BÁO CÁO TỔNG QUAN BÁO CHÍ
(Bản tin sáng: Ngày 16 tháng 9 năm 2016)
CHÍNH SÁCH – QUẢN LÝ:
Di sản cần vượt qua những rào cản vô hình (Thể thao văn hóa 16/9)
Một thông tin thú vị: Phó Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Hải Phòng và Quảng
Ninh phối hợp xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận danh hiệu Di sản Thiên
nhiên thế giới cho vịnh Hạ Long mở rộng. Không gian mở rộng này sẽ kéo sang
quần đảo Cát Bà - khu vực từng thất bại trong việc xin danh hiệu tương tự vào
năm 2014.
Đây không phải là lần đầu tiên, ý tưởng "nối dài" Cát Bà vào không gian vịnh Hạ
Long được nhắc tới. Năm 2014, chính Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã đưa
ra khuyến nghị này, với quan điểm rằng cách làm ấy sẽ bổ sung thêm nhiều giá
trị cho vịnh Hạ Long về tổng thể.
Thậm chí, năm 1993, khi xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận danh hiệu Di
sản Thiên nhiên thế giới cho vịnh Hạ Long, một phần diện tích của quần đảo Cát
Bà và khu vực vịnh Bái Tử Long cũng được phía lập hồ sơ của VN đưa vào kế
hoạch, nhưng sau đó phải thay đổi vì nhiều lý do.
Còn ở thời điểm này, khi vịnh Hạ Long đã 2 lần được UNESCO công nhận danh
hiệu Di sản cho những tiêu chí khác nhau, việc đề nghị "mở rộng" ít nhiều mang
tính khả thi cao hơn.
Trước đó, trường hợp tương tự đã xảy ra với Di sản Thế giới Phong Nha - Kẻ
Bàng: trong lần vinh danh thứ 2 vào năm 2015, UNESCO đã đồng ý công nhận
diện tích mở rộng của Di sản này thêm gần 50%: từ 86.000 hecta lên 123.000
hecta.
Thực tế, lời khuyến nghị của UNESCO được đưa ra sau khi hồ sơ xin "ứng thí"
của quần đảo Cát Bà bị xếp loại N (Not recommended for inscription - không
khuyến khích ghi danh).
Như chia sẻ của một số chuyên gia di sản với Thể thao & Văn hóa (TTXVN) khi
ấy, thất bại này phần nào đã được đoán trước. Bởi, rất khó để UNESCO công
nhận 2 Di sản Thế giới khác nhau cho 2 không gian liền kề và có nhiều điểm
tương đồng về địa chất, địa mạo, cấu trúc sinh học như vậy...
Cần nhắc lại, ở góc độ địa chất, rất nhiều nghiên cứu từng khẳng định: Cát Bà là
một phần hữu cơ của không gian vịnh Hạ Long, và cũng đã từng thuộc về tỉnh
Quảng Ninh (cũ) cho tới khi được cắt sang Hải Phòng vào năm 1956.
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Nhưng, như chia sẻ từ chính những người trong cuộc, sự liên kết đang được
mong đợi cũng sẽ dẫn tới những phức tạp lớn mô hình quản lý, cũng như khai
thác quyền lợi tại các di sản.
Gần như chắc chắn, nếu công nhận Cát Bà là một phần của vịnh Hạ Long “mở
rộng”, UNESCO sẽ không chấp nhận việc tiếp tục tồn tại 2 ban quản lý và 2 cơ
chế hoạt động ở di sản này. Cũng như, du khách từ Cát Bà có nhu cầu tiếp tục
tham quan vịnh Hạ Long, và ngược lại, sẽ khó lòng chấp nhận chuyện “chuyển
tour” để mua 2 lượt vé.
Có nghĩa, một ban quản lý mới sẽ phải được thành lập, và cho phép mỗi bên đều
có quyền khai thác không gian của di sản “mở rộng” này. Điều đó dẫn tới những
phức tạp về sự khác biệt giữa một Di sản Thế giới đã có thương hiệu từ hơn 20
năm nay, với một di sản nằm liền kề và ít nhiều chưa được đầu tư đủ mạnh.
Chẳng hạn, nếu coi Cát Bà - Hạ Long là một quần thể thống nhất, phần “mở
rộng” là đảo Cát Bà bỗng nhiên sẽ hưởng lợi rất lớn từ sự thay đổi này.
Bởi, với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, sân bay Cát Bi và đặc biệt là cầu
vượt biển Đình Vũ - Cát Hải đang được xây dựng, du khách chỉ mất vài chục
phút là có thể qua phà, vào Cát Bà và… đi tiếp sang Hạ Long, thay vì phải vượt
thêm quãng đường vòng vài chục cây số.
Ngược lại, với Hạ Long, bản thân việc bảo vệ môi trường vịnh, trước sức ép của
các đội tàu khai thác du lịch, cũng đã đủ là một thách đố rất lớn với phía quản lý
Di sản thế giới này trong những năm qua. Và như thực tế đã chứng minh, trong
cuộc họp bàn về vấn đề “nối dài” Cát Bà vào vịnh Hạ Long đầu quý II vừa qua,
các ý kiến từ phía Quảng Ninh cũng tỏ ra… chưa hẳn mặn mà.
Chỉ khi có một quyết tâm đủ lớn, cũng như một mô hình liên kết đủ thuyết phục,
chúng ta mới có thể hi vọng 2 di sản vượt qua những rào cản vô hình để cùng liên
kết và trở thành một quần thể du lịch - văn hóa thật sự với khách du lịch.
XÃ HỘI:
Cần làm rõ thông tin 2 Công an TP.Hạ Long hành hung 1 Công an tỉnh
Quảng Ninh (Giáo dục VN 16/9)
Thông tin 2 anh em ruột, đều đang là Công an TP. Hạ Long và là con trai của
Phó Trưởng Công an TP Hạ Long hành hung 1 Công an tỉnh Quảng Ninh...
Khoảng 12h30 ngày 4/9/2016, Thiếu tá Nguyễn Hùng Cường (Đội trưởng Đội
Tham mưu Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng - Công
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an tỉnh Quảng Ninh mặc quần áo dân sự điều khiển xe ôtô mang biển kiểm soát
14A - 068.99 lưu thông trên Quốc lộ 18.
Khi xe của Thiếu tá Nguyễn Hùng Cường đi đến trước cửa cây xăng Cái Lân
(gần Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) thì
có hai thanh niên đèo nhau bằng xe máy phân khối lớn xin vượt. Sau khi quan
sát, do đường đông và không đủ khoảng cách an toàn nên Thiếu tá Nguyễn Hùng
Cường ra tín hiệu không cho vượt.
Bực tức vì xe ôtô đi phía trước không cho vượt, hai thanh niên đi xe máy liền rú
ga vượt lên, ép xe Thiếu tá Nguyễn Hùng Cường vào lề đường. Thấy hai thanh
niên hung hãn, Thiếu tá Nguyễn Hùng Cường điều khiển xe chạy vào cây xăng
Cái Lân với mong muốn được trợ giúp. Tuy nhiên, hai đối tượng vẫn không
buông tha, mà xông vào hành hung Thiếu tá Cường một cách không thương tiếc
mặc cho nhân viên cây xăng và người đi đường can ngăn.
Chỉ đến khi Thiếu tá Nguyễn Hùng Cường gục ngã, bị mê man tại chỗ, hai đối
tượng mới lên xe bỏ đi. Nạn nhân được người dân và nhân viên cây xăng đưa đi
cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy trong tình trạng đa chấn thương.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã trích xuất hình ảnh từ camera cây xăng
và xác định hai đối tượng hành hung Thiếu tá Nguyễn Hùng Cường là Phạm
Tuấn Linh (Cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hạ Long) và Phạm Đức
Dung (Cán bộ Đội Cảnh sát Môi trường Công an TP. Hạ Long). Được biết, Linh
và Dung là hai anh em ruột.
Đặc biệt hơn nữa, hai người này lại là con ruột của Phó Trưởng Công an TP Hạ
Long, Thượng tá Phạm Hồng Sinh. Chiều 13/9, trao đổi với báo chí, Đại tá Lê
Duy Tấn, Trưởng Công an TP. Hạ Long thừa nhận có vụ xô xát nói trên và cho
biết: “Đây là vấn đề tế nhị, mong báo chí thông cảm.
Hai bên chỉ là to tiếng với nhau nên không xảy ra hậu quả. Chúng tôi để hai bên
tự giảng hòa với nhau”. Trả lời câu hỏi về phương hướng xử lý cán bộ, Đại tá
Tấn nói, do chưa để lại hậu quả nên không có phương án xử lý. Vị lãnh đạo Công
an thành phố Hạ Long cũng khẳng định, chưa yêu cầu cán bộ của mình viết bản
tường trình vụ việc.
Mặc dù Đại tá Tấn nói chỉ là to tiếng với nhau và không xảy ra hậu quả đáng
tiếng. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khẳng định, Thiếu tá Nguyễn Hùng Cường phải
nằm viện để điều trị thương tích 9 ngày. Tức, chiều 13/9, Thiếu tá Nguyễn Hùng
Cường mới xuất viện.
Mai vàng Yên Tử được công nhận là Cây Di sản Việt Nam (VOV 15/9)
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Hội đồng Cây Di sản Việt Nam vừa công nhận thêm 144 cây cổ thụ ở khu danh
thắng Yên Tử (Quảng Ninh) là Cây Di sản Việt Nam.
Căn cứ vào đơn đăng ký của Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, ngày
26/8/2016, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã họp, xét duyệt hồ sơ cùng các tư
liệu khảo sát của Ban Kỹ thuật và kết luận: 144 cây thuộc Khu di tích và Rừng
quốc gia Yên Tử đạt đầy đủ các tiêu chí là Cây Di sản Việt Nam. Cụ thể, có 102
cây Hồng Tùng tuổi đời từ 300 đến 700 năm; 09 cây Đại từ 200 - 700 năm ở Khu
di tích và Rừng quốc gia Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh), tại đây còn có 10 cây
Thông nhựa khổng lồ và 21 cây Mai vàng đặc hữu, cùng 2 cây Đa và cây Thị trên
500 năm trong khuôn viên Thiền viện Trúc Lâm.
Trong các tiêu chí để công nhận cây Di sản thì tuổi đời của cây được đặt lên vị trí
số 1. Cụ thể với cây trồng sống trên 100 năm; cây tự nhiên sống trên 200 năm.
Chỉ với riêng một tiêu chí này, hệ thống cây Di sản ở Yên Tử đã có sự “vượt trội”
với tuổi đời cây từ 300 năm đến trên 700 năm.
Theo thông tin từ Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, hiện nay đơn vị
đang tiến hành các khâu chuẩn bị, đồng thời làm văn bản trình UBND thành phố
Uông Bí để tổ chức Lễ công nhận Cây Di sản Việt Nam trong thời gian tới.
Chính thức động thổ khởi công xây dựng nhà trẻ cho con công nhân lao
động KCN Cái Lân (Lao động 15/9)
Chiều ngày 15/9, Lễ động thổ xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo cho con công nhân lao
động khu công nghiệp Cái Lân đã chính thức được tổ chức trong không khí vui
mừng, phấn khởi của các cấp công đoàn và toàn thể công nhân lao động. Buổi lễ
có sự tham dự của đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động
Việt Nam, đồng chí Trần Danh Chức – chủ tịch Liên đoàn Lao Động tỉnh Quảng
Ninh và đại diện công đoàn thành phố, doanh nghiệp.
Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Bùi Văn Cường – Chủ tịch Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam bày tỏ kỳ vọng to lớn vào dự án: “Tôi hy vọng đây sẽ là dự
án mở đầu cho nhiều dự án khác trong KCN Cái Lân, tăng cường thiết chế văn
hoá, thể thao cho CNLĐ, mà do chính các doanh nghiệp tại KCN chung tay xây
dựng, bởi chăm lo cho người lao động chính là chăm lo cho “tài sản” quý giá
nhất của doanh nghiệp, phục vụ sự phát triển của chính doanh nghiệp”.
Hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 11.700 doanh nghiệp đăng ký kinh
doanh với trên 400.000 công nhân viên chức lao động. Cùng với đó là những nhu
cầu thiết yếu của người lao động như nhà ở, nhà trẻ, các thiết chế văn hóa…Tuy
nhiên trên thực tế, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có nhiều doanh nghiệp khu vực
ngoài nhà nước đáp ứng được những nhu cầu trên, vì vậy việc triển khai khu
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công nghiệp với nhà trẻ đạt chuẩn ở các công trình được xem là chủ trương đúng
đắn và kịp thời. ..
DU LỊCH:
Quảng Ninh sẽ lắp đặt 1.000 thùng rác công cộng tại khu du lịch (VOV 15/9)
1.000 thùng rác công cộng được lắp đặp trong nội đô thành phố Hạ Long nhằm
nâng cao ý thức người dân thực hiện bảo vệ môi trường và mỹ quan đô thị.
Hiện đã có 494 thùng rác công cộng được lắp đặt dọc vỉa hè 4 tuyến đường chính
của TP. Hạ Long. Đây là loại thùng rác có dung tích 90l, kinh phí chương trình
trên 500 triệu đồng từ ngân sách địa phương.
Đặc biệt tại khu du lịch Bãi Cháy, nơi có lượng khách du lịch trong và ngoài
nước đông đảo mỗi ngày, việc lắp đặt thùng rác công cộng sẽ góp phần tạo thói
quen giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo hình ảnh Hạ Long xanh sạch đẹp trong mắt
du khách.
Dự kiến từ nay đến cuối năm, TP. Hạ Long sẽ tiếp tục lắp đặt khoảng 500 thùng
rác nữa trên các tuyến đường nhánh tại trung tâm thành phố.
PHÁP LUẬT:
Phát hiện gần 2 tấn cá chim 'để quên' ở bãi đất trống (Tiền phong 15/9)
Gần 2 tấn cá chim và cá đối đông lạnh, có nguồn gốc Trung Quốc vừa bị lực
lượng chức năng thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh phát hiện, tạm giữ.
Ngày 15/9, Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết đang tạm giữ 1,7 tấn cá chim,
200kg cá đối đông lạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Trước đó, khoảng 5h25 ngày 14/9, tại bãi đất trống phía sau chợ Ka Long
(phường Ka Long, TP. Móng Cái), Đội Kiểm soát liên hợp 1 thuộc Đội Kiểm
soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan Quảng Ninh) phát hiện lô hàng trên không có
chủ sở hữu.
Cùng ngày, cũng tại phường Ka Long, Tổ Kiểm soát thuộc Chi cục Hải quan cửa
khẩu Móng Cái phát hiện, bắt giữ 12 thùng các-tông chứa hàng lậu, không có chủ
sở hữu. Bên trong chứa dầu dưỡng tóc, thuốc nhuộm tóc, kem tẩy tế bào chết,
dầu gội đầu nhân sâm.
Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh
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