BÁO CÁO TỔNG QUAN BÁO CHÍ
(Bản tin sáng: Ngày 7 tháng 9 năm 2016)
CHÍNH SÁCH – QUẢN LÝ:
Duy trì dịch vụ ăn uống trong hang động vì UNESCO chưa khuyến nghị?
(Tin tức 6/9; TTXVN 6/9)
Ngày 6/9, UBND thành phố Hạ Long có đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp
tục duy trì loại hình dịch vụ ăn uống trong hang, động của Di sản – kỳ quan thiên
nhiên thế giới vịnh Hạ Long đến hết ngày 31/12.
Lý do được chính quyền thành phố đưa ra là do các đơn vị tổ chức tiệc tại các
hang động đã ký kết hợp đồng với khách du lịch. Phía UBND thành phố Hạ Long
cam đoan sẽ tăng cường công tác quản lý, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc bảo tồn
nguyên vẹn các giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, đồng thời phát
huy bền vững các giá trị Di sản.
Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin về tình trạng các dịch vụ ăn uống
trong các hang, động (chủ yếu ở hang Trống và hang Hồ Động Tiên) trên vịnh Hạ
Long tiềm ẩn những nguy cơ tác động xấu đến giá trị Di sản – kỳ quan thiên
nhiên thế giới này.
UBND thành phố Hạ Long thừa nhận, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại
các hang, động trên vịnh Hạ Long đã diễn ra từ năm 2005 đến nay và chính
quyền thành phố tiếp tục đề xuất duy trì loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống
trong hang động theo Văn bản số 1517/UB ngày 29/6/2005 của UBND tỉnh
Quảng Ninh về việc đầu tư vào dự án đảo Soi Sim và tổ chức dịch vụ tại Hang
Trống trên vịnh Hạ Long; trong đó, đồng ý về chủ trương để Công ty cổ phần
dịch vụ vịnh Hạ Long được quản lý và tổ chức dịch vụ tại Hang Trống theo đề
nghị của công ty này tại văn bản 28/VT-TTHL ngày 20/4/2005.
Sau một thập kỷ ra văn bản số 1517 trên, ngày 27/4/2015, UBND tỉnh Quảng
Ninh đã ban hành Quyết định 1139/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi
tiết bảo tồn và phát huy giá trị di sản vịnh Hạ Long đến năm 2020. Đây là một
văn bản quy phạm pháp luật có giá trị hiện hành trong việc quản lý Di sản thiên
nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Ông Hồ Quang Huy - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long cũng khẳng định,
mọi việc quản lý, khai thác vịnh Hạ Long hiện nay đều phải theo Quyết định
1139 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
Theo đó, tại các điểm hang, động nói chung, hang Trống và hang Hồ Động Tiên
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nói riêng đều không có loại hình dịch vụ ăn uống, tổ chức sự kiện, tiệc mừng
trong hang. Cụ thể, việc tôn tạo trong lòng Hồ Động Tiên chỉ nhằm tổ chức các
tuyến tham quan, khám phá theo hình thức khám phá, thám hiểm và nghiên cứu.
Ngoài ra, hang Hồ Động Tiên cũng được quy hoạch bảo tồn là: tổ chức đường
thăm quan trong lòng hang; phần đường đi và các giải pháp kỹ thuật trong hang
được giải quyết hợp lý, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những tác động của con
người đối với di tích.
Hang Trống có diện tích khoảng 0,1 ha, bảo tồn theo hướng thực hiện các giải
pháp kỹ thuật trong hang hợp lý nhằm hạn chế mức thấp nhất những tác động của
con người đối với di tích. Phần tôn tạo hang chỉ cho phép xây dựng bến cập tàu,
cầu dẫn. Khu dịch vụ gồm: quầy thông tin, giải khát nhẹ, quầy bán đồ lưu niệm
và khu hạ tầng kỹ thuật…
Riêng tại khu I của đảo Soi Sim (diện tích 8,45ha), Quyết định 1139 cho phép
xây dựng khu đón tiếp ở phía Nam của đảo gồm: cầu tầu, khu dịch vụ, bãi tắm,
nhà ẩm thực ba miền, sàn nhảy trên bãi biển. Tuy nhiên, Quyết định 1139 không
nói rõ việc xây dựng nhà ẩm thực ba miền ở trong hay ngoài hang động? Theo
các chuyên gia văn hóa, nếu quả thực được phép xây dựng nhà ẩm thực 3 miền
trong hang, động thì hậu quả tác động tới Di sản thế giới là không lường trước
được.
Ông Lê Chính, nguyên Phó trưởng Ban quản lý các Di tích trọng điểm tỉnh
Quảng Ninh cũng cho rằng trong các hang, động Di sản thiên nhiên thế giới vịnh
Hạ Long là bất khả xâm phạm, thậm chí viết một chữ lên đá cũng không được
chứ chưa nói gì đến việc xây dựng nhà hàng.
Theo đó, qua kiểm tra thực tế ngày 5/9, UBND thành phố Hạ Long đánh giá sơ
bộ, tại hang Trống chưa có ảnh hưởng tới môi trường và các giá trị của điểm
tham quan cũng như khu vực xung quanh. Bởi, việc chế biến, chuẩn bị tiệc đêm
đều được thực hiện từ trên bờ hoặc trên tàu du lịch, hoàn toàn không có việc nấu
nướng tại các hang động.
Đặc biệt, UBND thành phố Hạ Long cho rằng: Trong các Nghị quyết, báo cáo
đánh giá hàng năm của Trung tâm Di sản thế giới (thuộc UNESCO) về công tác
bảo tồn vịnh Hạ Long chưa từng đề cập hay khuyến nghị tới nội dung tổ chức
tiệc trong các hang động trên vịnh Hạ Long.
Một lý do nữa để chính quyền thành phố báo cáo và đề xuất UBND tỉnh tiếp tục
được duy trì loại hình dịch vụ ăn uống trong các hang, động đến hết ngày 31/12
là do các công ty lữ hành lớn nhận nhiều đăng ký của các đối tượng khách cao
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cấp và đã ký kết hợp đồng với khách du lịch cung cấp dịch vụ tiệc đêm tại các
hang động trên vịnh. Việc tổ chức dịch vụ ăn uống góp phần đa dạng hóa dịch vụ
du lịch trên vịnh, đồng thời góp phần kéo dài thời gian lưu trú của khách khi đến
thăm vịnh Hạ Long.
Từ thực tiễn quản lý và nhu cầu của thị trường, UBND thành phố Hạ Long nhận
thấy đây là một dịch vụ phù hợp với nhu cầu của thị trường và nhu cầu trong
công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản vịnh Hạ Long. Tuy nhiên cần có đánh
giá kỹ càng và tăng cường công tác quản lý để đảm bảo không gây nguy hại đến
Di sản.
Trong khi nhiều hãng lữ hành hay hãng tàu du lịch ủng hộ việc duy trì kinh doanh
dịch vụ ăn uống trong các hang, động, thì các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn
hóa lại cho rằng việc làm này sẽ tác động tiêu cực đến giá trị của Di sản – kỳ
quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Nhiếp ảnh gia Đỗ Kha (gần 80 tuổi, chuyên gia chụp ảnh về vịnh Hạ Long) bày
tỏ quan điểm: Vịnh Hạ Long giờ đã là di sản – kỳ quan thiên nhiên thế giới rồi thì
phải tôn trọng giá trị thiên nhiên ấy. Nhiếp ảnh gia này đã phải thốt lên "Xin
đừng biến hang động và bãi cát Hạ Long thành các nhà hàng ẩm thực!".
Mới đây, ngày 31/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã
thẳng thắn bác bỏ chức năng ẩm thực, ăn uống của dự án “khoanh vùng bảo vệ
nguyên vị cọ Hạ Long kết hợp trung tâm đón tiếp có chức năng kinh doanh ăn
uống” ở hòn Chân Voi trên vịnh Hạ Long do Công ty TNHH một thành viên dịch
vụ lữ hành Thiên Cung đề xuất.
Sẽ chấm dứt việc tổ chức dạ tiệc trong hang động trên Vịnh Hạ Long (Dân
trí 6/9)
Những ngày qua, dư luận tại Quảng Ninh tỏ ra quan ngại trước việc doanh nghiệp
tổ chức các bữa tiệc trong hang động trên Vịnh Hạ Long, Di sản thiên thiên thế
giới một cách rầm rộ, qui mô sẽ tác động xấu tới môi trường, ảnh hưởng nghiêm
trọng tới cảnh quan.
Những ngày qua, dư luận tại Quảng Ninh tỏ ra quan ngại trước việc doanh nghiệp
tổ chức các bữa tiệc trong hang động trên Vịnh Hạ Long, Di sản thiên thiên thế
giới một cách rầm rộ, qui mô sẽ tác động xấu tới môi trường, ảnh hưởng nghiêm
trọng tới cảnh quan.
Vô tư tổ chức dạ tiệc trong hang động
Trao đổi với phóng viên Dân Trí chiều nay (6/9) về vấn đề doanh nghiệp tổ chức
các buổi tiệc tại một số hang động trên Vinh Hạ Long, một lãnh đạo tỉnh Quảng
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Ninh cho biết, chưa thể cấm ngay hoạt động này vì doanh nghiệp được tỉnh cấp
phép từ năm 2005 mà phải có lộ trình. Tỉnh sẽ dần từng bước chấm dứt, trước
mắt sẽ chấn chỉnh, xiết chặt mọi hoạt động tại đây. Cụ thể từ an toàn vệ sinh thực
phẩm, cảnh quan, môi trường, qui định về tổ chức lễ hội… nếu phát hiện sẽ xử lý
nghiêm, lập biên bản, thậm chí đình chỉ hoạt động ngay.
Vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm, tỉnh đang chờ báo cáo của TP Hạ Long về
vấn đề này, từ đó sẽ xem xét trách nhiệm của Ban Quản lý Vịnh, UBND TP Hạ
Long với góc độ quản lý đã để xảy ra tình trạng trên.
Trước đó trên mạng xã hội lan truyền rộng rãi, quảng bá khá dày về một dịch vụ
rất hấp dẫn giới trẻ: tổ chức các buổi tiệc, kỷ niệm sinh nhật… ngay trong hang
động trên Vịnh Hạ Long, Di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới. Cụ thể nhiều ngày
qua, trên trang web chính thức của một số công ty Du lịch, hình ảnh quảng cáo về
“dạ tiệc trong hang động” dày đặc. Địa điểm được các công ty này giới thiệu tổ
chức loại hình “ăn chơi” trên là hang Tiên, Hang Trống.
Theo một số hướng dẫn viên du lịch, dịch vụ này hoạt động rầm rộ khoảng hơn 1
năm nay và thu hút một lượng không nhỏ du khách có điều kiện vì rất mới, độc
đáo và ấn tượng. Tất nhiên đi kèm đó là giá cả cũng rất “trên trời”, một du khách
đã từng dự tiệc trong hang Trống trên Vịnh bật mí, nếu đoàn ít khách thì giá sẽ từ
4 đến 5 triệu đồng/người, còn đoàn đông sẽ được giảm giá khoảng 3 triệu/người.
Còn theo một số doanh nghiệp làm du lịch, hình thức tổ chức các buổi tiệc trong
hang có từ lâu và chủ yếu diễn ra tại hai hang: Hồ Động Tiên và Hang Trống.
Tuy nhiên trước đây chỉ lác đác, thời gian gần đây dịch vụ này mới trở nên rầm
rộ. Có những bữa tiệc qui mô lớn tới vài chục bàn.
Nhiều biện pháp cấp bách để bảo tồn và phát huy Di sản
Ngay sau khi nhận được phản ứng của dư luận về loại hình kinh doanh trên khi
diễn ra rầm rộ sẽ tác động đến môi trường và làm xấu đi hình ảnh của Di sản,
UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn yêu cầu UBND TP Hạ Long rà soát,
kiểm tra việc tổ chức ăn uống tại hang động trên vịnh, báo cáo tỉnh trước ngày
5/9.
Ngày 5/9, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã
có buổi làm việc với TP. Hạ Long và Ban Quản lý vịnh Hạ Long để chỉ đạo về
nội dung này. Theo đó bà Thủy yêu cầu TP. Hạ Long rà soát lại các văn bản và
quy định hiện hành cũng như kiểm tra hoạt động dịch vụ ăn uống của các đơn vị
kinh doanh. Từ đó, có đánh giá, đề xuất các giải pháp cụ thể, báo cáo bằng văn
bản gửi UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện nhằm tăng cường công tác quản
lý, bảo tồn hiệu quả Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
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Phía TP Hạ Long cũng cho biết, hiện UBND TP Hạ Long đã có văn bản yêu cầu
Ban quản lý vịnh Hạ Long rà soát, kiểm tra và đề xuất hướng xử lý các loại hình
này với thành phố.
Được biết ngày 27/4/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định 1139/QĐ
phê duyệt quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát huy giá trị di sản vịnh Hạ Long đến
năm 2020. Quy hoạch nêu rõ, tại tất cả các điểm hang, động nói chung và hang
Trống, hồ Động Tiên nói riêng đều không có loại hình dịch vụ ăn uống, tổ chức
sự kiện, tiệc mừng trong hang.
Cũng nằm trong khuôn khổ bảo tồn và phát huy giá trị Di sản, tại cuộc họp nhằm
chấn chỉnh các hoạt động của tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long vào
ngày 28.5 của UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiều ý kiến đề xuất chấm dứt dịch vụ
phục vụ ăn uống trên các tàu du lịch tham quan theo tiếng.
Nguyên nhân là do việc nấu nướng trên tàu từng là nguyên nhân gây ra một số vụ
cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long do rò bình ga thời gian qua. Hạn chế được
nguy cơ cháy nổ và tình trạng xả rác thải xuống biển. Không còn dịch vụ này sẽ
không còn tình trạng các tàu “chặt chém”, lừa đảo du khách như thời gian qua.
Quảng Ninh: Bí thư đối thoại xong, người dân bảo ‘không giải quyết được
việc gì’ (VietQ – Chất lượng VN 6/9)
Cam kết “đưa lợi ích của người dân lên hàng đầu” của Bí thư Quảng Ninh có vẻ
thực hiện chưa tới nên người dân ở khu tập thể 3 tầng lại tiếp tục kêu cứu.
Chất lượng Việt Nam vừa nhận được đơn kêu cứu của ông Nguyễn Xuân Khang,
bà Nguyễn Thị Dịu, ông Ngô Ngọc Qũy, ông Nguyễn Trọng Khâm, ông Vũ
Quốc Thịnh - đại diện cho hơn 200 hộ dân ở khu tập thể 3 tầng (phường Bạch
Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bày tỏ sự không đồng thuận với chính
sách hỗ trợ, bồi thường, bố trí tái định cư để triển khai Dự án hỗn hợp chung cư,
văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp phố mua sắm tại khu 6,
phường Bạch Đằng (TP Hạ Long).
Dự án này do Công ty Khách sạn Myway Hạ Long làm chủ đầu tư, tiến hành từ
đầu năm 2015. Việc thu hồi, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án được thực hiện
trên diện tích 1,92ha liên quan đến 4 tập thể và 229 hộ dân...
Để tìm ra tiếng nói chung, giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng, ngày 9/8,
ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã trực tiếp đối thoại với 30
hộ dân đại diện cho các hộ thuộc diện đền bù, giải phóng mặt phục vụ dự án.
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Tại buổi đối thoại, hầu hết các hộ dân đều đồng tình chủ trương triển khai dự án
này. Tuy nhiên, các hộ dân cho rằng, chính quyền thành phố chưa đưa ra rõ
phương án tái định cư cho các hộ thuộc diện di dời mà UBND TP Hạ Long đã bắt
dân bàn giao nhà ở để giải phóng mặt bằng, và các phương án bồi thường của
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chưa thể hiện rõ giá bán, giá thuê căn hộ
tái định cư, trong khi vào ngày 5/8, đã tiến hành cho cắt điện, nước của hàng trăm
hộ dân ở đây.
Sau khi nghe ý kiến phản ánh của đại diện các hộ dân, cơ quan chức năng và lãnh
đạo UBND tỉnh, về phương án hỗ trợ cho người dân sau giải phóng mặt bằng, Bí
thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh cho biết sẽ vận dụng mọi chính sách của Nhà nước để
làm thủ tục thanh lý nhà ở cho người dân để người dân có quyền sở hữu và được
bồi thường theo quy định hiện hành trên quan điểm hài hoà lợi ích của người dân
và doanh nghiệp nhưng phải đưa lợi ích của người dân lên hàng đầu.
Khi chuyển sang nhà tái định cư mới, người dân sẽ được hoàn trả diện tích nhà ở
mới rộng hơn so với hiện tại với hệ số 1,2 lần. Trường hợp diện tích này nhỏ hơn
so với diện tích tiêu chuẩn nhà ở đô thị thì người dân sẽ được nhận nhà có diện
tích rộng hơn nhưng sẽ phải trả thêm phần chênh lệch giá, giá này sẽ do tỉnh quy
định với mức ưu đãi, có lợi cho dân nhất. Cùng với đó, trong thời gian chờ dự án
hoàn thành, 6 tháng một lần, các hộ dân sẽ nhận tiền hỗ trợ tạm cư (mức 2 triệu
đồng/tháng)…
Với chính sách như vậy, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đọc đề nghị các hộ dân
đồng thuận với chính quyền. Đến ngày 10/9, người dân và các cơ quan chức năng
sẽ bàn bạc phương án thực hiện di dời khỏi chung cư cũ. Đồng thời ông Đọc
cũng yêu cầu cấp ngay lại điện, nước cho người dân.
Qua cuộc đối thoại giữa Bí thư và đại diện cư dân, phóng viên đã gặp gỡ, trao đổi
với một số người dân tham dự và nhận thấy sự đồng thuận, tin tưởng cao của họ
khi nghe kết luận của ông Bí thư Tỉnh uỷ. Tuy nhiên, gần đến ngày bàn giao nhà
(dự kiến ngày 12/9) người dân lại gửi đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan báo chí với
lí do “đối thoại xong không giải quyết được việc gì”.
Theo đại diện hộ dân, sau buổi đối thoại với Bí thư Đọc, ngày 24/8/2016 Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện ra quyết định 2732 - 24/8/2016
phê duyệt chính sách bồi thường.
“Nhưng trong quyết định này lại không rõ ràng như những gì mà Bí thư Đọc đã
từng nói. Cụ thể trong phương án bổ sung chỉ nói rõ diện tích được sang nhà tái
định cư mới nhân hệ số 1,2 còn không xác định là diện tích quy đổi này có phải
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là được thanh lý cho dân hay vẫn phải thuê nhà theo sở hữu nhà nước khi sang
nhà tái định cư”, đại diện cư dân nói.
Bên cạnh đó, đại diện cư dân cũng phản ánh trong quyết định phê duyệt chính
sách bồi thường không có giá thanh lý nhà, chưa xác định dân phải trả tiền thanh
lý nhà là bao nhiêu cũng không có trong phương án; Phần chênh lệch diện tích
nhà phải trả thêm là bao nhiêu tiền cũng chưa có giá cụ thể; Chi phí quản lý vận
hành cho tòa nhà tái định cư cũng chưa có;…
Ngoài ra, các hộ dân cũng đang lo lắng bởi việc giải phóng mặt bằng đồng loạt,
cùng một lúc hàng trăm hộ phải thuê nhà tạm nên việc tìm nhà để thuê trong
phạm vi số tiền 2 triệu đồng một tháng trên địa bàn phường Bạch Đằng và các
phường lân cận rất khó thực hiện.
Cư dân cũng kiến nghị, hiện các hộ ở tầng 1 tập thể 3 tầng và một số hộ ở nhà
cấp 4 ngoài ở còn kết hợp sử dụng kinh doanh dịch vụ cũng chỉ được hỗ trợ 2
triệu đồng tháng tiền thuê nhà tạm thì không thể đủ tiền để thuê điểm kinh doanh
tạm trong lúc xây nhà tái định cư (dự kiến là 21 tháng). Trong thời gian này, họ
sẽ bị thất nghiệp, không có thu nhập trong khi số tiền hỗ trợ ổn định kinh doanh
chỉ bằng 75% của 3 tháng lương tối thiểu (tổng số khoảng 6 triệu đồng).
“Số tiền này có đủ cho các hộ sinh sống trong 21 tháng hay không? Trong trường
hợp này, quyền lợi của người dân đã được đặt lên hàng đầu hay chưa?”, đại diện
cư dân đặt câu hỏi.
GIÁO DỤC:
Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh đón nhận Huân chương lao động hạng Ba
(Tầm nhìn 6/9)
Sáng ngày 6/9/2016, tại TP Hạ Long, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh tổ chức
Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 và đón nhận Huân chương lao
động hạng Ba.
Theo đó, trong nhiệm kỳ qua (2011 - 2016), hoạt động khuyến học, khuyến tài,
xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt kết quả khả quan, toàn
diện. Công tác tuyên truyền, vận động được tiến hành thường xuyên, sáng tạo,
góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của cộng đồng.
Phong trào khuyến học tiếp tục được mở rộng; mô hình mới, điển hình tiên tiến
xuất hiện ngày nhiều; phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng
học tập ngày càng lôi cuốn nhiều người tham gia. Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có
60% gia đình hiếu học; 62% dòng họ hiếu học; 69% khu dân cư đạt danh hiệu
hiếu học
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Cùng với đó, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh đã vận động trên 70 tỷ đồng để
hỗ trợ, trao học bổng khuyến học cho hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó
khăn, học sinh nghèo hiếu học và trao học bổng khuyến tài cho học sinh, sinh
viên học giỏi; Phong trào “Ba đỡ đầu” đã giúp đỡ, tài trợ cho trên 54.500 học
sinh học tập. Với phương châm “Cần gì học nấy”, các trung tâm học tập cộng
đồng được duy trì thường xuyên, hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ dân trí,
bồi dưỡng nguồn nhân lực của tỉnh.
Nhiệm kỳ tới, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng
các tổ chức cơ sở Hội vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động học tập thường
xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; tiếp tục quán triệt sâu
sắc Chỉ thị của Bộ Chính trị và BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của
các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học
tập đến các cơ sở; phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một xã hội học
tập.
Phát biểu dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, Chủ tịch Hội
Khuyến học Việt Nam khẳng định: Những thành tích của Hội Khuyến học tỉnh
Quảng Ninh đã góp phần không nhỏ trong phong trào khuyến học, khuyến tài của
cả nước.
Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh cần phát
huy thế mạnh truyền thống hiếu học của dân tộc, thường xuyên tăng cường công
tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh các
phong trào xây dựng “Gia đình học tập, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”;
nâng cao hoạt động của các cấp hội, chất lượng các Trung tâm học tập cộng
đồng; đẩy mạnh các phong trào thi đua…
DU LỊCH:
Khánh thành Đài phun nước nghệ thuật tại Uông Bí, Quảng Ninh (Tin tức
du lịch 6/9)
Sau 2 tháng khẩn trương thi công, tối 1/9/2016, tại Quảng trường 25/2, TP Uông
Bí đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành, đưa vào sử dụng công trình Đài phun
nước nghệ thuật trung tâm thành phố.
Được xây dựng, lắp đặt ngay tại Quảng trường 25/2, công trình Đài phun nước
nghệ thuật có tổng diện tích trên 4.600m². Gồm các hạng mục chính: Bể nước; hệ
thống phun nước; các công trình phụ trợ như: sân, tiểu cảnh, vỉa hè... Trong đó,
hệ thống đài phun nước cấu tạo gồm hơn 1.000 vòi phun ngầm, dàn phun nước
tầm thấp và trên cao, các máy bơm đảo, hệ thống ánh sáng laze và bộ cảm biến…
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Đài phun được điều khiển bằng hệ thống tự động hóa kết hợp ánh sáng lase lập
trình theo thời gian và ý tưởng sử dụng. Khi vận hành, các hiệu ứng chuyển động
của nước cùng với ánh sáng laze tạo thành những màn trình diễn đẹp mắt, đa
dạng kiểu dáng như: phun bắn tia, phun cầu vồng, cột nước, vòng tròn chụm,
vòng tròn xòe, phun hình chuỗi, phun hình quạt nước khổng lồ.... Toàn bộ thiết bị
của hệ thống Đài phun nước được nhập khẩu từ Ấn Độ. Công trình có tổng vốn
đầu tư trên 8,4 tỷ đồng, gồm nguồn xã hội hóa và nguồn ngân sách.
PHÁP LUẬT:
Vận chuyển rạm, nho nhập lậu (QTV 6/9)
20 giờ ngày 5/9, trong khi làm nhiệm vụ tại TP Hạ Long, Đội QLTT số 14 đã
kiểm tra xe ô tô tải, BKS 36C-168.76 đi hướng Móng Cái - Hạ Long, do Nguyễn
Văn Chung (SN 1979, trú tại Nam Hải, Hải Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hoá) lái xe
kiêm chủ hàng.
Trên xe vận chuyển trái phép 210kg con rạm nhập lậu. Đơn vị đã xử phạt VPHC
1,6 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ số rạm trên.
Trước đó, đơn vị còn kiểm tra xe ô tô bán tải, BKS 14D-003.13, do Vũ Trí Trung
(SN 1991, trú tại khu 5A, Cẩm Trung, TP Cẩm Phả), lái xe kiêm chủ hàng. Trên
xe vận chuyển 120kg quả nho tươi, nhập lậu. Đơn vị cũng xử phạt VPHC 1,6
triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ số nho trên.
Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh
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