BÁO CÁO TỔNG QUAN BÁO CHÍ
(Bản tin sáng: Ngày 28 tháng 9 năm 2016)
THỜI SỰ:
Kẻ thủ ác sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh sẽ phải đền mạng? (PhapluatPlus
28/9)
Chuyên gia pháp lý cho rằng, với hành vi cùng lúc giết 4 bà cháu để cướp tài sản,
Doãn Trung Dũng sẽ phải lãnh hình phạt cao nhất là tử hình.
Với sự truy tìm ráo riết của lực lượng chức năng, sau gần 3 ngày gây án và bỏ
trốn khỏi hiện trường, đêm 26/9, đối tượng Doãn Trung Dũng (sinh năm 1971, ở
tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), nghi phạm
gây ra vụ thảm sát 4 bà cháu và cướp tài sản kinh hoàng ở khu Hợp Thành,
phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã bị tóm gọn.
Hiện tại, đối tượng đã được di lý về cơ quan công an để phục vụ công tác điều
tra. Mọi phán quyết cuối cùng về kẻ thủ ác này sẽ thuộc về trách nhiệm và quyền
hạn của cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh và Tòa án, tuy nhiên, nhiều người
đang rất băn khoăn về mức án dành cho nghi can Doãn Trung Dũng.
Liệu với hành vi tàn độc cùng lúc giết 4 mạng người trong cùng một gia đình,
Dũng sẽ phải nhận hình phạt ra sao?
Phóng viên Pháp luật Plus vừa có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường Đoàn luật sư TP Hà Nội về vấn đề này. Luật sư Đặng Văn Cường cho biết: "với
thông tin nêu trên thì nghi phạm Doãn Trung Dũng sẽ bị khởi tố, điều tra về hai
tội danh là tội giết người theo quy định tại Điều 93 BLHS và Tội cướp tài sản
theo quy định tại Điều 133 BLHS".
Theo luật sư Cường, với tội giết người, đối tượng Dũng sẽ phải chịu nhiều tình
tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như giết nhiều người, giết trẻ em, có tính chất
côn đồ... nên hình phạt mà hung thủ này phải đối mặt sẽ là mức hình phạt cao
nhất được quy định ở tội danh này là tử hình.
Như vậy, nếu lời khai của Dũng là đúng và phù hợp với dấu vết thương tích trên
cơ thể nạn nhân, phù hợp với các dấu vết hiện trường, với hung khí, với lời khai
người làm chứng và kết quả giám định... thì tội giết người là rõ.
Nghi can đã thực hiện hành vi nhằm tước đoạt tính mạng của người khác, gây
hậu quả chết nhiều người trong thời điểm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình
sự... Vì vậy, hình phạt tử hình là khó tránh.
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Còn đối với hành vi cướp đôi hoa tai cùng chiếc nhẫn 4 chỉ vàng của nạn nhân
sau khi gây án thì sẽ bị xử lý ra sao?
Luật sư Cường viện dẫn Điều 133 BLHS quy định: "Người nào dùng vũ lực, đe
doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công
lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt
tù từ ba năm đến mười năm...".
Vì vậy, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cần làm rõ mặt chủ quan của tội
phạm, chứng minh hành vi dùng vũ lực (giết người) của hung thủ là thực hiện để
"nhằm chiếm đoạt tài sản" thì tòa án mới có thể kết tội bị cáo về tội danh này.
Luật sư Đặng Văn cường cũng nhấn mạnh, trong vụ án này, cần làm rõ mục đích
thực hiện hành vi giết người của hung thủ có phải nhằm mục đích chiếm đoạt tài
sản hay không thì mới có căn cứ pháp lý vững chắc để kết tội cướp tài sản.
Nếu mục đích cướp tài sản được duy trì trong quá trình thực hiện hành vi giết
người, cuối cùng hung thủ thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thì có căn cứ kết
tội cướp tài sản.
Nhưng, nếu hành vi giết người là do thủ tức, để che giấu tội phạm... mà không có
mục đích chiếm đoạt tài sản, sau khi nạn nhân chết thì hung thủ mới nảy sinh ý
định chiếm đoạt tài sản thì sẽ không bị xử lý về tội cướp tài sản.
Tuy nhiên, luật sư Cường cũng cho biết, tội cướp tài sản sẽ không quyết định
nhiều đến kết quả giải quyết vụ án bởi với tội giết người của mình thì hung thủ đã
có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.
Hành trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại Uông Bí
(PhapluatPlus 28/9)
Với sự nỗ lực truy tìm đối tượng gây án, đêm ngày 26/9 lực lượng chức năng đã
bắt giữ được đối tượng gây ra vụ thảm sát tại Uông Bí.
Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thiệt
mạng gây xôn xao dư luận, tối ngày 26/9 nghi phạm Doãn Trung Dũng (sinh năm
1971), trú tại tổ 07, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng
Ninh) kẻ gây án sau 3 ngày bỏ trốn khỏi hiện trường đã bị lực lượng chức năng
bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại ThủyNgyên, Hải Phòng
Theo Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự
xã hội, Công an TP Hải Phòng, đối tượng Doãn Trung Dũng bị bắt tại bến Bính
(xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng).
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Hiện lực lượng công an đang di lý nghi phạm về công an huyện Thủy Nguyên để
tiến hành khai thác thông tin để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ án mạng
nghiêm trọng nói trên.
Ngay sau khi xảy ra vụ án, các cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh đã
ngay lập tức có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Đồng thời, xác định đấy là
một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã
báo cáo vụ việc lên cấp trên. Lập tức, lượng lượng chức năng Bộ Công an cũng
đã có mặt để điều tra, truy tìm hung thủ.
Tối ngày 25/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo
truy tìm đối tượng nghi vấn gây ra vụ án “Giết người và cướp tài sản” xảy ra tại
khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
ngày 24/9/2016 là đối tượng Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 07, khu
01, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Đặc điểm nhận dạng: Khuôn mặt chữ nhật, tầm cao khoảng 1,8m, sống mũi lõm,
dái tai chúc, nếp tai dưới cụt. Dấu vết riêng: sẹo chấm cách 4 cm sau mép trái.
Các mũi trinh sát được cắt cử tuần tra tại các điểm lưu trú trên địa bàn TP Uông
Bí, đồng thời, các mùi trinh sát khác cũng được tỏa ra các ngả đường để truy tìm
kẻ đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng.
Ngay trong đêm ngày 25/9, Sau khi kiểm tra toàn bộ khu vực ven sông Uông, lực
lượng truy tìm lại lên xe để sang địa bàn khác tiếp tục nhiệm vụ ngay trong đêm
muộn.Ngay trong tối, lực lượng Công an TP. Uông Bí (Quảng Ninh) bao gồm
cán bộ chiến sỹ công an thành phố, công an các phường, xã và lực lượng dân
quân tự vệ đã được huy động với quân số 200 người tham gia truy tìm đối tượng
nghi vấn Doãn Trung Dũng ngay trên địa bàn.
Sau khi họp bàn, thống nhất kế hoạch truy tìm, đúng 21h (25/9), toàn bộ lực
lượng được chia làm nhiều tổ, đội tiến hành kiểm tra ở các khu vực trên địa bàn
thành phố.
Đặc biệt là tại khu vực bờ sông Uông, TP.Uông Bí, nơi có rừng ngập mặn, cây
cối um tùm, rậm rạp và có cảng bến. Nơi này cũng được xem là nghi vấn nhất, vì
sáng sớm ngày 25/9, người dân phát hiện Doãn Trung Dũng xuất hiện tại đây nên
đã trình báo cho cơ quan Công an.
Trong đêm tối mù mịt ven sông cùng với hàng cây dại rậm rạp, lực lượng truy
tìm gặp khá nhiều khó khăn khi vấp phải những hố sâu, vũng bùn, vách kè, cây
gai, thậm chí là những loại côn trùng, rắn rết.
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Nhưng không vì thế mà họ nản lòng, mỗi người vẫn cầm chắc trên tay chiếc đèn
pin chuyên dụng và một chiếc gậy gỗ để dẫn đường, tìm kiếm mọi góc ngách của
khu vực bờ sông.
Phía dưới bờ kè ven sông, hàng chục cán bộ công an, dân quân tự vệ rọi đèn pin
xuống sông, cúi nghiêng mình xuống các góc hẻm sâu của kè để tìm kiếm đối
tượng.
Mỗi khi tìm kiếm được vật dụng gì lạ thì một người hô vang thông báo để những
anh em ở gần biết, chạy cùng đến phân tích, nhận định xem có liên quan đến vụ
việc hay của đối tượng hay không.
Đi dọc song song là một tổ truy tìm trên bờ, họ dùng gậy, que để rẽ các bụi rậm
gai, ngó vào các hố đất, đi vào các ngôi nhà hoang để tìm kiếm manh mối.
Một cán bộ công an trong đoàn truy tìm cho biết: "Đối tượng Doãn Trung Dũng
là thành phần đang được địa phương đưa vào danh sách theo dõi, vì bản thân
Dũng đã có hai tiền án và là người nghiện ngập.
Nếu trong trường hợp Dũng là hung thủ giết 4 bà cháu ở phường Phương Nam,
thì cần phải truy bắt sớm để bảo đảm an toàn cho người dân. Lực lượng truy tìm
vẫn đang rất nỗ lực để tìm thấy Dũng, vậy nên việc tìm kiếm này sẽ được kéo dài
xuyên đêm ở toàn bộ khu vực địa bàn TP. Uông Bí".
Đến khoảng 22h30 tối ngày 26/9, khi nghi phạm Doãn Trung Dũng vừa đi xe
taxi từ khu vực xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) về khu vực
gần chân cầu Bính (thuộc thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thuỷ Nguyên) thì bất
ngờ bị các trinh sát hình sự bắt giữ. Khám xét tại chỗ trong người Dũng thấy có
thuốc độc.
Sau khi được đưa về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên khai thác nhanh ban
đầu, nghi phạm Doãn Trung Dũng bước đầu khai nhận hành vi tội ác của mình.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành
điều tra làm rõ.
Có hay không nghi phạm thứ 2 vụ 4 bà cháu bị giết ở Quảng Ninh? (Doanh
nghiệp VN 27/9)
Cơ quan công an khẳng định chỉ duy nhất mình Doãn Trung Dũng gây nên thảm
án giết chết 4 bà cháu ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
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Theo báo Đất Việt, liên quan đến vụ án nghiêm trọng làm chết 4 người trong một
gia đình tại TP Uông Bí, chiều 27/9, Đại tá Đỗ Văn Lực – Giám đốc công an tỉnh
Quảng Ninh khẳng định Doãn Trung Dũng (sinh năm 1971, trú tại tổ 07, khu 1,
phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là hung thủ duy
nhất gây án. “Vụ án này không có đồng phạm như giả thiết ban đầu”, Đại tá Lực
nói.
Trong khi đó, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ
Công an) cũng xác nhận thông tin trên với Đất Việt.
“Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT
Công an tỉnh Quảng Ninh đã nói có 1 đối tượng duy nhất gây án”, Thiếu tướng
Tiến khẳng định.
Một vị công an cũng cho biết, về chi tiết rằng có hai đối tượng tham gia, ngoài
Doãn Trung Dũng còn có đối tượng Chí Dũng là không chính xác. Đối tượng Chí
Dũng mấy hôm trước đã cùng Doãn Trung Dũng đi trộm chó và mang về bán ở
Thuỷ Nguyên chứ không tham gia vụ án giết cướp với Doãn Trung Dũng. Con
chó bị trộm này, cơ quan điều tra đã thu giữ.
Như tin tức đã đưa, khoảng 7h sáng ngày 24/9 tại khu Hợp Thành, phường
Phương Nam, TP Uông Bí, chị Vũ Thị Thanh, chủ hộ gia đình đi làm ca về thì
phát hiện tại nhà có mẹ đẻ, 2 con và 1 cháu ruột bị chết do có tác động thương
tích, nghi có dấu hiệu án mạng.
Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu điều tra ban đầu
đã thu thập được có cơ sở xác định là vụ án “Giết người, cướp tài sản” gây hậu
quả đặc biệt nghiêm trọng. Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ hình sự để
tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
Sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã
phối hợp rà soát và bước đầu xác định nghi phạm gây ra vụ án là Doãn Trung
Dũng. Ngày 26/9, lệnh truy nã nghi can Doãn Trung Dũng đã được phát đi.
Sau gần 2 ngày đêm truy lùng, đến tối ngày 26/9, trinh sát đã phát hiện tung tích
của nghi can Doãn Trung Dũng trên đường lẩn trốn theo hướng TP Uông Bí về
huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Lê Quý Vương, các lực lượng của
Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Ninh cùng lực lượng
PC45- CATP Hải Phòng và Công an huyện Thủy Nguyên đã phối hợp truy lùng,
vây ráp đối tượng. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi đối tượng đang ngồi uống cà
phê tại quán đã bị lực lượng trinh sát áp sát khống chế, bắt gọn.
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Tại cơ quan công an, nghi can cũng đa khai nhận mọi tội lỗi.
GIAO THÔNG:
Thi công vượt tiến độ, cây cầu đầu tiên trên cao tốc Hạ Long-Hải Phòng đã
hợp long (Xây dựng 28/9)
Như tin đã đưa, mới đây, tỉnh Quảng Ninh và Cty cổ phần Cầu 12-Cienco1, tổng
thầu xây dựng cầu sông Rút đã tổ chức lễ hợp long thông cầu nhờ vượt tiến độ dự
kiến, nối liền đôi bờ sông Rút. Đây là cây cầu đầu tiên trên tuyến cao tốc Hạ
Long-Hải Phòng được hợp long.
Tuyến cao tốc Hạ Long-Hải Phòng thiết kế 6 làn xe, dài 25km, gồm 7 cây cầu lớn
nhỏ nối với cầu Bạch Đằng. Cầu sông Rút là một trong 3 cây cầu lớn của dự án.
Cầu kết cấu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài 752,35m, rộng 27m, thiết
kế dạng cầu đôi, mỗi bản cầu gồm 3 nhịp chính vượt sông, dầm hộp khung hình
chữ T. Giải pháp thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng và 15 nhịp dẫn
đầu cầu, kết cấu dầm Super chữ T, đặt trên nền móng khoan nhồi đường kính 1,5
và 2m, chiều dài cọc lớn nhất 41m. Công trình được khởi công tháng 12/2014,
với tiến độ thi công 24 tháng.
Trong ngày hợp long, đại diện nhà thầu cho biết, tuy có khó khăn về địa chất, địa
hình thi công và đường sá vận chuyển vật tư...song các nhà thầu trong liên doanh
Cầu 12-Thuận An- Cienco8 đã quyết tâm hoàn thành công trình theo cam kết với
chủ đầu tư.
Đến nay, đã hoàn thành được 112/112 cọc khoan nhồi đường kính 1,5 và 2m;
17/17 trụ; 180/180 phiến dầm Super T. Cty cổ phần Cầu 12-Cienco1 đã hoàn
thành xuất sắc toàn bộ 3 nhịp cầu chính đúc hẫng của công trình, vượt tiến độ 3
tháng với chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động. Tiếp đó là sáng kiến
mở rộng trụ làm đà giáo thi công, đốt dầm cụt thay thế khoan cọc nhồi làm bệ đỡ
đà giáo, vừa tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa đẩy nhanh tiến độ thi công, về đích
trước 1/3 hạn định. Cty Thuận An có giải pháp hợp lý hóa sản xuất dây chuyền
đúc và lao lắp dầm Super, góp phần tăng năng suất đúc dầm đạt 14 phiến
dầm/tháng.
Cty cổ phần cầu 12-Cienco1 là nhà thầu đầu tiên trong dự án đường cao tốc Hạ
Long- Hải Phòng về đích trước thời hạn, làm tăng thêm chữ tín của một đơn vị 3
lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng. Doanh nghiệp để lại
tiếng thơm ở Quảng Ninh với nhiều công trình bền đẹp như các cây cầu: Sông
Uông, Sông Sinh, Gốc Thông, Cầu Cầm, Tràng Bạch, Đạm Thủy, Trại Long,
Sông Ky, Hoàng Thạch, Tiên Yên... cùng nhiều công trình xây dựng cầu đường
đang thi công.
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TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG:
Sai phạm ở cảng Cái Lân: Kiên quyết thu hồi đất (Tài nguyên và môi trường
27/9)
UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra các quyết định thu hồi đất đối với Công ty TNHH
Hoài Nam Quảng Ninh và Công ty TNHH Quốc tế Sao Bắc về hành vi lấn chiếm
đất, sử dụng đất sai mục đích, hết thời hạn thuê đất. Sai phạm đã rõ, nhưng doanh
nghiệp lại khởi kiện UBND tỉnh ra tòa.
Sử dụng đất sai mục đích thu tiền… tỷ
Được biết, ngày 24/11/2001 tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt quy hoạch tỷ lệ
1/2000 mở rộng Khu công nghiệp Cái Lân giai đoạn 2001 – 2015 và được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg ngày
12/10/1999 về quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010. Sau đó,
được cụ thể hóa bằng Quyết định số 885/QĐ/TTg ngày 12/8/2004 quy hoạch chi
tiết nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1) đến năm 2010 và định hướng đến năm
2020, trong đó định hướng các cảng khu vực Bãi Cháy bao gồm cảng tổng hợp
Cái Lân, cảng chuyên dụng của các nhà máy xi măng, cảng phụ khu công nghiệp
tàu thủy Cái Lân và cảng của KCN Cái Lân…
Do nhiều lý do nên cảng tổng hợp Cái Lân chưa được triển khai theo quy hoạch,
do đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã cho Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh và
Công ty TNHH Quốc tế Sao Bắc thuê lại gần 40.000m2 đất, theo diện ngắn hạn
để chứa nguyên liệu gỗ và sản xuất gỗ dăm.
Về Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh (Công ty Hoài Nam) đã được UBND
tỉnh Quảng Ninh cho thuê đất hơn 34.800m2, tại Quyết định số 229/QĐ-UBND
ngày 23/1/2008, thời hạn 50 năm. Trước đó, UBND tỉnh ra Quyết định số
3660/QĐ-UB ngày 14/10/2004 cho công ty này thuê hơn 14.700m2 để xây dựng
bến bốc gỗ tạm, thời hạn 5 năm (Đây là phần diện tích trước đó được quy hoạch
mở rộng cảng tổng hợp Cái Lân - PV). Trong quá trình sử dụng, Công ty Hoài
Nam đã tự ý chiếm lấn và đưa vào sử dụng hơn 6.100m2 đất để làm kho bãi,
xưởng sản xuất gỗ dăm nhưng không kê khai nộp tiền thuê đất.
Trong khi đó, Công ty TNHH Quốc tế Sao Bắc (Công ty Sao Bắc) được UBND
tỉnh Quảng Ninh cho thuê 35.900m2, tại Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày
1/7/2002, thời hạn 50 năm và Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 13/6/2003
diện tích hơn 18.250m2, thời gian sử dụng hàng năm, không xây dựng công trình,
tuân thủ quy định về cảnh quan môi trường, khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng sẽ
thu hồi không được bồi thường, tự tháo dỡ trả lại mặt bằng. Tuy vậy, diện tích sử
dụng thực của Công ty Sao Bắc lên tới 59.144m2, tức là trừ đi diện tích đất được
thuê, công ty này đã lấn chiếm thêm gần 5.000m2.
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Trong quá trình sử dụng đất, Công ty Sao Bắc đã tự ý cho nhiều doanh nghiệp
khác thuê lại mặt bằng để thu tiền, như Công ty TNHH Thương mại Dăm gỗ
Hoàng Long 7.000m2; Công ty CP 12-11 thuê 2 khu đất diện tích trên 17.300m2
đã thu về hàng tỷ đồng mà không thông báo cho chính quyền và không thực hiện
nghĩa vụ tài chính theo quy định. Ông Vũ Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.
Hạ Long cho biết: Doanh thu từ việc cho thuê đất doanh nghiệp tự thu, tự chi,
không báo cáo chính quyền là sai. Sử dụng đất sai mục đích, nên thu hồi là đúng
luật pháp quy định.
Kiên quyết thu hồi đất sai phạm
Để lập lại trật tự sử dụng sai mục đích đất tràn lan thời gian qua của 2 công ty
trên, ngày 11/2/2015 UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 456/QĐUBND về việc thu hồi 14.771m2 đất của Công ty Hoài Nam giao cho Trung tâm
Phát triển quỹ đất TP. Hạ Long quản lý; đồng thời, hơn 6.000m2 đất lấn chiếm
của Công ty Hoài Nam cũng được UBND tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số
843/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 để giao cho UBND TP. Hạ Long quản lý.
Đến nay, Công ty Hoài Nam đã chủ động bàn giao lại đất cho nhà nước quản lý,
nhưng lại có đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu hủy
Quyết định thu hồi đất số 456/QĐ-UBND và Quyết định 843/QĐ-UBND nhưng
Tòa án bác Đơn khởi kiện. Không đồng tình với Tòa án, vừa qua, Công ty Hoài
Nam lại gửi đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao đối với Bản án sơ thẩm số
02/2016/HCST ngày 6/5/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, vụ việc
đang được Tòa án tối cao thụ lý.
Tương tự như trên, sau khi UBND tỉnh Quảng Ninh ra 2 quyết định thu hồi đất,
Công ty Sao Bắc đã có Đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh để
yêu cầu hủy Quyết định thu hồi đất số 457/QĐ-UBND và Quyết định 842/QĐUBND, vụ việc đang được Tòa án thụ lý.
Ông Nguyễn Cao Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Quảng Ninh cho biết: Các
quyết định thu hồi đất là đúng pháp luật, 2 công ty đã gây khó dễ cho chính
quyền, lại còn kiện tỉnh ra tòa án, đây là việc làm rất đáng tiếc. Trong khi đó, ông
Vũ Hồng Sơn đã khẳng định với báo giới: Hai công ty trên đã chủ động bàn giao
đất lấn chiếm, đất hết thời hạn được thuê, nhưng không hiểu vì sao họ lại kiện
tỉnh ra tòa. Theo tìm hiểu của phóng viên, các doanh nghiệp trên muốn được tỉnh
cho thuê lại diện tích đã được thuê trước đây.
Đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Vũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng UBND
tỉnh khẳng định: Tỉnh cho 2 công ty thuê đất là đúng trình tự thủ tục pháp luật,
trong quá trình sử dụng đất, các công ty trên đã tự lý tôn tạo, cho thuê lại mặt
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bằng để thu lợi bất chính, sai mục đích sử dụng đất, nên tỉnh thu hồi lại đất là
đương nhiên.
Trước mắt, sẽ giao TP. Hạ Long và Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Hạ Long
quản lý. Ông Hợp cho biết thêm: 9 tháng đầu năm 2016, Quảng Ninh đã thu hồi
50 dự án chậm tiến độ và tỉnh đang rà soát lại nếu các dự án được phê duyệt
nhưng chậm triển khai, sẽ xem xét thu hồi.
XÃ HỘI:
Hành chính công ở Quảng Ninh: Giảm nhũng nhiễu, tăng hài lòng (Tài
nguyên và Môi trường 27/9)
Là địa phương đầu tiên của cả nước trong việc triển khai mô hình Trung tâm
Hành chính công, sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Hành chính công
tỉnh Quảng Ninh đã cho thấy nhiều hiệu quả của mô hình này, nhất là tạo đột phá
về công tác cải cách hành chính.
Bộ máy chính quyền thu nhỏ
Được thành lập từ ngày 28/6/2013, Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh
là một mô hình mới trong cả nước làm việc với phương châm: Công khai - Minh
bạch - Chính xác - Đúng pháp luật. Trung tâm Hành chính công tỉnh là đầu mối
và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết
thủ tục hành chính của các tổ chức, công dân theo quy định. Đồng thời, phối hợp
với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ có liên
quan đến hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Trung tâm Hành
chính công tỉnh là nơi giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình "một thẩm
định, một phê duyệt" theo đúng quy định. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính
được thực hiện bằng ứng dụng công nghệ thông tin trên môi trường mạng máy
tính.
Đến nay, có trên 1.000 thủ tục hành chính của 76 lĩnh vực (đạt 95% các thủ tục)
thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành đưa vào thực hiện tại Trung tâm
Hành chính công của tỉnh. Trung tâm có mô hình như một bộ máy chính quyền
tỉnh thu nhỏ, với đầy đủ các Sở, ban, ngành của địa phương và một số cơ quan
trực thuộc Trung ương, như Bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước… có đủ thẩm
quyền ký và đóng dấu cho các văn bản nằm trong phạm vi quản lý. Theo đó, mỗi
cơ quan cử từ 3 - 5 người, gồm Phó Giám đốc và các Trưởng - Phó phòng, đủ
thầm quyền giải quyết mọi thủ tục hành chính ngay tại trung tâm.
Theo ông Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Sở TN&MT Quảng Ninh, thực hiện
theo mô hình này, thủ tục hành chính được rà soát, cắt giảm tương đối hiệu quả.
Cụ thể, về ngành TN&MT cắt giảm trên trên 60%, trong đó, nhiều thủ tục hành
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chính được cặt giảm tới 70 - 80%; Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư giảm trên 70%
thời gian, lĩnh vực NN&PTNT giảm trên 50% thời gian…
Chẳng hạn như về thủ tục đo đạc, trước đây, tương đối rườm rà, chờ đợi cũng lâu
hơn, đi lại nhiều lần, còn bây giờ, nộp hồ sơ đầy đủ tại Trung tâm sẽ phiếu hẹn rõ
ràng ngày nhận kết quả. Còn khi đi lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
trước đây, người dân phải ghé bộ phận một cửa để lấy thông báo đóng thuế rồi
chạy qua kho bạc đề đóng tiền, sau đó, quay trở lại bộ phận một cửa để lấy giấy,
hiện nay tất cả đều được giải quyết ngay tại Trung tâm.
Giải quyết nhanh gọn, tránh nhũng nhiễu
Có mặt tại Trung tâm vào những ngày trung tuần tháng 9, chúng tôi đã được
“mục sở thị” hiệu quả của mô hình này, ở tất cả các khâu, đều có cán bộ trực tiếp
nhận và giải quyết hồ sơ. Tại khu vực tiếp nhận hồ sơ, có công khai quy trình các
loại hồ sơ và các bước để người dân, doanh nghiệp biết, hiểu hồ sơ mình sẽ được
giải quyết thế nào; đang ở bộ phận nào. Chia sẻ với chúng tôi, chị Vũ Thị Thanh
Hằng (Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết: “Mô hình này giúp chúng tôi vì không
phải chạy Sở này, ngành kia và sẽ biết hồ sơ của mình đang ở đâu, đi đường nào,
có phải bổ sung gì không, làm được không? Đồng thời, mô hình này sẽ tạo sự
minh bạch, tránh vòi vĩnh, nhũng nhiễu”.
Trong 7 tháng đầu năm 2016, Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp
hơn 40.000 lượt công dân; tiếp nhận 24.747 hồ sơ, có 97% hồ sơ được giải quyết
trước và đúng hạn; cắt giảm 40% thời gian giải quyết so với quy định. Trung tâm
Hành chính công cấp huyện tiếp hơn 180.000 lượt công dân, tiếp nhận 115.773
hồ sơ, có 97,6 % hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn. Qua khảo sát (trực
tuyến trên cổng thông tin, phiếu góp ý và hòm thư, đánh giá trực tiếp của người
dân tại hệ thống bình chọn), trên 98,3% người dân và doanh nghiệp hài lòng với
trung tâm.
Được biết, từ đầu tháng 9, Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh cung
cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với 70% thủ tục hành chính từ tỉnh đến
xã. Sử dụng chứng thư số giải quyết công việc và luân chuyển tài liệu giữa các
đơn vị với trên 90% văn bản hành chính trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị thực
hiện qua mạng Internet, trên 95% văn bản có sử dụng chữ ký số. Sử dụng chữ ký
số trong trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các Trung tâm Hành chính
công.
Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh
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