BÁO CÁO TỔNG QUAN BÁO CHÍ
(Bản tin chiều: Ngày 16 tháng 9 năm 2016)
Vân Đồn: Thiếu đất chôn, người đã khuất “nằm liều” trên đất rừng (Pháp
luật 16/9)
(PLO) - Đó là thực trạng buồn của một vài xã trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh
Quảng Ninh. Do quỹ đất dành cho nghĩa trang ngày càng thu hẹp, chính quyền
xã, huyện cũng lúng túng khi không được quyền quy hoạch vì Vân Đồn là khu
kinh tế...
Giao dịch để xây mộ
Trong vai là người đi mua đất để xây lăng mộ, phóng viên báo PLVN đã tìm
được nhà ông H.B (nằm trên đường ĐT 334, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn,
Quảng Ninh). Khi trò chuyện mới biết, chủ đất này cũng đã từng bán cho một vài
người dân quanh xã.
Điều đáng nói, đây là đất rừng được giao cho người dân để trồng keo và xà cừ.
Theo như một số người dân, tuy biết là đất rừng và việc mua bán là vi phạm
nhưng vẫn mua vì sợ "qua đời không có chỗ chôn".
Theo lời lãnh đạo xã Đông Xá cho biết, ở Vân Đồn hiện nay, người chết đang có
nguy cơ không có chỗ chôn vì quỹ đất nghĩa trang ngày càng thu hẹp. Chính
những người dân lo lắng nên những nhà nào có đất vườn hay nông, lâm nghiệp
còn đỡ. Còn nhà nào không có đất dư thì cũng chẳng biết làm sao.
Người nhà lãnh đạo không có đất chôn
Theo lời kể của ông Trịnh Quốc Đoàn - Chủ tịch thị trấn Cái Rồng, huyện Vân
Đồn, Quảng Ninh, vào năm 210, người đã khuất được người thân chôn khắp nơi.
Cứ nơi nào có đất trống là thành đất chôn.
Ngay cả bản thân mộ của người nhà một lãnh đạo huyện cũng phải nằm ở ven
suối. Do quan niệm của người dân địa phương, sau khi bốc mộ thì chỗ huyệt cũ là
không chôn vì tâm linh rằng đất đó thuộc về người nằm trước.
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Đến khi lên làm Chủ tịch, ông Đoàn mới khoanh vùng nghĩa trang của thị trấn và
vận động người dân không được đưa người chết nằm ngoài khu vực đó. Cùng với
đó là những huyệt mộ đã được bốc cải táng, ông đã cho vệ sinh, cải đất lại đồng
thời mời thầy cúng làm lễ phong thủy để người dân yên tâm sử dụng phần đất đó.
Chính vì thế tại thị trấn Cái Rồng cho đến nay vẫn là một trong những nơi hiếm
hoi của huyện Vân Đồn chưa đến mức thiếu quỹ đấy cho nghĩa trang. Thế nhưng,
cách làm này đã không được áp dụng tại xã khác nhiều người quan niệm và tin
vào việc chôn vĩnh viễn ở khu đất tốt cho cả người sống và người đã khuất, nhất
ở những nơi Đông Xá, Đoàn Kết.
Nan giải quy hoạch trong Khu Kinh tế
Ông Châu Thành Hưng - Phó Chủ tịch huyện Vân Đồn cho biết, trước đây người
dân thường chôn người đã khuất tự phát. Họ cứ thấy đất ở đâu trống thì chôn, sau
đó mỗi xã được quy hoạch thành một nghĩa trang.
Thời gian gần đây, quỹ đất có hạn nhưng người mất thì cứ tăng nên dần dẫn đến
quá tải. Mặc dù chính quyền nhiều xã đã kiến nghị với Huyện cho mở rộng đất
nghĩa trang. Nhưng khi Vân Đồn trở thành Khu Kinh tế thì ngay cả bản thân
chính quyền Huyện cũng không thể tự quyết định được.
Để rõ hơn vấn đề này, phóng viên báo PLVN đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh
Văn Hồng - Phó Trưởng ban Khu Kinh tế Vân Đồn. Theo ông Hồng, trước vấn
đề thiếu đất cho người đã khuất như hiện nay, Tỉnh Quảng Ninh đã có định
hướng quy hoạch tầm nhìn đến 2030.
Theo đó, những nghĩa trang hiện trạng không đảm bảo vệ sinh môi trường sẽ dần
dần đóng cửa. Thay vào đó, mô hình sử dụng nghĩa trang tập trung tại xã Đài
Xuyên có diện tích đến 40ha.
Tuy nhiên, dù huyện Vân Đồn đã có văn bản kiến nghị từ năm 2012 cho đến nay,
Tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa chấp thuận do quy hoạch chung khi kinh tế Vân Đồn
đang được nghiên cứu điều chỉnh. Nhưng đến khi nào được phê duyệt vì người
mất không thể chờ quy hoạch thì ngay bản thân ông Hồng cũng... không biết.
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Trước tình trạng trên, người dân cũng như chính quyền huyện Vân Đồn phải làm
sao? Theo ông Trịnh Văn Hồng, do xây dựng sân bay Vân Đồn nên UBND
huyện đã đầu tư, cải tạo nghĩa trang nhân dân thôn Tràng Hương, xã Đoàn Kết
lên 7ha và di dời khoảng 600 ngôi mộ. Đồng thời, chính quyền xã cũng tận dụng
các nghĩa trang cũ và vận động động tuyên truyền người dân nên hỏa táng.
Ngoài ra, lãnh đạo huyện Vân Đồn và các xã cũng sẽ bám sát tránh đề tình trạng
người dân chôn bừa bãi tại ở các khu đất không thuộc quy hoạch nghĩa trang.
Cũng theo ông Châu Thành Hưng - Phó Chủ tịch huyện Vân Đồn cho biết thêm,
với những trường hợp người dân còn được giao đất mà để xảy ra tình trạng mua
bán trái phép cho người dân để xây lăng mộ, thì chính quyền địa phương sẽ kiểm
tra và lên phương án thu hồi./.
Huyện Vân Đồn có khoảng 30 nghĩa trang với tổng diện tích gần 55ha. Các nghĩa
trang này đều có quy mô nhỏ, nằm rải rác khắp huyện đảo và các vùng dân cư.
Trong khi chờ quy hoạch để có nơi chôn, nhiều người dân vẫn "liều" chôn người
mất ở những nơi không thuộc nghĩa trang.
Vụ đền bù GPMB ở Vân Đồn, Quảng Ninh: Người dân tiếp tục lên tiếng
phản đối! (Gia đình Việt Nam 16/9)
Dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư Trung tâm thị trấn Cái
Rồng, huyện Vân Đồn qua 5 lần lập phương án bồi thường GPMB nhưng người
dân vẫn không đồng tình với phương án bồi thường.
Được biết, đến lần thay đổi và điều chỉnh gần đây nhất mới chỉ có 9 hộ trong
tổng số 24 hộ trong diện giải tỏa chấp thuận phương án, các hộ còn lại vẫn không
chấp thuận.
"Huyện nhận sai..."
Để làm rõ phương án bồi thường GPMB của Dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh
hạ tầng khu dân cư Trung tâm thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn cùng với những
thắc mắc của người dân xoay quanh dự án, phóng viên Báo Gia Đình Việt Nam
đã có buổi làm việc trực tiếp với cán bộ chủ chốt của Thị trấn Cái Rồng.
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Trong buổi làm việc với ông Trịnh Quốc Đoàn, chủ tịch UBND Thị trấn Cái
Rồng, phóng viên đã làm rõ những thắc mắc của các hộ dân có đất bị thu hồi nằm
trong dự án này.
Ông Đoàn cho biết cụ thể: “Dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân
cư Trung tâm thị trấn Cái Rồng bắt đầu từ năm 2005 do tỉnh phê duyệt. Thực ra
dự án này là dự án chỉnh trang để mà phát triển, mở rộng Thị trấn Cái Rồng theo
phương thức giao cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng. Tổng thể dự án liên quan tới
74 hộ dân, trong đó là 24 hộ dân có diện tích đất nông nghiệp nằm trong dự án bị
thu hồi. Công tác đền bù GPMB dự án này chia thành hai giai đoạn, giai đoạn đầu
tiên là thực hiện công tác đền bù giải phóng toàn bộ diên tích nông nghiệp trước,
sau đó mới thực hiện công tác giải phóng đất nhà ở”.
Liên quan đến thắc mắc của phóng viên về việc thay đổi đơn giá đền bù qua
nhiều lần, ông Đoàn giải thích: “Năm 2006 khi tiến hành đền bù GPMB mà thời
điểm này công tác GPMB không chuyên nghiệp như bây giờ, lúc đó lại chưa có
Trung tâm phát triển quỹ đất. Sau khi lập phương án đền bù thì có hộ nhận tiền,
một số hộ có ý kiến làm như thế chưa đúng về đơn giá, hạn mức, cách tính bình
quân gia quyền, mà thêm vào đó từ năm 2007 đến 2009 các văn bản quy định của
luật đất đai luôn có sự thanh đổi, kèm theo đó đơn giá mỗi năm thay đổi một lần.
Lúc đó một số khái niệm anh em chuyên môn họ nắm chưa chắc lại hỏi Sở ( Sở
Tài nguyên và Môi trường – pv), báo cáo lên tỉnh xin hướng dẫn cách tính, cứ thế
lại xây dựng lại phương án mới rồi lại hủy các phương án cũ đi”.
Còn việc lên phương án đề bù ông cũng thừa nhận, lập phương án vào năm 2007
đến năm 2008 không thực hiên được lại kéo dài sang năm 2009.
Xoay quanh khiếu nại của các hộ dân, ông Đoàn cũng cho hay: “Trong tất cả các
nội dung dân khiếu nại thì có một nội dung huyện nhận sai đó là khi mà thành lập
ban kiểm kê, kiểm đến thu hồi đền bù GPMB thì không có mời người có đất bị
thu hồi vào trong ban này. Khi dân khởi kiện ra tòa, huyện đã nhận sai và ký hủy
các phương án đền bù để làm lại”.
Nói đến dự án này ông Đoàn bổ sung, đây là dự án để chỉnh trang phát triển đô
thị và khu dân cư nông thôn với mục đích phát triển lợi ích quốc gia, lợi ích công
cộng chính vì thế đây thuộc dự án quốc gia. Với lại đây là dự án nằm trong khu
kinh tế.
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Dân vẫn không đồng tình!
Ông Tạ Văn Lâm, nguyên là một cán bộ huyện và là một trong những hộ có đất
nằm trong dự án bức xúc cho biết: “Trước kia theo chính sách giao đất cho các hộ
dân thì căn cứ vào nhân khẩu nhà nào có nhiều lao động thì được chia nhiều đất
canh tác, nhà ít nhân khẩu thì được ít. Đến bây giờ thu hồi đất con cháu các hộ
phải được thừa hưởng, trái lại ở đây dự án này khi thu hồi chính quyền chỉ tính
cho hộ chính chủ còn con cháu họ không tính trong khi đó nhiều hộ chính chủ đã
chia cho các hộ con cháu để trực tiếp canh tác trên phần đất đó”.
Liên quan đến chính sách đền bù đất đai cho các hộ con cháu, ông Trịnh Quốc
Đoàn cho hay: “Theo quy định cụ thể các hộ con cháu phải tách khẩu trước thời
điểm ngày 1 tháng 7 năm 2004 và phải trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì mới
được tính. Cũng có hộ tách khẩu trước thời điểm này nhưng họ lại không trực
tiếp canh tác làm nông nghiệp mà làm nghề khác”.
Trong khi đó, ông Lâm cũng cho biết thêm: “Trước kia bà con có đất họ vẫn trực
tiếp canh tác, sản xuất trên chính mảnh ruộng. Sau đó nhiều năm làm nông
nghiệp cuộc sống không được ổn định, các ông chồng mới đi tìm việc làm mới
nhưng vợ con họ vẫn làm nông nghiệp. Khi biết có dự án vào thì dân đây một số
hộ mới ngừng sản xuất”.
Liên quan đến việc bồi thường GPMB này người dân cho rằng, cơ quan chức
năng đang có sự “ôm đồm” giữa khu đất bị thu hồi và khu vực đất bị thu hồi.
Đứng dưới gốc độ pháp lý, Luật sư Phạm Ngọc Minh – Công ty Luật TNHH
Everest (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, khu đất bị thu hồi và khu vực đất bị thu
hồi là khác nhau. Nếu áp dụng khu đất bị thu hồi và khu vực đất bị thu hồi giống
nhau là sai.
“Khu vực là cả một phạm vi rộng, ở đó có cả hệ thống đường sá, trạm điện… đi
theo. Còn khu đất bị thu hồi là nơi trực tiếp thu vào nhà dân, đất của dân nên có
số lô, số thửa đất bị thu hồi. Vì vậy khi thu hồi, thường có quyết định chung,
ngoài ra còn có cả quyết định riêng thể hiện rõ thu hồi lô đất đấy bao nhiêu mét,
ở lô nào…”- Luật sư Minh cho hay.
Kế hoạch đền bù GPMB dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư
Trung tâm thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn còn nhiều vướng mắc, thiết nghĩ
cần có sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân cùng giải quyết để tránh
tình trạng dự án kéo dài qua nhiều năm.
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Đau lòng trước dự án di dời nhà bè trên Vịnh Hạ Long (Pháp luật 16/9)
(PLO) - Do Vịnh Hà Long là một di sản thế giới nên tỉnh Quảng Ninh đã xây
dựng dự án đưa người dân lên bờ; thành lập khu dân cư; quy hoạch từng vùng
nuôi thủy hải sản... Đầu năm 2014, thành phố Hạ Long bắt đầu thực hiện dự án
“Di dời nhà bè trên vịnh Hạ Long”. Tuy nhiên, cũng từ đây mọi bi kịch bắt đầu
mở ra.
Nằm trong khu 8, phường Hà Phong, TP. Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, “Phố
Làng Chài" dường như tách biệt bởi một thung lũng, bao quanh là dãy núi như
một vành chảo ôm trọn nơi đây.
Dự án tái định cư cho người dân làng Chài thuộc vịnh Hạ Long là một chủ
chương để đưa người dân lên bờ, thành lập khu dân cư, quy hoạch từng vùng
nuôi thủy sản đồng thời tổ chức các dịch vụ tour du lịch... Vì Vịnh Hạ Long được
UNESCO công nhận là Di sản thế giới nên không thể để người dân tự phát lập bè
- nuôi cá lồng bừa bãi, dù đó là nghề truyền thống nhiều đời của người dân.
Đầu năm 2014, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng bộ đề án
“Di dời nhà bè trên vịnh Hạ Long” bằng nguồn ngân sách Nhà nước với số vốn
đầu tư hơn 17 tỷ đồng (trong đó có sự tài trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc
tế trên 13 tỷ đồng).
Tại khu 8 thuộc phường Hà Phong (TP. Hạ Long ), 8 dãy nhà cấp 4, nền xi măng,
mái lợp tôn với 364 căn hộ liền kề được hình thành. Trung bình mỗi căn hộ xây
dựng 77,5m2. Hiện tại, bố trí định cư cho 346 hộ dân, trong đó: 332 hộ đủ điều
kiện tái định cư; 12 hộ mua trả góp; 02 hộ cho thuê. Còn lại 18 căn đang để đó…
nhưng có tới 25 hộ chưa có nhà, đang phải đi ở nhờ (những người được cấp nhà)
hơn 2 năm nay.
Đủ điều kiện nhưng không được nhận nhà
Theo kế hoạch dự án, các bè nhà ở, lồng bè nuôi cá sẽ bị dỡ bỏ. Những hộ gia
đình có bè trước ngày 21/3/2008 thì được giải quyết nhà ở trên cạn. Những hộ có
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bè sau ngày này thì được mua 30% - 50% giá tùy từng thời điểm. Thế nhưng thực
tế đã không diễn ra như thế.
Gia đình chị Dương Thị Lan cho biết: “Vợ chồng em có hộ khẩu riêng (có con
nhỏ), có bè từ đầu năm 2008, họ đến đo đạc bè của nhà em, cả 2 vợ chồng không
biết chữ. Đến khi phường Hồng Thắng gọi em về bốc thăm, bốc được số nhà 21 –
Lô 8, chúng em mừng lắm, chỉ chờ đợi cùng mọi người để nhận nhà. Đến khi
phân nhà thì bảo em không đủ tiêu chuẩn, thu hồi nhà”.
Rồi chị Lan vừa cho phóng viên xem tờ giấy bốc thăm được nhận nhà vừa cho
biết thêm, chị làm đơn nhiều lần, cho nên cuối năm 2015, UBND phường Hồng
Hà gọi về lần 2 bảo là bốc thăm, rồi đợt 3 nhưng đều báo hoãn. Chị hỏi ông
Nguyễn Văn Lành cán bộ UBND phường thì ông Lành nói “không được trọn gói
đâu, phải trả góp” nhưng đến nay vẫn chưa thấy gọi. Bè thì tháo dỡ rồi, bây giờ
nuôi 2 con nhỏ, nhà thì không có ở, phải ở nhờ nhà bố mẹ chồng.
Gia đình anh Nguyễn Văn Thoại, SN 1977 cũng không kém phần éo le. Theo lời
kể của ông Nguyễn Văn Nhật (bố đẻ anh Thoại - PV) cho biết, hai vợ chồng anh
Thoại có bè từ năm 2003. Mọi thủ tục đủ điều kiện để lập phương án đồng thời
có đến đo vẽ nhà bè của gia đình anh.
Sau khi tham gia bốc thăm đợt 1, vợ chồng anh Thoại bốc được số nhà 46 – Lô 1,
chờ chuẩn bị nhận nhà. Nhưng đến hôm phân nhà, gia đình anh nhận được tin
rằng trường hợp của mình bị đình chỉ và nói sang đợt 2.
Mặc dù bố con anh Thoại đến gặp anh Thông – Phó Chủ tịch phường Hồng
Thắng thì chỉ nhận được câu “anh Thoại không được nhà”, còn lý do tại sao thì
không nói rõ. "Bè của cháu bị phường kéo đi để đốt. Trước khi kéo đi, con tôi
yêu cầu làm giấy xác nhận, nhưng phường bảo không phải giấy tờ gì cả. Hiện
nay, vợ chồng cháu có 2 đứa con, nhà không có, đành mua cái thuyền nan cũ đi
câu lưới, cả 4 khẩu đang lên đênh trên biển” - Ông Nguyễn Văn Nhật chua chát.
Chỉ lo chuyển bè nhưng không lo việc làm
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Theo kế hoạch Đề án, ngoài việc tổ chức tái định cư các hộ nhà bè, UBND TP Hạ
Long còn phải xây dựng bến cảng, nạo vét luồng lạch để phục vụ nhân dân đi lại,
sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho các hộ nhà bè sau
khi lên bờ...
Thực tế hiện nay, gần 2.000 người dân làng Chài được đưa lên bờ, nhiều hộ sinh
sống trên bè qua ba, bốn thế hệ, đa số là không biết chữ. Các gia đình đang rất
khốn khó, trước giờ con bám vào biển để sống, từ khi lên bờ không biết làm gì.
Không biết chữ, đi học làm công nhân thì không hiểu, chán nản bỏ về; Học lái
taxi chỉ được 01 người; 222 người tham gia tuyển dụng vào 11 đơn vị để tạo công
việc cho họ thì chỉ được 56 người “trúng tuyển”; 04 người làm vệ sinh môi
trường tại chỗ; 9 người làm nghề chạy xe ôm. Số còn lại là làm nghề tự do. Trong
khi đó, số người trong độ tuổi lao động là 889 người. Đây là con số báo cáo mới
nhất của UBND TP. Hạ Long tháng 3/2016 – một con số đáng “buồn” của đề
án?!
Ông Nguyễn Văn Kỵ - tổ trưởng cho biết, từ khi dân Chài về đây, số người chết
đã gần 20 người. Chết do tại nạn giao thông 7 người; số còn lại (độ tuổi từ 60 đến
80) chết do nắng nóng kết hợp với bệnh tật. Trước đây, các cụ sống ở biển thoáng
mát hơn, chuyển lên đất liền chưa hợp với khí hậu, thời tiết lại khắc nghiệt thì
làm sao chịu nổi, người già có bệnh càng nặng hơn. Cứ sáng sớm tinh mơ, hơn
700 con người tỏa đi khắp nơi, từng đoàn người đi hàng chục cây số lại xuống
biển để kiếm sống.
Nếu như theo đề án, người dân không phải đi đường bộ xa thế vì con luồng "Cái
Xà Cong" gần đấy nếu được nạo vét khai thông thì sẽ làm nơi đậu cho tàu thuyền
ra vào bến, người dân đi lại thuận tiện hơn. Tuy nhiên, thực tế là bến Cái Xà
Cong mới được xây 6 bậc kè đá, việc nạo vét chẳng biết đến bao giờ mới hoàn
thành.
Người dân tại đây cho biết: “chỉ có Mủng mới đi vào được, còn nước thủy triều
có to đến mấy thì tàu thuyền cũng không thể vào nổi. Có công ty đã từng đưa
máy móc đến nhưng chỉ đến hút được ít cát rồi đem đi bán xong bỏ đi luôn,
không hiểu vì lý do gì… Rất nhiều đoàn đến kiểm tra, thăm dò, nhưng đến nay
chẳng biết Cty nào nạo vét nữa. Mấy năm nay rồi vẫn cứ như thế này!”.
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Đem câu chuyện đến hỏi lãnh đạo thành phố thì một vị quan chức của TP cho
biết, “Chúng tôi đang triển khai. Cùng một lúc TP cũng phải giải quyết rất nhiều
vấn đề của dự án, không chỉ riêng về việc nạo vét luồng Cái Xà Cong. Vì có quá
nhiều đá ngầm. Dự toán ban đầu không đủ chi phí để nạo vét…”.
Những người dân đi thuyền phải cập bến xa hàng chục cây số. Nhiều hộ dân một
tháng chỉ về nơi ở hai lần (ngày rằm và mùng một), còn lại họ lênh đênh bám
biển.
Tưởng rằng, mục tiêu của đề án di dời dân lên bờ, giúp dân Chài ổn định cuộc
sống, an cư lập nghiệp với ngôi nhà cấp 4 trên đất liền, thay đổi cuộc sống cho
họ, bố trí công ăn việc làm… nào ngờ, họ vẫn quay về biển lập kế sinh nhai.

Quảng Ninh: Tổng cục Thi hành án chỉ đạo xử lý vụ thi hành án kiểu “sống
chết mặc bay” (Dân trí, Vietnamnet.vn 16/9)
Sau khi Báo Dân trí đăng tải thông tin bản án dân sự phúc thẩm của TAND tỉnh
Quảng Ninh tuyên xử 11 xã viên HTX Hợp Tiến phải trả tiền thù lao cho Văn
phòng luật sư Thủ đô nhưng sau gần 2 năm có quyết định thi hành án, bản án vẫn
chỉ nằm trên giấy, Tổng cục Thi hành án đã có công văn yêu cầu Cục Thi hành án
tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, giải quyết.
Báo Dân trí nhận được Công văn số 2905/TCTHADS - GQKNTC của Tổng cục
Thi hành án dân sự cho biết: Sau khi Báo Dân trí đăng tải sự việc bản án dân sự
phúc thẩm số 31/2014/DS-PT ngày 29/10/2014 của TAND tỉnh Quảng Ninh đã
tuyên buộc 11 xã viên đội 5 hợp tác xã Hợp Tiến - TP Hạ Long (Quảng Ninh)
phải trả cho Văn phòng luật sư (VPLS) Thủ đô với tổng số tiền hơn 887 triệu
đồng tiền thù lao.
Căn cứ vào bản án có hiệu lực pháp luật và đơn yêu cầu của VPLS Thủ đô, ngày
12/12/2014, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự TP Hạ Long ra Quyết
định thi hành án số 93/QĐ-CCTHA và tổ chức thi hành vụ việc theo quy định.
Quá trình thi hành án, VPLS đã cung cấp thông tin, ngày 18/5/2016, UBND TP
Hạ Long đã chuyển tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề cho HTX Hợp Tiến mỗi xã viên
hơn 30 triệu đồng nhưng chấp hành viên không áp dụng biện pháp bảo đảm, biện
pháp cưỡng chế thi hành án theo quy định. Tới nay, sau gần 2 năm kể từ khi có
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quyết định thi hành án, vụ việc vẫn chưa được thi hành dứt điểm và làm ảnh
hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của đương sự.
Vì vậy, Tổng cục thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án tỉnh
Quảng Ninh kiểm tra nội dung sự việc, giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy
định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết về Tổng cục trước ngày
25/9/2016.
Luật sư Nguyễn Thanh Hòe - Công ty Luật Hoàng Đàm và Toàn cầu cho rằng:
“Khi sự việc có cơ sở kết luận do hành vi trái pháp luật của người thực thi công
vụ gây ra thiệt hại cho tổ chức, công dân thì Nhà nước có trách nhiệm phải bồi
thường sau đó xem xét xử lý can s bộ công vụ.
Tại Điều 38 về Phạm vi và trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án
dân sự, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực từ ngày
01`/01/21010 quy định :
“ Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của
người thi hành công vụ gây ra trong các trường hợp sau đây:
1. Ra hoặc cố ý không ra quyết định:
a) Thi hành án;
b) Thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án;
c) Áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án;
d) Cưỡng chế thi hành án;
đ) Thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án.
e) Hoãn thi hành án;
g) Tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án;
h) Tiếp tục thi hành án.
2. Tổ chức thi hành hoặc cố ý không tổ chức thi hành quyết định quy định tại
khoản 1 điều này .
Trong trường hợp trên rõ ràng CHV được VPLSTĐ thông báo cho biết việc
UBND phường đang giữ tiền của 11 xã viên phải THA bản án phúc thẩm có hiệu
lực pháp luật trong một thời gian khá dài (22 ngày) song đã cố ý không ra quyết
định Áp dụng biện pháp bảo đảm (Điểm c khoản 1) không ra quyết định cưỡng
chế (điểm d khoản 1) nên đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật để bản án phúc
thẩm số 31 không được thực hiện. Do vậy, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường
thiệt hại cho VPLSTĐ để giải quyết khó khăn; sau này khi THA số tiền thu được
của 11 xã viên sẽ nộp vào ngân sách nhà nước bằng số tiền đã bồi thường”, luật
sư Nguyễn Thanh Hòe phân tích.
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Vì sao Cty Dũng Yển bị loại bỏ khỏi Câu lạc bộ 849 Quảng Ninh? (Thanh
Tra 15/9)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy đã có Văn bản gửi Thủ
tướng Chính phủ báo cáo về kiến nghị của Cty TNHH Dũng Yển. Trước đó, Văn
phòng Chính phủ đã có 2 Văn bản yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh trả lời kiến
nghị của Cty TNHH Dũng Yển.
Tại Văn bản báo cáo Thủ tướng, UBND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: Ngày
02/6/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn kiến nghị của Cty TNTHH
Dũng Yển, phản ánh việc Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đã có quyết định loại bỏ
tư cách thành viên của Cty. UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Hiệp hội Du lịch
Quảng Ninh báo cáo tình hình.
Qua báo cáo của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh và kiến nghị của các cơ quan liên
quan, Cty TNHH Dũng Yển đã nhiều lần vi phạm các cam kết trong Quy chế
hoạt động của Câu lạc bộ (CLB).
Các vi phạm này đã được các thành viên và Ban Chấp hành CLB nhiều lần đề
nghị Cty điều chỉnh. Bản thân Cty TNHH Dũng Yển đã hứa rút kinh nghiệm (Cty
TNHH Dũng Yển có Văn bản số 08/DN ngày 26/8/2015 gửi Hiệp hội Du lịch để
cam kết thực hiện các nội dung trên).
Tuy nhiên, sau đó Cty TNHH Dũng Yển vẫn tiếp tục vi phạm. Vì vậy, CLB 849
Quảng Ninh đã bỏ phiếu thống nhất khai trừ và kiến nghị Hiệp hội Du lịch Quảng
Ninh ra quyết định khai trừ Cty TNHH Dũng Yển ra khỏi CLB 849 Quảng Ninh.
Như vậy, khi không còn là thành viên của tổ chức nghề nghiệp mà doanh nghiệp
đã cam kết, Cty TNHH Dũng Yển sẽ không được hưởng các quyền lợi của thành
viên CLB.
Việc xử lý các thành viên là thẩm quyền của Hiệp hội Du lịch với mong muốn
thực hiện tốt vai trò của tổ chức nghề nghiệp, vận động các doanh nghiệp thống
nhất các giải pháp đảm bảo phục vụ khách du lịch tốt nhất, thực hiện nghiêm các
quy định của Nhà nước và hỗ trợ các doanh nghiệp cùng phát triển, đặc biệt là
các vấn đề về quyền lợi và lợi ích họp pháp của các doanh nghiệp.
Trước đó, từ năm 2013, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp giải quyết
một số vấn đề mặt trái của hoạt động du lịch, đặc biệt là lữ hành đón khách du
lịch Trung Quốc qua các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh như: Cạnh tranh
thiếu lành mạnh, chất lượng, hiệu quả kinh doanh thấp và một số vi phạm khác
như việc quản lý hướng dẫn viên...; có dấu hiệu một số người Trung Quốc mượn
danh doanh nghiệp Việt Nam để khai thác và tổ chức đón khách, doanh nghiệp lữ
hành phía Trung Quốc thao túng thị trường, ép giá và đưa ra các điều kiện bất lợi
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cho doanh nghiệp phía Việt Nam; chất lượng dịch vụ, hiệu quả kinh doanh thấp;
giá tour thấp, dẫn đến chất lượng phục vụ thấp.
Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương có
giải pháp quản lý chặt chẽ: Ban hành các quy định về quản lý hoạt động lữ hành,
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phát huy vai trò của Hiệp hội Du lịch,
phối hợp với Cơ quan Du lịch Quảng Tây (Trung Quốc) trong công tác quản lý.
Các giải pháp trên được nghiên cứu và đúc kết từ các mô hình quản lý tại các địa
phương khác như CLB Lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc tại cửa khẩu Lạng
Sơn, CLB Lữ hành tại cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị.
Các mô hình này đã được Tổng cục Du lịch và các ngành chức năng đánh giá
cao. Áp dụng các mô hình thực tế trên, căn cứ vào chỉ đạo của Tổng cục Du lịch
tại các Văn bản số 1230, 1231/TODL-LH ngày 31/10/2013, các doanh nghiệp du
lịch được Tổng cục Du lịch cho phép đón khách theo Quyết định số
849/2004/QĐ-BCA ngày 27/8/2004 của Bộ Công an đã cùng nhau thống nhất
thành lập CLB 849 Quảng Minh.
CLB là tổ chức trực thuộc Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh. CLB đã xây dựng Quy
chế hoạt động, được các doanh nghiệp tham gia thống nhất thông qua (trong đó
có Cty TNHH Dũng Yển) và được Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh phê chuẩn.
Các doanh nghiệp trong CLB chức hoạt động theo một thể thống nhất theo mô
hình tổ chức hội nghề nghiệp để đảm bảo chất lượng dịch vụ, không còn tình
trạng phá giá, ép giá gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành Du lịch, gây thất
thu cho ngân sách Nhà nước và đặc biệt là đối trọng đoàn kết trước sức ép của
phía đối tác nước ngoài.
Với cách thức thống nhất trên, từ 2013 đến nay, hoạt động lữ hành đón khách du
lịch Trung Quốc theo mô hình CLB 849 Quảng Ninh đã đạt được kết quả tích
cực, giá tour cao hơn so với khách du lịch sử dụng hộ chiếu cùng chương trình du
lịch, chất lượng dịch vụ được bảo đảm.
Tạm dừng thi công tuyến đường Ba Chẽ-Hạ Long (Doanh Nghiệp VN 15/9)
Như thông tin đã đưa trên báo điện tử doanhnghiepvn.vn và
doanhnghiepnet.com.vn về việc UBND tỉnh Quảng Ninh: ” Có nên mở tuyến
đường Ba Chẽ-Hạ Long Ngày 16 tháng 9- 2010 tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt
quyết định số 274 / QĐ- UBND, dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao
thông Ba Chẽ – Hạ Long.
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Đoạn đường từ trung tâm xã Đồn Đạc đến tuyến đường vành đai phía bắc thành
phố Hạ Long và quyết định số 3385/ QĐ – UBND ngày 30- 10 – 2015 của Uy
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
đường giao thông Ba Chẽ – Hạ Long, đoạn đường từ trung tâm xã Đồn Đạc đến
tuyến đường vành đai phía bắc thành phố Hạ Long trong đó chủ đầu tư là Ủy ban
nhân dân huyện Ba Chẽ.
Tuyến đường được mở sẽ là cơ hội tốt cho việc giao thương và phát triển kinh tế
xã hội huyện Ba Chẽ với thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ trong tương lai.
Tuy nhiên ngày 7/09/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công
văn gửi UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả khảo sát tuyến đường Ba Chẽ –
Hạ Long, đoạn đi qua khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn- Kì Thượng.
Ngày 8/8/2016 UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiếp thu kiến nghị của sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn và đồng thời đã có công văn số5605/UBND-GT1 gửi
UBND huyện Ba Chẽ, Sở GTVT và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v
Tạm dừng thi công tuyến đường Ba Chẽ- Hạ Long đoạn từ xã Đồn Đạc đến tuyến
đường vành đai phía bắc Hạ Long.
Việc UBND tỉnh Quảng Ninh xử lý nhanh kiến nghị của cơ quan chuyên ngành
như vậy là một chủ trương đúng đắn và rất kịp thời góp phần hạn chế những
vường mắc mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khảo sát kiến nghị.

Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh

13

