BÁO CÁO TỔNG QUAN BÁO CHÍ
(Bản tin sáng: Ngày 3 tháng 10 năm 2016)
ĐẦU TƯ:
Cận cảnh những dự án làm thay đổi diện mạo tỉnh Quảng Ninh (Diễn đàn
doanh nghiệp 2/10)
Cùng với những tiềm lực về cơ sở hạ tầng và thế mạnh phát triển du lịch, Quảng
Ninh đang được đánh giá là thị trường bất động sản mới nổi sôi động nhất miền
Bắc.
Có lẽ Quảng Ninh quá nổi tiếng với các tên tuổi lớn từng „làm mưa làm gió‟ một
thời như Tập đoàn Tuần Châu, BIM Group thì mới đây hàng loạt „ông lớn‟ đã có
cuộc đổ bộ vào thị trường đầy tiềm năng này.
Cuộc “đổ bộ” của các ông lớn
Không quá ưu ái khi kể đến Vingroup, là tập đoàn bất động sản hàng đầu
Vingroup đã không bỏ qua thị trường Quảng Ninh với hàng loạt dự án đã đầu tư
và đi vào hoạt động như: Tổ hợp Trung tâm thương mại Vincom Hạ Long đã
chính thức khai trương từ ngày 19/10/2014, cùng với đó là quần thể du lịch nghỉ
dưỡng 5 sao Vinpearl Hạ Long Bay Resort được khai trương vào ngày
31/10/2015, đánh dấu lần đầu Bắc tiến của thương hiệu Vinpearl.
Khu nghỉ dưỡng 5 sao trên biển đầu tiên tại khu vực phía Bắc của Vingroup được
giới chuyên gia đánh giá đã góp phần thay đổi tư duy chọn Hạ Long từ "tham
quan" sang "nghỉ dưỡng" của đông đảo khách du lịch.
Không chỉ vậy, vào tháng 03/2015, Vingroup đã chính thức khởi công Bệnh viện
Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long tại đường Lê Thánh Tông - trục đường huyết
mạch của trung tâm thành phố Hạ Long.
Đây là bệnh viện thứ 5 trong Hệ thống Y tế Vinmec được khởi công trên toàn
quốc, sau các Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec tại Hà Nội, Phú Quốc, Nha
Trang và TP. HCM, cùng chuỗi 2 Phòng khám Đa khoa Quốc tế vẫn kế thừa uy
tín và “chất lượng 5 sao” của hệ thống Y tế Vinmec. Cùng với đó là khu đô thị
lấn biển Vinhomes Hạ Long Bay quy mô gần 70ha.
Sau Vingroup, không thể không kể đến Sun Group – Tập đoàn bất động sản với
hàng loạt dự án nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Đà Nẵng, Phú Quốc, Sapa... cũng góp mặt
tại Quảng Ninh với các dự án tầm cỡ ở như: Cảng hàng không Vân Đồn có tổng
mức đầu tư lên tới 7.500 tỷ đồng, dự án quần thể du lịch - nghỉ dưỡng khoáng
nóng cao cấp Quang Hanh, cáp treo ngắm vịnh Hạ Long và đặc biệt là dự án
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công viên giải trí lớn nhất Quảng Ninh từ trước tới nay - Sun World Ha Long
Park với tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng.
Sun World Ha Long Park được xây dựng theo mô hình công viên Disneyland
(Hồng Kông) bao gồm các hạng mục nghỉ dưỡng, du lịch, giải trí ấn tượng như:
Công viên nước, khu làng ven biển, vòng quay lớn nhất thế giới Sun Wheel tọa
lạc trên đỉnh đồi Ba Đèo... Với quy mô đẳng cấp quốc tế, Sun World Ha Long
Park đi vào hoạt động chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn, tạo dấu ấn mạnh mẽ,
hấp dẫn dòng khách du lịch chất lượng cao đến với Quảng Ninh.
Một tên tuổi khá mới mẻ trên thị trường bất động sản là HD Mon cũng đã tấn
công thị trường bất động sản Quảng Ninh với dự án Khu đô thị mới hiện đại phía
đông Hòn Cặp Bè – Hạ Long. Đây là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trung tâm
thương mại và văn phòng cho thuê có tổng diện tích khu đất 178.900m2 với tổng
mức đầu tư 3.900 tỷ đồng. Dự kiến khi hoàn thành vào năm 2018, dự án sẽ cung
cấp ra thị trường 426 căn biệt thự, liền kề, 2 tòa nhà hỗn hợp dịch vụ và chung cư
35 tầng.
Mới đây, Tập đoàn FLC đã chính thức khởi công dự án quần thể du lịch nghỉ
dưỡng FLC Hạ Long với tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng. Chủ đầu tư cam kết
trong tháng 12 năm nay, hạng mục Trung tâm hội nghị quốc tế với sức chứa
1.500 chỗ sẽ được khánh thành. Đến tháng 5/2017, khách sạn cao 15 tầng cùng
khu resort với tổng cộng hơn 1.000 phòng sẽ được hoàn thiện. Ngay sau đó, toàn
bộ quần thể dự án sẽ được khánh thành và đưa vào hoạt động.
Một dự án khác là Khu đô thị đảo Hoàng Tân của Tập đoàn Hạnh Phúc (Đài
Loan) với tổng mức đầu tư lên tới 1 tỷ USD cũng được khởi công. Hay một dự án
đầy tham vọng là Khu vực phức hợp sân golf và casino do liên doanh Tuần Châu
và ISC Corp (Mỹ) với định hướng phát triển khu vui chơi giải trí lên tới 7,5 tỷ
USD cũng đã được vạch ra.
Cơ hội cho các nhà đầu tư nhạy bén
Theo thông kê từ UBND tỉnh Quảng Ninh, tính từ cuối năm 2013 tới nay, Quảng
Ninh đã thu hút hơn 100 dự án với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 5 tỷ USD. Mới
đây, tỉnh cũng đã thông qua danh mục dự án kêu gọi các nhà đầu tư giai đoạn từ
nay đến 2020, phần lớn là các dự án hạ tầng như giao thông, bến cảng, bất động
sản du lịch, giải trí...
Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc
HD Mon cho rằng, Quảng Ninh là mảnh đất có nhiều tiềm năng cho các nhà đầu
tư. Các thế mạnh dễ thấy của địa bàn này là cảnh quan du lịch và giao thông
thuận tiện.
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Bằng chứng là tuyến đường cao tốc 5B nối Hà Nội - Hải Phòng được hoàn thành
khiến thời gian di chuyển từ các tỉnh đến Quảng Ninh được rút ngắn rất nhiều.
Dự kiến chỉ đầu năm 2017, đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và đường cao
tốc Hà Nội - Hải Phòng kết nối, du khách chỉ mất từ 1-1,5 tiếng là đã đến Hạ
Long.
“Bên cạnh đó, với gần 8 triệu lượt khách/năm đến với Hạ Long, mức tăng trưởng
bình quân 10%, trong đó riêng 6 tháng đầu năm 2016, Quảng Ninh ước đón hơn
5,4 triệu lượt khách, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2015; GDP của Quảng Ninh
cũng luôn đứng trong top 5 tỉnh phát triển nhất về kinh tế xã hội của Việt Nam và
đứng thứ nhất trong Vùng Đồng bằng sông Hồng về chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh. Ngoài ra, cũng nhờ có sự phát triển mạnh về công nghiệp than, khoáng
sản... đã thu hút một lượng lớn dân tứ xứ về mưu sinh, đẩy mật độ dân số Quảng
Ninh tăng đáng kể. Đây chính là những yếu tố rất quan trọng với những nhà đầu
tư bất động sản” – ông Tuấn khẳng định.
Ở khía cạnh khác, ông Adam Hải – Tổng Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản
Trueland cho rằng, các nhà đầu tư lớn và nhạy bén đã nhanh chóng nhận ra tiềm
năng bất động sản tại Quảng Ninh, đặc biệt là Hạ Long.
“Những làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào Quảng Ninh đã báo hiệu một thị trường bất
động sản sôi động, quy mô với định hướng rất rõ ràng. Hy vọng các nhà đầu tư sẽ
có thêm nhiều sự lựa chọn và cũng là “liều thuốc” giảm nhiệt cho các địa phương
vốn có tình hình bất động sản đang quá nóng. Đây cũng sẽ là động lực thúc đẩy
Quảng Ninh bứt phá trên chặng đường phát triển” – ông Hải khẳng định.
XÃ HỘI:
Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy quần chúng năm 2016 (CAND 2/10)
Sáng 2-10, tại quảng trường 30/4, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng
Ninh, Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa
cháy quần chúng năm 2016.
Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh
sát PCCC (4/10/1961 - 4/10/2016). Đồng thời, tổ chức huấn luyện, tập luyện, rèn
luyện nâng cao thể chất, trình độ, kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ, khả năng chữa
cháy của lực lượng PCCC quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC.
Tham dự hội thao có 22 đoàn, gồm 242 vận động viên. Hội thao gồm các nội
dung thi: chạy 100 m vượt chướng ngại vật, sử dụng bình bột chữa cháy khay
xăng, chạy tiếp sức 4x100 m vượt chướng ngại vật, cứu tài sản, chữa cháy, đội
hình 2 lăng B triển khai từ xe chữa cháy phun nước hộp tiêu điểm.
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Đối với lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng của các địa phương: Cá nhân thi chạy
100 m cứu tài sản, sử dụng bình bột chữa cháy khay xăng. Đồng đội thi chạy tiếp
sức 4x100 m vượt chướng ngại vật, cứu tài sản, chữa cháy. Đối với lực lượng
PCCC chuyên ngành: Cá nhân thi chạy 100 m cứu tài sản, sử dụng bình bột chữa
cháy khay xăng. Đồng đội thi đội hình 2 lăng B triển khai từ xe chữa cháy phun
nước vào hộp tiêu điểm. Các vận động viên, các đoàn hoàn thành xuất sắc các
phần thi.
Kết quả, lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng của các địa phương: giải nhất: huyện
Hải Hà, giải nhì huyện Tiên Yên, giải ba huyện Ba Chẽ. Lực lượng PCCC
chuyên ngành: giải nhất Cảng dầu B12, giải nhì Trung tâm cấp cứu mỏ
Vinacomin, giải ba Xí nghiệp kho vận xăng dầu K130. Cảnh sát PCCC tỉnh
Quảng Ninh tặng cờ lưu niệm cho các vận động viên, đội tham gia hội thao.
Hơn 600 người dân xã đảo ở Móng Cái được khám chữa bệnh miễn phí (Đài
PTTH QN 2/10)
Trong 2 ngày 1 và 2/10, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khám
lưu động, tư vấn điều trị bệnh miễn phí cho nhân dân 02 xã đảo Vĩnh Thực và
Vĩnh Trung thuộc thành phố Móng Cái.
Hơn 20 y, bác sĩ đến từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh đã tích cực tiến hành
khám chữa bệnh ở một số nội dung: Nội khoa tổng quát; Ngoại khoa; Răng hàm
mặt, Tai mũi họng; Siêu âm điện tim; Xét nghiệm; Khám tầm soát sàng lọc một
số bệnh lý Phụ khoa, sản khoa; Khám nhi; Tư vấn điều trị… cho nhân dân thuộc
2 xã đảo của thành phố Móng Cái. Đã có hơn 600 lượt người dân đến khám bệnh.
Hoạt động tổ chức khám lưu động cho nhân dân là hoạt động định kỳ 1 quý 1 lần
của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, qua đó nhằm giảm bớt khó khăn trong
khám và điều trị bệnh cho các bệnh nhân vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo.
Đồng thời, hoạt động còn đảm bảo yêu cầu khám, chữa bệnh chất lượng, hiệu
quả; tăng cường công tác tư vấn, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, hướng dẫn sử
dụng các loại thuốc đến với người dân vùng khó khăn.
Lao động “chui” vỡ mộng nơi đất khách (Pháp luật VN 3/10)
Không có công ăn việc làm ổn định, gia cảnh nghèo đói cộng với sự thiếu hiểu
biết, khiến nhiều lao động trên địa bàn huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã liều
mình khăn gói theo kẻ xấu vượt biên trái phép sang Trung Quốc với giấc mộng
đổi đời nơi “miền đất hứa”. Vì sự ảo tưởng của sự giàu sang nên đã khiến không
ít người lao động đi làm ăn “chui” gặp phải những khó khăn, trở ngại như đau
ốm, bệnh tật, hoặc bị bóc lột sức lao động ở xứ người…
Vỡ mộng từ “miền đất hứa”
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Huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) có rất nhiều xã giáp với Trung Quốc như: Vô
Ngại, Tình Húc, Lục Hồn, Hoành Mô, Đồng Tâm và Đồng Văn. Chính vì vậy
nên cũng có rất nhiều người sang Trung Quốc làm ăn bằng các mánh khóe khác
nhau, để rồi phất lên giàu có nhanh chóng, nhưng cũng có không ít người trở về
quê hương trắng tay, thậm chí còn bị ngược đãi, bị bóc lột sức lao động, đánh
đập…
Một trong những trường hợp bị đánh đập tàn nhẫn là anh Lô Đức Kim thôn Bản
Chuồng, xã Lục Hồn (Bình Liêu). Kể lại sự việc vượt biên trái phép của mình,
anh Kim cho biết: “Thấy mọi người đi lao động “chui” về quê được nhiều tiền
nên tôi cùng mọi người tập trung rồi đi theo đường mòn xuyên qua rừng, lội qua
suối để tránh bị lực lượng biên phòng và các ngành chức năng phát hiện. Chúng
tôi vượt qua suối, sang bên kia là đã có ô tô họ đón và chờ sẵn ở đấy rồi. Chúng
tôi đi khoảng vài trăm cây số thì vào trong nội thành Trung Quốc. Từ đây chúng
tôi mới được đưa đi đến những địa điểm để làm việc.
Tôi được giao làm lọ nhựa cho một công ty tư nhân tại tỉnh Quảng Châu (Trung
Quốc). Do tiền lương thấp, tôi lại được mọi người cùng làm giới thiệu vào làm
cho một công ty khác tiền lương cao hơn. Trong thời gian đầu tôi bị chuyển đi 4
lần với rất nhiều chỗ làm việc khác nhau”.
Theo lời anh Kim, trong quá trình làm việc, đã có một số người lạ làm cùng bảo
phải chuyển ra ngoài ở một vài hôm để tránh bị công an Trung Quốc bắt. Do
nghe theo lời người lạ nên sau khi chuyển ra ra ngoài, anh Kim đã bị ba người
Việt Nam tuổi đời ngoài 30 bắt giam giữ. Những người này họ đều sử dụng ma
túy. Trong 8 ngày bị bắt, anh Kim đã bị các đối tượng này đánh vào xương sống,
đùi, ngực, bụng…
Anh Kim còn bị chúng dùng bột đỏ pha với nước, trộn với tiết gà tưới lên người.
Sau đó chúng còn chụp ảnh, bắt anh Kim gửi qua mạng. Chúng khống chế anh
Kim, bắt anh gọi điện về cho gia đình, đòi 3 vạn tiền (tương đương với 100 triệu
tiền Việt Nam) để chuộc. Sau nhiều lần đòi tiền chuộc chúng hạ xuống còn 70
triệu đồng. Do chúng lơ là trong việc cai quản nên anh Kim và một chị nữa quê ở
Bắc Ninh đã nhân cơ hội bỏ trốn. Sau 3 ngày bỏ trốn anh Kim mới về đến Việt
Nam.
Anh Hoàng Tiến Bảy ở thôn Chang Nà, xã Tình Húc cũng đi làm thuê hơn một
năm bên Trung Quốc nhưng khi trở về thì lại trắng tay do bị bóc lột rồi bị Công
an bắt giữ. Anh Bảy cho biết: “Đang học dở lớp 11, do hoàn cảnh khó khăn nên
tôi bỏ học xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Mức lương khởi điểm
tôi làm tại đấy là 2.300NDT/tháng. Tuy nhiên, kể từ tháng thứ 2 trở đi thì tôi
không nhận được xu nào. Khi hỏi lý do họ bảo bị trừ vào tiền xe đưa đón. Anh
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Bảy bức xúc đến gặp Công an Trung Quốc giải trình thì bị bắt và giam giữ 2
tháng. Đến ngày 22/6/2016, anh được lực lượng Công an Trung Quốc trao trả về
địa phương.
Cần thắt chặt công tác kiểm soát lao động “chui”
Chị Lục Thị Sịn (chị dâu anh Bẩy) xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê
từ đầu tháng 3/2016, đến nay vẫn chưa trở về với gia đình vì không có tiền. Hai
đứa con nhỏ của chị phải nhờ ông bà nội nuôi. Khi được hỏi về tình hình của chị
Sịn, bà Trần Thị Hoàng – mẹ chồng chị Sịn rưng rưng nước mắt giãi bày: “Công
việc nhà nông đã nhiều, giờ vợ chồng chúng nó lại đi làm thuê, đến nay chưa về,
để lại 2 đứa con nhỏ cho 2 vợ chồng già tôi chăm sóc. Hôm nọ, mẹ chúng nó gọi
về, khóc rưng rức bảo muốn về nhà lắm nhưng không có tiền để về, giờ phải làm
đến tháng 9 mới đủ tiền về. Nhưng không biết liệu rồi đến lúc đấy có về được
không? Trước kia, tôi đã bảo chúng nó là chịu khó làm ăn, cứ ở Việt Nam mà
làm, nhưng chúng nó vẫn nhất quyết đi, giờ có khóc tôi cũng chẳng biết làm thế
nào cả”.
Bình Liêu là huyện biên giới rất phức tạp nên thời gian qua các lực lượng Công
an, Quân sự, Biên phòng đã phối hợp rất chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể
trong các thôn xã, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác xuất nhập
cảnh, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý nhân khẩu…, cho người dân. Bên
cạnh đó, các cán bộ địa phương cũng đã đến từng nhà phân tích về việc trốn chui
sang Trung Quốc đi làm là vi phạm pháp luật. Nhưng vì các thủ đoạn của tội
phạm đưa lao động ra nước ngoài ngày càng tinh vi, họ móc nối với nhau để vượt
biên nên rất khó ngăn chặn. Ở khu vực biên giới có nhiều lối mòn qua lại nên
công tác kiểm soát tình trạng lao động chui sang Trung Quốc làm thuê gặp rất
nhiều khó khăn.
Theo như tìm hiểu của chúng tôi, đa phần các lao động đi làm “chui” này đều rơi
vào những gia đình là con em người dân tộc. Việc trốn chui sang Trung Quốc lao
động, chưa hề được hương dân về kỹ năng, không có kiến thức về an toàn lao
động, không có bảo hiểm, bảo hộ cần thiết mà chỉ thỏa thuận băng miệng chứ
chưa có văn bản pháp luật nào chứng nhận. Đa phần những người lao động
“chui” đều có trình độ lao động thấp, họ phải làm việc chân tay, quần quật 12 đến
14 tiếng/ngày. Do thiếu hiểu biết nên đa phần lao động “chui” đều bị ông chủ
ngược đãi hoặc đánh đập.
Để hạn chế và chấm dứt tình trạng này, các lực lượng chức năng tiếp tục tuyên
truyền phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý số người xuất nhập cảnh trái
phép, đấu tranh triệt phá, bóc gỡ, xử lý các đối tượng, các tổ chức đưa đón người
xuất cảnh trái phép qua biên giới, tăng cường tuyên truyền qua 3 văn kiện pháp lý
biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc: Nghị định thư phân giới cắm
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mốc, hiệp định về quy chế quản lý biên giới, hiệp định về cửa khẩu và quy chế
quản lý cửa khẩu…
Trung tá Lý Đức Hoàn – Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Bình Liêu cho
biết: “Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng lao động xuất cảnh trái phép sang
Trung Quốc làm thuê là do nhận thức, hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn
chế, một số khác có người thân lấy chồng bên đấy giới thiệu. Từ năm 2015 đến
nay, trên địa bàn huyện Bình Liêu có 294 trường hợp xuất cảnh trái phép đi
Trung Quốc làm thuê. Trong đó có 58 trường hợp bị bắt giữ và đẩy đuổi về Việt
Nam”.
Theo Trung tá Lý Đức Hoàn, việc này lực lượng Công an huyện cũng đang tăng
cường, thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô và các
lực lượng quản lý trên tuyến biên giới nhằm thắt chặt công tác quản lý hoạt động
xuất nhập cảnh qua biên giới. Hiện Công an đang kết hợp tổ chức công tác tuần
tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lỗi mở trên tuyến biên giới, kịp thời phát
hiện các trường hợp có dấu hiệu xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để ngăn
chặn, xử lý.
PHÁP LUẬT:

Tạm giữ 4 sà lan chở 3.000 tấn than không rõ nguồn gốc (Thanh niên 3/10)
Khoảng 16 giờ ngày 2.10, khi đang tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Quảng
Ninh, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu
đẩy cùng 4 sà lan chở than đang hành trình có biểu hiện nghi vấn.
Tiến hành kiểm tra, cảnh sát biển xác định tàu đẩy HD-2265 thuộc Công ty
TNHH vận tải Sơn Hải, có trụ sở tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương (trên tàu có
6 thuyền viên, do Lương Văn Cường, 31 tuổi, ở xã Đông Hưng, H.Tiên Lãng,
TP.Hải Phòng làm thuyền trưởng) đang đẩy 4 sà lan chở trên 3.000 tấn than cám.
Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Cường không xuất trình được các loại hóa
đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số than trên 4 sà lan, cả 6 thuyền
viên cũng không có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết
định tạm giữ, đưa các phương tiện và số than kể trên về khu vực bến Gót (H.Cát
Hải, TP.Hải Phòng) để tiếp tục điều tra.
Quảng Ninh: Tập trung đấu tranh chống tội phạm (Thương hiệu và công
luận 2/10)
Công an tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh
chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực
phẩm (từ 15/8/2016 – 15/10/2016).
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Theo đó, các tuyến mục tiêu trọng điểm đợt đấu tranh là trong địa bàn tỉnh,
QL18, QL10, các cửa khẩu các điểm thông quan và các tuyến QL18 đi qua như
Móng Cái, TP. Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí, TX. Quảng Yên, huyện Hải Hà,
Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu.
Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, các đơn vị nghiệp vụ thuộc
Công an tỉnh và công an các địa phương trong tỉnh kịp thời phát hiện đấu tranh,
ngăn chặn các loại tội phạm hoạt động trên tuyến, đặc biệt là hành vi vi phạm
pháp luật về tài nguyên, môi trường và an toàn thực phẩm; tập trung, tuyên
truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tố giác các ổ nhóm tội phạm hoạt
động trên địa bàn trọng điểm.
Tăng cường hoạt động kiểm tra hàng hóa vận chuyển trên các phương tiện, đặc
biệt là phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách để kịp thời phát hiện những
hàng hóa nhập lậu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ rằng, tiêu hủy
ngăn chặn những sản phẩm hàng hóa kém chất lượng có nguy cơ gây độc hại.
Trọng tâm nhằm vào 4 lĩnh vực, bao 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.
Ngoài ra, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ 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 tình hình an ninh
trật tự trên địa bàn.
Đây là đợt cao điểm nằm trong kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn trật
tự trên địa bàn tỉnh.
Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh
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