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Trang chủ › Thời sự trong nước
Bí quyết ngăn ngừa đổ
mồ hôi chân hiệu quả

11/11/2012 22:45

Mặc dù người dân và doanh nghiệp thiếu đất sản xuất nhưng
nhiều địa phương đã cho nước ngoài thuê đất trồng rừng với
giá rẻ mạt
Báo cáo tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, Bộ Tài nguyên và Môi
Đổ xô ủi đất, cưa
thông trái phép
Luật hóa cá cược thể thao
để tăng thu
Cần xóa bỏ khuôn mẫu nữ
yếu hơn nam trong Bộ
Luật Lao động

trường cho biết hiện còn 8 tỉnh cho nước ngoài thuê hơn 19.000 ha

Bốc hỏa, mồ hôi nhiều đầu mặt ở
tuổi tiền mãn kinh
mohoinhieu.vn tài trợ thông tin

Phước.
Nghịch lý
Năm 1995, Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn (gọi tắt là QPFL,
trụ sở ở TP Quy Nhơn) được UBND tỉnh Bình Định cấp phép hoạt
giá chỉ... 21 đồng/m2/năm.
Đến nay, QPFL đã triển khai trồng rừng trên tổng diện tích 9.762 ha

Sẽ thí điểm bỏ chủ quản
trong giáo dục đại học

Kinh nghiệm hay ngăn ngừa bệnh ra
mồ hôi nhiều

đất trồng rừng, trong đó nổi bật là Bình Định, Quảng Nam và Bình

động và cho thuê 10.000 ha đất để trồng rừng, thời hạn 35 năm với
Xử phạt 2 tàu nước ngoài,
bán đấu giá 5 triệu lít dầu

Giúp làm giảm đổ mồ hôi
nhiều, không còn nỗi lo ẩm
ướt, mùi khó chịu mỗi khi đi
giày

tại 8 huyện trong tỉnh, cây trồng chủ yếu là keo và bạch đàn. Sau 7
năm triển khai (từ năm 2002), mỗi năm, QPFL khai thác và trồng
mới khoảng hơn 1.000 ha rừng. Trong khi đó, tại tỉnh này vẫn còn

Tự tin chém tiếng anh
như gió sau 5 tháng học
online
1099K
Chinh
phục
khả năng giao
tiếp tiếng Anh đáng mơ ước
trong vòng 5 tháng với khóa
học...

Nói Tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ
trong 5 tháng với 1,099,000VND
Từ mất gốc đến thành thạo giao
tiếp Tiếng Anh chỉ 1,099,000đ
EDUMALL tài trợ thông tin

không ít người dân đang thiếu đất canh tác, dẫn đến xung đột lợi ích
giữa người dân nơi có dự án trồng rừng và QPFL trong thời gian qua.
Công đoàn | Lịch phát sóng

“Bao đời nay, chúng tôi sống nhờ vào rừng. Vậy mà mấy năm gần
đây, đụng chỗ nào chính quyền cũng nói là đất dự án trồng rừng của
QPFL. Cứ như thế thì đời con cháu chúng tôi lấy gì mà sống?” - ông
Nguyễn Văn Tạo (ngụ xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân) bức xúc.

Không để kẻ xấu lôi kéo, kích
động, lợi dụng
Xe tải ủi bay 30 mét
dải phân cách, người
đi đường bỏ chạy tán
loạn
Tiêu điểm: Học sinh
có được nghỉ hè
đúng nghĩa?
Tiêu điểm: Cúm
A(H1N1) nguy hiểm
thế nào?

Thiếu đất sản xuất, người dân huyện Tây Giang - Quảng Nam phá rừng lấy

gỗ để bán. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Một nghịch lý nữa là trong khi tỉnh Bình Định “hào phóng” cho doanh
nghiệp nước ngoài thuê gần 10.000 ha đất trồng rừng với giá chỉ 21
đồng/m2/năm thì nhiều doanh nghiệp tại tỉnh này lại phải “khăn gói”

Cách đẩy lùi huyết áp thấp
đã được kiểm chứng hiệu quả

ra nước ngoài… thuê đất trồng rừng. Điển hình, trong gần 10 năm
qua, 2 doanh nghiệp lớn ở Bình Định là Công ty Dược trang thiết bị y
tế Bình Định và Tổng Công ty Sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập
khẩu Bình Định đã sang Lào thuê hơn 10.000 ha đất để trồng rừng.

Chấm dứt chuỗi ngày mệt
mỏi vì huyết áp thấp, tụt
huyết áp

Thuê đất để... bán
Sau khi được ông Nguyễn Huy Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình
Phước, ký văn bản thuận quy hoạch đất lâm nghiệp vào ngày 8-11-

Phương pháp hiệu quả giúp
đẩy lùi bệnh huyết áp thấp

2006 cho Công ty TNHH Tehlim Engineering & Construction (Hàn
Quốc) đầu tư, đến ngày 8-12-2006, ông Phạm Văn Tòng, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh, ký cấp giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất cho
công ty trên đăng ký kinh doanh với tên của doanh nghiệp tại Việt

Giải pháp tốt cho bệnh
huyết áp thấp, mệt mỏi lâu
ngày

Nam là Công ty TNHH Vina Phygen (Công ty Vina Phygen, 100%
vốn Hàn Quốc), vốn điều lệ 48 tỉ đồng, người đại diện theo pháp luật
là giám đốc Lee Jun Hee (quốc tịch Hàn Quốc).

Suy nhược cơ thể, mệt mỏi,
thiếu máu sau sinh

Ngày 6-7-2007, ông Phạm Văn Tòng ký quyết định phê duyệt
phương án sử dụng đất lâm nghiệp tại tiểu khu 199 và 205 thuộc
Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Nai cho Công ty Vina Phygen thực

huyetapthap.vn tài trợ thông tin

hiện dự án trồng cây xoan chịu hạn với tổng diện tích là 966 ha đất ở
xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng. Theo đó, trồng 754,66 ha cây xoan
chịu hạn và phải có trách nhiệm bảo vệ 196 ha rừng/966 ha được
cấp. Tháng 6-2008, UBND tỉnh Bình Phước ban hành quyết định thu
hồi 671 ha tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Nai và cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất (671 ha) cho Công ty Vina Phygen

Sự thật đằng sau câu
chuyện của bà lão 80 đẩy lùi
bệnh mắt

thuê với thời hạn
30 năm.
Thế nhưng, khi chưa có các quyết định trên, ngay từ năm 2006,

Cách chọn viên Bổ Mắt tốt
cho người trung và cao tuổi

Công ty Vina Phygen đã thu hồi đất của hơn 103 hộ dân đang canh
tác trên diện tích 196 ha nhưng đền bù không thỏa đáng. Điều đáng
nói là sau khi thu đất, Công ty Vina Phygen không thực hiện dự án
mà rao bán với giá 12 tỉ đồng (671 ha). Thấy quá rẻ, những “cò” đất

Sao phải "mổ đục thủy tinh
thể" khi thị lực có thể hồi
phục?

đã bắt mối bán cho Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú (trụ sở tại
thị xã Đồng Xoài - Bình Phước) với giá 15 tỉ đồng, sau đó tăng lên
đến
39 tỉ đồng.

Không khó để cải thiện Vẩn
đục dịch kính, ruồi bay trước
mắt

Ngay sau khi phát hiện Công ty Vina Phygen bán đất dự án, tháng 22012, Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo thu hồi đất đã cho Công ty Vina
Phygen thuê nhưng các cơ quan chức năng vẫn không thực hiện.

Chặn đứng "Đục thuỷ tinh
thể" ở mắt chỉ sau 3 tháng

Ngày 22-6, Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước đã giao công an tỉnh xin
ý kiến của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống
tham nhũng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn
Khánh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, cho biết đến nay,
Công ty Vina Phygen vẫn khẳng định đang tiếp tục triển khai dự án.
“Sau khi có bản hợp đồng đã công chứng giữa Công ty Vina Phygen
với Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú, cơ quan chức năng đã mời
đại diện doanh nghiệp này đến làm việc thì họ khẳng định chỉ bán
cây trồng trên diện tích đất thuê chứ không bán dự án” - ông Khánh
nói.
Theo ông Khánh, hiện hợp đồng giữa 2 doanh nghiệp trên đã được
rút lại và Công ty Vina Phygen đang tiếp tục trồng cao su. Sau này,
nếu phát hiện có việc sang nhượng dự án thì UBND tỉnh sẽ thu hồi
số diện tích đất đã cho Công ty Vina Phygen thuê để giao lại cho

thoaihoadiemvang.vn tài trợ thông tin

Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé quản lý.
Cho không
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, ngày 10-7-2008,
UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty
TNHH Innov Green (Hồng Kông) về việc đăng ký thành lập Công ty
TNHH một thành viên Innov Green Quảng Nam để thực hiện dự án
trồng rừng nguyên liệu tại 9 huyện: Đông Giang, Tây Giang, Nam
Giang, Phước Sơn, Quế Sơn, Hiệp Đức, Nam Trà My, Bắc Trà My và
Tiên Phước. Diện tích đất dự kiến sử dụng là 30.000 ha, trong đó có
20.000 ha thuê đất để công ty tự trồng và 10.000 ha hợp tác với
người dân để trồng, thời gian thực hiện là 50 năm.
Theo hợp đồng giữa nhà đầu tư với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Quảng Nam, giá thuê đất chỉ là 2,75 đồng/m2/năm. Ông Dương Chí
Công, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, cho
biết sau khi có sự phản ánh của dư luận, tháng 8-2010, UBND tỉnh
đã yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Innov Green Quảng Nam
dừng việc triển khai trồng rừng trên diện tích mà UBND tỉnh đã cấp.
Hiện nay, UBND tỉnh đã giao các cơ quan chức năng làm thủ tục để
thu hồi lại đất cho công ty nước ngoài này thuê. “30.000 ha chỉ là
diện tích đất dự kiến của dự án. Thực chất, từ cuối năm 2009 và đầu
năm 2010, UBND tỉnh Quảng Nam mới hoàn thành thủ tục cấp
1.002 ha đất tại 4 xã của huyện Tây Giang cho Công ty TNHH một
thành viên Innov Green Quảng Nam” - ông Công giải thích.
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lê quang minh 07:00 Ngày 01/01/1970

0

Nếu thật sự có chuyện cho thuê đất rừng giá 21VND/m2 thì tôi xin đăng kí sẳn sàng
thuê với giá 210VND/m2. ...

Hoàng Phương 07:00 Ngày 01/01/1970

1

Cho thuê giá bèo nhưng thât ra không hề bèo, vì muốn được thuê phải vận động xin xỏ
cực kỳ tốn kém.

Dã Quỳ 07:00 Ngày 01/01/1970

2

Đó là giá thuê đất trồng rừng thể hiện trên chứng từ. Còn thực tế?

Navie Phạm 07:00 Ngày 01/01/1970

2

21 đồng/m2/năm! 2,75 đồng/m2/năm! Những con số thật là bất ngờ và phi lý! Dân
không có đất sản xuất, mất nguồn sống. Doanh nghiệp Việt phải đi thuê ở nước ngoài...
Tự nhiên có cảm giác ta đang dần mất nước. Câu hỏi là tại sao người ta vẫn cầm bút ký
được?

Bùi Tuấn Chung 07:00 Ngày 01/01/1970
Đất đai Tổ quốc phải gìn giữ bằng xương máu, không phải để các người bán rẻ.

1

0

justin 07:00 Ngày 01/01/1970
Mấy vị quan chức ký quyết định cho thuê đất là có định hướng cả đấy bởi con mấy vị
ấy đang đi học ở nước ngoài để sau này về phục vụ tổ quốc ? Có cái nhìn tương lai tốt
thế thì phải nêu gương điển hình mới phải chứ. Báo chí mà phanh phui mấy vụ này thì
mấy vị lại nghỉ họp đi nước ngoài chữa bệnh là không có ai đi họp đâu đấy.

1

Lê An 07:00 Ngày 01/01/1970
Giá 2,75đồng/m2/năm là giá báo cáo sổ sách cho các cấp . Còn giá thực chất thì chỉ có
2 ta biết thôi !

0

Hu Tu 07:00 Ngày 01/01/1970
Rừng là nơi an nguy về an ninh quốc phòng, cứ nhắm mắt mà cho nước ngoài thuê.

2

Mr Bin 07:00 Ngày 01/01/1970
Đối với Dự án trồng rừng của QPFL tại Bình Định, xin thưa với bạn đọc và Quý tòa soạn
rằng: Dự án khởi động từ 1995, ngày đó đất mà Nhà nước ta cho Nhật thuê hoàn toàn
là đất trống, tọa lạc ở nhưng xa xôi, hẻo lánh, dân không sản xuất được vì điều kiện đất
xấu và không có đường. Thậm chí, khi QPFL khởi động dự án, nhiều người dân còn có
những lời mỉa mai là "bọn Nhật điên hay sao mà đem cây trồng trên núi; Nó trồng thế
lấy máy bay mà chuyển về; Chắc nó trồng vì mục đích môi trường..." Sau hơn chục
năm sản xuất và kinh doanh, khoảng 3 năm trở lại đây, giá gỗ bắt đầu lên cao, đường
xá đã được QPFL mở khá thuận tiện... nên nhiều người dân không cưỡng nổi lòng tham
đã lấn chiếm đất và rừng của QPFL. Chúng ta hãy xa hơn và vì cục diện chung của
Quốc gia, Nhật họ đã đầu tư rất nhiều dự án trên cả nước, làm lợi cho đất nước ta rất
nhiều. Hơn thế nữa, chính QPFL đã tạo nền móng cho ngành trồng của Bình Định phát
triển như ngày hôm nay? Do đó, mỗi khi phát biểu hay viết bài chúng ta nên suy xét
trên bình diện chung chứ không chỉ vì mục đích cá nhân như bài viết này.

1

le tri 07:00 Ngày 01/01/1970
Trồng rừng gì, ai rảnh lên Bù Đốp coi, người Đài Loan, Trung Quốc thuê đất trồng ổi,
mít quá trời. Sợ trái cây nhập từ TQ, ai ngờ được trồng ngay tại VN theo công nghệ TQ.

0

Duy Linh 07:00 Ngày 01/01/1970
Có lẽ giá đó là con số lẻ để làm bản "hợp đồng chính", còn số chẵn sau khi đã cắt đi số
lẻ trong "hợp đồng chính" nó nằm trong bản "hợp đồng phụ".

Xem thêm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

(NLĐO)- Tại buổi giao ban báo chí
chiều 12-6, đại diện Công an TP Hà Nội
khẳng định những hành vi gây rối trật
tự công cộng, hủy hoại tài sản, chống
người thi hành công vụ đều bị xử lý
nghiêm minh trước pháp luật.

13/06/2018 | 00:31

(NLĐO) – Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với đài ABC
News, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Triều Tiên sẽ
thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa.

12/06/2018 | 23:43

(NLĐO) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên máy
bay rời khỏi Singapore sau hội nghị thượng đỉnh hôm 12-6.

12/06/2018 | 21:33

(NLĐO) - Theo công bố mới nhất của Liên đoàn quyền Anh
thế giới, Trần Văn Thảo đã lọt vào top 40 các tay đấm mạnh
trên thế giới.

12/06/2018 | 20:27

(NLĐO) - Lục Tiểu Linh Đồng, nổi tiếng với vai "Tôn Ngộ
Không" trong bộ phim "Tây Du Ký" năm 1986, ngày 12-6
đăng tải loạt ảnh trên mạng xã hội đánh dấu kỷ niệm 30 năm
kết hôn cùng vợ Vu Hồng.

12/06/2018 | 20:13

(NLĐO) - Một người đàn ông và 4 đứa trẻ thiệt mạng sau tình
huống được cho là bắt giữ con tin ở TP Orlando - Mỹ hôm 116.

12/06/2018 | 19:04

(NLDO) – Nạn nhân thiệt mạng. Kiểm tra điện thoại, công an
phát hiện tin nhắn với nội dung xin lỗi gia đình, mọi việc là do
công nhân này nợ nần nhiều

12/06/2018 | 18:30

(NLĐO)- Tại buổi giao ban báo chí chiều 12-6, đại diện Công
an TP Hà Nội khẳng định những hành vi gây rối trật tự công
cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ đều bị
xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

(NLĐO)- Cơ quan điều tra quyết định khởi tố thêm 2 đối tượng
trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) có liên quan
đến Vũ "nhôm".
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