BÁO CÁO TỔNG QUAN BÁO CHÍ
(Bản tin sáng: Ngày 24 tháng 8 năm 2016)
XÃ HỘI:
Quảng Ninh đình chỉ khai thác cát khu vực đảo Quan Lạn (VOV 24/8)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, mọi hoạt động khai thác cát ở
Quan Lạn đều bị đình chỉ, đồng thời cảnh quan môi trường sẽ được chấn chỉnh.
Thời gian vừa qua, dư luận nóng lên bởi hiện trạng môi trường trên đảo Quan
Lạn, gồm 2 xã Minh Châu và Quan Lạn thuộc huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh.
Nóng nhất phải kể đến tình trạng khai thác cát của Công ty Viglacera Vân Hải,
làm mất nhiều diện tích rừng Trâm bản địa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh
quan và tác động tiêu cực đến môi trường du lịch.
Trong cuộc gặp gỡ và tiếp xúc doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh Quảng Ninh
ngày 22/8 vừa qua, vấn đề này một lần nữa được Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh
và các công ty du lịch trên đảo Quan Lạn đưa ra kiến nghị. Trước ý kiến bức xúc
của người dân và các doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định yêu
cầu dừng mọi hoạt động khai thác cát trên địa bàn Vân Đồn.
Riêng khu vực đảo Quan Lạn, cuối tháng 7 vừa qua, sau buổi kiểm tra tại thực
địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản yêu cầu Công ty CP
Viglacera Vân Hải dừng hoạt động khai thác tại các địa điểm có phân bố cây
Trâm, cây bản địa tại khu Giộc để giữ gìn giá trị cảnh quan môi trường, bảo vệ
rừng Trâm tái sinh. Đối với các khu vực đã kết thúc khai thác, công ty này phải
khẩn trương thực hiện san gạt mặt bằng, trồng cây phủ xanh theo tiêu chí rừng
phòng hộ để đảm bảo cảnh quan môi trường. Tới ngày 14/8, theo kiểm tra của
UBND huyện và Hạt kiểm lâm Vân Đồn, hoạt động khai thác cát tại đây đã tạm
dừng.
Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: “Liên
quan đến khai thác cát, tôi đã chính thức ký một quyết định đình hết tất cả các dự
án nạo vét trên địa bàn Vân Đồn đã cấp cho các doanh nghiệp nạo vét luồng lạch,
đồng thời xem xét, rà soát lại các dự án nạo vét cát ở đây, thu hồi dự án nếu như
thấy ảnh hưởng tới môi trường”.
Với việc xử lý rác thải trên đảo Quan Lạn bất cập do dự án nhà máy xử lý rác thải
nằm trên đất thiêng của đình chùa, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh
cho biết, trước mắt để tránh việc gây ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt tại
các xã Quan Lạn, Minh Châu, công trình lò đốt rác sẽ được vào khai thác và sử
dụng tạm thời, đồng thời yêu cầu UBND huyện Vân Đồn đảm bảo tuân thủ đúng
các quy trình, quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thu gom, xử lý rác
thải và vận hành lò đốt.
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Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, về lâu dài, toàn bộ rác thải rắn trên
đảo sẽ được đưa về đất liền để xử lý, theo đúng quy hoạch của Khu kinh tế đặc
biệt Vân Đồn.
Quảng Ninh: Doanh nghiệp ngành than liên tiếp để xảy ra tai nạn lao động
(Lao động 24/8)
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần đầu của tháng 8, các DN ngành than tại Quảng
Ninh liên tiếp để xảy ra 3 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng, làm chết 4
công nhân và 4 người khác bị thương. Hầu hết các vụ việc trên do sự chủ quan,
không tuân thủ quy trình, quy phạm và có phần buông lỏng công tác an toàn lao
động trong các đơn vị sản xuất.
Gia tăng các vụ mất ATLĐ
Tính đến trung tuần tháng 8.2016, các đơn vị sản xuất trong Tập đoàn Công
nghiệp Than - Khoáng sản VN đã để xảy ra 11 vụ TNLĐ nghiêm trọng làm chết
13 người và gây thương tích cho hơn 10 trường hợp. So với cùng thời điểm năm
2015, tăng 1 vụ và 1 người chết. Khi điểm lại các vụ TNLĐ của TKV thì phần
lớn vụ việc chết người không hẳn do sập lò, nổ khí hay bục túi nước như các năm
trước. Những vụ xảy ra bởi tuột móc xe goòng, đứt cáp tời, cuốc phải mìn, tai
nạn khi di giá thủy lực chống hầm lò... lại là nguyên nhân chính khiến nhiều thợ
lò ngành than thiệt mạng.
2 tuần đầu của tháng 8, ghi nhận 3 vụ việc mất ATLĐ đã cướp đi sinh mạng của
4 thợ lò được xem là dày đặc và gây lo lắng cho địa phương và những người làm
quản lý của TKV. Vụ việc 2 thợ lò thiệt mạng do tuột móc cáp khiến chiếc xe
goòng chở vật tư đang di chuyển lên phía trên bất ngờ lao xuống phía dưới đường
lò, nơi đang có một nhóm công nhân tập trung ở mức dương 32 xuống đến âm 35
ở vỉa số 5 - Đông Bắc Ngã 2 (thuộc hầm lò của công trường khai thác 6 Khe
Tam, Cty than Hạ Long) - vào chiều 5.8, là tổn thất lớn về người liên quan đến
tai nạn do xe goòng gây ra.
Còn công nhân Đinh Xuân Khánh (SN 1988, thuộc phân xưởng đào lò số 4, Cty
than Mạo Khê) - đã cuốc phải mìn còn sót lại gây nổ, khiến công nhân Khánh tử
vong và 2 công nhân khác trọng thương. Ngày 11.8, CN Lê Văn Xuân (SN 1980,
trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) thuộc phân xưởng khai thác 10, Cty than
Quảng Hanh - khi đang di giá thủy lực chống lò số 28 (âm 160 mét) thì bị đuôi
giá va vào đầu và tử vong tại bệnh viện.
Con số gia tăng về số vụ và số LĐ thiệt mạng so cùng thời điểm năm 2015, cho
thấy ngành than phải chăng đang lơ là, sao nhãng công tác ATLĐ đối với các đơn
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vị sản xuất, khi ở thời điểm này, ngành than không hoàn toàn bị áp lực về sản
lượng khai thác do than cám đang tồn kho cả chục triệu tấn và tiêu thụ chậm.
Vi phạm quy trình an toàn
Vụ việc ngày 8.5, tại Cty CP than Cao Sơn là một điển hình về vi phạm quy trình,
dẫn đến mất ATLĐ. Trong khi đang thực hiện bóc đất cắt tầng, một khối lượng
đất đá khổng lồ lao xuống khiến 2 CN lái máy xúc thiệt mạng ngay trong cabin.
Đơn vị này đã sai phạm quy chuẩn quốc gia về an toàn trong khai thác lộ thiên
khi đoàn kiểm tra phát hiện ra những sai sót trong thiết kế kỹ thuật và thi công.
Cho đến lúc này, cơ quan điều tra tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ việc và xem xét
mức độ vi phạm trách nhiệm từng cá nhân trong ban lãnh đạo Cty than Cao Sơn.
Trở lại việc mất ATLĐ ở Cty than Hạ Long, theo ông Đỗ Ngọc Hải - Phó ban
Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, thành viên đoàn điều tra tai nạn
lao động tỉnh - chỉ ra rằng: Việc 2 thợ lò thiệt mạng do tuột móc cáp khiến chiếc
xe goòng chở vật tư đang di chuyển lên phía trên bất ngờ lao xuống phía dưới
đường lò, lúc đang có mặt một nhóm công nhân là do thiếu kiểm tra, gây nên tai
nạn cho người khác. "Về nguyên tắc, khi tời xe goòng lên, CN không được phép
đi vào trong đường lò đó. Như vậy, có thể nhận thấy công tác an toàn có phần
buông lỏng, khi bộ phận giám sát không cấm người ra vào" - đại điện Ban Chính
sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ.
Qua một số vụ việc mất ATLĐ bất thường trong ngành than, có thể nhận định
rằng, nguyên nhân liên quan đến hệ thống kiểm tra, giám sát đã không kịp thời
phát hiện ra những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn; NLĐ, nhóm người LĐ trong quá
trình làm việc chưa thực hiện công tác phối hợp, cảnh báo an toàn đầy đủ... Việc
huấn luyện quy trình nội quy an toàn, tuyên truyền nhận diện các nguy cơ tai nạn,
chủ động phòng tránh mất an toàn qua mỗi vụ việc nêu trên ở các đơn vị khai
thác của TKV cho thấy bộc lộ nhiều "lỗ hổng" công tác ATLĐ...
QUY HOẠCH – XÂY DỰNG:
Sở XD 'thừa nhận' Cty Lạc Hồng xây chung cư cao tầng không phép (Kinh
doanh và Pháp luật 24/8)
Nhiều người dân hoang mang đặt câu hỏi, tại sao hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ như
vậy mà chính quyền sở tại vẫn “thờ ơ” để Cty Lạc Hồng ngang nhiên xây dựng
và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân?
Báo Kinh doanh và Pháp luật nhận được nhiều ý kiến phán ánh của người dân ở
tổ 9, khu 4 phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết: Họ
đang tỏ ra lo lắng trước Dự án chung cư kết hợp TTTM, Dịch vụ văn phòng do
Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng (Cty Lạc Hồng – PV) làm chủ đầu tư, đang xây
dựng không phép và gây lún nứt nhà dân.
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Theo người dân sống trên địa bàn cho biết, dự án này bắt đầu triển khai từ cuối
năm 2015 - đầu 2016. Đến giai đoạn đào móng, khoan cọc nhồi thì đường đi của
dân bị sụt lún như “hàm ếch”. Nhiều ngôi nhà dân ở bị gãy trần, vỡ dầm, tụt bể,
rạn nứt. Đặc biệt, hệ thống thoát nước của dân bị ứ đọng… và cuộc sống của
người dân đang bị “đe dọa” nặng nề.
Việc dự án chung cư kết hợp TTTM, Dịch vụ văn phòng ở phường Trần Hưng
Đạo (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đang xây dựng không phép, đáng nói hơn, cuộc
sống hàng chục hộ dân nơi đây đang bị đảo lộn khi nhà bị nứt, đường đi bị “vỡ
tung”... khiến nhiều người dân ở khu vực này tỏ ra bức xúc bởi dự án đang thực
sự gây “họa” cho dân.
Theo ông Chính - người dân trên địa bàn, cho biết: “Trong quá trình triển khai
thực hiện dự án, dân chúng tôi không hề biết ở đây họ đang xây cái gì. Theo bản
đồ quy hoạch 2004 thì đây là khu nhà văn hóa. Khi dự án này làm ảnh hưởng đến
dân, chính quyền mời dân lên họp thì mới vỡ lẽ ra là xây chung cư cao 33
tầng…”.
Cũng theo người dân, đến thời điểm này, họ không hề nhận được hồ sơ pháp lý
của dự án. Trong khi đó việc dựng biển công bố quy hoạch hết sức sơ sài, không
thể hiện rõ về quy mô số tầng, thời gian hoàn thiện, thiết kế phối cảnh… Đáng
nói hơn, hiện tại hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện, chưa có giấy phép xây dựng
nhưng chính quyền sở tại vẫn “thờ ơ” để cho chủ đầu tư ngang nhiên thi công?
Hiện có 27 hộ liền kề dự án. Trong đó, đa phần các hộ dân đều bị ảnh hưởng
nặng nề. Theo những người dân ở đây, trước tình cảnh trên, họ đã viết đơn kêu
cứu lên cơ quan chứng năng ở Quảng Ninh nhưng chưa được giải quyết triệt để.
Để rộng đường dư luận và có thông tin khách quan, đa chiều, nhóm PV Báo Kinh
doanh và Pháp luật đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh. Trao
đổi với nhóm PV, ông Nguyễn Mạnh Tuấn - PGĐ Sở Xây dựng Quảng Ninh thừa
nhận việc Công ty CP ĐT Lạc Hồng đang xây dựng khi chưa có giấy phép của cơ
quan chức năng có thẩm quyền, còn về việc gây lún nứt các nhà dân quanh khu
vực thì ông Tuấn cho rằng đó là sự cố không mong muốn của Cty Lạc Hồng.
Nhiều người dân hoang mang đặt câu hỏi, tại sao hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ như
vậy mà chính quyền sở tại vẫn “thờ ơ” để cho Công ty Lạc Hồng ngang nhiên
xây dựng và làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân như thế? Qua nội dung
phản ánh, Báo Kinh doanh và Pháp luật kính chuyển nội dung đến các cơ quan
chức năng có liên quan tỉnh Quảng Ninh, thanh tra Bộ Xây dựng cần sớm vào
cuộc kiểm tra làm rõ, tránh gây hoang mang trong dư luận và tình trạng đơn thư
kéo dài.
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Tiếp bài- Quảng Ninh Đầu tư hàng chục tỷ đồng: Bị thu trắng đất giao cho
đơn vị khác (?) (Thương hiệu và Công luận 24/8)
Mặc dù đang trong quá trình chờ phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về Dự án
cảng Tổng hợp Cái Lân. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã tiến hành cưỡng chế thu hồi
đất của Công ty Hoài Nam và Công ty Sao Bắc để giao cho đơn vị khác thực hiện
dự án (?).
“Bất thường” trong quyết định thu hồi đất
Thương hiệu & Công luận đã đăng bài phản ánh về việc Công ty Hoài Nam và
Công ty Sao Bắc đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng tôn tạo mặt bằng và đi vào SXKD
ổn định tại khu đất vàng, thuộc Khu 10, phường Bãi Cháy (TP. Hạ Long). Tuy
nhiên, đến thời điểm hiện tại, khu đất này bỗng nhiên bị cơ quan chức năng thực
hiện cưỡng chế, thu hồi để thực hiện dự án xây dựng cảng tổng hợp. Theo các
DN bị thu trắng đất, dự án này chỉ là “cớ” để chính quyền sở tại “giành” đất cho
DN khác thuê lại?
Tại đơn kêu cứu của Công ty Hoài Nam và Công ty Sao Bắc nêu rõ, ngày
08/01/2009, UBND tỉnh đã ban hành QĐ số 82/QĐ-UBND của UBDN tỉnh
Quảng Ninh về việc thu hồi đất của Công ty Hoài Nam để giao cho Công ty CP
Cảng và vận tải Lilama (nay là Công ty CP Cảng tổng hợp Cái Lân, sau đây gọi
tắt là Công ty Lilama) làm chủ đầu tư thực hiện Dự án cảng tổng hợp thuộc hệ
thống cảng Cái Lân.
Tại QĐ 82 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cảng tổng hợp thuộc
hệ thống cảng Cái Lân (TP. Hạ Long; đồng thời là quyết định phê duyệt Dự án
cảng tổng hợp Cái Lân giao cho Công ty Lilama thực hiện và là quyết định để thu
hồi đất của Công ty Hoài Nam.
Từ năm 2009 đến nay, UBND tỉnh đã liên tục ban hành các quyết định để thu hồi
đất của DN.
7 năm, kể từ khi QĐ 82 có hiệu lực, các chính sách về đầu tư dự án xây dựng, các
quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đều đã thay đổi.
Tuy nhiên, UBND tỉnh vẫn tiếp tục căn cứ vào QĐ 82 để thực hiện việc thu hồi
đất của DFN và giao cho DN khác?
Mặt khác, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 118 - Luật Đất đai 2013 quy
định chi tiết về “Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp
không đấu giá quyền sử dụng đất”; trong trường hợp DN “Sử dụng đất thương
mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp…” thì Nhà nước sẽ phải tiến
hành đấu giá quyền sử dụng đất.
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Tuy nhiên, theo phản ánh của Công ty Hoài Nam và Công ty Sao Bắc, UBND
tỉnh hoàn toàn không xem xét đến quyền lợi của DN và “bỏ ngoài tai” kiến nghị
của DN mà vẫn giữ nguyên quan điểm và quyết định thu hồi đất để giao cho một
công ty khác thực hiện dự án.
Theo Luật sư Bùi Quang Hưng (VP Luật sư BQH và Cộng sự) thì: “Khi thời hạn
thuê đất đã hết, về nguyên tắc, việc thu hồi lại đất cho thuê, theo quy định của
pháp luật, không có gì sai. Nhưng về quy trình, cách làm của UBND tỉnh, rõ ràng
bộc lộ những vấn đề bất cập. Đằng sau những câu chuyện thu hồi đất đó là việc
lấy đất của DN này giao cho DN kia”.
“Khi thu hồi đất để triển khai dự án, các DN đều có quyền bình đẳng như nhau.
Công ty Hoài Nam, Công ty Sao Bắc hay bất kỳ một DN nào đều có quyền ngang
nhau trong việc cùng nộp hồ sơ, xin được thực hiện các dự án tiếp theo. Song trên
thực tế, rất nhiều văn bản của UBND tỉnh đã nêu việc thu hồi đất của DN này
nhằm giao cho một DN khác, đồng thời có những dấu hiệu có sự nghi ngờ mang
tính “lợi ích nhóm” giữa một số cán bộ lãnh đạo trước đây của tỉnh với DN được
giao đất? Tại sao, đến thời điểm hiện nay họ vẫn tìm mọi cách để thu hồi đất và
bàn giao cho DN đó?”, Luật sư Hưng bày tỏ.
Ban hành VB đúng thẩm quyền?
Tại văn bản của Bộ GTVT nêu rõ: "Cần phải cân nhắc kỹ trước khi đầu tư dự án,
khi có khả năng mất cân đối cung - cầu, cạnh tranh không lành mạnh".
Hơn nữa, cho đến thời điểm hiện tại, Công ty Hoài Nam và Công ty Sao Bắc đã
đầu tư hàng chục tỷ đồng để san lấp, xây kè lấn biển… nhằm cải tạo khu vực này
thành khu đất có thể sử dụng làm mặt bằng xây dựng.
Công ty Hoài Nam, Công ty Sao Bắc đã nhiều lần làm đơn đề nghị UBND tỉnh
gia hạn thời gian khai thác, sử dụng đất để bù đắp chi phí đầu tư trên đất. Tuy
nhiên, UBND tỉnh không những không có biện pháp hỗ trợ, mà còn thu hồi toàn
bộ quyền sử dụng đất và tài sản đầu tư trên đất của DN?
Theo QĐ số 404/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của UBND TP. Hạ Long, phương
án bồi thường sau khi thu hồi đất đối với DN là 0 (không) đồng!
Liên quan đến việc UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty Hoài Nam để giao cho
Công ty Lilam thực hiện Dự án cảng tổng hợp Cái Lân, ngày 23/2/2016, UBND
tỉnh đã ban hành thông báo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, do
ông Vũ Văn Hợp - Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký gửi các đơn vị chức năng.
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Trong thông báo này, UBND tỉnh giao BQL khu kinh tế chủ trì, phối hợp với
Công ty CP Cảng tổng hợp Cái Lân hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình
Chính phủ xin chủ trương đầu tư dự án.
Ở một diễn biến khác, theo Văn bản số 8696/BGTVT-KHĐT ngày 28/7/2016 của
Bộ GTVT gửi BQL Khu kinh tế Quảng Ninh, do Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
ký, nêu rõ: Về cấp quyết định chủ trương đầu tư, theo Điều 31, Luật Đầu tư số
67/2014/QH13, các dự án “xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia” thuộc
thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Hơn nữa, trong văn bản này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cho biết, việc DN đề
nghị đầu tư thêm các bến tổng hợp tại cảng Cái Lân cần được cân nhắc kỹ vì có
khả năng cung sẽ vượt cầu dẫn đến đầu tư kém hiệu quả và cạnh tranh không
lành mạnh.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Hoài, Giám đốc Công ty Hoài Nam
bức xúc: “Mặc dù, đang phải xin ý kiến và chờ quyết định của Thủ tướng Chính
phủ và Bộ GTVT cũng đề nghị cân nhắc kỹ về dự án, song UBND tỉnh đã nhanh
chóng đưa ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất của công ty chúng tôi để giao cho
Công ty Lilama triển khai dự án khiến DN lao đao, hàng trăm công nhân có nguy
cơ mất việc”.
Đại diện Công ty Hoài Nam và Công ty Sao Bắc đề nghị: “Chúng tôi đề nghị
UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét lại quyết định phê duyệt dự án và quy trình ra
quyết định thu hồi đất của DN, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty
chúng tôi”.
PHÁP LUẬT:
Phòng chống tội phạm về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm
(CAND 24/8)
Từ ngày 15-8 đến 15-10-2016, Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện cao điểm
phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài
nguyên, an toàn thực phẩm, phấn đấu nâng cao tỷ lệ phát hiện, đấu tranh, bắt giữ,
xử lý vi phạm, không để tồn tại các tụ điểm phức tạp về môi trường, tài nguyên,
an toàn thực phẩm.
Công an tỉnh Quảng Ninh xác định các lĩnh vực, tuyến, địa bàn trọng điểm tổ
chức phòng ngừa đấu tranh gồm: vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, tài
nguyên khoáng sản và bảo vệ rừng, động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý
hiếm được ưu tiên bảo vệ.
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Công an các đơn vị, địa phương nắm tình hình, đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm
và vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực y tế, dịch vụ, du lịch, sản xuất
thức ăn chăn nuôi; phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa
phương xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở các điểm, khu vực đang tồn tại vi phạm về
môi trường, không để tác động xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Công an tỉnh giao nhiệm vụ cho từng đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương.
Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành
tuyên truyền phòng ngừa và xác lập chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm
pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm,
các đường dây, ổ nhóm hoạt động liên tuyến, liên tỉnh. Các lực lượng Cảnh sát
giao thông (đường bộ, đường sắt và đường thủy) tuần tra kiểm soát trên các tuyến
giao thông trọng điểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm và vi phạm vận
chuyển trái phép động vật hoang dã, lâm sản, an toàn thực phẩm, đổ xả chất
thải... Công an các địa phương tham mưu cho chính quyền nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nước trên lĩnh vực môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm;
tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức bảo vệ môi trường, huy
động hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội
phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.
Trong tuần đầu thực hiện đợt cao điểm, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, xử
lý một số vụ vi phạm về môi trường, tài nguyên. Điển hình, ngày 20-8, tại khu
vực biển xã Đông Xá, Công an huyện Vân Đồn phát hiện, xử phạt hành chính 5
phương tiện thủy không có BKS của 5 đối tượng ở Vân Đồn và thị xã Quảng Yên
đang khai thác thủy sản bằng kích điện. Công an TP Hạ Long kiểm tra, xử phạt
16 triệu đồng 4 tàu vỏ sắt khai thác cát trái phép trên khu vực biển Cái Xà Cong,
phường Hà Phong, TP Hạ Long.
Tại TP Uông Bí, CSGT đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh Quảng Ninh phối
hợp với Công an TP Uông Bí phát hiện, thu giữ hơn 7 tạ hoa quả không có nguồn
gốc, xuất xứ.
Quảng Ninh: Tiêu hủy số gà giống nhập lậu tại cửa khẩu Móng Cái (VOV
24/8)
Sáng 24/8, Đồn Biên phòng Hải Hòa phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống
ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Ninh)và các ngành chức năng tổ chức tiêu hủy
2.000 con gà giống nhập lậu.
Theo đó, vào 23h 45 phút ngày 23/8/2016, tại khu 7 phường Hải Hòa- TP Móng
Cái, Đội tuần tra Đồn BP Hải Hòa phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma
túy và tội phạm (BĐBP Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ xe ô tô BKS 34B- 00837
chở 40 lồng nhựa chứa 2000 con gà giống (khoảng 10 ngày tuổi).
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Lái xe là Nguyễn Văn Tú- SN 1997, tạm trú tại khu I phường Ka Long –TP
Móng Cái đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gà trên
và khai nhận vận chuyển thuê từ bên kia biên giới về nội địa tiêu thụ.
“Mua” vũ khí về trang trí phòng ngủ (CAND 24/8)
Công an TP Móng Cái, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ một đối tượng tàng
trữ trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ 1 khẩu súng dạng bút cùng nhiều dao
kiếm.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đối tượng Vy Văn Dũng, 27 tuổi bị Công an
TP Móng Cái bắt giữ tại nhà riêng (phố Tô Vĩnh Diện, phường Ka Long, TP
Móng Cải, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Khám xét phòng ở và túi cá nhân của Dũng, lực lượng Công an thu giữ 1 khẩu
súng dạng bút, chiều dài 15 cm, đường kính 1 cm và 4 viên đạn chì thể thao, 3
thanh kiếm bằng kim loại.
Qua đấu tranh ban đầu, Vy Văn Dũng khai mua kiếm từ Chợ Vinh Cơ (Móng
Cái) về trưng bày trong phòng ngủ. Súng bút do một người bạn tại Hải Phòng
cho.
Quảng Ninh: Bắt đối tượng chuyên cưỡng đoạt tài sản của lái xe taxi (Lao
động 24/8)
Ngày 24.8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra
quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Ngọc
Tiến, 24 tuổi, trú tại tổ 4, khu 4, phường Hà Tu, TP Hạ Long về hành vi cướp,
cưỡng đoạt tài sản.
Theo đơn trình báo của anh Ứng Quốc Hoàn, sinh năm 1987, trú tại tổ 2, khu 4,
phường Yết Kiêu, lái xe hãng taxi Sao Mai: Khoảng 6h30’ ngày 7.8, có hai thanh
niên một nam, một nữ đón xe của anh từ khu vực phường Yết Kiêu, thành phố Hạ
Long và yêu cầu anh đưa đi nhiều nơi.
Đến 22h đối tượng nam thanh niên bắt chở về phường Hà Lầm, lúc này, nam
thanh niên quay ra chửi bới người phụ nữ đi cùng và thấy anh Hoàn để 360.000
đồng ở trước xe liền gây sự, đe dọa, cướp số tiền trên rồi tiếp tục bắt anh Hoàn
quay về phường Hà Tu. Trên đường đi, hắn đã cướp điện thoại của anh Hoàn và
phá hỏng bộ đàm trên xe. Đến gần trụ sở Công an phường Hà Tu, anh Hoàn mở
cửa bỏ chạy vào đó và trình báo nội dung vụ việc.
Sau khi xác định đối tượng gây án là Phạm Ngọc Tiến, Đội Cảnh sát hình sự
Công an TP Hạ Long đã xác lập chuyên án để truy bắt. Đến ngày 20.8, Công an
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TP Hạ Long tiếp tục nhận được đơn trình báo của anh Hoàng Mạnh Hà (sinh năm
1977, trú tại khu 5A, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí) - là lái xe của
hãng taxi Phú Bình về việc bị một nam thanh niên có đặc điểm như đối tượng
Tiến điều anh chở từ khu vực cổng Tuần Châu đến bến phà rồi dùng dao đe dọa
để cướp tiền và điện thoại. Cũng như sụ vụ trên, lợi dụng sơ hở của đối tượng,
anh Hà đã mở cửa xe chạy ra ngoài hô hoán nên đối tượng đã tẩu thoát.
Với thủ đoạn như trên, từ cuối tháng 7.2016 cho đến nay, Phạm Ngọc Tiến đã
cướp và cưỡng đoạt tài sản của 3 người khác tại địa bàn thành phố Hạ Long và
thị xã Quảng Yên. Tiến là đối tượng nghiện ma túy đá, đã từng có hai tiền án về
tội cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Khi bị bắt giữ, đối tượng này không
chấp hành và có thái độ chống đối, lăng mạ, xúc phạm cán bộ Công an. Công an
đang tiếp tục làm rõ những vụ cưỡng đoạn tài sản tương tự mà đối tượng có thể
là liên đới xảy ra trong thời gian vừa qua.

Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh
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