Chiu 12-3, Th tng Phm Minh Chính cùng oàn công tác ca Chính ph ã dâng hng ti khu tng
nim chin s Gc Ma (xã Cam Hi ông, huyn Cam Lâm, tnh Khánh Hòa).

Tip tc chuyn công tác ti tnh Khánh Hòa, chiu 12-3, Th tng Phm Minh Chính và oàn công tác ã kho
sát thc a ti huyn Cam Lâm; dâng hng tng nim các anh hùng lit s ti khu tng nim chin s Gc Ma và
thm, tng quà các lc lng thuc Vùng 4 Hi quân nhân dân Vit Nam.
Ti khu tng nim chin s Gc Ma, sau khi dâng hng ti tng ài, Th tng Phm Minh Chính cùng các thành
viên trong oàn công tác Chính ph, lãnh o tnh Khánh Hòa ã dâng hng ti khu m gió ca 64 anh hùng,
lit s hy sinh trong trn chin bo v ch quyn ti Gc Ma - Cô Lin - Len ao nm 1988, thuc huyn Trng Sa, tnh
Khánh Hòa.
Ghi s vàng lu nim, Th tng Phm Minh Chính khng nh 64 chin s Hi quân nhân dân Vit Nam ã anh
dng, quên mình bo v ch quyn thiêng liêng ca T quc, là nhng tm gng chói sáng minh chng ca ch
ngha anh hùng cách mng, tô thm thêm truyn thng hào hùng ca dân tc Vit Nam.

Khu tng nim chin s Gc Ma c xây dng trên khu t rng hn 25.000m2, ti xã Cam Hi ông nhm tng nh 64
chin s hi quân Vit Nam ã anh dng hy sinh vào ngày 14-3-1988 bo v ch quyn bin o thiêng liêng ca T
quc.
Khu tng nim i vào hot ng t tháng 7-2017 vi vn u t hn 130 t ng t ngun óng góp ca oàn viên công oàn
và ngi lao ng trong c nc.
Khu tng nim gm 5 khu vc: qung trng li vào; tng ài chin s Gc Ma; khu trng bày ngm; m gió và qung
trng Hòa bình; con ng hoài nim. Hin nay, giai on 2 ca d án thông ra bin vn cha c thc hin.
Ti bui dâng hng, Th tng Phm Minh Chính cng trao i cùng Bí th Tnh y Khánh Hòa Nguyn Hi Ninh,
lãnh o Liên oàn Lao ng tnh Khánh Hòa v vic xây dng, phát huy giá tr ca khu tng nim chin s Gc Ma
trong thi gian n.
Theo ó, Th tng Phm Minh Chính ch o: trong thi gian ti, cn u t m rng khu tng nim Gc Ma v phía bin,
to lp không gian vn hóa bin o to s kt ni vi khu chính ca khu lu nim.

Chiu cùng ngày, Th tng ã ti thm, tng quà, ng viên cán b, chin s ca L oàn tàu ngm 189 và L oàn
162, Vùng 4 Hi quân.
Th tng mong mun cán b, chin s tip tc phát huy truyn thng ca Hi quân nhân dân Vit Nam anh hùng;
nâng cao hn na cht lng hun luyn, sc mnh tng hp và kh nng sn sàng chin u; phi hp cht ch vi các lc
lng có liên quan trong thc hin nhim v; tip tc xây dng mi oàn kt ni b, ch ng xây dng các phng án sn
sàng thc thi nhim v; kiên quyt không b ng, bt ng; hoàn thành tt nhim v bo v ch quyn T quc.

Kho sát thc a ti huyn Cam Lâm, sau khi nghe gii thiu nh hng quy hoch xây dng ô th sân bay Cam
Lâm theo tinh thn ngh quyt 09 ca B Chính tr v phát trin tnh Khánh Hòa n nm 2030, nh hng n nm

2045, Th tng yêu cu vic xây dng quy hoch, ô th sân bay Cam Lâm "bin" Cam Lâm t mt vùng nông
thôn, min núi thành thành ph hin i xanh và thông minh. Theo ó, ni ây phi tr thành trung tâm du lch,
dch v, trung tâm trí tu, giáo dc, y hc hàng u.
Th tng yêu cu các ngành, a phng, nhà u t khn trng tin hành xây dng quy hoch và th tc u t theo quy
nh ca pháp lut, xây dng các khu tái nh c trc cho ngi dân, m bo ng b, cht lng; bo tn và phát huy vn
hóa ca ngi dân s ti; to công n vic làm, sinh k lâu dài cho ngi dân; m bo cuc sng vt cht, tinh thn ca
ngi dân trong vùng d án có cuc sng tt hn ni c, ngi dân c hng li và ng h d án..., trên nguyên tc m bo
hài hòa li ích ca Nhà nc, ngi dân, doanh nghip.
"ây là vic khó nên phi phi hp, bàn bc, cu th, lng nghe ý kin ca nhau; d làm trc, khó làm sau; bin t
không thành có, bin khó thành d, bin cái không th thành có th", Th tng nhn mnh.
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