũng bị ảnh hưởng."Nếu như Nhà nước bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản vùng biển khơi thì cũng 
cần phải bảo vệ cả nguồn lợi trong vùng biển lộng và ven bờ.Tôi thấy bây giờ vùng biển lộng 
và ven bờ cũng có rất nhiều tàu khai thác. Nếu giờ chúng tôi chuyển vào đánh bắt vùng lộng 
luôn thì còn gì tôm cá mà đánh bắt nữa?", ông Đẩu băn khoăn. 

Chia sẻ thêm về những khó khăn trước mắt của ngư dân, ông Nguyễn Trung Hiếu, 
trưởng ban quản lý cảng Hòn Rớ (TP Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết hiện tại cảng đang có 
khoảng 100 tàu nằm bờ. Những tàu này không đủ tiêu chuẩn kích thước để đánh bắt thủy hải 
sản vùng khơi vì chỉ dài từ 12m đến dưới 15m."Bây giờ các tàu này dù có cố tình đi đánh bắt 
cá nhưng vào bờ không có đủ giấy tờ làm thủ tục tại văn phòng cảng thì doanh nghiệp cũng 
không dám mua cá, nên họ phải nằm bờ thôi", ông Hiếu cho hay. 

Liên quan đến vấn đề này, Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa cho biết đã gửi báo cáo, 
kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét, cấp bổ sung hạn ngạch 
giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi cho tỉnh. 

Theo báo cáo của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: tổng số tàu 
cá có chiều dài từ 15m trở lên là 31.541 chiếc. Trong đó số lượng tàu cá đang hoạt động là 
30.474 chiếc.Ngoài ra còn lượng tàu cá đã được cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán 
trước ngày 29-3-2019 (thời điểm quyết định giao hạn ngạch có hiệu lực) là 1.067 chiếc. 

Chưa thấy giải pháp 
Ông Võ Thiên Lăng, phó chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, cho rằng hạn ngạch là một 

trong những công cụ rất quan trọng nhưng lâu nay chúng ta chưa thực hiện được. Việc phân bổ 
hạn ngạch sẽ bảo vệ nguồn lợi hải sản đang bị khai thác quá mức. 

Ông Lăng lấy dẫn chứng: tại Thái Lan mặc dù nghề cá rất phát triển nhưng số tàu khai 
thác xa bờ chỉ bằng một nửa so với Việt Nam.Thực tế Thái Lan và các nước đã làm chuyện 
này từ rất lâu. Lực lượng khai thác xa bờ của Việt Nam đang quá lớn nên thực chất không 
quản lý được về nguồn lợi thủy hải sản."Muốn quản lý nguồn lợi thủy hải sản, dù xa bờ hay 
ven bờ đều phải có sự phân bổ hạn ngạch cho từng tàu, từng nghề dựa trên cơ sở điều tra 
nguồn lợi.Việc giao hạn ngạch cho từng tỉnh và từng tàu là công việc phải làm.Nếu không 
quản lý bằng hạn ngạch thì chỉ sau vài năm sẽ không còn thủy hải sản để đánh bắt nữa", ông 
Lăng nói. 

Về vấn đề giải quyết các khó khăn của ngư dân kiến nghị, ông Lăng cho rằng cần phải 
bàn bạc thêm về vấn đề chuyển đổi vùng đánh bắt và chuyển đổi nghề cho ngư dân."Số tàu 
hiện tại không đủ tiêu chuẩn là rất lớn. Các tàu này phải chuyển đổi nghề nhưng phải chuyển 
sang nghề gì thì đây là cả một vấn đề. Đặc biệt tại Khánh Hòa, không có các vùng nước trồi 
như Ninh Thuận, Bình Thuận.Vì vậy khi không được khai thác xa bờ nữa cũng cần phải bàn 
kỹ để tháo gỡ khó khăn, chuyển đổi nghề cho bà con", ông Lăng nói. 

 
 

THÔNG TIN QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG 
 

 
038. Phan Sông Ngân. Úc đưa 2 tàu Hải quân thăm Việt Nam / Phan Sông Ngân // Báo 
Tuổi trẻ. - Ngày 8 tháng 5. - Năm 2019. - Số 119(9372). - Tr. 4. 
Nội dung chính: 

Ngày 7-5, hai tàu Hải quân Hoàng gia Úc, với thủy thủ đoàn hơn 800 người thuộc các 
lực lượng lục quân, hải quân và không quân đã cập cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). 
Đây là lần thứ hai kể từ năm 2016, tàu Hải quân Úc đến cảng biển quốc tế Cam Ranh. 
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Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa hải quân hai nước, diễn ra trong ba ngày 
với nhiều hoạt động giao lưu, hữu nghị. 

Theo đó, các thủy thủ của Hải quân Hoàng gia Úc sẽ tổ chức và tham dự nhiều hoạt 
động giao lưu với Hải quân Việt Nam và các hoạt động cộng đồng cùng với các sĩ quan của 
Quân đội nhân dân Việt Nam, với người dân và học sinh của Khánh Hòa tại TP Nha Trang.  

Trong hai tàu của Hải quân Hoàng gia Úc vừa đến vịnh Cam Ranh, tàu HMAS 
Newcastle là tàu hộ vệ tên lửa tầm xa, có khả năng phòng không, tác chiến mặt nước và tác 
chiến ngầm, trinh sát, tuần thám và đánh chặn. Còn tàu HMAS Canberra là đổ bộ lớp 
Canberra lớn nhất của Hải quân hoàng gia Úc (dài 230m, cao 30m, lực gián nước 27.000 
tấn), thực hiện được song song cả hai nhiệm vụ phục vụ tác chiến và hỗ trợ nhân đạo, cứu 
trợ thảm họa trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với thời gian hoạt động độc 
lập tầm xa 6.000km trong ba tháng.  
 
039. Nguyễn Chung. Hai tàu hải quân Úc cập Cảng quốc tế Cam Ranh / Nguyễn 
Chung // Báo Thanh niên. - Ngày 8 tháng 5. - Năm 2019. - Số 128 (8537). - Tr. 3: ảnh. 
Nội dung chính: 

Sáng 7.5.2019, hai tàu của Hải quân Úc gồm tàu HMAS Canberra và tàu HMAS 
Newcastle cùng hơn 800 sĩ quan và thủy thủ đoàn đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài đến ngày 10.5. 

 

 

Ảnh: Nguyễn Chung 

Chuyến thăm của hai tàu Hải quân Úc nằm trong khuôn khổ Chương trình Nỗ lực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương 2019 (IPE19) được Úc tổ chức tại một số nước trong khu vực 
từ năm 2017. Đây là hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong khu 
vực, hướng tới một khu vực an ninh, hòa bình cũng như xây dựng các quan hệ đối tác đa 
phương và song phương với các quốc gia.  

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chỉ huy đội tàu hải quân Úc sẽ tới chào xã giao lãnh 
đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, thăm Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân; trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm về tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, thảm họa giữa hải quân hai nước; 
giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, biểu diễn âm nhạc tại TP.Nha Trang 
và tham gia một số hoạt động cộng đồng tại địa phương.  
 
040. Hoàng Việt. Cục Nhà trường – Bộ Tổng Tham mưu phối hợp với Trường Sĩ quan 
Thông tin tổ chức Khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng và cấp chứng chỉ công nghệ thông 

https://thanhnien.vn/the-gioi/su-chuyen-dich-cua-mot-chien-luoc-then-chot-1078214.html
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tin / Hoàng Việt // Báo Quân đội nhân dân. - Ngày 8 tháng 5. - Năm 2019. - Số 20863. - 
Tr. 3. 
Nội dung chính: 
 Sáng 7-5, Cục Nhà trường – Bộ Tổng Tham mưu phối hợp với Trường Sĩ quan 
Thông tin tổ chức Khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin 
cho cán bộ, giáo viên các học viện, nhà trường quân đội năm 2019. Trong thời gian 5 ngày, 
các học viên sẽ được bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy 
định của Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm: Hiểu biết về CNTT, truyền thông và sử dụng 
máy tính cơ bản; hiểu và sử dụng bộ công cụ văn phòng để hoàn chỉnh một văn bản, bảng 
tính và bản trình chiếu; hiểu về mạng máy tính, Internet và biết cách tạo kết nối, sử dụng 
Internet, các trình duyệt và dịch vụ trên Internet; biết các lưu ý bảo mật và cách sử dụng 
mạng an toàn, bảo mật khi truy cập Internet. Kết thúc tập huấn, các học viên sẽ được thi và 
cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT quốc gia. 
 
041. Hoàng Hà. Tàu buồm 286/Lê Quý Đôn kết thúc chuyến huấn luyện biển đường 
dài / Tin, ảnh: Hoàng Hà // Báo Quân đội nhân dân. - Ngày 19 tháng 5. - Năm 2019. - 
Số 20874. - Tr. 8,7 : ảnh. 
Nội dung chính: 
 Sáng 18-5, Tàu buồm 286/Lê Quý Đôn cùng đoàn công tác gồm 119 thành viên, do 
Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó giám đốc Học viện Hải quân làm trưởng đoàn, đã cập cảng 
Nha Trang (Khánh Hòa), kết thúc tốt đẹp đợt huấn luyện biển đường dài kết hợp thăm, giao 
lưu với hải quân các nước Singapore và Indonesia. Xuất bến ngày 15-4 từ cảng Nha Trang, 
Tàu buồm 286/Lê Quý Đôn đã vượt qua hơn 2.600 hải lý; tổ chức thực hành huấn luyện 
biển đường dài cho học viên sĩ quan khóa 59 của Học viện Hải quân; đồng thời thăm, giao 
lưu với hải quân 2 nước Singapore và Indonesia. Trong suốt hành trình, công tác huấn luyện 
thực hành cho học viên được thực hiện theo tất cả các chuyên ngành: Hàng hải, Vũ khí, Cơ 
điện, Thông tin- ra đa, bảo đảm đúng, đủ thời gian, sát thực tế, qua đó góp phần củng cố 
kiến thức, nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ cho học viên trước khi ra trường. Kết quả 
kiểm tra huấn luyện 100% khá, giỏi, trong đó có 49% giỏi. 

 

Lãnh đạo Học viện Hải quân chúc mừng các thành viên Tàu buồm 286/Lê Quý Đôn hoàn thành 
nhiệm vụ  
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 Hoạt động thăm, giao lưu với hải quân 2 nước được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, trọng 
thị, đúng nghi lễ, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và củng cố mối đoàn kết, 
hữu nghị giữa Hải quân nhân dân Việt Nam với hải quân 2 nước Singapore và Indonesia. 
 Nhân dịp này, Học viện Hải quân trao giấy khen tặng tập thể Tàu buồm 286/Lê Quý 
Đôn và 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong chuyến công tác; trao tặng Huy hiệu Thủy 
thủ viễn dương cho 97 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện thực hành trên biển 
và công tác đối ngoại trong chuyến đi. 
 
042. Mai Văn Đông. Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Hội thi Kỹ thuật trưởng giỏi 
các chuyên ngành kỹ thuật hàng không và thợ xe-máy giỏi năm 2019  / Mai Văn Đông 
// Báo Quân đội nhân dân. - Ngày 20 tháng 5. - Năm 2019. - Số 20875. - Tr. 3. 
Nội dung chính: 
 Ngày 19-5, tại Trung tâm Huấn luyện thực hành, Trường Sĩ quan Không quân tổ 
chức Hội thi Kỹ thuật trưởng giỏi các chuyên ngành kỹ thuật hàng không và thợ xe-máy 
giỏi năm 2019 cho 22 thí sinh thuộc nhà trường. Thí sinh thực hiện các nội dung thi Điều lệ 
công tác kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam; Điều lệ công tác kỹ thuật xe-máy; Điều lệ 
công tác kỹ thuật phòng không-không quân; thực hành tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa 
chữa, hồi phục các hệ thống, thiết bị trên vũ khí trang bị và trong các phân xưởng, trạm bảo 
dưỡng. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao một giải nhất toàn đoàn cho Trung đoàn 910 và 
3 giải cá nhân nhất, nhì, ba cho Trung đoàn 915, Trung đoàn 920 và Trung tâm Huấn luyện 
thực hành. 
 
043. Hải Phương. Cán bộ, chiến sĩ tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo : Làm chủ 
vũ khí, khí tài, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ  / Bài và ảnh: Hải Phương // Báo Quân 
đội nhân dân. - Ngày 20 tháng 5. - Năm 2019. - Số 20875. - Tr. 6 : ảnh. 
Nội dung chính: 
 Trong chuyến công tác cùng cán bộ, chiến sĩ tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo 
(Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân), chúng tôi có dịp hiểu thêm về hoạt động đối ngoại quốc 
phòng kết hợp với huấn luyện nâng cao trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện 
đại và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của đơn vị. 
 Để có được sự chính xác, thuần thục trong chỉ huy, hiệp đồng thực hành các nội dung 
huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ trên tàu thường xuyên được huấn luyện bổ trợ, chuyên sâu cho 
các vị trí quan trọng. Trong đó tập trung vào huấn huyện kỹ năng quan sát, phát hiện mục 
tiêu; huấn luyện đơn tàu và đội hình hành quân, chiến đấu trên biển. 
 Theo Thiếu tá Trần Văn Vương, Thuyền trưởng tàu 015: Huấn luyện biên đội dài 
ngày trên biển là cơ hội tốt để cán bộ, chiến sĩ đơn vị rèn luyện sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, 
đáp ứng yêu cầu khắt khe của nhiệm vụ SSCĐ, cũng như hoạt động đối ngoại quốc phòng. 
Chính vì vậy, chỉ huy tàu luôn quan tâm đến việc rèn luyện thể lực cho bộ đội. Trên tàu bố 
trí những khu thể thao phù hợp, tiện lợi để bộ đội có điều kiện tham gia luyện tập. Có sức 
khỏe tốt lại được huấn luyện bài bản, nên chỉ sau một thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ trên 
tàu đã có thể độc lập khai thác làm chủ vũ khí, khí tài được trang bị. Kết thúc kiểm tra từng 
giai đoạn, 100% đạt khá, giỏi. Mỗi khi nhận được mệnh lệnh của cấp trên, toàn thể cán bộ, 
chiến sĩ đơn vị lập tức vào vị trí, nhanh chóng thao tác, bắt, bám mục tiêu, không để bị bất 
ngờ trong mọi tình huống. Các hệ thống vũ khí phòng không hiện đại trên tàu đều trong 
trạng thái sẵn sàng khai hỏa tiêu diệt mục tiêu. 
 Nhận xét về thực hiện nhiệm vụ của tàu 015, Trung tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó lữ 
đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162, nhấn mạnh: "Nhờ kết hợp tốt giữa huấn luyện 
với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, đổi mới tác phong công tác nên năm 
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2018 cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã thực hiện tốt các tiêu chí đơn vị điểm của lữ đoàn về xây 
dựng tàu chính quy mẫu mực". 

 

Kíp trực của các nhân viên Trung tâm điều khiển cơ điện-ngành 5. 
 
 Được biết, bên cạnh công tác huấn luyện, SSCĐ, cấp ủy, chỉ huy tàu 015 còn đặc biệt 
quan tâm đến đời sống tinh thần của bộ đội. Với đặc thù của đơn vị liên tục phải thực hiện 
nhiệm vụ dài ngày trên biển nên việc nắm bắt tư tưởng của bộ đội là rất quan trọng. Đối với 
những quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chưa có việc làm ổn định, con còn 
nhỏ lại ở xa nơi đơn vị đóng quân, trước hoặc sau mỗi chuyến đi đơn vị đều bố trí cho đi 
phép, hoặc đi tranh thủ về thăm gia đình. Gia đình cán bộ ở gần nơi đơn vị đóng quân 
thường xuyên được thăm hỏi, động viên. Đối với số cán bộ, chiến sĩ chưa lập gia đình, đơn 
vị tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người quân nhân cách 
mạng. Không chỉ bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ của bộ đội, cấp ủy, chỉ huy đơn vị còn 
thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, giải trí cho cán bộ, chiến sĩ. 
 Nhân viên trên tàu liên tục phải đi biển dài ngày, xa gia đình vợ, con, tuy cũng có 
không ít tâm tư nhưng nhờ xác định tốt tư tưởng, họ đã đoàn kết, cùng nhau hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trung úy QNCN Nguyễn Chí Thanh, nhân viên ngư lôi, tâm 
sự: “Tôi quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Trước đây, vợ và hai con sinh sống tại quê 
nhà. Gần đây được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp nên tôi đã chuyển 
vợ con vào sinh sống ở gần đơn vị. Mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng được 
gần gia đình, vợ con, tôi cũng an tâm công tác, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để không 
phụ sự quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ của thủ trưởng các cấp và sự kỳ vọng của gia đình”. 
Còn theo Trung úy QNCN Đặng Tuấn Anh (Trung tâm điều khiển cơ điện-ngành 5): Trong 
những ngày hành quân trên biển, trung tâm đều duy trì trực 24/24 giờ và được chia theo 
từng ca, mỗi ca 3 giờ. Công việc tuy vất vả, nhưng mọi người đều động viên nhau giữ “trái 
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tim con tàu luôn đập", góp phần cùng, cán bộ, chiến sĩ toàn tàu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
trên giao. 
 Việc huấn luyện thường xuyên kết hợp với tăng cường huấn luyện đường dài giúp 
cán bộ, chiến sĩ tàu 015 không chỉ làm chủ được vũ khí, khí tài, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm 
vụ sẵn sàng chiến đấu, mà còn tích lũy kinh nghiệm đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng 
cao vị thế của Hải quân Việt Nam. 
 
044. Văn Huệ. Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu / Tin, ảnh: Văn Huệ // Báo Quân đội 
nhân dân. - Ngày 21 tháng 5. - Năm 2019. - Số 20876. - Tr. 8 : ảnh. 
Nội dung chính: 
 Chiều 20-5, tại thành phố Nha Trang, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa phối hợp 
với Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu Việt Nam, chi nhánh Khánh Hòa tổ chức diễn tập 
thực hành cứu hộ, cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu năm 2019. 
 Tình huống giả định là tàu NT0501 số hiệu PP33 chở dầu cập cảng Vinpeal Nha 
Trang do sơ suất của thuyền trưởng, tàu đâm va vào cầu cảng làm rách vỏ, 2 thuyền viên rơi 
xuống biển, 1 người bị thương nặng. Nhận được thông tin, BĐBP tỉnh phối hợp với Trung 
tâm Ứng phó sự cố tràn dầu Việt Nam, chi nhánh Khánh Hòa tổ chức lực lượng, phương 
tiện chuyên dụng đến cứu người và kịp thời ứng phó sự cố tràn dầu. Hai tàu tuần tra Bộ chỉ 
huy BĐBP tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý tình huống nhanh, gọn, đáp ứng 
yêu cầu đề ra. 

 

Thực hành cứu người bị nạn. 
Cuộc diễn tập góp phần nâng cao kỹ năng, tăng cường năng lực phòng ngừa và ứng phó các 
tình huống khẩn cấp cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ khi có sự cố tràn dầu, nhằm giảm 
thấp nhất thiệt hại về người, tài sản cũng như ảnh hưởng đến môi trường khi có sự cố xảy ra. 
  
045. Mai Văn Đông. Đảng ủy Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 
năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh 
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Bộ đội Cụ Hồ”... / Mai Văn Đông // Báo Quân đội nhân dân. - Ngày 22 tháng 5. - Năm 
2019. - Số 20877. - Tr. 2. 
Nội dung chính: 
 Chiều 20-5, Đảng ủy Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm 
thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ 
Hồ” và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019. Thực hiện cuộc vận 
động, 5 năm qua, nhà trường đã hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch huấn luyện đào 
tạo, chất lượng đào tạo phi công từng bước được nâng lên; học viên tốt nghiệp ra trường đều 
phấn khởi nhận nhiệm vụ theo sự phân công của tổ chức. Nhân dịp này, Đảng ủy nhà trường 
khen thưởng 8 tập thể và 39 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; đề nghị cấp trên khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích 
trong thực hiện cuộc vận động. 
 
046. Anh Thư. "Dệt thảm xanh" cho quần đảo Trường Sa / Bài và ảnh: Anh Thư // 
Báo Quân đội nhân dân. - Ngày 29 tháng 5. - Năm 2019. - Số 20884. - Tr. 6 : ảnh. 
Nội dung chính: 
 Giữa tháng 4-2019, Đoàn công tác số 5 chúng tôi đến với quân và dân quần đảo 
Trường Sa (Khánh Hòa). Trước đó, tôi cũng như những người chưa một lần đặt chân đến 
Trường Sa đều nghĩ rằng, nơi đây chỉ có nắng, gió, cát và những rặng san hô. Ấy thế mà, 
qua bàn tay chăm sóc của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo, cùng với những con 
người tâm huyết với chương trình mang cây xanh ra quần đảo Trường Sa đã "dệt thảm 
xanh" cho vùng đảo đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. 
 Hành trình chúng tôi đi theo hướng phía nam từ đảo Sơn Ca, Sinh Tồn, đến Len Đao, 
Núi Le, Tốc Tan B, Phan Vinh B, Đá Tây, Tiên Nữ... Đến đâu chúng tôi cũng nhìn thấy 
màu xanh mướt của rau, cây ăn quả, như: Đu đủ, khế, ổi và cả cây che bóng mát... Giữa 
trùng khơi với cái nắng gắt và gió biển mặn chát, việc trồng và chăm sóc rau xanh, cây ăn 
quả đòi hỏi rất nhiều công sức và cả những sáng tạo đặc biệt của quân và dân Trường Sa. 
Cây giống được mang từ đất liền ra đảo, nhưng chăm sóc thế nào để cây sống và phát triển 
là khâu vô cùng quan trọng. 
 Đại úy Kiều Văn Hưng, Chính trị viên cụm đảo Trường Sa Đông chia sẻ: "Để bảo 
đảm cây sống và ra quả trong thời tiết nắng nóng ở Trường Sa là vô cùng khó khăn. Từ việc 
chọn giống đến chăm sóc phải rất tỉ mỉ. Cây được chọn phải phù hợp với môi trường, khí 
hậu ở biển, đảo. Bởi thế, mỗi lần đến công tác ở các đảo tôi đều mang cây ra trồng thử 
nghiệm. Những người khác cũng đều làm như vậy. Loại cây nào thích hợp thì cán bộ, chiến 
sĩ bảo nhau mang ra đảo trồng và nhân giống. Việc trồng cây trước tiên là tạo bóng mát, sau 
đó là tạo cảnh quan môi trường. Đến nay, trên đảo đã có các loại cây, như: Ổi, đu đủ, chuối, 
xoài… phát triển tốt, ra quả, góp phần cải thiện đời sống bộ đội và nhân dân". 
 Anh Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, người rất tâm huyết với việc 
đưa cây xanh ra đảo, chia sẻ: "Tôi đã may mắn được ra Trường Sa hai lần. Gần đây nhất là 
đầu năm 2019, thông qua Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân tôi đã tặng cán bộ, chiến sĩ các đảo 
và nhà giàn DK1 hơn 800 chậu lan Hồ Điệp. Đây là lần thứ 6 gia đình tôi gửi hoa phong lan 
tặng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa". Còn chị Phùng Thị Thu Phượng, cán bộ Trường Tiểu học 
Văn Phú (Thường Tín, Hà Nội), người đã mang rất nhiều cây xanh ra Trường Sa tâm sự: 
"Trước đây, tôi tham gia Câu lạc bộ Tuổi trẻ “Vì biển đảo quê hương” nên biết được quân 
và dân trên các đảo nói chung, quần đảo Trường sa nói riêng luôn gánh chịu gió, bão, cây 
cối đổ, gãy… Cuối năm 2017, tôi cùng các thành viên trong câu lạc bộ bàn nhau tìm biện 
pháp đưa cây ra Trường Sa. Tháng 5-2018, chúng tôi bắt đầu đăng bài vận động mọi người 
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tặng cây ra Trường Sa. Tháng 7-2018, tôi được ra thăm Trường Sa trong một đoàn công tác. 
Tôi cùng người bạn Đoàn Ngọc trong câu lạc bộ trực tiếp chuyển 100 cây ổi giống, 30 cây 
hoa giấy, 100 cây chanh tứ quý, 10 bìa sứ in tên Chương trình "Trường Sa xanh" ra đảo xa. 
Mặc dù không tham gia câu lạc bộ nữa, nhưng tôi vẫn thực hiện các chương trình hướng đến 
Trường Sa, đến với quân và dân huyện đảo. Thời gian tới, tôi tiếp tục vận động mọi người 
tặng cây và sẽ gửi cây sấu, cây phượng, hoa ban, hoa sữa... ra trồng thử nghiệm ở ngoài 
đảo". 
 

 

Cán bộ, chiến sĩ chăm sóc rau trên đảo Sinh Tồn Đông (quần đảo Trường Sa). 
Được biết, hưởng ứng Chương trình "Vì một Việt Nam xanh" và Chương trình "Trường Sa 
xanh" do Trung ương Đoàn phát động, trong hải trình theo tàu của Vùng 4 Hải quân tháng 
7-2018 ra quần đảo Trường Sa, có tất cả 6.190 cây xanh và 1,5 tấn quả sấu tươi được đưa ra 
tặng quân và dân huyện đảo. Đó là các loại cây: Dừa xiêm, phi lao, hoa giấy, ổi, chanh, lá 
giang... cùng các giá thể trồng cây, phân bón hữu cơ và thuốc trừ sâu bệnh để góp phần cải 
thiện môi trường biển đảo, phủ xanh đảo. Huyện đảo Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của 
Tổ quốc đang vươn mình trong nắng gió biển trời mênh mông. Cả nước đang chung tay 
cùng quân và dân huyện đảo tạo cảnh quan xanh tươi cho biển trời Tổ quốc.   
 
 

THÔNG TIN Y TẾ 
 

* Môi trường 
 
047. P. Linh. Việt Nam thải ra biển khoảng 730.000 tấn rác nhựa mỗi năm / P. Linh// 
Báo Lao động. - Ngày 14 tháng 5. - Năm 2019. - Số 108 (11264). - Tr. 7. 
Nội dung chính: 

Ngày 13.5, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ 
Ngoại giao Thái Lan, Hoa Kỳ tổ chức hội thảo về quản lý rác thải nhựa trên biển nhằm hỗ 
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trợ nghề cá bền vững và an ninh lương thực ở Đông Nam Á. 100 đại biểu và các chuyên gia, 
nhà hoạch định chính sách… đến từ 28 quốc gia, tổ chức tham gia ARF và các tổ chức khu 
vực, quốc tế có liên quan cùng tham gia thảo luận.  

Theo kết quả nghiên cứu, mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn nhựa thải ra đại dương trên 
toàn cầu. Và 80% rác thải nhựa trên biển là các hoạt động trên đất liền theo các dòng sông, 
đường thoát tuồn ra biển. 20% còn lại cơ bản rác thải nhựa từ hoạt động đánh bắt nuôi trồng 
hải sản thải ra biển bừa bãi không kiểm soát. Riêng Việt Nam hiện mỗi năm có khoảng 
730.000 tấn rác thải nhựa ra biển. 
 
 

THÔNG TIN GIÁO DỤC 
 
 
048. Thái Thịnh. 4 học sinh đuối nước tại Khánh Hòa: Chia tay trường lớp mãi mãi… 
/ Thái Thịnh // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 22 tháng 5. - Năm 2019. - Số 133 (9386). - Tr. 13. 
Nội dung chính: 

Năm học vừa kết thúc, bốn học sinh đều là con của những người nông dân vùng đất 
Ninh Hòa (Khánh Hòa) ở nhà phụ giúp cha mẹ cắt cỏ, chăn bò.Xong việc, các em rủ nhau ra 
sông Cái tắm, và chuyện đau lòng xẩy ra. 

Trong nhà các em, những cặp vở mới viết còn nguyên dấu mực, tấm bằng khen đóng 
dấu đỏ chót dán từng dãy. 

Đồng phục còn để lại 
Bốn học sinh đuối nước đều học tại Trường THCS Tô Hiến Thành gồm:  Nguyễn Thị 

Kim tuyền (lớp 8/2), Nguyễn Thị Kim Nhung (lớp 6/3), Trần Thị Bích Ngọc (lớp 7/2) và 
Nguyễn Hải Dương (lớp 7/2). Trong đó, Tuyền và Nhung là hai chị em ruột. 

Trưa 21-5 tại xóm nghèo Tân Lập (xã Ninh Sim), chị Trà Thị Kim Ý (mẹ của Tuyền 
và Nhung) ngồi chết lặng trên chiếc giường đặt giữa sân cùng hai chiếc quan tài, cạnh thi 
thể hai con. Bên tay trái là chị Tuyền, con gái đầu học lớp 8 và bên tay phải chị là Nhung, 
con gái thứ hai năm học lớp 6. Nhà chị Ý có ba đứa con. 

Người trong xóm kể từ lúc đưa thi thể hai con về nhà, chị Ý cứ ngồi vậy miết, chẳng 
ăn uống, nói năng gì, đôi mắt khóc đỏ hoe, chỉ lấy tay cầm chiếc khăn lau mặt cho hai con… 

Anh Nguyễn Văn Hùng, cha của Tuyền và Nhung, xót xa kể lại rằng sáng 20-5, hai 
đứa con gái của anh nói được nghỉ học ở trường và xin đi cắt cỏ cho bò phụ giúp cha mẹ, 
hai vợ chồng anh đi tỉa mía ngoài rẫy. Đến trưa, hai chị em đã cắt được hai bao cỏ lớn, để ở 
góc nhà rồi lấy xe đạp chạy qua rủ Ngọc tới nhà Dương chơi. Sau nhà Dương có con sông 
Cái chảy qua lũy tre mát mẻ và mùa này đá cuội nổi lên đẹp, nên cả bốn chị em rủ nhau 
xuống sông chơi. Các em không biết được rằng mùa này thủy điện Ea Krong Rou hay xả 
nước chạy máy cộng với mưa núi, mạch nước ngầm khiến nước dâng cao tầm 15h chiều trở 
đi.  

Bốn học sinh đang tắm thì bất ngờ dòng nước dâng lên, ba em học sinh nữ không biết 
bơi nên bị đuối nước, Dương biết bơi nhưng giữa dòng nước xiết bị kiệt sức rồi lịm dần… 

Đến 17h chiều, chị Trà Thị Nguyện đi chăn bò về thấy quần áo, dép, xe đạp của con 
mình (Dương) ở bên mỏm đá ven bờ liên hô hoán tìm kiếm và phát hiện những bộ quần áo 
thể dục đều còn để trên bờ. Người dân tổ chức tìm kiếm và thấy thi thể ba em học sinh nữ 
trôi dạt vào bờ, còn ôm chặt nhau.Thi thể của Dương được tìm thấy khi trôi dạt bên bụi tre 
ven bờ sông đối diện. 

Cả trường tiếc nuối 
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Cô Nguyễn Thị Xuân Sen, giáo viên chủ nhiệm của Nhung, nói khi nghe tin bốn học 
sinh đuối nước, cả ban giám hiệu cùng học sinh ai cũng bàng hoàng, xót xa. “Nhung và 
Tuyền đều là học trò của tôi, ở trường các em rất ngoan, học giỏi và hằng năm đều có giấy 
khen. Chuyện buồn xẩy ra, các bạn trong lớp cùng thầy, cô giáo ở trường cũng đã tổ chức 
quyên góp, đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình các bạn” - cô Sen cho biết.  

Ông Lê Thiên Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Sim, cho biết thường ngày nước 
sông Cái rất cạn, nhưng khi thủy điện ở đầu nguồn xả trạm sau mưa, nước dâng lên. “Việc 
thủy điện Ea Krong Rou hay xả nước để chạy máy và nước dâng ở sông Cái vào buổi chiều 
người dân ở xã ai cũng nắm rõ. Thủy điện xả trên dọc sông Cái 8km nên không thể cắm 
biển cảnh báo nguy hiểm hết được.Xã đã nhiều lần cảnh báo người dân khu vực nước xoáy 
nguy hiểm nhưng vẫn xẩy ra tình trạng đuối nước ở trẻ em và người lớn.Nguyên nhân chủ 
yếu do cha mẹ làm nông, lo mùa vụ, các em ở nhà chơi không có ai quản lý, xuống nước 
chơi lại không biết bơi nên xẩy ra sự việc đáng tiếc” - ông Hoàng nói. 

Theo bà HoàngThị Lý, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Khánh Hòa, Sở đã cử một phó 
giám đốc phối hợp với Phòng GD - ĐT thị xã Ninh Hòa đến động viên gia đình sau mất mát 
này.Đây cũng là lời cảnh báo cho ngành giáo dục địa phương về công tác dạy bơi cho học 
sinh.Cùng với đó, rất cần sự phối hợp giữa nhà trường và các bậc phụ huynh để quan tâm 
nhiều hơn đến các em, học sinh mình, tuyên truyền cảnh báo các em, tránh để sự việc đau 
lòng xẩy ra. 

Theo bà Lý, về công tác dạy bơi cho học sinh, năm 2018 UBND tỉnh Khánh Hòa có đề 
án xây dựng 16 hồ bơi cho học sinh và đến nay đã trang bị 10 hồ bơi với kinh phí 6,6 tỉ 
đồng. Trong đó, thị xã Ninh Hòa được trang bị 2 hồ bơi (tại Trường tiểu học Ninh Đa và 
Trường THCS Hùng Vương) và đến nay hai trường này đã triển khai dạy bơi. 

Tuy nhiên hiện để học sinh có kỹ năng bơi vẫn còn những khó khăn, như đề án 16 hồ 
bơi nếu hoàn thành cũng chưa đáp ứng đủ với số học sinh phổ cập bơi. Bên cạnh đó, trong 
10 hồ bơi đã hoàn thành, hiện có một số trường chưa triển khai dạy bơi được do giáo viên 
thiếu chứng chỉ bơi” - bà Lý nói. 

 
 

THÔNG TIN VĂN HÓA - THỂ THAO – DU LỊCH 
 
 
* Văn hóa 
 
049. Khang Thái. Triển lãm mỹ thuật “Sắc Biển” và biểu diễn nghệ thuật “Giai điệu 
xứ Trầm” / Khang Thái // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 12 tháng 5. - Năm 2019. - Số 123 
(9376). - Tr.III. 
Nội dung chính: 

 Ngày 11-5 đến ngày 14-5 tại công viên Bờ biển đường Trần Phú, đối diện khách sạn 
InterContinental Nha Trang, Trường ĐH Khánh Hòa tổ chức Chương trình triễn lãm mỹ 
thuật “Sắc Biển” và biểu diễn nghệ thuật “Giai điệu xứ Trầm” với sự tham gia của trên 100 
giảng viên và sinh viên khoa Nghệ thuật. Đây là hoạt động trong tổng số hơn 50 hoạt động 
của lễ hội Festival Biển tại TP Nha Trang với sự tài trợ của công ty TNHH Khu Du Lịch 
Vịnh Thiên Đường (ALMA).  

Triển lãm mỹ thuật sẽ là nơi trưng bày 50 tác phẩm tranh mới nhất được sáng tạo bằng 
những ý tưởng độc đáo, chất liệu phong phú, màu sắc sinh động về chủ đề thiên nhiên và 
con người vùng biển, đảo do các họa sĩ là giảng viên của khoa Nghệ thuật, Trường Đại học 
Khánh Hòa sáng tác năm 2019.  
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Với mục đích giới thiệu những nét đẹp về biển, đảo và văn hóa xứ Trầm hương cho 
khách du lịch và người dân Nha Trang - Khánh Hòa, Triển lãm mỹ thuật sẽ đem đến cho du 
khách những trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ, đầy ấn tượng và giàu cảm xúc nghệ thuật về 
vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người Nha Trang - Khánh Hòa. Đồng thời, Triển 
lãm mỹ thuật cũng là nơi để các họa sĩ, những người ham mê nghệ thuật tranh tìm đến gặp 
mặt, giao lưu, trao đổi, bày tỏ cảm xúc và kiếm tìm những ý tưởng mới trong sáng tạo nghệ 
thuật. 

Chương trình Triển lãm mỹ thuật sẽ càng thêm độc đáo và thu hút du khách tới tham 
quan bởi có sự phối hợp và hỗ trợ bằng âm nhạc của Chương trình Biểu diễn Nghệ Thuật 
với chủ đề “Giai điệu Xứ Trầm” do các ca sĩ, nhạc công là giảng viên và học sinh sinh viên 
của khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Khánh Hòa biểu diễn . 
 
050. Châu Xuyên. Bế mạc Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2019 / Châu 
Xuyên // Báo Quân đội nhân dân. - Ngày 22 tháng 5. - Năm 2019. - Số 20877. - Tr. 8 : 
ảnh. 
Nội dung chính: 
 Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2019 đã bế mạc vào tối 20-5, tại Nhà hát 
Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

 

Vở “Chói rạng sơn hà” đoạt Huy chương Vàng tại liên hoan. Ảnh: Hiền Lương. 
 Vở dân ca kịch “Chói rạng sơn hà” (Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định) đã giành Huy 
chương Vàng cho vở diễn; thành phần tham gia sáng tạo cũng giành các giải thưởng cao, 
như: Tác giả xuất sắc-Nguyễn Sỹ Chức, đạo diễn xuất sắc-NSND Hoài Huệ và họa sĩ xuất 
sắc-Nguyễn Hoàng Phong. Cùng giành Huy chương Vàng cho vở diễn còn có vở tuồng 
“Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư” (Nhà hát Tuồng Việt Nam). Ban tổ chức cũng đã trao 4 
Huy chương Bạc cho các vở diễn khác. 27 diễn viên tham gia đoạt Huy chương Vàng và 49 
diễn viên đoạt Huy chương Bạc. 
 
* Thể thao 
 

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http:%2f%2fa.msn.com%2f01%2fvi-vn%2fAABdysO%3focid%3dsl&title=D%E1%BB%B1+%C3%A1n+giao+th%C3%B4ng+k%E1%BA%BFt+n%E1%BB%91i+v%E1%BB%9Bi+khu+s%C3%A2n+bay+Nha+Trang+c%C5%A9:+Th%C3%B4ng+tho%C3%A1ng+cho+trung+t%C3%A2m+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91&source=http:%2f%2fa.msn.com%2f01%2fvi-vn%2fAABdysO%3focid%3dsl
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051. Hoàng Việt. Khai mạc Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân  / Hoàng 
Việt // Báo Quân đội nhân dân. - Ngày 21 tháng 5. - Năm 2019. - Số 20876. - Tr. 8,7. 
Nội dung chính: 
 Tối 20-5, tại Nhà thi đấu tỉnh Khánh Hòa, Báo Nhân Dân phối hợp với Tổng cục Thể 
dục thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tổ 
chức khai mạc Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 37, tranh Cúp 
PetroVietnam-Đạm Cà Mau năm 2019. 
 Tham dự giải có 148 vận động viên đến từ 16 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố, 
ngành, doanh nghiệp trên toàn quốc. Bên cạnh những cây vợt kỳ cựu tham dự, giải năm nay 
tiếp tục có sự tham gia của nhiều cây vợt trẻ tiềm năng, hứa hẹn những cuộc thi đấu kịch 
tính và hấp dẫn với khả năng soán ngôi các cây vợt mạnh của mùa giải năm trước. Các vận 
động viên sẽ tranh tài ở 7 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, 
đôi nữ và đôi nam nữ. Việc chọn hạt giống và bốc thăm chia bảng căn cứ theo thành tích 
của Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 36. Giải diễn ra đến hết ngày 
26-5. 
 
* Du lịch 
 
052. Lê Đức Vinh. Nha Trang, Khánh Hòa: Phát triển mạnh du lịch biển đảo / Lê Đức 
Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 11 tháng 5. - Năm 2019. 
- Số 122 (9375). - Tr. Chuyên trang Khánh Hòa : ảnh.  
Nội dung chính: 

Tối nay (11-5), tại Quảng trường 2-4 bên bờ biển Nha Trang xinh đẹp, UBND tỉnh 
Khánh Hòa chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Lễ 
Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa. 

 

 

Đảo Yến Hòn Nội - Ảnh: VĂN THÀNH CHÂU 
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Năm Du lịch quốc gia là sự kiện kinh tế - văn hóa - xã hội quan trọng của Ngành Du 
lịch, có quy mô quốc tế và được tổ chức thường niên. Thông qua các hoạt động trong Năm 
Du lịch quốc gia, giá trị, vẻ đẹp, tiềm năng phát triển du lịch của các vùng miền nói riêng và 
Việt Nam nói chung sẽ được giới thiệu, quảng bá đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc 
tế. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về việc 
bảo vệ, gìn giữ và phát huy những tinh hoa của văn hóa, đất nước và con người Việt Nam; 
là mục tiêu và động lực cho phát triển du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội; mở 
rộng tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè quốc tế. 

 

 

                                     Ông LÊ ĐỨC VINH (Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)  

Phát huy thương hiệu Nha Trang- Khánh Hòa 
Là một tỉnh ven biển vùng Duyên hải Nam Trung bộ - Việt Nam, Khánh Hòa có ba 

vịnh lớn là vịnh Nha Trang, vịnh Vân Phong và vịnh Cam Ranh, trong đó, vịnh Nha Trang 
được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, với khí hậu ôn hòa gần như 
quanh năm, cùng với nhiều di tích lịch sử văn hóa, là điều kiện thuận lợi để Khánh Hòa phát 
triển mạnh du lịch biển đảo và trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của du khách trong và 
ngoài nước. 

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính 
phủ, các Bộ, ngành Trung ương, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền và nhân dân 
trong tỉnh và sự tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, kinh 
tế xã hội của tỉnh luôn tăng trưởng. Năm 2018, Khánh Hòa đón hơn 6,3 triệu lượt khách, 
tăng 15% so với năm 2017, trong đó, khách quốc tế đạt hơn 2,8 triệu lượt, tăng 37%. Doanh 
thu du lịch của tỉnh đạt hơn 22 ngàn tỉ đồng, tăng 27,75% so với năm 2017. Hạ tầng, cơ sở 
vật chất, chất lượng dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe… ngày càng được 
cải thiện, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân và du khách.Thương hiệu Du lịch Nha Trang - 
Khánh Hòa ngày càng có uy tín trong nước, khu vực và trên thế giới. 

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Chương trình và kế hoạch triển khai, 
trong đó, đặt mục tiêu đến năm 2020, du lịch Nha Trang - Khánh Hòa thu hút được 8,5 triệu 
lượt khách, với 3,5 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu từ khách du lịch đạt trên 70 
ngàn tỉ đồng, đồng thời xây dựng thành phố Nha Trang và Khu du lịch Bắc bán đảo Cam 
Ranh trở thành điểm đến du lịch chất lượng cao. 

Thể hiện nét đặc trưng xứ trầm, biển yến 
Năm 2019, Khánh Hòa vinh dự được Chính phủ và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

chọn là địa phương chủ trì tổ chức chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019 với chủ đề 
"Nha Trang - Sắc màu của biển", diễn ra từ ngày 31-12-2018 đến ngày 31-12-2019 với Lễ 
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Công bố Năm Du lịch Quốc gia 2019 - Nha Trang - Khánh Hòa kết hợp với chương trình 
Chào đón Năm mới 2019 được tổ chức vào ngày 31-12-2018. Các hoạt động trong Năm Du 
lịch quốc gia gồm hơn 100 sự kiện với: 13 hoạt động do Bộ VH-TT-DL chủ trì tổ chức; 61 
hoạt động do tỉnh Khánh Hòa tổ chức và 38 hoạt động hưởng ứng của 14 tỉnh, thành phố. 

 

 
Với chủ đề "Nha Trang - Sắc màu của biển", Khánh Hòa muốn quảng bá thế mạnh về 

du lịch biển đảo của địa phương, nổi bật là vẻ đẹp của vịnh Nha Trang. Nhiều hoạt động 
xuyên suốt Năm Du lịch quốc gia 2019 mà điểm nhấn là Festival Biển Nha Trang 2019 đã 
thể hiện sự tự hào về biển đảo quê hương, ca ngợi sự giàu có của biển, thể hiện sức sống, 
hơi thở, nét đặc trưng của vùng đất xứ trầm, biển yến. 

Tôi tin tưởng các hoạt động, sự kiện trong Chương trình Khai mạc Năm Du lịch quốc 
gia 2019 và Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa cùng với tuần lễ Festival Biển sẽ mang 
đến cho quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng du khách và bạn bè quốc tế nhiều trải 
nghiệm ấn tượng, sâu sắc và niềm vui, sự hài lòng khi đến với Nha Trang - Khánh Hòa. 

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. 
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 
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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) 

 
053. Anh Vũ. Festival biển Nha Trang: Người dân sẽ được thụ hưởng dịch vụ đạt 
chuẩn và đảm bảo về giá / Anh Vũ // Báo Pháp Luật Việt Nam. - Ngày 11 tháng 5. - 
Năm 2019. - Số 131 (7479). - Tr. 17 : ảnh. 
Nội dung chính: 
 Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 11/5. Nằm 
trong chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019, hoạt động này sẽ khiến lượng khách du lịch 
tới Nha Trang (Khánh Hòa) tăng đột biến. Để đảm bảo an ninh và thu hút du khách, UBND 
tỉnh Khánh Hòa yêu cầu với các sở, ngành, địa phương nói không với tình trạng “chặt 
chém” du khách. 
 

 
 
Để thu hút khách du lịch đến với Festival biển Nha Trang, ông Trần Việt Trung, Giám 

đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2019, 
UBND tỉnh Khánh Hòa xác định mục tiêu sẽ giới thiệu đến bạn bè, du khách một hình ảnh 
Nha Trang - Khánh Hòa xinh đẹp với những nét cổ xưa và hiện đại. Điểm đến Nha Trang – 
Khánh Hòa sẽ là điểm đến thân thiện, đa dạng văn hóa với sự mến khách của người dân địa 
phương. Du khách khi tới với các điểm đến của Khánh Hòa sẽ được thụ hưởng các dịch vụ 
đảm bảo về giá cả, chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn. 

Cũng theo Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, hiện Sở Văn hóa Thể thao Khánh Hòa đã 
thực hiện rà soát các điểm vui chơi, giải trí, tổ chức các chương trình vui chơi phù hợp phục 
vụ du khách. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính thông báo đến các cơ sở, dịch vụ đăng 
ký giá dịch vụ ăn uống theo quy định. Bên cạnh đó, địa phương đang triển khai nhiều giải 
pháp thanh tra, kiểm tra để tránh tình trạng doanh nghiệp tự ý nâng giá, “chặt chém” du 
khách. 
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“Chúng tôi đã công bố số điện thoại đường dây nóng để du khách phản ánh khi gặp 
vấn đề. Theo đó, cơ quan tiếp nhận phản ánh sẽ có mặt hỗ trợ du khách, xử lý các hiện 
tượng gây bất lợi cho du khách ngay lập tức. Chúng tôi có các ứng dụng để hỗ trợ cho du 
khách một cách tốt nhất. Ngoài ra, Sở Du lịch còn yêu cầu các khách sạn, cơ sở lưu trú đồng 
hành cùng Sở đưa ra giá cả hợp lý không được “chặt chém” khách du lịch trong thời điểm 
khan hiếm phòng. Các hành vi “chặt chém” du khách sẽ được xử lý nghiêm và triệt để” - 
ông Trung khẳng định và cho biết, hiện Khánh Hòa có 750 cơ sở lưu trú với gần 40.000 
phòng, trong đó hơn một nửa số phòng có tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. 

Bên cạnh đó, trong dịp Festival biển, dự kiến lượng khách du lịch đến thành phố Nha 
Trang sẽ tăng đột biến, có thể lên cả triệu lượt khách du lịch. Vì thế công tác phân luồng để 
tổ chức sự kiện và tránh ùn tắc là nhiệm vụ quan trọng. Ngoài việc điều chỉnh phân luồng 
theo giờ các loại xe từ 29 chỗ trở lên, UBND thành phố Nha Trang vừa có quyết định phân 
luồng các tuyến đường xung quanh quảng trường 2/4 và kết nối với đường Trần Phú. Đây là 
không gian chính để tổ chức hơn 20 hoạt động dịp Festival biển. 

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng kêu gọi đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ khách du 
lịch. Theo đó, Nhà ga Quốc tế sân bay Cam Ranh vừa được khánh thành, nâng cao chất 
lượng dịch vụ đón khách. Đường băng số 2, sân bay Cam Ranh đang được nâng cấp cải tạo. 
Trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp đã liên tục mở các đường bay thẳng từ Cần Thơ 
– Cam Ranh; Bangkok (Thái Lan) - Cam Ranh và nhiều đường bay khác. Trên vịnh Nha 
Trang nhiều hãng tàu 5 sao liên tục cập cảng đưa một lượng khách quốc tế lớn đến với Nha 
Trang. Tất cả tạo điều kiện để du khách đến Nha Trang, đến với Festival biển Nha Trang – 
Khánh Hòa một cách thuận lợi nhất. 

Hầu hết các hoạt động trong chương trình Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019 
đều được tổ chức từ nguồn xã hội hóa, thực hiện theo hướng mở nhằm tăng tính tương tác 
với cộng đồng để người dân, du khách có thể trực tiếp tham gia vào các hoạt động của lễ 
hội. 

 
Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019 diễn ra từ ngày 10 - 13/5, có hơn 50 

hoạt động với tổng kinh phí tổ chức khoảng 22 tỷ đồng. 
Dự kiến, vào tối ngày 11/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ lắp đặt các dàn 

pháo hoa trên các sà lan (cách bờ biển khoảng 80m) để bắn pháo hoa trong đêm khai 
mạc tại Quảng trường 2/4, TP Nha Trang. Thời gian bắn pháo hoa dự kiến 15 phút, bắt 
đầu từ lúc 21h40 đêm 11/5. 

 
054. Khai mạc Năm Du lịch quốc gia và Festival biển Nha Trang / PV. // Báo Nhân 
dân. - Ngày 12 tháng 5. - Năm 2019. - Số 23219. - Tr. 8,5. 
Nội dung chính: 

Tối 11-5, tại Quảng trường 2 tháng 4, TP Nha Trang, diễn ra lễ khai mạc Năm Du lịch 
Quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang chủ đề Nha Trang - sắc màu của Biển. Tới dự có 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam; khách mời quốc tế; lãnh đạo các địa phương, tỉnh 
Khánh Hòa cùng đông đảo du khách trong nước, quốc tế và nhân dân địa phương. 

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định những đóng 
góp của du lịch: Ở nhiều địa phương, du lịch đã thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 
góp phần bảo tồn, phát huy di sản; tăng cường giao lưu văn hoá giữ các vùng miền, quốc 
gia, dân tộc. Đồng chí bày tỏ tin tưởng Năm Du lịch quốc gia năm 2019 sẽ là nguồn động 
viên, nguồn năng lượng mới để du lịch Khánh Hòa, du lịch ven biển Trung Bộ và du lịch cả 
nước tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn... 
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Đồng chí Lê Đức Vinh Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Tổ chức Năm 
Du lịch quốc gia 2019 cho biết: Năm Du lịch quốc gia được tổ chức đồng thời với Festival 
Biển Nha Trang năm 2019 nhằm giới thiệu vẻ đẹp của biển, đảo và các sản phẩm du lịch 
đặc sắc của địa phương Khánh Hòa; tạo sự gắn kết du lịch vùng ven biển của đất nước, góp 
phần tăng trưởng bền vững du lịch Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt 
động của Năm Du lịch quốc gia 2019 lần lượt diễn ra liên tục trong cả năm tại Khánh Hòa 
và nhiều địa phương khác.  

Tại lễ khai mạc, diễn ra chương trình nghệ thuật gồm hai phần: Khánh Hòa - Tinh hoa 
hội tụ và Nha Trang - Sắc màu của biển, thể hiện đậm đà nét văn hóa vừa truyền thống, vừa 
hiện đại của xứ sở rừng trầm - biển yến. Chương trình có hơn 1.400 nghệ sĩ, diễn viên tham 
gia biểu diễn, đem đến người xem nhiều cảm xúc theo suốt chiều dài lịch sử xây dựng và 
bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, về tình yêu cuộc sống, tình yêu đôi lứa... 

 
055. Nhật Khánh. Rực rỡ “Sắc màu của biển” / Nhật Khánh // Báo Tuổi trẻ. - Ngày 12 
tháng 5. - Năm 2019. - Số 123 (9376). - Tr.III. 
Nội dung chính: 

Tối 11-5, lế khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang - 
Khánh Hòa diễn ra tại Quảng trường 2-4, TP.Nha Trang.  

Sau lễ khai mạc là Chương trình là sắp đặt không gian nghệ thuật và âm nhạc tương 
tác có hai chương: Khánh Hòa - tinh hoa hội tụ và Nha Trang sắc màu của biển, với sự tham 
dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Nghệ sĩ Huy Tuấn, tổng đạo diễn chương trình, cho biết biển 
được thể hiện xuyên suốt toàn bộ chương trình. Mở đầu là Mash up hiện đại một số ca khúc 
về biển, có màn song ca với dànhợp xướng hoành tráng có 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 dãi đất được bao 
bọc bởi một màu xanh bạt ngàn của biển cả, đã tạc vào thi ca và hội họa như một miền thơ” 
- nghệ sĩ Huy Tuấn thổ lộ.  

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. 

Hơn 100 sự kiện 
Đươc biết Năm du lịch quốc gia 2019 có hơn 100 sự kiện, gồm: 13 hoạt động do Bộ VH-

TT&DL chủ trì tổ chức, 61 hoạt động do Khánh Hòa tổ chức và 38 hoạt động hưởng ứng của 
14  tỉnh, thành. 

 
056. Nguyễn Chung. Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang 
- Khánh Hòa / Nguyễn Chung, Công Thi  // Báo Thanh niên. - Ngày 12 tháng 5. - Năm 
2019. - Số 132 (8541). - Tr. 4: ảnh. 
Nội dung chính: 
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Ảnh: Nguyễn Chung 

 
Tối 11.5, lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang - Khánh 

Hòa đã diễn ra (ảnh) tại quảng trường 2 Tháng 4 (TP. Nha Trang). Đến dự có Phó thủ tướng 
Vũ Đức Đam, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành, các đoàn khách quốc tế cùng đông đảo người dân 
địa phương và du khách. 

Năm du lịch quốc gia là sự kiện thường niên của ngành du lịch Việt Nam, có quy mô 
tầm quốc gia và quốc tế. Năm du lịch quốc gia 2019 với chủ đề” Sắc màu của biển”, do Bộ 
VH-TT-DL và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, gồm hơn 100 sự kiện.  

Trong đó, Festtival Biển là một điểm nhấn, diễn ra từ ngày 11-14/5, với gần 60 hoạt 
động văn hóa - nghệ thuật, du lịch, thể thao, hội nghị - hội thảo… 

Bên cạnh đó, Ban tổ chức xác lập các kỷ lục Việt Nam ( Hội Kỷ lục gia Việt nam - Tổ 
chức Kỷ lục Việt Nam) vừa ký quyết định: “ Về việc xác lập kỷ lục Việt Nam tại Festival 
Biển Nha Trang 2019” gồm 10 kỷ lục: Khánh Hòa - Địa phương có nhiều vịnh biển đẹp và 
nổi tiếng nhất Việt Nam; Kính thiên văn tại Viện Pasteur Nha Trang - Kính thiên văn đầu 
tiên tại Việt nam; Bộ tem về sinh vật biển lớn nhất Việt nam tại Viện Hải dương học Nha 
Trang… 
 
057. Khang Thái. Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời kỳ 4.0 / Khang Thái // Báo 
Tuổi trẻ. - Ngày 12 tháng 5. - Năm 2019. - Số 123 (9376). - Tr.III. 
Nội dung chính: 

Ngày 12-5, tại Khách sạn Galina & Spa Nha Trang ( số 5 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha 
Trang, Khánh Hòa) Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời kỳ 
cách mạng công nghiệp 4.0” do Trường ĐH Khánh Hòa và Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt 
Nam (VITEA) cùng khách sạn Galina & Spa Nha Trang phối hợp tổ chức với sự tài trợ của 
Công ty TNHH Khu Du Lịch Vinh Thiên Đường ( ALAMA). Hội thảo nằm trong các chuỗi 
hoạt động Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2019. 

Hội thảo sẽ là một điểm gặp gỡ cho các nhà khoa học, các trường đào tạo du lịch, các 
Viện nghiên cứu của Việt Nam, các hiệp hội, các cơ quan ban ngành và các doanh nghiệp 
du lịch trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa, để chia sẻ những ý tưởng và kinh nghiệm đào tạo 
nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xã hội trong thời kỳ cách mạng 
công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.  
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Hội thảo có sự tham gia của các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các chuyên gia trong 
lĩnh vực du lịch đến để chia sẻ góc nhìn về tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và 
yêu cầu đặt ra đối với nguồn nhân lực du lịch, qua đó giúp các trường đào tạo du lịch có 
những kế hoạch, chính sách và chiến lược phù hợp trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch.  

Hội thảo mời đại diện các nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch chia sẻ các chính sách và 
yêu cầu của doanh nghiệp đối với nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập sâu rộng và tác 
động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 
 
058. Bế mạc Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa  / PV. // Báo Nhân dân. - Ngày 15 
tháng 5. - Năm 2019. - Số 23222. - Tr. 5. 
Nội dung chính: 
 Tối 14-5, tại thành phố Nha Trang đã diễn ra lễ bế mạc Festival biển Nha Trang – 
Khánh Hòa lần thứ chín, năm 2019 với chương trình biểu diễn ca nhạc, nghệ thuật hấp dẫn 
mang chủ đề “Nha Trang – Nơi gặp gỡ của những huyền thoại”. 
 Trong bốn ngày lễ hội đã diễn ra gần 60 chương trình, hoạt động văn hoá nghệ thuật, 
thể dục – thể thao, kinh tế - du lịch, vui chơi giải trí…Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 
thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, đã có 
hơn 143 nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế đến Nha Trang, Khánh Hòa lưu trú, vui 
chơi, nghỉ dưỡng, tăng 22% so với mùa Festival năm 2017. Việc huy động hơn 20 tỷ đồng 
từ nguồn xã hội hoá cho các hoạt động cũng là sự thành công của Festival biển năm nay. 
Nhân dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao 10 bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho các 
cá nhân, tổ chức ở Khánh Hòa. 
 
059. Nguyễn Chung. Khép lại Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019 / Nguyễn 
Chung // Báo Thanh niên. - Ngày 15 tháng 5. - Năm 2019. - Số 135 (8544). - Tr. 19. 
Nội dung chính: 

Tối 14-5, lễ bế mạc Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019 diễn ra tại quảng 
trường 2 Tháng 4 ( TP. Nha Trang). Tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, gồm: Khánh 
Hòa – địa phương có nhiều vịnh biển đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam; kính thiên văn đầu 
tiên tại Việt Nam ( tại Viện Pasteur Nha Trang); bộ tem về sinh vật biển lớn nhất Việt Nam 
(tại Viện Hải dương học); trại chăn nuôi ngựa phục vụ nghiên cứu và sản xuất văcxin, huyết 
thanh lâu đời nhất Việt Nam (thuộc Viện Văcxin và Sinh phẩm y tế); bộ sưu tập sản phẩm 
làm từ phế liệu lốp xe nhiều nhất Việt Nam; bộ tượng bằng đất nung tái hiện các câu chuyện 
ngụ ngôn Kinh Thánh nhiều nhất; bộ tượng bác sĩ Yersin bằng gốm sứ nhiều nhất… 

Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa được tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 
2003. Festival biển năm nay diễn ra từ ngày 11-14/5, với gần 60 haotj động văn hóa – nghệ 
thuật, du lịch thể thao, hội nghị, hội thảo… 

 
060. Phong Nguyên. Phát huy thương hiệu Festival biển Nha Trang  / Phong Nguyên // 
Báo Nhân dân. - Ngày 15 tháng 5. - Năm 2019. - Số 23222. - Tr. 5 : ảnh. 
Nội dung chính: 
 Từ năm 2003 đến nay, sau chín kỳ tổ chức, Festival biển Nha Trang đã trở thành một 
thương hiệu du lịch đặc sắc; tạo nên giá trị văn hóa độc đáo của xứ trầm hương. Festival 
biển Nha Trang lần thứ 9, đồng thời cũng là sự kiện khai mạc Năm du lịch quốc gia 2019 có 
chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của biển” vừa diễn ra đã tạo thêm nhiều ấn tượng mới. 
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Biểu diễn nghệ thuật trong đêm khai mạc Festival biển Nha Trang và Năm du lịch quốc gia 2019. 
 
 Cái tên Nha Trang - Khánh Hòa, từ lâu như một lời mời gọi đầy hấp dẫn đối với du 
khách gần xa. Biển, đảo và vùng đất, con người Nha Trang - Khánh Hòa với những nét văn 
hóa riêng đã tạo nên sức hút khách du lịch đến với nơi “thùy dương cát trắng”. Cách đây 
hơn 15 năm, Khánh Hòa ấp ủ ý tưởng về việc tổ chức lễ hội mang tính hiện đại trên nền 
tảng văn hóa xứ trầm hương, với nhiều chuỗi sự kiện. Đầu năm 2003, Bộ Văn hóa - Thông 
tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho phép tỉnh Khánh Hòa tổ chức Festival biển 
Nha Trang, cùng lúc với tin vui Tổ chức câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới đã phê duyệt 
kết nạp vịnh Nha Trang làm thành viên thứ 29 của tốp các vịnh đẹp nhất thế giới. Được Hội 
Mặt trời Pháp ngữ cùng chính quyền tỉnh Moóc-bi-ông, Cộng hòa Pháp hỗ trợ, UBND tỉnh 
Khánh Hòa đã tổ chức Festival biển Nha Trang lần đầu từ ngày 24 đến 30-3-2003, với hơn 
20 hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao. Mới lạ và ngỡ ngàng, đó là những cảm nhận của 
đông đảo người dân và nhất là khách du lịch trước những gì diễn ra tại Festival biển Nha 
Trang lần thứ nhất, dẫu công tác tổ chức vẫn còn nhiều lúng túng. 
 Ngay sau đó, các chuyên gia du lịch đánh giá Festival biển Nha Trang là cơ hội tốt để 
quảng bá hình ảnh thiên nhiên, đất nước, con người Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng và 
sản phẩm du lịch biển, đảo Việt Nam nói chung. Và kể từ năm 2003, cứ hai năm một lần, 
Festival biển Nha Trang đều đặn diễn ra. Đến mùa lễ hội, khách bốn phương đổ về Nha 
Trang, mang theo bao háo hức, chờ đợi những điều mới mẻ. Mỗi kỳ Festival biển Nha 
Trang mang một chủ đề, một thông điệp riêng, như: Nha Trang điểm hẹn, Nha Trang - 
Khánh Hòa văn minh và thân thiện, Nha Trang Biển hẹn, Hòa bình và sáng tạo, Mở rộng 
vòng tay bè bạn, Nha Trang - Sắc màu của biển... Đa dạng, phong phú, song chủ đề các kỳ 
Festival biển Nha Trang đều tập trung tôn vinh nét đẹp, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; 
vẻ đẹp của danh thắng vịnh Nha Trang cũng như truyền thống văn hóa biển, đảo lâu đời của 
vùng đất rừng trầm, biển yến Khánh Hòa. Festival biển Nha Trang mang đến cho du khách 
và người dân địa phương những ngày hè sôi động, hấp dẫn và ấn tượng về một TP Nha 
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Trang văn minh, thân thiện và mến khách; đồng thời góp phần thể hiện tình yêu, trách 
nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 
 Mỗi dịp diễn ra Festival biển Nha Trang, lượng khách đổ về thành phố biển tăng vọt. 
Tỉnh Khánh Hòa đã phải tính toán, đưa ra nhiều nhóm giải pháp để lễ hội diễn ra suôn sẻ, an 
toàn. Những nhà quản lý du lịch nơi đây nhận thức rằng, từ sự kiện đến thương hiệu là cả 
một quá trình phấn đấu liên tục và đầy gian khó, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống 
chính trị, các tầng lớp nhân dân và du khách. Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa Trần Việt 
Trung chia sẻ: Chúng tôi phải mất cả năm trời cho công tác chuẩn bị mỗi kỳ Festival biển 
Nha Trang. Bế mạc kỳ này xong lại lo nghĩ cho kỳ tiếp theo. 
 Giờ đây Khánh Hòa đã có khá nhiều kinh nghiệm tổ chức sự kiện, là nền tảng quan 
trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng Nha Trang thành nơi tổ chức các sự kiện lễ hội, văn 
hóa có ý nghĩa cấp quốc gia và quốc tế. Để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện, Khánh Hòa đã tập 
trung tăng cường quản lý nhà nước; chủ động chỉnh trang đô thị, đầu tư phát triển hạ tầng, 
nâng cấp cơ sở vật chất ngành du lịch; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn minh du 
lịch; bảo đảm tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Festival biển Nha Trang ngày càng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng; luôn đổi mới 
theo hướng chuyên nghiệp và thu hút được sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân trong nước và nước ngoài. Các kỳ Festival biển Nha Trang đã đạt mục tiêu quảng bá 
tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch, đồng thời kêu gọi, thu hút đầu tư vào Nha 
Trang - Khánh Hòa. Một trong những dấu ấn sâu đậm của các kỳ Festival biển Nha Trang là 
những hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống, như: Lễ hội lân sư rồng đường phố; 
biểu diễn nghệ thuật cải lương, múa rối dân gian; triển lãm và trình diễn kỹ thuật làm gốm, 
dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm; trò chơi dân gian, hát bài chòi; lễ hội cầu ngư; biểu diễn 
dân ca các miền… Festival biển Nha Trang dần trở thành hoạt động văn hóa truyền thống 
của Khánh Hòa nhằm giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc nói chung, vùng 
đất Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng và đã được du khách bình chọn là một trong những lễ 
hội không thể bỏ qua khi đến Việt Nam. 
 Năm nay, Festival biển Nha Trang vừa kết thúc là sự kiện khai mạc Năm du lịch 
quốc gia với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của biển” nhằm giới thiệu vẻ đẹp của biển, đảo 
và các sản phẩm du lịch đặc sắc của Khánh Hòa cũng như vùng duyên hải Nam Trung Bộ. 
Tỉnh cũng đăng cai hơn 10 sự kiện chính và 50 hoạt động liên quan Năm du lịch quốc gia. 
Khẳng định ý nghĩa của sự kiện này với sự phát triển du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức 
Vinh cho biết: Nha Trang - Khánh Hòa có tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế du lịch 
biển, đảo. Chúng tôi rất nỗ lực để bảo tồn và phát huy tốt các tiềm năng ấy, vừa phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, vừa giữ được vẻ đẹp thiên nhiên của vịnh biển, bảo đảm sự phát 
triển bền vững. 
 
061. Phan Lê. Trao thưởng cuộc thi “yến sào Khánh Hòa và Sanest đồng hành cùng 
sức mạnh cộng đồng” / Tin, ảnh: Phan Lê // Báo Thanh niên. - Ngày 17 tháng 5. - Năm 
2019. - Số 137 (8544). - Tr. Nhịp sống Nam Trung Bộ: ảnh. 
Nội dung chính: 

Trao thưởng cuộc thi “yến sào Khánh Hòa và Sannest đồng hành cùng sức khỏe 
cộng đồng”  
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Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết 

"Yến sào Khánh Hòa và Sanest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng". Sau 7 tháng phát 
động (từ ngày 1-9-2018 đến ngày 31-3-2019), Công ty đã nhận được 1.565 tác phẩm dự thi 
“Yến sào Khánh Hòa và Sanest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng” của các tác giả trong 
và ngoài tỉnh. Kết quả, BTC đã trao thưởng cho các tác giả đạt giải, gồm: 3 giải nhất (mỗi 
giải 20 triệu đồng, một cặp vé du lịch tour đảo Yến); 5 giải nhì (mỗi giải15 triệu đồng, 1 cặp 
vé du lịch tour đảo Yến); 9 giải ba (mỗi giải 10 triệu đồng, 1 cặp vé du lịch tour đảo Yến) và 
12 giải khuyến khích (mỗi giải 7 triệu đồng và sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa). 
Dịp này, nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, Ban Tổ chức đã trao tặng 40 suất quà 
cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với tổng trị giá hơn 80 
triệu đồng. 

 
062. Phan Lê. Nha Trang - nơi hội tụ những sắc màu của biển / Phan Lê // Báo Thanh 
niên. - Ngày 18 tháng 5. - Năm 2019. - Số 138 (8547). - Tr. 13: ảnh. 
Nội dung chính: 

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019 vừa bế mạc, để lại nhiều ấn tượng 
trong lòng người dân và du khách. Festival Biển năm nay càng đặc biệt hơn khi 
Khánh Hòa là địa phương được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2019, với chủ đề 
“Nha Trang - Sắc màu của biển”. 

Rực rỡ sắc màu 
Diễn ra từ ngày 11 - 14.5 với gần 60 hoạt động, Festival Biển đã đem đến một lễ hội 

văn hóa đầy sôi động, rực rỡ sắc màu. Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc đã mang đến 
cho người dân và du khách nhiều tiết mục thể hiện sự tự hào về biển đảo quê hương, thể 
hiện sức sống, hơi thở, nét đặc trưng của vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa. 

Bên cạnh những chương trình nghệ thuật đặc sắc, Festival Biển 2019 còn diễn ra hàng 
loạt chương trình, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, hội nghị hội thảo, vui 
chơi giải trí… hấp dẫn, phong phú. Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh 
Hòa, nói: “Festival Biển 2019 đã mang đến cho người dân và du khách nhiều cung bậc cảm 
xúc khác nhau về vùng đất giàu bản sắc văn hóa truyền thống và cũng rất năng động, sáng 
tạo trong hội nhập và phát triển; một điểm đến văn minh, thân thiện và mến khách”. 
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Chương trình nghệ thuật tại Festival Biển 2019           ẢNH: NGUYỄN CHUNG 

Khẳng định thương hiệu 
Festival Biển là một điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2019.Sự thành công của 

Festival Biển phần nào đã khẳng định vị thế của Nha Trang - Khánh Hòa trên bản đồ du lịch 
VN. 

Với vinh dự là địa phương được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2019, tỉnh 
Khánh Hòa đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, đặc biệt là về công tác xúc tiến 
quảng bá, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, các dịch vụ và sản phẩm du lịch, tăng cường chất 
lượng điểm đến. Hiện nay, toàn tỉnh có 750 cơ sở lưu trú với gần 40.000 phòng, trong đó 
khách sạn từ 3 - 5 sao là 111 cơ sở với hơn 20.000 phòng, đạt tỷ lệ hơn 50%. Các dịch vụ ăn 
uống, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe được đa dạng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của 
khách du lịch. 

Năm Du lịch quốc gia là sự kiện thường niên của ngành du lịch VN, có quy mô tầm 
quốc gia và quốc tế. Năm Du lịch quốc gia 2019 do Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Khánh 
Hòa tổ chức, với hơn 100 sự kiện gồm: 13 hoạt động do Bộ VH-TT-DL chủ trì tổ chức; 61 
hoạt động do tỉnh Khánh Hòa tổ chức và 38 hoạt động hưởng ứng của 14 tỉnh, thành phố. 
Cùng với Festival Biển, Khánh Hòa còn tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn khác trong năm 2019 
như: Liên hoan Du lịch biển Symphony oƒ the sea 2019; Hội nghị lần thứ 3 về phát triển 
khu vực duyên hải miền Trung; Cuộc thi ba môn thể thao phối hợp Challenge VN 2019; 
Cuộc đua thuyền buồm Hồng Kông - Nha Trang 2019. Đặc biệt là Cuộc thi Hoa hậu Du lịch 
ASEAN, Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN 2019 dự kiến diễn ra từ tháng 7 - 11. 

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết Năm Du lịch quốc gia 
2019 là dịp để một lần nữa địa phương quảng bá những nét đặc trưng về văn hóa, con người, 
sản phẩm du lịch đến với cả nước và du khách quốc tế; đồng thời khẳng định thương hiệu 
du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của biển”, Khánh Hòa 
muốn quảng bá thế mạnh về du lịch biển đảo của địa phương, nổi bật là vẻ đẹp của vịnh 
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Nha Trang đến du khách.Mục tiêu của Khánh Hòa là phát triển du lịch bền vững, trở thành 
một điểm đến hàng đầu của VN và khu vực. 

 
Năm 2018, du lịch Khánh Hòa đã có sự tăng trưởng ấn tượng 

với 6,3 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 2,8 triệu lượt 
khách quốc tế, tăng 37,9%; doanh thu du lịch hơn 22.000 tỉ đồng. 
Năm 2019, ngành du lịch tỉnh đặt mục tiêu đón 7 triệu lượt khách du 
lịch, trong đó có hơn 3 triệu lượt khách quốc tế. Đến năm 2020 Khánh 
Hòa đặt mục tiêu đón 8,5 triệu khách, với 3,5 triệu lượt khách quốc tế, 
tổng doanh thu từ khách du lịch đạt trên 70.000 tỉ đồng. 

 
 

THÔNG TIN NHANH QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG 
 
 
063. Kim Ly. Họp chợ chiếm lòng, lề đường : Thư về tòa soạn / Bài và ảnh: Kim Ly 
(151/36 đường Dương Vân Nga, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) // 
Báo Quân đội nhân dân. - Ngày 24 tháng 5. - Năm 2019. - Số 20879. - Tr. 6 : ảnh. 
Nội dung chính: 
 Đường Võ Nguyên Giáp dài 11km được coi là tuyến đường rộng và đẹp nhất tỉnh 
Khánh Hòa. Tuyến đường hoàn thành việc mở rộng và đưa vào khai thác, sử dụng từ tháng 
2-2018. Theo đó, tuyến đường đi qua một số xã thuộc địa bàn TP Nha Trang và huyện Diên 
Khánh (Khánh Hòa) với hai đầu nối giáp đường Cao Bá Quát (TP Nha Trang) và Quốc lộ 1 
(huyện Diên Khánh) nên hằng ngày mật độ xe cộ qua lại rất đông. 
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Thế nhưng, cứ vào khoảng 16 giờ hằng ngày, tại đoạn đường đi qua xã Vĩnh Thái (TP Nha 
Trang) một số người dân tụ tập họp chợ. Họ che dù, kê sạp, bày biện hàng hóa, rau quả, thịt, 
cá, quần áo…tràn ra lòng đường cùng với xe cộ của người mua dừng đỗ, dựng ngổn ngang 
(xem ảnh). Ngoài ra, nước rửa cá chảy lênh láng cùng rác chợ gây dơ bẩn, hôi hám, mất vệ 
sinh môi trường và mất mỹ quan trên địa bàn. 
 Tình trạng trên gây cản trở, nguy hiểm cho người tham gia giao thông và có nguy cơ 
tiềm ẩn xảy ra tai nạn. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần kiểm tra, 
xử lý để trả lại sự thông thoáng, sạch đẹp và bảo đảm an toàn giao thông cho người và 
phương tiện. 
 
 
 

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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