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DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CỦA DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI:

Phải dừng nếu ảnh hưởng đến quốc
phòng

TT - Bộ Quốc phòng vừa đề nghị tám tỉnh và bộ, ngành liên
quan giám sát chặt, thu hồi giấy phép dự án trồng rừng của
doanh nghiệp nước ngoài làm ảnh hưởng tới môi trường và
quốc phòng, an ninh VN.

Đang tải audio...

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản đề nghị tám t ỉnh Bình Phước, Lạng Sơn,
Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum và bộ,
ngành liên quan có biện pháp giám sát chặt chẽ các dự án trồng rừng
của các doanh nghiệp nước ngoài tại VN.

Văn bản này lưu ý nếu dự án nào làm sai, ảnh hưởng tới môi trường và
quốc phòng, an ninh thì phải thu hồi giấy phép. Các dự án được t iếp tục
thực hiện phải đảm bảo lợi ích và cuộc sống người dân trên địa bàn và
không sử dụng lao động phổ thông là người nước ngoài.

Quảng Ninh nói “không có ảnh hưởng lớn”

Ông Đặng Huy Hậu, phó chủ t ịch UBND t ỉnh Quảng Ninh, cho biết đã
nhận được văn bản của Bộ Quốc phòng về việc yêu cầu địa phương
giám sát chặt chẽ các dự án trồng rừng của doanh nghiệp nước ngoài.
UBND t ỉnh Quảng Ninh đang triển khai nội dung văn bản này đến các sở
ngành, UBND các TP, các huyện.

Ông Hậu cho biết tại Quảng Ninh chỉ có một đối tác nước ngoài được
làm dự án trồng rừng là Tập đoàn InnovGreen (Hong Kong - Trung Quốc),
thuê hơn 3.300ha ở địa bàn các huyện Hải Hà, Tiên Yên, Hoành Bồ và TP
Móng Cái để trồng bạch đàn. Từ sau năm 2010 Quảng Ninh chưa cấp
phép thêm cho doanh nghiệp nước ngoài nào trồng rừng.

Cũng theo ông Hậu, các sở ban ngành của t ỉnh vẫn thường xuyên kiểm
tra rà soát để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình doanh
nghiệp nước ngoài đầu tư trồng rừng. Cuối năm 2013, UBND t ỉnh Quảng
Ninh đã có quyết định thu hồi khoảng 1.600ha diện t ích rừng tự nhiên
nằm xen kẽ giao cho InnovGreen quản lý và một số diện t ích mà đơn vị
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BẠN ĐỌC DU LỊCH CẦN BIẾT

Trước năm 2010, Công ty InnovGreen đã mở đường vào dự án trồng
rừng tại xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An - Ảnh: Q.H.
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này chưa khai thác.

“Hiện InnovGreen chỉ còn đầu tư trồng rừng tại Quảng Ninh khoảng
1.700ha. Chúng tôi vẫn thường xuyên rà soát và đối tác thực hiện khá
tốt các quy định, không có ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc phòng cũng
như môi trường. Tất cả lao động được sử dụng của dự án cũng là lao
động người Việt” - ông Hậu nói.

Ông Dương Minh Tuấn, chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp t ỉnh Quảng
Ninh, cho biết diện t ích rừng cho phía InnovGreen thuê trước đây là đồi
trọc, người dân không đầu tư đã trả lại cho địa phương. UBND các
huyện, TP có diện t ích rừng cho thuê chịu trách nhiệm quản lý chung,
hoạt động khai thác, vận chuyển do phía kiểm lâm của t ỉnh kiểm soát
và xác nhận.

“Diện t ích rừng cho InnovGreen thuê là diện t ích đất rừng để sản xuất
chứ không phải rừng phòng hộ. Hoạt động đầu tư, kinh doanh của họ
cũng phải theo Luật doanh nghiệp của ta. Chúng tôi vẫn rà soát thường
xuyên, nếu họ không thực hiện nghiêm sẽ đề nghị UBND t ỉnh thu hồi
theo quy định” - ông Tuấn nói.

Dư luận không đồng tình, nhiều dự án dừng lại

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông
thôn Hà Công Tuấn cho biết về các dự án trồng rừng liên quan đến
nước ngoài, trước đây InnovGreen thuê đất trồng rừng tại Quảng Nam,
Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An... Sau này có nhiều phản ảnh công ty
thuê đất rừng với giá quá rẻ (có địa phương cho công ty này thuê đất
rừng trong 50 năm, đến năm 2057 với phí 500 đồng/m2/năm - PV), chi
phí thuê nhân công trồng rừng cũng rất rẻ, vùng rừng trồng sát biên
giới Việt - Trung hoặc Việt - Lào.

Do dư luận quá ầm ĩ liên quan đến hoạt động trồng rừng và an ninh khu
vực biên giới, một số dự án trồng rừng của đối tác nước ngoài đã bị
dừng, trong đó có những dự án của InnovGreen. Một trong số đó là dự
án của công ty này tại Nghệ An.

Năm 2007, Công ty InnovGreen được UBND t ỉnh Nghệ An cấp phép đầu
tư trồng rừng với quy mô 60.000ha. Tuy nhiên, sau khi xem xét các khu
vực ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, năm 2008 UBND t ỉnh Nghệ An
chỉ phê duyệt quy hoạch chi t iết vùng nguyên liệu cho dự án của công
ty với quy mô 16.848ha trên địa bàn các huyện Quế Phong, Quỳ Hợp,
Con Cuông và Kỳ Sơn.

Theo chỉ đạo của t ỉnh, trước mắt mới giao 5.000ha để làm mô hình
trình diễn trồng rừng cao sản, sản xuất giống, chuyển giao kỹ thuật.
Diện t ích còn lại sẽ thực hiện theo hình thức liên doanh liên kết với các
chủ rừng. Đến nay, diện t ích công ty mới được UBND t ỉnh quyết định
cho thuê là 978ha đất lâm nghiệp để trồng rừng tại xã Cắm Muộn,
huyện Quế Phong. Thời hạn sử dụng đất đến hết năm 2057.

Theo t ìm hiểu của chúng tôi, trong quá trình Công ty InnovGreen xin
đầu tư triển khai dự án đã vấp phải những phản ứng của chính quyền và
nhân dân huyện Quế Phong.

Trước đó, Ban chỉ huy quân sự huyện Quế Phong cũng đã có công văn
204 ngày 25-4-2008 quan ngại về dự án này. “Đây là một trong những
vấn đề ảnh hưởng rất lớn cho việc xây dựng thế trận quốc phòng - an
ninh trong khu vực phòng thủ huyện Quế Phong nói riêng, t ỉnh Nghệ An
nói chung”. Công văn số 380 ngày 16-3-2009 kiến nghị:

“Không nên cho Công ty InnovGreen thuê đất trồng rừng tại huyện Quế

Dự án trồng rừng của InnovGreen tại biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở xã
Tân Minh (Tràng Định, Lạng Sơn) - Ảnh: Duy Tuấn
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Từ khóa dự án trồng rừng doanh nghiệp nước ngoài

người nước ngoài Công ty InnovGreen Bộ  Quốc phòng trồng rừng

Phong vì trong khi huyện đang t ìm nơi tái định cư cho 1.238 hộ (số liệu
tháng 2-2009) thuộc hai xã Đồng Văn và Thông Thụ. Dân không có đất
trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ và đất sản xuất mình lại cho người nước
ngoài thuê là không hợp lý. Hơn nữa hai xã Quang Phong, Cắm Muộn nơi
dự án thuê đất dài hạn đúng vào khu vực mỏ vàng”.

Ông Nguyễn Tiến Lâm, phó giám đốc Sở NN&PTNT t ỉnh Nghệ An, cho
biết khi Công ty InnovGreen được giao đất rừng tại xã Cắm Muộn thì
đến trước năm 2010 họ chỉ mới trồng được vài hecta rừng keo. Đến
năm 2010, thực hiện công văn 405/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ
về việc rà soát lại các dự án cho nước ngoài thuê đất trồng rừng nên
tỉnh Nghệ An đã không cho InnovGreen t iếp tục triển khai việc trồng
rừng cho đến nay. “Hiện Công ty InnovGreen đã dọn đi không còn người
ở tại khu đất cho thuê, vài hecta rừng keo cũng bị trâu bò phá hết” -
ông Lâm cho hay.

Nhiều nơi đã làm sai chỉ đạo

Ngoài yêu cầu giám sát, văn bản của Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu
UBND các t ỉnh không cấp giấy phép cho người nước ngoài thực
hiện dự án trồng rừng trên những địa bàn nhạy cảm về quốc
phòng, an ninh, trên tuyến biên giới đất liền, tuyến đảo, những khu
vực địa hình có giá trị quan trọng ưu t iên sử dụng cho nhiệm vụ
quốc phòng. Đối với các dự án đã được cấp phép trên những địa
bàn này, nếu vi phạm phải thu hồi giấy phép.

Theo Bộ Quốc phòng, thời gian qua tám t ỉnh trên đã cấp giấy
chứng nhận đầu tư cho tám dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước
ngoài. Các dự án trồng rừng này có quy mô sử dụng đất rất lớn
(khoảng 275.500ha) thuộc địa bàn 38 huyện của tám t ỉnh. Quá
trình triển khai các địa phương chưa chấp hành ý kiến chỉ đạo của
Bộ Chính trị (tại công văn số 322-BBk/BCT ngày 1-2-1996) về kết
hợp kinh tế với quốc phòng trong quy hoạch phát triển kinh tế -
xã hội, trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư chưa lấy ý kiến của
Bộ Quốc phòng (một số địa phương khi rà soát lại mới lấy ý kiến
của Bộ chỉ huy quân sự t ỉnh và Bộ tư lệnh quân khu).

Mặt khác, việc cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất thực hiện
dự án trồng rừng với diện t ích lớn, có cả xã biên giới, huyện biên
giới, xen kẽ với địa hình quan trọng cho nhiệm vụ quốc phòng;
một số vị trí nằm trong quy hoạch căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu
phương các cấp thuộc khu vực nhạy cảm về quốc phòng, làm ảnh
hưởng đến xây dựng thế trận khu vực phòng thủ.
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"Mất bò mới lo làm chuồng"!

hungnguyễn thanh hùng 08:56 16/03/2015
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Tại sao lại phải cho Trung Quốc thuê đất rừng để trồng trọt khai thác mà không phải là dân ta chứ? Không biết mấy vị lãnh đạo có nghĩ
cho lâu dài không chứ cho thuê 50 năm với giá đó thì khác ... [xem thêm]

quang hòa 09:40 16/03/2015
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Chăng khác gì chim lồng cá chậu, không biết mấy bác có tầm nhìn xa bao nhiêu km?

minhtran1965 09:06 16/03/2015
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Tham tiền thôi... Ai mà chẳng tham tiền.

 

Nhì nhằng những đồng
tiền ngàn tỉ

Chưa bao giờ "hai mặt
đồng tiền" lộ rõ như
hiện nay  4

Taxi giành khách, đâm
đồng nghiệp thấu
ngực  3

Bắt 3 nghi can bắn
chết giám đốc ở Hà
Nam  1

Pháp luật
Bangladesh trục xuất
nhà ngoại giao Triều
Tiên vì buôn lậu

Malaysia lo sợ nạn
thanh toán bằng "hàng
nóng"

Nhật bảo Trung Quốc
không được làm căng
thẳng ở biển Hoa
Đông

Nổ tại bệnh viện
Pakistan, 55 người
chết

Thế giới
Ngân hàng ưu đãi lãi
suất và tặng quà cho
khách

Vàng lình xình quanh
ngưỡng 36,6 triệu
đồng/lượng

Nhiều "ông lớn" vô
trách nhiệm khi "quên"
công bố thông tin  1

Vinacafé Biên Hòa ‘nói
không’ với cà phê độn

Kinh tế
Mạo danh nhà trường
yêu cầu thí sinh đóng
tiền nhập học  1

Mang bằng cấp giả đi...
chứng thực  10

Đôi bạn thân cùng
được tuyển thẳng ĐH

Cảm ơn con!  2
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Bố thắng Elig đồng
hành cùng bạn trên
mọi nẻo đường

Bổ dưỡng với sữa chua
Yobi, nước chanh muối
Restore

Yến sào (Khánh Hòa),
khuyến mãi cùng quà
tặng lớn 46%

1.323.000
đ

An tâm với giải pháp
camera giá rẻ chỉ
690.000đ 690.000 đ

Du lịch Nhật Bản 6N5Đ

33.990.000
đ

Bếp gas hồng ngoại -
sự kiện thanh lý 500 bế
p 41%

290.000 đ

Nệm cao su Kim Cương
giảm 25%  - tặng gối
nằm, gối ôm 25%

3.228.000
đ

Sự quan trọng của mũ
bảo hiểm

Khi nào nên học MBA Hỗ trợ 100%  sinh viên
học miễn phí tiếng Anh
và tin học

Ξ

Cơ hội mua sắm Du lịch khắp nơi Cơ hội học tập

Cần di dời dân vùng
lũ Bát  Xát  nhưng
chưa thấy t iền đâu

Quảng trường rừng
Sác bỏ hoang, dân
tận dụng... nuôi bò
 2

Bộ trưởng Quốc
phòng Indonesia
thăm Việt  Nam 

Hàng rong bị đuổi,
nhà kiên cố vô tư
chắn lề đường  2

Gửi bài về Toà soạn

javascript:;
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160808/can-di-doi-dan-vung-lu-bat-xat-nhung-chua-thay-tien-dau/1151413.html
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160808/can-di-doi-dan-vung-lu-bat-xat-nhung-chua-thay-tien-dau/1151413.html
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160808/quang-truong-rung-sac-bo-hoang-dan-tan-dung-nuoi-bo/1151401.html
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160808/quang-truong-rung-sac-bo-hoang-dan-tan-dung-nuoi-bo/1151401.html
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160808/bo-truong-quoc-phong-indonesia-tham-viet-nam/1151383.html
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160808/bo-truong-quoc-phong-indonesia-tham-viet-nam/1151383.html
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160808/hang-rong-bi-duoi-nha-kien-co-vo-tu-chan-le-duong/1151326.html
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160808/hang-rong-bi-duoi-nha-kien-co-vo-tu-chan-le-duong/1151326.html
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20160808/nhi-nhang-nhung-dong-tien-ngan-ti/1151356.html
http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20160808/chua-bao-gio-hai-mat-dong-tien-lo-ro-nhu-hien-nay/1151095.html
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20160808/tam-giu-5-nghi-pham-chem-tai-xe-taxi-thau-nguc/1151245.html
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20160808/bat-nghi-can-ban-chet-giam-doc-o-ha-nam/1151236.html
http://tuoitre.vn/tin/the-gioi
http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20160808/bangladesh-truc-xuat-nha-ngoai-giao-trieu-tien-vi-buon-lau/1151407.html
http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20160808/malaysia-lo-so-nan-thanh-toan-bang-hang-nong/1151341.html
http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20160808/nhat-bao-trung-quoc-khong-duoc-lam-cang-thang-o-bien-hoa-dong/1151314.html
http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20160808/no-tai-benh-vien-pakistan-40-nguoi-chet/1151344.html
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160808/ngan-hang-uu-dai-lai-suat-va-tang-qua-cho-khach/1149937.html
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160808/vang-linh-xinh-quanh-nguong-366-trieu-dong-luong/1151269.html
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160808/nhieu-ong-lon-vo-trach-nhiem-khi-quen-cong-bo-thong-tin/1151194.html
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160808/vinacafe-bien-hoa-noi-khong-voi-ca-phe-don/1151221.html
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20160808/mao-danh-nha-truong-yeu-cau-thi-sinh-dong-tien-nhap-hoc/1151248.html
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20160808/mang-bang-cap-gia-di-chung-thuc/1151014.html
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20160808/doi-ban-than-cung-duoc-tuyen-thang-dh/1151044.html
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/cau-chuyen-giao-duc/20160808/cam-on-con/1151029.html
http://tuoitrenews.vn
http://cuoituan.tuoitre.vn/
http://tv.tuoitre.vn
http://tusach.tuoitre.vn
http://tuoitre.vn/trang/lien-he
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.tuoitre.app
https://itunes.apple.com/us/app/tuoi-tre-online/id974433568?l=vi&ls=1&mt=8


Chính trị - Xã hội
Thời sự - Suy nghĩ
Phóng sự - Ký sự
Môi trường
Chuyện thường ngày
Tiêu điểm

 
Thế giới
Quan sát – Bình luận
Thế giới muôn màu
Người Việt năm châu
Hồ sơ
Góc ảnh

 
Giáo dục
Tuyển sinh
Du học
Khoa học
Câu chuyện giáo dục
Giáo dục các nước

 
Nhịp sống trẻ
Sống & Yêu
Cơ hộ i việc làm
Nhịp sống online
Bắc nhịp trái tim

 
Du lịch
Những miền đất lạ
Trải nghiệm - Khám phá
Ẩm thực
Văn hoá
Góc ảnh lữ hành

Media
Video
Photo
Audio
Góc Ảnh

 
Nhịp sống số
Điện thoại
Thiết bị số
Blog
Thủ thuật - Kiến thức
Tư vấn tiêu dùng
Nhịp cầu

 
Kinh tế
Thị trường
Tài chính
Doanh nhân
Thế giới xe
Bất động sản
Du lịch

 
Thể thao
Bóng đá
Quần vợt
Các môn khác
Sức khỏe thể thao
Thể thao và Cuộc sống
Hậu trường

 
Sống khoẻ
Phòng mạch Online
Mẹ & Bé
Giới tính
Tư vấn hiếm muộn

Văn hoá - Giải trí
Âm nhạc

 
Pháp luật
Tư vấn

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/thoi-su-suy-nghi
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/moi-truong
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/chuyen-thuong-ngay
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/tieu-diem
http://tuoitre.vn/tin/the-gioi
http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/quan-sat-binh-luan
http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/the-gioi-muon-mau
http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/nguoi-viet-nam-chau
http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/ho-so
http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/goc-anh
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc
http://tuyensinh.tuoitre.vn
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/du-hoc
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/khoa-hoc
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/cau-chuyen-giao-duc
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/giao-duc-cac-nuoc
http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre
http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/song-va-yeu
http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/co-hoi-viec-lam
http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/nhip-song-online
http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/bac-nhip-trai-tim
http://dulich.tuoitre.vn
http://dulich.tuoitre.vn/tin/nhung-mien-dat-la
http://dulich.tuoitre.vn/tin/trai-nghiem-kham-pha
http://dulich.tuoitre.vn/tin/am-thuc
http://dulich.tuoitre.vn/tin/van-hoa
http://dulich.tuoitre.vn/tin/goc-anh-lu-hanh
http://tuoitre.vn/tin/media
http://tuoitre.vn/tin/media/video
http://tuoitre.vn/tin/media/photo
http://tuoitre.vn/tin/media/audio
http://tuoitre.vn/tin/goc-anh
http://nhipsongso.tuoitre.vn
http://nhipsongso.tuoitre.vn/tin/dien-thoai
http://nhipsongso.tuoitre.vn/tin/thiet-bi-so
http://nhipsongso.tuoitre.vn/tin/blog
http://nhipsongso.tuoitre.vn/tin/thu-thuat-kien-thuc
http://nhipsongso.tuoitre.vn/tin/tu-van-tieu-dung
http://nhipsongso.tuoitre.vn/tin/nhip-cau
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/thi-truong
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/tai-chinh
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/doanh-nhan
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/the-gioi-xe
http://batdongsan.tuoitre.vn
http://dulich.tuoitre.vn/
http://thethao.tuoitre.vn/
http://thethao.tuoitre.vn/trang/bong-da
http://thethao.tuoitre.vn/trang/quan-vot
http://thethao.tuoitre.vn/trang/cac-mon-khac
http://thethao.tuoitre.vn/trang/suc-khoe-the-thao
http://thethao.tuoitre.vn/trang/the-thao-cuoc-song
http://thethao.tuoitre.vn/trang/hau-truong
http://tuoitre.vn/tin/song-khoe
http://tuoitre.vn/tin/song-khoe/phong-mach-online
http://tuoitre.vn/tin/song-khoe/me-va-be
http://tuoitre.vn/tin/song-khoe/gioi-tinh
http://tuoitre.vn/tin/song-khoe/tu-van-hiem-muon
http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri
http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/am-nhac
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/tu-van


© Copyright 2016 TUOITRE.VN, All rights reserved 
® Tuổi Trẻ Online giữ bản quyền nộ i dung trên website này.

Thông tin Tòa soạn - Thông tin Thành Đoàn - Liên hệ Quảng cáo 
Đường dây nóng: 0918.033.133 - Liên hệ Quảng cáo: 083.997.4848

Âm nhạc
Điện ảnh
Thời trang
Truyền hình
Hậu trường
Văn học - Sách

 

Tư vấn
Ký sự pháp đình

Bạn đọc

Cơ hội mua sắm

Cần biết

http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/dien-anh
http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/thoi-trang
http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/truyen-hinh
http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/hau-truong
http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/van-hoc-sach
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/ky-su-phap-dinh
http://tuoitre.vn/tin/ban-doc
http://cohoi.tuoitre.vn
http://tuoitre.vn/tin/can-biet
http://tuoitre.vn/tin/thong-tin-toa-soan
http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/thanhdoan/webtd
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150315/phai-dung-neu-anh-huong-den-quoc-phong/ http://thitruong.tuoitre.vn

