BÁO CÁO TỔNG QUAN BÁO CHÍ
(Bản tin sáng: Ngày 21 tháng 9 năm 2016)
XÃ HỘI;
Quảng Ninh: Dự án sân golf gây nguy hiểm cho người dân (TTXVN 20/9)
Vào khoảng 14 giờ ngày 20/9, một số lượng đá có kích thước lớn đã lăn từ trên
đồi cao thuộc công trường thi công dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ
Long của Tập đoàn FLC xuống nhà dân, khiến 1 người dân của thành phố Hạ
Long (Quảng Ninh) bị thương.
Gia đình bị nạn là nhà chị Hằng ở tổ 1, khu 5 phường Hà Lầm, thành phố Hạ
Long. Đá lăn vào 2 vị trí nhà vệ sinh và phòng ngủ của gia đình chị Hằng. Con
trai chị Hằng tên là Mạnh (sinh năm 1991) khi đó ở trong nhà vệ sinh đã bị
thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.
Mạnh chỉ bị thương nhẹ phần đầu, không nguy hiểm đến tính mạng.
Chính quyền địa phương cùng Viện Kiểm sát và Công an thành phố Hạ Long đã
có mặt tại để khám nghiệm hiện trường, nhằm xác minh nguyên nhân vụ việc.
Dự án dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long (trong đó có sân golf)
của Tập đoàn FLC được khởi công xây dựng từ cuối tháng 3/2016 với tổng mức
đầu tư 3.400 tỷ đồng.
Quần thể FLC Hạ Long có vị trí tại khu vực đồi cột 3 đến cột 8 của thành phố Hạ
Long, có tổng diện tích 224ha.
Từ khi triển khai dự án này, người dân ở chân đồi ở các phường Hà Lầm, Hà
Trung, Hồng Hải thường xuyên bị ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.
Chính quyền thành phố Hạ Long đã từng đình chỉ thi công dự án này do những
sự cố bùn, đất từ dự án này trôi xuống nhà dân mỗi khi có mưa.
ĐẦU TƯ:
Khởi công dự án 50 triệu USD của Nhật Bản tại KCN Texhong Hải Hà (Báo
Đầu tư 20/9)
Công ty TNHH Đại Đông Việt Nam - Công ty thành viên của Tập đoàn A-Z
(Nhật Bản) vừa động thổ dự án nhà máy sản xuất khăn tắm, khăn mặt cao cấp và
các sản phẩm liên quan tại KCN Texhong Hải Hà (Quảng Ninh).
Dự án được thực hiện với tổng mức đầu tư đăng ký 50 triệu USD, tại KCN
Texhong Hải, thuộc KKT cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Trước đó, ngày
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08/8/2016, dự án này đã được Ban Quản lý KKT Quảng Ninh cấp Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư, với quy mô dự án 4.000 tấn sản phẩm/năm.
Dự án được thực hiện đầu tư theo 2 giai đoạn. Theo đó, đến tháng 7/2017 sẽ
hoàn thành giai đoạn I với công suất 2.400 tấn/năm. Giai đoạn II có công suất
1.600 tấn/năm sẽ được hoàn thành trong tháng 3/2019. Sau toàn dự án khi đi vào
vận hành sản xuất ổn định sẽ mang lại doanh thu khoảng 50 triệu USD/năm, lợi
nhuận trước thuế khoảng 3,5 triệu USD và tạo việc làm cho khoảng 860 lao động.
Dự án đầu tư nhà máy sản xuất khăn tắm, khăn mặt cao cấp và các sản phẩm liên
quan của Công ty TNHH Đại Đông Việt là dự án sử dụng dây chuyền công nghệ
hiện đại, tiên tiến; các thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất là thiết bị mới,
được nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Thụy Sỹ. Việc bảo vệ môi trường trong
quá trình vận hành nhà máy sản xuất cũng được nhà đầu tư cam kết thực hiện với
tỉnh Quảng Ninh.
Được biết, Tập đoàn A-Z (Nhật Bản) đã có kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh
vực sản xuất các sản phẩm khăn mặt, khăn tắm cao cấp chuyên cung cấp cho thị
trường Nhật Bản, Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới. Và trước khi
đầu tư vào Quảng Ninh, thì tập đoàn này đã thành lập Công ty TNHH Á Châu AZ tại Hồng Kong và Công ty TNHH Nam Thông Đại Đông tại Trung Quốc để
mở rộng sản xuất kinh doanh các sản phẩm khăn mặt, khăn tắm cao cấp.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Ninh đã yêu cầu Ban quản lý KKT tỉnh, UBND huyện Hải Hà và các đơn
vị có liên quan tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư nhanh chóng
hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thi công các hạng mục công trình, sớm
đưa dự án vào vận hành sản xuất. Đồng thời, các bên phải đồng hành, hỗ trợ, tạo
mọi điều kiện về các vấn đề cấp điện, cấp nước, bảo đảm an ninh trật tự, công tác
tuyển dụng lao động để dự án vận hành sản xuất thuận lợi.
Cùng với dự án này, tính lũy kế đến hiện tại, Quảng Ninh đã trên 5 tỷ USD vốn
đầu tư FDI và DDI. Các nhà đầu tư này đã và đang gặt hái được nhiều thành
công, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh.
DU LỊCH:
Xử lý nghiêm vi phạm kinh doanh lữ hành quốc tế (Chinhphu.vn 20/9)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh tăng cường chỉ
đạo Sở Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan về công tác quản lý, bảo đảm an
ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế.
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Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp hoạt động kinh doanh du lịch trái phép,
khách du lịch nhập cảnh hoạt động sai mục đích và các cá nhân, tổ chức, công ty
du lịch trên địa bàn tiếp tay cho các hoạt động kinh doanh du lịch trái phép.
Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các
bộ, cơ quan liên quan tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm
các vi phạm trong hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế.
Quảng Ninh: Khai mạc lễ hội truyền thống đền An Sinh (Thương hiệu và
Công luận 20/9)
Lễ hội truyền thống đền An Sinh được tổ chức thường niên, ngoài các nghi lễ
thờ, nhiều hoạt động phong phú về phần hội cũng được diễn ra.
Sáng 20/9 (tức 20/8 Âm lịch), Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã tổ chức lễ
khai hội truyền thống đền An Sinh năm 2016. Về dự lễ khai hội có đồng chí
Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; đồng
chí Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đơn
vị, doanh nghiệp, trên địa bàn tỉnh cùng đông đảo du khách thập phương.
Tại lễ khai hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử đền An Sinh
gắn với Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều; dâng hương tưởng
niệm các vua Trần; cầu nguyện quốc thái dân an, tham quan khu trưng bày các di
sản văn nhà Trần...
Mở đầu là nghi thức múa Tứ Quý của đội múa xã An Sinh (Đông Triều). Tiếp
sau bài diễn văn và tiếng trống khai mạc là nghi lễ dâng hương, các màn biểu
diễn võ thuật của thiếu nhi, thể dục dưỡng sinh của các cụ cao tuổi, nghi thức
rước, tế của các đội tế xã Tân Việt, Bình Dương, An Sinh, Thủy An (huyện Đông
Triều) và Lê Chân (Hải Phòng).
Phần hội diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22-9 với nhiều hoạt động văn hoá, văn
nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian. Trong đó, chung kết Liên hoan văn
nghệ các làng, khu phố TX Đông Triều năm 2016 có sự tham gia của 26 làng,
khu phố xuất sắc với 78 tiết mục được lựa chọn từ vòng thi cấp cơ sở tại các xã,
phường trên địa bàn.
Lễ hội đền An Sinh được tổ chức hàng năm nhằm phát huy những giá trị lịch sử,
truyền thống văn hoá và những chứng tích lịch sử hào hùng của dân tộc. Đây là
dịp để nhân dân địa phương và du khách thập phương cùng hướng về cội nguồn
và tham gia vào những hoạt động vui chơi giải trí bổ ích.
KINH TẾ:
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Nâng cao chất lượng Hội nhập quốc tế theo Nghị quyết 17/NQ-TW (Hải
quan 20/9)
Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 15/8/2014 của Ban chấp
hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh và
nâng cao chất lượng hiệu quả hội nhập quốc tế đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của CBCC Hải
quan Quảng Ninh trong việc triển khai các nội dung về hội nhập quốc tế.
Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan
Hải quan Quảng Ninh thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, quán triệt đường
lối, chính sách của Đảng và nhà nước về hội nhập quốc tế tới toàn thể CBCC.
Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính hiện đại hóa hải quan đã góp phần đẩy
nhanh tiến độ hội nhập, tăng cường hiệu quả quản lý của cơ quan Hải quan trong
quá trình hội nhập.
Hải quan Quảng Ninh cũng đã chủ động tham mưu đề xuất hoàn thiện cơ chế,
chính sách quản lý nhà nước về hải quan, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã
hội và phù hợp với các cam kết quốc tế; triển khai tốt Luật Hải quan, Luật quản
lý thuế, Luật thuế XNK và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn.
Đồng thời, Hải quan Quảng Ninh thường xuyên thực hiện rà soát, kiến nghị các
Bộ, Ngành sửa đổi kịp thời các vấn đề bất cập liên quan đến trách nhiệm quản lý,
thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu giấy tờ, thời gian và chi phí của doanh
nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.
Hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về hải quan cũng là một trong những
công tác quan trọng để đáp ứng yêu cầu hội nhập của Ngành Hải quan nói chung
và Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Từ năm 2015, Hải quan Quảng Ninh
đã thực hiện cơ chế một cửa quốc gia phù hợp với điều kiện và đặc điểm của tỉnh
Quảng Ninh để tiến tới triển khai cơ chế một cửa ASEAN tại các Chi cục Hải
quan cửa khẩu. Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện khai báo đối với tầu biển xuất
nhập cảnh thông qua Hệ thống E-Manifest, kiểm tra chứng từ thanh toán thông
qua kết nối dữ liệu điện tử e-Payment với các Ngân hàng thương mại. ..
Đặc biệt Hệ thống thông quan tự động VNACC/VCIS đã được triển khai từ năm
2014 tại các Chi cục Hải quan trực thuộc cho 100% tờ khai hàng hóa XNK các
loại hình, từ đó góp phần đẩy nhanh thời gian thông quan hàng hóa; sử dụng
phương pháp quản lý hải quan hiện đại thông quan đánh giá, phân tích rủi ro,
phân luồng xanh – vàng – đỏ và kiểm tra trọng điểm.
Bên cạnh đó, Hải quan Quảng Ninh duy trì tổ chức Hội nghị đối thoại doanh
nghiệp ở 2 cấp. Đối với cấp Cục Hải quan tỉnh là 1 năm/1 lần, và đối với Chi cục
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Hải quan trực thuộc là 6 tháng/lần. Ngoài ra, Hội nghị tham vấn Hải quan –
Doanh nghiệp được tổ chức 3 tháng/1 lần tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu. Tại
nơi làm thủ tục Hải quan còn có các tổ giải quyết vướng mắc, tổ tư vấn Hải quan
– Doanh nghiệp; thông qua các kênh này, mọi vướng mắc của doanh nghiệp đều
được tiếp nhận giải quyết và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý tháo gỡ kịp thời.
Mối quan hệ Việt Trung
Quảng Ninh là một trong 25 tỉnh, thành phố có biên giới. Tuy nhiên, Quảng Ninh
là tỉnh duy nhất có đường biên giới trên bộ và triên biển với Trung Quốc. Với 7
Chi cục Hải quan cửa khẩu có hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến nước bạn
Trung Quốc nên kết quả hoạt động xuất nhập qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh chịu
ảnh hưởng trực tiếp từ mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc; đặc biệt là các chủ
trương chính sách của Trung Quốc đối với các tỉnh biên giới tiếp giáp Việt Nam.
Tình hình an ninh chính trị, trật từ an toàn xã hội trên biên giới đất liền Việt –
Trung thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh tương đối ổn định trong thời gian gần đây.
Các lực lượng chức năng cùng với chính quyền địa phương thường xuyên tăng
cường công tác bảo vệ biên giới, đảm bảo trật tự an ninh, tạo điều kiện thuận lợi
cho hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân biên giới và hoạt động xuất nhập khẩu,
xuất nhập cảnh.
Cục Hải quan Quảng Ninh đã hội đàm và ký 02 Bản ghi nhớ với Hải quan Nam
Ninh (Trung Quốc) trong khuôn khổ Hội đàm Hai nước – Bốn bên giữa Hải quan
Nam Ninh (Trung Quốc) với Hải quan Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt
Nam) vào tháng 7.2015 (tại Lạng Sơn) và tháng 7/2016 (tại Nam Ninh). Trên cơ
sở đo, quan hệ hợp tác, trao đổi, tiếp xúc, gặp gỡ giữa các Chi cục Hải quan cửa
khẩu biên giới đường bộ (Hải quan Quảng Ninh) với Hải quan Đông Hưng (Hải
quan Nam Ninh – Trung Quốc) tiếp tục được triển khai. Hai bên đã duy trì chế độ
quan chức liên lạc, liên lạc viên hải quan biên giới của hai bên đặt tại Chi cục Hải
quan cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) và Hải quan Đông Hưng (Nam Ninh, Trung
Quốc). Bên cạnh đó 2 bên cũng tổ chức phối hợp điều tra, xác minh, trao đổi
thông tin trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại theo đề nghị của
mỗi bên trên cơ sở Hiệp định hợp tác hải quan hai nước trong khuôn khổ chính
sách pháp luật của mỗi quốc gia.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Hải quan Quảng Ninh việc trao đổi thông tin
liên quan đến xác minh, kiểm tra những nghi ngờ về C/O, chính sách xuất nhập
khẩu của Trung Quốc như hàng cấm, mặt hàng xuất nhập khẩu có điều kiện, thuế
suất cao…còn hạn chế. Bên cạnh đó, tại cửa khẩu Bắc Luân (Móng Cái) hàng
hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam thường muộn do phải chờ quyết
định thông quan từ Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc). Do đó Hải quan Móng
Cái thường xuyên phải làm thủ tục nhập khẩu ngoài giờ để thông quan hàng hóa.
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Hải quan Quảng Ninh cho biết, trong thời gian tới đơn vị tăng cường hơn nữa
công tác chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả hội nhập quốc tế theo đúng tinh
thần của Nghị quyết 17-NQ/TW ngày 15/8/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
Quảng Ninh; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hơn nhận thức
và ý thức về hội nhập quốc tế cho CBCC; nâng cao hiệu quả công tác cải cách
hành chính, hiện đại hóa Hải quan; duy trì chế độ quan chức liên lạc, liên lạc viên
hải quan biên giới Việt Trung.
HẢI QUAN:
Đạt trên 97% chỉ tiêu bắt giữ số vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa
qua biên giới (Hải quan 20/9)
Theo thống kê của Cục Hải quan Quảng Ninh, tính đến 15/9/2016 số vụ buôn lậu,
vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong toàn Cục đạt 288 vụ, trị giá
trên 14 tỷ đồng; đạt 97,3% về tổng số vụ và 107,8% về trị giá hàng hóa vi phạm
so với chỉ tiêu giao trong năm 2016.
Các đơn vị đạt chỉ tiêu cao là Hải quan Móng Cái (đạt 293% chỉ tiêu về số vụ,
95% chỉ tiêu về trị giá); Hải quan Cái Lân (đạt 200% chỉ tiêu về số vụ, 112 % chỉ
tiêu về trị giá); Hải quan Cẩm Phả (đạt 166,7% chỉ tiêu về số vụ, 88,9 % chỉ tiêu
về trị giá).
Ngoài ra, số vụ bắt giữ ma túy từ đầu năm đến nay là 17 vụ/19 đối tượng; tang
vật thu được là 12,125 kg ma túy các loại.
Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh
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