BÁO CÁO TỔNG QUAN BÁO CHÍ
(Bản tin sáng: Ngày 19 tháng 9 năm 2016)
XÃ HỘI:
Tai nạn hầm lò xảy ra liên tiếp, công nhân chán nản muốn bỏ nghề (VietQ –
Chất lượng Việt 18/9)
Nhiều vụ tai nạn xảy ra liên tiếp là hồi chuông báo động về tình trạng mất an toàn
lao động tại các Công ty khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Lại tai nạn
Theo thông tin ban đầu do Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Quảng Ninh
cung cấp, vào hồi 18g40, ngày 17/9, tại khai trường Cao Thắng, Công ty Than
Hòn Gai đã xảy ra sự cố bục nước trong hầm lò. Vụ tai nạn lao động đã khiến 3
công nhân gặp nạn.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tại nạn, ông Nguyễn Văn Thành - Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo lực lượng
chức năng khẩn trương tập trung cho công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục sự cố,
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, 2 nạn nhân đã được đưa ra khỏi
đường lò, trong đó 1 người đã tử vong, 1 người bị thương; 1 công nhân hiện vẫn
đang bị mắc kẹt trong lò.
Nạn nhân tử vong là anh Lê Văn Hiến (SN 1970, quê quán: Kiến Xương, Thái
Bình; trú quán: P. Hà Trung, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) là Phó Quản đốc
phân xưởng. Nạn nhân bị thương là anh Lê Văn Biên (SN 1984 quê quán: Kinh
Môn, Hải Dương; trú quán: P. Hòn Gai, TP Hạ Long).
Hiện còn một nạn nhân bị mắc kẹt là anh Vũ Như Hiệu (SN 1983, quê quán:
huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, trú quán: P. Hà Khánh, TP Hạ Long).
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tại nhiều mỏ than liên tục xảy ra các
vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến nhiều công nhân, cán bộ tử vong.
Có thể kể đến như: Vụ tai nạn tại Công ty than Quang Hanh ngày 11/8 do lỗi sơ
xuất vận hành thiết bị khiến công nhân Lê Văn Xuân (36 tuổi) tử vong.
Trước đó, vào ngày 5/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác cũng đã xảy ra tại
Công ty than Hạ Long khiến cho 4 người thương vong.
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Ngày 2/8, tại Công ty Than Mạo Khê cũng xảy ra một vụ tai nạn khiến một công
nhân tử vong và 2 công nhân bị thương nặng do cuốc phải mìn.
Những vụ tai nạn xảy ra liên tiếp là hồi chuông đáng báo động về tình trạng mất
an toàn lao động tại các công ty khai thác than hầm lò trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh.
Công nhân chán nản muốn bỏ nghề
Vài tháng trở lại đây, thị trường tiêu thụ than gặp khó khăn nên nhiều mỏ lớn tại
Quảng Ninh đã phải cắt giảm nhân sự, cho công nhân nghỉ cả ngày thứ 7 và chủ
nhật. Ngày công ít đi đồng nghĩa với việc thu nhập của người lao động bị giảm
sút.
Vất vả, độc hại, nguy hiểm nhưng thu nhập không được cải thiện khiến nhiều
người không còn thiết tha với nghề “tôi là người thợ lò”.
Một vấn đề khá tế nhị khác là trong khi lương công nhân không tiến triển thì một
bộ phận cán bộ ngành than cứ giàu lên trông thấy. Điều này cũng làm công nhân
chán nản, bất mãn. Tình trạng công nhân bỏ nghề để đi làm việc khác bắt đầu
xuất hiện nhiều.
Anh Nguyễn Văn Khánh, trước làm công nhân khai thác cho một công ty than
trên địa bàn TP Uông Bí chia sẻ: “Làm mỏ giờ thu nhập cũng chỉ hơn 6 triệu một
tháng mà vất vả, nguy hiểm. Tôi bỏ mỏ để đi chạy taxi, tháng cũng kiếm được
từng ấy nhưng thoải mái hơn”.
Trao đổi với phóng viên, nhiều thanh niên đang làm mỏ cũng thể hiện sự chán
nản nhưng tạm thời họ vẫn đi làm vì bỏ mỏ thì không biết làm gì.
“Ở những tỉnh khác họ có nhiều khu công nghiệp, nhà máy. Ở Quảng Ninh từ
trước đến nay ngành than vẫn là chủ yếu nên giờ bỏ nghề này thì cũng không biết
làm việc gì”, anh Hoàng, một công nhân cơ điện ngành than giãi bày.
Tình trạng bỏ nghề than chủ yếu diễn ra ở lớp thanh niên, những người có thời
gian làm mỏ chưa nhiều. Còn những người đã gắn bó với nghề mỏ khoảng trên
10 năm thì họ vẫn cố gắng bám trụ để chờ ngày về hưu.
“Ngành than nhiều thăng trầm lắm. Có lúc làm được, lương cao nhưng cũng có
thời gian than không bán được, lương rất thấp. Tôi làm công nhân khai thác than
15 năm rồi, còn vài năm nữa là về hưu nên phải cố”, ông Minh, một công nhân
tại Uông Bí nói.
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Trước tình trạng ngành than đang gặp nhiều khó khăn, lương thấp khiến tâm lí
của công nhân bị dao động, các công ty than nên có các giải pháp khích lệ tinh
thần công nhân để họ yên tâm lao động, sản xuất.
Công an Quảng Ninh 'ém' thông tin vụ thiếu tá bị đồng nghiệp 'xử'?! (CAND
19/9)
Lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh, Trưởng công an TP. Hạ Long trả lời vụ việc
là vấn đề “nội bộ”, cùng với đó là bệnh viện Bãi Cháy từ chối cung cấp thông tin
cho báo chí vì Phòng PA83 chỉ đạo.
Vụ việc 2 chiến sĩ Phạm Bảo Linh (đội Cảnh sát kinh tế) và Phạm Bảo Duy (đội
Cảnh sát Môi trường) công an TP. Hạ Long (có bố là Phó trưởng công an thành
phố này) đã hành hung, đánh bị thương, khiến thiếu tá Nguyễn Hùng Cường (Đội
trưởng đội Tham mưu phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh) phải
nhập viện chỉ vì thiếu tá Cường không nhường đường cho 2 chiến sĩ này vượt,
diễn ra từ chiều ngày 4/9 đang làm nóng dư luận.
Đến ngày 13/9, báo chí phát hiện sự việc, liên lạc với lãnh đạo công an tỉnh
Quảng Ninh và công an TP. Hạ Long thì đều chỉ nhận được câu trả lời đây là vấn
đề “nội bộ”, sau đó cáo bận hoặc từ chối cung cấp thông tin về việc xử lý.
Điều đáng nói, không chỉ công an tỉnh Quảng Ninh, khi PV đến liên hệ với bệnh
viện Đa khoa Bãi Cháy để thu thập thông tin về tình trạng sức khỏe của thiếu tá
Cường trước và sau khi nhập viện cũng bị cản trở.
Cụ thể, ông Giang Quốc Duy – Giám đốc bệnh viện này giao cho ông Lê Ngọc
Dũng – Phó Giám đốc cung cấp thông tin cho báo chí, nhưng ngay khi PV liên
lạc, ông Dũng cáo bận.
PV liên hệ trở lại với ông Duy, ông Duy giao cho Trưởng phòng Tổng hợp bệnh
viện này là ông Thái Xuân Hường cung cấp thông tin. Tuy nhiên, ngay khi trao
đổi với ông Hường, ông này cho biết, tất cả trường hợp liên quan đến “vấn đề
nhạy cảm” là phải báo cáo, không cung cấp thông tin được.
Theo ông Hường, vấn đề của thiếu tá Cường do là vấn đề nhạy cảm nên phòng
PA83 Công an tỉnh Quảng Ninh không cho phép cung cấp thông tin về bệnh án?!
Tiếp đó, trước thông tin vụ việc, sức ép của dư luận, 12 ngày sau khi xảy ra vụ
việc, tức ngày 16/9, đại tá Đỗ Văn Lực – Giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh chỉ
đạo Công an TP. Hạ Long đình chỉ công tác đối với 2 chiến sĩ Linh và Duy để
xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.
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Trước diễn biến của vụ việc, sự thiếu công khai thông tin của công an tỉnh Quảng
Ninh, hiện dư luận đang mong chờ kết quả xử lý nghiêm minh của công an tỉnh
này để giải tỏa những nghi ngờ, bức xúc về vụ việc.
GIÁO DỤC:
Quảng Ninh: Trường Đại học Ngoại thương khai giảng năm học mới (Tiền
phong 18/8)
Ngày 17/9/2016, trường Đại học Ngoại thương tổ chức Lễ khai giảng năm học
2016 – 2017 và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đào tạo chính quy K51 tại
Cơ sở Quảng Ninh.
TS Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, TS. Cao Tường
Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tới dự và chia vui với các
thầy, cô giáo cùng 800 sinh viên các khoá. Người đẹp Nhân ái và top 5 Hoa hậu
Việt Nam năm 2016 Phạm Thủy Tiên, sinh viên K54 Cơ sở Hà Nội cũng tham dự
buổi lễ khai giảng tại Quảng Ninh.
TS Nguyễn Phúc Hiền, Giám đốc Cơ sở Quảng Ninh thuộc Đại học Ngoại
Thương cho biết, năm học 2015 – 2016, quy mô Cơ sở Quảng Ninh tiếp tục được
mở rộng, hệ chính quy đạt gần 1000 sinh viên.
Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng ĐH Ngoại
thương khẳng định: Cơ sở Quảng Ninh của trường sẽ không chỉ đơn thuần phát
triển các chương trình đào tạo bậc đại học mà còn là đầu mối của nhà trường để
khai thác các cơ hội hợp tác phát triển trong hoạt động nghiên cứu khoa học,
cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn ở Quảng Ninh và các tỉnh lân cận.
Cụ thể, trong năm học 2016-2017, cơ sở sẽ phát triển một số chương trình đào
tạo thạc sỹ, tổ chức đào tạo ngoại ngữ và chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu
cầu của người chọ của các tổ chức, doanh nghiệp địa phương.
Tại lễ khai giảng, lãnh đạo ĐH Ngoại Thương đã trao bằng tốt nghiệp cho hệ đào
tạo đại học chính quy K51; TS Nguyễn Phúc Hiền ký thỏa thuận hợp tác với
Vinpearl Ha Long Bay Resort, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm về cung cấp dịch
vụ đào tạo nhân lực và tư vấn…
VĂN HÓA – DU LỊCH:
Dư luận lùm xùm mới cấm ăn uống trong hang động vịnh Hạ Long? (Kiến
thức 19/9)
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Tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ đạo chấm dứt kinh doanh ăn uống trong các hang
động trên vịnh Hạ Long. Vì sao khi dư luận lùm xùm, cơ quan chức năng mới xử
lý kiên quyết?
Chấm dứt hoạt động ăn uống trên Vịnh Hạ Long
Thời gian quan, thông tin về việc tổ chức kinh doanh, ăn uống tại các hang động
trong vùng lõi di sản vịnh Hạ Long như hang Trống, hang Tiên Ông, hang Cỏ,
hang Trinh Nữ, Hồ Động Tiên... thu hút đặc biệt sự quan tâm của dư luận và làm
nóng các diễn đàn trên mạng xã hội bởi hoạt động ăn uống trong hang động vịnh
Hạ Long như trên sẽ ảnh hưởng xấu đến di sản thiên nhiên thế giới này.
Thông tin mới nhất liên quan vụ việc này, ngày 8/9, ông Phạm Hồng Hà, Chủ
tịch UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) kiêm Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ
Long đã thông tin về hoạt động tổ chức các dịch vụ ăn uống trong hang động tại
vịnh Hạ Long. Theo đó sẽ chấm dứt dịch vụ ăn uống trong hang động kể từ ngày
30/10/2016.
Ông Phạm Hồng Hà cho biết: “Quan điểm và các giải pháp, hành động quyết liệt
trong việc bảo tồn các giá trị của kỳ quan thiên nhiên thế giới, hạn chế tối đa
những hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến di sản, đồng thời có giải pháp hợp
lý khai thác, phát huy hiệu quả các giá trị di sản. Trong cuộc họp chiều 7/9, đồng
chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo UBND
TP Hạ Long thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp chấm dứt việc tổ chức ăn
uống trong hang động trước 30/9/2016. Đối với Công ty CP Dịch vụ vịnh Hạ
Long, đơn vị đã được UBND tỉnh cấp phép dịch vụ ăn uống từ năm 2005, TP Hạ
Long sẽ thông báo chấm dứt dịch vụ để ngừng hoạt động loại hình dịch vụ này từ
ngày 30/10 do đã có các hợp đồng dịch vụ du lịch”.
Liên quan đến hoạt động ăn uống, kinh doanh trong các hang động trên vịnh Hạ
Long, ngày 7/9, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã
chủ trì cuộc họp nghe UBND TP Hạ Long báo cáo việc tổ chức dịch vụ ăn uống
tại các hang động trên Vịnh Hạ Long.
Theo đó, năm 2005, tỉnh Quảng Ninh chủ trương cho công ty CP Dịch vụ vịnh
Hạ Long tổ chức dịch vụ ăn tối, tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại hang Trống trên
Vịnh Hạ Long nhằm tạo thêm sản phẩm phục vụ du khách. Tuy nhiên thời gian
gần đây, tại các điểm trong vùng lõi di sản như Hồ Động Tiên, hang Tiên Ông,
hang Cỏ, hang Trinh Nữ tiếp tục tổ chức các loại hình dịch vụ ăn uống.
Để bảo tồn nguyên trạng các giá trị của vịnh Hạ Long, hạn chế tối đa những hoạt
động có khả năng ảnh hưởng, tác động không tốt tới cảnh quan, môi trường vịnh
Hạ Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy đã chỉ đạo
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UBND TP Hạ Long thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp chấm dứt việc tổ
chức ăn uống trong hang động trước 30/9/2016, giao UBND TP Hạ Long thông
báo cho công ty CP Dịch vụ vịnh Hạ Long chấm dứt tổ chức các hoạt động ăn
uống tại Hang Trống trước ngày 30/10/2016.
Vì sao cứ dư luận lùm xùm, Quảng Ninh mới xử lý?
Dư luận đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND
TP Hạ Long trong việc chấm dứt dịch vụ ăn uống trong hang động trên vịnh Hạ
Long. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn đặt ra, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh
đều biết kinh doanh dịch vụ ăn uống trong hang động diễn ra từ lâu nhưng chỉ khi
dư luận lùm xùm, báo chí đăng tải thông tin thì mới xử lý một cách kiên quyết.
Những thắc mắc của dư luận không phải không có cơ sở khi liên tục trong thời
gian dài, trên một số website tràn ngập những hình ảnh quảng cáo về những bữa
tiệc trong các hang động. Cụ thể, trên trang imagehalongcruise.com, trang web
chính thức của Công ty Du thuyền hình ảnh Hạ Long, tràn ngập những hình ảnh
quảng cáo dịch vụ “dạ tiệc trong hang động” tại hang Trống, hang Tiên và đảo
Soi Sim. Kèm theo đó là những hình ảnh về những bộ bàn ghế sang trọng, những
đồ ăn thức uống và các dụng cụ phục vụ ăn uống. Trong khi đó, như thông tin từ
các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cung cấp, năm 2005, tỉnh Quảng Ninh
chủ trương cho công ty CP Dịch vụ vịnh Hạ Long tổ chức dịch vụ ăn tối, tổ chức
biểu diễn nghệ thuật tại hang Trống trên Vịnh Hạ Long. Việc nhiều công ty tận
dụng kinh doanh dịch vụ ăn uống trong các hang mà tỉnh Quảng Ninh đã thừa
nhận như hang Tiên Ông, hang Cỏ, hang Trinh Nữ, Hồ Động Tiên... trong suốt
thời gian dài, lẽ nào du khách biết mà các cơ quan quản lý không hay biết?
Trong khi đó, ngay trong Quyết định 1139/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của
UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát huy
giá trị di sản vịnh Hạ Long đến năm 2020, tại tất cả các điểm hang, động đều
không có loại hình dịch vụ ăn uống, tổ chức sự kiện, tiệc mừng trong hang. Trong
bảng quy hoạch các khu điểm du lịch trong quyết định này cũng nêu rõ hang Hồ
Động Tiên để khảo sát, thám hiểm, hang Tiên Ông để tham quan, khám phá...
Thế nhưng, những gì diễn ra trên thực tế là các hang động trên trở thành nơi kinh
doanh dịch vụ ăn uống sai với phê duyệt quy hoạch do tỉnh Quảng Ninh ban
hành. Trách nhiệm của Ban quản lý vịnh Hạ Long trong vấn đề quản lý ra sao?
Theo chức năng được giao, Ban quản lý vịnh Hạ Long là cơ quan trực thuộc
UBND tỉnh Quảng Ninh, có chức năng giúp tỉnh quản lý nhà nước, bảo tồn và
phát huy giá trị của vịnh Hạ Long, mà trọng tâm là khu vực Di sản thiên nhiên
thế giới đã được UNESCO công nhận. Về chuyên môn, Ban Quản lý vịnh Hạ
Long chịu sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Uỷ ban Quốc gia
UNESCO Việt Nam. Trong nhiệm vụ được giao của Ban quản lý Vịnh Hạ Long
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cũng quy định rõ: “Quản lý, giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội trên Vịnh Hạ
Long; Chủ trì cùng các ngành, địa phương có liên quan, kiểm tra, và xử lý các
hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên Vịnh Hạ Long”. Vậy có
hay không việc Ban quản lý vịnh Hạ Long buông lỏng quản lý, trách nhiệm khi
để nhiều hang động tràn lan các dịch vụ ăn uống?
Trên thực tế, những hoạt động ăn uống trong hang động tại vịnh Hạ Long đã dẫn
đến hiện trạng nhiều hang động tự nhiên đang bị cơ giới hóa, những sàn gỗ rộng
cả trăm mét vuông được xây dựng trên nền hang. Thạch nhũ trong một số hang,
cụ thể là hang Trống, đã không còn ánh phản quang mà bị ám một màu đen xấu
xí.
Có nhiều yếu tố để vịnh Hạ Long hút hồn du khách như hàng ngàn đảo đá cùng
với màu xanh của nước biển tạo nên bức tranh thủy mặc khổng lồ, nhưng để lôi
cuốn những bước chân khám phá không thể không nói đến hệ thống hang động
vô cùng phong phú tập trung ở vùng trung tâm của di sản. Để bảo tồn phát huy
giá trị ấy, cần sự nỗ lực của cơ quan chức năng, cần sự chung tay xây dựng của
cộng đồng doanh nghiệp đang kinh doanh trên Vịnh Hạ Long và ý thức của du
khách.
Để bảo tồn phát huy giá trị của Di sản vịnh Hạ Long không có chỗ cho sự bàng
quan. UBND tỉnh Quảng Ninh đã tích cực chỉ đạo chấm dứt việc kinh doanh dịch
vụ ăn uống trong các hang động thì cũng nên mạnh mẽ xử lý những tổ chức cá
nhân cố tình xâm hại di sản vịnh Hạ Long.
Xin trích dẫn câu nói của ông Lê Chính, nguyên Phó trưởng Ban quản lý các di
tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh trên báo Tiền Phong: “Di sản thiên nhiên thế
giới vịnh Hạ Long là bất khả xâm phạm. Vì vậy, việc tổ chức các buổi tiệc, hay
các sự kiện trong hang động là không hợp lý bởi sẽ gây ô nhiễm môi trường trong
hang động”.
Quảng Ninh xử phạt 4 tàu du lịch vi phạm trên Vịnh Hạ Long (Tổ quốc 17/9)
Tin từ UBND TP Hạ Long cho biết, Ban quản lý Vịnh Hạ Long vừa xử phạt hành
chính đối với 4 tàu du lịch có hành vi vi phạm trên Vịnh Hạ Long.
Theo đó, trong quá trình tuần tra, giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội trên
Vịnh Hạ Long, lực lượng chức năng của UBND TP Hạ Long đã phát hiện 4 tàu
du lịch vi phạm các quy định về quản lý hoạt động tàu du lịch và giao thông
đường thuỷ.
Cụ thể, tại khu vực hòn Trống Mái, thuyền trưởng tàu du lịch Hữu Nghị 09 QN3169 và Thịnh An 16 QN-1251 có hành vi để phương tiện khác bám buộc vào
phương tiện của mình để bán hàng. Tiếp đó, tại khu vực Hoa Cương và hòn
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Trống Mái, thuyền trưởng các tàu du lịch Bài Thơ 58 QN-0688, Hải Phong 10
QN-4799 có hành vi để hành khách ngồi hai bên mạn của phương tiện khi đang
trong hành trình.
Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã lập biên bản, xử phạt hành chính đối với các tàu vi
phạm nêu trên. Đồng thời yêu cầu các chủ tàu tăng cường công tác quản lý đối
với thuyền trưởng, thuyền viên, chấn chỉnh và thực hiện nghiêm các quy định của
pháp luật trong quá trình vận chuyển khách tham quan Vịnh Hạ Long.
Một hang đá kỳ lạ ở Hoành Bồ, Quảng Ninh (Xây dựng 18/9)
Vùng rừng Hoành Bồ, Quảng Ninh có một hang đá kỳ lạ, ngoài trời nắng nóng
390c, vào hang lạnh giá, còn văng vẳng tiếng nước reo, suối chảy. Một tiên cảnh
kỳ thú nằm ngay cạnh QL279, mà còn ít người biết đến.
Đó là một chiếc hang rộng lớn, ẩn dưới chân dẫy núi đá vôi điểm giáp ranh giữa
xã Sơn Dương của người Sán Dìu và xã Dân Chủ của người Tày, cách trấn lỵ
huyện Hoành Bồ khoảng 15km, trên trục QL279.
Dẫy núi đá vôi này có nhiều hang động, thời chiến tranh nhiều cơ quan của tỉnh
Quảng Ninh ẩn trú. Có chiếc hang chứa được cả một khoa của Bệnh viện đa khoa
tỉnh với hàng trăm giường bệnh. Thạch động giữa đại ngàn rừng già, hai cuộc
không kích ác liệt của quân Mỹ nơi đây không dính một hòn tên mũi đạn, che chở
bao người tránh hiểm họa chiến tranh.
Chiếc hang sâu, rộng nhất trong số hang động dưới lòng dẫy núi đá vôi này kỳ lạ.
Ngày đêm nhiệt độ trong hang ổn định, như trong một tòa nhà có hệ thống máy
điều hòa nhiệt độ tổng. Giữa mùa hè nóng nực, buổi trưa nhiệt độ ngoài trời nóng
tới 390c, nhưng trong lòng hang chỉ rơi vào khoảng 200c…
PHÁP LUẬT:
Quảng Ninh: Liên tiếp triệt phá các ổ nhóm cờ bạc (VOV 17/9)
Vào khoảng 10h40’, ngày 14/9, Công an huyện Cô Tô phát hiện bắt quả tang 11
đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà anh Nguyễn Ngọc Định
(SN 1974, trú tại khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, Quảng Ninh). Tiến hành
kiểm tra, lực lượng chức năng bắt giữ 11 đối tượng, tất cả đều là nữ và trú tại khu
4 thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, Quảng Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng
chức năng thu giữ gồm 5.050.000 đồng, 01 bát con, 01 đĩa sứ, 04 miếng bài tú lơ
khơ, 10 điện thoại.
Trước đó, vào ngày 12/9, Công an thị xã Quảng Yên cũng triệt phá một ổ nhóm
cờ bạc tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Lực lượng chức năng đã tiến hành
bắt giữ 11 đối tượng (tất cả đều trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đồng thời
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thu giữ gần 20 triệu đồng cùng các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc, gồm 3
chiếu cói, 4 quân bài hình tròn, 01 bát sứ, 01 đĩa sứ, 02 nệm ghế ngồi.
Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Cô Tô và thị xã Quảng
Yên điều tra và làm rõ.
Thu giữ gần 1.700 lít mỡ động vật và hơn 250 kg bì và mỡ lợn (QTV 18/9)
Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với
Công an thành phố Móng Cái đã kiểm tra cơ sở sản xuất mỡ động vật tại tổ 1,
khu Hồng Phong, Phường Ninh Dương và đã thu giữ gần 1.700 lít mỡ động vật,
hơn 250 kg bì lợn, mỡ và tóp mỡ lợn.
Cơ sở này tại tổ 1, khu Hồng Phong, Phường Ninh Dương (Móng Cái) do bà
Nguyễn Thị Xiểng, trú tại khu 3, thị trấn Minh Đức (Hải Phòng) làm chủ. Qua
kiểm tra, Bà Xiểng không cung cấp được giấy tờ đăng ký kinh doanh, không có
giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm…
Lực lượng chức năng đã thu giữ 130 can nhựa đựng mỡ lợn loại 5 lít/can; 23
thùng mỡ loại 20 lít/thùng; 3 thùng đựng mỡ loại 220 lít/thùng, trong đó có 1
thùng đựng 100 lít; thu giữ 134 kg bì lợn đựng trong 4 bao tải; 26 kg mỡ lợn
đang lọc để chế biến và 13 bao tải, loại 25 kg/bao tóp mỡ.
Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh
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