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Kính gửi: Công ty TNHH VNTRIP.VN
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận được phản
ánh trên trang tương tác phản ánh hiện trường Hue-S phản ánh tại website
https://www.vntrip.vn/cam-nang/hon-chao-da-nang69011?fbclid=IwAR1Gxt2gOBRKQ7oVzSKhb4Rg8QIVcMERE84toAe74xt52Pc_erHz7Z3LDk đã đăng tải bài viết: “Trả n h ệm d dịch òn
Chảo Đ Nẵn vớ nh ề hoạt độn thú vị”, đang giới thiệu sai địa điểm du lịch hòn
Sơn Chà (TT-Huế) là địa điểm du lịch của Đà Nẵng, gây ảnh hưởng đến uy tín và du
lịch của địa phương. (Có t l ệ kèm theo)
- Căn cứ thông tin được đăng tải tại Mục dư địa chí, Cổng thông tin điện tử
Thừa Thiên Huế: Hòn Chảo (Sơn Chà, Đảo ngọc) là hòn đảo nằm dưới chân đỉnh
Hải Vân, thuộc địa phận Lăng Cô – Phú Lộc. Tên chính thức là Hòn Chảo. Link
bài viết: https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Thong-tin-du-dia-chi/tid/HON-CHAOSON-CHA-DAO-NGOC/newsid/ABD13409-24BA-425D-B711A9A700BC4F56/cid/1239F3FD-0A95-4137-A263-1409F22087F3.
- Căn cứ kết quả trả lời từ Sở Nội Vụ tỉnh Thừa Thiên Huế: Về mặt ranh
giới lịch sử thì đường giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng là
khu vực từ đỉnh cao 691,5m (theo bản đồ địa hình Hệ tọa độ VN-2000) theo đường
hợp thủy qua cống Ba Cửa trên đường sắt Bắc Nam ra tới mép bờ biển, ra đến mũi
Khẻm và đảo Sơn Chà là thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý. Ngoài ra, Thông tư
số 07/2014/TT-BTNMT ngày 12/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã
xác định: Mũi Cửa Khẻm và đảo Sơn Chà thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc,
tỉnh Thừa Thiên Huế. Do đó, về mặt quản lý trên các lĩnh vực từ trước tới nay, đảo
Sơn Chà là hòn đảo thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.
Từ những căn cứ trên, thông tin Hòn Chảo là địa điểm du lịch của Đà Nẵng
đã đăng tải tại bài viết: “Trả n h ệm d dịch òn Chảo Đ Nẵn vớ nh ề hoạt độn
thú vị” là không đúng về địa giới hành chính.
Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Giám đốc Công
ty TNHH VNTRIP.VN, Ban quản trị website https://www.vntrip.vn/ đính chính lại
thông tin trên theo đúng địa giới hành chính. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày 30/4/2021. Quá thời

gian trên mà Quý Công ty không thực hiện, chúng tôi sẽ phối hợp với các ban
ngành chức năng xử lý vấn đề này theo đúng quy định của pháp luật.
Trân trọng!
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