BÁO CÁO TỔNG QUAN BÁO CHÍ
(Bản tin sáng: Ngày 13 tháng 12 năm 2016)
CHÍNH SÁCH – QUẢN LÝ:
Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh thành Cty cổ phần
(Xây dựng 12/12)
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về danh mục đơn vị sự nghiệp công
lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh chuyển
thành công ty cổ phần.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành
công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ
phần gồm: Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Sản xuất giống thủy sản, Đoàn Khảo
sát thiết kế lâm nghiệp Quảng Ninh; Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng
công trình xây dựng nông nghiệp.
Chuyển sang hình thức giải thể đối với đơn vị không thực hiện cổ phần hóa được.
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan đại diện chủ sở
hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước).
Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt
phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên và triển khai các
công việc liên quan theo quy định hiện hành, chịu trách nhiệm và đảm bảo thực
hiện hiệu quả.
DU LỊCH:
Nhộn nhịp du lịch mùa Tết (Tin tức 13/12)
Trong mùa du lịch cuối năm 2016, các loại hình du lịch có sự tăng trưởng khá,
trong đó nổi bật là du lịch tàu biển.
Điểm đến tàu biển tại Hạ Long
Một trong các điểm đến mà các hãng tàu biển khi đến Việt Nam không thể bỏ
qua là Hạ Long (Quảng Ninh). Theo Công ty lữ hành Saigontourist, từ tháng
10/2016 đến nay, đơn vị đã đón 3 chuyến tầu cập cảng Hạ Long (Quảng Ninh)
mà gần đây nhất là tàu biển Superstar Virgo với hơn 1.800 thuyền viên và du
khách đến tham quan Hà Nội và Hạ Long. Đây là lượt cập cảng thứ hai của tàu
Superstar Virgo đến Việt Nam trong giai đoạn mở đầu mùa du lịch tàu biển 2016
- 2017.
Khách du lịch tàu biển là khách chi trả cao hơn các loại hình khác từ 30-45%, khi
cập cảng tại Hạ Long, đoàn khách tham gia hành trình khám phá vịnh Hạ Long,
trải nghiệm đi thủy phi cơ ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao… Theo
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Saigontourist, trong 9 tháng đầu năm 2016, Saigontourist đã phục vụ tổng cộng
khoảng 185.000 lượt khách tàu biển quốc tế (tăng 137% so với cùng kỳ năm
ngoái), với tổng số lượt tàu cập cảng vào Việt Nam là 123 lượt, trong đó điểm
đến được nhiều du khách ưa thích là vịnh Hạ Long.
Theo đại diện của Công ty Du lịch Tân Hồng, chi nhánh Quảng Ninh, mùa tàu
biển 2016 - 2017, lượng khách tàu biển quốc tế đến từ thị trường các nước châu
Âu, châu Mỹ vẫn giữ ở mức ổn định như mọi năm. Tuy nhiên, khách du lịch
quốc tế tàu biển đến từ thị trường Trung Quốc, Hồng Kông sẽ tăng mạnh. Những
hãng tàu biển cao cấp, quen thuộc như: Silver Shadow, Seabourn Sojourn,
Nautica, Insignia, Seven Seas Voyager... vẫn tiếp tục đưa khách đến Hạ Long.
Thường thì các hãng tàu biển du lịch quốc tế chỉ đưa khách đến Hạ Long hết
tháng 4 năm sau, nhưng trong mùa tàu biển năm nay, dự kiến tàu biển Genting
Dream sẽ hoạt động đến hết tháng 6.
Để đón khách tàu biển, các hãng tàu biển du lịch đề xuất Hạ Long cần có một bến
cảng, nhà ga hiện đại tiêu chuẩn quốc tế có bãi đỗ xe, dịch vụ mua sắm, giải trí
tại chỗ để phục vụ không chỉ du khách tàu biển mà cả thuyền viên. Sự có mặt của
các hãng tàu biển quốc tế đưa khách đến Hạ Long trong tháng cuối năm đã làm
cho hoạt động du lịch Quảng Ninh trở nên sôi động hơn, khẳng định sự hấp dẫn
của vịnh Hạ Long đối với loại hình du lịch tàu biển, góp phần vào mục tiêu đón
hơn 3 triệu khách quốc tế của Quảng Ninh trong năm 2016...
Để duy trì đà tăng trưởng, các tỉnh trọng điểm du lịch tiếp tục nâng cao chất
lượng dịch vụ, làm mới sản phẩm để tạo điểm nhấn thu hút khách như Thừa
Thiên-Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh… Quảng Ninh đã thu hút các tập
đoàn lớn như Sun Group, Vin Group… đầu tư hệ thống đường giao thông, khu
vui chơi giải trí, tàu vận chuyển khách du lịch, hệ thống thông tin liên lạc… từng
bước đạt tiêu chuẩn quốc gia và khu vực.
Du lịch không chỉ tập trung phát triển ở các trung tâm du lịch lớn của tỉnh như:
Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Vân Đồn... mà còn mở rộng ra các địa phương
trong tỉnh. Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch Quảng Ninh tập trung
chấn chỉnh hệ thống dịch vụ lưu trú, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mới
đây, đoàn kiểm tra của Tổng cục Du lịch vừa kiểm tra 25 khách sạn tại Quảng
Ninh. Trong đó, có 9 khách sạn được giữ hạng; yêu cầu 11 khách sạn chấn chỉnh
trong thời hạn 3 tháng để khắc phục những hạn chế và thu hồi quyết định công
nhận hạng sao của 5 khách sạn.
Quảng Ninh: Chưa hết năm “Khỉ”, 8 khách sạn lớn đã “rơi” sao (Xây dựng
12/12)
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Quảng Ninh tiếng thơm trên bản đồ du lịch thế giới trên một trăm năm nay, với
phong cảnh lừng danh như vịnh Hạ Long, bãi biển Trà Cổ, du lịch tâm linh Yên
Tử. Từ lợi thế đó, dịch vụ du lịch Quảng Ninh phát triển mạnh. Rất tiếc, “tráng
khúc” tiềm năng đang bay đi ít nhiều, bởi những người làm du lịch không biết tự
làm đẹp cho mình, tự đánh mất chữ tín trong du khách xa gần.
Hàng loạt khách sạn lớn bị thu hồi hạng sao, mất đi vị thế đẳng cấp. Tin ấy phiền
lòng người quản lý và mất đi lòng tự trọng của người dân Quảng Ninh. Khi
phóng viên Báo Xây dựng đến tìm hiểu nguyên nhân thì chủ một số khách sạn lại
tỏ ra dửng dưng, không hề muối tiếc.
Lỗi dẫn đến “rơi” sao của các khách sạn từng có thương hiệu này là do các chủ
doang nghiệp quen “ăn sẵn”, không tái đầu tư, chỉnh trang, để công trình xây
dựng xuống cấp; thái độ phục vụ lại kém. Buồng phòng, nơi ăn chỗ nghỉ, tiền
sảnh, trục hành lang giao thông nội bộ… xây dựng lâu ngày hư hỏng, mất vệ
sinh; nhân viên phục vụ không lễ phép, thiếu tính chuyên nghiệp.
Tổng cục Du lịch thu hồi quyết định công nhận đẳng cấp (hạng sao) của 8 khách
sạn trên là đúng đắn, minh bạch, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu
cầu ngày càng cao của lộ trình chuyển nền kinh tế “từ nâu sang xanh” và kinh tế
du lịch chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nguồn thu của Quảng Ninh.
Quảng Ninh thường xuyên chỉ đạo các doanh nghiệp làm du lịch trên địa bàn
phải chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường công tác quản lý, nâng cao tính
chuyên nghiệp, giữ chữ tín không chỉ cho doanh nghiệp mà còn là niềm kiêu
hãnh của địa phương, ví dụ như xây dựng Bộ quy tắc ứng xử “nụ cười Hạ Long”,
đây là sáng kiến riêng có ở đất này.
Tại sao một số doanh nghiệp vừa “rơi” sao không mặn mà với giá trị thương hiệu
đã mất. Một trong số nguyên nhân mà chúng tôi nhận thấy là người quản lý
không gắn bó với công trình xây dựng. Một số là đơn vị quản lý chỉ thuê lại
khách sạn như Khách sạn Công đoàn Việt Nam, đẳng cấp 3 sao, ở số 1, tổ 5, khu
9A, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long thuê lại của Công đoàn Than & Khoáng sản
Việt Nam; Khách sạn ASEAN Hải Ngọc hạng 3 sao ở tổ 10, khu 3, cùng phường
Bãi Cháy, TP Hạ Long, do bà Lê Thị Quyên là Giám đốc thì thuê lại của một tư
nhân. Việc thuê mượn có thời hạn, chủ mới gấp rút chạy theo lợi nhuận, không
thể dỡ công trình ra để tân trang được. Một nguyên nhân khác nữa là lãnh đạo
khách sạn còn mang tính bao cấp, chưa thực quyền, thiếu gắn bó với doanh
nghiệp. Cơ quan chủ quản ở xa, chỉ biết thu tiền bỏ két, không tái sản xuất mở
rộng.
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Báo Xây dựng sẽ tiếp tục phản ánh thực trạng xuống cấp của một số khách sạn ở
Quảng Ninh, chưa hết năm “Khỉ” đã có 8 khách sạn lớn “rơi” sao. Tiếng dữ đồn
xa, có thể doanh nghiệp này, doanh nghiệp kia mất khách nhưng chủ trương của
tỉnh Quảng Ninh rất rõ ràng, vì phải nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, đáp
ứng nhiệm vụ phát triển lâu dài.
XÃ HỘI:
Làm giả giấy khám sức khỏe, nam thanh niên "chào hàng" qua Facebook
(Đời sống và Pháp luật 12/12)
Tuấn bị bắt giữ vì hành vi làm giả con dấu, giấy khám sức khỏe rồi rao bán trên
facebook.
Theo báo An ninh thủ đô, ngày 12/12, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng
Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”
và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993), trú tại phường Hà
Trung, TP Hạ Long, để điều tra, xử lý về hành vi nêu trên.
Báo Quảng Ninh thông tin, tháng 11/2016, qua công tác nắm tình hình, Phòng An
ninh Chính trị nội bộ phát hiện trên mạng xã hội facebook có thành viên mang
tên “Hoang Hải” đăng tải trên trang “Việc làm - tuyển dụng - Hạ Long - Quảng
Ninh” thông tin rao bán Giấy khám sức khỏe do Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
Quảng Ninh cấp, với giá từ 150.000 đến 200.000 đồng, có đăng kèm số điện
thoại người bán để người có nhu cầu liên hệ trực tiếp.
Qua thu thập, nghiên cứu, đối chiếu 1 mẫu giấy Giấy khám sức khoẻ do đối
tượng này bán ra với 1 mẫu Giấy khám sức khỏe do Trung tâm Y tế dự phòng
tỉnh cấp, thấy chữ ký của các bác sỹ và mẫu dấu sử dụng trong 2 mẫu giấy không
giống nhau. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định Giấy
khám sức khoẻ do đối tượng này bán không phải là Giấy khám sức khỏe do
Trung tâm cấp.
Để chủ động, kịp thời ngăn chặn hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan
nhà nước nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân, bảo vệ uy tín của
ngành Y tế, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và
đề xuất, trao đổi thông tin vụ việc trên cho Phòng Cảnh sát hình sự biết, phối hợp
điều tra, xác minh làm rõ.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự áp dụng các biện pháp
nghiệp vụ để tiến hành điều tra, xác minh, xác định đối tượng rao bán giấy khám
sức khỏe giả trên mạng xã hội là Nguyễn Văn Tuấn. Căn cứ các tài liệu, chứng
cứ đã thu thập được, ngày 6/12 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự đã thực hiện
lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tuấn.
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Khám xét nơi làm việc của Tuấn, cơ quan điều tra thu giữ 1 phôi dấu khắc chữ
“Sở Y tế Quảng Ninh, Trung tâm Y tế dự phòng”; 9 con dấu khắc tên bác sỹ,
chức danh và nội dung kết quả khám sức khỏe, 3 phôi giấy khám sức khỏe và các
công cụ, thiết bị khác phục vụ cho việc làm Giấy khám sức khỏe giả.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi làm giả
con dấu và Giấy khám sức khỏe của Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh để
bán.
PHÁP LUẬT:
Xe container, xe đầu kéo và xe khách hoán cải chở hàng lậu (An ninh thủ đô
12/12)
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành điều tra làm rõ vụ vận
chuyển lô hàng hóa gồm đồ điện tử, nội thất không rõ nguồn gốc.
Trước đó, đêm 9 rạng sáng 10-12, Cục Cảnh sát PCTP buôn lậu và Cục CSGT Bộ Công an phối hợp với lực lượng Chống buôn lậu, thuộc Tổng cục Hải Quan
và Hải Quan tỉnh Quảng Ninh làm nhiệm vụ tại khu vực huyện Hoàng Bồ đã
kiểm tra phát hiện một số xe ô tô chở hàng hóa không giấy tờ, nguồn gốc hàng
hóa.
Trước những hàng hóa trên các ô tô mang biển kiểm soát: 15C-134.99, 18B003.94, 14C-142.55 có dấu hiệu vi phạm, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm
tra.
Tại đây, tổ công tác phát hiện trên xe chở nhiều hàng hóa, tuy nhiên các lái xe
không xuất trình được giấy tờ liên quan. Tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa
phương tiện về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, xử lý.
Chiều ngày 10-12, lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm số tang vật gồm
bóng đèn, thiết bị vệ sinh, đồ nội thất … trên các xe ô tô để lập hồ sơ xử lý.

Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh
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