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I. CHÍNH TRN - KINH TẾ 

ĐOÀN TIỂU BAN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG LÀM VIỆC TẠI BÌNH THUẬN 

 
Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng 

làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận (Ảnh: VOV) 

ng Đinh Thế Huynh ghi nhận, đánh giá cao 
và biểu dương những thành tựu phát triển về 
kinh tế - xã hội, văn hoá, quốc phòng, an 

ninh... mà Bình Thuận đã đạt được. 

Để phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện Dự thảo 
Báo cáo chính trị trình đại hội XII của Đảng, hôm 
nay (9/11), Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện 
Đại hội XII của Đảng do đồng chí Đinh Thế Huynh, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban 
tuyên giáo TƯ, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực 
Tiểu ban Văn kiện dẫn đầu, đã làm việc với Ban 
thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, 
quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh trong 
nhiệm kỳ 2010 – 2015.     

Đoàn công tác đã nghe báo cáo và trao đổi với 
các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình 
Thuận về những kết quả, chuyển biến và những 
hạn chế, khuyết điểm về phát triển kinh tế - xã hội 
cũng như các lĩnh vực khác của đời sống xã hội 

của Bỉnh Thuận, cũng như về thực hiện ba khâu 
đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế gắn 
với đổi mới mô hình tăng trưởng; về những chủ 
trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và 
sự vận dụng sáng tạo của địa phương cũng như 
những vướng mắc về cơ chế, chính sách cần tháo 
gỡ để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ 
công cuộc đổi mới.  

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các 
đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận 
đã đánh giá những kết quả đạt được và những 
hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng 
Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị Quyết Trung 
ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng 
Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của 
Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về xây 
dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đề xuất 
những vấn đề cần nghiên cứu, hoàn thiện để nâng 
cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và 
sức chiến đấu của Đảng, phát huy vai trò tiền 
phong gương mẫu của Đảng viên, xây dựng hệ 
thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; 
về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội lần thứ 
XII của Đảng. 

Trước đó, Đoàn đã đến dâng hương tưởng 
niệm Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh 
Bình Thuận và thăm trường Dục Thanh, nơi Người 
(với tên gọi Nguyễn Tất Thành) đã dạy học trên 
đường đi tìm đường cứu nước. 

Chung Hưng, Hưng Phúc // http://vtv.vn/ .- 2014 
(ngày 9 tháng 11) 

_________________________________________ 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH THUẬN TIẾP XÚC CỬ TRI 
ừ ngày 1/12 đến nay, Đoàn Đại biểu Quốc hội 
đơn vị tỉnh Bình Thuận đã tổ chức và phân 

công các ông Huỳnh Văn Tí, Lê Đắc Lâm, Hà Minh 
Huệ, Vũ Hải và bà Nguyễn Thị Phúc là đại biểu 
Quốc hội về tiếp xúc, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 
Tám – Quốc hội khóa XIII với cử tri các địa 
phương trong tỉnh. Tại các buổi tiếp xúc, rất nhiều 
cử tri phấn khởi và tin tưởng Quốc hội tại kỳ họp. 
Nhất là công tác giám sát, xây dựng pháp Luật của 
Quốc hội; chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu 
với các Bộ Trưởng và một số vấn đề quan trọng 
của đất nước mà Quốc hội đã quan tâm thảo luận, 
đánh giá. Quốc hội đã làm việc với tinh thần thẳng 
thắn, dân chủ tập trung giải quyết những vấn đề 
bức xúc được cử tri quan tâm. Đa số cử tri cho 
rằng việc Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm các chức 

danh chủ chốt là đúng đắn, hợp lòng dân, đánh giá 
đúng năng lực của đại biểu, cử tri thấy được năng 
lực, trách nhiệm của đại biểu.  

Tuy vậy vẫn còn những bất cập trong thực tiễn 
cuộc sống, theo đó cử tri kiến nghị Quốc hội, 
Chính phủ quan tâm tăng cường hơn nữa các giải 
pháp kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi 
sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc thú y, thuốc 
trừ sâu, thức ăn gia súc … giả, kém chất lượng 
gây thiệt hại cho người sản xuất; quan tâm nhiều 
hơn đến khâu tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của 
địa phương như: gạo, cao su, thanh long.  

Cũng tại các buổi tiếp xúc, cử tri cho rằng 
tham nhũng và lãng phí là vấn đề nhức nhối của 
đất nước, do đó kiến nghị Quốc hội, Chính phủ 

Ô

T



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 04 naêm 2014 - 6 - 

Thö Vieän tænh Bình Thuaän – Soá 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – Tænh Bình Thuaän 

nên có giải pháp kiên quyết hơn để diệt tận gốc 
tham nhũng và nên tuyên truyền, phổ biến công 
khai kết quả xử lý để nhân dân biết và đồng tình 
cùng với nhà nước tích cực đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng. Trong xây dựng pháp luật đề 
nghị nên quy định một khung hình phạt để tránh 
tiêu cực trong xử phạt.  

Về đề án đổi mới sách giáo khoa, cử tri đề 
nghị Chính phủ, Quốc hội nên cân nhắc kỹ lưỡng 
để đỡ tốn kém cho nhân dân mỗi lần thay đổi, mua 
sắm sách vỡ ...cho con em. Cùng với đó, đề nghị 
Chính phủ, Quốc hội nên có giải pháp giải quyết 
việc làm cho học sinh, sinh viên ra trường, vì hiện 
nay rất nhiều sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra 
trường không có việc làm; vấn đề cử tri quan tâm 
là giá xăng dầu được điều chỉnh giảm giá nhiều 

lần, nhưng giá cước giao thông vận tải vẫn không 
giảm, đề nghị Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh cho 
phù hợp. Đồng thời đề nghị quan tâm hơn các chế 
độ, chính sách cho người có công với nước, người 
cao tuổi và cán bộ không chuyên trách ở cơ sở và 
việc bảo hiểm y tế hiện nay vẫn còn nhiều bất cập 
gây phiền hà cho nhân dân…  

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã ghi 
nhận ý kiến và giải trình một số vấn đề cử tri quan 
tâm để trình Quốc hội vào kỳ họp tới. Cùng với đó, 
đại biểu Quốc hội cũng đề nghị với chính quyền 
địa phương, các ngành chức năng xem xét giải 
quyết những vấn đề bức xúc của cử tri thuộc thẩm 
quyền. 

// http://dangcongsan.vn/ .- 2014 
(ngày 11 tháng 12)

________________________________________ 

CỬ TRI BÌNH THUẬN ĐÁNH GIÁ CAO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 8 
QUỐC HỘI KHÓA XIII 

ua nghe báo cáo, hầu hết các cử tri đều phấn 
khởi trước kết quả tốt đẹp của kỳ họp. 

Trong hai ngày 1  và 2/12, Đoàn đại biểu Quốc 
hội đơn vị tỉnh Bình Thuận đã tiếp xúc cử tri tại 
nhiều nơi trong tỉnh, để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 
8 Quốc hội khóa XIII và lắng nghe ý kiến cử tri. Cử 
tri Bình Thuận đánh giá cao những nội dung của 
kỳ họp Quốc hội vừa qua và kiến nghị về những 
vấn đề xuất phát từ thực tế ở địa phương. 

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII diễn ra trong 
33 ngày với nhiều nội dung quan trọng. Trong kỳ 
họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã 
hoạt động tích cực, kiến nghị nhiều vấn đề bức 
xúc của cử tri Bình Thuận lên Quốc hội và các Bộ 
ngành liên quan, như: xem xét chuyển đổi đất 
trồng lúa kém hiệu quả sang trồng thanh long, thi 
công Quốc lộ 1A… 

 
Ông Vũ Hải, Phó Tổng giám đốc VOV, Đại biểu Quốc hội 
tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri xã Phong Phú - huyện Tuy 
Phong 

Qua nghe báo cáo, hầu hết các cử tri đều 
phấn khởi trước kết quả tốt đẹp của kỳ họp. Việc 
điều chỉnh tăng lương cho đối tượng nghỉ hưu, đối 
tượng chính sách và cán bộ, công chức, viên chức 
lực lượng vũ trang có hệ số từ 2.34 trở xuống, việc 

hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho các cán bộ không 
chuyên trách cấp xã… được nhiều cử tri đồng tình. 

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri cũng đã thẳng thắn 
nêu lên nhiều vấn đề cần được giải quyết trong 
lĩnh vực đất đai như: Đền bù giải tỏa, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đất sản xuất 
cho đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển nông 
nghiệp nông thôn… Các cử tri cũng mong muốn 
Nhà nước quan tâm đến đầu ra cho nông sản, cần 
quản lý chặt chẽ giá cả, chất lượng các loại hàng 
hóa lưu hành trên thị trường. 

Cử tri Lê Hồng Thiên, xã Hải Ninh, huyện Bắc 
Bình nói: “Hàng hóa trôi nổi ở địa phương rất 
nhiều. Bà con nông dân chúng tôi đề nghị Nhà 
nước làm sao thường xuyên kiểm tra hàng hóa 
cho có chất lượng, hàng tiêu dùng của bà con 
cũng vậy”. 

 
Cử tri xã Hải Ninh - huyện Bắc Bình kiến nghị những vấn 

đề cần được tháo gỡ 

Góp ý về hoạt động của các cơ quan dân cử, 
một số đại biểu cho rằng việc cơ cấu về số lượng, 
thành phần đại biểu của Hội đồng nhân dân các 
cấp, nhất là cấp xã còn chưa hợp lý. Quốc hội cần 
nghiên cứu cơ chế phù hợp để Hội đồng nhân dân 
các cấp hoạt động hiệu quả hơn. Làm sao để bộ 

Q
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máy vừa tinh gọn, vừa phát huy được sức mạnh 
của cơ quan giám sát tại địa phương. 

Cử tri Trần Thị Hồng Lan, xã Phong Phú, 
huyện Tuy Phong cho biết: “Thực tế, tôi thấy cần 
cân nhắc lại Hội đồng nhân dân xã. Tại vì, đơn vị 
xã Phong Phú có 28 đại biểu, nhưng về thực chất, 
50% hoạt động có hiệu quả với trách nhiệm đại 
biểu thôi. Cho nên tôi đề nghị đại biểu Quốc hội 
xem xét vấn đề cơ cấu lại số lượng đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp”. 

Cũng trong đợt tiếp xúc này, cử tri các huyện 
Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam tiếp tục có 
ý kiến về nhiều đơn vị thi công Quốc lộ 1A thiếu 
trách nhiệm, ảnh hưởng không tốt đến đời sống 
sinh hoạt của người dân, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra 
tai nạn giao thông. 

Với tinh thần cởi mở, Đoàn đại biểu Quốc hội 
đơn vị tỉnh Bình Thuận đã lắng nghe và ghi nhận 
tất cả những kiến nghị, tâm tư của cử tri. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 2 tháng 12) 

________________________________________ 

CỬ TRI BÌNH THUẬN HOAN NGHÊNH KÊNH TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI 
hi Kênh Truyền hình Quốc hội ra đời, hy vọng 
sẽ có nhiều chương trình phong phú và cập 

nhật hơn 

Cử tri Trần Văn Út, phường Đức Nghĩa, TP 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận bày tỏ: "Lâu nay, đài 
truyền hình ở mình có nhiều kênh, nhưng có một 
kênh hình chuyên về công tác Quốc hội để gần gũi 
cử tri hơn, thông tin kịp thời hơn công việc của 
Quốc hội, tôi cho là quá tốt. Khi kênh Quốc hội ra 
đời, tôi hy vọng sẽ có nhiều chương trình phong 
phú hơn và cập nhật hơn để cho người dân, cử tri 
theo dõi. Trong đó, người ta sẽ tìm thấy những vấn 
đề thích hợp với mình. Và từ nhận thức đó, người 
ta sẽ phản ảnh thêm những nguyện vọng, những 
mong muốn để cho Quốc hội rõ hơn và có thể nó 
trở thành một vấn đề nghị sự ở Quốc hội". 

 
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nghe lãnh đạo VOV 
giới thiệu địa điểm xây kênh Truyền hình Quốc hội trong 
môt chuyến thăm VOV 

Ông Đỗ Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nói: “Được tin VOV 
phát sóng kênh Truyền hình Quốc hội, với trách 

nhiệm là chính quyền địa phương bản thân chúng 
tôi rất phấn khởi để đón làn sóng Truyền hình 
Quốc hội. Thông qua đó, sẽ làm cầu nối giữa cử tri 
với chính quyền địa phương, chính quyền địa 
phương với cử tri, và cử tri với Quốc hội. Thông 
qua làn sóng Truyền hình Quốc hội để tạo điều 
kiện cho bà con vừa theo dõi cập nhật những chủ 
trương chính sách mới mà Quốc hội quá trình thảo 
luận, cũng như trả lời chất vấn cử tri của đại biểu 
đối với cử tri và cử tri phản hồi với đại biểu, để làm 
sao giữ cử tri với chính quyền địa phương, với 
Quốc hội trở thành một nhịp cầu". 

Ý kiến về VOV về ra mắt Kênh truyền hình 
Quốc hội vào ngày 1/12/2014, ông Huỳnh Công 
Hùng, Trưởng ban Văn hóa Xã hội, HĐND thành 
phố Hồ Chí Minh nói: "Là một đại biểu của dân làm 
nhiệm vụ cán bộ chuyên trách, tôi rất vui, rất hoan 
nghênh việc Quốc hội ra mắt Kênh truyền hình 
Quốc hội bởi vì đây là một phương tiện công cụ có 
sự lan tỏa rất là lớn, nhanh. Nó không chỉ ghi nhận 
tâm nguyện đồng bào cử tri khắp mọi miền mà còn 
là kênh thông tin quảng bá, tạo sự đồng thuận lớn 
trong nhân dân để thực thi các quyết sách của cơ 
quan dân cử. Tôi thấy vừa qua, các đại biểu Quốc 
hội đã làm tốt nhiệm vụ này nhưng thêm công cụ, 
phương tiện thứ hai này là việc làm rất tốt. Tôi rất 
tin tưởng và kỳ vọng Kênh Truyền hình Quốc hội 
sẽ nhanh chóng bám rễ vào dân để có một sức 
sống mãnh liệt, để thể hiện quyền dân chủ của 
người dân trong quá trình xây dựng phát triển, bảo 
vệ đất nước". 

Việt Quốc, Hà Khánh // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 29 tháng 11)

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận: Kết nạp mới 3.355 đoàn viên, đạt 149,7% chỉ tiêu 
Trong tháng 10.2014, các cấp CĐ tỉnh Bình Thuận đã kết nạp mới 328 đoàn viên, thành lập mới 4 CĐCS trong 

các DN ngoài khu vực nhà nước. 

Tính từ đầu năm đến nay, đã kết nạp mới 3.355 đoàn viên, đạt 149,7% chỉ tiêu năm 2014 (trong đó có 2.241 
đoàn viên ngoài khu vực nhà nước); thành lập mới 31 CĐCS, trong đó có 9 CĐCS thành lập do chia tách, 22 CĐCS 
được vận động thành lập mới (có 18 DN ngoài khu vực nhà nước). Ngoài ra, trong thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã đăng 
ký làm việc với Cục Thuế tỉnh về số lượng DN trong tỉnh và số lượng CNVCLĐ ở từng đơn vị DN chưa có tổ chức 
CĐ để lên kế hoạch phát triển đoàn viên và CĐCS trong thời gian tới. 

T.B- Lao động.- 2014.- Số 267 (ngày 14 tháng 11).- Tr.4 

K
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KHI BÍ THƯ HUYỆN ỦY VIẾT THƯ XIN LỖI DÂN 
gày 20-11, bà Võ Thị Thu Hương (thôn Kim 
Ngọc, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, 

Bình Thuận) đã đến UBND xã nhận 35 triệu đồng 
tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công 
QL1. 

 
Bức thư xin lỗi của bí thư huyện Hàm Thuận Bắc được 

nhiều người mượn đọc 

Bà Võ Thị Thu Hương là người đã bàn giao 
mặt bằng trước thời hạn để phục vụ thi công quốc 
lộ 1 và đã nhận được khen thưởng 15 triệu đồng. 

Trong quá trình chờ xây lại nhà mới, vào tháng 
3-2014 bà Hương đề nghị cơ quan chức năng hỗ 
trợ các khoản gồm tiền di dời nhà 14 triệu đồng, 
tiền thuê nhà ở trong 6 tháng 18 triệu đồng, tiền di 
dời đồng hồ điện và nước 3 triệu đồng, tổng cộng 
là 35 triệu đồng. 

Tuy nhiên khoản tiền 35 triệu tiền hỗ trợ này 
được các cơ quan liên quan giải quyết chậm 
nên bà Hương làm đơn khiếu nại. 

Ông Nguyễn Ngọc Chỉnh, bí thư huyện ủy 
Hàm Thuận Bắc vào ngày 13-11 đã gửi văn bản 
cho các cơ quan chức năng của huyện này đề 
nghị khẩn trương giải quyết hỗ trợ cho bà Hương. 

Văn bản này nêu rõ khi tuyên truyền cho bà 
Hương giao mặt bằng vào tháng 3-2014, xét thấy 
đề nghị hỗ trợ của bà Hương là hợp lý, thường 
trực Huyện ủy đã chỉ dạo các ban ngành liên quan 
tham mưu cho UBND huyện kiến nghị Tỉnh ủy xem 
xét giải quyết số tiền 35 triệu đồng hỗ trợ trên. 

Tuy nhiên, các cơ quan liên quan không triển 
khai thực hiện, thể hiện sự yếu kém về tinh thần 
trách nhiệm và yêu cầu các cơ quan này kiểm 
điểm trách nhiệm tập thể và những cá nhân liên 
quan. 

Ông Nguyễn Ngọc Chỉnh cũng viết thư xin lỗi 
gửi bà Hương với nội dung: “Với trách nhiệm là bí 
thư Huyện ủy, tôi thành thật xin lỗi gia đình chị về 
việc chậm trễ đáng tiếc này. Để khắc phục tình 
trạng trên, tôi đã chỉ đạo các ngành chức năng của 
huyện khẩn trương triển khai các nội dung công 
việc được giao nhằm sớm giải quyết thấu tình, đạt 
lý những đề nghị của gia đình chị. Mong gia đình 
chị an tâm”. 

Bà Võ Thị Thu Hương cho hay nhiều bà con 
hàng xóm nghe tin bí thư Huyện ủy gửi thư xin lỗi 
thì tới mượn đọc. 

“Tôi nhận thư xin lỗi được 1 tuần nay. Tôi thấy 
chuyện này khá là lạ vì ông bí thư viết thư xin lỗi 
tôi. Tôi hỏi nhiều người thì xưa nay chưa ai thấy 
loại thư xin lỗi như thế này. Tôi cũng rất vui khi đề 
nghị của tôi đã được giải quyết”, bà Hương nói. 

Nguyễn Nam- Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2014.- Số 317 
(ngày 22 tháng 11).- Tr.9 

Các báo cùng đưa tin: Nông nghiệp Việt Nam 
Số 235

________________________________________ 

KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG HUYỆN TÁNH LINH 

 
Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng huyện Tánh Linh 

uyện Tánh Linh được giải phóng đã mở 
đường cho chiến thắng Phước Long và chiến 

dịch Hồ Chí Minh dẫn tới thắng lợi hoàn toàn miền 
Nam vào 30/4/1975. 

Sáng nay (25/12), huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 
Thuận long trọng kỷ niệm 40 năm giải phóng. 

 Tối 23/12/1974, quân ta tập trung lực lượng 
tấn công Chi khu Tánh Linh. Mờ sáng ngày 
24/12/1974, các mũi tấn công của ta đã tiêu diệt 
gọn quân địch, chiếm lĩnh hoàn toàn trận địa Chi 
khu. Sáng 25/12/1974, huyện Tánh Linh hoàn toàn 
giải phóng. Chiến thắng này đã mở đường cho 
chiến thắng Phước Long và chiến dịch Hồ Chí 
Minh lịch sử dẫn tới thắng lợi hoàn toàn miền Nam 
vào ngày 30/4/1975. 

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ và nhân dân 
huyện Tánh Linh phát huy truyền thống cách 

N

H
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mạng, ra sức xây dựng quê hương. Từ một huyện 
miền núi không đủ ăn trong những năm 1978 - 
1980 của thế kỷ trước, thì nay toàn huyện đã có 
mức lương thực bình quân đầu người cao nhất 
tỉnh với 1.700 kg/người/năm; thu nhập bình quân 
đầu người hàng năm trên 30 triệu đồng. Đời sống 
của đại bộ phận nhân dân và đồng bào dân tộc 
thiểu số được cải thiện rõ rệt. 

Ông Đoàn Ngọc Thánh, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện Tánh Linh cho biết: “Kinh tế - xã hội 

luôn phát triển với nhịp độ cao. Mỗi năm tăng từ 
10-11%. Số hộ nghèo giảm từ 40% xuống còn 
5,7%. Đời sống của người dân được trang bị đầy 
đủ trang thiết bị tiện nghi”. 

Trước những đổi thay của quê hương, ông Lê 
Lía - cựu chiến binh xã Bắc Ruộng, huyện Tánh 
Linh rất phấn khởi và mong muốn quê hương ngày 
càng phát triển hơn nữa. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 25 tháng 12)

________________________________________ 

PHẢN HỒI THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG BẤT CẬP, TIÊU CỰC 
TRONG THI CÔNG QL 1 

ộ Giao thông vận tải đã có thông tin phản 
hồi, làm rõ phản ánh của dư luận về tình 

trạng bất cập, tiêu cực trong thi công Quốc lộ 1 
đoạn qua tỉnh Bình Thuận, như ép dân hối lộ để 
thi công sớm, chậm tiến độ, khai thác đất cát trái 
phép, lấp ruộng, mương nước của nông dân, 
làm gia tăng tai nạn giao thông... 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, 
Quốc lộ 1 đi qua nhiều khu đô thị đông dân cư 
và mật độ giao thông rất cao. Theo đó, Bộ đã 
chỉ đạo Ban Quản lý Dự án, nhà đầu tư, các 
đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công thực hiện 
nghiêm túc các quy định về tổ chức thi công 
đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên đường 
đang khai thác với các giải pháp sau: 

Chỉ cho phép triển khai khi đã thực hiện 
đầy đủ biện pháp ATGT 

- Lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết từng 
hạng mục công trình, từng đoạn tuyến với giải 
pháp thi công cuốn chiếu dứt điểm, có đầy đủ 
biện pháp đảm bảo ATGT và chỉ cho phép triển 
khai khi đã thực hiện đầy đủ biện pháp ATGT 
(Tư vấn giám sát phê duyệt và kiểm tra công tác 
ATGT trước khi thi công). 

- Giao các đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục 
thực hiện công tác duy tu, sửa chữa ngay các 
hư hỏng mặt đường để đảm bảo giao thông; 
đồng thời kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vi phạm 
của nhà thầu về công tác đảm bảo ATGT. 

- Thành lập gói thầu hỗ trợ kiểm tra, phân 
luồng, giữ gìn trật tự ATGT khu vực thi công, 
giao Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao 
thông địa phương thực hiện; đồng thời thành lập 
gói thầu công tác tuyên truyền về ATGT trên 
Quốc lộ 1, giao Trung ương Đoàn Thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện. 

- Thường xuyên phối hợp với Ban ATGT, 
Thanh tra giao thông, Công an giao thông địa 
phương tiến hành kiểm tra xử phạt những nhà 
thầu vi phạm công tác đảm bảo ATGT... 

Trong quá trình thi công, các nhà thầu đã cơ 
bản thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo 
giao thông. Tuy nhiên, việc thi công làm thu hẹp 
mặt đường, gián tiếp ảnh hưởng đến ATGT. Bộ 
GTVT đang tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Dự án, 
nhà thầu thực hiện nghiêm túc các quy định về 
tổ chức thi công đảm bảo ATGT trên đường và 
tăng cường phối hợp với các lực lượng Cảnh 
sát giao thông, Thanh tra giao thông địa phương 
giữ gìn trật tự ATGT khu vực thi công để hạn 
chế tối đa ảnh hưởng đến ATGT trên đường. 

Sẽ hoàn thành thi công nhanh hơn kế 
hoạch 3 tháng 

Về thông tin chậm tiến độ thi công công trình 
làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân 
và ép dân hối lộ mới thi công, Bộ GTVT cho 
biết, thời gian qua đang là mùa mưa nên ảnh 
hưởng đến tiến độ thi công rải bê tông nhựa. 
Các nhà thầu đã tập trung thi công công trình 
thoát nước, nền đường, móng cấp khối đá dăm 
và tập kết vật liệu chuẩn bị cho thi công bê tông 
nhựa đồng loạt khi thời tiết thuận lợi. Nhìn 
chung tiến độ thi công các dự án mở rộng Quốc 
lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận đang triển khai 
bám sát tiến độ chỉ đạo của Bộ GTVT là thi công 
hoàn thành vào giữa năm 2015, nhanh hơn so 
với kế hoạch khoảng 3 tháng. 

Việc thi công mở rộng đường ít nhiều ảnh 
hưởng đến đi lại và sinh hoạt của nhân dân bên 
đường. Với đặc thù công trình phải đào xử lý 
nền đường sâu (1 đến 2m) và đắp hoàn trả phải 
thực hiện đầm đắp từng lớp (20 đến 25cm) theo 
quy định, nên cần thời gian thi công nhất định, 
cá biệt một số vị trí đang làm dở dang gặp mữa 
phải dừng chờ, làm kéo dài thi công; hơn nữa 
mặt bằng thi công còn vướng cục bộ một số vị 
trí cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. 

Bộ GTVT đã chỉ đạo thi công cuốn chiếu, 
gọn gàng dứt điểm trên từng đoạn, đồng thời 
tăng cường phối hợp với địa phương giải quyết 
vướng mắc về giải phóng mặt bằng để đẩy 

B



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 04 naêm 2014 - 10 - 

Thö Vieän tænh Bình Thuaän – Soá 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – Tænh Bình Thuaän 

nhanh thi công hơn nhằm hạn chế ảnh hưởng 
đến đời sống nhân dân. 

Về thông tin người dân phải hối lộ tiền mới 
thi công sớm, đến nay Bộ GTVT, Ban Quản lý 
Dự án 1, các nhà đầu tư BOT cũng như các cơ 
quan chức năng chưa nhận được bất kỳ đơn 
thư khiếu nại nào của người dân về nội dung 
này. 

Bộ GTVT đang chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 1 
và nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan liên 
quan của tỉnh Bình Thuận theo dõi, nắm bắt, thu 
thập thông tin để xử lý cá nhân, tập thể có dấu 
hiệu nêu trên. 

Về thông tin khai thác đất, cát trái phép 
và lấp ruộng, mương của người dân 

Yêu cầu vật liệu xây dựng công trình phải 
đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án. Vị 
trí các mỏ vật liệu cung ứng cho dự án được Tư 
vấn thiết kế rà soát trên cơ sở các mỏ do địa 
phương cấp phép khai thác, kinh doanh và xác 
định cụ thể trong hồ sơ thiết kế. 

Vật liệu trước khi đưa vào công trình phải 
được thí nghiệm, nghiệm thu về chất lượng, tiêu 
chuẩn kỹ thuật; mặt khác với yêu cầu phải có 
hóa đơn chứng từ cho thanh quyết toán công 
trình nên các nhà thầu đều hợp đồng mua vật 
liệu tại các mỏ được địa phương cấp phép khai 
thác theo đúng hồ sơ thiết kế. 

Khi triển khai dự án yêu cầu khối lượng vật 
liệu lớn, UBND tỉnh Bình Thuận đã có chỉ đạo 
cấp phép mở rộng, nâng công suất khai thác 
của các mỏ vật liệu đáp ứng nhu cầu cung ứng 
cho dự án. 

Ngoài ra, phạm vi xây dựng công trình được 
cắm cọc mốc giải phóng mặt bằng và giao địa 
phương thực hiện giải phóng mặt bằng, trong đó 
địa phương có trách nhiệm đền bù các công 
trình, vật liệu kiến trúc... trong phạm vi mặt bằng 
xây dựng công trình và xây dựng hoàn trả công 
trình hạ tầng (đường điện, hệ thống mương cấp 
thoát nước...). 

Việc thi công công trình chỉ thực hiện trong 
phạm vi mặt bằng địa phương đã đền bù giải 
toả, bàn giao cho thi công, kể cả trường hợp địa 
phương bàn giao mặt bằng cho thi công, nhưng 
người dân chưa cho thi công thì các nhà thầu 
đều phải dừng thi công và đề nghị địa phương 
tiếp tục giải quyết cho thi công. Do vậy nhà thầu 
không thể thi công ngoài phạm vi giải phóng mặt 
bằng dự án. 

Ngày 10/10/2014, Bộ GTVT đã làm việc với 
UBND tỉnh Bình Thuận về giải quyết các tồn tại 
để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và phối 
hợp chỉ đạo thực hiện đảm bảo ATGT trên Quốc 
lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận. 

// http://baodientu.chinhphu.vn/ .- 2014 
(ngày 31 tháng 10)

________________________________________ 

Hội NCT thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc:  

DUY TRÌ VĂN NGHỆ, BÁO CHÍ 
oạt động văn nghệ, đọc báo trở thành 
món ăn tinh thần không thể thiếu của Hội 

NCT thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, 
tỉnh Bình Thuận. Tính đến tháng 11/2014, Hội 
NCT thị trấn Ma Lâm có 790 hội viên sinh 
hoạt tại 6 chi hội. Nhiều cụ tuổi cao, sức yếu 
nhưng các chương trình văn nghệ của Hội 
NCT thị trấn Ma Lâm luôn được xếp vào diện 
xuất sắc trong 17 Hội NCT của toàn huyện. 

Hằng năm, cứ đến ngày truyền thống NCT 
(6/6), ngày lễ, tết, trong các hội nghị… Hội 
NCT thị trấn Ma Lâm biểu diễn hàng chục tiết 
mục văn nghệ gồm múa, đơn ca, song ca, tốp 
ca, ngâm thơ… mang đậm bản sắc văn hóa 
dân tộc, được hàng trăm khán giả hoan 
nghênh. Mới đây, tại Hội nghị tổng kết 5 năm 
phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”, 
Đội văn nghệ NCT thị trấn “trình làng” 10 tiết 
mục đặc sắc được các đại biểu vỗ tay vang 
dậy. 

Không chỉ “đàn hay, hát giỏi”, Hội NCT thị 
trấn Ma Lâm duy trì thường xuyên hằng 
tháng, hằng năm đặt mua Báo Người cao tuổi 
phát cho 6 chi hội đọc trong các buổi sinh 
hoạt, hội họp, thảo luận, học tập kinh nghiệm 
hay, cách làm tốt… Sau đó, hội viên truyền 
tay nhau xem. Ông Nguyễn Văn Bàn phấn 
khởi cho biết: “Tôi đã 78 tuổi, trước kia hoàn 
cảnh gia đình khó khăn không được đi học 
nên bị mù chữ. Thế nhưng, mỗi khi đi họp chi 
hội, tôi đều được nghe những bài Báo Người 
cao tuổi, từ đó nắm bắt được thông tin thời sự 
trong và ngoài nước cùng các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
nên tôi rất phấn khởi”. 

Thời gian tới, Hội NCT thị trấn sẽ có nhiều 
cải tiến để phong trào ngày càng phát triển, 
góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh 
thần của NCT. 

Đỗ Khắc Thể- Người cao tuổi.- 2014.- 
Số 194 (ngày 4 tháng 12).- Tr.6 

H
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BÌNH THUẬN LÀM TỐT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN 
gày 16/10, đoàn công tác Ủy Ban quốc gia về 
Thanh niên Việt Nam do Trung tướng Bùi 

Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ 
trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi 
kiểm tra về việc thực hiện pháp luật chính sách 
thanh niên và công tác thanh niên tỉnh Bình Thuận 
năm 2014. 

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Dương 
Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Thành Tâm, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. 

 
Thứ trưởng Bùi Quang Bền phát biểu tại hội nghị. 

Thực hiện Quyết định 2474/QĐ-TTg ngày 
20/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực 
hiện Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam 
giai đoạn 2012- 2020, tỉnh Bình Thuận đã triển 
khai các chương trình, đề án của Thủ tướng Chính 
phủ được phê duyệt như: hỗ trợ thanh niên học 
nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008- 2015, đề án 
tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu 
niên giai đoạn 2011- 2015. 

Theo đó, từ năm 2008 đến nay, tỉnh đã đào 
tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, 
chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tiếng dân tộc 
cho hơn 19.000 lượt CB, CNVC, dạy nghề cho 
hơn 13.000 lượt đoàn viên thanh niên, tư vấn việc 
làm hơn 66.000 lượt, thực hiện. 

Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau 
đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai 
đoạn 2007 -2013 (Đề án 100) với 30 ứng viên, 
trong đó 25 ứng viên đã hoàn thành chương trình 
Thạc sỹ ở nước ngoài… 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Quang 
Bền ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của 
lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, địa phương đối với 
công tác thanh niên, chủ động đề ra những đề án 
đào tạo sau đại học, làm tốt công tác bồi dưỡng, 
sử dụng cán bộ công chức trẻ. 

Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh, công 
tác thanh niên là nhiệm vụ của cả hệ thống chính 
trị. Vì vậy, thời gian tới, đề nghị Bình Thuận thực 
hiện tốt hơn nữa chiến lược phát triển thanh niên. 
Quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh 
niên, động viên khuyến khích thanh niên tham gia 
các chương trình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc 
phòng 

Hoàng Châu, Nam Yên // 
http://cand.com.vn/ .- 2014 (ngày 18 tháng 10) 

 

__________________________________ 

ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 

rong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính 
trị (Khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 
Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Thuận chỉ 
đạo mỗi cán bộ, đảng viên phải chú trọng học tập 
Bác ở tinh thần khắc phục khuyết điểm; coi đó là 
vấn đề cơ bản để góp phần nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trước yêu 
cầu mới. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan 
tâm đến sự trong sạch của nội bộ Đảng, tính tiền 
phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên 
(CB,ĐV) và bản thân Bác cũng là tấm gương tiêu 
biểu về ý chí, quyết tâm sữa chữa khuyết điểm. 
Người căn dặn: “… một Đảng mà dấu giếm khuyết 
điểm của mình là một Đảng hỏng”; “Cán bộ nào 
không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của 
mình, e sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân 
dân, không có can đảm sửa chữa khuyết điểm, thì 
người đó không xứng đáng là cán bộ”, v.v. Lời dạy 
của Bác trở thành tư tưởng chỉ đạo thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng 

trong Đảng bộ Quân sự tỉnh Bình Thuận, góp phần 
nâng cao ý thức sửa chữa khuyết điểm của mỗi 
CB, ĐV và tổ chức đảng, làm cơ sở để xây dựng 
Đảng bộ Quân sự Tỉnh trong sạch, vững mạnh 
(TS,VM), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Tỉnh vững 
mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng (QS,QP) trên địa bàn. 

Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh Bình Thuận có 
chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo công 
tác QS,QP và trực tiếp lãnh đạo lực lượng vũ trang 
(LLVT) thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ quan trọng 
này. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng, 
các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các 
huyện, thành phố, thị xã lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm 
vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây 
dựng lực lượng, công tác dân vận và các mặt công 
tác QS,QP của một tỉnh duyên hải cực Nam Trung 
bộ. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ĐUQS 
Tỉnh luôn chú trọng xây dựng cơ quan quân sự 
các cấp và các đơn vị LLVT vững mạnh toàn diện; 
tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, 
nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ, 

N

T
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nhất là các đơn vị cơ động, làm nhiệm vụ trên đảo, 
những nơi khó khăn, phức tạp. Công tác xây dựng 
Đảng được chú trọng; việc tập huấn nghiệp vụ, 
quản lý đảng viên, duy trì nền nếp, chế độ, nguyên 
tắc tổ chức, lãnh đạo của Đảng, thực hiện quy chế 
trên các mặt công tác đảm bảo nghiêm túc. Việc rà 
soát, nâng cao chất lượng chính trị của CB,ĐV, 
trong đề bạc, bổ nhiệm cán bộ và trong tuyển 
quân, tuyển sinh quân sự luôn chặt chẽ, đúng quy 
định, v.v. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, qua 
kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XI), ĐUQS Tỉnh nhận thấy còn bộc lộ một số 
khuyết điểm làm hạn chế đến năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của Đảng bộ. Nổi lên là, công tác 
giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng có lúc 
chưa thật nhạy bén; phát hiện, ngăn chặn dấu hiệu 
vi phạm kỷ luật của CB,ĐV và bộ đội có thời điểm 
chưa kịp thời. Năng lực cụ thể hóa các chỉ thị, nghị 
quyết, tính bao quát và giải quyết những vấn đề 
nảy sinh đôi khi còn hạn chế. Công tác cán bộ có 
mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Việc giám sát cấp ủy 
cấp dưới lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chưa thành 
nền nếp. Một số ít CB,ĐV chưa thực sự mẫu mực 
trong rèn luyện đạo đức, lối sống; tính chiến đấu 
trong sinh hoạt chưa cao, còn biểu hiện nể nang, 
né tránh, v.v. 

Khuyết điểm trên có ảnh hưởng phần nào đến 
uy tín, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy, đòi hỏi phải 
có nhận thức rõ và khắc phục kịp thời. Để làm 
được điều đó, một trong những biện pháp ĐUQS 
Tỉnh chỉ đạo là gắn việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI); qua đó, thống nhất nhận thức, 
đề cao trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét về 
khắc phục khuyết điểm trong toàn Đảng bộ. Đồng 
thời, coi đây là dịp tốt để xây dựng các tổ chức 
đảng TS,VM, củng cố lòng tin của quần chúng đối 
với CB,ĐV và của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong 
LLVT Tỉnh đối với ĐUQS, Bộ CHQS Tỉnh. 

Học tập tinh thần khắc phục khuyết điểm của 
Bác, đồng thời xuất phát từ kết quả xây dựng 
Đảng trong Đảng bộ vừa qua, ĐUQS Tỉnh xác định 
giải pháp trước mắt là tập trung đổi mới công tác 
giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho các đối 
tượng. Nội dung giáo dục bám sát chức năng, 
nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; gắn giáo dục 
theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại 
đơn vị trong tình hình mới” với công tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tích cực 
hưởng ứng Cuộc vận động “Phát huy truyền 
thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ 
Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động 
bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó, 
phát huy truyền thống quê hương, đơn vị, đề cao ý 
thức trách nhiệm, tinh thần tự lực tự cường, đem 
mọi khả năng, sức lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Cùng với giáo dục, Đảng ủy yêu cầu phải cụ thể 
hóa các quy chế, quy định về quyền hạn, trách 
nhiệm người đứng đầu; người có vị trí càng cao 
càng phải mẫu mực trong chấp hành kỹ luật, rèn 
luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống. Các đơn 

vị đột phá vào duy trì chế độ, nền nếp, thủ tục 
hành chính, làm chuyển biến tình hình kỷ luật, theo 
hướng: giảm thấp nhất kỷ luật thông thường, tai 
nạn giao thông, chấm dứt kỷ luật nghiêm trọng; 
đẩy mạnh công tác quản lý tư tưởng, bám nắm cơ 
sở, phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề nảy 
sinh, không để đột biến xảy ra. Đồng thời, tích cực 
tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên 
tiến, gương “người tốt, việc tốt”, lấy nhân tố tích 
cực đẩy lùi tiêu cực; kiên quyết đấu tranh làm thất 
bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” và những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường 
công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững ổn định 
đơn vị. 

Vấn đề được Đảng ủy, Bộ CHQS Tỉnh hết sức 
quan tâm trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính 
trị là tập trung làm chuyển biến công tác cán bộ và 
phát huy vai trò đội ngũ cán bộ trong thực hiện 
nhiệm vụ. Theo đó, toàn Đảng bộ đã quán triệt sâu 
sắc Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung 
ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 
2013-2020 và những năm tiếp theo”, Quy chế 
công tác cán bộ (sửa đổi, bổ sung năm 2012) và 
Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ của 
Đảng ủy Quân khu 7; thường xuyên quan tâm xây 
dựng đội ngũ cán bộ cả về chất lương, số lượng 
và cơ cấu. Trước mắt, tiến hành rà soát, bổ sung 
quy hoạch cán bộ, tổ chức biên chế, không để tình 
trạng cơ quan thừa, đơn vị thiếu; chú ý cán bộ trẻ 
có phẩm chất, năng lực, sức khỏe, tạo điều kiện 
cho họ được khẳng định trong thực tiễn. Đặc biệt, 
ĐUQS Tỉnh đã chú trọng việc điều động, bổ nhiệm 
cán bộ chuẩn bị nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ 
2015-2020; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì 
với đội ngũ cấp ủy đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện 
trên các mặt công tác. Đồng thời, tích cực đổi mới 
công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, khắc phục tình 
trạng nể nang, né tránh, cá nhân, cục bộ. Nhằm 
trang bị những kiến thức thực tiễn cho cán bộ, 
hằng năm, Bộ CHQS Tỉnh đều tổ chức tập huấn, 
hội thi, hội thao công tác QS,QP; tiến hành luân 
chuyển các bộ giữa đất liền với đảo, giữa cơ quan 
đơn vị; thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, 
hậu phương quân đội, nhằm động viên cán bộ yên 
tâm công tác. 

Trên cơ sở những khuyết điểm đã được chỉ ra, 
ĐUQS Tỉnh yêu cầu các cấp ủy thực hiện nghiêm 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phục trách; hoàn thiện các quy chế, nhất là 
các mặt công tác trọng yếu, dễ phát sinh tiêu cực. 
Học tập tinh thần của Bác, Đảng ủy đã chủ động 
rà soát 11 quy chế trên các mặt công tác; điều 
chỉnh, bổ sung 03 quy chế và ban hành mới Quyết 
định về việc phân công công tác trong ĐUQS Tỉnh. 
Các cấp ủy thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì; đi 
sâu làm chuyển biến năng lực quán triệt, cụ thể 
hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, cấp mình vào 
thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý những tập 
thể, cá nhân vi phạm các quy chế, quy định, hoàn 
thành nhiệm vụ thấp. Sau khi tiến hành sơ kết 8 
năm thực hiện Nghị quyết 51 – NQ/TW của Bộ 
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Chính trị (khóa IX) và Nghị quyết 513-
NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương 
(nay là Quân ủy Trung ương), ĐUQS Tỉnh tiếp tục 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
quan trọng này trong Đảng bộ; giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa người chủ trì cấp ủy và người chỉ 
huy với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Mọi hoạt 
động của Đảng ủy, Ban Thường vụ luôn bám sát 
chức năng, nhiệm vụ và quy chế đã ban hành; tích 
cực đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng: 
phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá 
nhân, tinh thần đoàn kết, thống nhất và tăng 
cường đối thoại dân chủ trong các cơ quan, đơn 
vị. 

Nhờ học tập tinh thần, ý chí quyết tâm của Bác 
và đề ra biện pháp thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI) có tính khả thi cao, nên việc khắc 
phục khuyết điểm trong ĐUQS tỉnh Bình Thuận 
thời gian qua đã có chuyển biến tích cực. Vai trò 
lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, công tác điều 
hành, quản lý của người chỉ huy, chất lượng chính 
trị của LLVT, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ 
CB,ĐV được nâng lên; hiệu quả trên các mặt công 
tác QS,QP được thể hiện rõ nét. Công tác tuyên 
truyền về biển, đảo trong LLVT và nhân dân được 
đẩy mạnh; tinh thần giúp dân xóa đói giảm nghèo, 
xây dựng nông thôn mới, phòng, chống thiên tai, 
bão lụt, bám biển, vươn khơi của cán bộ, chiến sĩ 
được đề cao. Những biểu hiện trung bình chủ 
nghĩa, làm việc cầm chừng đã giảm bớt. Năm 
2013, Bộ CHQS Tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy 
ban nhân dân Tỉnh tổ chức diễn tập khu vực 
phòng thủ BT-13 đạt mục đích, yêu cầu đề ra 

được Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá cao; tham gia 
diễn tập MN-13 và các hội thi, hội thao do Quân 
khu tổ chức đạt kết quả tốt, có nội dung tốt hơn 
năm 2013. Việc thực hiện phong trào thi đua “3 
tăng cường” trong LLVT Tỉnh được hưởng ứng 
tích cực; khả năng cơ động, trình độ SSCĐ của 
các đơn vị ngày càng được khẳng định trong mọi 
tình huống. Qua đánh giá chất lượng tổ chức 
đảng, đảng viên hằng năm cho thấy: số tổ chức 
đảng đạt TS,VM, đảng viên đủ tư cách hoàn thành 
tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm sau cao 
hơn năm trước. Riêng năm 2013, số tổ chức đảng 
trong  Đảng bộ đạt TS,VM là 93,94% , tăng 9.57%; 
đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ 
97,27%, trong đó có 12,38% hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, tăng 0,94%; số đảng viên vi phạm tư 
cách giảm 0,62% (so với năm 2012). Từ đầu năm 
2014 đến nay, không có CB,ĐV vi phạm kỷ luật 
phải xử lý. 

Với sự chuyển biến đó đã tạo tiền đề quan 
trọng để ĐUQS tỉnh Bình Thuận tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác 
Hồ theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 
XI), tích cực khắc phục khuyết điểm trong công tác 
xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ CB,ĐV theo 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xây dựng 
Đảng bộ Quân sự Tỉnh TS,VM, Bộ CHQS Tỉnh 
vững mạnh toàn diện, ngang tầm chức năng, 
nhiệm vụ tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo công tác 
QS,QP trên địa bàn trong tình hình mới. 

Phạm Văn Long - Tạp chí Quốc phòng toàn 
dân.- 2014.- Số 10 (tháng 10).- Tr.34

 ________________________________________ 

THỨ TRƯỞNG TÔ LÂM KIỂM TRA CÔNG TÁC TẠI CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN 
áng 5/11, Đoàn công tác của Bộ Công an do 
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn 
đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác tại Công an 
tỉnh Bình Thuận. 

 
Thượng tướng Tô Lâm- Thứ trưởng Bộ Công an làm việc 
với lãnh đạo tỉnh, BGĐ Công an tỉnh Bình Thuận 

Dự buổi làm việc có các đồng chí Lê Tiến 
Phương- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Thiếu 
tướng Nguyễn Văn Thân- Giám đốc Công an tỉnh, 
các đồng chí trong Ban giám đốc cùng lãnh đạo 
Công an các đơn vị, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh 
Bình Thuận. 

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Sỹ Tá- Phó 
Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo kết quả các 
mặt công tác của Công an Bình Thuận trong năm, 
đồng thời nhấn mạnh một số kết quả nổi bật như 
đã thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “ Chủ động, 
kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả” do Bộ Công an phát 
động; tập trung phòng ngừa, tấn công, trấn áp 
mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, TNGT giảm 
cả 3 tiêu chí… 

Thứ trưởng Tô Lâm đã ghi nhận những kết 
quả Công an Bình Thuận đạt được trong thời gian 
vừa qua, yêu cầu trong thời gian tới, Công an tỉnh 
Bình Thuận cần tập trung nắm chắc tình hình, phối 
hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương để 
làm tốt công tác phòng, chống hoạt động của các 
loại đối tượng, giải quyết kịp thời các vụ việc, đảm 
bảo an ninh trật tự,  duy trì môi trường để phát 
triển du lịch. Trong những tháng cuối năm, Công 
an tỉnh Bình Thuận cần thực hiện có hiệu quả hơn 
nữa các Chương trình quốc gia phòng chống tội 
phạm, không để tội phạm băng, nhóm hoạt động, 
 tiếp tục đảm bảo tốt tình hình TTATGT,  bảo vệ an 
toàn Đại hội Đảng các cấp năm 2015…  

Bích Thuận, Thu Hà // http://cand.com.vn/ .- 
2014 (ngày 6 tháng 11) 

S
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TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA PHÒNG, CHỐNG CHÁY NỔ VÀ GIỮ VỮNG ANTT 
hời gian qua, lực lượng Cảnh sát phòng cháy 
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CS 

PCCC&CNCH) Công an tỉnh Bình Thuận tập trung 
kiểm tra công tác an toàn PCCC tại các nhà máy, 
công ty, xưởng sản xuất trong KCN Phan Thiết, 
qua đó tuyên truyền đến các chủ doanh nghiệp, 
công nhân, người lao động nâng cao ý thức đối 
với công tác phòng chống cháy nổ. 

Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC&CNCH cho 
biết, từ đầu năm đến nay đã tổ chức kiểm tra 
1.625 cơ sở SXKD có nguy cơ cháy nổ cao, lập 
biên bản vi phạm hành chính 294 trường hợp, phạt 
tiền 540 triệu đồng. Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã 
xảy ra 44 vụ cháy, 2 vụ nổ khí gas gây thiệt hại về 
tài sản gần 5,1 tỷ đồng, làm 1 người chết và 1 
người bị thương. 

Trước tình hình ANTT phức tạp, tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ 
nạn xã hội, BCĐ xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm cùng 
Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch xây dựng 
KCN Phan Thiết 1 và 2 đạt tiêu chuẩn “An toàn về 
an ninh, trật tự”, theo tinh thần Chỉ thị số 07/CT-
BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình 
hình mới. 

Trong những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã 
ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến các KCN. 
Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, du lịch thì 
các loại tội phạm, tệ nạn xã hội cũng phát sinh 
phức tạp. Hiện có 27 DN đang hoạt động, trong đó 

có 7 DN có vốn đầu tư nước ngoài với hơn 5.000 
công nhân, người lao động đang làm việc tại KCN 
Phan Thiết. Thời gian qua đã xảy ra 37 vụ việc liên 
quan đến tình hình ANTT trong KCN. Tuy chưa 
xảy ra những vụ việc “điểm nóng” nhưng công tác 
quản lý, kiểm tra và tuyên truyền luôn được coi 
trọng. Các lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán 
chuyên trách tại các DN từng bước được kiện 
toàn, tập huấn nghiệp vụ, công tác quản lý vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và PCCC&CNCH tại 
chỗ, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực 
phẩm, đảm bảo trật tự ATGT, phòng ngừa, đấu 
tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, 
phối hợp với BQL KCN, các cơ quan chức năng 
kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT, 
tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong 
trào và hoạt động hiệu quả của đoàn thể, công 
đoàn. Bằng nhiều hình thức lồng ghép tuyên 
truyền phổ biến pháp luật trong KCN như: “Tháng 
an toàn lao động”, “Tuần lễ vệ sinh, an toàn thực 
phẩm”, “Tháng an toàn giao thông”, “Tháng cao 
điểm hành động phòng, chống ma túy”, “Phòng 
cháy, chữa cháy”, phát động cao điểm tấn công 
trấn áp tội phạm… Công an tỉnh đã phối hợp với 
các Sở, ban, ngành tổ chức hơn 40 hội nghị tập 
huấn, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội 
phạm, bảo đảm TTATGT, pháp luật về bảo vệ môi 
trường với hơn 6.000 lượt người tham dự, tổ chức 
15 đợt diễn tập phương án PCCC&CNCH trên 
1.500 lực lượng nòng cốt tham gia 

Hoàng Châu, Bích Thuận // 
http://cand.com.vn/ .- 2014 (ngày 10 tháng 11)

________________________________________ 

CỰU CHIẾN BINH ĐI ĐẦU TRONG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC 
rong 2 ngày 13-14/11, Hội Cựu chiến binh tỉnh 
Bình Thuận tổ chức Đại hội thi đua yêu nước 

“Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ V, nhiệm kỳ 
2014 - 2020, với sự tham dự của 159 đại biểu cựu 
chiến binh xuất sắc đại diện cho hơn 18 nghìn hội 
viên trong toàn tỉnh. 

Với chủ đề “Năng động, sáng tạo, đoàn kết và 
quyết thắng”, phong trào thi đua yêu nước Cựu 
chiến binh gương mẫu trong 5 năm đến tập trung 
đổi mới mạnh mẽ nội dung thi đua, cải tiến nội 
dung chất lượng sinh hoạt. Hội phấn đấu đến năm 
2020, không còn hội viên ở nhà dột nát và tiến tới 
hoàn thành chỉ tiêu xóa nghèo, nâng cao tỷ lệ hội 
viên có mức sống khá; 95% cơ sở hội đạt trong 
sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu và 100% 
cán bộ hội viên được học tập, quán triệt các Chỉ 
thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước. 

Phát huy vai trò, phẩm chất của “Bộ đội Cụ 
Hồ”, những năm qua các cấp Hội Cựu chiến binh 
trong tỉnh luôn đi đầu trong các phong trào thi đua 
yêu nước, phát huy vai trò gương mẫu, xứng đáng 

là lực lượng nòng cốt tin cậy của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân... Điển hình như phong trào 
cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa 
nghèo, làm giàu chính đáng góp phần phát triển 
kinh tế địa phương. 5 năm qua, các cấp Hội đã xây 
dựng và sửa chữa hơn 600 căn nhà dột nát, nhà 
mái ấm đồng đội cho hội viên; giúp đỡ nhiều hội 
viên vay vốn không lãi suất để phát triển sản xuất, 
hình thành nhiều tổ hợp tác cựu chiến binh giúp 
nhau làm kinh tế. Đến nay, toàn Hội đã xóa được 
3% hộ nghèo và cận nghèo (năm 2009 tỷ lệ hộ 
nghèo và cận nghèo là 6,5%), tỷ lệ hộ có thu nhập 
khá và giàu tăng 1,2%. 

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu Chiến binh 
Việt Nam, UBND tỉnh Bình Thuận và Ban Chấp 
hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã tặng bằng khen 
cho 84 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh 
gương mẫu” giai đoạn 2009 - 2014. 

Hồng Hiếu // http://dangcongsan.vn/ .- 2014 
(ngày 14 tháng 11) 

T
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NGƯỜI HÀ NỘI TRÊN QUÊ HƯƠNG BÌNH THUẬN 
ó là Chi hội trưởng CCB Đồng Xuân Bích, sinh 
năm 1956, một thanh niên Hà Nội nhiệt huyết 

và tài năng. Là một sĩ quan quân đội, sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ tại ngũ, Xuân Bích được quân đội 
cho phục viên năm 1985, năm 1992 rời quê hương 
Hà Nội đưa gia đình vào lập nghiệp tại thôn 5, xã 
Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 

Từ một gia đình mới vào định cư không có đất 
sản xuất, anh đã phấn đấu làm lụng, tiết kiệm, 
cộng với nguồn vốn ít ỏi mang từ quê hương vào, 
anh đã mua đất để sản xuất, lúc đầu là một, rồi 
hai, rồi ba ha và đến nay anh đã sở hữu 14ha đất, 
trong đó 7ha trồng cây ăn trái và 7ha đất trồng cây 
mía. Thu nhập hằng năm của gia đình trên 500 
triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư. Với diện tích 
ấy, anh đã tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao 
động tại địa phương. 

Trong phong trào chung sức chung lòng xây 
dựng nông thôn mới, anh và gia đình có những 

đóng góp hết sức ấn tượng: đã vận động nhân dân 
tham gia hiến đất, đóng góp 50.000.000 đồng để 
làm nền hạ đường giao thông nông thôn dài gần 
1km, rộng 4,2km, trong đó bản thân anh và gia 
đình hiến 600m2 đất và đóng góp 30.000.000 
đồng. Hiện nay địa phương đang bê tông hóa con 
đường này với kinh phí 277.000.000 đồng, trong 
đó, kinh phí nhà nước 65% là 182.000.000 đồng, 
còn lại nhân dân đóng góp 35% là 95.000.000 
đồng. Nhận thấy trách nhiệm của mình là một chi 
hội trưởng CCB, anh đã gương mẫu đi đầu và vận 
động nhân dân sinh sống theo dọc con đường 
đóng góp được 50.000.000 đồng và bản thân anh 
đóng góp 40.000.000 đồng. Đối với đoạn đường 
vào hội trường thôn, ngoài việc đóng góp theo chỉ 
tiêu quy định của Ban vận động, bản thân anh còn 
tặng cho thôn một số trang bị cần thiết để bà con 
sinh hoạt, trị giá 1.500.000 đồng. 

Thanh Phương- Cựu chiến binh.- 2014.- Số 
1049 (ngày 11 tháng 12).- Tr.6

________________________________________ 

LÀM "LÁ CHẮN" GIÚP NGƯ DÂN BÁM BIỂN 
ùng biển tỉnh Bình Thuận thường xảy ra giông 
lốc bất ngờ, làm lật, chìm nhiều tàu, thuyền 

của ngư dân. Những năm qua, để giúp ngư dân 
vươn khơi bám biển, tàu CN09-BP111901 của Bộ 
chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình 
Thuận, ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra giữ 
vững chủ quyền an ninh trên biển, cán bộ, chiến sĩ 
còn phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn 
17 tàu, thuyền và gần 200 ngư dân bị nạn... 

 
Cán bộ, chiến sĩ tàu CN09-BP111901 chuẩn bị ra khơi 

Đêm tối, giông lốc với gió cấp 6, cấp 7, giật 
cấp 9, nhưng cán bộ, chiến sĩ tàu CN09-
BP111901 vẫn đang khẩn thiết tìm kiếm chiếc tàu 
Bth 96984-TS do ông Bùi Văn Toàn làm Thuyền 
trưởng, bị sóng lớn đánh chìm lúc 16 giờ ngày 8-7-
2014. Trên tàu có 19 ngư dân làm nghề đánh cá. 
Sóng biển cuộn trào dữ dội, nhưng cán bộ, chiến 
sĩ vẫn dán mắt vào màn hình ra-đa, rồi lại dùng 
ống nhòm, đèn chiếu... để quan sát. Gạt những 
giọt nước biển pha lẫn mồ hôi mặn chát trên khuôn 

mặt, Hạ sĩ Nguyễn Thục, nhân viên hàng hải, bày 
tỏ: “Chân tay nhức mỏi, chóng mặt nhưng nghĩ 
đến bà con bị nạn đang giành giật sự sống từng 
phút với sóng dữ, nên chúng tôi cũng phải tranh 
thủ từng phút, tích cực quan sát, tìm kiếm”. 

Đại úy QNCN Nguyễn Xuân Trường, Thuyền 
trưởng cho biết: “Chúng tôi tổ chức phương pháp 
tìm kiếm song song, đón trước hướng gió, mở 
rộng khu vực tìm kiếm từ 20 đến 30 hải lý, nhưng 
thật tiếc là đến giờ vẫn chưa phát hiện ra dấu vết 
tàu bị nạn”. Theo anh Trường, đây là vùng biển 
thường xảy ra tai nạn. Nhiều ngư dân lớn tuổi vẫn 
truyền rằng, cách bờ biển TP Phan Thiết từ 22 đến 
27 hải lý là vùng biển thường xảy ra lốc xoáy bất 
ngờ do thời tiết vùng này khá đặc biệt. Giữa vùng 
biển phẳng lặng, có một số ốc đảo, bãi ngầm, tạo 
biến đổi gió. Khi xảy ra giông lốc, gió thổi, nước 
biển bị các đảo, bãi ngầm chắn tạo thành vùng gió 
xoáy, nước xoáy làm chìm tàu. Hơn nữa, khi qua 
vùng này, ngư dân đánh bắt từ biển xa về mệt 
nhọc, tàu chở nặng, lại chủ quan, chằng chéo 
không tốt, nên cũng là nguyên nhân dẫn đến lật, 
chìm tàu. Theo thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh 
Bình Thuận, tính từ năm 2007 đến nay, tại đây đã 
xảy ra 17 vụ lật, chìm, trôi dạt tàu, thuyền vì sóng 
lớn do giông lốc gây ra. Khi điều khiển tàu qua 
vùng biển này, các ngư dân luôn tìm cách vượt 
nhanh qua bãi “tử thần”. 

Biết vùng biển thời tiết khắc nghiệt, những 
năm qua, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận chỉ 
đạo tàu CN09-BP111901 vừa tuần tra, vừa sẵn 
sàng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn (TK, CH, CN). Để 
thực hiện tốt nhiệm vụ, cán bộ chỉ huy tàu có danh 
bạ điện thoại các chủ tàu. Còn ngư dân nắm được 
đường dây nóng của tàu CN09-BP111901. Những 

Đ 

V
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năm gần đây, khai thác thủy sản phát triển, lượng 
tàu, thuyền tăng nhanh, trong khi đó, không ít tàu 
ngư dân đã qua nhiều năm sử dụng, nên nhiệm vụ 
TK, CH, CN đặt ra ngày càng cao. Thực hiện 
nhiệm vụ TK, CH, CN trên biển luôn khó khăn gian 
khổ, nguy hiểm, nhưng mỗi người chiến sĩ biên 
phòng của tàu đều hiểu rằng, gắn bó mật thiết với 
ngư dân là nét đẹp truyền thống, là một trong 
những nguyên nhân giúp BĐBP hoàn thành tốt 
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. 

 Đơn vị có quy chế phát huy tốt lực lượng “4 
tại chỗ” (chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần 
tại chỗ). Rồi lại phối hợp với lực lượng Quân sự-
Công an-Trung tâm Cứu hộ cứu nạn tỉnh xây dựng 
phương án tổ chức TK, CH, CN trên biển, phòng 
chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, đồng thời không 
ngừng tăng cường đầu tư trang bị cơ sở vật chất, 
tổ chức huấn luyện bộ đội hành động thuần thục 
phương án, sử dụng thành thạo trang thiết bị, đặc 
biệt là kỹ thuật cơ động tàu, xuồng trong sóng to, 
gió lớn, thời tiết khắc nghiệt, kỹ thuật cứu hộ nạn 
nhân... BĐBP tỉnh còn phối hợp với cấp ủy, chính 
quyền địa phương, ngành chức năng vận động 
ngư dân thành lập các tổ đoàn kết, kết nghĩa giữa 
tàu BĐBP với tàu,  thuyền tổ ngư dân; tích cực 
tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn ngư dân kỹ 
thuật, quy định công tác bảo đảm an toàn trên 
biển. Thông qua đó, ngư dân vừa giúp đỡ nhau về 
vốn, kỹ thuật khai thác, đồng thời phối hợp với tàu 
BĐBP tuần tra kiểm soát, TK, CH, CN, giảm đến 
mức thấp nhất các rủi ro khi hoạt động trên biển. 
Từ năm 2007 đến nay, tàu CN09-BP111901 phối 
hợp với các lực lượng, ngư dân, thực hiện cứu hộ, 
cứu nạn được 17 tàu, thuyền, gần 200 ngư dân bị 
nạn. Ngày 13-6-2014, tàu CN09-BP111901 đang 
tuần tra tại khu vực huyện đảo Phú Quý thì nhận 
được tin tàu BĐ 91377-TS của ngư dân tỉnh Bình 
Định bị gió lốc làm trôi dạt nhiều ngày trên biển. 
Vượt 47 hải lý trong điều kiện sóng to, gió lớn, cán 
bộ, chiến sĩ kịp thời cứu được 11 thuyền viên và 
lai dắt tàu bị nạn vào bờ biển TP Phan Thiết an 
toàn… 

Suốt đêm gồng mình chống chọi sóng to, gió 
lớn đến 8 giờ sáng 9-7-2014, cán bộ, chiến sĩ phát 
hiện một vệt đen trên mặt biển. Con tàu đè sóng, 
đổi hướng bám nhanh theo vệt đen nghi ngờ. Đó 
chính là con tàu bị nạn. Tiếp cận tàu Bth 96984-
TS, cán bộ, chiến sĩ thực hiện thuần thục kỹ thuật 
quăng dây, phao, hạ xuồng, tổ chức cứu nạn. 
Không khí khẩn trương nhưng cũng rất chính xác. 
Trung úy QNCN Phạm Đình An cho biết: “Nhìn các 
nạn nhân bị nạn rất xúc động, tôi phải cố kiềm chế 
để quăng dây, phao cứu nạn để nạn nhân tiếp cận 
ở tư thế thuận lợi nhất”. Đến 8 giờ 30 phút, ngày 
9-7-2014, các cán bộ, chiến sĩ tàu CN09-
BP111901 đã cứu được 4 ngư dân. 11 giờ cùng 
ngày, đã có 13 ngư dân trong tổng số 19 ngư dân 
bị nạn được bộ đội biên phòng Bình Thuận cứu 
sống. Cán bộ, chiến sĩ chăm sóc tận tình, chu đáo, 
nên sức khỏe các nạn nhân hồi phục nhanh. Ngư 
dân Bùi Văn Vinh, ngụ ở phường Đức Long, TP 
Phan Thiết, tâm sự: “Tàu chìm nhanh, chúng tôi 
chỉ kịp nhảy ra khỏi tàu để khỏi bị va đập. Lúc đó, 

tôi và 5 ngư dân bấu víu trên chiếc cọc tre nhô trên 
mặt nước, toàn thân tê cóng vì lạnh. Nếu không 
được cán bộ chiến sĩ tàu CN09-BP111901 kịp thời 
đến cứu thì có lẽ chỉ ít phút nữa là chúng tôi không 
thể trụ nổi…”. Đến 14 giờ ngày 9-7-2014, tàu 
CN09-BP111901 tổ chức đưa các nạn nhân đến 
cấp cứu tại Bệnh viện TP Phan Thiết. Đón chồng 
trở về sau những ngày khắc khoải âu lo, chị Phạm 
Thị Tuyến, là vợ ngư dân Võ Mốt, xúc động: “Nếu 
không có các chú bộ đội cứu giúp, không biết bây 
giờ chồng tôi ở đâu? Gia đình tôi cảm ơn các anh 
nhiều lắm! Các anh là điểm tựa tin cậy của ngư 
dân chúng tôi…”. 

Niềm vui của các gia đình khi được đón người 
thân bị nạn trở về, nhưng ít ai biết, để kịp thời cứu 
ngư dân trên vùng sóng dữ, nhiều cán bộ, chiến sĩ 
tàu CN09-BP111901 đã âm thầm vượt qua những 
hoàn cảnh khó khăn. Sau nhiều lần gặng hỏi, 
chúng tôi được biết, cái đêm Đại úy QNCN 
Nguyễn Xuân Trường cùng đồng đội gồng mình 
chống chọi với sóng gió cấp 7, cấp 8, cũng là đêm 
vợ anh là chị Huỳnh Thị Mai Linh đang phải giành 
giật sự sống sau ca đại phẫu thuật tại Bệnh viện 
Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Để thực hiện nhiệm 
vụ, anh Trường đã nhiều ngày không về nhà. Hai 
con nhỏ của anh và việc chăm sóc vợ, được gia 
đình bên vợ và đơn vị hỗ trợ. Câu chuyện về 
người thuyền trưởng khiến tâm tư các cán bộ, 
chiến sĩ như chùng xuống... 

Nói chuyện với chúng tôi, Thượng úy QNCN 
Lê Văn Sơn, Máy trưởng cho hay: “Ở đơn vị, các 
anh chỉ huy rất gương mẫu, vì thế chúng tôi cũng 
thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hai năm 
qua, tôi đã có 9 sáng kiến trong khắc phục sửa 
chữa tàu, bảo đảm cho con tàu luôn có thể hoạt 
động tốt”. 

Bên cạnh sự nêu gương của cán bộ, cấp ủy, 
chỉ huy tàu luôn quán triệt giáo dục cho bộ đội 
nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, nhiệm vụ TK, 
CH, CN, đoàn kết quân dân, đoàn kết trong đơn vị 
để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an 
ninh trên vùng biển đảm nhiệm... Vì vậy mỗi năm, 
ngư dân đã kịp thời báo cho đơn vị gần 200 tin tức 
có giá trị, phối hợp xua đuổi nhiều tàu, thuyền 
nước ngoài vi phạm chủ quyền. Tàu CN09-
BP111901 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, liên tục 
từ năm 2008 đến nay được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, 
các ngành của tỉnh Bình Thuận khen thưởng. 

Rời thành phố biển Phan Thiết vào buổi chiều 
giông lốc lớn, tôi vẫn thấy cán bộ, chiến sĩ tàu 
CN09-BP111901 miệt mài cùng ngư dân sửa chữa 
tàu chuẩn bị cho chuyến tuần tra tiếp theo. Tôi 
chợt nghĩ, con tàu của BĐBP dù nhỏ bé trước biển 
trời bao la, nhưng những con người trên con tàu 
ấy luôn có tinh thần thép với trái tim đầy nhân ái, 
họ thực sự là “lá chắn” để giúp ngư dân bám biển, 
giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ 
quốc... 

Nguyễn Duy Hiển // http://www.qdnd.vn/ .- 
2014 (ngày 7 tháng 10)
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TUYÊN TRUYỀN VỀ BIỂN ĐẢO VÀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY CHO NGƯ DÂN 

 
Cảnh sát biển, BĐBP xuống tận ghe tàu tuyên truyền về 
biển đảo và phòng chống ma túy cho ngư dân. 

rong hai ngày cuối tháng 10/2014, tổ công tác 
Cụm Đặc nhiệm PCTP Ma túy số 3 (Cảnh sát 
biển Vùng 3) phối hợp với Phòng PCTP ma túy 

Biên phòng tỉnh Bình Thuận và Đồn biên phòng 
456 (Phước Lộc) tổ chức đợt tuyên truyền về biển 
đảo và pháp luật PCTP ma túy cho nhân dân vùng 
biển tại các ghe tàu đánh cá và khu vực cảng cá 
thị xã La Gi (Bình Thuận). 

Nội dung tuyên truyền về một số nội dung 
chính của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 
năm 1982, Luật biển Việt Nam năm 2013, cung 
cấp đầy đủ tọa độ hành lang an toàn khu vực của 
các mỏ dầu khí của ta trên vùng biển phía Đông và 
Đông Nam nước ta để bà con ngư dân an tâm, 
vững tin vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững 
sự bình yên cho biển đảo quê hương và chủ 
quyền quốc gia. 

Tuyên truyền về Luật phòng chống ma túy, 
cách nhận biết cũng tác hại, hiểm họa của ma túy 
đối với cộng đồng, công tác phòng, chống tội 
phạm ma túy trong ngư dân và công tác đảm bảo 
an toàn tuyến cáp quang biển. 

Được biết, Cảnh sát biển đã phát hơn 970 tờ 
rơi, cho 190 phương tiện tàu thuyền với hơn 540 
thuyền viên, ngư dân trên khu vực Cảng cá Lagi. 

Hoàng Châu // http://cand.com.vn/ .- 2014 
(ngày 30 tháng 10) 

_________________________________________ 

KIỂM TRA TOÀN DIỆN CÔNG TÁC BIÊN PHÒNG TẠI BĐBP BÌNH THUẬN 
rong 2 ngày 17 và 18-10, Đoàn công tác Bộ Tư 
lệnh BĐBP do Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, 

Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm 
tra toàn diện công tác Biên phòng tại BĐBP Bình 
Thuận. Đoàn đã tiến hành kiểm tra lễ chào cờ, 
duyệt đội ngũ và kiểm tra các chuyên ngành tại 
BĐBP tỉnh; kiểm tra toàn diện tại Đồn BP Thanh 
Hải. 

 
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP làm việc với BĐBP 

Bình Thuận. 

Theo kết quả kiểm tra, năm 2014, Đảng ủy, Bộ 
Chỉ huy BĐBP Bình Thuận đã quán triệt thực hiện 
nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của 
Đảng ủy Bộ Tư lệnh về công tác Biên phòng, 
XDLL, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, 
TTATXH trên khu vực biên giới biển. Tham mưu 
cho địa phương chỉ đạo bảo đảm ANCT tại nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân trong thời điểm Trung 
Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981... Qua 
kiểm tra bắn đạt thật, có 7/10 đồng chí sỹ quan 

khối cơ quan BP tỉnh đạt yêu cầu. Điểm kiểm tra 
trung bình các mặt công tác là 8,1; đơn vị đạt loại 
giỏi. 

 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam kiểm bắn đạn thật 
K54 bài 1 đối với sỹ quan BĐBP tỉnh Bình Thuận 

Kết luận đợt kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn 
Văn Nam yêu cầu Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh 
Bình Thuận tăng cường chỉ đạo các đơn vị duy trì 
thường xuyên các hoạt động bảo vệ biên giới theo 
quy định; bảo đảm ANTT khu vực Nhà máy điện 
Vĩnh Tân, các địa bàn trọng điểm khu du lịch; an 
toàn tuyến cơ động Phan Thiết ra Phú Quý. Ngoài 
ra, cần tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả đấu 
tranh phòng chống tội phạm ma túy. 

Nhân dịp này, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh 
BĐBP cũng đã thăm Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ 
động BĐBP Bình Thuận. 

Thanh Bình // http://bienphong.com.vn/ .- 2014 
(ngày 21 tháng 10) 

T

T
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BĐBP Bình Thuận phát động thi đua cao điểm  

“SÁNG MÃI PHẨM CHẤT BỘ ĐỘI CỤ HỒ” 
iến tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành 
lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm 

Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 13-10, các 
đơn vị BĐBP Bình Thuận tổ chức Lễ phát động 
đợt thi đua cao điểm “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội 
Cụ Hồ”. 

Đợt thi đua cao điểm được thực hiện trong 
thời gian 70 ngày (từ ngày 13-10 đến 22-12), tập 
trung vào 4 nội dung, đó là: Tuyên truyền, giáo 
dục, xây dựng ý chí, trách nhiệm cao nhất; thực 
hiện nhiệm vụ đạt chất lượng cao nhất; dân chủ, 

đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; tham 
gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hiệu quả cao 
nhất. 

Trong đó trọng tâm là tuyên truyền giáo dục 
truyền thống cách mạng, những phẩm chất cao 
quý của anh “Bộ đội Cụ Hồ”; làm cho mọi cán bộ, 
chiến sỹ nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ 
vang của Quân đội và của lực lượng BĐBP để học 
tập và noi theo. 

Đình Phú // http://bienphong.com.vn/ .- 2014 
(ngày 14 tháng 10) 

________________________________________ 

 

16 Mẹ được trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng 
UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vừa tổ chức lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu  Nhà nước "Bà 

mẹ Việt Nam anh hùng” cho 16 Mẹ trên địa bàn huyện, trong đó có 2 Mẹ còn sống được phong tặng là 
Mẹ Nguyễn Thị Đợi (xã Bình Thạnh), Mẹ Nguyễn Thị Dính (xã Vĩnh Hảo) và 14 Mẹ đã từ trần.  

Thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo thực hiện kịp thời các chế 
độ đối với các mẹ; vận động các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phụng dưỡng, thực hiện tốt đạo lý 
"Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa”. Đến nay, toàn huyện Tuy Phong có 66 Mẹ Việt Nam anh 
hùng, trong đó 5 mẹ còn sống. 

Yên Thành- Đại đoàn kết.- 2014.- Số 337 (ngày 3 tháng 12).- Tr.7 

__________________________________ 

TRUY TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LLVT CHO LIỆT SĨ PHẠM THỊ YẾN 
iệt sĩ Phạm Thị Yến (Tám Yến) sinh năm 1948, 
tại xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, 

tỉnh Bình Thuận. Bà sớm giác ngộ cách mạng và 
tham gia công tác tại Đại đội C1265, Đoàn Bình 
Giã thuộc Tổng đội TNXP giải phóng miền Nam 
vào tháng 12/1965. Từ năm 1965 – 1968 bà trực 
tiếp phục vụ chiến trường như tải đạn, chuyển 
thương binh, vận tải nhiều súng đạn, khiêng cõng 
nhiều thương binh về tuyến sau an toàn. Bà phục 
vụ 12 trận đánh lớn vào sân bay Biên Hòa, sân 
bay Vũng Tàu, kho xăng Nhà Bè, Dầu Tiếng, Lộc 
Ninh… Trận đánh ngày 10/10/1968, lính biệt kích 
Úc  phục kích đánh vào nơi đóng quân của Trung 
đoàn Pháo binh 274 tại Biên Hòa, Phạm Thị Yến 
chỉ huy Tiểu đội TNXP chiến đấu, tiêu diệt địch và 
hô to: “Các đồng chí nhanh chóng cứu, đưa 
thương binh ra khỏi trận địa! Tôi sẽ chặn đánh 
chúng”. Bằng khẩu súng AK, bà tiêu diệt 3 tên lính 
Úc ngay từ loạt đạn đầu, chặn được địch và đưa 
hết thương binh về nơi an toàn; sau đó địch phản 
công, súng hết đạn, Phạm Thị Yến bị bắn trọng 
thương và đã hi sinh anh dũng ở tuổi hai mươi. 

Ghi nhận công lao, sự cống hiến to lớn của liệt 
sĩ – TNXP Phạm Thị Yến, Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Giải phóng miền Nam tặng Bằng khen; 
Nhà nước truy tặng Huân chương Kháng chiến 
hạng Ba. Ngày 23/7/2014, sau 46 năm liệt sĩ anh 

dũng hi sinh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã 
kí quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT 
nhân dân cho liệt sĩ Phạm Thị Yến. 

 
Đại diện gia đình nhận bằng Anh hùng LLVT nhân dân của 
liệt sĩ Phạm Thị Yến. 

Ngày 27/9, Hội Cựu TNXP phối hợp với các 
cơ quan liên quan của tỉnh Bình Thuận, UBND 
huyện Đức Linh, cùng Đảng ủy, UBND xã Đa Kai 
long trọng tổ chức Lễ khánh thành Nhà bia ghi 
danh liệt sĩ tại xã Đa Kai, huyện Đức Linh và công 
bố quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT 
nhân dân cho liệt sĩ Phạm Thị Yến. 

Kim Châu // http://nguoicaotuoi.org.vn/ .- 2014 
(ngày 21 tháng 10) 

T

L
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CON KÊNH NGHĨA TÌNH 
ừ năm 2013, thực hiện phong trào thi đua 
“LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn 

mới”, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã tập trung đầu 
tư kiên cố kênh mương dẫn nước nội đồng phục 
vụ nhân dân sản xuất. 

Hơn một năm nay, người dân ở thôn Phú Thái, 
xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) 
vui mừng vì kênh Trại Lớn dẫn nước tưới tiêu cho 
cánh đồng Bo Gò đã phát huy tối đa hiệu quả. Làm 
cho năng suất lúa vụ hè thu năm 2014 đạt gần 8 
tấn/ha, cao nhất từ khi bà con về khai đất làm 
ruộng đến nay. 

 
Bộ đội và thanh niên tình nguyện đưa nước về 
ruộng thanh long. 

Ông Đỗ Văn Thanh có 2ha ruộng ven kênh vui 
mừng cho biết: “Bây giờ khai mương là nước 
chảy, tháo trổ là nước rút. Bà con mình giờ đã 
hoàn toàn chủ động được về nước, mừng lắm chú 
ơi!”. 

Những năm trước đây, khi chưa làm kênh này, 
dòng kênh chính nước cuồn cuộn đổ về, trong khi 
đó chân ruộng thì khô nứt nẻ, vì nhà nước chưa 
đầu tư kênh nhánh nhỏ để dẫn về các cánh đồng. 
Những khi chống hạn, một số bà con mua máy nổ, 
bơm nước dẫn về ruộng, rất tốn kém và khó khăn. 
Năm ngoái, bộ đội hành quân về đây, ròng rã gần 
80 ngày, đêm ngày đào, cuốc..., để bây giờ ruộng 
lúa bà con mình xanh mượt, vườn thanh long, 
dưa, bí trĩu quả. 

Đoạn kênh Trại Lớn có chiều dài 550 mét; tổng 
kinh phí mua vật liệu xây dựng 491 triệu đồng. 
Hình thức góp vốn xây dựng: Nhân dân được 
hưởng lợi trực tiếp từ đoạn kênh đóng góp 35%, 
huyện và xã góp 15%; Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 
50% và công xây dựng công trình. Đoạn kênh sau 
khi được đổ bê tông phần nền móng và 2 thành, 
dẫn nước tưới tiêu cho hơn 50ha ruộng lúa, thanh 
long ở cánh đồng Bo Gò, xã Hàm Trí huyện Hàm 
Thuận Bắc. 

Trung tá Vũ Đình Trường, Chủ nhiệm Công 
binh (Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận) nhớ lại: "Trong 
suốt thời gian cùng bộ đội tham gia xây dựng đoạn 
kênh, tôi được Bộ CHQS tỉnh phân công theo dõi 

kỹ thuật và cùng làm với anh em. Lực lượng chính 
là Đại đội Công binh 19, Đại đội Trinh sát 5 và 
hằng tuần có sự luân phiên của cán bộ cơ quan 
Bộ CHQS lên tăng cường. Một tháng, hai tháng 
trôi qua, đoạn kênh dẫn nước về cánh đồng dần 
được hoàn thành, thì đôi bàn tay của bộ đội ai 
cũng chai sần, mặt xạm đen vì nắng". 

 
Các lực lượng trong ngày khởi công xây dựng kênh. 

Làm việc, công tác trong điều kiện dã ngoại và 
do yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận, cán bộ, 
chiến sĩ được điều động tham gia xây dựng kênh 
phải chia thành nhiều tổ, mỗi tổ từ 3 đến 5 người 
cùng ăn, cùng ở trong nhà của nhân dân. Đây còn 
là điều kiện thuận lợi để bộ đội tiến hành công tác 
dân vận, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, rèn 
luyện kỷ luật dân vận. Hôm tổ chức lễ khởi công 
xây dựng kênh, Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy 
Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Với tình cảm “quân dân 
cá nước”, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cán 
bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh quyết tâm cùng với nhân 
dân chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn 
mới. Những đóng góp của LLVT tỉnh tuy chưa 
nhiều so với mong muốn, nhưng đã thể hiện tình 
cảm, tấm lòng tri ân của cán bộ, chiến sĩ với nhân 
dân. Việc làm này còn góp phần tăng cường khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính 
trị, củng cố quốc phòng, an ninh và giúp nhân dân 
phát triển sản xuất. 

Trong suốt thời gian bộ đội làm công trình, liên 
tục có đồng chí Chỉ huy trưởng, đồng chí Chính ủy 
và Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh lên thăm, tặng quà, 
động viên bộ đội. Lần nào đến thăm, các đồng chí 
chỉ huy đều căn dặn anh em phải giữ gìn tốt mối 
đoàn kết quân dân. Nhân dân có việc gì phải cố 
gắng giúp cho đến nơi đến chốn, góp phần vun 
đắp tình đoàn kết quân dân. 

Xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc là địa 
phương được chọn làm điểm về xây dựng nông 
thôn mới. Bộ CHQS tỉnh là đơn vị cùng giúp xã để 
thực hiện các tiêu chí theo quy định. Cùng với phát 
huy nội lực của nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa 
phương, sự chung tay của các cấp, ngành đến nay 
xã đã đạt 17/19 tiêu chí. Riêng tiêu chí kiên cố hóa 
kênh mương dẫn nước Bộ CHQS tỉnh thực hiện 

T
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theo sự thiết kế và giám sát chặt chẽ của Công ty 
Khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận để bảo 
đảm các yếu tố về kỹ thuật, tiến độ thi công và 
chất lượng công trình. 

Trung úy Đặng Quốc Tuấn, Đại đội trưởng Đại 
đội Công binh 19 là người có mặt từ ngày đi khảo 
sát đến ngày bàn giao công trình. Anh cho biết: Từ 
việc thiết kế đến việc thi công đoạn mương này rất 
khó khăn, địa hình nhấp nhô, uốn lượn, nên trong 
khi thi công nhiều đoạn phải thống nhất lại cho phù 
hợp với địa hình, thuận lợi cho bà con lấy nước về 
ruộng. Quá trình làm luôn có sự chung tay của bà 
con nhân dân, có vướng mắc gì là giải quyết được 
ngay, nhờ vậy mà nhiều đoạn kênh được nắn 
thẳng hơn so với thiết kế, do bà con chủ động hiến 
đất, hiến ruộng, tự tháo dỡ hàng rào. 

Ngày chủ nhật bộ đội được nghỉ, nhưng trước 
nhu cầu của bà con, các tổ chia nhau đến giúp 
nhân dân sửa nhà, di dời chuồng nuôi gia súc, gia 
cầm ra xa nhà ở để bảo đảm vệ sinh. Bộ đội còn 
đóng góp tiền và giúp toàn bộ công xây dựng làm 
một nhà tặng cho hộ nghèo của thôn; làm hàng 
rào, dọn vệ sinh, phát quang bụi bờ rào, sửa nền 
nhà, làm mương dẫn nước vào từng thửa ruộng, 
đắp bờ, làm cỏ thanh long… 

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn 
mới, đến nay LLVT tỉnh Bình Thuận đã giúp 12 
thôn và 1 xã Hàm Trí, trong đó LLVT tỉnh tập trung 
hỗ trợ, giúp các địa phương về xây dựng hệ thống 
chính trị, xã hội vững mạnh; tham gia củng cố 

quốc phòng - an ninh; xây dựng, kiên cố hóa kênh 
mương dẫn nước, đường giao thông; chăm sóc 
sức khỏe nhân dân. 

Trước nhu cầu của nhân dân về nước cho sản 
xuất, cán bộ, chiến sĩ đầu tư hơn 1.200 công lao 
động; đoạn kênh Trại Lớn hoàn thành với chất 
lượng cao, phát huy tối đa hiệu quả dẫn nước từ 
kênh lớn về cánh đồng Bo Gò phục vụ bà con 
nhân dân sản xuất. 

Hôm cùng đoàn cán bộ của Bộ CHQS tỉnh đến 
kiểm tra đoạn kênh sau đúng một năm sử dụng, 
đồng chí Bùi Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hàm 
Trí phấn khởi nói: Trong tất cả các con kênh mà xã 
quản lý, sử dụng, kênh Trại Lớn do bộ đội làm là 
phát huy hiệu quả nhất. Chất lượng công trình rất 
tốt, không có dấu hiệu lún, nứt. Nhân dân tháo 
nước, tiêu nước dễ dàng, ruộng lúa, vườn thanh 
long nhờ có nước mà xanh tốt, tăng vụ. Đồng chí 
Chủ tịch UBND xã còn cho biết, hiện nay xã Hàm 
Trí chỉ còn 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới là 
chợ và trường học là chưa đạt. Hai công trình này 
đang trong giai đoạn hoàn thiện. Với đà này, đến 
cuối năm 2014 xã Hàm Trí là địa phương đầu tiên 
của huyện Hàm Thuận Bắc và cũng là của tỉnh 
Bình Thuận đạt 19/19 tiêu chí trong giai đoạn đầu 
của chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết 
quả này có một phần đóng góp trí tuệ, công sức 
của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bình Thuận. 

Duy Thỉnh // http://www.qdnd.vn/ .- 2014 
(ngày 27 tháng 9) 

________________________________________ 

SÂU NẶNG NGHĨA TÌNH VỚI NHÂN DÂN 
óng quân ven biển, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội 
Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận không chỉ 

huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao 
mà còn làm tốt công tác vận động quần chúng. 
Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 
xây dựng nhiều mô hình công tác vận động quần 
chúng, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố cơ sở 
chính trị, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới 
biển. 

Nâng bước chân em đến trường 

Vừa tan trường, cháu Lê Thuận, học sinh lớp 
2, Trường Tiểu học Thanh Hải, TP Phan Thiết 
phấn khởi chạy một mạch về nhà khoe với mẹ: 
“Hôm nay con được một chú bộ đội bế và tặng quà 
đấy!”. Niềm vui của cậu bé, khiến chị Ngô Thị Hiền 
(mẹ của bé Thuận) rất cảm động và liên tưởng 
ngay đến Thượng tá Đoàn Minh, Chính trị viên 
Đồn Biên phòng Thanh Hải, cũng như một số cán 
bộ, chiến sĩ của đồn thường đến xóm ngư dân 
nghèo thăm, tặng quà, sửa chữa tàu thuyền cho 
bà con. 

Gia đình chị Hiền thuộc diện hộ nghèo ở 
phường Thanh Hải. Chị làm nghề buôn bán, đánh 
bắt hải sản ven bờ, còn chồng chị là anh Lê Thăng 

Quốc Dũng, làm nghề thợ mộc. Công việc vất vả 
lại không ổn định, nên dù rất chăm chỉ nhưng gia 
đình vẫn thiếu trước hụt sau. Khó khăn chồng chất 
bất ngờ ập đến, khi mới đây chị bị mắc căn bệnh 
ung thư. Qua  bám nắm địa bàn, biết hoàn cảnh 
của chị Hiền, Thượng tá Đoàn Minh đã đề xuất 
đơn vị vận động cán bộ, chiến sĩ tự nguyện góp 
tiền hỗ trợ em Thuận 300.000 đồng/tháng cho đến 
năm 18 tuổi để đi học. Biết chuyện này, chị Hiền 
rơm rớm nước mắt: “Thương mình thì ít mà 
thương hai con thơ thì nhiều! Có lúc, tôi tưởng 
không thể vượt qua được. Nay có các chú bộ đội 
giúp đỡ, tôi thấy mình như khỏe ra và vui hơn. 
Cảm ơn các anh nhiều lắm!”. 

Còn chuyện em Hà Thị Khánh Vy, học hết lớp 
7, Trường Trung học Cơ sở Hồng Phong, xã Hồng 
Phong, huyện Bắc Bình thì bỏ học. Nhà trường đã 
vận động nhiều lần nhưng em chưa trở lại trường. 
Qua tìm hiểu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 
Hòa Thắng biết em Vy bỏ học không chỉ do hoàn 
cảnh khó khăn, mà còn do học lực yếu. Để vận 
động Khánh trở lại trường, đơn vị đã phối hợp với 
nhà trường cử cán bộ giúp em khắc phục “lỗ hổng” 
kiến thức, đồng thời vận động anh em đóng góp 
hỗ trợ em Vy 300.000 đồng/tháng cho đến năm 18 
tuổi. Đón nhận tình cảm của các chú bộ đội biên 

Đ 
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phòng, Vy đã trở lại trường học tập. Học kỳ 1, năm 
học 2014-2015, em đạt học sinh tiên tiến. Đó là 
hai, trong số 12 câu chuyện mà BĐBP nhận hỗ trợ 
12 em học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. 

 
Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải phổ̉ biến pháp luật, quy 
định an toàn cho ngư dân Cảng Cá TP Phan Thiết trước khi 
ra khơi. 

Thượng tá Nguyễn Kiến Thức, Phó chủ nhiệm 
Chính trị Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Đây là 
mô hình “Nâng bước chân em đến trường” của 
chúng tôi. Từ cách làm của Đồn Biên phòng Thanh 
Hải và Hòa Thắng, tháng 8-2014, Bộ chỉ huy 
BĐBP tỉnh chỉ đạo triển khai trong toàn lực lượng”. 
Theo đó, các đồn phối hợp với nhà trường, địa 
phương lựa chọn đúng đối tượng cần giúp. Ngoài 
hỗ trợ mỗi cháu 300.000 đồng/tháng đến năm 18 
tuổi, các đồn còn tặng sách, vở, cử cán bộ động 
viên, kèm cặp về kiến thức cho các em. Để có 
thêm kinh phí, đơn vị tích cực tăng gia sản xuất, 
thực hành tiết kiệm, vận động các nhà hảo tâm 
cùng tham gia. Năm 2014, đơn vị đã vận động các 
nhà hảo tâm tặng 55 xe đạp, 500 phần quà cho 
các em học sinh nghèo; đơn vị tổ chức sửa chữa 5 
trường học, vận động 27 học sinh bỏ học trở lại 
trường, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học trên 
địa bàn tỉnh. Trung úy QNCN Huỳnh Thanh Trí, 
nhân viên trinh sát Đồn Biên phòng Mũi Né tâm 
sự: “Tôi còn khó khăn nhưng khi đơn vị vận động 
hỗ trợ học sinh nghèo, tôi tích cực tham gia, qua 
đó, tôi muốn góp phần nhỏ bé đáp lại tình cảm, sự 
giúp đỡ của đồng bào để tôi hoàn thành tốt nhiệm 
vụ những năm qua”.   

Tổ ngư dân đoàn kết 

Có mặt ở Cảng cá Phan Thiết, chúng tôi mới 
thấy hết trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên 
phòng Thanh Hải với bà con ngư dân. Các anh 
vừa phổ biến pháp luật, vừa kiểm tra việc bảo đảm 
tàu, thuyền an toàn trước khi ra khơi. Đại úy 
Nguyễn Đinh Hồng Tố, Chính trị viên phó chia sẻ: 
“Đó là một trong những biện pháp của đơn vị, 
nhằm thực hiện tốt mô hình Tổ ngư dân đoàn kết 
và an toàn cho những chuyến đi biển”. 

Đóng quân trên vùng biển Nam Trung Bộ, 
BĐBP tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với các ban, 
ngành địa phương xây dựng các Tổ ngư dân đoàn 
kết, mỗi tổ có từ 3 đến 5 tàu, thuyền. Các chủ tàu 
tự nguyện hỗ trợ nhau về kỹ thuật, vốn và phòng, 

chống thiên tai. Thời gian đầu triển khai, có chủ 
tàu không mặn mà lắm, nguyên nhân chính là do 
một số chủ tàu khai thác ở ngư trường có năng 
suất cao, nên họ không muốn liên kết với ai. Để 
khắc phục tư tưởng này, Đồn Biên phòng Thanh 
Hải đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức các 
buổi họp ngư dân, phổ biến mục đích, ý nghĩa của 
Tổ ngư dân đoàn kết để bà con hiểu rõ. 

Ông Bùi Văn Toàn, chủ tàu BTH 96984-TS 
tâm sự: “Lúc đầu, tôi chưa thấy hết ý nghĩa của Tổ 
ngư dân đoàn kết. Khi tàu của tôi bị chìm ngày 7-
8-2014, được BĐBP cứu sống, tôi đã hiểu việc 
tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trên ngư trường là rất 
quan trọng, nên đã tích cực vận động các chủ tàu 
khác cùng tham gia”. Cũng từ đó, ngư dân và bộ 
đội thêm gắn bó với bà con như người thân trong 
gia đình, mọi ngư dân đều nguyện làm "đồng đội" 
của các chiến sĩ biên phòng. Từ mô hình Tổ ngư 
dân đoàn kết của Đồn Biên phòng Thanh Hải, Bộ 
chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận rút kinh nghiệm và 
nhân rộng tại các đồn khác. Nhằm xây dựng mô 
hình ngày càng hiệu quả, định kỳ, ngoài việc phối 
hợp với địa phương sơ kết rút kinh nghiệm, BĐBP 
tỉnh cũng không ngừng nâng cao chất lượng huấn 
luyện, mua sắm phương tiện cứu hộ cứu nạn, nắm 
chắc tình hình, qua đó góp phần nâng cao năng 
suất khai thác thủy sản của địa phương, an ninh 
biên giới biển giữ vững. 

Đổi mới công tác vận động quần chúng 

Chúng tôi đến Đồn Biên phòng Tân Thắng 
đúng lúc cán bộ, chiến sĩ đang cùng Chi đoàn thôn 
Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân họp bàn 
biện pháp bảo vệ an ninh trong dịp Tết Ất Mùi. 
Thượng tá Lê Thanh Vọng, Chính trị viên của đồn 
cho biết: “Thôn Phò Trì có 40% đồng bào theo 
đạo. Để giúp dân xóa đói, giảm nghèo, đơn vị đã 
phối hợp với đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa đơn vị 
với địa phương". Theo đó, đơn vị chỉ đạo chi đoàn 
phối hợp với chi đoàn thôn xây dựng kế hoạch lao 
động giúp dân. Năm 2014, đơn vị huy động hơn 
300 cán bộ, chiến sĩ giúp dân sửa chữa 7,6km 
kênh mương, 4,8km đường giao thông nông thôn, 
tặng quà cho hộ nghèo. Quá trình giúp dân cũng là 
quá trình cán bộ, chiến sĩ khéo léo tuyên truyền 
vận động nhân dân thông qua nhiều hình thức 
phong phú như, diễn đàn, VHVN, xây dựng công 
trình thanh niên... Đặc biệt, đơn vị tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ 
ở cơ sở, tổ chức các buổi họp dân, qua đó đơn vị 
cũng nắm vững địa bàn và giúp địa phương củng 
cố các tổ chức chính trị vững mạnh. Thời gian qua, 
nhân dân đã cung cấp cho bộ đội 26 tin an ninh, 
vận động các đối tượng tự nguyện nộp 2 khẩu 
súng tự chế, giải quyết dứt điểm 3 vụ việc.   

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh kịp thời rút kinh nghiệm 
cách làm của Đồn Biên phòng Tân Thắng để chỉ 
đạo các đồn hoạt động phối hợp với địa phương 
đạt hiệu quả cao. Qua đó, tùy đặc điểm từng địa 
bàn mà các đồn xây dựng mô hình phù hợp, như 
Đồn Biên phòng Mũi Né có mô hình “Giúp dân 
nuôi cá lồng bè”,  “Ngư dân cùng bộ đội tuần tra”; 
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Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý, có mô 
hình “Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp”, 
“Hành trình về biển đảo”… 

Đổi mới công tác vận động quần chúng, BĐBP 
tỉnh Bình Thuận luôn phát huy vai trò của các tổ 
chức đoàn thể phối hợp với các ban, ngành tham 
mưu cho chính quyền địa phương xây dựng kế 
hoạch, quy chế làm việc cụ thể, xác định rõ những 
việc địa phương đang cần. Chỉ trong năm 2014, 
BĐBP tỉnh Bình Thuận đã cùng với địa phương 
giới thiệu 28 người có uy tín ứng cử chức trưởng 
thôn, củng cố 8 chi đoàn, 11 đội dân phòng, 15 Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc xã, 12 ban điều hành thôn 
vững mạnh; sửa chữa, làm mới 26km đường giao 
thông nông thôn, 15 nhà dân hư hỏng, khám bệnh, 
cấp thuốc miễn phí cho 3.000 người, tặng 3 tấn 
gạo cho đồng bào nghèo. Nhân dân cùng với bộ 
đội vận động 18 đối tượng phạm tội ra đầu thú... 

Thông qua đó, nhiều chủ trương đường lối của 
Đảng đã đến với ngư dân, giúp bà con tin tưởng 
vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa 
phương. 

Đi dọc vùng biển Bình Thuận, từ xóm ấp đến 
bến cảng, nơi đâu chúng tôi đều thấy dấu ấn mà 
BĐBP để lại, góp phần giúp dân xóa đói giảm 
nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai và phát triển 
kinh tế-xã hội. Đó cũng là ý nguyện quyết tâm của 
quân dân nơi đây vượt khó vươn khơi bám biển, 
làm giàu từ biển, giữ vững chủ quyền an ninh biên 
giới biển. Mùa xuân chưa về nhưng chúng tôi tin 
chắc rằng, xuân này quân dân nơi đây sẽ đón mùa 
xuân ấm áp trên quê hương biển đầy sóng gió mà 
những năm qua họ đã chung tay xây dựng.   

Nguyễn Duy Hiển // http://www.qdnd.vn/ .- 2014 
(ngày 31 tháng 12) 

_________________________________________ 

THÊM GẮN KẾT TÌNH QUÂN DÂN 
ộ CHQS tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp với Bộ 
chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi nhánh Viettel 

tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hành 
trình về với đồng bào Rai (xã Mỹ Thạnh, huyện 
Hàm Thuận Nam) để thực hiện các hoạt động tri 
ân. 

 
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tặng quà đối tượng 
chính sách và hộ nghèo. 

Tại Trạm y tế xã Mỹ Thạnh, đoàn gồm gần 20 
y sĩ, bác sĩ đã tổ chức khám, điều trị, tư vấn sức 
khỏe, tuyên truyền vệ sinh phòng dịch bệnh và cấp 
thuốc cho đồng bào với 8 điểm khám chuyên khoa 
nội, ngoại, sản, nhi, mắt, răng. Với sự hỗ trợ của 
máy điện tim, máy siêu âm, đoàn công tác đã tổ 
chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho gần 300 
lượt người. Bà con ở đây chủ yếu mắc các bệnh 
thông thường như: Tiêu hóa, viêm hô hấp, răng 
miệng, da liễu, suy nhược cơ thể… Về xã trước 
khi khám bệnh một ngày, Đại tá Trần Thanh Đức, 
Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận và 
Thượng tá, bác sĩ Nguyễn Vinh Hùng, Chủ nhiệm 
Quân y Bộ CHQS tỉnh tranh thủ đi đến nhà dân để 
tìm hiểu việc làm ăn, sinh hoạt, cuộc sống của 
đồng bào. Đại tá Trần Thanh Đức cho biết: Đây là 
đợt 2 Bộ CHQS tỉnh phối hợp thực hiện Hành trình 

“LLVT tỉnh chung tay vì sức khỏe cộng đồng” nhân 
kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND. Công tác 
chuẩn bị rất chu đáo, tổ chức chặt chẽ từ khâu 
tặng quà, khám, chữa bệnh cho nhân dân đến 
giao lưu văn nghệ, phối hợp với cấp ủy, chính 
quyền địa phương và các đơn vị bạn... 

Cùng với chăm sóc sức khỏe, một số gia đình 
chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các em 
học sinh học giỏi còn được chương trình tặng tiền, 
sách vở, vật dụng sinh hoạt và thuốc trị bệnh. Đây 
là món quà tình nghĩa của bộ đội và Hội Chữ thập 
đỏ tỉnh giúp bà con bớt khó khăn, có sức khỏe tốt 
để vươn lên trong cuộc sống. Bà Trần Thị 
Thương, ở bản 1, xã Mỹ Thạnh, xúc động nói: 
“Vừa nhận được quà, được chữa bệnh, được xem 
văn nghệ, đồng bào vui lắm. Bác sĩ bộ đội rất nhiệt 
tình, đến tận nhà giúp bà con phòng bệnh, khám 
bệnh cho người già yếu, tặng thuốc uống và nhiều 
phần quà ý nghĩa”. Anh Trần Văn Đại, nhân viên y 
tế xã Mỹ Thạnh bận rộn cả ngày cùng đoàn khám 
bệnh, cho biết: Do đời sống, điều kiện sinh hoạt 
còn khó khăn nên việc khám, chữa bệnh hạn chế, 
cơ sở vật chất của y tế xã còn nghèo. Có đoàn 
thầy thuốc quân đội và Hội Chữ thập đỏ về khám 
bệnh, giúp xã sàng lọc được bệnh, trên cơ sở đó 
có hướng điều trị, phòng bệnh hiệu quả hơn. Các 
y sĩ, bác sĩ trạm y tế xã cũng học thêm được cách 
dùng thuốc, phác đồ điều trị một số bệnh. 

Cùng với hoạt động khám bệnh, cấp thuốc, 
tặng quà, bà con còn được xem văn nghệ, nghe 
các bài ca cách mạng, dân ca, điệu múa truyền 
thống của đồng bào, góp phần làm phong phú 
thêm đời sống văn hóa tinh thần, thêm gắn kết tình 
quân dân.    

Duy Thỉnh // http://www.qdnd.vn/ .- 2014 
(ngày 29 tháng 12) 
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Huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số 

gày 18/11, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc 

thiểu số lần thứ II, năm 2014. Dự đại hội có 250 
đại biểu đại diện cho 34 dân tộc thiểu số với hơn 
96.000 người đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.  

Thời gian tới, Bình Thuận tiếp tục huy động 
mọi nguồn lực, đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số một cách toàn 
diện, phấn đấu rút ngắn khoảng cách phát triển 
giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các vùng, 
miền khác trong tỉnh. Tỉnh tập trung khai thác, 
nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông, lâm nghiệp; 
gắn sản xuất, trồng trọt với đẩy mạnh phát triển 
chăn nuôi và ngành nghề, dịch vụ; tăng thu nhập, 
giảm nghèo nhanh và bền vững, không ngừng cải 
thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Các 
phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng 
nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư” được đẩy mạnh, đi 
vào chiều sâu, đúng thực chất. Việc phát triển kinh 
tế, xây dựng đời sống văn hóa gắn với tiếp tục đầu 
tư xây dựng và phát huy có hiệu quả các công 
trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng 
nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc.  

Qua 5 năm 2009-2014, đời sống vật chất, tinh 
thần của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình 
Thuận đã được cải thiện đáng kể, vùng đồng bào 
dân tộc, miền núi được khởi sắc. Thông qua các 
nguồn vốn của Trung ương và địa phương, đến 
nay 100% xã có đường giao thông được nhựa hóa 
đến trung tâm xã; nhiều công trình thiết yếu phục 
vụ phát triển kinh tế, xã hội được đầu tư xây dựng 
kiên cố; gần 89% số hộ đồng bào được dùng nước 
sạch; 100% xã với 98% số hộ sử dụng điện lưới 
quốc gia... Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 
13,23%. Toàn tỉnh có nhiều xã đạt từ 10 đến 16 
tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. 

Nhân dịp này, có 20 tập thể và 50 cá nhân có 
thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 
bằng khen. 

Tấn Hùng // http://dangcongsan.vn/ .- 2014 
(ngày 19 tháng 11) 

Các báo cùng đưa tin: Nhân dân Số 21610

_________________________________________ 

SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC, TRÁNH GÂY PHIỀN HÀ NHÂN DÂN 

 
Bộ phận một cửa của Cục thuế tỉnh Bình Thuận giải quyết 
hồ sơ cho nhân dân. 

ửa đổi lối làm việc, tránh gây phiền hà cho 
nhân dân là điều những cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Bình Thuận luôn tâm nguyện. Ðó 
cũng là một trong những nội dung mà các cấp ủy 
quan tâm xem xét để đánh giá cán bộ; là chương 
trình hành động của mỗi đảng viên trong học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, nhất là 
những điều Người căn dặn trong Di chúc trước lúc 
đi xa. 

Công chức trễ hẹn, chính quyền xin lỗi 

Gia đình ông Võ Quốc Vinh ở thôn 2A, xã 
Ðông Hà, huyện Ðức Linh (Bình Thuận) bất ngờ 
khi thấy cán bộ xã tới nhà trực tiếp xin lỗi và trao 
thư xin lỗi của Chủ tịch UBND xã vì không thực 
hiện đúng hẹn trả kết quả hồ sơ xin cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình. "Tôi 

thật sự ngạc nhiên và xúc động vì chính quyền đã 
quan tâm và tôn trọng người dân. Tôi tin rằng từ 
việc xin lỗi này, cán bộ chính quyền sẽ có biện 
pháp khắc phục để phục vụ nhân dân ngày càng 
tốt hơn" - ông Vinh chia sẻ. 

Ðề án "Công chức trễ hẹn, chính quyền xin lỗi 
dân" được UBND xã Ðông Hà thực hiện từ tháng 
6-2013. Theo Chủ tịch UBND xã Ðông Hà Nguyễn 
Hữu Cải, việc ban hành Ðề án này nhằm nâng cao 
tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, thái độ 
phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức 
xã; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, vô cảm, 
tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. 

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, cán bộ xã Ðông 
Hà tâm sự: "Khi giải quyết hồ sơ không đúng hẹn, 
công chức xã ai cũng lo vì không hoàn thành 
nhiệm vụ được giao. Qua đó mình phải nâng cao 
trách nhiệm, cùng người dân giải quyết công việc 
sớm nhất". 

Sau một năm rưỡi thực hiện đến nay, bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả (một cửa) ở xã Ðông Hà 
đã tiếp nhận 3.523 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 
3.504 hồ sơ. Chỉ còn 19 hồ sơ trễ hẹn, chiếm 0,5% 
(so với cùng khoảng thời gian trước khi triển khai 
Ðề án, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn là 2%). Tất cả những hồ 
sơ trễ hẹn đều được Chủ tịch UBND xã gửi thư xin 
lỗi và đôn đốc cán bộ sớm thực hiện. 

Ðể tạo thuận lợi cho dân, Chi cục trưởng Chi 
cục Thủy sản Bình Thuận Huỳnh Quang Huy cho 

N
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biết, năm 2011, Chi cục Thủy sản đã đề xuất thực 
hiện mô hình một cửa "lưu động", cán bộ trực tiếp 
xuống địa bàn cơ sở nhận và trả kết quả hồ sơ 
cho người dân, tiết kiệm thời gian đi lại và chi phí 
phát sinh cho bà con ngư dân. Năm 2014, bộ phận 
một cửa của Chi cục tiếp nhận và trả kết quả gần 
9.000 hồ sơ, trong đó hơn 3.100 hồ sơ nhận tại địa 
bàn cơ sở theo mô hình một cửa "lưu động", tiết 
kiệm được cho nhân dân gần một tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Tấn Tài, thôn Mỹ Khê, xã Tam 
Thanh, huyện đảo Phú Quý, chủ tàu cá công suất 
420 CV đánh bắt ở vùng biển Trường Sa bộc 
bạch, hoạt động của bộ phận một cửa "lưu động" 
giúp chủ tàu không phải đi lại, giao nhận hồ sơ tại 
trụ sở ở TP Phan Thiết, cho nên gia đình ông tiết 
kiệm được rất nhiều chi phí. 

Ðồng bộ trong toàn hệ thống 

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn đi 
qua Bình Thuận dài gần 170 km. Số hộ dân phải di 
dời nhà cửa, tái định cư nhiều nhất trên toàn tuyến 
với gần 7.700 hộ. Trước những khó khăn, thách 
thức cả về thời gian và khối lượng công việc, tỉnh 
Bình Thuận đã huy động cả hệ thống chính trị vào 
cuộc với tinh thần "vướng chỗ nào phải tháo gỡ 
kịp thời chỗ đó". Mọi công việc chưa cấp bách 
"tạm xếp lại", dồn sức cho nhiệm vụ trọng tâm này. 
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, 
chính quyền các địa phương phân công nhau trực 
tiếp tới các địa bàn, vào tận một số hộ dân để 
thăm hỏi, động viên, giải đáp những thắc mắc, 
kiến nghị của người dân. Với tinh thần làm việc hết 
sức khẩn trương, quyết liệt, trong thời gian ngắn, 
Bình Thuận là một trong số ít các tỉnh đầu tiên "về 
đích" đúng thời hạn, hoàn thành 100% kế hoạch 
theo yêu cầu của dự án và được Chính phủ biểu 
dương khen thưởng. 

Từ khi triển khai Quyết định số 93 của Thủ 
tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế "một cửa, 
một cửa liên thông" tại các cơ quan hành chính 

nhà nước, đến nay Bình Thuận có tất cả các sở, 
ban, ngành; bốn cơ quan ngành dọc; hai doanh 
nghiệp nhà nước; tất cả 10 huyện, thị xã, thành 
phố và 127 xã, phường, thị trấn đang thực hiện cơ 
chế "một cửa, một cửa liên thông". Hầu hết các thủ 
tục hành chính liên quan người dân, doanh nghiệp 
được đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa tại 
đơn vị. Qua thực hiện cho thấy, hồ sơ hành chính 
của tổ chức, công dân được các cơ quan hành 
chính các cấp giải quyết bảo đảm chặt chẽ theo 
đúng quy trình, thủ tục; rút ngắn thời gian giải 
quyết, giảm phiền hà, đi lại nhiều nơi, nhiều lần 
cho người dân; hạn chế các biểu hiện tiêu cực 
trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức 
và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tổ 
chức, cá nhân. 

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Thanh Nam, số hồ sơ giải quyết chậm chủ 
yếu thuộc các lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở... 
bởi đây là các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm. Tỉnh 
Bình Thuận hiện đang tập trung rút ngắn thời gian 
giải quyết nhằm tháo gỡ những khó khăn, phiền hà 
cho người dân và tổ chức doanh nghiệp. 

Từ năm 2012 đến nay, tỉnh Bình Thuận đã ban 
hành nhiều văn bản liên quan đến sửa đổi lề lối 
làm việc, hạn chế và giảm dần tình trạng gây bức 
xúc, phiền hà cho tổ chức, cá nhân khi liên hệ với 
các cơ quan nhà nước trong giải quyết thủ tục 
hành chính như: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác 
cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; nâng 
cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc 
làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, 
viên chức... Chủ trương này nhận được sự đồng 
thuận và ủng hộ cao của cán bộ và nhân dân trong 
tỉnh; giúp cán bộ, công chức, viên chức phát huy 
tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong thực thi công 
việc được giao đạt hiệu quả cao nhất. 

Ðình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 2014 
(ngày 18 tháng 12) 

_________________________________________ 

TIN TỐ GIÁC THAM NHŨNG ĐƯỢC MUA ĐẾN 10 TRIỆU ĐỒNG 
hế độ mua tin nhằm huy động người dân tham 
gia tố giác, phát hiện hành vi tham nhũng của 

cán bộ, công chức, viên chức. 

HĐND tỉnh Bình Thuận vừa thông qua Nghị 
quyết về quy định chế độ mua tin phục vụ công tác 
phòng chống tham nhũng trên địa bàn. 

Theo Nghị quyết, tin phòng chống tham nhũng 
sẽ được mua với giá từ 500.000 đồng đến 10 triệu 
đồng/1 tin. Tiền chi mua tin được Trưởng Ban nội 
chính Tỉnh ủy trực tiếp quyết định. 

Việc mua tin phải đảm bảo nguyên tắc chính 
xác, trung thực, đảm bảo chi đúng người, đúng 
việc, đồng thời phải đảm bảo bí mật thông tin cho 
đối tượng cung cấp tin. Chế độ mua tin được thực 
hiện nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của 
người dân tham gia tố giác, phát hiện hành vi tham 

nhũng của cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh 
Bình Thuận. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, từ 
đầu năm đến nay, các cấp, các ngành ở địa 
phương đã thụ lý, giải quyết 21 vụ với 43 người có 
hành vi tham nhũng và có dấu hiệu tham nhũng. 
Trong đó có 10 vụ từ năm trước chuyển sang, 11 
vụ phát hiện trong năm 2014. 

UBND tỉnh Bình Thuận dự báo, tình hình tham 
nhũng trong thời gian tới vẫn chưa thể ngăn chặn, 
đẩy lùi. Tuy số vụ việc và đối tượng tham nhũng 
phát sinh giảm, nhưng xét về tính chất, mức độ vi 
phạm có thể diễn ra phức tạp và tinh vi hơn. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 6 tháng 12) 

Cùng đưa tin: Nông nghiệp Việt Nam Số 242 
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TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ 
ng Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền Thông Bình Thuận cho biết: Trong 
quá trình triển khai Quy chế phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí cũng phát sinh 
nhiều vấn đề cần được xem xét. Việc thực hiện 
quy chế không đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị; 
chưa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; 
không tổ chức họp báo khi có sự vụ xảy ra…  

Ngày 28/10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 
Bình Thuận tổ chức Hội nghị về nghiệp vụ thông 
tin đối ngoại, công tác phát ngôn và cung cấp 
thông tin cho báo chí. Tham dự có đồng chí Lê 
Văn Nghiêm, Cục Trưởng Cục Thông tin đối ngoại 
Bộ Thông tin Truyền thông và hơn 100 đại biểu là 
người phát ngôn của các Sở, ban, ngành trong 
tỉnh. 

Trong những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã tập 
trung triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động 
đối ngoại, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin 
đối ngoại, thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh ở 
địa phương. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ của cán bộ thông tin đối ngoại và người phát 
ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ 
quan hành chính Nhà nước trong tỉnh có ý nghĩa 
hết sức quan trọng, góp phần tiếp tục triển khai 
thực hiện có hiệu quả Quyết định số 79/2010 của 
Thủ tướng Chính phủ về thông tin đối ngoại và 
tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về báo chí, 
nhất là việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho 
báo chí trong tình hình hiện nay. 

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền Thông Bình Thuận cho biết: Trong quá 
trình triển khai Quy chế phát ngôn và cung cấp 
thông tin cho báo chí cũng phát sinh nhiều vấn đề 
cần được xem xét. Việc thực hiện quy chế không 
đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị; chưa chủ 

động cung cấp thông tin cho báo chí; không tổ 
chức họp báo khi có sự vụ xảy ra… Bên cạnh đó, 
một số cơ quan, đơn vị có tâm lý ngại tiếp xúc và 
trả lời những vấn đề liên quan của ngành với báo 
chí; không riêng những vấn đề liên quan đến 
những yếu kém của ngành mà những vấn đề phát 
triển kinh tế- xã hội địa phương các cơ quan đơn 
vị cũng né tránh trả lời. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những 
chuyên đề về nghiệp vụ, công tác thông tin đối 
ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí 
như: vai trò, chức năng, quyền hạn của người phát 
ngôn với báo chí và công chúng; kỹ năng tiếp xúc 
và trả lời phỏng vấn trên báo chí; công tác thông 
tin tuyên truyền đối ngoại; hướng dẫn công tác 
thông tin đối ngoại ở địa phương, hệ thống cơ 
quan quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại... 
Bên cạnh đó, hội nghị cũng nhấn mạnh công tác 
quản lý và tranh thủ phóng viên nước ngoài để 
đưa những hình ảnh đất nước đến với bạn bè trên 
thế giới. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn 
Nghiêm, Cục Trưởng Cục Thông tin đối ngoại 
nhấn mạnh: Thông tin đối ngoại là hoạt động đóng 
vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế 
quốc tế. Vì vậy, trong thời gian tới hoạt động thông 
tin đối ngoại cần được tiếp tục triển khai có hiệu 
quả các nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận của Bộ 
Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối 
ngoại giai đoạn 2011-2020 và Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt về Chương trình hành 
động về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020. 
Theo đồng chí Lê Văn Nghiêm, Bình Thuận là tỉnh 
tiên phong trong cả nước thực hiện thường xuyên 
công tác tập huấn người phát ngôn cung cấp 
thông tin cho báo chí. 

// http://tuyengiao.vn/ .- 2014 
(ngày 28 tháng 10) 

________________________________________ 

HỘI THI HÒA GIẢI VIÊN GIỎI NĂM 2014 
rong không khí phấn khởi, vui tươi, lập thành 
tích chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(02/9/1945 – 02/9/2014); 69 năm kỷ niệm Ngày 
thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2014); 
45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh; 84 năm Ngày truyền thống công tác dân vận 
của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2014) và 15 năm 
“Ngày Dân vận cả nước”; Hội thi hòa giải viên giỏi 
cấp tỉnh đã được UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức 
diễn ra vào ngày 9/9/2014 tại Thành phố Phan 
Thiết đã thành công tốt đẹp. 

Trước đó, từ tháng 5/2014, Hội thi hòa giải 
viên giỏi đã được tổ chức sôi nổi và thành công ở 
cấp xã và cấp huyện, sau đó các huyện đã hình 
thành các Đội tham dự hội thi cấp tỉnh. Tham dự 

Hội thi cấp tỉnh có 9/10 huyện, thị xã, thành phố 
trên địa bàn tỉnh với 60 thí sinh là hòa giải viên của 
các Tổ hòa giải ở các thôn, khu phố trên địa bàn 
tỉnh tham dự. Bên cạnh các đại biểu khách mời từ 
các Sở, ngành cấp tỉnh còn có lực lượng cổ động 
viên từ các Đội dự thi tham dự và cổ vũ đã tạo 
không khí thật sự là ngày Hội của hội thi thêm sôi 
nổi, hào hứng và ấn tượng. Các thí sinh dự thi trải 
qua 03 phần thi gồm: thi lý thuyết với hình thức trả 
lời 30 câu hỏi trắc nghiệm; thi xử lý tình huống 
trong thời gian 05 phút cho mỗi tình huống và thi 
diễn tiểu phẩm trong thời gian 10 phút. 

Phát biểu tại Hội thi, đồng chí Hồ Ngọc Được – 
Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban tổ chức Hội thi 
nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi 
tỉnh Bình Thuận năm 2014 không những để trang 

Ô

T
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bị kiến thức pháp luật, kỹ năng vận dụng pháp luật 
vào những công việc thực tế của hoà giải viên; tạo 
điều kiện cho hòa giải viên gặp gỡ, giao lưu, học 
hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau mà còn nâng 
cao được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hoạt 
động hòa giải ở cơ sở; tăng cường sự quan tâm 
của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công 
tác này. Đặc biệt là khi Luật Hòa giải cơ sở đã có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. 

 

Đây là lần thứ 3 UBND tỉnh Bình Thuận tổ 
chức Hội thi Hòa giải viên giỏi trên phạm vi toàn 
tỉnh. So với những lần thi trước, lần này nội dung 
thi có sự đa dạng và phong phú hơn. Đặc biệt năm 
nay là năm có nhiều văn bản Luật quan trọng có 
hiệu lực thi hành như: Hiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật hòa giải cơ sở, 
Luật Đất đai… 

Theo Ban tổ chức và ý kiến của các đội dự thi, 
nội dung Hội thi lần này có tính bao quát cao, cung 
cấp nhiều kiến thức trong công tác hòa giải ở cơ 
sở. Các thí sinh đã trải qua các phần thi một cách 
xuất sắc, các phần thi được trình bày đạt theo yêu 
cầu đề ra. Đối với phần thi trắc nghiệm, các thí 
sinh đã chuẩn bị tốt những kiến thức pháp luật trên 

các lĩnh vực nên hầu hết các đội đều đạt điểm tối 
đa trong phần thi này. Phần thi xử lý tình huống 
mặc dù trải rộng trên nhiều lĩnh vực và mức độ 
khó, dễ khác nhau nhưng các đội đã xử lý tình 
huống dựa trên cả tình lẫn lý, tình làng, nghĩa xóm 
nhưng vẫn theo quy định của pháp luật. Riêng đối 
với phần thi diễn tiểu phẩm các đội thi đã thể hiện 
được sự đầu tư, chuẩn bị khá kỹ của đội mình, nội 
dung sát với thực tế đời sống người dân hiện nay, 
những diễn viên không chuyên với phần diễn xuất 
hài hước, dí dỏm, đôi lúc lại sâu sắc làm người 
xem có thể cảm nhận được sự sâu sát của các 
hòa giải viên với người dân địa phương. 

 Qua 01 ngày diễn ra hội thi, các thí sinh đã 
phát huy được những kiến thức, kinh nghiệm của 
mình trong quá trình thực hiện công tác hòa giải ở 
cơ sở. Các thi sinh tham gia hội thi với tinh thần 
giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn 
nhau, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động hòa giải cơ sở, nhằm phục vụ tốt cho 
người dân, đây chính là thắng lợi mà các thí sinh 
đạt được qua hội thi này. 

Kết thúc Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Bình 
Thuận lần thứ III năm 2014, Ban Tổ chức đã trao 
01 giải Nhất cho đội Hòa giải viên thị xã Lagi; 02 
giải Nhì cho Đội hòa giải viên thành phố Phan 
Thiết và Đội hòa giải viên huyện Hàm Thuận Bắc; 
03 giải ba cho Đội hòa giải viên huyện Tuy Phong, 
Đội hòa giải viên huyện Phú Quý và Đội hòa giải 
viên huyện Đức Linh; 03 giải khuyến khích cho các 
Đội còn lại. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao 03 
giải phụ: giải Tiểu phẩm hay nhất cho đội Hòa giải 
viên huyện Bắc Bình; giải thí sinh nhỏ tuổi nhất 
cho thí sinh Nguyễn Thị Bích Lan – Đội Hòa giải 
viên huyện Hàm Thuận Bắc và giải thí sinh lớn tuổi 
nhất cho thí sinh Hoàng Văn Ngọc – Đội Hòa giải 
viên huyện Hàm Tân. 

Pháp luật Việt Nam.- 2014.- Số 272 
(ngày 29 tháng 9).- Tr.5 

_________________________________________ 

CHĂM LO ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 
au hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 04 của 
Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận về phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào, đến nay, đời sống vật chất, 
tinh thần của đồng bào trên địa bàn đã cải thiện rõ 
nét. 

Gần 130.000 lượt hộ nghèo của tỉnh được vay 
hơn 983 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Tỉnh đã hỗ 
trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gần 25.000 hộ 
nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 362 tỷ 
đồng để khai hoang gần 5.000 ha đất sản xuất cho 
gần 4.100 hộ; đầu tư gần 934 tỷ đồng xây dựng 
các công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất 
và đời sống nhân dân. Tỉnh còn thường xuyên tổ 
chức các lớp tập huấn trồng trọt, chăn nuôi, 
chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu những 
giống cây con mới, các mô hình kinh tế có hiệu 
quả cho đồng bào. Các lớp tập huấn, đào tạo nghề 

đã được đưa về tận các thôn, buôn theo phương 
thức “cầm tay chỉ việc” nên rất hiệu quả. Các 
ngành nghề thủ công truyền thống như: dệt thổ 
cẩm, mây tre đan, nghề gốm… đã được đầu tư 
phát triển, giúp đồng bào tăng thu nhập, cải thiện 
đời sống. Nhờ vậy, đã xuất hiện nhiều mô hình 
sản xuất, kinh doanh giỏi trong vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số. Để chống tái nghèo và vươn lên thoát 
nghèo bền vững, tỉnh Bình Thuận tiếp tục huy 
động mọi nguồn lực cho công tác giảm nghèo, 
thực hiện chính sách an sinh xã hội; giao đất sản 
xuất, khoán rừng; hỗ trợ vốn vay phát triển chăn 
nuôi và chuyển giao kỹ thuật dẫn đồng bào dân tộc 
thiểu số chuyển đổi cây trồng có lợi thế đem lại 
hiệu quả kinh tế cao. 

Nguyễn Thanh- Báo ảnh Dân tộc và Miền núi.- 
2014.- Số 9 (tháng 9).- Tr.6 

S
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PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 
hát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự 
lực, tự cường nỗ lực phấn đấu, trong 

những năm qua kinh tế- xã hội vùng đồng bào 
dân tộc tỉnh Bình Thuận đạt được nhiều kết 
quả quan trọng. Trước thềm Đại hội đại biểu 
các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận, PV Đại 
Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Mai Sên 
- Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận về 
những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua. 

 
Lễ hội Kate của đồng bào Chăm Bình Thuận 

PV: Ông đánh giá thế nào về kết quả hoạt 
động của Ban Dân tộc tỉnh trong nhiệm kỳ vừa 
qua? 

Ông Mai Sên: Nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, UBMTTQ tỉnh 
đã ban hành các 
chính sách đặc thù và 
tổ chức triển khai 
thực hiện đồng bộ các 
chủ trương, chính 
sách dân tộc của 
Đảng, Nhà nước trên 
địa bàn tỉnh. Cùng với 
sự nỗ lực vươn lên 
của đồng bào các dân 
tộc, các chương trình 

dự án phát triển kinh tế-xã hội được tiếp tục 
triển khai thực hiện, đặc biệt là Chương trình 
phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó 
khăn, góp phần làm cho bộ mặt vùng đồng 
bào dân tộc và miền núi thay đổi đáng kể, đời 
sống vật chất, tinh thần của đồng bào được 
cải thiện rõ rệt. 

Các phong trào thi đua yêu nước thường 
xuyên được duy trì, triển khai thực hiện với 
nhiều hình thức đa dạng và phong phú, thu 
hút, lôi cuốn được nhiều tổ chức, địa phương 
và các tầng lớp nhân dân tham gia. Điển hình 
như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; "Nông 
dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; "Phụ 
nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây 
dựng gia đình hạnh phúc”; "Chung sức, chung 

lòng xây dựng nông thôn mới”… được triển 
khai rộng rãi, thiết thực.  

Những thành tích nào được xem là nổi bật, 
thưa ông? 

- Trong những năm qua, tỉnh đã tập trung 
các nguồn lực, tăng cường đầu tư cơ sở hạ 
tầng. Trong đó, 100% xã có đường giao thông 
được nhựa hóa đến trung tâm xã; các cầu 
qua sông, suối lớn đều được cứng hóa bằng 
bê tông; nhiều tuyến đường giao thông nông 
thôn được bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi 
cho vận chuyển nông sản và giao lưu đi lại 
giữa các vùng; trụ sở làm việc của 17/17 xã 
có đồng bào dân tộc thiểu số được xây dựng 
kiên cố; 16/17 xã có nhà văn hóa; 16/17 xã đã 
được đầu tư xây dựng hệ thống nước sinh 
hoạt tập trung, với 88,5% số hộ đồng bào 
được dùng nước sạch; 100% xã, thôn có điện 
lưới quốc gia...Tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2014 
còn 2.884 hộ, (chiếm 13,23%); hộ cận nghèo 
còn 1.717 hộ (chiếm 8,2%) so với tổng số hộ 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình 
xây dựng nông thôn mới được người dân 
hưởng ứng và tham gia nhiệt tình, nhiều xã 
đã hoàn thành từ 16/19 tiêu chí.  

Từ các kết quả đã đạt được trong nhiệm 
kỳ qua, Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số 
tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 sẽ kế thừa cũng như 
đặt ra các mục tiêu trọng tâm nào, thưa ông? 

- Trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ 
tiếp tục thực hiện nghiêm túc chính sách dân 
tộc của Đảng, Nhà nước. Tập trung triển khai 
thực hiện tốt các chương trình, huy động mọi 
nguồn lực để đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế - 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số một 
cách toàn diện, phấn đấu rút ngắn khoảng 
cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số với các vùng, miền khác trong tỉnh. 
Không ngừng cải thiện đời sống cho đồng bào 
dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh phong trào 
"Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn 
mới” và thực hiện tốt phong trào "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu 
dân cư” đi vào chiều sâu, đúng thực chất. 
Gắn phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn 
hoá, chăm sóc sức khỏe người dân với tiếp 
tục đầu tư xây dựng và phát huy có hiệu quả 
các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội 
và xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số.  

Trân trọng cảm ơn ông! 

Văn Nhất // http://daidoanket.vn/ .- 2014 
(ngày 17 tháng 11)

P
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KHỞI SẮC VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÁNH LINH 
ánh Linh là huyện miền núi nghèo của tỉnh 
Bình Thuận, trước đây cuộc sống đồng 

bào nơi đây rất khó khăn do tập quán canh 
tác lạc hậu. Tuy nhiên, nhờ các chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước sự quan tâm 
của cấp ủy, chính quyền huyện, đặc biệt là sự 
nỗ lực phấn đấu của đồng bào dân tộc, Tánh 
Linh đã có những thay đổi rõ nét. 

Ông Nguyễn Như Hùng, Chánh Văn 
phòng UBND huyện cho biết: Hệ thống điện, 
đường, trường, trạm y tế, trạm cấp nước sạch 
của huyện được đầu tư xây dựng nên bà con 
rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng. Đến nay đời sống vật chất, tinh thần 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được 
cải thiện; giữ vững ổn định an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội ở địa phương, làm thay 
đổi rõ nét bộ mặt nông thôn và đặc biệt là 
vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ chỗ 
du canh du cư và sản xuất mang tính tự cung 
tự cấp, đồng bào đã biết thâm canh tăng vụ, 
hình thành được những vùng sản xuất tập 
trung lên đến hàng trăm ha.  

Tánh Linh có 14 xã, thị trấn, trong đó có 6 
xã vùng cao; tổng số đồng bào dân tộc thiểu 
số là 3.295 hộ/15.104 khẩu (chiếm khoảng 
14% dân số toàn huyện), bao gồm 12 thành 
phần dân tộc: Ra-glai, Chơ-ro, K'Ho, 
Dao…Những năm qua, được đầu tư thủy lợi 
nên đã phát huy được hệ số sử dụng diện tích 
đất hiện có của đồng bào lên gần 5.000 
ha/16.000 tấn (tăng 200 ha so năm 2009). 
Cùng với đó, địa phương đã tăng cường công 
tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào 
sử dụng có hiệu quả đất được cấp theo Nghị 
quyết 04 như xã La Ngâu, Măng Tố, Đức 
Thuận...Nhờ thụ hưởng các chính sách của 
tỉnh như chính sách hỗ trợ phát triển cây cao 
su theo Đề án 1592, chính sách đầu tư ứng 
trước và trợ cước vận chuyển… gắn với tổ 
chức tập huấn, ứng dụng khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất nên năng suất một số loại cây 
trồng tăng khá. Đặc biệt lúa nước bình quân 
đạt 55 tạ/ha, bắp lai đạt 70 tạ/ha (có nơi đạt 
80 tạ/ha). Cây cao su đã bước vào kỳ thu 
hoạch năm thứ 5 của đề án, tạo nguồn thu ổn 
định và giải quyết việc làm cho khoảng 400 hộ 
gia đình.  

Một trong những chính sách quan trong 
mang lại sự đổi thay cuộc đồng bào dân tộc 
nơi đây là Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy thực 
hiện cấp đất sản xuất và hỗ trợ kỹ thuật canh 
tác cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ lúc 
thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, tình hình 
dân sinh, kinh tế - xã hội của đồng bào nơi 
đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện 

tại, có 878 hộ được cấp đất sản xuất theo 
Nghị quyết 04 với 1.027 ha. Hầu hết diện tích 
đất trên được trồng điều, cao su và các giống 
cây ngắn ngày như sắn, ngô....Nhiều hộ đã 
phát huy hiệu quả kinh tế trên diện tích đất 
được cấp, tạo thu nhập cao, tích lũy được vốn 
để tái sản xuất. Ông Nguyễn Văn Mẽng, 
người dân tộc K’ho ở La Ngâu là một trong 
nhiều gương sản xuất tiêu biểu thoát nghèo 
nhờ Nghị quyết 04. Cũng như nhiều hộ dân 
tộc thiểu số K’Ho khác ở xã La Ngâu, trước 
năm 2005, gia đình ông luôn bị đói khi giáp 
hạt do không biết canh tác, chăn nuôi, đồng 
thời thiếu đất sản xuất, thiếu vốn. Với 3 ha đất 
được cấp theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, gia 
đình ông trồng cao su và điều. Ông Nguyễn 
Văn Mẽng cũng được Ngân hàng chính sách 
xã hội vay 10 triệu đồng để mua 2 con bò 
giống. Nuôi 2 năm, bò đẻ 2 con, ông để lại 
tiếp tục gây giống. Cứ thế đàn bò của gia đình 
ông Mẽng đã tăng lên gần chục con, ông bán 
trả được nợ ngân hàng và đầu tư vào trồng 
cao su. Đến nay diện tích điều và cao su đã 
cho thu hoạch, cuộc sống gia đình ông Mẽng 
không thiếu thốn, nhà được xây dựng khang 
trang, con cái học hành thành đạt.  

Đến cuối năm 2014, Tánh Linh đã đạt 
nhiều thành tựu quan trọng, các chính sách 
về an sinh xã hội được triển khai tốt, tạo được 
sự đồng thuận trong nhân dân. Số hộ sử dụng 
nước sạch hợp vệ sinh đạt 80%. Phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư” được triển khai đều khắp. 
Chương trình xóa đói, giảm nghèo được triển 
khai tích cực, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm 
còn 616 hộ, chiếm tỷ lệ 18% (tỷ lệ hộ nghèo 
năm 2005 là 55,5%).  

Ông Nguyễn Như Hùng, Chánh Văn 
phòng UBND huyện phấn khởi: Nghị quyết 04 
của Tỉnh ủy Bình Thuận đã thực sự đi vào 
cuộc sống. Bà con không còn bị động trong 
nguồn nước sản xuất, nhờ có hệ thống thủy 
lợi, máy bơm điện trải đều ở từng vùng. Chính 
vì thế mà hơn 70% diện tích lúa và ngô lai của 
đồng bào đã chủ động được nước tưới. 
Những kết quả trên đã khẳng định ý nghĩa 
của các chương trình, dự án đối với vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Cũng 
chính từ đây niềm tin của bà con đối với 
Đảng, Nhà nước tăng lên, khối đoàn kết dân 
tộc được củng cố và phát triển, quốc phòng 
an ninh được giữ vững. 

Nguyễn Thanh // http://dangcongsan.vn/ .- 
2014 (ngày 25 tháng 11) 

T
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LÀNG CHĂM CHUNG SỨC CHUNG LÒNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
hôn Lâm Giang thuộc xã Hàm Trí, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận là nơi tái định cư của 

bà con dân tộc thiểu số từ năm 1995, có 605 hộ, diện 
tích tự nhiên 1.518ha, có 314ha/544ha là diện tích 
canh tác lúa nước, còn lại là trồng màu, làm rẫy và 
chăn nuôi. 

Có 4 dân tộc sống đan xen nhau gồm Chăm, 
Raglay, Hoa và Kinh nhưng đại đa số là dân tộc 
Chăm. Những năm trước 2010, đây vẫn là vùng đất 
nghèo khó, mùa nắng cháy khô, nhà tranh, vách tre 
vẫn còn nhiều do kinh tế bấp bênh và tập quán của 
bà con. 

Từ năm 2009, xã Hàm Trí bắt đầu thực hiện chủ 
trương xây dựng nông thôn mới. Đến nay trở thành 
xã điểm cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới. Thôn Lâm Giang biết phát huy 
tiềm năng và thế mạnh về đất đai, nguồn nước của 
các công trình thủy lợi từ hồ Sông Quao, kênh Châu 
Tá-812 nên đời sống của bà con phát triển từng 
ngày. Đến nay, hệ thống điện, đường, trường, trạm 
và các công trình phúc lợi khác tại điạ bàn thôn đều 
đạt tiêu chí quốc gia. Bà con dân tộc Chăm đã mạnh 
dạn đầu tư, ứng dụng cơ giới hóa 100% trong sản 
xuất nông nghiệp từ khâu làm đất đến thu hoạch lúa. 
Phát triển cây thanh long có giá trị kinh tế cao, dễ 
trồng ở thôn Lâm Giang khoảng 62ha và nhiều dịch 
vụ về du lịch, thương mại giúp bà con thay đổi đời 
sống kinh tế, khấm khá từng ngày. Ngày nay đến 
Lâm Giang ai cũng biết nhiều hộ gia đình sản xuất 
kinh doanh giỏi như ông Thông Khổ, ông Mã Châu 
Sa…Hiện nay, số cán bộ, công chức, viên chức là 
người dân tộc thiểu số của Lâm Giang có trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đang công 
tác ở các cơ quan trong và ngoài tỉnh là 46 người, có 
25 sinh viên đang theo học các trường đại học, cao 
đẳng. 

Về Hàm Trí hôm nay, đi trên những tuyến đường 
bê tông xi măng đến tận các thôn xóm là một thay đổi 
diệu kỳ trong đời sống của bà con dân tộc. Chính đời 
sống kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đã kéo theo 
nhiều hệ lụy tiêu cực của mặt trái sự phát triển. Chi 
bộ thôn Lâm Giang có 8 đảng viên, là 8 hạt nhân 
nòng cốt cùng với lực lượng Công an, chính quyền 

đặt ra nhiệm vụ nặng nề, làm sao an ninh, trật tự 
(ANTT) được đảm bảo, giữ được bình yên cho mỗi 
đường thôn, ngõ xóm. Năm 2013, nhiều thanh niên 
địa phương tụ tập đua xe, đánh võng, nhậu nhẹt 
đánh nhau khiến cho tình hình ANTT bất ổn. Từ một 
làng Chăm yên bình, Lâm Giang bỗng trở nên nóng 
với tình hình ANTT. Đầu năm 2014, chi bộ, ban điều 
hành thôn, công an, nhà trường phối hợp nhau, tích 
cực tuyên truyền pháp luật, chính sách, chủ trương 
của Đảng và nhà nước, vận động từng hộ dân đăng 
ký xây dựng thôn đạt chuẩn “An toàn về ANTT”, củng 
cố và phát huy tổ nhân dân tự quản với 12 thành 
viên… tăng cường công tác tuần tra ban đêm, kịp 
thời xử lý các tình huống xảy ra. Lực lượng Công an 
xã Hàm Trí chủ động, tham mưu cấp ủy, phát huy 
hiệu quả đội dân phòng cựu chiến binh, các tổ tự 
quản về ANTT và tổ hòa giải ở các thôn, cung cấp 
nhiều thông tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng giải 
quyết kịp thời nhiều vụ việc ngay từ cơ sở. 

Tại thôn Lâm Giang, tình hình an ninh chính trị và 
TTATXH được giữ vững, ổn định. Các chức sắc và 
tín đồ đạo Chăm Bàni có truyền thống yêu nước, 
đoàn kết và tích cực trong công tác giữ gìn an ninh 
chính trị và TTATXH thông qua các phong trào “thôn 
an toàn về ANTT”, “phong trào quần chúng bảo vệ an 
ninh Tổ quốc”, “Tổ tự quản, tự phòng”, “tổ hoà giải”… 
hoạt động rất hiệu quả. Tích cực góp phần đấu tranh, 
ngăn chặn kịp thời những việc mâu thuẫn, tranh chấp 
trong nội bộ nhân dân, không để nảy sinh tình hình 
phức tạp và các khiếu kiện vượt cấp, đông người. 
UBND tỉnh Bình Thuận, Công an Bình Thuận luôn 
đánh giá cao tình hình an ninh chính trị và TTATXH 
của xã Hàm Trí và thôn Lâm Giang nổi bật với phong 
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực 
hiện mục tiêu “3 giảm”, mở nhiều đợt cao điểm phát 
động quần chúng tấn công trấn áp tội phạm đạt hiệu 
quả, không để xảy ra phức tạp. Riêng Hội Cựu chiến 
binh xã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã 
có thành tích trong phong trào thi đua “Chung sức, 
chung lòng xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010- 
2012 về xây dựng mô hình “Đội dân phòng cựu chiến 
binh bảo vệ ANTT”. 

Nam Yên- Công an nhân dân.- 2014.- Số 3426 
(ngày 13 tháng 12).- Tr.3

_________________________________________ 

TƯNG BỪNG NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ 
òa chung không khí Ngày hội, UBMTTQ xã Hồng 
Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã tổ 

chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân 
cư trong không khí trang trọng vui tươi, phấn khởi, sự 
đầm ấm, hòa thuận, gắn kết tình làng, nghĩa xóm. 
Năm 2014, nhân dân thôn 1, xã Hồng Sơn đã đoàn 
kết thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ đó, 
số hộ khá, giàu tăng, số hộ nghèo giảm. Đặc biệt, 
trong phong trào "Chung sức, chung lòng xây dựng 
nông thôn mới”, bà con thôn 1, xã Hồng Sơn đã đóng 
góp hơn 144 triệu đồng đổ bê tông xi măng 780m 
đường giao thông nông thôn, đồng thời nâng cấp, 
giặm vá 0,1km đường làng, ngõ xóm tại khu dân cư 

và nạo vét 7km tuyến kênh mương nội đồng với kinh 
phí khoảng 60 triệu đồng. Phong trào thôn văn hóa, 
gia đình văn hóa được duy trì hàng năm, năm 2014 
toàn thôn có 636/636 hộ đăng ký gia đình văn hóa, 
qua bình xét hộ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ trên 96%, 
năm nay thôn đã đề nghị huyện công nhận thôn văn 
hóa. Ông Nguyễn Thanh Bưu, hộ dân thôn 1 chia sẻ: 
"Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm này bà con 
thôn 1 không phân biệt già trẻ, dân tộc, hội tụ đông 
đủ về đây để tham gia ngày hội. Qua đó, cùng nhau 
phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái 
vươn lên trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng thôn 
1 ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình”. 

Đại đoàn kết.- 2014.- Số 317 
(ngày 13 tháng 10).- Tr.6
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DTTS HÀM THUẬN BẮC LẦN THỨ II 
ĐND, UBND, UBMTTQ huyện Hàm Thuận 
Bắc đã tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc 

thiểu số (DTTS) lần thứ II, (nhiệm kỳ 2014 – 2019) 
. Đến dự đại hội có ông Mai Sên, Trưởng Ban Dân 
tộc tỉnh và 150 đại biểu chính thức đại diện cho 11 
thành phần dân tộc trên địa bàn huyện về dự.  

 
Tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc 

5 năm qua, công tác dân tộc và phong trào thi 
đua yêu nước vùng đồng bào DTTS huyện Hàm 
Thuận Bắc được triển khai đạt nhiều kết quả tích 
cực, tạo diện mạo mới cho vùng dân tộc miền núi. 
 Nổi bật nhất là đồng bào DTTS ở 3 xã thuần và 5 
thôn xen ghép đã sử dụng có hiệu quả 6.454 ha 
đất sản xuất được cấp qua phát huy các công trình 
thủy lợi được đầu tư; chăn nuôi giữ ổn định, tiếp 

tục duy trì hộ gia đình nhận giao khoán bảo vệ 
29.590 ha rừng góp phần tăng thu nhập. Cùng với 
đó, hệ thống kết cấu hạ tầng các thôn, xã vùng 
DTTS huyện được quan tâm, đầu tư với nhiều 
công trình quan trọng về giao thông, trạm y tế, 
trường học… Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS 
giảm còn 21,01%, hộ cận nghèo còn 10,67%; tỷ lệ 
hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,6%... 

Ông Mai Sên - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã 
biểu dương những thành tựu đáng tự hào mà 
đảng bộ, chính quyền và đồng bào các DTTS 
huyện Hàm Thuận Bắc đã phấn đấu đạt được. 
Đồng thời kêu gọi đồng bào DTTS trong huyện 
phát huy tính tự lực, tự cường, không trông chờ ỷ 
lại, ra sức thi đua, hăng hái học tập, lao động mở 
mang sản xuất, kinh doanh để thoát nghèo vươn 
lên làm giàu cho bản thân và gia đình.  

Đại hội đã cử 35 đại biểu đi dự Đại hội Đại 
biểu các DTTS cấp tỉnh năm 2014. Nhân dịp này, 
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã tặng 
giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác dân tộc và phong trào 
thi đua yêu nước giai đoạn 2009 - 2014. 

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn/ .- 2014 
(ngày 14 tháng 10)

_________________________________________ 

ƯU ĐÃI VỐN GIÚP ĐỒNG BÀO CHĂM THOÁT NGHÈO 
ắc Bình là một huyện miền núi thuộc tỉnh Bình 
Thuận, với hơn 30.000 người dân tộc Chăm 

sinh sống. Trước đây, do điều kiện canh tác sản 
xuất khó khăn và thiếu nguồn vốn để đầu tư, nên 
cuộc sống người dân rất khó khăn thiếu thốn. Từ 
khi Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Bình 
Thuận đẩy mạnh nguồn vốn vay ưu đãi cho đồng 
bào Chăm, cuộc sống người dân nơi đây dần 
được đổi thay, giúp bà con vươn lên thoát nghèo. 

Năm 2010, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn ở 
thôn, hộ chị Nguyễn Thị Thanh ở thôn Bình Tiến, 
xã Phan Hiệp được NHCSXH cho vay 8 triệu đồng 
với lãi suất thấp để sửa chữa ngôi nhà cũ dột nát; 
đồng thời cho vay thêm 10 triệu để phát triển kinh 
tế. Từ nguồn vốn này, gia đình chị mua một con bò 
cái sinh sản về nuôi, đến năm 2013, chị bán một 
con bò được 18 triệu đồng. 

Sau khi trả ngân hàng tiền gốc vay ban đầu, 
số còn lại chị dùng để đầu tư làm ruộng phát triển 
sản xuất. Cơ hội thoát nghèo lại được nhân đôi, 
gia đình tiếp tục được vay thêm 10 triệu đồng mua 
bò về nuôi. Đến nay, đàn bò của chị phát triển tốt, 
sắp tới chị cho xuất chuồng 2 con, lứa bò này, gia 
đình chị sẽ trả hết nợ, ổn định cuộc sống. Từ một 
hộ gia đình nghèo khó, nhờ được vay vốn và chí 

thú làm ăn, năm 2014, gia đình chị đã ra khỏi danh 
sách hộ nghèo và có thu nhập ổn định. 

 
Chị Nguyễn Thị Thanh, thôn Bình Tiến (xã Phan Hiệp) cùng 
đàn bò từ vốn vay ưu đãi. 

Hay như hộ anh Bùi Duy Loan ở thôn Bình 
Đức, xã Phan Hiệp từ 10 triệu đồng vay nguồn vốn 
ưu đãi của NHCSXH huyện Bắc Bình năm 2010, 
anh Loan đã đầu tư để phát triển nghề làm gốm 
truyền thống của gia đình. Từ số tiền vay anh mua 
thêm nguyên liệu như đất sét, củi nung, bàn quay 
và thuê mướn thêm nhân công sản xuất lò bằng 
đất sét nung. Bình quân mỗi tháng, anh làm 1.000 

H
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sản phẩm và sau khi trừ chi phí, mỗi tháng gia 
đình thu lợi hơn từ 2,5 - 3 triệu đồng. 

Anh Loan cho biết: "Khi thu nhập được cải 
thiện, vợ có việc làm ổn định nên mình có điểm 
tựa để mở rộng sản xuất. Hiện tại, ngoài làm gốm, 
gia đình còn làm lúa, mua sắm được máy xới 
ruộng, máy gặt để vươn lên làm giàu. Bên cạnh 
đó, nhờ kết hợp với nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ 
sinh viên học sinh, gia đình còn nuôi được 3 con 
học đại học". 

Chỉ tính riêng ở 3 xã thuần đồng bào Chăm 
sinh sống là Phan Hiệp, Phan Hòa, Phan Thanh ở 
huyện Bắc Bình, nếu như năm 2012, số hộ nghèo 
và cận nghèo là 600 hộ thì đến nay con số này chỉ 
còn gần 400 hộ. Theo thống kê của Phòng giao 
dịch NHCSXH huyện Bắc Bình, riêng đối với đồng 
bào Chăm, từ đầu năm đến nay tổng dư nợ thông 
qua cho vay ủy thác từ các hội, đoàn thể đạt 50 tỷ 
đồng với gần 3.000 hộ người Chăm được vay vốn. 

Ông Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Phòng giao 
dịch NHCSXH huyện Bắc Bình cho biết: Để 
chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến tận tay người 
nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, 
vùng xa một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất, 
hàng quý NHCSXH huyện phối hợp chặt chẽ với 
các cấp chính quyền, hội, đoàn thể như Hội phụ 
nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên… mở các lớp 
tập huấn về công tác tín dụng chính sách, củng cố 
hoạt động mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng 
thời, kết hợp với công tác khuyến nông, khuyến 
lâm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để 

hướng dẫn bà con sử dụng hiệu quả nguồn vốn để 
phát triển sản xuất. 

Cũng theo ông Nguyễn Tấn Vinh, do địa bàn 
rộng, giao thông đi lại khó khăn, để tạo điều kiện 
thuận lợi cho nhân dân, phòng giao dịch NHCSXH 
huyện đã tổ chức những phiên giao dịch lưu động 
động đến tận xã mỗi tháng một lần vào ngày cố 
định để tạo điều kiện cho người dân thuận tiện vay 
vốn và trả lãi. Ðến nay, toàn huyện phát triển được 
316 tổ tiết kiệm và vay vốn ủy thác qua các tổ 
chức chính trị - xã hội ở các thôn, bản để người 
dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi được thuận 
lợi. Ðây thật sự là cầu nối giữa ngân hàng với các 
hộ nghèo, đồng vốn ưu đãi là “bà đỡ” cho những 
hộ đồng bào Chăm ở huyện Bắc Bình. Nhờ đó, 
nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc 
sống. 

Trong thời gian tới, NHCSXH huyện Bắc Bình 
sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp cùng các 
tổ chức hội, đoàn thể của địa phương cho vay vốn 
ưu đãi đến tận nơi ở của các đối tượng được thụ 
hưởng, đặc biệt triển khai giải ngân theo quy định 
mới của Nhà nước về giảm lãi suất, tăng mức vay 
đối với các chương trình tín dụng hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, cho vay chương trình nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn… nhằm tạo điều kiện 
cho người dân được tiếp cận nguồn vốn nhiều 
hơn, từ đó đầu tư mở rộng diện tích và quy mô 
sản xuất, hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền 
vững, nhất là đồng bào Chăm trên địa bàn. 

Hồng Hiếu- Tin tức.- 2014.- Số 299 
(ngày 16 tháng 12).- Tr.7 

_________________________________________ 

BÌNH THUẬN KIÊN QUYẾT THU HỒI CÁC DỰ ÁN DU LỊCH CHẬM TRIỂN KHAI 

 
Biển Mũi Né. (Nguồn: TTXVN) 

ng Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban 
Nhân dân tỉnh Bình Thuận, cho biết Ủy ban 

Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư 
phối hợp với ngành liên quan rà soát lại các dự án 
du lịch triển khai chậm và chưa triển khai.  

Đối với các dự án triển khai chậm, nếu nhà 
đầu tư gặp khó do nguyên nhân khách quan, tỉnh 
sẽ tiếp tục gia hạn một khoảng thời gian nhất định 
để chia sẻ khó khăn. 

Riêng các dự án quá thời gian quy định mà 
vẫn chưa triển khai, dù với bất kỳ lý do gì, tỉnh sẽ 
quyết định thu hồi chuyển cho nhà đầu tư khác có 
năng lực và sẽ xử lý nghiêm những chủ dự án lợi 
dụng danh nghĩa để trục lợi, gây khó khăn cho môi 
trường đầu tư du lịch. 

Theo báo cáo mới nhất từ Ủy ban Nhân dân 
tỉnh Bình Thuận, đến cuối tháng 11/2014, tỉnh có 
398 dự án đầu tư du lịch đã được cấp phép còn 
hiệu lực với tổng diện tích hơn 7.700 ha, tổng vốn 
đăng ký đầu tư 60.300 tỷ đồng; trong đó, có 166 
dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, 80 dự 
án đang triển khai xây dựng và 152 dự án chưa 
triển khai xây dựng. Những dự án còn lại đang 
chậm triển khai, thậm chí có dự án không gặp 
vướng mắc nhưng chưa triển khai xây dựng. 

Theo ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn 
hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, nguyên 
nhân chính khiến các dự án du lịch triển khai chậm 
trong thời gian qua là công tác đền bù giải phóng 
mặt bằng gặp nhiều khó khăn, kéo dài do việc xác 
định tính pháp lý nguồn gốc đất. Có những dự án 
chỉ vướng đền bù một phần nhưng không đền bù 
được, ảnh hưởng đến cả dự án. 

Ô
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Cơ sở hạ tầng của một số khu vực còn thiếu, 
chưa đồng bộ làm cho nhà đầu tư triển khai cầm 
chừng như ở khu vực thị xã La Gi, huyện Hàm 
Thuận Nam… Nhiều dự án ở một số khu vực như 
Hòa Thắng (huyện Bắc Bình), chồng lấn với quy 
hoạch cát đen, điện gió phải tạm dừng để ưu tiên 
thăm dò, khai thác. 

Tỉnh cũng thừa nhận, có nhiều khu vực dự án 
triển khai chậm là do lỗi một phần của địa phương 
như chưa đầu tư đường, điện đến dự án. Nhưng 

vẫn có nhiều dự án đã được cấp phép lâu nhưng 
chủ đầu tư vẫn chưa triển khai, dù công tác đền bù 
giải phóng mặt bằng đã thực hiện xong. Những dự 
án này tập trung chủ yếu tại thành phố Phan Thiết 
và huyện Hàm Thuận Nam. 

Từ năm 2012 đến nay, tỉnh Bình Thuận đã thu 
hồi hơn 20 dự án du lịch chậm triển khai. 

Nguyễn Thanh // http://www.vietnamplus.vn/ .- 
2014 (ngày 27 tháng 11) 

________________________________________ 

 

Vận động Quỹ “Vì người nghèo” gần 8 tỷ đồng 
Năm 2014, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh đã đề ra kế hoạch phấn đấu vận động 8 tỷ đồng 

vào Quỹ "Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Mục tiêu chính là phát huy tinh 
thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, góp phần chăm lo đời sống hộ nghèo, cận nghèo.  

Tính từ đầu năm 2014 đến nay, các tổ chức và cá nhân đã đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” 
các cấp trong tỉnh được 7.961.456.338 đồng, vận động hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo trên 
400 triệu đồng... Từ nguồn Quỹ này, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tổ chức 
thăm hỏi, tặng quà động viên các hộ nghèo nhân dịp lễ, tết; giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo về xây 
dựng, sửa chữa nhà ở, trợ giúp khi đau bệnh; trợ giúp mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo và thực hiện 
công tác an sinh xã hội. 

Hòa Linh // http://daidoanket.vn/ .- 2014 (ngày 4 tháng 10) 

_______________________________________ 

SÂN BAY PHAN THIẾT DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG VÀO NĂM 2018 
ây sẽ là mô hình sân bay dân dụng kết hợp 
với quân sự có tổng mức đầu tư xây dựng 

hơn 1.600 tỷ đồng theo hình thức BOT. 

Sáng nay (28/11), tại thành phố Phan Thiết, 
UBND tỉnh Bình Thuận cùng đại diện Quân chủng 
phòng không - không quân, Cục hàng không dân 
dụng đã nghe báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 
đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết - hạng mục 
hàng không dân dụng. 

Sân bay Phan Thiết sẽ được xây dựng tại xã 
Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, với mô hình 
sân bay dân dụng kết hợp với quân sự; khai thác 
các tuyến dân dụng trong nước với các loại máy 
bay: ATR72, Bombardier, A320, A321. Công trình 
có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 1.600 tỷ đồng 
theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - 
Chuyển giao (BOT). 

Dự án có nhu cầu sử dụng đất giai đoạn đến 
năm 2030 là 543 ha. Dự kiến thực hiện trong vòng 
36 tháng: triển khai xây dựng công trình vào năm 
2015 và hoàn thành vào quý II/2018.    

Cũng theo báo cáo nghiên cứu khả thi, Bình 
Thuận là địa phương nằm trong địa bàn chiến lược 
có vị trí quan trọng về An ninh Quốc phòng, có tài 
nguyên thiên nhiên phong phú và nhiều danh lam 
thắng cảnh nổi tiếng. Do đó, vào lúc này, việc đầu 
tư xây dựng sân bay Phan Thiết là cần thiết, góp 
phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội và an 
ninh quốc phòng của địa phương. 

 
Hội nghị báo cáo nghiên cứu khả thi sân bay Phan Thiết. 

Ông Nguyễn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận cho biết, các Sở ngành liên quan đã 
tham gia ý kiến về quy mô, đặc biệt là thiết kế cơ 
sở thiết kế nhà ga, hạ tầng giao thông để quy mô 
sân bay phát triển trong tương lai không bị thiếu 
hụt đất. Từ hội nghị này đã cho thấy sự cần thiết 
phải đầu tư sân bay. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 28 tháng 11) 

Các báo cùng đưa tin: Sài Gòn tiếp thị Số 
117; Pháp luật TP.HCM Số 323

Đ 
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XÃ HỘI HÓA 1.600 TỶ ĐỒNG XÂY SÂN BAY PHAN THIẾT 
ần đầu tiên ở Việt Nam, sân bay dân dụng 
Phan Thiết với tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng 

được tỉnh Bình Thuận kêu gọi xã hội hóa xây dựng 
theo hình thức BOT. 

UBND tỉnh Bình Thuận vừa đưa ra danh mục 
và kêu gọi đầu tư vào dự án "Xây dựng Cảng hàng 
không Phan Thiết theo hình thức BOT (xây dựng- 
kinh doanh - chuyển giao). 

Theo danh mục vừa công bố, Cảng hàng 
không này được xây dựng tại xã Thiện Nghiệp, là 
sân bay dân dụng cấp 4C kết hợp với sân bay 
quân sự cấp I. Các loại máy bay khai thác gồm: 
ATR72, F-70, Bae 146-300, Bombardier và tương 
đương. Sân bay với nhiều hạng mục như: đường 
hạ cất cánh, dải hãm phanh, công trình dẫn đường 
quản lý bay... Trong đó, nhà ga hàng không dân 
dụng có diện tích 5.000 m², công suất tối đa 300 

hành khách mỗi giờ cao điểm. Tổng vốn đầu tư dự 
án là hơn 1.600 tỷ đồng. 

Dự án sân bay Phan Thiết mở ra nhằm phục 
vụ hoạt động đi lại, du lịch, với các chuyến bay nội 
địa hàng không dân dụng từ Phan Thiết đi Liên 
Khương, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Buôn Ma 
Thuột, Phú Quốc, Đà Nẵng, Phú Bài, Tuy Hòa, 
Phù Cát, Rạch Giá. "Ngoài ra sân bay cũng phục 
vụ an ninh quốc phòng và cứu trợ nhân đạo. Đây 
là dự án xây sân bay bằng hình thức BOT đầu tiên 
tại Việt Nam", một cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư, 
cho biết. 

Các nhà đầu tư quan tâm lựa chọn và đăng ký 
thực hiện dự án có thể liên hệ với Sở này từ ngày 
2/10 đến 12/11. 

Hoàng Trường // http://vnexpress.net/ .- 2014 
(ngày 3 tháng 10)

_________________________________________ 

SÂN GOLF PHAN THIẾT SẼ THÀNH KHU ĐÔ THỊ 
hủ tướng Chính phủ đã đồng ý đưa sân golf 
Phan Thiết ra khỏi Quy hoạch sân golf Việt 

Nam đến năm 2020, theo thông tin vừa được công 
bố trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. 

 
Một góc sân golf Ocean Dunes tại thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận -Ảnh: Văn Nam. 

Sân golf Phan Thiết “có mặt” trong Quy hoạch 
sân golf Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt năm 2009 và vừa được điều 
chỉnh, bổ sung hồi tháng 5-2014 (QĐ 795/QĐ-
TTg). 

Với việc gỡ sân golf Phan Thiết ra khỏi quy 
hoạch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh 
Bình Thuận giải quyết các vấn đề liên quan theo 
đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phát huy 
hiệu quả sử dụng đất và bảo vệ môi trường, phát 
triển bền vững. 

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tổng 
hợp, điều chỉnh danh mục sân golf cả nước cho 
phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 
các địa phương và báo cáo Thủ tướng. 

Diễn biến quá trình xin chuyển đổi sân golf 
Phan Thiết 

Năm 2013 

* Ngày 15-11-2013, UBND tỉnh Bình Thuận 
cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho Công ty cổ 
phần Rạng Đông sau khi công ty này mua lại sân 
golf từ nhà đầu tư nước ngoài. 

* Ngày 2-12-2013, công ty xin UBND tỉnh Bình 
Thuận cho chuyển làm đô thị. 

Năm 2014 

* Ngày 1-3-2014, công ty thông báo với hội 
viên sẽ đóng cửa sân golf. 

* Ngày 5-3, UBND tỉnh Bình Thuận đồng ý chủ 
trương cho chuyển đổi và chuyển sang tỉnh ủy 
xem xét. 

* Ngày 1-4, công ty chính thức đóng cửa sân 
golf. 

* Ngày 7-5, Tỉnh ủy Bình Thuận ra thông báo 
kết luận đồng ý chủ trương chuyển đổi để UBND 
tỉnh đề nghị Thủ tướng cho phép chuyển đổi. 

* Ngày 23-5, UBND tỉnh Bình Thuận làm tờ 
trình gửi Chính phủ xin đưa dự án sân golf Phan 
Thiết ra khỏi quy hoạch sân golf VN đến năm 
2020. 

* Ngày 26-5, Thủ tướng Chính phủ ký quyết 
định 795 vẫn để sân golf Phan Thiết nằm trong 
quy hoạch sân golf đến năm 2020. 

Được biết, UBND tỉnh Bình Thuận đã có đề 
nghị đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi Quy hoạch 
sân golf Việt Nam đến năm 2020 và xin chuyển 
mục đích sử dụng đất sân golf sang xây dựng khu 
đô thị. 

L

T
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Dự án này sẽ biến sân golf Phan Thiết (có 
diện tích trên 62ha, nằm tại khu vực trung tâm của 
TP Phan Thiết) thành khu đô thị do Tập đoàn 
Rạng Đông đầu tư. 

Theo báo cáo của nhà đầu tư, từ khi đi vào 
hoạt động (năm 1998) đến nay việc kinh doanh 
của sân golf Phan Thiết không hiệu quả, kinh phí 
đầu tư, bảo trì và hoạt động cho sân golf quá cao, 
trong khi lượng khách đánh golf rất thưa thớt, sân 
golf luôn trong tình trạng thua lỗ, không bù đắp nổi 
chi phí. 

Theo tính toán của Rạng Đông, chuyển sân 
golf sang đất ở đô thị sẽ có hiệu quả hơn, ngân 
sách nhà nước dự kiến thu được trên 1.000 tỉ 
đồng từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và 
các loại thuế khác. 

Dự kiến khu đô thị nằm trên sân golf được xây 
dựng với các thành phần gồm biệt thự, nhà vườn, 
nhà phố, nhà cao tầng; các công trình công cộng 
và hạ tầng khác như hệ thống điện, cấp thoát 
nước, đường giao thông, công viên cây xanh, nhà 
trẻ... 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy 
Bình Thuận từng cho biết thực tế, hiệu quả sử 
dụng đất của sân golf Phan Thiết rất thấp, đóng 
góp cho ngân sách không đáng kể và cần phải 
chuyển đổi để cắt lỗ cho doanh nghiệp. 

Đá Bàn // http://www.thesaigontimes.vn/ .- 2014 
(ngày 28 tháng 10) 

_________________________________________ 

SÂN GOLF PHAN THIẾT THÀNH KHU ĐÔ THỊ 10.000 DÂN 
hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến 
Phương vừa ký quyết định phê duyệt điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch chung Tp Phan Thiết. 
Theo đó, khu đất thể dục thể thao và công viên 
cây xanh (sân golf Phan Thiết) ở khu phố 9, P.Phú 
Thủy, TP Phan Thiết với phạm vi diện tích điều 
chỉnh khoảng 62,02 ha được điều chỉnh từ đất thể 
dục thể thao (sân golf) thành đất khu đô thị. Quy 
mô dân số dự kiến tại khu đô thị này khoảng 
10.000 người. 

Chủ đầu tư của khu đô thị trên là Tập đoàn 
Rạng Đông. Tập đoàn này đã mua lại sân golf 

Phan Thiết từ nhà đầu tư nước ngoài với giá 
khoảng 20 triệu USD (trên 400 tỉ đồng). Trước đó 
Tập đoàn Rạng Đông tính toán sẽ đóng thuế 
khoảng 1.000 tỉ đồng nếu chuyển sân golf Phan 
Thiết thành khu đô thị. Tuy nhiên con số đóng thuế 
chuyển đổi vẫn đang được các cơ quan chức năng 
của Bình Thuận tính toán và chưa công bố chính 
thức. 

Nguyễn Nam- Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2014.- Số 352 
(ngày 27 tháng 12).- Tr.2

________________________________________ 

ĐẢM BẢO ANTG CHO DU KHÁCH NƯỚC NGOÀI 
hành phố Phan Thiết (Bình Thuận) và các điểm 
du lịch khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đang 

trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn, thu hút 
nhiều khách trong và ngoài nước đến tham quan, 
nghỉ dưỡng. 

Bên cạnh những nỗ lực của các cấp chính 
quyền, các ngành chức năng và doanh nghiệp 
trong việc đầu tư, xây dựng các resort, khách sạn, 
khu nghỉ dưỡng, du lịch, dịch vụ… phát triển vùng 
biển Bình Thuận trở thành “thiên đường nghỉ 
dưỡng”, vẫn còn những mối lo tiềm ẩn, bất an về 
tình hình trật tự an toàn giao thông đối với du 
khách nước ngoài. 

Theo thống kê, từ ngày 16/11/2013 đến 
15/10/2014 đã xảy ra 10 vụ TNGT liên quan đến 
người nước ngoài, làm chết 3 người và làm bị 
thương 7 người. 

Tại phường Hàm Tiến và Mũi Né - Trung tâm 
du lịch của TP Phan Thiết, có trục đường Nguyễn 
Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng chạy dài là nơi 
tập trung hàng trăm resort, khách sạn, nhà hàng, 
cửa hàng kinh doanh phục vụ du lịch… lúc nào 
cũng đông khách du lịch và các loại xe ôtô, môtô. 

Tình hình TTATGT, TTXH tại đây đang là điểm 
nóng, phức tạp. Trong năm 2013, đã có nhiều vụ 
tai nạn giao thông xảy ra, liên quan đến du khách 
nước ngoài gây bất an. Từ đầu năm đến nay, đã 
có 2 du khách nước ngoài tử vong và nhiều người 
khác bị thương do TNGT trên tuyến đường này 
như: Trưa 26/3, vợ chồng du khách người Úc điều 
khiển xe gắn máy va chạm với xe khách chạy 
ngược chiều khiến bà Wilson ngồi phía sau tử 
vong. Vụ thứ 2 nạn nhân là bà Jurithlrsiel, du 
khách Anh đang đi bộ qua đường, cùng lúc này 
Nguyễn Văn Châu (24 tuổi, ngụ phường Mũi Né) 
điều khiển môtô đã tông vào du khách này. 

Theo cơ quan Công an, do đoạn đường hẹp, 
nhiều đoạn cua gấp, dòng xe lưu thông 2 chiều, có 
nhiều đoạn bị che khuất tầm nhìn, vỉa hè dành cho 
người đi bộ hẹp, bị lấn chiếm… Thêm vào đó tình 
trạng taxi tranh giành khách thường xuyên gây mất 
trật tự, người đi bộ, người điều khiển xe không 
chấp hành đúng quy định giao thông, đặc biệt là 
khách nước ngoài thuê xe gắn máy tự lái… chính 
là những nguyên nhân tạo ra tình trạng mất ATGT 
tại khu du lịch này. 

C 

T
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Phan Thiết là thành phố du lịch biển đang phát 
triển mạnh, thu hút nhiều du khách nước ngoài, 
đặc biệt là khách Nga, Trung Quốc… đến nghỉ 
dưỡng dài ngày. Do đó, nhu cầu thuê xe môtô tự 
du lịch, khám phá của người nước ngoài cũng 
tăng theo, dẫn đến tình trạng không ai quản lý các 
cơ sở dịch vụ cho thuê xe tràn lan, bất kể những 
người không hội đủ điều kiện điều khiển xe môtô 
như bằng lái xe của Việt Nam, sự hiểu biết về Luật 
Giao thông đường bộ Việt Nam. Đó là chưa kể đến 
nhiều người ham lợi, còn cho khách nước ngoài 
thuê các loại xe tự chế như xe thồ càng nguy hiểm 
hơn trong quá trình tham gia lưu thông. 

Theo Thượng tá Đặng Trần Dương - Đội 
trưởng Đội CSGT Công an TP Phan Thiết cho biết, 
người nước ngoài khi lưu thông trên đường 
thường vi phạm các lỗi như: đi không đúng làn, lề 
đường, điều khiển xe sau khi uống rượu bia, chạy 
quá tốc độ cho phép, không tuân thủ các biển báo, 
biển hiệu... Khi xử lý những đối tượng này, lực 
lượng CSGT gặp rất nhiều khó khăn do bất đồng 
về ngôn ngữ, thiếu sự hợp tác bằng cách cố tình 
gây khó  dễ, tỏ vẻ không hiểu lực lượng chức năng 
nói gì cho dù sử dụng tiếng Anh, tiếng Nga hay 

tiếng Việt. Để hạn chế tình trạng TNGT liên quan 
đến người nước ngoài, cần phải quản lý chặt chẽ 
các cơ sở cho thuê xe. Xử lý nghiêm những cơ sở 
giao xe cho người không đủ điều kiện thuê. UBND 
TP Phan Thiết chỉ đạo cho Ban ATGT, Công an, 
CSGT, các cơ quan, đơn vị du lịch tăng cường 
công tác quản lý, tuyên truyền pháp luật về giao 
thông bằng nhiều ngôn ngữ đưa đến tận tay du 
khách và chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, người 
dân… 

Mặt khác, TP Phan Thiết cũng đang xem xét 
việc thành lập những tổ HTX cho thuê xe đối với 
người nước ngoài tại các khu vực tập trung đông 
khách du lịch để dễ quản lý và tạo ra trật tự nền 
nếp, đảm bảo an toàn cho du khách nước ngoài. 
Công tác xử lý những điểm đen, chống ùn tắc giao 
thông cũng được Phòng Quản lý đô thị phối hợp 
với Công an tổ chức khảo sát hệ thống cọc tiêu, 
biển báo, vạch kẻ đường, những bất cập về trật tự 
an toàn giao thông… nhằm giảm thiểu TNGT trong 
các điểm du lịch và bảo đảm an toàn cho du khách 

Hoàng Châu- Công an nhân dân.- 2014.- Số 
3390 (ngày 7 tháng 11).- Tr.7 

_________________________________________ 

Thực hư chuyện UBND huyện Tuy Phong – Bình Thuận tự ý phá vỡ quy hoạch:  

Cần sự chuyển đổi để phù hợp với thực tế địa phương? 
ừa qua, có thông tin về việc UBND huyện Tuy 
Phong (tỉnh Bình Thuận) “xé rào” trong việc 

cấp chuyển đổi 10,02 ha đất từ nuôi tôm thịt sang 
nuôi sản xuất tôm giống. Thực hư về chuyện này 
hiện nay vẫn đang còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, 
khi tìm về địa phương để xác minh vụ việc, tiếp 
xúc trực tiếp với đông đảo người nuôi tôm và 
những người trong diện được chuyển đổi, chúng 
tôi không khỏi ngạc nhiên khi đa phần người dân 
đều đồng tình và ủng hộ sự “vượt rào” bất đắc dĩ 
này… 

 
Một doanh nghiệp sản xuất tôm giống được đầu tư quy mô 
và bài bản.  

Tỉnh Bình Thuận xác định tôm giống là 1 trong 
6 sản phẩm lợi thế của tỉnh, gồm: Cao su, thanh 
long, chế biến thủy sản xuất khẩu, tôm giống, 
nước khoáng Vĩnh Hảo và du lịch (Quyết định số 
2055/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận - Lê Tiến Phương ký ngày 18/10/2012). 

Theo kế hoạch của chương trình phát triển được 
ban hành kèm theo Quyết định này đối với tôm 
giống gồm: Phát triển sản xuất giống tôm trên cơ 
sở ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra sản phẩm 
có chất lượng cao, giá trị hàng hóa lớn để đáp ứng 
nhu cầu con giống nghề nuôi nước lợ. Trong đó, 
xác định giống tôm sú vẫn là sản phẩm chủ lực 
đến năm 2020, tập trung nâng cao chất lượng con 
giống gắn với tổ chức tốt khâu tiêu thụ; phấn đấu 
đến năm 2020 sản lượng tôm giống đạt trên 11 tỷ 
post (con giống) để đảm bảo cung ứng cho 
khoảng trên 25% nhu cầu giống tôm cả nước. Chú 
trọng đa dạng hóa các giống tôm biển khác (chân 
trắng) theo quy mô công nghiệp tạo ra khối lượng 
giống lớn, chất lượng cao để cung ứng nhu cầu 
trong nước.  

Từ năm 1993 đến nay, riêng xã Vĩnh Tân 
(huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đã phát triển 
nghề nuôi - sản xuất tôm giống, mỗi năm cung cấp 
cho thị trường trên 10 tỷ con post, được mệnh 
danh là“vương quốc” tôm giống của Việt Nam. 
Chính quyền huyện Tuy Phong thấy được hiệu 
quả kinh tế từ con tôm giống mang lại trong những 
năm qua là rất lớn và muốn xây dựng Vĩnh Tân 
thành một vùng nuôi – sản xuất tôm giống có chất 
lượng cao, góp phần đáp ứng nhu cầu của bà con 
nuôi tôm trên cả nước. Căn cứ theo quy hoạch 
tổng thể vùng nuôi tôm thịt và sản xuất tôm giống 
của tỉnh Bình Thuận đến năm 2010 tại QĐ số 
109/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008, thì tại xã 
Vĩnh Tân diện tích nuôi tôm thịt là 100ha, tôm 
giống là 77ha. Đến nay, diện tích tôm giống mới 

V
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chỉ đạt 68,49ha. Để đáp ứng nhu cầu bức thiết của 
người dân và doanh nghiệp, UBND huyện Tuy 
Phong đã xin UBND tỉnh Bình Thuận cho chuyển 
đổi thêm 10,02 ha đất nuôi tôm thịt chuyển sang 
nuôi tôm giống. Theo tờ trình số 1359/UBND-KT, 
do Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phong – Phạm 
Thị Minh Hiếu ký trình Sở NN&PTNT Bình Thuận 
nêu rõ: Qua xem xét Báo cáo số 207/BC-PTNMT 
ngày 04/07/2014 của Phòng TN-MT về kiểm tra 
diện tích xin chuyển đổi mô hình sản xuất từ nuôi 
tôm thịt sang nuôi tôm giống tại xóm 7, xã Vĩnh 
Tân, UBND huyện Tuy Phong có ý kiến như sau: 
Từ những năm trước đây và đến nay, tại khu vực 
Vùng Đưng, xã Vĩnh Tân có các hộ dân nuôi tôm 
thịt sử dụng nguồn nước, thức ăn nuôi tôm khá lớn 
và xả lượng nước thải từ nuôi tôm thịt khá nhiều ra 
môi trường gây ngập úng tuyến kênh mương; xảy 
ra tình trạng tuyến kênh mương không thoát được 
nước vào mùa mưa; làm ô nhiễm môi trường và 
ảnh hưởng đến đời sống của người dân; qua 
nhiều lần tiếp xúc cử tri người dân đã đề nghị 
chính quyền địa phương sớm quan tâm giải quyết 
vấn đề môi trường từ nước thải nuôi tôm thịt của 
các người dân tại khu vực này, do vậy vị trí này 
không còn phù hợp để nuôi tôm thịt. Về đất đai thì 
có 3 hộ gia đình, cá nhân đề nghị xin chuyển đổi 
mô hình sản xuất từ nuôi tôm thịt sang nuôi tôm 
giống tại khu vực này, với diện tích 10,02 ha, cụ 
thể: Một hộ đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, với diện tích 2,66 ha và được UBND huyện 
chấp thuận việc chuyển đổi mô hình sản xuất từ 
nuôi tôm thịt sang nuôi tôm giống; hiện nay, đã xây 
dựng được các công trình nuôi tôm giống và đang 
hoạt động sản xuất ổn định. Hộ này cũng đã thực 
hiện việc việc cam kết bảo vệ môi trường theo quy 
định Nhà nước (Thông báo số 241/TB-UBND ngày 
15/10/2013 của UBND huyện về chấp nhận đăng 

ký bản cam kết bảo vệ môi trường dự án) và đối 
với 2 hộ còn lại, khi có ý kiến của UBND tỉnh về 
việc giải quyết chuyển đổi mô hình sản xuất từ 
nuôi tôm thịt sang nuôi tôm giống thì UBND huyện 
sẽ hướng dẫn các trình tự, thủ tục về cam kết môi 
trường đúng theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT 
ngày 18/07/2011 của Bộ TN-MT.  

Ông Nguyễn Thanh Sang – Chủ tịch UBND xã 
Vĩnh Tân cho biết: “Việc chuyển đổi 10,02 ha từ 
đất nuôi tôm thịt sang nuôi – sản xuất tôm giống 
không chỉ đáp ứng nhu cầu của người nuôi trồng 
thủy sản và mà còn thỏa mãn nguyện vọng của 
người dân, vì nuôi tôm thịt, khi xả đìa, người nuôi 
xả bừa bãi gây ô nhiễm môi trường nặng, người 
dân đã rất nhiều lần phản ảnh với chính quyền địa 
phương. Trong khi đó, việc chuyển đổi đất từ nuôi 
tôm thịt sang nuôi – sản xuất tôm giống thì doanh 
nghiệp phải hội đủ những điều kiện nghiêm ngặt 
về quy trình sản xuất, cam kết bảo vệ môi trường 
theo tiêu chuẩn của Việt Nam. Vì vậy, về mặt quản 
lý chất lượng con giống cũng như môi trường 
được chặt chẽ và tốt hơn. Hơn nữa, việc chuyển 
đổi này vẫn phù hợp với quy hoạch mà UBND tỉnh 
đã phê duyệt. Riêng một đơn vị đã được cấp phép 
họ đã xây dựng theo mô hình sản xuất tôm giống 
hiện đại không thua kém các thương hiệu sản xuất 
tôm giống trong khu vực Đông Nam Á. Điều này 
đáng biểu dương vì đúng với tinh thần của Quyết 
định số 2055/QĐ-UBND là khuyến khích và tạo 
điều kiện để các thành phần kinh tế đẩy mạnh áp 
dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật sản xuất tôm giống chất lượng 
cao, bảo vệ môi trường…”. 

Hoàng Việt - Nhà báo và công luận.- 2014.- Số 
43 (ngày 25 tháng 10).- Tr.23

_________________________________________ 

ĐẢO PHÚ QUÝ: ƯỚC MƠ CÓ ĐIỆN 24/24 GIỜ THÀNH HIỆN THỰC 
rên địa bàn 21 địa phương của Tổng công ty 
Điện lực miền Nam (EVN SPC) có khá nhiều 

đảo. Ngoài đảo Phú Quốc, Kiên Giang đã đưa điện 
lưới quốc gia ra từ cuối năm 2013, còn các đảo 
Phú Quý (Bình Thuận), Kiên Hải (Kiên Giang), 
Công Đảo Bà Rịa-Vũng Tàu đang được tổng công 
ty cung cấp điện bằng máy phát diesel. Hiện EVN 
SPC đang triển khai dự án đưa điện lưới quốc gia 
ra đảo chính của huyện đảo Kiên Hải nhằm phát 
triển kinh tế và giữ gìn an ninh quốc phòng biển 
đảo. 

 Đảo Phú Quý xưa có tên là Cổ Long, Thuận 
Tịnh, Cù Lao Khoai Xứ, Cù Lao Thu. Đến năm 
1844, triều đình Huế đổi tên từ Tổng Hạ sang 
Tổng Phú Quý, thuộc huyện Tuy Phong, phủ Ninh 
Thuận, tỉnh Bình Thuận. Phú Quý ngày nay là một 
huyện của Bình Thuận với 3 xã và có hơn 27.000 
dân. 

Ngoài lợi thế xung quanh là biển nông, nước 
sạch và ít sóng nhờ các đảo nhỏ tạo thành vịnh, 
núi sát biển hữu tình, trên đảo hiện có 35 di tích 

lịch sử, trong đó có 7 di tích cấp tỉnh và 2 di tích 
cấp quốc gia. 

 

Phú Quý có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế 
biển và du lịch, có ngư trường rộng lớn với những 
đặc sản hải dương quý và hiếm, lạ như: hải sâm, 
tôm hùm, cá mú bông, cua huỳnh đế, cua mặt 
trăng… Trên đảo có 1.201 tàu thuyền, với 6.000 
lao động, trong đó có 196 tàu công suất trên 90 

T
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CV thường xuyên đánh bắt ở ngư trường Trường 
Sa, gần 100 tàu làm dịch vụ, lượng hải sản thu 
được khoảng 24.000 tấn/năm. Giá trị sản xuất 
công nghiệp của Phú Quý khoảng 200 tỷ 
đồng/năm, kim ngạch xuất khẩu gần 1 triệu USD. 

Do cách đất liền hơn 100 km, đi lại khó khăn, 
mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu vào Phan Thiết, 
đặc biệt điện thiếu, giá cao hơn từ 2-5 lần so với 
đất liền, khiến cho khách sạn, nhà nghỉ ở đây khó 
có điều kiện phát triển. 

Ông Phạm Văn Thanh - Giám đốc Công ty 
Điện lực Phú Quý - cho biết, năm 2013, nhà máy 
nhiệt điện và hệ thống điện gió được vận hành, 
điện ở Phú Quý chỉ sáng được từ 6 giờ rồi lên 16 
giờ/ngày, ngành điện phải bù lỗ trên 30 tỷ đồng 
mỗi năm. 

Từ ngày 1/7/2014, 
Công ty Điện lực Bình 
Thuận đã tiến hành cấp 
điện 24/24 giờ cho Phú 
Quý. Để cấp điện cho đảo, 
EVN SPC đã đầu tư hàng 
tỷ đồng máy phát điện, trạm 
biến áp và đường dây phân phối cung cấp điện ổn 
định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho Phú 
Quý. 

Khi biết giá điện giảm, lại được cấp cả ngày, 
ông Nguyễn Văn Phú - Chủ DN Phú Nuôi - hồ hởi 
nói: “Đối với tôi, đây là giấc mơ có thật”. Ông Châu 
Văn Tư - DN Thành Thiện - bày tỏ, sắp tới, sẽ sắm 
thêm máy, kho lạnh, mua thêm nhà xưởng để sản 
xuất ngay tại đảo.  

PV // http://baocongthuong.com.vn/ .- 2014 
(ngày 28 tháng 10) 

________________________________________ 

TUYÊN DƯƠNG 120 NÔNG DÂN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIỎI 
gày 10/10, tỉnh Bình Thuận đã sơ kết phong 
trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi lần 

thứ 8. 

Nhiều tấm gương thoát nghèo, đoàn kết giúp 
nhau làm giàu đã được tuyên dương tại Hội nghị.  

Thời gian qua, thực hiện chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn, các cấp hội nông dân của tỉnh 
Bình Thuận đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc 
thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất – 
kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và 
giảm nghèo bền vững.  

Nhiều nông dân đã sử dụng hiệu quả nguồn 
vốn đầu tư, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, 
cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo ra nhiều sản phẩm 
nông, lâm, ngư, nghiệp có giá trị kinh tế.  

Qua đó, hàng ngàn hội viên nông dân đã thoát 
nghèo, vươn lên làm giàu. Tỉnh Bình Thuận hiện 

có 182 hộ nông dân thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm, 
620 hộ thu nhập từ 300- 500 triệu đồng và hơn 
1.400 hộ thu nhập từ 200- 300 triệu đồng/năm.  

Ông Phan Tấn Khế - Chủ tịch Hội Nông dân 
tỉnh Bình Thuận nói: “Hiện nay số hộ sản xuất kinh 
doanh giỏi của tỉnh có hơn 43.000 hộ, chiếm 
khoảng 60% tổng số nông dân toàn tỉnh. Có thể 
nói phong trào này hiện nay đang lan tỏa và đang 
thu hút rất mạnh”.  

Cũng trong đợt này, Hội Nông dân tỉnh Bình 
Thuận đã tuyên dương 10 tập thể và 120 cá nhân 
đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân 
thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Bình Thuận 
giai đoạn 2012-2014; UBND tỉnh Bình Thuận cũng 
đã khen thưởng cho 6 tập thể có nhiều đóng góp, 
hỗ trợ cho phong trào này. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 10 tháng 10) 

________________________________________ 

TP HỒ CHÍ MINH VÀ BÌNH THUẬN KÝ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

gày 14-10, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), 
lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận 

đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội 
giai đoạn 2015 - 2020. Dự lễ, có các đồng chí: Lê 
Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy 
TP Hồ Chí Minh; Huỳnh Văn Tí, Ủy viên T.Ư Ðảng, 
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. 

Mục tiêu của liên kết hợp tác là khai thác và 
phát huy các tiềm năng, thế mạnh từng địa 
phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
nhanh và phát triển bền vững. Hai địa phương sẽ 
tăng cường hợp tác về lĩnh vực thu hút đầu tư; 
công nghiệp, thương mại; khoa học và công nghệ; 

đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; y tế - giáo 
dục,... 

Trong giai đoạn 2005 - 2014, chương trình 
hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận 
đã góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ giữa hai 
địa phương, một số lĩnh vực hợp tác đã mang lại 
hiệu quả thiết thực, TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ Bình 
Thuận nhiều lĩnh vực cụ thể, thiết thực và hiệu 
quả. 

PV // http://www.nhandan.org.vn/ .- 2014 
(ngày 15 tháng 10) 

Có đủ điện, tàu đi 
đất liền thuận lợi là 
cơ hội cho đảo tiền 
tiêu phía đông của 
Tổ quốc phát triển. 

N

N
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Bảo hiểm Bảo Việt tổ chức hội nghị phổ biến chính sách bảo hiểm 
phát triển thủy sản theo Nghị định 67 

gày 16-12, tại thành phố Phan Thiết, Tổng 
công ty Bảo hiểm Bảo Việt và đơn vị thành 

viên đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận tổ 
chức Hội nghị phổ biến chính sách bảo hiểm 
phát triển thủy sản theo Nghị định 
67/2014/NNÐ-CP của Chính phủ trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận. Về dự hội nghị là đại diện các 
cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức nghiệp đoàn 
nghề cá trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tại hội nghị, bên cạnh Nghị định 67, các đại 
biểu đã được phổ biến hệ thống các chính sách 
mới về bảo hiểm khai thác thủy sản của Chính 
phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn như Thông tư 115, 116 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành chính sách tài chính 
trong bảo hiểm phát triển khai thác thủy sản. 

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh các thông tin cư 
bản về nguyên tắc, biểu phí, quyền lợi và các hỗ 
trợ từ ngân sách nhà nước nhằm hỗ trợ ngư 
dân bám biển, vươn khơi xa trên vùng biển quê 
hương.  

Song song với hội nghị phổ biến này, Ban 
Bảo hiểm Hàng Hải và Ban Đào tạo & Phát triển 
Đại lý Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã phối 
hợp với Bảo Việt Bình Thuận tổ chức lớp tập 
huấn nghiệp vụ mới, chính sách mới cho hệ 
thống đại lý bảo hiểm để sẵn sàng triển khai loại 
hình bảo hiểm mang đậm tính an sinh xã hội 
này trên địa bàn. 

// http://www.baoviet.com.vn/ .- 2014 
(ngày 16 tháng 12)

________________________________________ 

TÔN VINH CÁC DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN TIÊU BIỂU NĂM 2014 
hiều ngày 13-10, tại TP Phan Thiết, 18 
doanh nghiệp và 17 doanh nhân tiêu biểu 

của tỉnh Bình Thuận đã được tôn vinh tại Lễ kỷ 
niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2014. 

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp 
không ít khó khăn, nhưng cộng đồng doanh 
nghiệp, doanh nhân của tỉnh Bình Thuận từng 
bước vươn lên, trưởng thành và ngày càng trở 
thành lực lượng xung kích trên mặt trận phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, 
trên địa bàn toàn tỉnh có có gần 3.000 doanh 
nghiệp đang hoạt động, đã đóng góp cho ngân 
sách 1.200 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 
67.000 lao động. 

Các doanh nghiệp đã tham gia tích cực cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam”; Chương trình “Đưa hàng Việt về 
nông thôn”; “Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới”. Tham gia ủng hộ các 
hoạt động an sinh xã hội tại địa phương hơn 7 

tỷ đồng. Các doanh nhân đã từng bước nâng 
cao trình độ, năng lực quản trị, điều hành doanh 
nghiệp; mạnh dạn đầu tư công nghệ, khoa học 
kỹ thuật, triển khai nhiều dự án sản xuất kinh 
doanh, phát triển thêm nhiều sản phẩm và thị 
trường mới để làm giàu cho bản thân và góp 
phần xây dựng quê hương đất nước. 

Tại lễ kỷ niệm, Công ty cổ phần Rạng Đông 
vinh dự đón nhân Huân chương Lao động hạng 
nhất và Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan 
Thiết đón nhận Huân chương Lao động hạng 
nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng. Dịp này, 
UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã tặng Bằng khen 
cho 18 doanh nghiệp và 17 doanh nhân tiêu 
biểu của tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội tại địa phương năm 2014. 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 
2014 (ngày 14 tháng 10)

________________________________________ 

BÌNH THUẬN CÓ 59 TÀU CÁ ĐƯỢC ĐÓNG MỚI THEO NGHỊ ĐỊNH 67 
ng Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Bình Thuận, cho biết: 

Tính đến ngày 9/12, tỉnh Bình Thuận đã duyệt 
danh sách sách đợt 1 cho ngư dân 2 địa 
phương có nhu cầu vay vốn theo Nghị định 67 
là Phú Quý và Phan Thiết với tổng cộng 59 tàu 
cá.  

Trong đó, đóng mới khai thác hải sản xa bờ 
44 chiếc, đóng mới tàu dịch vụ hậu cần 7 chiếc 
và nâng cấp thay máy mới khai thác hải sản xa 

bờ 8 chiếc; với tổng kinh phí dự kiến khoảng 
435 tỷ đồng.  

Để tạo thuận lợi cho bà con ngư dân đóng 
mới nâng cấp tàu cá, Sở cũng đã khảo sát và 
công bố danh sách 11 cơ sở có đủ điều kiện 
đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ gỗ trên 
địa bàn tỉnh; trong đó tàu dưới 400 CV có 5 cơ 
sở và tàu từ 400 CV trở lên có 6 cơ sở. Ngoài 
ra, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đang chỉ đạo 
các Sở, ngành liên quan trong quá trình thực 
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hiện, vướng mắc đến đâu, phải giải quyết đến 
đó. Mục tiêu là mang lại hiệu quả và thúc đẩy 
việc tổ chức lại nghề cá cho phù hợp; đồng thời 
khuyến khích khai thác xa bờ, thông qua đó ngư 
dân góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của 
tổ quốc.  

Huyện đảo Phú Quý có số lượng tàu cá 
được đóng mới, nâng cấp nhiều nhất trong đợt 
này. Danh sách được tỉnh duyệt đợt 1 cho Phú 
Quý gồm 51 tàu cá. Trong đó, tàu khai thác thác 
hải sản xa bờ chiếm số lượng lớn với 37 chiếc, 
còn lại là tàu dịch vụ hậu cần. Trong số tàu cá 
đóng mới có 11 tàu thép và 2 tàu composite, 
còn lại là tàu vỏ gỗ.  

Ông Tạ Minh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND 
huyện đảo Phú Quý, cho biết: Một cách làm hay 
của huyện Phú Quý là đã tổ chức 1 buổi triển 
khai thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về 
một số chính sách phát triển thủy sản cho ngư 
dân trên địa bàn. Sau khi trao đổi và nắm rõ 
Nghị định, bà con ngư dân trên đảo đã mạnh 
dạn thực hiện các thủ tục để đăng ký danh sách 
đóng mới, nâng cấp tàu cá trình tỉnh phê duyệt.  

Anh Nguyễn Khánh, xã Long Hải, huyện đảo 
Phú Quý chia sẻ, gia đình anh có một tàu đánh 
cá công suất 180CV hoạt động chủ yếu ở vùng 
biển quanh đảo Phú Quý. Khi biết Nghị định 67 
có cơ chế hỗ trợ kinh phí đóng mới, nâng cấp 
tàu, gia đình anh đã làm đơn xin được hỗ trợ 
đóng mới một tàu vỏ gỗ công suất 600CV, với 
kinh phí dự tính khoảng 5 tỷ đồng.  

Bình Thuận là một trong 3 ngư trường lớn 
nhất của cả nước, hoạt động khai thác hải sản 
là thế mạnh của tỉnh trong những năm qua. Hiện 
nay, tổng số tàu thuyền toàn tỉnh hơn 8.000 
chiếc với tổng công suất gần 738.000 CV, 
nhưng tỉnh chỉ có hơn 650 tàu thuyền công suất 
lớn đánh bắt xa bờ, làm dịch vụ hậu cần, thu 
mua, sơ chế sản phẩm trên biển. 

Nguyễn Thanh // http://dangcongsan.vn/ .- 
2014 (ngày 9 tháng 12) 

Các báo cùng đưa tin: Bưu điện Việt Nam Số 
150

_________________________________________ 

DỊCH VỤ HẬU CẦN TRÊN BIỂN 
hững năm gần đây, số lượng tàu thuyền 
làm nghề khai thác ở vùng biển xa bờ 

của Bình Thuận đang ngày càng phát triển. 
Tuy nhiên, dịch vụ hậu cần trên biển cho ngư 
dân (tiếp nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, 
thu mua hải sản) vẫn chưa đáp ứng được nhu 
cầu. 

Mỗi năm sản lượng khai thác hải sản của 
Bình Thuận 170.000 – 175.000 tấn. Để nâng 
cao hiệu quả khai thác, những năm qua ngư 
dân Bình Thuận ngày càng chú trọng đầu tư 
đóng mới tàu thuyền công suất lớn vươn khơi 
bám biển. Tàu thuyền dịch vụ hậu cần trên 
biển cho ngư dân cũng phát triển theo. Ngoài 
việc tiếp nhiên liệu, hàng hóa, lương thực, 
thực phẩm ngay ở ngư trường, đội tàu dịch vụ 
hậu cần còn thu mua hải sản của tàu thuyền 
khác. 

Anh Đỗ Văn Thanh – chủ vựa cá Bích 
Thanh (chợ cá Cồn Chà – Cảng cá Phan 
Thiết) cho biết, trước đây để phục vụ cho việc 
đánh bắt cá, anh Thanh đã đầu tư đóng mới 
nhiều tàu thuyền công suất lớn, khai thác ở 
tuyến khơi và luôn tìm kiếm, mở rộng ngư 
trường đánh bắt. Ở vùng khơi xa, tàu thuyền 
có thể đánh bắt được các loại hải sản lớn có 
gái trị kinh tế hơn so với gần bờ, lợi nhuận 
sau những chuyến biển ấy khá cao. Tuy 
nhiên, khi khai thác xa bờ anh nhận thấy, ở 
vùng khơi xa, dịch vụ hậu cần trên biển còn 

nhiều hạn chế, vì vậy, năm 2009 anh đã 
chuyển 3 tàu sang làm dịch vụ thu mua hải 
sản. Mỗi năm 3 tàu này mua khoảng 2.000 
tấn hải sản của tàu thuyền trên biển. 

Ông Huỳnh Quang Huy – Chi cục trưởng 
Chi cục Thủy sản Bình Thuận kể: “Hơn 5 năm 
trở lại đây, đội tàu làm dịch vụ hậu cần trên 
biển của Bình Thuận đã phát triển khá nhanh. 
Hiện toàn tỉnh có khoảng 150 tàu thuyền đăng 
ký làm nghề dịch vụ hậu cần trên biển, trong 
đó nhiều nhất là Phú Quý với khoảng 100 
chiếc. Về cơ bản, hoạt động của các đội tàu 
hậu cần khá hiệu quả, giúp cho những chuyến 
biển của ngư dân có thể thêm thời gian. Song, 
thực tế, dịch vụ hậu cần Bình Thuận chưa 
đáp ứng được kỳ vọng của ngư dân. 

Ông Nguyễn Thanh Bình – một ngư dân ở 
phường Bình Tân – thị xã La Gi cho biết: Chi 
phí cho một chuyến biển có khi phải hàng 
trăm triệu đồng, chủ yếu là phí tổn nhiên liệu. 
Nếu tàu ra vào nhiều lần thì vừa tốn thêm tiền 
dầu vừa tốn thời gian. Hơn nữa, do ngư dân 
vẫn chưa tiếp cận được công nghệ bảo quản 
hải sản mới nên khi tàu vào bờ, giá trị hàng 
hóa giảm một phần. 

Lê Bảy - Thủy sản Việt Nam.- 2014.- Số 
21(ngày 1  tháng 11).- Tr.24 
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II. GIÁO DỤC – VĂN HÓA 

BÌNH THUẬN QUAN TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 
gày 12/11, tỉnh Bình Thuận tổ chức tuyên 
dương, khen thưởng giáo viên và học sinh có 

thành tích xuất sắc, vượt khó trong công tác dạy 
và học năm học 2013 – 2014.  

Tại lễ tuyên dương, Sở Giáo dục và Đào tạo 
Bình Thuận đã khen thưởng 247 cán bộ, giáo viên, 
học sinh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu tại các kỳ 
thi, hội thi trong năm học vừa qua; trong đó có 6 
giáo viên, cán bộ đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp 
quốc gia và 48 học sinh đã đoạt giải cao tại các kỳ 
thi toàn quốc. Đây là một hoạt động nhằm động 
viên, khích lệ tinh thần ham học hỏi, sự say mê 
sáng tạo trong công tác giảng dạy của đội ngũ 
giáo viên và sự cần cù chịu khó trong học tập và 
rèn luyện của học sinh. Đồng thời cũng là một hoạt 
động ý nghĩa tri ân các nhà giáo nhân ngày Nhà 
giáo Việt Nam 20/11.  

Năm học 2013 - 2014, ngành giáo dục và đào 
tạo Bình Thuận đã hoàn thành xuất sắc các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ; có nhiều giải pháp tích cực, đồng 
bộ, đẩy mạnh công tác quản lý, phát huy năng lực 
sáng tạo của thầy và trò. Tỷ lệ học sinh đậu tốt 
nghiệp trung học phổ thông năm học 2013- 2014 
của tỉnh đạt 98,48%. Công tác nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện và bền vững được quan 
tâm và đầu tư đúng mức; phát hiện và bồi dưỡng 

nhiều học sinh giỏi tạo nguồn cho việc đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

Toàn tỉnh hiện có gần 1.600 cán bộ, giáo viên 
và học sinh đạt danh hiệu giỏi các cấp, trong đó có 
nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi như: 
học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp 
khu vực, thi Olimpic tiếng Anh, giải toán trên 
Internet; thi tài năng trẻ tiếng Anh toàn quốc… Đặc 
biệt, trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 
năm 2014, Bình Thuận có hơn 4.000 thí sinh trúng 
tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học, cao 
đẳng.  

Ông Mai Xuân Bá, Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo Bình Thuận cho biết: Hằng năm, ngành 
giáo dục và đào tạo đã tích cực tổ chức các kỳ thi 
chọn giáo viên dạy giỏi, các kỳ thi tuyển và bồi 
dưỡng học sinh ở nhiều môn học cấp quốc gia, 
cấp khu vực và cấp tỉnh. Nhiều phong trào thi đua 
như: "Dạy tốt- Học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một 
tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây 
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đã 
phát huy hiệu quả tích cực. 

Hồng Hiếu // http://dangcongsan.vn/ .- 2014 
(ngày 13 tháng 11) 

________________________________________ 

BÍ QUYẾT VIẾT BÀI THI VỀ CÁC KIẾN THỨC XÃ HỘI 
ô giáo Nguyễn Thị Kim Huệ (Trường THPT 
Đức Linh, Bình Thuận) đã có những chia sẻ 

đáng chú ý về kinh nghiệm trong viết bài dự thi tìm 
hiểu pháp luật và các kiến thức xã hội. 

Tìm kiếm tư liệu 

Bước đầu tiên, theo cô Huệ là tìm kiếm tư liệu. 
Theo đó, tùy vào yêu cầu của mỗi cuộc thi mà 
chúng ta nên tìm kiếm, lựa chọn tư liệu phù hợp. 
Thông thường, một bài dự thi có nhiều câu hỏi 
khác nhau. Cho nên, phải sưu tầm nhiều loại sách 
với những nội dung khác nhau để đáp ứng yêu 
cầu cuộc thi. 

Đối với câu hỏi tự luận, phải đọc kĩ để tránh 
lạc đề; viết ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo chuyển 
tải được thông điệp, tránh sử dụng những từ ngữ 
rườm rà không cần thiết. Nên viết đi viết lại nhiều 
lần, sau đó sửa chữa, bổ sung cho hoàn chỉnh. 
Cuối cùng kiểm tra lại bài viết để đảm bảo không 
có các lỗi chính tả… 

Tìm ý tưởng 

Ý tưởng là một lối suy nghĩ có thể tạo ra sản 
phẩm mới khác biệt với những gì đang có. Chúng 
ta phải lên kế hoạch và hoạch định những gì mình 

muốn làm, những gì mình cần phải có trong kế 
hoạch. 

Trang trí trang bìa 

Trang bìa phải đẹp và ấn tượng đối với người 
đọc. Vì thế, cần thiết kế hình ảnh, font chữ sao cho 
thật phù hợp và lôi cuốn người đọc. 

Phần mở đầu 

Đối với các câu hỏi giáo khoa: Người dự thi 
tập trung trả lời sau khi đã tìm kiếm tư liệu. Tiếp 
đến, suy nghĩ đến cách trình bày như thế nào cho 
khoa học, đẹp và lôi cuốn. 

Nội dung bài thi có thể chia làm ba phần: Phần 
mở đầu, thân bài và kết bài. Để minh họa cho 
phần kiến thức, người sự thi có thể sưu tầm một 
số hình ảnh để bài dự thi sinh động hơn, chọn 
những font chữ lạ hơn, bố trí hình ảnh sao cho phù 
hợp để thu hút người xem. 

Chúng ta phải viết “Lời mở đầu” trước khi vào 
làm bài dự thi, giới thiệu khái quát về nội dung cần 
trình bày. Có thể kèm theo hình ảnh minh họa. 

Phần thân bài: Trả lời các câu hỏi 
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Chú ý chọn những hình thức trả lời khác nhau 
để tạo sự chú ý cho người đọc, có thể dùng các 
kiểu chữ, màu sắc và cách thức trình bày ở mỗi 
bài dự thi và cũng kèm theo hình ảnh minh họa. 

Phần kết bài: Khái quát vấn đề một cách ngắn 
gọn mà súc tích. 

Viết bài tự luận 

Để viết được một bài dự thi nói chung và bài 
dự thi “ Tìm hiểu luật tìm hiểu pháp luật và các 
kiến thức xã hội” nói riêng, chúng ta cần đầu tư 
thời gian rất nhiều thời gian. 

Đừng bao giờ tham vọng rằng sẽ có được một 
bài viết hay chỉ sau một vài tiếng đồng hồ. Hãy 
tưởng tượng bài luận cũng giống như một bản 
quảng cáo mà sản phẩm cần giới thiệu ở đây 
chính là bản thân chúng ta. 

Bài luận sẽ nói lên nhiều nhất về bạn trong 
một giới hạn nhỏ nhất về số lượng câu chữ. Vì 
vậy, hãy đầu tư thời gian và công sức cho từng 
câu, từng ý trong bài luận của mình. 

Đến các câu hỏi tự luận của Bài dự thi, phải 
lưu ý: Những bài thi tự luận là một công cụ hữu 
hiệu trong việc kiểm tra khả năng lập luận cũng 
như tư duy lô-gic của người học. Chính vì vậy, biết 
cách “xử lý” những bài thi dạng này một cách hiệu 
quả sẽ là chìa khóa giúp bạn thành công. 

Để làm câu hỏi tự luận, chúng ta hãy lập dàn ý 
đại cương. Sau đó, bắt đầu viết, cần viết ngắn 
gọn. Hầu hết các bài luận chỉ giới hạn từ 800 -
1000 từ. Giới hạn đó không phải là nhiều để có thể 
chuyển tải được tất cả thông điệp của mình. 

Người viết tránh sử dụng những từ hoặc cụm 
từ thừa, rườm rà, không cần thiết. Tránh lối viết 
nhàm chán, lặp lại, tránh sử dụng ngôn từ quá hoa 
mĩ, tránh sử dụng những từ ngữ phức tạp, tránh từ 
ngữ sáo rỗng, hãy sáng tạo và thể hiện các ý 
tưởng bằng từ ngữ của chính mình. 

Trong bài tự luận cần chú ý phần mở đầu và 
phần kết thúc bài. Trong khi phần mở đầu là phần 
đáng chú ý nhất của bài luận thì phần kết luận 
cũng không kém phần quan trọng. 

Phần kết phải như một sợi dây gắn kết các ý 
thật chặt chẽ với nhau. Chúng ta nên viết đi viết lại 
bài luận nhiều lần. Có thể viết nháp, vài ngày sau 
xem lại, sẽ phát hiện thấy vài điều mới cần sửa 
hoặc bổ sung mà trước đó chúng ta không để ý 
đến. 

Sau đó kiểm tra lại bài viết trước khi đem nộp. 
Nếu làm như trên, tôi tin rằng bạn sẽ đạt kết quả 
tốt. 

Trong các cuộc thi, số lượng bài thi tham gia 
rất nhiều nhưng chất lượng chưa cao. Kết quả đạt 
được sau mỗi cuộc thi còn rất ít. 

Bên cạnh cái được đó, nhiều cuộc thi viết tìm 
hiểu chưa đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nguyên 
nhân chính là do ý thức, thái độ của đối tượng 
tham gia còn hạn chế, còn xem thường ý nghĩa 
cuộc thi. 

Yêu cầu viết tay, thì nhiều người nhờ người 
khác, con cháu, học sinh viết dùm. Yêu cầu đánh 
máy vi tính đóng thành tập, thì lại dễ dàng  nhân 
bản  hàng loạt. 

Nhiều người tham gia có tâm lý, mình làm tốt 
chắc gì được giải, cả hàng vạn, hàng triệu bài thì 
ban giám khảo làm sao đọc, kiểm tra cho xuể. 
 Thôi nhờ người chép, nhờ người in cho một bản 
nộp cho xong. 

Nói tóm lại, ý thức, thái độ ham hiểu biết, học 
hỏi qua những cuộc thi viết tìm hiểu của cán bộ, 
học sinh, còn có nhiều điều đáng bàn. 

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Huệ 

Hải Bình // http://giaoducthoidai.vn/ .- 2014 
(ngày 5 tháng 11) 

__________________________________________ 

"CHÌA KHÓA" GIÚP GIÁO DỤC HIỆU QUẢ KỸ NĂNG SỐNG 

 

hầy Nguyễn Như Diễn - giáo viên Trường 
THPT Bắc Bình (Bình Thuận) đã chọn kỹ năng 

giao tiếp, kỹ năng ứng xử, kỹ năng lựa chọn và 
quyết định làm khâu đột phá, cơ sở để hình thành 

các kỹ năng khác trong giáo dục kỹ năng sống 
trong trường THPT. 

Vai trò quan trọng của công tác chủ nhiệm 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chủ 
nhiệm trong giáo dục kỹ năng sống, thầy Nguyễn 
Như Diễn cho biết sẽ bằng việc phối hợp với Ban 
đại diện cha mẹ học sinh của lớp, dựa vào tình 
cảm gia đình và mối quan hệ huyết thống rèn 
luyện cho học sinh các kỹ năng cơ bản phù hợp 
với các kỹ năng hòa nhập cộng đồng. 

Nên bắt đầu từ cái nhỏ nhất. Cái “nhỏ nhất” 
trong kỹ năng sống, theo thầy Diễn, đôi khi là cái 
“yếu nhất” đầy yếu tố bất ngờ do chúng ta thiếu 
quan tâm, vì nghĩ rằng không quan trọng.  

Thầy Nguyễn Như Diễn 

T
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Giáo viên chủ nhiệm tổ chức các bài tập tình 
huống, các hoạt động “đóng vai” là điều kiện tốt để 
học sinh thể hiện ý kiến, cảm xúc, nhận thức, sự 
lựa chọn, niềm tin, tư duy phán đoán, ... 

Đồng thời, cần giúp học sinh chuẩn bị trước, 
nhanh chóng “vào cuộc”; hạn chế sự e dè, thiếu tự 
tin. Giáo viên chủ nhiệm có thể dùng tiết ngoài giờ, 
sinh hoạt, nhưng đừng quên các cuộc trò chuyện, 
trao đổi với học sinh không cần bài bản đôi khi lại 
có tác dụng lớn hơn, nhất là những vấn đề có tính 
tâm sự và “nhạy cảm”. 

Một trong những điều rất quan trọng giáo viên 
chủ nhiệm cần làm đó là lựa chọn điểm yếu của 
học sinh để giáo dục. Chẳng hạn với kỹ năng giao 
tiếp, sự phân biệt dân tộc, làng xã, sức học, nhóm 
bạn, giới tính,... luôn là những trở ngại trong giao 
tiếp làm hạn chế khả năng đoàn kết “chung sống ” 
của học sinh. 

Với kỹ năng ứng xử, đó là thiếu sự thông cảm 
và chia sẻ, chưa cẩn trọng khi dùng lời, chưa biết 
kiềm chế cảm xúc,...; với kỹ năng lựa chọn và 
quyết định, điểm yếu của học sinh là lối sống ỷ lại, 
tâm lý theo số đông, xuôi chiều, ngại tranh luận,... 

Bằng sự kiên trì, nắm vững tình hình từng học 
sinh, kinh nghiệm cho thấy chỉ có chủ nhiệm mới 
tháo gỡ triệt để được các điểm yếu này. 

Gợi ý của thầy Nguyễn Như Diễn, chúng ta 
không thể chỉ dạy cho học sinh “biết” mà còn phải 
dạy để học sinh “làm”, để học sinh “tự mình có thể 
chung sống”. Trong khi đó cuộc sống hàng ngày 
nếu không có kỹ năng giải quyết những vấn đề 
đơn giản thì có thể thay đổi thành phức tạp. 

Cũng có thể dùng biện pháp là tổ chức nhóm 
bạn, câu lạc bộ sở thích, tạo sự kết nối và chia sẻ. 
Nhóm có cùng lợi ích, nhưng không được quên lợi 
ích cộng đồng. Qui ước: Lớp học tập thể, học sinh 
tích cực nếu được soạn thảo kỹ càng, kiểm tra 
thường xuyên và điều chỉnh hợp lý, luôn là định 
hướng tốt cho việc giáo dục kỹ năng sống. 

Giáo dục kỹ năng sống bằng các môn học 

Thầy Diễn cho biết mình đã cùng tổ chuyên 
môn thảo luận, vạch ra yêu cầu, điều kiện và khả 
năng thực hiện; làm rõ vấn đề liên hệ thực tế:; gắn 
nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng bộ môn với rèn luyện 
kỹ năng sống. 

Qua thực tế, chúng tôi thấy, hoạt động ngoại 
khóa của môn học dưới dạng thuyết trình đề tài, 
tranh luận, đã góp phần giúp học sinh rèn luyện kỹ 
năng đứng trước đám đông, kỹ năng làm việc 
nhóm, kỹ năng ứng xử, ..., làm tăng sự tự tin, kể cả 
những học sinh trước đó có giao tiếp kém.  

Rất tiếc vì nhiều lý do, hoạt động này chưa 
được trường tổ chức thường xuyên” - thầy Diễn 
cho hay.  

Thầy Nguyễn Như Diễn 

Khi làm được điều này, học sinh tỏ ra yêu 
thích bộ môn hơn, hiểu được lợi ích của môn học 

khi vận dụng vào cuộc sống, từ đó cũng nâng cao 
được hứng thú và động lực học. 

Bằng sự lồng ghép, mỗi môn học, bài học đều 
có lợi thế riêng, giáo viên phải biết cách khai thác, 
tạo điều kiện khuyến khích để mỗi học sinh đều có 
thể trau dồi các kỹ năng. 

Bên cạnh đó cũng cần thấy rằng từng học sinh 
lại có kỹ năng nổi trội khác nhau, chẳng hạn: kỹ 
năng giao tiếp tốt nhưng lại thiếu quyết đoán khi 
chọn lựa,...Quá trình dạy học, vì vậy, giáo viên 
phải tiếp cận và phát triển hài hòa kỹ năng sống 
cho học sinh. 

Những "gạch đầu dòng" lưu ý 

Từ kinh nghiệm thực tiễn, thầy Nguyễn Như 
Diễn đã tổng kết lại những điểm cần lưu ý trong 
giáo dục kỹ năng sống. 

Thứ nhất: Cần chú ý các xu hướng lệch lạc 
trong học sinh khi hình thành kỹ năng sống: Chỉ 
chơi với nhóm nhỏ, thói quen tự khép kín hoặc lập 
dị, vô cảm trước cái xấu, thụ động trước sự thay 
đổi của hoàn cảnh... 

Biện pháp tốt nhất là dùng sức mạnh tập thể, 
tổ chức các hoạt động thiết thực và tình cảm lành 
mạnh để chuyển hóa các xu hướng đó theo hướng 
tích cực. 

Thứ 2: Chúng ta cần hiểu học sinh để có 
những tác động đúng, nếu không việc giáo dục kỹ 
năng sống sẽ trở nên xơ cứng, hình thức, thậm chí 
phản tác dụng. 

Hiểu học sinh, tạo sự hấp dẫn và kích thích 
hứng thú... là cơ sở để lập kế hoạch giáo dục kỹ 
năng sống, chỉ đạo hoạt động chủ nhiệm, phát huy 
sức mạnh từ các lực lượng giáo dục. 

Trong kế hoạch, tên gọi của các chủ điểm, 
khẩu hiệu cho một hành động cần có tính thôi 
thúc, đập mạnh vào nhận thức, mang lại ấn tượng 
và sự cổ vũ cao. Ví dụ: “Tầm nhìn 2015, năm 2015 
tôi là ai?”,“Tập vở nhỏ cho một tình bạn lớn”... 

Mặt khác, tạo ra các hoạt động mang tính 
truyền thống trong kế hoạch. Đó là các hoạt động 
được lặp lại, tiếp tục được làm mới theo từng năm 
học. Điều này giúp cho các kỹ năng sống của học 
sinh được dịp củng cố, được bồi dưỡng bổ xung 
và nâng cao. 

Thứ 3: Trong một thế giới phẳng, tràn ngập 
thông tin, đầy biến động với nhiều thay đổi, nhiều 
giá trị để lựa chọn. Rõ ràng, nhiều lúc học sinh 
phải tự mình quyết định và tự chịu trách nhiệm. 

Nếu học sinh có kỹ năng giao tiếp làm mũi 
nhọn, các em sẽ có nhiều cơ hội để chia sẻ, điều 
chỉnh và do đó sẽ có nhiều khả năng hành động 
theo nhận thức, đáp ứng được thách thức của 
cuộc sống. 

Thứ 4: Từ thực tế tổ chức giáo dục kỹ năng 
sống, thấy rằng, vai trò của giáo viên chủ nhiệm là 
hàng đầu; giáo viên bộ môn có vai trò tạo mối liên 
kết và củng cố các biện pháp; 
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Lớp học thân thiện là môi trường sống cơ bản 
của học sinh trong trường học; hoạt động tập thể 
có tác dụng tập và rèn luyện các kỹ năng giải 
quyết các tình huống; cha mẹ học sinh phải 
thường xuyên trực tiếp kiểm tra và uốn nắn. 

Thứ 5: Giáo dục kỹ năng sống muốn thành 
công cần phải có sự nhận thức đúng đắn và thống 
nhất từ các lực lượng giáo dục, trước hết là từ đội 
ngũ thầy cô giáo.  

Nhà trường phải tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ 
giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên dưới nhiều 
hình thức: giải quyết tình huống sư phạm, mở câu 
lạc bộ kỹ năng, chia sẻ tài nguyên kỹ năng sống… 

Thứ 6: Điểm mấu chốt là tạo quỹ thời gian cho 
hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Việc tập trung 

cho chuyên môn, sự quá tải của hoạt động dạy 
học luôn làm cho giáo viên và học sinh căng 
thẳng, mệt mỏi và không muốn tham gia các hoạt 
động khác. 

Dạy người thông qua dạy chữ, đôi khi bị biến 
chất thành dạy chữ là quan trọng, là chủ yếu! Để 
có quỹ thời gian, có thể tận dụng rất hiệu quả các 
tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết sinh hoạt chủ nhiệm. 

Bên cạnh đó, lập và chi tiết hóa ngay từ đầu 
các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho một năm 
học. Tính hệ thống và hợp lý của kế hoạch đã tiết 
kiệm được thời gian, giúp cho mọi người tham gia 
một cách chủ động. 

Hải Bình // http://giaoducthoidai.vn/ .- 2014 
(ngày 29 tháng 10) 

_________________________________________ 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐỊA LÝ 

hân tích kết quả đạt được của học sinh qua 
từng câu hỏi của bài kiểm tra định kỳ, cô Ông 

Thị Cẩm Lệ, Nguyễn Thị Bích Hường, Trần Thị 
Phượng Anh (Trường THPT Phan Châu Trinh - 
Bình Thuận) nhận thấy ngay cả câu hỏi tái hiện 
kiến thức tỉ lệ học sinh trả lời được, trả lời trọn vẹn 
cũng chỉ khoảng 50%. 

Trong bài làm, các em có sự nhầm lẫn từ bài 
nọ qua bài kia, trả lời thừa so với yêu cầu đề ra 
quá nhiều dẫn đến thiếu thời gian cho các câu còn 
lại. 

Các câu hỏi vận dụng kiến thức để giải thích, 
phân tích, so sánh, tỉ lệ học sinh đạt yêu cầu dưới 
50%. Các câu hỏi liên quan đến kỹ năng vẽ biểu 
đồ học sinh thường mắc khuyết điểm là chọn biểu 
đồ không thích hợp, chia tỉ lệ thiếu chính xác. 

Bên cạnh đó, biểu đồ cơ cấu hay vẽ sai tỉ lệ, 
sai trật tự qui định. Các câu hỏi về kỹ năng đọc và 
phân tích bản đồ thì lại càng yếu hơn. Học sinh đa 
số không làm kịp câu hỏi này vì không thuộc ký 
hiệu, không thuộc trật tự sắp xếp của Atlat, không 
nắm được các phương pháp biểu hiện các đối 
tượng địa lý lên trên bản đồ. 

Từ những hạn chế nêu trên, từ việc phân tích 
các nhiệm vụ về kiến thức, kỹ năng cần đạt, cô 
Ông Thị Cẩm Lệ, Nguyễn Thị Bích Hường, Trần 
Thị Phượng Anh chia sẻ việc thực hiện kế hoạch 
ôn tập như sau: 

Biên soạn tài liệu. 

Tài liệu ôn tập gồm: Tóm tắt toàn bộ kiến thức 
các bài trong sách giáo khoa Địa lý 12 theo chuẩn 
kiến thức Bộ GD&ĐT qui định. Các câu hỏi tình 
huống về vận dụng kiến thức để so sánh, phân 
tích, giải thích mối quan hệ giữa các sự vật, hiện 
tượng địa lý; 

Các bài tập về nhận biết, vẽ các dạng biểu đồ, 
xử lí, phân tích số liệu, nhận xét giải thích bảng số 
liệu; 

Các bài tập về đọc bản đồ, phân tích các biểu 
đồ trong Atlat Địa lý, giải thích nguyên nhân của 
sự phát triển, sự phân bố của các đối tượng địa lý 
được biểu hiện trên bản đồ. 

Để giúp học sinh giảm tải, vừa đạt hiệu quả 
cao trong ôn tập và thi môn Địa lý, vừa có nhiều 
thời gian hơn để ôn tập các môn thi khác, chúng 
tôi tiến hành biên soạn đề cương ôn tập môn Địa 
lý lớp 12 cho học sinh của trường.  

Tài liệu được biên soạn tập thể, mỗi giáo viên 
tham gia một phần. Cá nhân biên soạn xong được 
đưa ra nhóm để góp ý, chỉnh sửa. Sau khi đã 
thống nhất trong nhóm sẽ được in sao gửi về cho 
mỗi lớp 12 một bản. Mỗi lớp tự in sao để đảm bảo 
mỗi học sinh đều có tài liệu ngay tiết ôn tập đầu 
tiên. 

Trong năm học chúng tôi rất quan tâm đến 
việc rèn luyện các kỹ năng về bản đồ, biểu đồ, 
nhận xét, giải thích bảng số liệu cho học sinh 
nhưng kết quả thu được rất hạn chế. 

Nguyên nhân là do lượng bài tập chúng tôi yêu 
cầu các em làm chưa nhiều, với năng lực hạn chế, 
chưa đủ để hình thành cho các em sự thành thạo. 

Để khắc phục điểm yếu này, chúng tôi đã biên 
soạn hệ thống bài tập về bản đồ, biểu đồ, bảng số 
liệu phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với 
kỳ thi tốt nghiệp. 

Các bài tập biên soạn mục đích chính là để 
học sinh làm ở nhà, để tự rèn luyện kỹ năng nên 
trước phần bài tập có phần hướng dẫn, lưu ý cách 
làm, cách trình bày. 

Đối tượng học sinh là hệ ngoài công lập, năng 
lực hạn chế nên chúng tôi cũng chỉ đặt mục tiêu là 
đậu tốt nghiệp vì vậy các bài tập kỹ năng được 

P
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biên soạn xét theo cấp độ tư duy chỉ ở mức thấp là 
chủ yếu. 

Lập kế hoạch ôn tập chi tiết 

Thời gian tổ chức ôn tập ở trường THPT Phan 
Chu Trinh là 5 tuần, thời lượng dành cho môn Địa 
lý là 3 tiết/tuần. Với quĩ thời gian là 15 tiết/lớp cho 
cả đợt ôn tập 

Kế hoạch ôn tập cũng được in sao gửi về cho 
mỗi lớp 12 một bản làm căn cứ cho học sinh theo 
đó thực hiện. 

Lập kế hoạch là công việc hết sức quan trọng 
và cần thiết, giúp giáo viên và học sinh làm việc 
một cách chủ động, khoa học, giúp ước lượng 
được khối lượng công việc, phân phối công việc 
hợp lý, vừa sức. 

Giữa thầy và trò có sự phối hợp nhịp nhàng, 
điều chỉnh lẫn nhau để hoàn thành công việc đạt 
hiệu quả cao, tạo mối quan hệ hợp tác, thân thiện 
giữa thầy và trò. 

Tổ chức cho học sinh ôn tập ôn tập kiến 
thức. 

Nhiệm vụ này được thực hiện vào tiết đầu của 
mỗi tuần ôn tập. Giáo viên và học sinh làm việc tại 
lớp, giáo viên giúp học sinh hệ thống lại kiến thức 
và vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi ở mức 
hiểu, vận dụng. 

Cuối tiết giáo viên dành 5 phút cho học sinh 
làm một bài kiểm tra nhanh. Nội dung câu hỏi ở 
mức hiểu, vận dụng kiến thức. Sau khi kết thúc 
thời gian làm bài giáo viên ra đáp án, học sinh tự 
chấm. 

Cuối cùng giáo viên thu bài về nhà chấm lại. 
Kết quả bài làm của học sinh là cơ sở để giáo viên 
đánh giá mức độ đạt được, từ đó rút ra nguyên 
nhân, kịp thời điều chỉnh cho tuần làm việc tiếp 
theo của cả thầy và trò. 

Rèn luyện kỹ năng về biểu đồ, phân tích 
bảng số liệu 

Tiết thứ hai trong tuần dùng để hướng dẫn học 
sinh rèn luyện kỹ năng về biểu đồ, bảng số liệu. Ở 
tuần thứ nhất, giáo viên vẽ mẫu mỗi dạng biểu đồ 
một bài. 

Bài tập về nội dung này học sinh đã được 
cung cấp trước và từ tuần thứ hai trở đi học sinh 
phải có trách nhiệm làm trước ở nhà. Đến tiết học 
này học sinh đem bài tập đã làm lên lớp, các em 
tự trao đổi, đối chiếu, kiểm tra lẫn nhau, tự tìm ra 
lỗi sai về nội dung vẽ biểu đồ. 

Các tuần còn lại, tiết này giáo viên chủ yếu 
dành để rèn luyện kỹ năng nhận xét, giải thích 
bảng số liệu cho học sinh. Giáo viên hướng dẫn 
học sinh phân loại bảng số liệu thành các dạng. 

Mỗi dạng giáo viên cũng tiến hành làm mẫu 
một lần, sau đó giáo viên tổ chức hoạt động toàn 
lớp, yêu cầu từng cá nhân lần lượt trình bày trước 

lớp. Các học sinh tiếp thu chậm sẽ được gọi trình 
bày thường xuyên hơn. 

Cuối giờ giáo viên thu toàn bộ bài tập đã cho 
về nhà làm, chọn ra các bài làm tốt để biểu dương, 
các bài làm còn thiếu sót yêu cầu học sinh sửa lại 
và có kiểm tra, học sinh chưa làm kiên quyết bắt 
làm cho đủ. 

Rèn luyện kỹ năng về bản đồ 

Tiết thứ ba trong tuần học sinh sẽ được hướng 
dẫn về kỹ năng bản đồ. Trước khi thực hành kỹ 
năng này, giáo viên yêu cầu học sinh phải thuộc ký 
hiệu ở trang 3 của Atlat và thuộc trật tự sắp xếp 
của Atlat. 

Tiết này học sinh sẽ thực hành trên phòng 
máy chiếu. Ở tuần thứ nhất giáo viên cũng hướng 
dẫn học sinh cách đọc và phân tích bản đồ. Từ tiết 
hai học sinh phải có trách nhiệm làm trước bài tập 
về nội dung này ở nhà. 

Đến tiết giáo viên yêu cầu học sinh quan sát 
bản đồ đã được phóng to trên máy chiếu, giáo viên 
gọi lần lượt học sinh trả lời các câu hỏi trong bài 
tập. 

Học sinh yếu trả lời các câu hỏi về phân bố, 
học sinh khá hơn phân tích sự phát triển, giải thích 
sự phát triển và phân bố của các đối tượng địa lý 
biểu hiện trên bản đồ. 

Kiểm tra, đánh giá, thúc đẩy, điều chỉnh 
hoạt động của học sinh. 

Kết quả kiểm tra kiến thức và làm bài tập về 
nhà của học sinh được giáo viên lập danh sách 
từng lớp, thống kê từng tuần. Những học sinh yếu, 
chuyển biến chậm sẽ được giáo viên chọn ra, tập 
trung lại thành một lớp, phụ đạo thêm bắt đầu từ 
tuần thứ tư. 

Giáo viên cũng động viên các em học tốt, tiếp 
thu nhanh bày các bạn học chậm. Những học sinh 
chây lười giáo viên đôn đốc nhắc nhở thường 
xuyên, nếu không tiến bộ giáo viên sẽ báo giáo 
viên chủ nhiệm mời thông báo với phụ huynh để 
cùng có biện pháp giúp đỡ tích cực. 

Tổ chức cho học sinh thi thử, hướng dẫn 
học sinh làm bài thi. 

Tiết thứ 2 của tuần cuối giáo viên cho học sinh 
làm bài thi thử để học sinh làm quen với đề thi. 
Giáo viên chấm nghiêm túc, thông báo kịp thời kết 
quả cho học sinh để học sinh biết mình đang ở 
đâu, cần phải làm gì với thời gian còn lại trước khi 
thi tốt nghiệp. 

Thông qua bài làm giáo viên kịp thời phát hiện 
lỗi sai sót của học sinh về kiến thức, kỹ năng, cách 
trình bày bài. Tiết cuối cùng của đợt ôn tập, giáo 
viên sửa bài cho học sinh, lưu ý các lỗi thường 
gặp, hướng dẫn phương pháp làm bài thi sao cho 
hiệu quả. 

Hải Bình // http://giaoducthoidai.vn/ .- 2014 
(ngày 30 tháng 10) 
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KHẮC PHỤC HẠN CHẾ TRONG KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM VỚI CNTT 

 

ua nhiều năm nghiên cứu ứng dụng CNTT 
trong kiểm tra bằng trắc nghiệm khách quan 

và học tập các chuyên gia, thầy Dương Đức Tuấn 
- Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Hưng 
Đạo (Bình Thuận) đã đúc kết kinh nghiệm bổ ích 
về ứng dụng CNTT trong kiểm tra trắc nghiệm. 

Thầy Dương Đức Tuấn cho biết, hiện nay tại 
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo đã sử dụng 
máy quét ảnh và phần mềm để chấm bài trắc 
nghiệm. 

Và sản phẩm của nó không phải chỉ dừng lại ở 
bảng kết quả điểm mà còn được khai thác và kết 
hợp với các phần mềm khác để chuyển qua khâu 
phân tích, đánh giá bài làm của học sinh, đánh giá 
độ khó, độ phân biệt của từng câu và cả đề trắc 
nghiệm. 

Các khâu trong kiểm tra bằng hình thức trắc 
nghiệm khách quan (TNKQ) đã được ứng dụng 
công nghệ thông tin (CNTT) tạo một chu trình khép 
kín, hoàn chỉnh và rất hiệu quả, phát huy được hết 
ưu điểm của hình thức đánh giá, kiểm tra này . 

Sử dụng phần mềm McMIX trong quản lý, 
trộn đề thi trắc nghiệm và hỗ trợ cho các khâu 
chấm bài, xử lý kết quả 

 
Thầy Dương Đức Tuấn 

Chương trình trộn đề thi trắc nghiệm McMIX là 
phần mềm miễn phí cho giáo dục. Phần mềm 
được tải tại website http://www.edusoft.net.vn/. 

Hiện nay, đã có nhiều thầy, cô giáo sử dụng 
phần mềm McMIX để trộn đề, làm đáp án. Tuy 
nhiên, khi chấm bài của học sinh thì theo kiểu thủ 
công nên nhiều chức năng của phần mềm chưa 
khai thác hết. 

Trong khi đó phần mềm này hỗ trợ rất tốt cho 
các chương trình chấm thi dùng máy quét, hồi quy 
về đề chuẩn và xử lý kết quả bài làm của học sinh 
đó là các file được tạo ra từ chức năng “Xuất đáp 
án” của chương trình. Gồm _dapan.xls; 
xxx_tronde.xls; xxx_dapancacmade.xls và 
xxx_dethi.xls (ký hiệu xxx tên file do người dùng 
đặt, ví dụ: ly, hoa…) 

Một điểm lưu ý là khi dùng McMIX để trộn đề 
thì từ một đề gốc được hoán vị thành nhiều mã đề. 
Vì thế câu 1 ở mã đề này có thể không phải là câu 
1 của mã đề kia. 

Do đó, từ phần mềm McMIX có xuất ra một file 
excel với tên file là xxx_tronde.xls để chỉ ra địa chỉ 
từng câu trong mỗi mã đề đã lấy ra từ câu nào 
trong đề gốc. 

Nhờ đó, mà một phần mềm khác (gọi là công 
cụ chuyển đổi dữ liệu tuyển sinh) đã làm động tác 
ngược lại để đưa tất cả các bài làm của thí sinh 
hồi quy về một đề. Nhờ thế, việc thống kê độ khó, 
độ phân biệt từng câu thực hiện được. 

Sử dụng phần mềm TestSheetReader để 
chấm bài trắc nghiệm 

TestSheet Reader là phần mềm được xây 
dựng bởi Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục và 
Xử lý số liệu (website website 
http://www.edtech.com.vn/) để chấm trắc nghiệm 
và xử lý linh hoạt các phiếu quét từ máy quét ảnh 
(scanner). 

TestSheet Reader được số hóa các dữ liệu 
ảnh theo biểu mẫu được thiết kế phù hợp dễ truy 
nhập vào các phần mềm xử lý dữ liệu khác. 

Phần mềm TestSheet Reader cung cấp 3 
chức năng chính : 

Chức năng tạo mẫu nhận dạng bài thi: Sử 
dụng giấy A4 loại dày (85 gms) để làm mẫu phiếu 
trả lời trắc nghiệm và in sao bằng máy photocopy 
thông thường để phục vụ cho học sinh làm bài 
kiểm tra trắc nghiệm. Mẫu nhận dạng bài thi được 
thiết kế theo chức năng của phần mềm. 

Chức năng nhận dạng bài thi: Khi sử dụng 
chức năng này chúng ta nhập vào chương trình 
mẫu nhận dạng bài thi và các ảnh quét của phiếu 
TLTN dưới dạng file ảnh JPG thì phần mềm sẽ 
chuyển các mỗi file ảnh JPG thành một dòng trong 
file TXT. 

Chức năng chấm thi: Khi kích hoạt chức năng 
này chương trình sẽ yêu cầu nhập đáp án các mã 
đề (lấy từ phần mềm McMIX tên file là 
xxx_dapancamade.xls) và danh sách thí sinh trong 

Q
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đó có chứa các cột họ tên, số báo danh …. Kết 
quả chấm thi được xuất ra báo cáo dưới dạng 
excel. 

Sử dụng công cụ chuyển đổi dữ liệu tuyển 
sinh 

Khi sử dụng phần mềm McMIX để trộn đề thì 
từ một đề gốc đã được hoán vị thành nhiều mã đề 
và chương trình đã trộn ngẫu nhiên. Như vậy câu 
1 ở đề gốc không còn là câu 1 ở các mã đề và các 
phương án cũng bị xáo trộn. 

Vì thế, chúng ta cần phải hồi quy tất cả bài làm 
thí sinh về một mã đề nào đó hoặc về đề gốc. Sau 
đó mới thống kê được độ khó từng câu. 

Để thực hiện công việc này Trường THPT 
chuyên Trần Hưng Đạo đã sưu tầm, khai thác, tìm 
tòi thử nghiệm công cụ chuyển dữ liệu tuyển sinh. 
Đây là phần mềm miễn phí của Bộ GD&ĐT với 
dung lượng 516KB, không phải cài đặt mà chỉ cần 
kích hoạt vào biểu tượng để chạy chương trình. 

Chương trình này chạy rất nhanh với khoảng 
1000 bài thì chỉ mất vài giây. 

Sử dụng phần mềm Vitesta để phân tích kết 
quả bài làm và đánh giá chất lượng đề trắc 
nghiệm 

Vitesta là một chương trình hỗ trợ phương 
pháp trắc nghiệm được phát triển bởi Công ty cổ 
phần Khoa Học và Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam. 
Đây là một chương trình phân tích đánh giá câu 
hỏi, soạn đề thi, chấm thi trắc nghiệm… được xây 
dựng dựa trên Lý thuyết Ứng đáp Câu hỏi (Item 
Response Theory - IRT). 

Khi sử dụng phần mềm Vitesta, phải khai báo 
2 tệp sau đây tại giao diện chính của chương trình: 

Tệp đáp án: Chọn dòng đầu tiên trong file txt 
được tạo ra từ công cụ chuyển đổi dữ liệu tuyển 
sinh và đổi định dạng thành dapan.key 

Tệp dữ liệu: Chọn từ dòng thứ hai trong file txt 
được tạo ra từ công cụ chuyển đổi dữ liệu tuyển 
sinh và đổi định dạng thành dulieu.dat 

Sau đó thực hiện các tính năng của chương 
trình theo tài liệu hướng dẫn đính kèm sản phẩm. 

Vitesta cung cấp nhiều báo cáo dưới dạng văn 
bản và đồ thị giúp cho người sử dụng có thể hình 
dung trực quan về câu hỏi, đề trắc nghiệm, năng 
lực của thí sinh và quan hệ giữa các yếu tố đó. 

Một số tính năng thiết thực của phần mềm 
Vitesta 

Qua kinh nghiệm sử dụng và nghiên cứu các 
tài liệu về TNKQ, thầy Dương Đức Tuấn trình bày 
một số tính năng thiết thực hoặc thầy, cô giáo 
thường đề cập và sử dụng. 

Cung cấp các số liệu thống kê theo lý thuyết 
trắc nghiệm cổ điển:Trong quá trình ước lượng 
tham số câu hỏi theo IRT, phần mềm cũng tính các 
tham số độ khó, độ phân biệt theo lý thuyết trắc 
nghiệm cổ điển, và cung cấp dưới dạng bảng đối 

với từng câu hỏi của đề trắc nghiệm để người sử 
dụng dễ dàng nhận biết đặc điểm và chất lượng 
của từng câu hỏi. 

Phần mềm cũng tự động chỉ ra các câu hỏi có 
độ phân biệt âm, có độ khó quá cao và quá thấp. 
Các thông tin này là rất cần thiết để lựa chọn các 
câu hỏi thích hợp nhằm thiết kế các đề trắc 
nghiệm có chất lượng cao. 

Độ khó của một câu hỏi trắc nghiệm: Là tỷ số 
phần trăm thí sinh làm đúng câu hỏi đó trên tổng 
số thí sinh tham gia làm câu hỏi đó. 

Các câu hỏi của một đề trắc nghiệm thường 
phải có các độ khó khác nhau. Theo định nghĩa 
tính độ khó như trên, rõ ràng gái trị độ khó càng bé 
thì câu hỏi càng khó và ngược lại. 

Thông thường độ khó của một câu hỏi trắc 
nghiệm có thể chấp nhận được nằm trong khoảng 
0,25 – 0,75; câu hỏi có độ khó lớn hơn 0,75 là quá 
dễ, có độ khó nhỏ hơn 0,25 là quá khó. 

Khi lựa chọn các câu hỏi trắc nghiệm theo độ 
khó người ta phải loại các câu quá khó (không ai 
làm đúng) hoặc quá dễ (ai cũng làm đúng). Một đề 
trắc nghiệm tốt thường là có nhiều câu hòi có độ 
khó trung bình. 

Độ phân biệt của một câu hỏi trắc nghiệm: Độ 
phân biệt của một câu hỏi trắc nghiệm có liên quan 
đến độ khó. Một đề trắc nghiệm dễ đến mức mọi 
thí sinh đều làm tốt, các điểm số đạt được chụm ở 
phần điểm cao, thì độ phân biệt của nó rất kém. 

Cũng vậy, nếu một đề trắc nghiệm khó đến 
mức mọi thí sinh đều làm không tốt, các điểm số 
đạt được chụm ở phần điểm thấp, thì độ phân biệt 
của nó cũng rất kém. 

Từ các trường hợp giới hạn nói trên có thể suy 
ra rằng một đề trắc nghiệm muốn có độ phân biệt 
tốt thì nó phải bao gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm 
có độ khó ở mức trung bình. Khi ấy điểm số thu 
được của nhóm thí sinh sẽ có phổ trải rộng. 

Dựa vào điểm bài làm của thí sinh người ta 
tách từ một nhóm giỏi bao gồm 27% thí sinh đạt 
điểm cao từ trên xuống và nhóm kém bao gồm 
27% thí sinh đạt điểm kém từ dưới lên. 

Gọi C là số thí sinh làm đúng câu hỏi thuộc 
nhóm giỏi, T là số thí sinh làm đúng câu hỏi thuộc 
nhóm kém, S là số lượng thí sinh của một trong 
hai nhóm nói trên (27% tổng số) ta có công thức 
tính độ phân biệt D của câu hỏi rắc nghiệm như 
sau: D = (C – T) : S 

Những câu hỏi có độ phân biệt âm là những 
câu hỏi có chất lượng kém (những thí sinh giỏi 
không làm được nhưng những thí sinh kém lại làm 
được nhiều hơn). Thông thường trị số phân biệt 
của câu hỏi có thể chấp nhận được phải lớn hơn 
0,2 

Tương quan điểm nhị phân của từng phương 
án: là tương quan giữa việc chọn phương án của 
từng thí sinh so với tổng điểm thô của thí sinh. 
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Phương án có độ tương quan điểm nhị phân cao 
nhất (thường lớn hơn 0) là phương án có khả 
năng là đáp đúng cao nhất. Nếu điều này không 
xảy ra, có khả năng câu hỏi có sự nhầm lần về 
đáp án. 

Giá trị p: Đánh giá độ chính xác hay ý nghĩa 
(signifficance) của đáp án. Thông thường đối với 
dữ liệu tốt p<0.05. 

Cung cấp sơ đồ bài làm của từng thí sinh: 
Chức năng Kidmap là phần cho phép quan sát 
trực tiếp sơ đồ bài làm của thí sinh đối với từng 
câu hỏi, các câu hỏi được chia thành 4 loại: 

Loại câu hỏi khó không trả lời được; loại câu 
hỏi khó trả lời được; loại câu hỏi dễ không trả lời 
được; loại câu hỏi dễ trả lời được: 

Quan sát kidmap, giáo viên và thí sinh có thể 
hiểu rõ hơn về bài làm của mình, biết được câu 
nào dễ mà thí sinh không làm được hoặc có phải 
vì chọn hú họa mà câu khó lại làm được (đối với 
học sinh yếu).  

Từ đó tìm ra nguyên nhân để điều chỉnh quá 
trình dạy, học. 

Nếu chúng ta khai báo một số thông tin trong 
đề thi và kết hợp với phần mềm Testpro thì có thể 
xuất ra được phiếu nhận xét về bài làm của thí 
sinh. 

Cung cấp các đặc trưng tổng hợp của đề trắc 
nghiệm: Hàm thông tin và đường cong điểm thực 
là hai đặc trưng tổng hợp quan trọng để đánh giá 
một đề trắc nghiệm. Phần mềm tính toán và cung 
cấp các đồ thị biểu diễn tường minh các đại lượng 
đó. Đây là hỗ trợ rất quan trọng cho việc đánh giá 
và thiết kế các đề trắc nghiệm. 

Cung cấp các chức năng hỗ trợ cân bằng đề 
thi: Những câu hỏi kém chất lượng có độ phân biệt 
âm hoặc có độ khó không phù hợp sẽ được 
chương trình chỉ ra trong bảng tổng hợp để người 
dùng có thể loại bỏ khỏi đề thi. 

Hải Bình // http://giaoducthoidai.vn/ .- 2014 
(ngày 29 tháng 10)

________________________________________ 

GIẢI THƯỞNG LỚN NHẤT LÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH 

 

Cô Nguyễn Thị Mai nhận giải Nhất tập thể 

Đó là chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Mai - 
Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Phước Hội 2 
– Thị xã Lagi – Tỉnh Bình Thuận nhân dịp đại 
diện tập thể giáo viên và học sinh nhà trường 
nhận giải Nhất cuộc thi “Nụ cười rạng rỡ, tương 
lai tươi sáng” năm 2013 do Bộ GD&ĐT phối hợp 
với công ty Colgate Palmolive Việt Nam tổ chức. 

Từ thực tiễn đến giải thưởng 

Bất ngờ và phấn khởi khi đón nhận niềm vui 
là đơn vị đoạt giải cao nhất cuộc thi “Nụ cười 
rạng rỡ, tương lai tươi sáng” năm 2013, cô giáo 
Nguyễn Thị Mai chia sẻ: 

Đây là cuộc thi quy mô quốc gia do Bộ 
GD&ĐT phát động. Cũng như các đơn vị khác, 
nhà trường nhận văn bản hướng dẫn trực tiếp 
từ Sở GD&ĐT tỉnh, kèm theo thể lệ cuộc thi. 

Ngay sau khi tiếp nhận công văn yêu cầu 
tham gia của Sở GD&ĐT tỉnh, Ban Giám hiệu 

nhà trường bắt đầu triển khai ngay tới cán bộ, 
giáo viên, nhân viên toàn trường và học sinh. 
Đồng thời động viên học sinh, giáo viên tham 
gia cuộc thi như một hoạt động giáo dục bổ trợ 
mang nhiều ý nghĩa thiết thực. 

Với thể lệ chung cho đối tượng học sinh và 
giáo viên thuộc các trường tiểu học, chúng tôi tổ 
chức định hướng, phân luồng đối tượng học 
sinh theo trình độ, chừng mực nhận thức để các 
em cùng vui vẻ tham gia. 

Ban Giám hiệu nhất trí cao việc động viên, 
khuyến khích các giáo viên và học sinh tham gia 
cuộc thi. Đặc biệt quan tâm đến chất lượng, 
nhận thức và hứng thú của học sinh hơn là “ép 
chỉ tiêu”. Vì vậy, chúng tôi không sơ tuyển tại 
trường mà đóng gói toàn bộ bài vở của học sinh 
và giáo viên để gửi về Sở GD&ĐT. 

Sau thời gian ngắn phát động, trường đã thu 
về tổng 792 bài dự thi/hơn 800 học sinh và giáo 
viên toàn trường (chiếm khoảng 98% tổng số 
học sinh và giáo viên toàn trường tham gia). 

Với chủ đề cuộc thi này, lợi thế là phần kiến 
thức về chăm sóc răng miệng các em có được 
từ phía gia đình là cơ bản. Bên cạnh đó, 1 học 
kỳ các em được học 1 tiết về vấn đề này theo 
hình thức dạy lồng ghép. 

Bệnh viên Răng – Hàm – Mặt trung ương 
phối hợp với Công ty Colgate đã từng tổ chức 
tập huấn cho cán bộ nhà trường về chăm sóc 
sức khỏe răng miệng học đường cùng với bộ tài 
liệu hướng dẫn chi tiết cách chăm sóc sức khỏe 
răng miệng 
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Với sự hợp tác chặt chẽ từ Bộ GD&ĐT và 
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương, lần đầu 
tiên cuộc thi Giáo dục Nha học đường được tổ 
chức trên phạm vi toàn quốc, với mục đích giáo 
dục, nâng cao ý thức bảo vệ và chăm sóc sức 
khỏe răng miệng cho học sinh tiểu học, khuyến 
khích và đẩy mạnh triển khai Chương trình Giáo 
dục Nha học đường “Nụ cười rạng rỡ, tương lai 
tươi sáng”. 

Cuộc thi đã góp phần quan trọng nâng cao ý 
thức bảo vệ và chăm sóc sức khỏe răng miệng 
cho học sinh trường Tiểu học Phước Hội 2 nói 
riêng và có sức lan tỏa cả cộng đồng về công 
tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe răng miệng. Đó 
mới chính là giải thưởng lớn mà chúng tôi thực 
sự nhận được, cô Nguyễn Thị Mai nhấn mạnh. 

Thêm rạng rỡ với niềm vui bất ngờ 

Chia sẻ về giải thưởng, cô giáo Nguyễn Thị 
Mai cho biết: Khi nhận được thông tin đoạt giải 
tập thể cao nhất cuộc thi, điều đầu tiên là cô trò 
chúng tôi rất bất ngờ, tiếp đến là thêm niềm vui, 
niềm tự hào. 

Mặc dù đã từng đoạt nhất vòng loại tại tỉnh 
nhưng khi mang đi thi thố ở tầm quốc gia, chúng 
tôi cũng không dám đặt nhiều kỳ vọng. Tuy 
nhiên, chúng tôi luôn ý thức rằng, đó là thành 
quả cống hiến hết mình của mỗi cá nhân. Mỗi 
giáo viên đã góp sức mình nâng cao nhận thức 
nơi các em học sinh tiểu học về việc tự chăm 
sóc sức khỏe cho bản thân, từ việc làm tưởng 
như rất nhỏ. 

Cũng như các đơn vị tham gia đợt tập huấn 
do Bệnh viên Răng – Hàm – Mặt trung ương 
phối hợp với Công ty Colgate, ngay sau buổi tập 
huấn, Phòng GD&ĐT huyện giao nhiệm vụ cho 
các trường phổ biến và triển khai rộng rãi những 
bài học bổ ích này tới các em học sinh. 

Các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận đều tham gia dạy về chăm sóc sức khỏe 
răng miệng. Bên cạnh đó, mỗi tuần các em 
được súc miệng 1 lần bằng nước súc miệng 
Colgate là một hoạt động rất vui và bổ ích, đặc 
biệt thu hút đối với học sinh tiểu học. 

Kinh nghiệm chia sẻ với các đơn vị khi tiếp 
nhận phát động cuộc thi dù lớn dù nhỏ, trước 
hết tác động và phổ biến cho giáo viên hiểu và 
cùng Ban Giám hiệu thực hiện sâu rộng tới học 
sinh. 

Bên cạnh việc triển khai đầy đủ các văn bản, 
nhất thiết phải dành thời gian phân tích ý nghĩa 
và phối hợp chặt chẽ với giáo viên để tìm 
phương án triển khai tối ưu. Cùng với đó là 
nghiên cứu tính chất mỗi cuộc thi để tổ chức 
phân luồng học sinh tham gia. 

Đừng quá chú trọng đến số lượng tham gia 
mà quan trọng là động viên, khuyến khích để có 
được những bài thi tâm huyết và chất lượng. Đó 
chính là bí quyết quan trọng giúp mang lại niềm 
vui bất ngờ, để cô trò chúng tôi hôm nay thêm 
rạng rỡ nụ cười cùng Colgate. 

Kim Thoa // http://giaoducthoidai.vn/ .- 
2014 (ngày 10 tháng 10) 

_________________________________________ 

BÁO ĐẦU TƯ TRAO HỌC BỔNG TẠI BÌNH THUẬN 
gày 14/11/2014, tại Trường THCS Trần 
Phú, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận, Báo Đầu tư đã trao 25 suất học bổng 
với tổng trị giá 25 triệu đồng cho các em học 
sinh nghèo vượt khó của tỉnh Bình Thuận. 

 
Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Tổng Biên tập Báo Đầu 
tư cùng ông Mai Xuân Bá, Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Bình Thuận trao học bổng cho các em 
học sinh. 

Các em học sinh được trao học bổng đợt 
này đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hộ 
nghèo, có những em mồ côi… có tinh thần 
vượt khó, đạt thành tích ưu tú trong học tập 
và tư cách đạo đức tốt. 

Đợt trao học bổng tại Bình Thuận lần này 
nằm trong chương trình trao học bổng năm 
2014 tại các tỉnh phía Nam của Báo Đầu tư. 

Nguồn học bổng được trích từ Quỹ học 
bổng Giải Golf “Vì trẻ em Việt Nam- Swing for 
the Kids” do Báo Đầu tư tổ chức. 

Trong hơn 7 năm qua, Quỹ học bổng Giải 
Golf “Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids” 
đã trao hơn 10.000 suất học bổng đến cho 
các em học sinh nghèo vượt khó trên cả 
nước. 

Ngọc Tuấn // http://baodautu.vn/ .- 2014 
(ngày 14 tháng 11) 

N
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Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận:  

49% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học” 
au 5 năm (2009 – 2014), Hội Khuyến học 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận phát 

động phong trào “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ 
hiếu học”, các Trung tâm Học tập cộng đồng – cơ 
sở xã hội hóa học tập đã mở 1.626 lớp với 92.000 
học viên. Hội Khuyến học có 212 Chi hội, 37 Ban 
Khuyến học của cơ quan có 15.400 hội viên tham 
gia. 

Hội Khuyến học các cấp vận động các nhà 
hảo tâm, doanh nghiệp, cá nhân, tập thể trong và 

ngoài huyện ủng hộ xây dựng Quỹ Khuyến học 
được hơn 10 tỉ đồng. Các cấp Hội trao 80.000 suất 
học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi; hỗ 
trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đứng 
lớp. Năm 2013 có 24.700 gia đình đăng kí “Gia 
đình hiếu học”, hơn 20.400 gia đình đạt danh hiệu 
“Gia đình hiếu học”, chiếm 49% số hộ toàn huyện. 

Đỗ Khắc Thể- Người cao tuổi.- 2014.- Số 205 
(ngày 24 tháng 12).- Tr.2 

________________________________________ 

Thứ trưởng Lê Khánh Hải kiểm tra địa điểm thi đấu ABG5 tại Bình Thuận 

gày 19.9, đoàn công tác của Bộ VHTTDL do 
Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Trưởng ban Tổ 

chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5- 
2016 (Asian Beach Games 2016 - ABG5) dẫn đầu 
đã có chuyến đi thị sát địa điểm thi đấu tại tỉnh 
Bình Thuận. 

Sau khi khảo sát, kiểm tra các điểm như 
Trung tâm Thể thao biển, Trung tâm Huấn luyện 
thể thao quốc gia, Thứ trưởng Lê Khánh Hải 
đánh giá cao cơ sở vật chất của tỉnh Bình Thuận 

sẵn có và lưu ý tỉnh cần có những bước chuẩn bị 
chu đáo để có thể tổ chức tốt nhất cho Đại hội. 

Ông Đỗ Văn Ba, Phó Giám đốc Sở VHTTDL 
tỉnh Bình Thuận cho biết, với những thế mạnh vốn 
có cũng như kinh nghiệm trong những lần tổ chức 
các cuộc thi đấu thuyền buồm quốc tế trước đây, 
Bình Thuận đã sẵn sàng cho Đại hội vào năm 
2016. 

Lê Xuân- Văn hóa.- 2014.- Số 114 
(ngày 22 tháng 9).- Tr.15 

________________________________________ 

TRIỂN LÃM CUỘC THI ẢNH TOÀN QUỐC DI SẢN VIỆT NAM 2014 
áng 23-10, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), đã 
khai mạc Triển lãm Cuộc thi ảnh toàn quốc Di 

sản Việt năm 2014 nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn 
hóa Việt Nam 23-11. 

Triển lãm được tổ chức trong khuôn khổ Cuộc 
thi Ảnh Di sản Việt Nam lần III - Vietnam Heritage 
Photo Awards do tạp chí Vietnam Heritage phát 
động từ tháng 7 năm 2014. Gần 500 tác giả đến từ 
mọi miền của đất nước đã gửi đến Cuộc thi hơn 
4.400 tác phẩm ảnh, trong đó gần 2.800 ảnh đơn 
và hơn 250 bộ ảnh, bao gồm các nội dung về: Di 
sản thiên nhiên; Di sản văn hóa vật thể (kiến trúc, 
điêu khắc, thủ công mỹ nghệ…); Di sản văn hóa 
phi vật thể (âm nhạc, ca múa, lễ hội, trò chơi dân 
gian, tín ngưỡng, tôn giáo…). Các tác phẩm ảnh 
Phong cảnh - Thiên nhiên, Chân dung và cuộc 
sống con người, Lễ hội - tâm linh, Kiến trúc - điêu 
khắc… chia sẻ với người xem những khoảnh khắc 
tuyệt vời về thiên nhiên Việt Nam giàu đẹp, những 
lễ hội giàu bản sắc, những nghề truyền thống 
phong phú, đa dạng. 

Ban giám khảo Cuộc thi đã chọn lọc 100 tác 
phẩm xuất sắc nhất để trưng bày triển lãm. Hai 
mươi triển lãm sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí 
Minh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hà Nội, 
Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh, Vũng Tàu, An 
Giang, Tiền Giang. 

 

Ngoài 30 giải thưởng chính thức của Cuộc thi, 
Ban tổ chức cũng sẽ trao năm giải thưởng dành 
cho tác giả dưới 18 tuổi. Lễ trao giải Cuộc thi Ảnh 
Di sản Việt Nam - Vietnam Heritage Photo Awards 
2014 sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, đúng 
dịp kỷ niệm lần thứ 10 ngày Di sản Văn hóa Việt 
Nam 23-11-2014. 

Tại Bình Thuận, Triển lãm được tổ chức tại 
Ocean Dunes Resort, TP Phan Thiết từ ngày 23-
10 đến 28-10. 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 2014 
(ngày 23 tháng 10) 

S
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11 TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI CUỘC THI ẢNH TUYÊN TRUYỀN ATGT 
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao 
ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia 
giao thông thông qua những hình ảnh, Ban ATGT 
tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cuộc thi ảnh tuyên 
truyền về TTATGT lần 1 năm 2014. 

 
Các đại biểu chấm thi cuộc thi ảnh tuyên truyền ATGT tại 
Bình Thuận 

Theo Ban ATGT tỉnh Bình Thuận đối tượng 
tham gia cuộc thi là mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân 
(kể cả người nước ngoài) đang sinh sống và làm 
việc tại tỉnh Bình Thuận. Nội dung ảnh dự thi tập 
trung vào chủ đề của Năm ATGT 2014 là “Siết 
chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải 
trọng phương tiện”, tuyên tuyền, cổ vũ về các điển 
hình tiêu biểu, những sáng kiến trong công tác bảo 

đảm TTATGT của tổ chức, cá nhân trên địa bàn 
tỉnh; cảnh báo các hành vi có nguy cơ xảy ra 
TNGT. 

Đặc biệt ảnh dự thi phải được chụp tại Bình 
Thuận, thể hiện chân thật, không chắp ghép, 
không sao chép trên mạng Internet, trên các diễn 
đàn, từ các phương tiện thông tin đại chúng hoặc 
đã đoạt giải trong các cuộc thi cấp tỉnh trở lên. Sau 
2 tháng phát động (từ ngày 10/8 -10/10), Ban tổ 
chức đã nhận được 549 ảnh của 16 tập thể và 14 
cá nhân tham gia dự thi. Trong đó, có 253 ảnh hợp 
lệ và 296 ảnh không hợp lệ. 

Kết quả giải thưởng cuộc thi sáng tác ảnh 
tuyên truyền về  TTATGT trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận năm 2014 gồm: Tác phẩm “Vâng lời cô 
giáo” của tác giả Nguyễn Quốc Huy đoạt giải nhất 
với phần thưởng 5.000.000 đồng; 2 giải nhì thuộc 
về tác phẩm “Nhịp sống bình yên” của tác giả Trần 
Túy, “Vòng tay yêu thương” của tác giả Hồ Văn 
Điền với phần thưởng là 3.000.000 đồng/giải. 

Giải ba là tác phẩm “Phơi lúa lấn đường” của 
Lý Toàn, “Vắng chủ” của Phạm Văn Thành, “Về 
đâu” của trường THPT Hùng Vương với phần 
thưởng là 2.000.000 đồng/giải, 5 giải khuyến khích 
1.000.000 đồng/giải, các tác phẩm đạt giải còn 
được tặng kèm Giấy khen của Ban ATGT tỉnh. 

Vĩnh Phú // http://giaothongvantai.com.vn/ .- 
2014 (ngày 8 tháng 11)

_________________________________________ 

TRAO GIẢI CUỘC THI “NÉT CỌ TUỔI THƠ” 
ó gần 7.000 thiếu nhi trong toàn tỉnh đã tham 
gia cuộc thi này. 

Chiều nay (12/10), Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình 
Thuận đã tổ chức lễ tổng kết cuộc thi vẽ tranh “Nét 
cọ tuổi thơ” lần thứ 13. 

 

Cuộc thi vẽ tranh “Nét cọ tuổi thơ” là hoạt động 
được tổ chức thường xuyên hai năm một lần, 
nhằm bồi dưỡng, phát triển năng khiếu hội họa 
của thiếu nhi Bình Thuận. Qua 13 lần tổ chức, 
cuộc thi đã thu hút đông đảo thiếu nhi trong toàn 
tỉnh tham gia. Năm nay, cuộc thi có gần 7.000 thí 

sinh dự thi. Qua vòng thi đầu tiên, 200 em có tranh 
xuất sắc đã tiếp tục dự thi tại vòng chung kết diễn 
ra sáng nay (12/10).    

Tại cuộc thi này, các em đã nắm vững đề tài, 
phát huy tốt năng khiếu và khả năng sáng tạo, tính 
hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ. Với các chất 
liệu tự chọn như: chì màu, chì sáp, màu nước, bột 
màu… các em đã thể hiện sinh động các chủ đề 
về quê hương đất nước, tình cảm gia đình, mái 
trường mến yêu và hoạt động vui chơi của lứa tuổi 
thiếu niên nhi đồng. 

200 bức tranh lọt vào vòng chung kết cuộc thi 
Nét cọ tuổi thơ Bình Thuận sẽ được Ban tổ chức 
gửi tham gia “Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Việt 
Nam” năm 2014. Em Nguyễn Phúc Bảo Ngân - 
học sinh trường THCS Trần Phú, thành phố Phan 
Thiết đoạt giải nhất (ở lứa tuổi từ 12 đến 15) với 
tác phẩm “Một đêm ở biển đảo quê” nói:  “Sau khi 
em được giảnh giải nhất, em cảm thấy rất vui và tự 
hào. Bài vẽ của em thể hiện nội dung được cùng 
vui chơi với chiến sĩ hải quân ở nơi xa nhà để bảo 
vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta”. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 12 tháng 10) 

 

C 
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LIÊN HOAN TIẾNG HÁT DU LỊCH BÌNH THUẬN LẦN 3 
ối ngày 19/10/2014, tại Quảng trường Nguyễn 
Tất Thành, Phan Thiết diễn ra Lễ khai mạc 

Liên hoan Tiếng hát Du lịch Bình Thuận lần 3 năm 
2014. 

 

Liên hoan Tiếng hát Du lịch là một trong các 
hoạt động chào mừng Kỷ niệm 19 năm Ngày Du 
lịch Bình Thuận, mở đầu đêm khai mạc là chương 
trình nghệ thuật do Nhạc viện TP.HCM và Nhà hát 
Ca múa nhạc Biển Xanh Bình Thuận biểu diễn, 
các ca khúc sáng tác mới viết về quê hương Bình 
Thuận như: Bình Thuận Biển Xanh, Nơi ấy tình 
yêu tôi, Bình Thuận dấu yêu; Giấc mơ Siva, Chiều 
Cà Ty, Quê tôi, Xa khơi, Phan Thiết yêu thương, 
Về biển quê em. 

Tham gia liên hoan có 14 đội văn nghệ: Khách 
sạn Sài Gòn - Mũi Né, The Cliff Resort, Muine Bay 
Resort, Sea Horse Resort, Golden Coast Resort, 
Khách sạn Đại Tân, Fiore Healthy Resort; Khách 
sạn Bình Minh, Khách sạn Đồi Dương, Sea Links 
City, Co.opmart Phan Thiết, Công ty Quốc Thịnh, 
Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận; Trường Cao 
đẳng cộng đồng Bình Thuận. 

Liên hoan Tiếng hát Du lịch Bình Thuận là sân 
chơi lành mạnh, bổ ích cho những người lao động 
trong ngành được gặp gỡ, giao lưu học hỏi, trao 
đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết. Tạo nên 
sức bật mới, không khí mới cho nhu cầu hưởng 
thụ đời sống tinh thần, động lực thúc đẩy cho cán 
bộ, nhân viên tại đơn vị hăng say công tác, sáng 
tạo trong học tập, lao động, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, góp phần thu hút ngày càng nhiều khách du 
lịch đến với Bình Thuận. 

Liên hoan Tiếng hát Du lịch Bình Thuận năm 
2014 sẽ tiếp tục diễn ra vào các tối ngày 20/10 và 
21/10/2014. Lễ Bế mạc và trao thưởng diễn ra vào 
tối ngày 21/10/2014 tại sân khấu Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2014 
(ngày 21 tháng 10)

________________________________________ 

Đội FC Quahaco vô địch giải bóng đá mini phong trào toàn quốc 
Cup Bia Saigon 2014 

 

ối 30-12, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, 
TP Phan Thiết (Bình Thuận), đội FC Quahaco 

(Quảng Nam) đã lên ngôi vô địch Giải bóng đá 
mini phong trào toàn quốc Cup Bia Saigon 2014, 
sau khi đánh bại đội FC Phong Nguyễn (Gia Lai) 
với tỷ số 2-0 trong trận chung kết. 

Giải bóng đá mini phong trào toàn quốc Cup 
Bia Saigon là giải truyền thống được tổ chức lần 
đầu tiên vào năm 2013. Đây là sự kiện hoạt động 

thể thao truyền thống hằng năm và mang đến một 
sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đông đảo quần 
chúng nhân dân của cả nước. Giải năm nay được 
bắt đầu từ ngày 30-9-2014, tổ chức tại 12 tỉnh, 
thành trong cả nước, đã thu hút hơn một nghìn đội 
bóng tham dự. Vòng chung kết năm nay, Bình 
Thuận là địa phương đăng cai tổ chức diễn ra từ 
ngày 27 đến 30-12-2014, với sự tham dự của 32 
đội bóng đại diện cho các khu vực trong cả nước. 

Với việc đăng quang tại giải năm nay, đội FC 
Quahaco được trao Cup vô địch và nhận phần 
thưởng 150 triệu đồng; đội FC Phong Nguyễn, 
hạng nhì được nhận 70 triệu đồng; đội FC Thắng 
Lợi (Đà Nẵng), hạng ba và FC Anna (TP Hồ Chí 
Minh), hạng tư nhận số tiền lần lượt là 30 và 20 
triệu đồng. Tại lễ bế mạc, đội vô địch FC Quahaco 
đã ủng hộ cho Hội nạn nhân chất độc da 
cam/dioxin tỉnh Bình Thuận số tiền 10 triệu đồng. 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 2014 
(ngày 31 tháng 12) 

Các báo cùng đưa tin: Tuổi trẻ Tp.HCM Số 356; 
Thể thao Số 216
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LỄ HỘI NGHINH ÔNG CỦA NGƯỜI HOA Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT – 
TỈNH BÌNH THUẬN 

óm tắt: Thờ cúng Quan Công là một tập tục 
khá phổ biến trong cộng đồng cư dân Hoa. 

Thông lệ, hai năm một lần, người Hoa ở Phan 
Thiết – Bình Thuận, tổ chức lễ hội Nghinh Ông tại 
miếu Quan Đế (Chùa Ông). Lễ hội diễn ra với 
những nghi thức khá đa dạng: rước linh vị của 
Quan Đế trên địa bàn dân cư và các nghi thức 
cúng tại nơi thờ tự. Lễ hội Nghinh Ông là sự hòa 
quyện giữa tín ngưỡng dân gian với tư tưởng Phật 
giáo, gắn với các loại hình nghệ thuật truyền thống 
của người Hoa. Đây là một hình thức sinh hoạt văn 
hóa truyền thống, thể hiện sâu sắc những giá trị 
văn hóa tộc người và sự giao lưu tiếp biến văn 
hóa. 

Từ khóa: Lễ hội truyền thống, Nghinh Ông, lễ 
hội Nghinh Ông, người Hoa. 

Ở khía cạnh văn hóa tín ngưỡng, khi đến Việt 
Nam những nhóm cư dân Hoa cũng xây dựng 
nhiều cơ sở tín ngưỡng cộng đồng mà đối tượng 
thờ cúng được mang theo từ quê hương bản 
quán, bao hàm cả những nhân vật có thật trong 
lịch sử Trung Quốc. Trong số các bậc tiền nhân 
được người Hoa thờ cúng, Quan Công là nhân vật 
của nhà Thục Hán (221-263), còn được gọi là 
Quan Vũ, Quan Vân Trường. Sinh thời Quan Công 
đã nổi tiếng là người trung nghĩa, cương trực, là 
một biểu tượng về tài thao lược, trí dũng song 
toàn. Sau khi qua đời, ông được thánh hóa, nên 
nơi thờ tự thường được gọi một cách tôn kính là 
chùa Ông, chùa Ông Quan Thánh, chùa Quan 
Thánh Đế,… 

Hiện nay, tập tục thờ cúng Quan Công trong 
cộng đồng người Hoa ở Việt Nam khá phổ biến. 
Việc tổ chức cúng tế Quan Công căn cứ theo âm 
lịch và không hoàn toàn thống nhất về thời gian ở 
các cơ sở thờ tự. Chẳng hạn, Nghĩa An Hội quán 
(chùa Ông) ở thành phố Hồ Chí Minh cúng lớn vào 
ngày 24-6 và rằm tháng giêng; chùa Ông ở Bình 
Dương, tổ chức cúng vào các ngày 13 tháng 
Giêng (ngày sinh), 13-5 (ngày mất) và ngày 23-6 
(ngày ông thành Phật); chùa Ông tại thành phố 
Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận, tổ chức cúng vào 
hai ngày 13 tháng giêng và 24-6;… Điều khác biệt 
là cứ 02 năm một lần, đồng bào Hoa thành phố 
Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận, mà tâm điểm là tại 
các hội quán, lại nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ hội 
nghinh Ông. 

Với tên gọi nghinh Ông, lễ hội nghinh Ông của 
người Hoa ở Phan Thiết khiến nhiều người nhầm 
tưởng đây là lễ hội cúng cá Ông của ngư dân (như 
lễ cúng cá ông của ngư dân ở huyện Cần Giờ - 
thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết – Bình Thuận, 
Vũng Tàu, Bến Tre, Cà Mau,…). Bởi lẽ, khi cúng 
cá Ông cũng có nghi thức – lễ nghinh Ông: “Tức là 
lễ hội rước cá Ông tổ chức hàng năm ở những di 
tích đền miếu, đình thờ cúng cá Ông” (1) và lễ hội 
cúng cá Ông của ngư dân cũng thường được gọi 
là lễ nghinh Ông. Tuy nhiên, nghinh Ông trong lễ 
hội cúng cá Ông chủ yếu được ngư dân tiến hành 

trên biển: “Lễ nghinh Ông thường bắt đầu từ rạng 
sáng. Đoàn thuyền lễ ra khơi, đi đầu là chiếc ghe 
lớn nhất, trên ghe có bày hương án, bài vị thủy 
tướng chăng đèn, kết hoa, có giàn nhạc ngũ âm và 
một số người biết hát múa đứng chầu. Đoàn 
thuyền trong rộn ràng tiếng nhạc tiến ra khơi, nơi 
địa điểm đã định trước thì dừng lại” (2). Còn 
nghinh Ông trong lễ hội nghinh Ông của đồng bào 
Hoa là nghi thức được thực hiện trên đường phố. 
Đó là hình thức rước kinh vị của một trong ba Ông 
là anh em kết nghĩa thời Tam Quốc trong lịch sử 
Trung Quốc: Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương 
Phi vi hành qua các khu vực cư trú – kinh doanh – 
sản xuất của đồng bào Hoa. Tín ngưỡng Quan 
Công với việc lập cơ sở thờ cúng rất phổ biến 
trong các cộng đồng cư dân hoa ở Việt Nam, 
nhưng lễ hội nghinh Ông thì chỉ có ở thành phố 
Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận. Do vậy, với đông 
đảo người dân Phan Thiết thì sự phân biệt khá rõ 
ràng: lễ cúng cá Ông (nhiều nơi gọi lễ nghinh Ông) 
được gọi là lễ cầu ngư; còn nghinh Ông là lễ hội 
gắn với đồng bào Hoa. 

Cũng như nhiều địa phương khác ở Việt Nam, 
cư dân của tỉnh Bình Thuận gồm nhiều thành phần 
tộc người: Việt, Chăm, Hoa, Raglai,… Theo số liệu 
của cuộc tổng điều tra dân số gần đây nhất (2009) 
thì dân số Hoa ở Bình Thuận là 10.243 người (3), 
phân bố cư trú ở nhiều khu vực mà tập trung nhất 
là thành phố Phan Thiết, huyện Bắc Bình, huyện 
Tuy Phong… Tuy chưa thể khẳng định một cách 
chính xác, nhưng có lẽ người Hoa đến Bình Thuận 
định cư vào cuối thế kỷ XVII – đầu thế kỷ XVIII (4). 
Trong quá trình lập nghiệp trên vùng đất nay là 
thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận, các nhóm 
cư dân Hoa đã xây dựng 04 hội quán: hội quán 
Hải Nam (xây dựng năm 1839), hội quán Quảng 
Đông (xây dựng năm 1889), hội quán Triều Châu 
(xây dựng năm 1909) và hội quán Phúc Kiến (xây 
dựng năm 1944) làm nơi thờ cúng tổ tiên – các 
bậc tiền hiền, hậu hiền, đồng thời cũng là nơi diễn 
ra các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cộng đồng. 

Trong số những cơ sở phục vụ đời sống sinh 
hoạt văn hóa cộng đồng của người Hoa ở thành 
phố Phan Thiết thì cổ kính nhất là Quan Đế miếu 
(thường gọi chùa Ông) được xây dựng từ năm 
1778. Đối tượng tôn thờ chính đây là Quan Công 
cùng hai người anh em kết nghĩa của ông là Lưu 
Bị, Trương Phi và một số vị phối tự khác. Chùa 
Ông nay thuộc phường Đức Nghĩa – thành phố 
Phan Thiết, là địa điểm chính diễn ra nghi thức 
nghinh Ông và là một trong những cơ sở sinh hoạt 
văn hóa tín ngưỡng có qui mô lớn của cư dân Hoa 
ở thành phố Phan Thiết. 

Chưa thể khẳng định chính xác thời gian ra 
đời của lễ hội nghinh Ông, nhưng theo một số tài 
liệu thì lễ hội này có lịch sử hơn 150 năm. Có ý 
kiến cho rằng người dân ở Trung Quốc rất ngưỡng 
mộ Quan Công, nên lễ hội nghinh Ông được tổ 
chức từ lâu ở Trung Quốc. Khi sang Việt Nam sinh 
sống, mà cụ thể là cộng đồng cư dân Hoa ở Phan 

T
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Thiết, Bình Thuận vẫn bảo lưu việc thờ cúng và 
nghi thức nghinh Ông cho đến ngày nay. Trong khi 
đó, ở Trung Quốc thì không rõ lý do gì và từ bao 
giờ lễ hội này đã không còn được tổ chức? Trước 
đây, lễ hội nghinh Ông ở Phan Thiết được tổ chức 
theo thông lệ 03 năm một lần. Trong khoảng 20 
năm, từ năm 1975 đến năm 1995, vì nhiều lý do, lễ 
hội không được tổ chức. Đến năm 1996 lễ hội 
được khôi phục. Tuy vẫn giữ lệ xưa là tổ chức vào 
hạ tuần tháng 7 âm lịch, nhưng thời gian rút ngắn 
hơn trước – 02 năm tổ chức một lần. 

Về cơ bản, lễ thức trong các kỳ nghinh Ông 
không có nhiều khác biệt, gồm khoảng 16 nghi 
thức liên tiếp với những tên gọi và cách thực hiện 
khác nhau: 

- Lễ thỉnh Thánh Mẫu (tại Quân Đế miếu). 

- Lễ thỉnh kinh (tại chùa Bửu Quang) – thỉnh 
sư về Quan Đế miếu tụng kinh. 

- Lễ thỉnh rước – nghi thức lấy nước tại giếng 
nước ở chùa Thiền Lâm (phường Đức Long, thành 
phố Phan Thiết). Đây là giếng nước mà đông đảo 
cư dân Phan Thiết thuở xưa dùng khi chưa có 
nước máy. 

- Lễ thỉnh kiệu thần Chiêu Ứng Công tại hội 
quán Hải Nam. Đây là kiệu của 108 vị vốn là 
thương nhân người Hoa đã bỏ mình giữ biển khơi 
vào thời Nguyễn, được thờ tại hội quán Hải Nam. 
Hiện nơi đây còn lưu giữ sắc phong của vua Duy 
Tân cho 108 vị này. 

- Lễ khai kinh 
- Lễ yết Quan Thánh, cáo tiền hiền 

- Lễ ra mắt Ông – 04 hội quán người hoa ở 
Phan Thiết: hội quán Phước Kiến, hội quán Quảng 
Đông, hội quán Triều Châu, hội quán Hải Nam và 
đoàn Thanh Long (thuộc Quan Đế miếu), đoàn cổ 
nhạc Triều Châu làm lễ ra mắt tại Quan Đế miếu. 

- Lễ chiêu vong linh tiền hiền. Thực hiện tại 
nghĩa trang Triều Châu. 

- Lễ phóng đăng – thả đèn trên biển. 

- Lễ phóng sinh – thả chim. 
- Cúng ngọ. 

- Cúng thí thực – nghi thức này được thực 
hiện khá công phu. Ban tổ chức chuẩn bị sẵn 
những cộ lễ vật (do các đơn vị, tập thể hay cá 
nhân tự nguyện dâng cúng). Lễ phẩm thường là 
bánh, gạo, muối (được bọc trong những túi vải 
màu vàng, đỏ…), thuốc lá,… Lễ vật trên mỗi cộ 
được sắp xếp chồng lên nhau theo hình nón, cao, 
trên cùng là lá cờ đỏ hoặc vàng ghi tên người hay 
tổ chức dâng cúng. Tất cả đặt trên giàn cao trước 
sân Quan Đế miếu. Nghi thức cúng được các vị sư 
và những phụ lễ thực hiện, không có sự tham dự 
của bá tánh (tất cả bị chặn lại bên ngoài cổng 
Quan Đế miếu). Kết thúc nghi thức cúng, cổng 
chính được mở và người dân tràn vào tranh nhau 
giành lễ phẩm với quan niệm sẽ nhận được phước 
lành, sức khỏe, sự may mắn… Do vậy, nghi thức 
này thường được gọi là xô cộ. 

- Thả thuyền – một chiếc thuyền (mô hình) trên 
có hình nhân (người), bánh, hoa, quả… được làm 

từ trước khi lễ hội diễn ra, đặt trên bệ cao trong 
Quan Đế miếu. Sau hai ngày trải qua nhiều nghi 
lễ, cuối ngày thứ hai của lễ hội chiếc thuyền này 
được thả trên biển. Đây là nghi thức nhằm gợi nhớ 
hành trình vượt biển sang Việt Nam sinh sống của 
các bậc tiền nhân thuở xưa. Trong những chuyến 
vượt biển đầy hiểm nguy đó, nhiều người đã 
không đến được nơi muốn đến mà vùi mình giữa 
đại dương bởi sóng to gió lớn. Do đó, nghi thức 
thả thuyền trên biển với nhiều lễ phẩm còn mang ý 
nghĩa về mặt tâm linh – cúng vong linh những 
người đã bỏ mình giữa biển khơi. 

Hai ngày đầu của lễ hội, các nghi thức chủ yếu 
diễn ra tại miếu Quan Đế (chùa Ông, phường Đức 
Nghĩa, thành phố Phan Thiết) và một vài địa điểm 
có liên quan khác. Đây cũng là hai ngày mà tại 
Quan Đế miếu khá nhiều đoàn nghệ thuật của 
người Hoa và dân chúng ở Phan Thiết cũng như 
từ các địa phương khác về biểu diễn, hành lễ và 
chiêm bái. Nghi thức được người dân chờ đợi nhất 
là nghinh Ông, bắt đầu diễn ra từ mờ sáng ngày 
thứ ba – ngày cuối và cũng là nghi thức cuối cùng 
của lễ hội. Nghinh Ông là nghi thức rước linh vị 
Ông sau nhiều nghi thức cúng tế tại cơ sở thờ tự 
đi qua các khu vực có đông đồng bào Hoa sinh 
sống, kinh doanh, sản xuất. Do vậy, người Hoa 
cũng gọi là Ông xuất du, Ông xuất giá hay Ông du 
hành. 

Từ 04 giờ sáng, đã có đông đảo người dân tại 
chỗ cùng khách thập phương tập trung tại Quan 
Đế miếu để tham dự nghi thức nghinh Ông. Đúng 
giờ, đoàn nghinh xuất phát từ Quan Đế miếu. Đó 
là một đoàn rước gồm nhiều bộ phận hợp thành, 
mà chỉ riêng các hội đoàn người Hoa ở Phan Thiết 
đã có: đoàn Quan Đế miếu (dẫn đầu, khóa đuôi 
với ngai và kiệu Ông và các nhân vật được phối tự 
tại chùa Ông, như: kiệu Bà Chúa Sanh; kiệu Thiên 
Hậu Thánh Mẫu; ngai Phước Đức Chánh Thần; 
ngai Quan Bình, Châu Xương…) cùng đoàn Thanh 
Long (đoàn múa rồng); đoàn hội quán Phước Kiến; 
đoàn hội quán Quảng Đông; đoàn hội quán Triều 
Châu; đoàn hội quán Hải Nam. Ngoài những ngai, 
kiệu, hương án sơn son thếp vàng với nhang, đèn, 
hoa, quả còn có rất nhiều banderol, đại kỳ (cờ 
lớn), tiểu kỳ (cờ nhỏ), lọng, kiệu hoa, bát bửu, đào 
tiên, đỉnh vàng; các nhóm múa, thiếu nữ gánh hoa; 
các đội hóa trang: thầy trò Đường Tăng, Bao Công 
tại công đường cùng tướng lĩnh, quân lính… Tất 
cả hợp thành một đoàn nghinh gần ngàn người với 
nhiều màu sắc rực rỡ hòa trong âm thanh sôi động 
của các loại nhạc cụ truyền thống dân tộc, tiếng 
trống múa lân, múa rồng cùng sự náo nhiệt của 
hàng ngàn người dự khán hai bên đường. 

Thường thì ngai và kiệu Ông sẽ đi cuối đoàn 
nghinh. Trong suy nghĩ của nhiều người thì đó là 
ngai, kiệu của ông và hiển nhiên nhân vật du hành 
chính là Quan Công. Tuy nhiên, thực tế không hẳn 
vậy. Tại Quan Đế miếu có sự phối tự hai người 
anh em kết nghĩa của Quan Công là Lưu Bị và 
Trương Phi, cả ba đều được gọi là Ông. Mỗi kỳ hội 
lễ (2 năm một lần), ban tổ chức sẽ tiến hành nghi 
thức “xin keo” để biết vị nào trong ba vị sẽ xuất du. 
Với cư dân địa phương, không phải ai cũng biết rõ 
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tên họ của ba vị này, nhất là hai người anh em kết 
nghĩa của Quan Công, nên thường thì họ phân 
biệt qua sắc diện (màu của khuôn mặt): ông mặt 
trắng (Lưu Bị), ông mặt đỏ (Quan Công) và ông 
mặt đen (Trương Phi). Nhiều người rất quan tâm 
đến việc ông nào sẽ xuất hành. Vì theo quan niệm 
thì tính cách của vị xuất hành sẽ có ảnh hưởng 
nhất định đến công việc và cả thời tiết, khí hậu… 
trong năm. Với sắc diện trắng, tính khí ôn hòa, Lưu 
Bị xuất hành được cho là rất thuận lợi; sắc mặt đỏ 
của võ tướng Quan Công là điềm báo của cái 
nóng, nhưng nếu Ông xuất du thì sự thuận lợi 
được xếp ở vị trí thứ hai (sau Lưu Bị); phần dữ 
dằn, tính tình được cho là “nóng như lửa”, nếu 
xuất hành sẽ là điềm báo của sự nóng bức, nhiều 
khó khăn, trở ngại. 

Từ rất sớm, nhiều gia chủ ở hai bên đường 
đoàn nghinh đi qua đã bày hương án ngay cửa ra 
vào hoặc trước hiên, sân nhà với đèn, hoa, lễ 
phẩm để kịp nghinh đón Ông – đón rước sự may 
mắn, thành đạt vào nhà. Tốc độ đoàn nghinh nhìn 
chung chậm, có khi dừng lại khá lâu trên đường 
phố hoặc một nhà nào đó để người dân lễ bái và 
các đội nghệ thuật, múa lân, múa rồng… biểu diễn 
chúc phúc. Lộ trình đoàn nghinh được tính toán 
khá chặt chẽ, nhất thiết phải đi qua cả 04 hội quán 
của 04 nhóm người Hoa và tại đây (hội quán), là 
những địa điểm đoàn nghinh dừng lại lâu nhất. Lúc 
này, trong sân hội quán, tất cả các đội nghệ thuật 
tham gia đoàn nghinh không ngừng biểu diễn. 
Khoảng 12 giờ trưa, đoàn nghinh về đến Quan Đế 
miếu (địa điểm xuất phát), kết thúc cuộc du hành 
của Ông, đồng nghĩa với việc kết thúc ba ngày lễ 
hội. 

Có thể nhận thấy lễ hội nghinh Ông là sự hòa 
quyện giữa tín ngưỡng dân gian với tư tưởng Phật 
giáo khá đậm nét. Tháng 7 âm lịch – thời gian tổ 
chức lễ hội cũng là mùa báo hiếu – từ sự tích Mục 
Kền Liên cứu mẹ của Phật giáo. Tất cả các lễ 
phẩm dâng cúng đều sử dụng thức chay, hương, 
đèn, các loại hoa, quả cùng các nghi thức tụng 
niệm. Dù các nhân vật được thờ tự chính ở Quan 
Đế miếu không phải là Phật hay Bồ Tát, nhưng 
nhiều lễ thức diễn ra tại đây: lễ khai kinh, lễ phóng 
sinh, cúng ngọ, cúng thí thực (xô cộ)… được thực 
hiện theo nghi thức của Phật giáo và do các vị sư 
chủ trì. Nghi thức “xô cộ” mang dáng dấp nghi 
thức cúng “cô hồn” trong dân gian vào tháng 7 âm 
lịch. 

Nét độc đáo của lễ hội nghinh Ông chính là lễ 
và hội hòa quyện vào nhau, trong lễ có hội và 
trong hội có lễ. Mỗi nghi thức đều diễn ra hết sức 
long trọng, nhưng người dự khán không cảm thấy 
rập khuôn, nhàm chán, bởi xen vào đó là những 
hình thức biểu diễn của các đội nhạc, các điệu 
múa truyền thống dân tộc, múa lân – sư – rồng – 
hẩu, các hình thức hóa trang… do các hội quán, 
các đơn vị nghệ thuật thực hiện khi đến Quan Đế 
miếu làm lễ ra mắt Ông và trong quá trình nghinh 
Ông. Nói cách khác, cả phần lễ và hội trong lễ hội 
nghinh Ông đều gắn với các loại hình nghệ thuật 
truyền thống của đồng bào Hoa. Đay chính là yếu 

tố tạo nên nét riêng, sự hấp dẫn của lễ hội. Chính 
vì vậy, đến với lễ hội nghinh Ông không chỉ có 
người Hoa ở Phan Thiết, Bình Thuận mà còn có 
khá đông người Hoa từ các địa phương khác và 
người Việt. Trên các đường phố mà đoàn nghinh 
đi qua, hàng ngàn người chen chúc hai bên đường 
để được thưởng thức những hình thức biểu diễn 
nghệ thuật truyền thống. Các đội nghệ thuật vừa đi 
vừa biểu diễn trên đường phố theo những bài bản 
đã tập. Chính điều đó vừa tạo nên không khí vui 
vẻ, thoải mái, được biểu diễn và được thưởng 
thức nghệ thuật một cách tự nhiên đối với thành 
viên tham gia đoàn nghinh và người dự khán theo 
nghĩa hội, vừa đảm bảo nét trang nghiêm cần có 
của lễ trong nghi thức nghinh Ông. 

Trong đời sống hiện đại, lễ hội nghinh Ông là 
một hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, thể 
hiện sâu sắc những giá trị văn hóa tộc người và sự 
giao lưu tiếp biến văn hóa. Có thể nói, đây là một 
trong những lễ hội ở Việt Nam. Không chỉ thỏa 
mãn nhu cầu tâm linh của một bộ phận cư dân, mà 
còn là hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần với ý 
nghĩa bao trùm là cầu cho “quốc thái dân an, mưa 
thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh”. Yếu tố đặc 
biệt của lễ hội là nó tổng hợp hầu hết các loại hình 
nghệ thuật truyền thống mà cộng đồng cư dân 
Hoa ở Phan Thiết – Bình Thuận và ở nhiều địa 
phương lân cận còn lưu giữ và lễ hội chính là dịp 
để họ phô diễn. Chính vì vậy, nó đã tạo nên nét 
độc đáo riêng của lễ hội, góp phần làm phong phú 
nền văn hóa đa tộc người ở Việt Nam nói chung, ở 
Phan Thiết – Bình Thuận nói riêng. 

Khoảng 3 thế kỷ sinh sống ở Bình Thuận, 
Phan Thiết nói riêng là khoảng thời gian người 
Hoa hòa nhập vào cộng đồng các dân tộc anh em. 
Vốn văn hóa riêng của mỗi dân tộc theo thời gian 
đã được bổ sung nhiều yếu tố mới, sinh ra từ quá 
trình chinh phục, thích ứng với môi trường sống 
của vùng đất mới và sự giao thoa tiếp biến văn 
hóa với các cộng đồng dân cư trong khu vực cư 
trú. Tín ngưỡng Quan Công, tập tục  – lễ hội 
nghinh Ông ngày nay không còn bó hẹp trong 
cộng đồng cư dân Hoa mà có sự tham gia của 
đông đảo người dân thuộc nhiều thành phần dân 
tộc ở thành phố Phan Thiết – và tỉnh Bình Thuận 
và nhiều địa phương khác. 

1. Ngô Đức Thịnh (2001), Tín ngưỡng và văn 
hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, Nxb. Khoa học Xã hội: 
378. 

2. Ngô Đức Thịnh (2001), Tín ngưỡn và văn 
hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, Nxh. Khoa học Xã hội: 
379 

3. Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở 
Trung ương (2011), Tổng điều tra dân số và nhà ở 
Việt Nam năm 2009: kết quả toàn bộ, Nxb. Thống 
kê: 195. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Địa chí 
Bình Thuận: 121 

Nguyễn Đệ - Văn hóa và nguồn lực.- 2014.- 
Số 1.- Tr. 50 
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LỄ HỘI KA-TÊ NĂM 2014 CỦA ĐỒNG BÀO CHĂM Ở BÌNH THUẬN 

 

rong hai ngày 22 và 23-10, tại Tháp Pô Sha Inư, 
TP Phan Thiết (Bình Thuận), Lễ hội Ka-tê năm 

2014 của đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn tỉnh 
Bình Thuận được tổ chức theo phong tục truyền 
thống của dân tộc mình. 

Lễ hội Ka-tê mang ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, 
ông bà, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội 
thu; cầu mong cho sự hòa hợp lứa đôi, sự sinh sôi 
nảy nở của con người và vạn vật. Lễ hội được phục 
dựng với đầy đủ các nghi thức và các giá trị văn hóa 
dân gian truyền thống đặc sắc vốn có trong lịch sử. 

 

Lễ hội Ka-tê tại di dích tháp Pô Sha Inư gồm hai 
phần. Phần Lễ, được tổ chức theo đúng phong tục 
truyền thống với các nghi thức như: các chức sắc tôn 

giáo Bà-la-môn, Bà-ni thực hiện cúng Lễ Cầu an tại 
Tháp chính; thỉnh và rước Y trang nữ Thần Pô Sah 
Inư lên tháp chính; Lễ tắm bệ thờ Linga – Yoni; lễ 
mặc trang phục, Đại lễ Ka-tê trước tháp chính. Gắn 
kết với phần Lễ, phần Hội được bổ sung nhiều hoạt 
động phong phú, mang đậm nét văn hóa dân tộc 
Chăm. 

Điểm nhấn của phần Hội là các hoạt động văn 
nghệ, trò chơi dân gian, như: thi trưng bày, trang trí lễ 
vật trên Thôn La và Cổ bồng để dâng cúng nữ Thần 
Pô Sha Inư; thi trình diễn nghề truyền thống của dân 
tộc Chăm: Dệt thổ cẩm, gốm truyền thống, làm bánh 
gừng… trình diễn nhạc cụ truyền thống, cách diễn 
xướng và các điệu múa mang đậm chất dân gian 
nguyên vị. Khác với những năm trước, năm nay, du 
khách sẽ được tham gia các trò chơi: đánh trống Ghi-
năng, thổi kèn Saranai, mặc trang phục truyền thống 
Chăm, đặc biệt là trò chơi “Đội nước vượt chướng 
ngại vật”, một loại hình trò chơi dân gian đã gắn bó 
trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của cộng đồng 
người Chăm. 

Lễ hội Ka-tê của đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-
môn được bắt đầu từ đền, tháp rồi sau đó đến làng, 
từng gia đình và được tổ chức trong suốt tháng Bảy 
Chăm lịch. Lễ hội mang đậm yếu tố tâm linh, tín 
ngưỡng của đồng bào Chăm, đồng thời qua đó góp 
phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần 
của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. 

Trong dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh Bình Thuận, các ban, ngành, đoàn thể đã đi 
thăm, chúc Tết, tặng quà đồng bào Chăm theo đạo 
Bà-la-môn ở các địa phương trong tỉnh. 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 2014 
(ngày 23 tháng 10) 

Các báo cùng đưa tin: Tin tức Số 254

_________________________________________ 

ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY THÍM Ở BÌNH THUẬN 
gày 7/10 (nhằm ngày 14/9 Âm lịch), hàng nghìn 
khách tham quan du lịch và người dân địa 

phương đã tập trung về khu di tích văn hóa Dinh 
Thầy Thím ở xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình 
Thuận để hành hương và tham dự Lễ hội văn hóa du 
lịch Dinh Thầy Thím La Gi năm 2014. 

Đây là một lễ hội được tỉnh Bình Thuận chọn là 
một trong năm lễ hội trọng điểm để phát triển du lịch 
của tỉnh. 

Với chủ đề “Trăng Thu xứ biển,” lễ hội năm nay 
được tổ chức độc đáo với nhiều nội dung mới lạ 
nhằm gìn giữ lễ hội dân gian đậm đà bản sắc dân tộc 
gắn với quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch Bình 
Thuận. 

Phần lễ mang dấu ấn văn hóa truyền thống đặc 
sắc được tái hiện qua những lễ nghi như lễ nghinh 

thần, lễ nhập điện an vị, thỉnh thực, giỗ Tiền Hiền và 
cúng binh gia…  

 
Biểu diễn Lân-Sư-Rồng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN) 

T

N 
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Qua các nghi lễ, khách hành hương có thể cảm 
nhận một cách rõ nhất những giá trị tích cực về 
truyền thống nhân văn, giá trị tâm linh. Bên cạnh đó, 
diễn ra liên tục từ ngày 6-8/10, phần hội năm nay 
được mở rộng hơn với nhiều hoạt động đa dạng và 
hấp dẫn mang phong vị vùng biển và tạo được ấn 
tượng về lễ hội trong lòng du khách như khiêng thúng 
ra khơi, hội thi gánh cá, đan lưới, thi cộ bánh, đấu cờ 
người, kéo co… 

Du khách đến với lễ hội Dinh Thầy Thím được 
hòa mình vào những trò chơi dân gian hấp dẫn. Khu 
di tích không chỉ hấp dẫn bởi khung cảnh thiên nhiên 
núi rừng, mà còn có sức cuốn hút, mời gọi du khách 
bởi bãi cát dài, biển xanh, thưởng thức hương vị 
biển… 

Theo Ban tổ chức, nhiều người dân và du khách 
thập phương đã bắt đầu đổ về Dinh gần một tuần 

trước để hành hương, cúng bái. Lễ hội văn hóa du 
lịch dinh Thầy Thím không đơn thuần là lễ hội văn 
hóa dân gian truyền thống, mà còn mang ý nghĩa lịch 
sử văn hóa, ghi khắc công đức của các bậc tiền nhân 
khoảng hơn 130 năm qua. 

Lễ hội về sự tích Thầy Thím là tài sản vô giá của 
nhân dân làng Tam Tân, thị xã La Gi nói riêng và 
Bình Thuận nói chung. Mỗi năm Lễ hội dinh Thầy 
Thím cùng với thắng cảnh Ngảnh Tam Tân thu hút 
khoảng 300.000 lượt khách đến viếng, dâng hương 
tại Dinh và kết hợp tham quan, nghỉ ngơi tại thị xã La 
Gi. 

Hồng Hiếu // http://www.vietnamplus.vn/ .- 2014 
(ngày 7 tháng 10) 

Các báo cùng đưa tin: Văn hóa Số 122 

_________________________________________ 

BIA ĐÁ CỔ CÓ NIÊN ĐẠI 1304 NĂM, NẶNG 1,5 TẤN Ở BÌNH THUẬN 
 bia ký bằng đá có khắc nhiều chữ Phạn cổ, nặng 
khoảng 1,5 tấn. 

Gần 2 năm nay, các đợt khai quật khảo cổ đã được 
Trung tâm khảo cổ học thuộc Viện khoa học xã hội vùng 
Nam bộ và Bảo tàng Bình Thuận liên tiếp làm phát lộ 
nhiều phế tích và hiện vật quan trọng, mang lại những 
hiểu biết mới về một nhóm đền tháp thuộc loại cổ nhất 
của nghệ thuật Chăm trong khu vực Nam trung bộ, khác 
với những gì lâu nay chúng ta thấy trên mặt đất. 

 

Chữ Phạn cổ khắc trên bia kí tháp Po Dam 

Trước hết là đã làm xuất lộ một phần thân và toàn 
bộ đế tháp của 2 tháp thuộc nhóm phía Bắc cùng một 
mảng tường bao bị đổ sụp và đè lên 2 tháp. Cạnh đó là 
hàng ngàn mảnh ngói cổ có hình thù lạ. Ở một vài hố 
khai quật để tìm cốt nền của nhóm tháp Nam cũng đã 
làm phát lộ nhiều hiện vật lạ, đó là bộ bàn nghiền bằng 
đá và những hiện vật thuộc về lễ hội xưa của người 
Chăm. Các hố đào khác ở đây làm xuất lộ một phần 
chân đế của các tháp cổ hướng Nam, đó là phế tích của 
2 đế tháp. Cả 2 tháp này đều nằm trước tháp B về 
hướng Nam, hàng trăm năm nay đã bị sụp đổ và bị vùi 
lấp không ai biết, trong đó có một tháp có đế dài tới 
16,3m và chiều rộng là 6,95m. Trong khi tất cả các tháp 
Chăm khác ở Bình Thuận cũng như ở miền Trung đa 
phần đều có hình vuông hoặc gần vuông và khi đa phần 
các tháp Chămpa cổ có một cửa chính trổ về hướng 
Đông thì ở đây tháp có 2 cửa, một trổ về hướng Bắc và 
cửa còn lại trổ về hướng Nam. 

Như vậy tất cả các tài liệu nghiên cứu từ trước đến 
nay, kể cả tài liệu của người Pháp từ đầu thế kỷ XX đều 

chỉ nói ở nhóm đền tháp Po Dam có 6 tháp, thì sau khi 
khai quật xong nhóm đền tháp Po Dam có tất cả 8 tháp. 
Cuộc khai quật cũng đã khai mở toàn bộ vách núi phía 
đông của dãy núi ông Xiêm, nơi nhóm tháp Po Dam tọa 
lạc. Sau khi bóc hết toàn bộ các lớp đất đá vùi lấp đã lộ 
ra chân núi với nhiều dấu vết phá núi để xây tháp của 
người Chăm xưa. Đây là một kỳ công lớn với biết bao 
sức người, sức của để phá núi tạo mặt bằng xây tháp. 
Với chiều dài hơn 50m, chiều rộng từ 2 - 6m, chiều cao 
gần 3m toàn là đá núi. Khai mở đoạn tường này các nhà 
khảo cổ còn làm phát lộ nhiều tảng đá lớn để nguyên tại 
chỗ và xung quanh có nhiều bệ gạch nhỏ. Những nơi 
này xưa kia có thể là nơi trưng bày và thờ các tượng 
thần. 

Đặc biệt quan trọng là trong đợt này các nhà khoa 
học còn phát hiện 1 bia ký bằng đá tại chỗ có khắc nhiều 
chữ Phạn cổ, nặng khoảng 1,5 tấn. Theo bản dịch của 
các nhà khoa học thì bia đá cổ này được ghi niên đại là 
năm 710 AD (sau công nguyên, tức đầu thế kỷ thứ VIII). 
Như vậy tính từ khi có tấm bia này đến nay đã có 1304 
năm. Đây là một bằng chứng đầy sức thuyết phục để 
khẳng định về niên đại tuyệt đối của nhóm đền tháp này 
(còn sớm hơn cả một số tháp ở thánh địa Mỹ Sơn, 
Quảng Nam) đồng thời đây cũng là bằng chứng để bác 
bỏ những suy đoán lâu nay của một số nhà nghiên cứu 
khi cho rằng các nhóm đền tháp Chăm ở Bình Thuận có 
niên đại muộn hơn so với tháp Chăm ở các tỉnh miền 
Trung. 

Các phế tích mới phát lộ trước hết chứng minh 
nhóm đền tháp Po Dam là một tổng thể khá qui mô và 
bề thế. Không chỉ là một tổng thể lớn, các di tích ở đây 
đã có một vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của 
người Chăm. Hàng năm, người Chăm ở xã Phú Lạc và 
các nơi khác về đây cúng tế và thực hiện các lễ nghi, lễ 
hội. PGS-TS Bùi Chí Hoàng, Phó viện trưởng Viện Khoa 
học xã hội vùng Nam bộ, người chủ trì cuộc khai quật 
trong hội thảo khoa học tại hiện trường cho biết thêm: 
“Kết quả cuộc khai quật thành công ngoài ý tưởng của 
nhận thức ban đầu về nhóm đền tháp này, ngoài các 
kiến trúc cổ mới phát hiện, thì những hiện vật được tìm 
thấy rất có ý nghĩa về một nền văn hóa lớn đã qua trong 
quá khứ, mở ra cách đánh giá, nhìn nhận về lịch sử và 
kiến trúc của tháp Po Dam”. 

Nguyễn Xuân Lý // http://infonet.vn/ .- 2014 
(ngày 2 tháng 12) 

1
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

2.211 HỘ NGHÈO ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN NƯỚC SINH HOẠT 
ĐND tỉnh  Bình Thuận vừa có công văn đề 
nghị của UBND tỉnh về sử dụng nguồn dự 

phòng ngân sách tỉnh năm 2014 với số tiền gần 
295 triệu đồng, để  hỗ trợ  cho 2.211 hộ dân 2 xã 
 Hàm Cần, Tân Lập (huyện Hàm Thuận Nam) bị 
thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn gay gắt từ tháng 
2 đến tháng 5-2014 vừa qua.   

Các đối tượng được hỗ trợ thuộc diện hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ  chính sách và hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số với mức hỗ trợ 40 lít nước/ 
người/ngày và giá nước hỗ trợ 60.000 đồng/m3. 
Trong đó xã Hàm Cần có 1.886 hộ, thời gian hỗ 
trợ 60 ngày, số tiền là 271.584.000 đồng;  xã Tân 
Lập có 325 người với thời gian hỗ trợ 30 ngày, với 
số tiền là  23.400.000 đồng. 

Hà Lê // http://daidoanket.vn/ .- 2014 
(ngày 29 tháng 11) 

_________________________________________ 

CA MỔ MẠO HIỂM ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT ĐẢO CỦA VỊ BÁC SĨ DÂN YÊU 

ấy bàn sinh làm bàn mổ, dụng cụ phẫu thuật 
hấp trên bếp dầu thô sơ, dưới ánh đèn măng 

xông, bác sĩ Lĩnh thực hiện ca cắt ruột thừa đầu 
tiên trên đảo Phú Quý.  

Bác sĩ Bùi Đình Lĩnh gắn bó với Trung tâm 
Quân dân y Phú Quý (nay là Bệnh viện Quân dân 
y Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) từ năm 1987. Nơi đây 
đã trở thành là ngôi nhà thứ hai thân thiết đối với 
ông. Một ngày của bác sĩ bắt đầu với việc đi thăm 
từng bệnh nhân, hỏi han triệu chứng, động viên, 
thăm khám dù có bận bịu với cương vị quản lý đến 
đâu chăng nữa. Ở mỗi nơi ông đến, bệnh nhân 
cười tươi, chào hỏi thân tình như gặp một người 
thân trong nhà. 

 
Bác sĩ Lĩnh thăm khám sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: Khánh Ly. 

Tốt nghiệp trường Y tỉnh Thái Bình năm 1986, 
bác sĩ Lĩnh vào Thuận Hải (nay tách thành hai tỉnh 
Bình Thuận và Ninh Thuận) tìm cơ hội làm việc. 
Thời điểm sau đổi mới nhiều khó khăn, có một đợt 
tăng cường cán bộ ra huyện đảo Phú Quý công 
tác, bác sĩ Lĩnh xung phong đi. “Lúc đấy tự nguyện 
ra đảo với tất cả sự say mê muốn dấn thân của 
tuổi trẻ, tôi cũng chẳng hình dung ra điều kiện 
thiếu thốn tới mức ấy”, bác sĩ nhớ lại. 

Huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) những năm 
ấy cái gì cũng thiếu. Đường sá trên đảo chưa có, 
bốn bề toàn cát trắng. Hai năm ăn uống kham khổ 
do thức ăn trên đảo khan hiếm, bác sĩ Lĩnh sụt cân 
từ 56 kg xuống còn 47 kg. 

Trong trí nhớ của ông, bệnh viện Phú Quý 
ngày ấy không có gì hơn một bệnh xá xã bây giờ. 
Khu đất rộng hoang sơ với ngôi nhà cấp 4 rộng 
300 m2, trong đó một dãy dành cho công tác điều 
trị bệnh nhân, một nơi làm chỗ ở cho y bác sĩ, 
nhân viên. Máy móc chẳng có gì ngoài những thứ 
rất căn bản như ống nghe, nhiệt kế, dụng cụ khám 
tai, mũi, họng. Những ca bệnh nặng phải chuyển 
bằng tàu thuyền vào thành phố Phan Thiết để 
chạy chữa, cấp cứu. Khoảng cách từ đảo vào đất 
liền 56 hải lý là mất cả ngày tàu lênh đênh trên 
biển. Vô đến bờ, nhiều lúc bệnh tình bệnh nhân 
chẳng thể cứu chữa được nữa. 

Trên đảo có hai mùa gió là mùa bấc và mùa 
gió nam. Mùa gió bấc là đợt cao điểm của các 
bệnh đường hô hấp. Mùa gió nam kéo dài từ tháng 
chạp đến ra giêng, là mùa bội thu cá tôm nhưng 
đồng thời ngư dân dễ mắc các bệnh đường tiêu 
hóa như đại tràng, ruột thừa… Nguy cơ bùng phát 
thành dịch rất cao. 

Để phòng ngừa bệnh, khi ấy bác sĩ Lĩnh cùng 
nhân viên trung tâm xuống từng hộ ngư dân tuyên 
truyền người dân ăn chín, uống sôi. Việc gõ cửa 
từng nhà dân bước đầu có hiệu quả, nhiều người 
dân đã ý thức trong giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức 
khỏe hơn. Tuy nhiên trang thiết bị trên đảo vẫn 
chưa đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật tại chỗ 
điều trị bệnh cho bà con. “Nếu trên đảo không thể 
phẫu thuật, bệnh nhân chuyển viện xa thiệt mạng, 
vậy bác sĩ trên đảo còn có bao nhiêu ý nghĩa?”. 
 Suy nghĩ ấy làm bác sĩ Lĩnh không yên, ông quyết 
liều một phen với những ca bệnh nặng. 

Bà Thanh Xuân, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ 
huyện Phú Quý kể lại, bà con trên đảo ngày trước 
không tin đau ruột thừa thì có thể mổ và chữa khỏi 
bằng phẫu thuật. Ngư dân đi biển đánh bắt xa bờ 
về có khi chết ngay trên ghe vì đau ruột thừa. Họ 
bảo đó là “bị cò mồi bắt” và thuê thầy về cúng, 
càng cúng bệnh tình càng nặng. Điện trên đảo lúc 
ấy chưa có, phải dùng đèn măng xông. Cán bộ, 
nhân viên cũng chưa có kinh nghiệm với ca phẫu 
thuật nào. Cộng dồn tất cả những thách thức đó, 

H
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bác sĩ Lĩnh thực hiện ca mổ đầu tiên vào năm 
1987. 

Năm đó, một phụ nữ từ xã Long Hải được 
chuyển đến viện trong tình trạng đau bụng quằn 
quại đã mấy ngày liền, đã mấy ngày lập đàn cúng 
mà không thuyên giảm. Thời điểm đó gió bấc 
mạnh cấp 6 nên không thuyền gỗ nào dám mạo 
hiểm đưa bệnh nhân vào đất liền. Bác sĩ Lĩnh 
quyết định mổ tại chỗ cho bệnh nhân. 

Đèn măng xông được huy động, bàn mổ cũng 
là bàn sinh duy nhất trong bệnh viện bấy giờ. Bác 
sĩ Lĩnh vừa là bác sĩ phẫu thuật vừa tự tay chuẩn 
bị bàn mổ, hấp dụng cụ. Dụng cụ mổ được hấp thô 
sơ trong một bếp dầu. 

Trên đảo lúc ấy chưa có y bác sĩ nào có kinh 
nghiệm cho việc phẫu thuật. Bác sĩ Lĩnh hướng 
dẫn tỉ mỉ cho những nhân viên y tế tham gia ê kíp 
mổ từng bước nhỏ của quá trình phẫu thuật, gây 
mê. Thuốc thang, vật dụng thiếu thốn nên ông 
chọn biện pháp gây mê tĩnh mạch. Ca mổ thành 
công. Người phụ nữ được cứu sống trong gang 
tấc. Đó cũng là lúc bác sĩ Lĩnh làm bà con ngư dân 
trên đảo tin rằng ruột thừa có thể chữa trị được 
bằng phẫu thuật.  

“Hữu xạ tự nhiên hương”, ngày càng nhiều 
người bệnh tìm đến bác sĩ để mổ ổ bụng thay vì 
lập đàn, tìm thầy giải bệnh. Có những ngư dân 
lênh đênh trên biển đánh bắt trở bệnh đột ngột, 
chịu đau cả tuần lễ để về đảo, lên bàn mổ và được 
cứu sống. “Nhiều hôm tôi thức mổ tới nửa đêm. 
Mùa gió chướng, bệnh hô hấp bùng phát, khám tới 
6-7h tối là thường, còn bệnh nhân chờ là còn 
khám. Đó là quãng thời gian hăng say với nghề, 
chẳng biết mệt mỏi là gì”, vị bác sĩ kể. 

Hết 3 năm sinh sống và làm việc trên đảo, bác 
sĩ Lĩnh định xin về đất liền để tiện chăm sóc cho 
gia đình có cha mẹ già, vợ và hai con nhỏ vẫn 
đang ở Thái Bình. 

Sở Y tế đã duyệt quyết định cho bác sĩ Lĩnh về 
đất liền. Thế nhưng quyết định ấy chẳng có sức 
nặng bằng bức tâm thư dài hơn 10 trang giấy kẻ 
ngang chật ken chữ ký của người dân được gửi từ 
đảo Phú Quý để xin ông ở lại với dân. Vị bác sĩ 
chia sẻ: “Ngày đầu đặt chân lên đảo, tôi nghĩ chỉ 
làm 3 năm rồi về quê với gia đình, nhưng chính 
tình cảm của bà con ngư dân đã giữ tôi ở lại nơi 
đây gần hết cuộc đời”. 

Vừa chăm sóc sức khỏe cho hàng chục nghìn 
dân đảo Phú Quý, bác sĩ Bùi Đình Lĩnh tiếp tục 
học thêm và tốt nghiệp thạc sĩ ngành Y tế công 
cộng năm 2008. Cấp trên có ý định giữ ông lại làm 
công tác giảng dạy ở trường cao đẳng Y tế Bình 
Thuận. Ông cũng muốn thử sức với vai trò mới 
nhưng những bức tâm thư của dân đảo lại làm vị 
bác sĩ năm nay 57 tuổi mủi lòng. Ông lại tiếp tục 
cống hiến những năm tháng đời mình cho mảnh 
đất đầu sóng ngọn gió này. 

Những ngày giữa tháng 10, bác sĩ Lĩnh chân 
bước thoăn thoắt, háo hức giới thiệu những máy 
móc mới tinh vừa cập đảo. Những thiết bị này để 
trang bị cho bệnh viện khang trang 100 giường 
bệnh mà ông từng mơ ước cho người dân đảo. 
Giấc mơ này nay đã thành hiện thực. 

Khánh Ly // http://doisong.vnexpress.net/ .- 
2014 (ngày 21 tháng 10)

________________________________________ 

DỪNG TÌM KIẾM 'KHO BÁU' Ở NÚI TÀU 
ừ ngày mai (1/1/2015) sẽ ngừng việc thực hiện 
phương án thăm dò tài sản nghi bị chôn giấu 

tại núi Tàu, Bình Thuận. 

Trong cuộc họp giao ban báo chí tỉnh Bình 
Thuận vào chiều 30/12, ông Nguyễn Ngọc Hạnh – 
Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bình Thuận cho biết: hôm nay (31/12) là thời 
hạn cuối cùng thực hiện phương án thăm dò tài 
sản nghi bị chôn giấu tại núi Tàu thuộc xã Phước 
Thể, huyện Tuy Phong. 

Qua nhiều năm tiến hành thăm dò tài sản nghi 
bị chôn giấu tại núi Tàu, nhưng nhóm của ông 
Trần Văn Tiệp vẫn không tìm thấy kho báu nào 
như phỏng đoán. 

Sau khi được gia hạn 1 năm, kể từ ngày 
01/1/2014, bên thực hiện phương án thăm dò tài 
sản nghi bị chôn giấu tại núi Tàu đã liên hệ và hợp 
đồng với một số tổ chức, cá nhân có tư cách pháp 
nhân để triển khai phương án khảo sát, thăm dò. 

Tính đến nay, bên thực hiện phương án thăm 
dò đã tiến hành 7 đợt nổ mìn với 372 mũi khoan, 

tổng số lượng thuốc nổ là 1.889 kg với 610 m3 đất 
đá được lấy lên từ các hố nổ mìn. 

Trong suốt quá trình nổ mìn, Tổ giám sát hoạt 
động này của Ủy ban nhân tỉnh Bình Thuận nhận 
định: không có một dấu hiệu nào cho thấy có tài 
sản nghi bị chôn ở núi Tàu. 

Mặc dù các đơn vị được ông Trần Văn Tiệp 
thuê đào đất, khoan và nổ mìn theo phương pháp 
hiện đại nhưng không có hiệu quả. Do thời gian 
gia hạn đã hết nên việc thăm dò buộc phải chấm 
dứt. 

Ông Nguyễn Ngọc Hạnh – Phó giám đốc Sở 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận nói: 
“Một là phải chấm dứt các hoạt động ngay trên núi. 
Hai là tháo dỡ lán trại, chuyển toàn bộ máy móc, 
phương tiện, thiết bị ra khỏi núi Tàu trước 
31/1/2015. Thứ ba là phải san lấp lại những cái hố, 
những cái nơi mà trước đây có đào múc lên”. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 31 tháng 12) 

Các báo cùng đưa tin: Người lao động Số 6714

T
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MỘT TÀU NƯỚC NGOÀI CỨU CHÍN NGƯ DÂN TRÊN TÀU CÁ BÌNH 
THUẬN BỊ CHÌM 

gày 19-11, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai 
và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình 

Thuận cho biết, một tàu cá của ngư dân thị xã La 
Gi (Bình Thuận) đang hoạt động đánh bắt trên 
biển thì bị chìm, trên tàu có chín lao động đã được 
một tàu nước ngoài cứu vớt và đang trên đường 
hành trình về Singapore. 

Qua xác minh được biết, đó là tàu cá BTh 
96017 Ts, công suất 295 CV, hành nghề câu khơi, 
xuất bến cảng cá La Gi đi đánh bắt trên biển ngày 
3-10-2014. Trên tàu có chín lao động, thuyền 
trưởng là ông Nguyễn Xuân Châu, sinh năm 1980, 
trú tại thôn Hiệp Phú, xã Tân Tiến, thị xã La Gi 
(Bình Thuận) điều khiển. Chủ tàu này là ông 
Nguyễn Xuân Nghiêm, sinh năm 1946, trú tại thôn 
Hiệp Phú, xã Tân Tiến, thị xã La Gi 

Ông Nguyễn Xuân Nghiêm cho biết, lúc 23 giờ 
ngày 18-11-2014, ông nhận được thông tin từ số 

điện thoại 0437683050 cho biết tàu cá của ông bị 
chìm. Tàu chở container, quốc tịch GIBRALTAR, 
chủ tàu của CHLB Đức đang trong hành trình tới 
Singapore, đã phát hiện các lao động của tàu BTh 
96017 Ts bị nạn tại tọa độ 02o17’06" N – 
104o55'06"E lúc 18 giờ ngày 18-11-2014. Đến 18 
giờ 38 phút cùng ngày, tàu trên đã cứu vớt được 
chín lao động và đưa về cảng của Singapore. 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận đã 
gửi Công văn đề nghị Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại 
giao và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn liên hệ 
với nước bạn, có ý kiến can thiệp, hỗ trợ đưa các 
lao động trên tàu cá BTh 96017 Ts của tỉnh Bình 
Thuận bị chìm về lại địa phương, sớm đoàn tụ với 
gia đình. 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 
2014 (ngày 19 tháng 11) 

________________________________________ 

MƯA LỚN GÂY NGẬP LỤT TẠI NHIỀU NƠI Ở BÌNH THUẬN 
ưa lớn ở thượng nguồn các sông, kết hợp với 
lượng mưa tại chỗ và điều tiết xả tràn của 

một số hồ chứa nước đã gây ra lũ, làm ngập úng 
cục bộ 

Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt 
bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, mưa 
lớn kéo dài và việc điều tiết xả lũ của một số hồ 
chứa nước trong những ngày qua đã gây ngập 
úng tại nhiều địa phương trong tỉnh. 

 

Gần 1.500 ha diện tích sản xuất nông nghiệp ở 
Bình Thuận bị ngập úng trong những ngày qua 

Mưa lớn ở thượng nguồn các sông, kết hợp 
với lượng mưa tại chỗ và điều tiết xả tràn của một 
số hồ chứa nước ở huyện Hàm Thuận Bắc đã gây 
ra lũ, làm ngập úng cục bộ tại các xã: Hàm Thắng, 
Thuận Minh, Hàm Liêm, Hàm Phú và thị trấn Ma 
Lâm. Tổng diện tích bị ngập hơn 1.000 ha gồm: 
thanh long, lúa và rau màu. Đường giao thông 
nông thôn của xã Thuận Minh, bờ kênh Phú Sơn - 
Ku Kê và bờ đê kênh Hà Ra bị sạt lở ở nhiều 
đoạn. 

Còn tại huyện Đức Linh, mưa lớn cũng đã gây 
ngập úng cục bộ tại các xã Nam Chính, Đức 
Chính, Đức Tài và Đức Tín. Gần 400 ha lúa mới 
hơn 10 ngày tuổi và 30 ha diện tích nuôi trồng thủy 
sản bị ngập. Ước tổng tổng thiệt hại của cả hai 
huyện khoảng 1,5 tỷ. 

Theo ông Nguyễn Hùng Tân – Chánh Văn 
phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, các địa phương đã 
cử cán bộ xuống cơ sở kiểm tra tình hình ngập lụt, 
chỉ đạo khơi thông dòng chảy tiêu thoát nước; 
đồng thời vận động nhân dân tìm mọi biện pháp 
khắc phục, sớm ổn định sản xuất. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 11 tháng 10) 

_________________________________________ 

VINAMILK CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI BÌNH THUẬN 
hằm góp phần nâng cao nhận thức về quyền 
và trách nhiệm của người tiêu dùng trong nền 

kinh tế thị trường, Vinamilk tiếp tục phối hợp với 
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình 
Thuận tổ chức Hội thảo “Phổ biến Luật bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe 
cho người cao tuổi”. 

Tại chương trình, Vinamilk đã tổ chức đo loãng 
xương cho người cao tuổi. Việc đo loãng xương 
nhằm giúp người cao tuổi phát hiện và phòng 
ngừa loãng xương, để bổ sung kịp thời các sản 
phẩm dinh dưỡng đặc thù và các chế phẩm từ 
sữa; có chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập thể dục hợp 
lý… giúp cho người cao tuổi cải thiện tình trạng 
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sức khỏe, gia tăng tuổi thọ để sống lâu hơn với 
con cháu. 

Tại Hội thảo ở Bình Thuận, BS Chuyên khoa I 
Nguyễn Thị Ánh Vân - Phó Phòng Trung tâm Dinh 
dưỡng TP.Hồ Chí Minh đã chia sẻ thông tin “Dinh 
dưỡng hợp lý cho người cao tuổi”. 

Theo BS Ánh Vân, tính đến năm 2009, tỉ lệ 
dân số 60 tuổi trở lên trên Thế giới chỉ khoảng 
11%, nhưng đến năm 2050, tỉ lệ này sẽ tăng lên 
khoảng 22%. Đặc điểm của người cao tuổi là giảm 
hệ thống bảo vệ (chống gốc tự do), tổn thương 
màng tế bào, giảm hoạt động các men và nội tiết 
tố. Về vấn đề răng miệng có cơ nhai teo, cơ 

xương hàm teo, tuyến nước bọt teo, hoạt tính hóa 
học giảm dẫn đến ngại ăn.  

Cũng tại các Hội thảo, đại diện lãnh đạo của 
Vinamilk, đại diện Ngành hàng sữa nước, và đại 
diện Ngành hàng sữa bột đã giới thiệu đến người 
cao tuổi các thông tin về công ty và các sản phẩm 
dinh dưỡng đặc biệt cho người cao tuổi, sản phẩm 
Sữa Tiệt Trùng Flex không Lactoza. Hiện nay 
Vinamilk có nhiều sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt 
chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi.  

Minh Châu // http://nongnghiep.vn/ .- 2014 
(ngày 2 tháng 10)

_________________________________________ 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH ĐỒNG NAI TRAO TẶNG NHÀ Ở CHO HỘ 
NGHÈO THỊ XÃ LAGI 

ược sự tài trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng 
Nai, Hội CTĐ tỉnh Bình Thuận đã chuyển tiền để 
Ban vận động Quỹ vì người nghèo thị xã La Gi 

tiến hành xây dựng 2 căn nhà CTĐ cho 2 hộ dân, 1 
hộ ở xã Tân Tiến và 1 hộ ở xã Tân Phước- thị xã La 
Gi. 

 

Vào ngày 14/10/2014 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình 
Thuận cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai và đại 
diện Tổng công ty VMEP Đồng Nai là mạnh thường 
quân đã đến tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà, với 
sự chứng kiến của Đảng ủy, chính quyền và các ban 

ngành đoàn thể của 02 xã có đối tượng được hưởng 
lợi. 

2 hộ được nhận kinh phí hỗ trợ mỗi hộ là 30 triệu 
đồng để xây nhà là bà Hoàng Thị Diện, sinh năm 
1955, thường trú tại thôn Hiệp Phú, xã Tân Tiến là hộ 
nghèo có 2 mẹ con đều là người khuyết tật và hộ bà 
Hoàng Thị Chính, thường trú tại thôn Thanh Linh, xã 
Tân Phước, thị xã La Gi. Cùng với nguồn kinh phí tài 
trợ của Hội CTĐ thì chính quyền và các ban ngành 
đoàn thể địa phương đã vận động gia đình, người 
thân, bà con làng xóm hỗ trợ thêm kinh phí, công sức 
để xây dựng  02 căn nhà cấp 4 rất khang trang, sạch 
đep. 

Nhân dịp đến trao nhà Hội Chữ thập đỏ tỉnh 
Đồng Nai và các mạnh thường quân đã tặng 110 
suất quà cho các hộ nghèo xã Tân Phước, mỗi suất 
quà là 370.000 đồng, tri giá tiền quà là 40.700.000 đ. 

Tổng giá trị mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai 
hỗ trợ cho nhân dân nghèo tỉnh Bình Thuận trong đợt 
này là 100.700.000 đ. Thay mặt nhân dân Bình 
Thuận, Thường Trực Hội CTĐ Bình Thuận xin chân 
thành cảm ơn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai và các 
mạnh thường quân. 

Ngọc Thiên- Nhân đạo và đời sống.- Số 43 
(ngày 23 tháng 10).- Tr.5 

_________________________________________ 

TĂNG THÊM TÀU ĐI NHA TRANG, PHAN THIẾT DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 
gày 17.12, Cty Vận tải hành khách đường sắt 
Sài Gòn (KSG) cho biết, ngoài các đôi tàu 

khách chạy thường xuyên hằng ngày trên tuyến 
Sài Gòn - Phan Thiết (Bình Thuận), Sài Gòn - Nha 
Trang, Cty KSG sẽ tăng cường chạy thêm một số 
đôi tàu đáp ứng nhu cầu khách tăng cao trong dịp 
Tết Dương lịch 2015. Cụ thể, ngày 31.12.2014 
chạy thêm tàu SN4 từ Sài Gòn đi Nha Trang; ngày 
01, 02 và 03.01.2015 chạy thêm tàu SPT4 từ Sài 
Gòn đi Phan Thiết. Ngày 03.01.2014 chạy thêm 
tàu SN3 từ Nha Trang đi Sài Gòn; ngày 01, 03 và 
04.01.2015 chạy thêm tàu SPT3 từ Phan Thiết đi 
Sài Gòn. Khi nhu cầu vận chuyển hành khách 

tăng, Cty KSG sẽ tổ chức nối thêm toa xe, lập 
thêm tàu để phục vụ hành khách. Theo quy định 
của ngành đường sắt, hiện nay, tất cả hành khách 
mua vé có thời gian đi tàu từ ngày 01.01.2015 trở 
đi đều phải ghi tên và chứng minh nhân dân hoặc 
giấy tờ tuỳ thân có ảnh (được pháp luật công 
nhận) trên vé. Vé chỉ được coi là hợp lệ và có giá 
trị đi tàu khi các thông tin cá nhân phù hợp với 
thông tin ghi trên vé. Hành khách đi tàu không 
đúng đối tượng sẽ giải quyết như hành khách đi 
tàu không có vé hợp lệ.  

Trần Phan // http://laodong.com.vn/ .- 2014 
(ngày 17 tháng 12) 
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CHÍN THUYỀN VIÊN ĐƯỢC TÀU NƯỚC NGOÀI CỨU ĐÃ VỀ VIỆT NAM 
ơn 14 giờ 30 chiều 20-11, máy bay đưa chín 
thuyền viên của tàu BTh 96017 TS đã tới cảng 

hàng không Tân Sơn Nhất, TP.HCM. 

 
Các thuyền viên trong buổi bàn giao. Ảnh: TRÙNG KHÁNH 

Trước đó, ngày 3-11, ông Nguyễn Xuân Châu 
(thị xã La Gi, Bình Thuận) cùng tám thuyền viên 
trên tàu cá BTh 96017 TS gặp tai nạn vì tàu bị 
sóng đánh chìm trên biển. Mọi người phải bám vào 
các thùng rỗng, phao lưới trong tình trạng không 
đồ ăn và rất ít nước uống. Gần một ngày sau, tàu 
MARE BRITANNICUM (quốc tịch Gibraltar, chủ tàu 
quốc tịch Đức) khi đang di chuyển trên vùng biển 

cách Singapore khoảng 65 dặm đã phát hiện và 
cứu vớt được. Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng 
hải Việt Nam (Việt Nam MRCC) sau đó liên hệ và 
làm thủ tục đưa chín thuyền viên gặp nạn từ 
Singapore về nước. 

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, rất đông bạn bè, 
người thân và gia đình đã tới đón các thuyền viên. 
Đại diện Việt Nam MRCC cũng có mặt thăm hỏi 
động viên họ. 

Chiều tối 20-11, tại TP Vũng Tàu, Trung tâm 
Phối hợp và Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 
III (VungTau MRCC) đã bàn giao chín ngư dân 
trên cho Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận. Ông 
Phạm Hiển - Giám đốc VungTau MRCC đã chuyển 
lời thăm hỏi động viên của Bộ trưởng Đinh La 
Thăng tới các thuyền viên bị nạn. 

Xuân Ngọc, Trùng Khánh // http://plo.vn/ .- 
2014 (ngày 21 tháng 11) 

Các báo cùng đưa tin: Đại đoàn kết Số 324; 
Đại đoàn kết Số 325; Nông thôn ngày nay Số 
279; Biên phòng Số 94; Giao thông Số 187; 
Người lao động số 6674; Pháp luật Việt Nam số 
325 

_________________________________________ 

CỨU VỚT BỐN NGƯ DÂN TRÊN TÀU CÁ BỊ CHÌM 
gày 27-11, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn (PCTT &TKCN) tỉnh Bình 

Thuận cho biết, vào lúc 20 giờ ngày 26-11, tàu cá 
BTh 86473Ts, công suất 74 CV, trong khi đang 
đánh bắt tại vùng biển cách mũi Kê Gà, huyện 
Hàm Thuận Nam khoảng ba hải lý về hướng Đông 
Nam đã bị sóng lớn đánh chìm. 

Tàu cá này do ông Nguyễn Văn Thành, SN 
1966, trú tại Khu phố 5, phường Phước Hội, Thị xã 
La Gi (Bình Thuận) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng 
điều khiển. 

Tàu xuất bến tại Cảng cá La Gi lúc 17 giờ 
ngày 26-11. Trên tàu có bốn lao động. Khi đang 
đánh bắt tại vùng biển trên ở tọa độ 10o41’03”N – 
108o00’06”E thì bị sóng lớn đánh chìm. 

Đến khoảng 00 giờ 45 phút ngày 27-11, bốn 
lao động trên tàu bị nạn đang trôi dạt trên biển đã 
được tàu Hồng Lĩnh 08, hành trình từ Cam Ranh 
đi Vũng Tàu, phát hiện và cứu vớt. 

Đến sáng cùng ngày, tàu Hồng Lĩnh 08 đã về 
tới cảng Vũng Tàu và bàn giao bốn lao động của 
tàu BTh 86473Ts bị nạn cho Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Tất cả các lao động đã được bố trí chỗ ăn 
nghỉ, khám sức khỏe. Cùng ngày, cơ quan chức 
năng của Bình Thuận cùng gia đình các ngư dân 
bị nạn đã tới làm các thủ tục để tiếp nhận người 
thân đưa về địa phương. 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 
2041 (ngày 27 tháng 11) 

________________________________________ 

PHÍ ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ SÔNG PHAN TỐI ĐA 160.000 ĐỒNG/LƯỢT 
ại dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng 

đường bộ Trạm thu phí Sông Phan (tỉnh Bình 
Thuận), Bộ Tài chính đề xuất thu phí sử dụng 
đường bộ tối đa tại trạm thu phí này là 160 nghìn 
đồng/lượt.  

Cụ thể, mức phí đối với xe dưới 12 ghế ngồi, 
xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt 
vận tải khách công cộng được đề xuất là 20 nghìn 

đồng/vé/lượt, 600 nghìn đồng/vé/tháng và 1,6 triệu 
đồng/vé/quý.  

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở 
hàng bằng container 40 fit được đề xuất mức phí 
160 nghìn đồng/vé/lượt, 4,8 triệu đồng/vé/tháng và 
12.950.000 đồng/vé/quý. 

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, kể từ ngày 
1/1/2016 trở đi, mức phí sử dụng đường bộ trạm 
thu phí Sông Phan, tỉnh Bình Thuận sẽ áp dụng ở 
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mức 35-200 nghìn đồng/vé/lượt tùy loại phương 
tiện. 

Theo dự thảo, tổng số tiền thu phí hàng năm 
sau khi trừ các khoản thuế theo quy định được xác 
định là khoản tiền thu phí hoàn vốn Dự án xây 
dựng công trình cải tạo nền mặt đường QL1, đoạn 
Phan Thiết - Đồng Nai.  

Thời gian bắt đầu thu phí theo mức phí trên kể 
từ khi Dự án được Bộ GTVT cho phép nghiệm thu 
hoàn thành, đưa vào sử dụng; được Bộ GTVT ban 
hành Quyết định cho phép thu phí. 

Đình Quang- Giao thông.- 2014.- Số 191 
(ngày 18 tháng 11).- Tr.2

_________________________________________ 

XỬ LÝ NHIỀU VI PHẠM TRÊN LĨNH VỰC THỦY SẢN 

hanh tra Thủy sản Bình Thuận đã xử phạt 
hành chính hơn 343 triệu đồng, tước quyền 

sử dụng 4 giấy phép khai thác thủy sản. 

Trong tháng 10, lực lượng thanh tra chuyên 
ngành thủy sản tỉnh Bình Thuận đã xử lý 131 
trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác 
bảo vệ nguồn lợi, sản xuất, kinh doanh và chế 
biển thủy sản. 

Những trường hợp vi phạm chủ yếu tập 
trung vào các lỗi: thuyền trưởng, máy trưởng 
không có chứng chỉ hành nghề; tàu cá sử dụng 
giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật quá hạn; khai 
thác sò lông, nghêu lụa nhỏ hơn quy định; tàu 
cá sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ 

và tàu giã cào bay hoạt động sai vùng khai 
thác… 

Thanh tra Thủy sản Bình Thuận đã xử phạt 
hành chính hơn 343 triệu đồng, tước quyền sử 
dụng 4 giấy phép khai thác thủy sản. Ngoài ra, 
Trạm quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã 
phối hợp với Biên phòng huyện đảo Phú Quý 
phát hiện, bắt giữ một tàu cá của ngư dân xã 
Long Hải tàng trữ 51 kíp nổ đánh cá. 

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã 
xử phạt chủ tàu cá hơn 16,5 triệu đồng và tịch 
thu toàn bộ số kíp nổ bắt quả tang. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 1 tháng 11)

_________________________________________ 

NHỨC NHỐI NẠN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN BẰNG THUỐC NỔ, GIÃ CÀO BAY 
TẠI BÌNH THUẬN 

heo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận thống 
kê: Từ đầu năm đến nay, các cơ qua, đơn vị 

chức năng đã phát hiện và xử lý 5 vụ vi phạm 
liên quan đến sử dụng chất nổ đánh bắt hải sản. 

 
Một vụ nổ mìn trên biển để bắt cá 

Tại huyện đảo Phú Quý, lực lượng Biên 
phòng, Công an đã xử lý một trường hợp tàu cá 
của ngư dân xã Long Hải tàng trữ 8 kíp điện, 43 
kíp nổ và dây cháy chậm; phá một đường dây 
vận chuyển, mua bán 60kg thuốc nổ TNT từ đất 
liền ra đảo bán cho ngư dân. Tại huyện Tuy 
Phong, các lực lượng chức năng đã phối hợp  

bắt giữ, xử lý một tàu cá của tỉnh Ninh Thuận sử 
dụng 0,85kg thuốc nổ và 0,8m dây cháy chậm. 
Bắt giữ và xử lý thúng nhựa gắn máy của ngư 
dân xã Phước Thể (Tuy Phong) sử dụng 0,8kg 
thuốc nổ để khai thác hải sản trên biển. 

Bên cạnh việc đánh bắt hải sản bằng thuốc 
nổ, vùng biển Bình Thuận còn nhức nhối nạn 
khai thác hải sản bằng giã cào bay, là một hoạt 
động khai thác mang tính tận diệt nguồn lợi thủy 
sản không tiếng nổ. Các tàu cá hành nghề giã 
cào bay thường có công suất máy ghe từ 150-
950CV, khi hoạt động sẽ cào tận diệt sạch các 
loài hải sản gần bờ và ngư lưới cụ của ngư dân. 

Hoạt động giã cào bay, đánh bắt hải sản 
bằng chất nổ hoạt động ngày càng tinh vi. Khi 
phát hiện lực lượng Thanh tra thủy sản, các tàu 
giã cào bay sẽ lập tức thu lưới lên, còn các tàu 
đánh bắt hải sản bằng thuốc nổ sẽ phi tang tang 
vật. Mới đây nhất, do sử dụng chất nổ đánh bắt 
hải sản, một chủ tàu, thuyền trưởng tại KP5, P. 
Đức Long, TP Phan Thiết, đã thiệt mạng, một 
thuyền viên bị thương nặng và tàu cá hư hỏng. 

Hoàng Châu- Công an nhân dân.- 2014.- 
Số 3414 (ngày 1 tháng 12).- Tr.2

 

T

T



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 04 naêm 2014 - 63 - 

Thö Vieän tænh Bình Thuaän – Soá 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – Tænh Bình Thuaän 

HUY KHIÊM, MỘT THỜI TRẦM HƯƠNG 
uy Khiêm nằm phía Bắc sông La Ngà (Tánh 
Linh) không chỉ đồng đất trù phú còn là  nơi 

cận kề rừng núi thâm,  lắm tài nguyên, sản vật quý 
hiếm. 

 Mang  theo nghề trầm xứ Quảng: Dân  Huy 
Khiêm đa phần là từ Quảng Nam vào lập nghiệp. 
Mang theo giấc mơ  làm giàu từ trầm hương, giữa 
năm 1960 một nhóm phu trầm người Đại Lộc 
(Quảng Nam) theo đoàn di dân vào Huy Khiêm.  
Họ phát hiện ra rừng nơi đây có rất nhiều cây dó 
bầu, một loại cây tạo ra  trầm hương quý hiếm. Họ 
lập bàn thờ cúng tạ đất đai, thần rừng và từ đó 
khai mở  nghề tìm trầm. 

Họ là ông Lê Bôn, Nguyễn Phương, Ngô Văn 
Chung… những người khai thác trầm đầu tiên ở 
vùng Hoài Đức - Tánh Linh. Những phu trầm này, 
ngày ngày vào rừng phía Bắc núi Ông chặt cây dó 
bầu  nghi ngờ có trầm hương mang về nhà rồi 
chọn lựa và phân loại. 

Rồi khi tìm thấy trầm, họ tỉ mỉ đẩy gọt từng 
miếng. Những miếng trầm nguyên chất có màu 
đen bóng, khi đốt lên mùi thơm bay tỏa một góc 
xóm núi. Phần giác trầm màu trắng đục, cũng có 
mùi thơm nhưng không bắng trầm hương, thì 
được bỏ riêng để bán cho ai đó cần đến. 

Riêng trầm, sau khi gom được số lượng kha 
khá, họ chở đi bán cho các chùa chiền, thánh 
thất... Công việc làm ăn đang đà phát đạt thì chiến 
tranh bùng phát, Huy Khiêm trở thành điểm nóng 
chiến sự, không ai dám vào rừng. Nghề trầm 
hương tạm ngưng, những người phu trầm gom 
dụng cụ quay về đất Quảng. 

 Sống lại nghề trầm: Bẳng đi gần 20 năm, vào 
những năm đầu của thập niên 80, thị trường trầm 
hương trên cả nước bỗng nhiên sôi động. Giá trầm 
hương cứ vùn vụt tăng. Vậy là người Huy Khiêm 
cùng với nhiều người  từ những nơi khác đến, lại 
đi tìm trầm. Cánh rừng phía Bắc núi Ông, nơi tận 
cùng của một nhánh của Trường Sơn Nam (đâm 
ra biển) chứa đựng không biết bao nhiêu điều kỳ 
bí của thiên nhiên bị con người xới tung lên để tìm 
trầm. Một đại ngàn bao la hùng vĩ với hàng ngàn 
năm thâm u, bí ẩn  không còn những ngày yên 
ắng. 

Ở Huy Khiêm, nhiều nông dân giao lại ruộng 
vườn cho vợ con. Thanh niên trai tráng cũng vào 
rừng thực hiện giấc mơ trầm. Ngày này qua ngày 
khác, những người tìm trầm tiếp nối nhau vào 
rừng. Rựa, rìu, cơm gạo, nước uống… những 
chuyến xuyên rừng kéo dài cả tháng với không 
biết bao nhiêu hiểm nguy rình rập vẫn không làm 
họ nhụt chí. Lúc đầu, lượng người đi tìm trầm còn 
ít, việc mỗi chuyến đi tìm được một lượng trầm mà 
khi bán ra ngang giá trị với vài ba cây vàng là 
chuyện bình thường, nhưng càng về sau, khi phu 
trầm càng đông thì việc tìm cho được trầm là hết 
sức gian nan. Có những chuyến đi hàng tháng trời 
trở về không có gì cả ngoài căn bệnh sốt rét rừng. 

Ba Quý, Trần Lắm, Sáu Vàng… những tay 
trầm có cỡ lúc bấy  giờ kể lại: Rừng Huy Khiêm 
trầm nhiều lắm, thời gian đầu đi gần thôi vẫn tìm 
được những cục kỳ nam to, còn trầm thì chỉ cần hạ 
một cây bầu dó có đường kính kha khá đã có trầm. 
Gặp những cây dó rục thì trúng đậm trầm hương. 
Nhưng càng về sau, cây dó lớn, dó bé người ta 
đốn sạch, việc tìm trầm trở nên khó, nhiều chuyến 
phải  lên tận rừng Đa Mi, Lâm Đồng mà vẫn không 
có. 

Đi trầm là chấp nhận mọi hiểm nguy, đôi khi 
phải trả giá bằng chính sinh mạng mình. Hãy cứ 
tưởng tượng, trời mưa tầm tả, dốc núi dựng đứng, 
chỉ cần sơ sẩy chút là bỏ mạng. Nhiều khi gặp 
những bầy voi hung dữ rượt chạy thục mạng. Tối 
ngủ, cọp beo cứ vòng vòng quanh láng trại gầm 
rú. Nhưng sợ nhất là những cơn mưa rừng và 
bệnh sốt rét hành hạ. Mưa rừng ở đây mỗi lần trút 
nước là dầm dề từ ngày này qua ngày khác. Trong 
mưa, rừng âm u, lạnh lẻo đến sợ, chỉ có tiếng mưa 
rơi, tiếng gió rít lạnh lùng nghe như dao cứa và 
tiếng sói hoang hú dài hoang dại. Những lúc này 
người đi trầm mới cảm nhận sự tận cùng của nỗi 
cô đơn của kiếp phu trầm. 

Rừng Huy Khiêm, Tánh Linh ngày ấy luôn ẩn 
chứa nhiều chuyện kỳ bí đến khó tin. Trong một 
chuyến tìm trầm sâu trong lòng núi Ông, người ta 
đã nhìn thấy một thanh kiếm cắm sâu vào vách 
núi, cũng có người nói, họ nhìn thấy một con bạch 
tượng trên cổ đeo đầy những chiếc vòng lóng 
lánh, nghe đồn rằng đó là bạch tượng của vua Bảo 
Đại. 

Và thêm một điều rất lạ, là gần như cây dó bầu 
trên rừng núi Ông đều có dấu vết con người tác 
động từ rất lâu, cụ thể là người ta dùng rìu rựa, 
khai miệng nhằm gây vết thương cho cây dó chảy 
mủ tạo trầm. Giải thích điều này, những người có 
kinh nghiệm đi trầm cho rằng, ngày xưa khi Pháp 
đô hộ Việt Nam, trầm hương là một trong những 
loại sản vật mà họ chú ý hàng đầu. Họ  khảo sát 
thực địa, đánh dấu từng cây trầm, vì vậy mới có 
chuyện những câu bầu dó ở rừng núi Ông đều 
được khai miệng từ lâu. 

Vài năm sau khi nổi lên cơn sốt,  nguồn trầm  
cạn kiệt, cũng là lúc  những người tìm trầm tính 
chuyện chia tay rừng núi hoặc ra phía Bắc tỉnh 
Khánh Hòa, vùng Vạn Giã, Tu Bông... Những cái 
tên Ba Quý, Sáu Vàng, Trần Lắm và nhiều nhiều 
nữa, bây giờ cuộc sống đã rất căn cơ, nhưng cái 
mà họ có ngày hôm nay không phải từ trầm hương 
mà từ những vườn tiêu mỗi năm thu hoạch hàng 
trăm triệu đồng. 

 Và câu chuyện về người buôn trầm: Là người 
Huy Khiêm, ai mà không biết tay buôn trầm cự 
phách Bốn Siêng. Bốn Siêng trước ở thôn Phước 
Bình (nay thuộc phường Tân An, thị xã La Gi) sau 
giải phóng anh về Huy Khiêm sinh sống. Như đã 
nói, khi thời điểm trầm rộ, anh cũng vào rừng tìm 
trầm như bao nhiêu người dân ở đây. Về sau, 

H
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nhận thấy tìm trầm không bằng buôn trầm, anh bỏ 
đi rừng, kiếm ít vốn ở nhà thu mua trầm vào thành 
phố bán lại. Lúc đầu làm dạng cò con, sau quen 
mối quen lái, anh làm ăn lớn. Không chỉ mua trầm 
ở Huy Khiêm, anh bung ra các tỉnh miền Trung, 
Tây Nguyên, buôn qua tận biên giới Camphuchia. 

 Chỉ vài năm buôn trầm, cái tên Bốn Siêng nổi 
tiếng khắp nơi. Anh mua nhà ở đường Cống 
Quỳnh, thuê nhà ở Mạc Đỉnh Chi, cưới thêm cô vợ 
hai ở Đà Nẵng trẻ măng. Vàng đeo vàng người, đi 
xe Honda  Nữ hoàng… 

Về lại Huy Khiêm thấy dân ghiền xem phim 
video, anh mua đầu máy, ti vi, máy điện chở về 
chiếu cho bà con xem thỏa thích. Ở thời điểm ấy 
mà có xe Nữ hoàng với đầu máy video… là đại gia 
thứ thiệt rồi! 

Sống tốt như vậy nhưng cuộc đời của người 
buôn trầm nổi tiếng này về sau lại kết thúc hết sức 

bi thảm. Trầm bị bắt, bị tịch thu, vợ phản bội, con 
trai bị tù… Anh phủi tay, trở lại Huy Khiêm với hai 
bàn tay trắng. Buồn chẳng muốn gặp ai, anh lặng 
lẽ vào tận làng La Ngâu, sống trầm lặng bên người 
vợ dân tộc, đêm đêm vào rừng bẫy thú để mưu 
sinh. Cho đến một ngày cách đây 5 năm anh chết  
vì bạo bệnh trong ngôi làng người dân tộc cách 
Huy Khiêm của anh chỉ hơn 10 cây số. 

“Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”,  câu nói 
người xưa chừng như ứng vào cuộc đời của anh! 

Thay lời kết: Rừng Huy Khiêm bây giờ vẫn đó. 
Người Huy Khiêm vẫn đó, có điều cây dó bầu thì 
mất tự lâu rồi. Nghề tìm trầm với họ, còn chăng 
cũng chỉ là những hoài niệm về một thời xa lơ xa 
lắc... 

Ngô Văn Tuấn- Kiến thức ngày nay.- 2014.- 
Số 873 (ngày 10 tháng 11).- Tr.47 

_________________________________________ 

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2014 CỦA SỞ TƯ PHÁP 
TỈNH BÌNH THUẬN 

hằm đánh giá những kết quả đạt được và 
những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong 

công tác tư pháp tại địa phương; kịp thời giải quyết 
hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khó 
khăn, vướng mắc cho huyện, góp phần giúp huyện 
hoàn thành tốt công tác tư pháp, trong năm 2014, 
Sở Tư pháp Bình Thuận tiến hành kiểm tra công 
tác tư pháp tại 07/10 địa bàn huyện (Kết hợp với 
Tổ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Theo 
dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2014 
theo Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 
08/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh để kiểm tra 
công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 
theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính). 

Đoàn công tác của Sở đánh giá công tác tư 
pháp ở 7 huyện có những chuyển biến tích 
cực: UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo công tác tư 
pháp địa phương; cácnhiệm vụ được triển khai kịp 
thời, đồng bộ và khá toàn diện; đã ban hành các 
quyết định, chương trình, kế hoạch để chỉ đạo và 
triển khai công tác tư pháp địa phương. Đội ngũ 
công chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp –
Hộ tịch cấp xã đủ số lượng, chất lượng cơ bản 
đảm bảo (Phú Quý có 03/03 xã đều bố trí đủ 02 
công chức Tư pháp –Hộ tịch). Công tác tư pháp 
đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Đã hoàn 
thành việc rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do 
HĐND, UBND huyện ban hành; Đã kịp thời ban 
hành Kế hoạch và tổ chức triển khai Hiến pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa 
bàn huyện năm 2014; Xây dựng và triển khai kịp 
thời Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi 
năm 2014, Kế hoạch triển khaiLuật Hòa giải; Hội 
đồng Phối hợp PBGDPL huyện và đội ngũ báo cáo 
viên pháp luật huyện được kiện toàn; Trong công 
tác Hộ tịch, Chứng thực đã giải quyết được một 

khối lượng hồ sơ khá lớn và đa số thủ tục hành 
chính được giải quyết kịp thời, phù hợp với quy 
định của pháp luật, không có những sai sót lớn. 

Và thông qua kiểm tra, Đoàn đã giúp Phòng Tư 
pháp, UBND cấp xã phát hiện các sai sót (Lĩnh vực 
chứng thực, Hộ tịch, Kiểm soát thủ tục hành 
chính…) và mặt hạn chế trong việc triển khai công 
tác tư pháp tại địa bàn huyện như: Hiệu quả của 
Tủ sách pháp luật chưa rõ nét, phần lớn đầu sách 
trong tủ sách pháp luật đã lạc hậu, giá trị tham 
khảo thấp, tủ sách pháp luật được đặt ở vị trí 
không thuận tiện; không có chỗ để ngồi đọc; tỷ lệ 
hòa giải thành ở cơ sở chưa cao; Công khai và 
thực hiện niêm yết TTHC chưa đúng quy định hiện 
hành…; Lúng túng trong việc thực hiện nhiệm vụ 
mới (công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, 
bồi thường nhà nước, cải cách thủ tục hành 
chính…). 

Ngoài ra, Sở Tư pháp Bình Thuận còn thực 
hiện kiểm tra công tác hộ tịch tại 08 phường, xã 
trên địa bàn thành phố Phan Thiết; đồng thời, 
trong năm, Sở Tư pháp Bình Thuận đã thanh tra 
và ban hành kết luận về tổ chức và hoạt động tại 
05 Văn phòng Công chứng; 06 Văn phòng, Chi 
nhánh Văn phòng Luật sư và Đoàn Luật sư tỉnh 
Bình Thuận. 

Tóm lại, công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần 
phát hiện các sai sót của các cơ quan, tổ chức 
được thanh tra, kiểm tra. Qua đó, Sở Tư pháp tỉnh 
Bình Thuận kịp thời nhắc nhở các cơ quan, tổ 
chức chấn chỉnh, khắc phục các sai sót của mình. 

Thanh Tường // http://www.moj.gov.vn/ .- 
2014 (ngày 12 tháng 11) 

Các báo cùng đưa tin: Gia đình và xã hội 
cuối tuần Số 46 

N
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KIỂM TRA DÙNG THUỐC DIỆT RUỒI BẢO QUẢN CÁ KHÔ 
gày 30-10, ông Nguyễn Hữu Long, Phó Giám 
đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận, cho biết 
từ đầu năm đến nay Chi cục Quản lý chất 

lượng nông lâm và thủy sản tỉnh này đã kiểm tra 
232 cơ sở chế biến hải sản, chủ yếu là hải sản 
phơi khô. 

Theo đó, đã xử phạt hành chính 61 cơ sở với 
tổng số tiền gần nửa tỉ đồng về các lỗi không đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Theo ông Long, qua kiểm tra cũng đã phát 
hiện một số cơ sở chế biến thủy sản sử dụng 
clorine để vệ sinh, khử trùng khu vực sản xuất do 
loại hóa chất này có tác dụng đuổi ruồi. Nhiều cơ 
sở cũng sử dụng bình phun được Bộ Y tế cho 
phép sử dụng để diệt côn trùng như Raid, 
Mosfly… 

Đặt câu hỏi gần đây có thông tin cá khô ở một 
số cơ sở đã bị xịt trichlorfon, một loại thuốc diệt 

ruồi, kiến để bảo quản được lâu, ông Long cho biết 
đơn vị đã gửi 33 mẫu thủy sản khô kiểm tra chỉ 
tiêu trichlorfon, đến nay đã có 27 mẫu đều đạt, còn 
sáu mẫu chưa có kết quả. Cũng theo ông Long, 
Sở có nghe thông tin này nhưng khi kiểm tra vẫn 
chưa phát hiện hoặc bắt quả tang cơ sở nào vi 
phạm phun, ngâm cá khô vào trichlorfon. 

Được biết trichlorfon là một loại hóa chất hữu 
cơ dùng làm thuốc trừ sâu và diệt côn trùng. 
Trichlorfon có độc tính cao, dễ hấp thụ qua da, có 
thể gây dị ứng nặng cho da. Nếu hít phải chất độc 
này có nguy cơ xuất huyết đường mũi, ho, tức 
ngực, thở khó. Mắt thường tiếp xúc với trichlorfon 
cũng sẽ bị chảy máu mắt, mờ mắt dẫn đến mù lòa. 
Trong trường hợp nhiễm nặng có thể bất tỉnh, co 
giật dẫn đến tử vong. 

Phương Nam // http://plo.vn/ .- 2014 
(ngày 31 tháng 10)

_________________________________________ 

BÁC TIN ĐỒN CSGT ÉP XE, NGƯỜI DÂN TÉ CHẾT 
gày 3-12, ông Đỗ Ngọc Liêm, Đội CSGT Công 
an TP Phan Thiết (Bình Thuận), xác nhận trên 

địa bàn TP Phan Thiết xuất hiện tin đồn thất thiệt 
về lực lượng CSGT. 

 
Cột chỉ tên đường sau vụ tai nạn được một cán bộ công an 
nắn lại cho đỡ cong vẹo - ẢNH: NG.NAM  

Cụ thể lúc 16g ngày 1-12, anh Đ.V.Đ. (31 tuổi, 
ở huyện Hàm Thuận Nam) điều khiển xe máy chạy 
trên đường Trần Hưng Đạo theo hướng cổng chữ 
Y về cầu Dục Thanh. 

Khi anh Đ.V.Đ. chạy đến ngã ba đường Trần 
Hưng Đạo - Trần Phú thì tông vào cột gắn bảng 
tên đường bằng sắt khiến cây cột này 
nghiêng. Lúc này có đội tuần tra của lực lượng 
CSGT Công an TP Phan Thiết đi làm nhiệm vụ 
phát hiện sự việc. 

Qua đo nồng độ cồn, anh Đ.V.Đ. có nồng độ 
cồn 220,4 mg/100ml máu (quy định không vượt 
50mg/100ml máu). Cán bộ công an sau đó đưa 
anh Đ.V.Đ. đi chữa trị vết thương nhưng anh Đ. từ 
chối vì chỉ bị sây sát nhẹ ở tay. 

Thấy công an đưa anh Đ.V.Đ. đi chữa trị, một 
số người dân đã đồn thổi CSGT ép dân té xe. 
Thậm chí còn xuất hiện lời đồn CSGT ép xe máy 
té chết người dân. 

Một cán bộ công an tham gia làm nhiệm vụ 
tuần tra khi xảy ra vụ việc cho biết vị này phải nắn 
thẳng lại cột sắt gắn bảng tên đường bị cong vẹo 
vì xe máy tông vào. 

Lực lượng công an khi thấy tai nạn đã bảo vệ 
hiện trường, đưa người bị nạn đi chữa trị là trách 
nhiệm trong công việc của mình. Tuy nhiên không 
hiểu sao lại xuất hiện tin đồn thất thiệt như trên. 

Ông Đỗ Ngọc Liêm - đội phó (phụ trách tuyên 
truyền) Đội CSGT Công an TP Phan Thiết, xác 
nhận có người dân còn gọi điện tới hỏi là "người 
dân mà CSGT đưa đi đã chết hay chưa?". 

Hiện nay Công an TP Phan Thiết đang lập hồ 
sơ để xử phạt hành chính anh Đ.V.Đ. vì lái xe 
trong tình trạng say rượu gây tai nạn. 

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Thuận rộ 
lên nhiều tin đồn thất thiệt như giết người mổ nội 
tạng, bắt cóc trẻ em... Lực lượng chức năng sau 
đó đã vào cuộc điều tra và khẳng định đây là 
những tin đồn vô căn cứ. 

Một số người kích động bạo lực trong vụ tin 
đồn bắt cóc trẻ em ở huyện Bắc Bình vừa qua đã 
bị khởi tố. 

Nguyễn Nam // http://tuoitre.vn/ .- 2014 
(ngày 3 tháng 12)

N
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KẸT TÀU TRÊN SÔNG CÀ TY, BÌNH THUẬN 
hiều 11-12, hàng trăm chiếc tàu đánh cá đậu 
tránh bão trên sông Cà Ty (TP Phan Thiết, 

Bình Thuận) đã gây nên cảnh tượng kẹt cứng trên 
dòng sông này. 

 
Cảnh kẹt tàu trên sông Cà Ty, Bình Thuận 11-12 

Các tàu đậu xếp hàng ngang cập mạn tàu về 
hướng bở kè đường Phạm Văn Đồng. Khu vực bờ 

sông đối diện với bờ kè Phạm Văn Đồng cũng có 
rất đông tàu thuyền neo đậu. 

Do lượng tàu thuyền đậu tránh bão quá đông 
nên nhiều chiếc tàu phải đậu luôn ở khu vực giữa 
sông, gây nên tình trạng như kẹt xe ở trên đường 
bộ. 

Trên các con tàu, ngư dân cũng khẩn trương 
dọn dẹp tàu gọn gàng để tránh thiệt hại trong 
trường hợp mưa lớn, gió mạnh ập đến. 

Các cơ quan chức năng của Bình Thuận đã 
hoãn các cuộc họp, đang tích cực triển khai nhiều 
phương án để phòng chống cơn bão Hagupit, cấm 
tàu thuyền ra khơi đánh bắt. 

Tỉnh Bình Thuận đã thông báo cho các khu du 
lịch không để cho du khách tham gia các hoạt 
động giải trí trên biển từ sau 12g trưa ngày 11-12. 

Nguyễn Nam // http://tuoitre.vn/ .- 2014 
(ngày 11 tháng 12)

_________________________________________ 

Hội Văn nghệ tỉnh Bình Thuận:  

CÁN BỘ “TỐ NHAU” THỤT KÉT TIỀN CÔNG QUỸ 
à một địa phương còn nghèo, nhưng từ nhiều 
năm qua, cấp ủy và chính quyền tỉnh Bình 

Thuận luôn dành sự quan tâm, ưu ái cho Hội Văn 
nghệ tỉnh phát triển. Thế nhưng, thời gian gần đây 
Hội Văn nghệ trở thành một tâm điểm “nóng” với 
những vụ “tố nhau” thụt két tiền công quỹ khiến dư 
luận xôn xao. 

Tố nhau dân sự thường chỉ bằng đơn thưa 
kiện, còn hội viên Hội Văn nghệ tố nhau 
bằng…thơ, nghe rất hài và cũng rất chua và chát. 
Theo đơn thư, bà Nguyễn Thị Bạch Huyền - Thủ 
quỹ và bà Nguyễn Thị Hồng Phúc – cán bộ văn 
thư cho biết, hiện nay Hội Văn nghệ Bình Thuận 
còn nợ ngân hàng 110 triệu đồng, trong số này 
riêng bà Huyền nợ vay ngoài ngân hàng là 65 triệu 
đồng. Nhưng bà Huyền và bà Phúc khẳng định: tất 
cả đứng tên vay tiền cho Hội Văn nghệ theo chỉ 
đạo của bà Nguyễn Thị Duyên - kế toán Hội. Ngoài 
ra, theo đơn thư bà Huyền còn tố cáo bà Duyên 
chỉ đạo nhiều người trong cơ quan ký chứng từ 
khống để thanh toán công tác phí, tiền mở trại 
sáng tác, tham quan thực tế… 

Vào ngày 25/8, ông Khanh tố cáo với cơ quan 
CSĐT tội phạm về trật tự QLKT và CV (PC46) – 
Công an tỉnh Bình Thuận, về việc bà Huyền làm 
thâm hụt quỹ hơn 500 triệu đồng. Sau đó, bà 
Huyền có đơn ngược lại, tố cáo ông Khanh và bà 
Duyên đã xúi bà Huyền nói dối chồng, ngụy tạo lý 
do: vào ngày 15/8, bà Huyền đã rút tiền ở kho bạc 
Nhà nước 194 triệu đồng, để trong cốp xe nhưng 
bị mất cắp. Hai ngày sau, ông Khanh gọi chồng bà 
Huyền đến cơ quan Hội để “thông báo vụ việc”. 
Thương và lo lắng cho vợ, chồng bà Huyền chạy 
vạy vay mượn đủ nộp 194 triệu cho Hội Văn nghệ. 

Mấy ngày sau, theo lời chồng bà Huyền cho biết, 
ông Khanh gọi điện thoại kêu chồng bà Huyền ra 
quán nhậu gặp nhau. Tại đây bà Duyên cho biết, 
ngoài 194 triệu đã nộp, bà Huyền còn thâm hụt 
quỹ 407 triệu. Bà Huyền khẳng định “ông Nguyễn 
Chí Khanh và bà Nguyễn Thị Duyên liên tục điện 
thoại hù dọa chồng tôi không khác nào thái độ của 
hai kẻ tống tiền”. Bà Huyền cho rằng, do được 
nhận làm thủ quỹ không có hợp đồng, bổ nhiệm 
phân công từ chỗ quen biết, nên ông Khanh và bà 
Duyên ra lệnh chi tiền bao nhiêu thì bà Huyền chi, 
không cần lưu chứng từ, hóa đơn, chỉ theo dõi sổ 
tiền mặt công quỹ. 

Ngày 3/10, ông Nguyễn Chí Khanh - Hội Văn 
nghệ Bình Thuận, đã có công văn gửi PC46 Công 
an tỉnh Bình Thuận, trình báo vụ việc thất thoát tài 
chính của Hội Văn nghệ. Ngày 6/10, PC46 vào 
cuộc thu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan. Ngày 17/10, 
UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định thụ lý giải 
quyết đơn tố cáo bà Huyền tham ô công quỹ, gây 
thất thoát do ông Nguyễn Chí Khanh tố giác, giao 
Sở Tài chính và cơ quan chức năng tổ chức việc 
kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp 
xử lý nội dung tố cáo, thời gian 60 ngày. 

Theo báo cáo, các khoản đã chi lập ngày 30/8 
của Chánh văn phòng Nguyễn Thị Duyên, năm 
2013 Hội Văn nghệ còn có 8 hội viên được hỗ trợ 
sáng tác mỗi người 2 triệu đồng, nhưng số hội viên 
này khi được hỏi, không ai hay biết gì cả. Có 
người ký tên khống để rút tiền từ Kho bạc. Theo 
đơn tố cáo của ông Nguyễn Chí Khanh, thủ quỹ 
Huyền làm thất thoát công quỹ gần 500 triệu đồng. 
Trong khi đó, thủ quỹ Huyền tố ngược lại, mọi chi 
thu đều làm theo chỉ đạo của ông Khanh và bà 

C 
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Duyên. Đơn tố cáo còn thể hiện nhiều khuất tất 
trong sử dụng kinh phí như việc mua 4 camera an 
ninh, số tiền 65 triệu thu được từ 2 đêm diễn văn 
nghệ gây quỹ, việc hội viên Nguyễn Tùng Sinh 
được hứa hẹn hỗ trợ 30 triệu để xây nhà ở nhưng 
chờ mãi vẫn chưa thấy, hay như việc bà Hồng 
Phúc được chi hưởng chế độ bảo sản 16.790.000 

đồng (?) nhưng con đã lớn mà chưa nhận được 
đồng nào... 

Sự vụ đang chờ kết luận của cơ quan Cảnh 
sát điều tra, Sở Tài chính xác minh, làm rõ 

Nam Yên- Công an nhân dân.- 2014.- Số 
3404  (ngày 21 tháng 11).- Tr.7 

_________________________________________ 

HƠN 200 LAO ĐỘNG TRUNG QUỐC CHƯA ĐƯỢC CẤP PHÉP 
gày 2-10, tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình 
Thuận cho biết toàn tỉnh có 783 lao động 

nước ngoài làm việc tại dự án Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, trong đó 528 lao 
động là người Trung Quốc. 

Trong những lao động Trung Quốc, có đến 
212 người chưa được cấp giấy phép và 58 trường 
hợp không thuộc diện được cấp phép lao động tại 
Việt Nam. 

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình 
Thuận - ông Mai Văn Anh, số lao động người 
nước ngoài không giấy phép tại Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân phần lớn làm việc ngắn hạn. Họ 
được các nhà thầu điều động làm theo từng hạng 
mục công trình, khi hoàn thành thì chuyển sang 
nơi khác. “Giống như lao động “chợ đen” nên rất 
khó kiểm tra, quản lý” - ông Mai Văn Anh nói. 

Phương Nam- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 
266 (ngày 3 tháng 10).- Tr.2 

________________________________________ 

LẬP DANH SÁCH LÍNH NGHĨA VỤ "ẢO" ĐỂ MOI TIỀN NGÂN SÁCH 
gày 6.11, Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an 
huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã 

thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng, đồng thời 
thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối 
với ông Lại Xuân Đảm, Chỉ huy trưởng Quân sự 
xã Gia An, Tánh Linh về hành vi tham ô. 

Được biết, trong hai năm 2012 và 2013, lợi 
dụng chức vụ được giao, ông Đảm đã lập danh 
sách hơn 50 người là lính nghĩa vụ không có thật 
để điều động, tập trung huấn luyện “ảo” rồi quyết 
toán chiếm đoạt tiền của ngân sách hơn 70 triệu 
đồng. Ngoài hành vi tham ô này, cơ quan điều tra 
cũng tập trung điều tra mở rộng khi phát hiện ông 

Đảm đã móc nối, có dấu hiệu biển thủ thêm hàng 
trăm triệu đồng. 

Trước đó, vào cuối tháng 10.2014, Viện Kiểm 
sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam cũng đã truy 
tố Hồ Duy Thanh (SN 1987) trú tại xã Hàm Kiệm, 
huyện Hàm Thuận Nam, nguyên Chỉ huy trưởng 
Quân sự xã Hàm Kiệm về tội “Tham ô tài sản”. 
Theo đó, trong năm 2012, Thanh đã lập khống số 
dân quân và ngày công huấn luyện để chiếm đoạt 
tiền của nhà nước. 

Trần Lệ Thu // http://laodong.com.vn/ .- 
2014 (ngày 6 tháng 11) 

________________________________________ 

BÁO ĐỘNG PHÁ RỪNG Ở KHU VỰC GIÁP RANH LÂM ĐỒNG - BÌNH THUẬN 
ừ nhiều năm qua, tình trạng phá rừng trái phép 
tại địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và 

Bình Thuận diễn biến khá phức tạp. Qua nhiều đợt 
kiểm tra, truy quét, nhưng đến nay, tình trạng trên 
chưa chấm dứt, nhiều cây gỗ quý vẫn ngày đêm bị 
chặt hạ. 

Tình trạng phá rừng ở khu vực giáp ranh hai 
tỉnh được khoanh vùng với địa bàn các huyện Đức 
Trọng, Di Linh (Lâm Đồng) và Hàm Thuận Bắc, 
Bắc Bình (Bình Thuận), “nóng” nhất về khai thác 
lâm sản trái phép hiện nay là khu vực giáp ranh 
giữa xã Tam Bố (Di Linh) và xã Phan Sơn (Bắc 
Bình), chủ yếu thuộc lâm phần do Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Tam 
Hiệp (Di Linh) quản lý. 

Để khai thác gỗ trái phép, các đối tượng phá 
rừng thường tổ chức thành từng nhóm, theo 
đường mòn từ huyện Đức Trọng xâm nhập vào 
các tiểu khu có gỗ quý. Ngoài hoạt động có tổ 
chức, các nhóm này còn trang bị nhiều phương 

tiện chuyên dụng, có cả dao mã tấu và loại xe 
được cải tiến gọi là xe “độ” rất đặc biệt để chở gỗ 
ra khỏi rừng. Đây là loại xe giống với công nông 
đầu ngang nhưng có thêm dây tời, bánh xích để có 
thể vận chuyển gỗ trong rừng sâu, vượt đường 
dốc mà ngay cả xe của cán bộ kiểm lâm cũng chịu 
thua. 

Các nhóm "lâm tặc" cũng ngày càng liều lĩnh, 
công khai và sẵn sàng chống trả lực lượng chức 
năng. Ông Nguyễn Văn Tập, kiểm lâm viên Hạt 
Kiểm lâm huyện Di Linh, cho biết, đã có lần lực 
lượng kiểm lâm phát hiện và thu giữ một xe cải 
tiến chở gỗ của "lâm tặc" tại tiểu khu 702 thuộc xã 
Tam Bố. Khi đoàn cơ quan chức năng đưa xe tang 
vật ra gần đến bìa rừng thì có khoảng 100 người; 
trong đó, có cả đối tượng “xã hội đen” đến ngăn 
chặn, giật súng của kiểm lâm và liều lĩnh cướp xe 
chở gỗ bỏ chạy. 

Trong các chuyến kiểm tra của Công ty Lâm 
nghiệp Tam Hiệp cũng nhiều lần gặp phải sự 
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chống trả của "lâm tặc". Thậm chí chúng còn đe 
dọa, trả thù nhân viên công ty sau vài ngày thực 
hiện các đợt truy quét, tịch thu gỗ khai thác trái 
phép.  

Theo thống kê, trong những tháng đầu năm 
2014, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã thực 
hiện hàng chục đợt truy quét, tịch thu nhiều 
phương tiện, dụng cụ của "lâm tặc" và hàng chục 
khối gỗ lậu. Tuy nhiên, một thực tế là tình trạng 
phá rừng giáp ranh vẫn chưa có dấu hiệu chấm 
dứt.  

Trước tình hình phức tạp tại khu vực giáp ranh 
giữa hai tỉnh, chính quyền Lâm Đồng và Bình 
Thuận đã xây dựng một trạm bảo vệ rừng tại xã 
Tà Năng (huyện Đức Trọng). Tới đây, Lâm Đồng 
cũng xây dựng thêm một trạm tại khu vực 
K’Tường (huyện Di Linh), hiện là điểm “nóng” phá 
rừng, nhằm mục tiêu ngăn chặn triệt để tình trạng 
phá rừng tại vùng giáp ranh.  

Nguyễn Dũng // http://baotintuc.vn/ .- 2014 
(ngày 17 tháng 10) 

_________________________________________ 

PHÁ RỪNG, CÓ DẤU HIỆU BẢO KÊ 
ơn 50 ha rừng bị đốn nhưng chủ rừng không báo 
cáo. Khi rừng bị hạ, dân thấy bảo vệ rừng xuất 

hiện. 

Cuối tháng 10, từ thông tin tố cáo về vụ phá rừng 
có tổ chức, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại rừng Nà 
Dệt và Giếng Cọp thuộc huyện Hàm Thuận Nam 
(Bình Thuận), chúng tôi đã nhờ người dẫn đường 
đưa đến thực địa. Đến nơi, chúng tôi sững sờ vì 
hàng chục hecta rừng bị hạ… 

Rừng gần như bị chặt trắng: Cách quốc lộ 1A 
khoảng 20 km, muốn đến rừng Nà Dệt phải gửi lại xe 
máy rồi vượt qua sông Bà Bích bằng cáp treo tự chế 
của người dân. Đi thêm khoảng chục kilomet đường 
rừng mới đến được Tiểu khu 284 do Công ty Lâm 
nghiệp Bình Thuận (đơn vị trực thuộc Công ty Lâm 
nghiệp Bình Thuận) quản lý, bảo vệ. Ngay đầu rừng 
Nà Dệt, cạnh đường mòn chúng tôi đã gặp hàng 
chục cây rừng bị hạ còn trơ gốc xỉn màu. Anh P., 
người dẫn đường, cho biết: “Toàn bộ các vụ xà xẻo, 
triệt hạ rừng Nà Dệt xảy ra từ cuối năm 2013 đến 
tháng 5-2014”. 

 
Phóng viên đo đường kính các gốc cây bị lâm tặc đốn hạ. 

Ảnh: CTV 

Lội qua con suối cạn vào sâu trong rừng, hàng 
trăm gốc cây lớn nhỏ ngửa mặt nhìn trời. P. nói: “Cây 
rừng bị triệt hạ đều là gỗ lim, dầu, gáo… toàn loại gỗ 
quý”. Theo quan sát của chúng tôi, các gốc cây có 
đường kính từ 20 đến 70 cm. Thậm chí nhiều cây 
đường kính dưới 15 cm cũng bị lâm tặc đốn hạ bằng 
cưa máy. Lâm tặc tập kết gỗ bên con suối cạn rồi vận 
chuyển về xuôi. 

Hơn một buổi đếm gốc, chúng tôi cộng nhẩm, tại 
rừng Nà Dệt có trên 900 cây gỗ bị lâm tặc đốn hạ. 

Sang khu vực rừng Giếng Cọp gần đấy, chúng 
tôi thấy khu vực này gần như bị phá trắng. Dấu vết 
còn lại là hàng ngàn gốc dầu non đường kính 20-30 
cm, trong đó có nhiều gốc vết cắt vẫn còn rất mới. 
Sống ở rừng từ nhỏ, anh P. quả quyết: Diện tích rừng 
bị triệt hạ ở hai khu vực này không dưới 50 ha. Ngoài 
ra tại khu vực rừng Tà Nớ cách Giếng Cọp khoảng 3 
km đường chim bay cũng có hàng trăm gốc dầu lớn 
nhỏ bị lâm tặc hóa kiếp! 

Lãnh đạo xuất hiện thời điểm rừng bị phá?: Theo 
anh P., việc hạ cây rừng người dân địa phương đều 
biết nhưng họ nhầm tưởng là Xí nghiệp Lâm nghiệp 
Hàm Thuận Nam vệ sinh rừng theo chủ trương, kế 
hoạch. Bởi thỉnh thoảng tại khu vực rừng bị hạ, người 
dân thấy xuất hiện một lãnh đạo của xí nghiệp và 
nhân viên bảo vệ rừng. 

Theo anh P., thời điểm rừng bị đốn, mỗi ngày có 
hai xe cơ giới cải tiến chở một nhóm người mang 
theo cưa máy vào rừng. Họ không vượt sông Bà Bích 
gần khu dân cư mà đi đường vòng. Chờ đêm xuống 
họ mới vận chuyển gỗ ra khỏi rừng đưa lên nhiều xe 
tải ra quốc lộ 1. Thấy nhiều dấu hiệu bất minh, người 
dân địa phương âm thầm theo dõi, tìm hiểu và xác 
định đây là vụ phá rừng với quy mô lớn vừa lấy gỗ 
vừa lấy đất nên làm đơn tố cáo. 

Theo thu thập của chúng tôi, vụ hạ rừng này 
được một lãnh đạo của xí nghiệp bật đèn xanh. 
Người đứng ra tổ chức hạ rừng và vận chuyển gỗ đi 
tiêu thụ là một người có nhà tại TP Phan Thiết. 
Người này “hợp đồng” với một lâm tặc khét tiếng tại 
Gia An, Tánh Linh tên Tuấn làm cai, tổ chức cho 
nhóm lâm tặc hạ rừng rồi đo đếm, nghiệm thu và trả 
tiền công cho lâm tặc. 

Một vấn đề đặt ra là với lượng gỗ khổng lồ bị triệt 
hạ như trên nhưng đơn vị quản lý bảo vệ không có 
một báo cáo nào và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình 
Thuận không hay biết gì là điều khó hiểu. 

Theo thông tin chúng tôi nắm được, Sở 
NN&PTNT tỉnh Bình Thuận đã thành lập đoàn kiểm 
tra liên ngành vào cuộc xác minh đơn tố cáo. Chúng 
tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc này. 

Phương Nam // http://plo.vn/ .- 2014 
(ngày 3 tháng 11) 

H 
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Vụ phá rừng ở Bình Thuận:  

Sở NN&PTNT kết hợp công an đi xác minh 
gày 3-11, tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận 
cho biết ông Mai Kiều, Giám đốc sở này, vừa 

ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra xác minh 
theo đơn tố cáo vụ phá rừng nghiêm trọng tại rừng 
Nà Dệt, Giếng Cọp, Tà Nớ 1 thuộc hai xã Hàm 
Thạnh, Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam. 

Đoàn sẽ làm rõ đơn tố cáo một lãnh đạo Xí 
nghiệp lâm nghiệp Hàm Thuận Nam có hành vi 
câu kết với ông D. và một số đối tượng khác khai 
thác, vận chuyển gỗ trái pháp luật ở các khu vực 
rừng nói trên. Đoàn cũng làm rõ nội dung tố cáo 

việc sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích. Đoàn 
kiểm tra ngoài lực lượng thanh tra, kiểm lâm còn 
mời thêm đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (PC46) Công 
an tỉnh Bình Thuận tham gia. Thời gian thụ lý và 
xác minh đối với vụ phá rừng nghiêm trọng này 
được thực hiện trong vòng 45 ngày tính từ ngày 
công bố quyết định. 

Phương Nam // http://plo.vn/ .- 2014 
(ngày 4 tháng 11) 

_________________________________________ 

Vụ tiêu cực ở Bình Thuận:  

Chuyện cán bộ Nhà nước chiếm đất rừng của Nhà nước để bán là chính xác 

 
Khu vực đất Núi Nhọn, nơi ông Thái và Tấn Anh chiếm 

trái phép và bán trái phép. 

áo Lao Động & Đời sống số 44/2014 ra ngày 
13.11 đăng bài “Cán bộ Nhà nước chiếm đất 

rừng của Nhà nước để… bán” phản ánh việc ông Mai 
Đình Thái (Trưởng Ban quản lý Công trình công 
cộng) và ông Đinh Tấn Anh (Chủ tịch UBND phường 
Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) chiếm dụng 
đất rừng Núi Nhọn do Nhà nước quản lý rồi mang 
bán cho người khác. 

Tìm hiểu thực hư, phóng viên đã tiếp tục điều tra 
và từ những chứng cớ xác thực, có thể nói thông tin 
về "phi vụ đen” do ông Mai Đình Thái và Đinh Tấn 
Anh thực hiện là hoàn toàn chính xác. 

Chiếm 100ha “trồng rừng” nhưng chỉ trồng… 1ha 

Với hàng loạt vấn đề tiêu cực xảy ra tại Ban 
Quản lý Công trình công cộng thị xã La Gi, tỉnh Bình 
Thuận mà công nhân Ngô Thụy Anh đã tố cáo (Báo 
LĐ&ĐS đã khởi đăng loạt bài trong các số báo 42, 43 
và 44/2014), chúng tôi quyết tâm tìm hiểu và làm rõ 
thêm vụ hai ông Mai Đình Thái và Đinh Tấn Anh 
chiếm dụng trái phép 100ha đất rừng của Nhà nước 
tại khu vực Núi Nhọn, thuộc xã Tân Bình, thị xã La 
Gi, tỉnh Bình Thuận. Theo đó, lấy danh nghĩa là “khai 
hoang trồng rừng", nhưng thực tế, cây chỉ được trồng 
trên 1ha đất trong suốt thời gian 6 năm (từ 2008-
2014). 

Theo UBND thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, thực 
hiện chỉ đạo của Thị ủy thị xã La Gi, UBND thị xã La 
Gi đã tiến hành xác minh vụ việc ông Mai Đình Thái 
và Đinh Tấn Anh - hai cán bộ công chức Nhà nước 
tại địa phương này - cùng 3 người dân lập hợp đồng 
khai hoang trồng rừng trái phép, chiếm dụng đất rừng 
tại khu vực Núi Nhọn (100ha) từ năm 2008, sau đó 
mang bán cho người dân khác lấy tiền. 

Ngày 14.3, Đoàn kiểm tra xác minh gồm Thanh 
tra thị xã, Phòng tài nguyên và Môi trường, Phòng 
Kinh tế, Hạt Kiểm lâm, UBND xã Tân Bình, Cty TNHH 
MTV Lâm nghiệp Hàm Tân (đơn vị chủ quản của Nhà 
nước quản lý về khu đất) và ông Mai Văn Tịnh, Võ 
Xuân Lộc (2 trong 5 người lập hợp đồng khai hoang 
trồng rừng) đã tiến hành kiểm tra hiện trạng và đo 
đạc thửa đất theo sự chỉ dẫn của ông Tịnh và Lộc. 

 

Hành vi chiếm đất, bán đất trái phép đã quá rõ… 

Sau khi đo đạc thực tế, đến ngày 24.4, tại trụ sở 
Thanh tra thị xã La Gi, cả 5 người là ông Mai Đình 
Thái, Đinh Tấn Anh và 3 người dân cùng tham gia 
khai hoang trồng rừng trên diện tích 100ha ở khu vực 
Núi Nhọn đã thống nhất với biên bản mà Đoàn kiểm 
tra xác minh thực địa vào ngày 14.3 là: Toàn bộ khu 
đất khoanh bao đo đạc là đồi núi, diện tích chỉ ranh 
đo đạc được là 70,2ha, trong đó chồng lên diện tích 
đất 17,7ha mà Cty TNHH MTV Hàm Tân đã giao 
khoán cho 8 hộ dân hiện đã trồng keo lá tràm. Phần 

N

B



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 04 naêm 2014 - 70 - 

Thö Vieän tænh Bình Thuaän – Soá 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – Tænh Bình Thuaän 

diện tích đất của ông Vinh ở tỉnh Đồng Nai đã trồng 
keo lá tràm vào mùa mưa năm 2013 có diện tích 
9,1ha. Còn lại diện tích 43,4ha, ông Mai Đình Thái, 
Đinh Tấn Anh, Trần Văn Lý, Mai Văn Tịnh và Võ 
Xuân Lộc cho rằng đã khai phá và trồng rừng, chủ 
yếu là cây chồi, lùm bụi, cỏ tranh. 

Vậy thực tế, ông Mai Đình Thái, Đinh Tấn Anh và 
3 người dân đã trồng được những cây rừng gì? Đoàn 
kiểm tra thực địa cho biết: “Trên diện tích khoảng 1ha 
có trồng một số cây điều, mít, chuối, bạch đàn”, còn 
lại chủ yếu là cây chồi, lùm bụi, cỏ tranh. 

Đoàn kiểm tra còn xác định: “Phần diện tích đất 
này (do 5 người khai hoang trồng rừng) đều nằm 
trong diện tích đất được UBND tỉnh Bình Thuận giao 
đất lâm nghiệp cho Cty TNHH MTV Hàm Tân quản lý 
và đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 
số X-439670 ngày 24.6.2003 tại tiểu khu 359A có 
diện tích 707,60ha là rừng phòng hộ”. Như vậy, rõ 
ràng rằng, đất đã được UBND tỉnh Bình Thuận giao 
cho Cty của Nhà nước quản lý, đặc biệt đây lại là đất 
thuộc rừng phòng hộ từ năm 2003, vậy mà vào năm 
2008, hai cán bộ công chức Nhà nước là ông Mai 
Đình Thái và Đinh Tấn Anh cùng 3 người dân khác 
vẫn lập hợp đồng “khai hoang trồng rừng” ngay trên 
diện tích đất của Nhà nước. 

Chưa hết, khi đó hai vị cán bộ này đang giữ chức 
vụ quan trọng tại địa phương, cụ thể, ông Mai Đình 
Thái là Bí thư chi bộ, Phó trưởng ban quản lý Công 
trình công cộng thị xã La Gi, còn ông Đinh Tấn Anh là 
Bí thư phường Bình Tân, thị xã La Gi. Hai vị này thừa 
biết đó là đất của Nhà nước vậy mà vẫn lập hợp 
đồng “khai hoang trồng rừng” cùng 3 người dân khác, 
rồi đến năm 2012 lại mang bán cho người dân là bà 
Bùi Thị Lâm để lấy tiền. 

Hành vi này của ông Mai Đình Thái và Đinh Tấn 
Anh đã được Chủ tịch UBND thị xã La Gi Phùng Thị 
Thọ nêu trong báo cáo gửi Thị ủy thị xã La Gi rất cụ 
thể và chính xác: “Bản hợp đồng khai hoang và trồng 
rừng tại khu vực Núi Nhọn, xã Tân Bình, thị xã La Gi 
lập ngày 15.12.2008 và sổ thu chi - do bà Phạm Thị 
Lạc (là vợ ông Đinh Tấn Anh) cung cấp - đã thể hiện 
việc ông Mai Đình Thái, Đinh Tấn Anh, Mai Văn Tịnh, 
Trần Văn Lý và Võ Xuân Lộc thỏa thuận cùng nhau 
khai hoang và trồng rừng trên diện tích 43,4ha. Như 
vậy, cho thấy 5 ông, trong đó có ông Mai Đình Thái - 
Trưởng ban Quản lý Công trình công cộng thị xã và 
ông Đinh Tấn Anh - Chủ tịch UBND phường Bình 
Tân đã có hành vi tham gia cùng với người dân 
chiếm đất”. 

UBND thị xã La Gi cũng giải thích, hành vi “chiếm 
đất” của ông Mai Đình Thái và Đinh Tấn Anh rất cụ 
thể và rõ ràng như sau: “Chiếm đất là việc sử dụng 
đất mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền cho phép hoặc chủ sử dụng đất cho phép sử 
dụng hoặc việc sử dụng đất do được Nhà nước tạm 
giao hoặc mượn đất nhưng hết thời hạn tạm giao, 
mượn đất mà không trả lại đất, vi phạm tại Điều 9 
“Lấn chiếm đất” của Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 
11.11.2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực đất đai và được UBND tỉnh Bình 
Thuận quy hoạch 3 loại rừng giao đất, cấp Giấy 
Chứng nhận quyền sử dụng đất số X-439670 ngày 
24.6.2003 cho Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân 
quản lý đất lâm nghiệp”. 

Đối với việc sau khi chiếm đất trái phép của Nhà 
nước, hai cán bộ công chức Nhà nước thị xã La Gi là 
ông Mai Đình Thái cùng Đinh Tấn Anh đã sang 
nhượng trái phép cho người dân là bà Bùi Thị Lâm 
(bà Lâm có đơn tố cáo về vụ việc này và LĐ&ĐS 
cũng đã phản ánh), thì UBND thị xã La Gi xác định: 
Theo hợp đồng sang nhượng đất trồng rừng ngày 
23.11.2012, bên sang nhượng gồm ông Mai Đình 
Thái, Đinh Tấn Anh, Lộc và Tịnh (không có ông Lý) 
và bên nhận sang nhượng là bà Bùi Thị Lâm có nội 
dung đồng ý sang nhượng đất để trồng rừng tại khu 
vực Núi Nhọn, xã Tân Bình, thị xã La Gi, tổng diện 
tích là 22ha, với giá 13 triệu đồng/ha, với tổng giá trị 
là 247 triệu đồng. Thanh toán chia làm 2 đợt, đợt 1 
đặt cọc 100 triệu đồng, sau thời gian khoảng 90 ngày 
kể từ ngày ký hợp đồng, bên sang nhượng sẽ hoàn 
tất thủ tục ra sổ cho bên nhận sang nhượng, bên 
nhận sang nhượng giao đủ số tiền còn lại…”. 

Tuy nhiên, trong hợp đồng sang nhượng này, 
không có chữ ký của hai cán bộ Mai Đình Thái và 
Đinh Tấn Anh, bởi vì theo lý giải và lời hứa của ông 
Thái và Tấn Anh, thì do họ là cán bộ Nhà nước nên 
không đứng tên bán đất được, nhưng hứa sẽ lo làm 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lâm. 
Tuy không ký tên trong bản hợp đồng sang nhượng 
22ha đất, nhưng kết quả xác minh của cơ quan chức 
năng cho thấy: “Sau khi nhận tiền cọc bán đất của bà 
Bùi Thị Lâm vào ngày 23.11.2012, ông Tịnh, ông Lộc 
đã đem số tiền đặt cọc về giao cho bà Phạm Thị Lạc 
(vợ của ông Đinh Tấn Anh) 90 triệu đồng, do phải chi 
tiền đo đạc 10 triệu đồng, sau đó ông Tịnh, ông Lộc 
mỗi người ứng lại 10 triệu đồng, trả tiền phát đường 
khi đưa bà Lâm xem đất là 1,5 triệu đồng, còn lại 
68,5 triệu đồng bà Lạc giữ. Qua làm việc với ông 
Thái, Anh, Tịnh, Lộc, Lý và bà Lâm vào ngày 24.4, thì 
các ông đều đồng ý có sự thống nhất bán đất cho bà 
Lâm”. 

Chủ tịch UBND thị xã La Gi-Phùng Thị Thọ nhận 
xét: “Việc bán đất của ông Mai Đình Thái, Đinh Tấn 
Anh... đã vi phạm Điều 13 về tự ý chuyển đổi, chuyển 
nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, 
thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 
đối với đất không đủ điều kiện, của Nghị định số 
105/NĐ-CP ngày 11.11.2009 của Chính phủ về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai... Từ 
cơ sở trên, cho thấy ông Đinh Tấn Anh - Chủ tịch 
UBND phường Bình Tân và ông Mai Đình Thái -
Trưởng Ban quản lý Công trình công cộng thị xã có 
tham gia cùng với người dân chiếm đất, bán đất trái 
phép tại khu vực Núi Nhọn”. 

Theo kết quả xác minh, Chủ tịch UBND thị xã La 
Gi, tỉnh Bình Thuận đã kiến nghị rằng, ông Đinh Tấn 
Anh - Chủ tịch UBND phường Bình Tân và ông Mai 
Đình Thái - Trưởng Ban quản lý Công trình công 
cộng thị xã là cán bộ thuộc Ban Thường vụ Thị ủy 
quản lý, do đó, UBND thị xã xin ý kiến Ban Thường 
vụ Thị ủy chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối 
với ông Đinh Tấn Anh và Mai Đình Thái trong việc 
tham gia cùng người dân chiếm đất, bán đất trái 
phép. 

Phùng Bắc // http://laodong.com.vn/ .- 2014 
(ngày 26 tháng 11) 
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BỘ GTVT CHẤN CHỈNH ĐẢM BẢO ATGT THI CÔNG QL1 QUA BÌNH THUẬN 
gay khi nhận được phản ánh về tình trạng mất 
ATGT trong quá trình thi công QL1 qua Bình 

Thuận, sáng 10/10, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn 
Ngọc Đông đã đi thị sát tuyến đường này và yêu 
cầu các nhà thầu chấn chỉnh ngay. 

 
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông thị sát thi công QL1 qua 

Bình Thuận 

Đại tá Trần Văn Nghĩa, Trưởng phòng CSGT 
Công an tỉnh Bình Thuận cho biết hiện tại các nhà 
thầu đang triển khai thi công đồng loạt trên chiều 
dài 169km nên việc đảm bảo ATGT còn nhiều bất 
cập. Từ khi triển khai dự án đến nay TNGT trên 
QL1 qua Bình Thuận có chiều hướng gia tăng. Chỉ 
tính 9 tháng đầu năm 2014 trên QL1 qua Bình 
Thuận đã xảy ra 65 vụ TNGT, làm 73 người chết 
và 7 người bị thương. 

Ông Nghĩa cũng khẳng định, các vụ TNGT này 
không phải đều có nguyên nhân trực tiếp do thi 
công. Tuy nhiên cũng có những vụ có nguyên 
nhân gián tiếp. Chẳng hạn có một số đoạn thi công 
cả hai bên cùng một lúc khiến mặt đường bị thu 
hẹp, người đi xe gắn máy bị té ngã bất ngờ, xe ô 
tô phía sau chạy tới gây tai nạn. 

Công tác đảm bảo môi trường cũng có nhiều 
đoạn chưa thực hiện tốt. Ông Huỳnh Ninh Thạch, 
Chánh thanh tra Sở GTVT Bình Thuận cho biết chỉ 
riêng trong tháng 9/2014, Thanh tra đã đi kiểm tra, 
nhắc nhở và lập biên bản vi phạm 17 tổ chức, cá 
nhân. Các lỗi chủ yếu thường là thi công không 
treo biển báo, tự ý đặt ống bơm qua đường, không 
bố trí đủ đèn báo hiệu, cọc tiêu di động…. 

“Có những đơn vị như Công ty CP Xây dựng 
và Thương mại 299, Công ty CP Đầu tư phát triển 
và XDGT 208, Công ty Kevin…Thanh tra đã nhắc 
nhở nhưng không khắc phục nên Thanh tra đã xử 
phạt”, ông Thạch nói. 

Ông Hoàng Đình Phúc, Tổng giảm đốc 
BQLDA 1 thừa nhận là vừa qua cũng có tình trạng 
một số nhà thầu lơ là trong công tác đảm bảo 
ATGT và Ban QLDA thường xuyên nhắc nhở. Tuy 
nhiên do mặt bằng bàn giao theo kiểu “xôi đỗ” nên 
khi vừa đào lên một đoạn để lắp cống thoát nước 
thì người dân cản thi công. Miền Nam cũng đang 
vào mua mưa nên chỉ để qua một đêm là nước 

ngập hố thi công, phải đợi vài ngày sau mới thi 
công lại được. 

 
Một số đoạn trên tuyến thi công chưa đảm bảo ATGT và vệ 

sinh môi trường 

Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc DN dự 
án BOT của công ty 319 chi nhánh Sông Phan báo 
cáo có tình trạng người dân địa phương tháo các 
đèn cảnh báo vào ban đêm, các cọc tiêu rào 
chắn… 

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận, 
chủ đầu tư, các nhà thầu cam kết sẽ khắc phục 
những tồn tại trong công tác đảm bảo ATGT để 
hạn chế thấp nhất các ảnh hưởng đến đời sống 
người dân. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê 
Tiến Phương cho rằng  thi công trên một tuyến 
đường dài với lưu lượng phương tiện tham gia 
giao thông lớn nên không tránh khỏi những ảnh 
hưởng tới cuộc sống người dân. Tuy nhiên, các 
đơn vị phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm 
bảo ATGT, hạn chế thấp nhất những tác động 
không đáng có, đặc biệt là những ảnh hưởng do 
chủ quan của các đơn vị thi công. 

 
Việc thi công phải được thực hiện cuốn chiếu để tránh ảnh 

hưởng đến cuộc sống người dân 

Kiểm tra thực tế trên công trường, Thứ trưởng 
Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đánh giá ngoài tiến 
độ các gói thầu khá chậm, công tác đảm bảo 
ATGT, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo. Thứ 
trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu lãnh đạo Ban 
quản lý dự án 1 cùng các nhà thầu phải lập lại 
phương án thi công, trong đó bao gồm cả tiến độ 

N
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và giải pháp nhằm đảm bảo ATGT. Việc thi công 
phải được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, 
tránh thi công dàn trải gây khó khăn trong việc đi 
lại và ảnh hưởng môi trường. 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng đề nghị 
địa phương hỗ trợ Bộ GTVT trong việc giám sát thi 
công của nhà thầu. Đồng thời địa phương cần đẩy 

nhanh GPMB những đoạn còn lại, tạo thuận lợi về 
nguồn vật liệu để qua mùa khô sẽ đẩy nhanh các 
mũi thi công. 

Phan Tư // http://giaothongvantai.com.vn/ .- 
2014 (ngày 11 tháng 10) 

Các báo cùng đưa tin: Nhân dân Số 21571

_________________________________________ 

CÁC CHỦ MỎ ĐÁ CAM KẾT KHÔNG XẾP HÀNG VƯỢT QUÁ TẢI TRỌNG 
BND tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp với Tổng 
cục ĐBVN tổ chức Hội nghị ký cam kết không 

xếp hàng lên phương tiện vượt trọng tải cho phép 
đối với chủ các mỏ đá trên địa bàn tỉnh. 

 
Lực lượng Trạm cân lưu động tỉnh Bình Thuận đã phát 
hiện nhiều xe biển số đỏ giả 

Xe quá tải vẫn “né” trạm cân 

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GTVT tỉnh 
Bình Thuận cho biết: Qua hơn 6 tháng (từ 15/4 
đến 25/10/2014) hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng 
xe trên QL1A đã đưa vào kiểm tra hơn 4.700 xe, 
lập biên bản xử lý 1.526 xe quá tải, tước quyền sử 
dụng GPLX hơn 1.000 trường hợp. Buộc hạ tải 
12.000 tấn hàng hóa. 

Đặc biệt lực lượng trạm cân đã phát hiện, xử 
lý nhiều phương tiện siêu trường, siêu trọng không 
có giấy phép lưu hành và nhiều xe mang biển số 
đỏ giả đã được các cơ quan báo chí nêu trong thời 
gian qua. 

Song song với việc xử lý quyết liệt xe quá tải, 
Sở GTVT cũng chỉ đạo siết chặt công tác kiểm 
định xe cơ giới xử lý nghiêm những phương tiện 
cố ý cơi nới thùng xe. Tính đến ngày 15/9 lực 
lượng chức năng đã yêu cầu và cắt bỏ thành 
thùng tự ý cơi nới, lên lốp xe, tăng nhíp của 174 
xe, xe cơi nới thùng là 270 trường hợp, phát hiện 
xử phạt và tịch thu 7 GPLX và giấy chứng nhận 
đăng kiểm giả. 

Ông Nam cũng cho biết bên cạnh những kết 
quả tích cực đạt được thì việc kiểm soát tải trọng 
xe đường bộ vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp 
như: vẫn còn tình trạng lái xe, chủ xe, chủ hàng cố 
tình chở quá tải thường xuyên trốn, né trạm kiểm 
soát tải trọng, tình trạng “cò” dẫn đường xe quá tải 
né trạm. Một số lái xe cố tình có hành vi chống đối, 

không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng thi hành 
công vụ. 

Bên cạnh đó lực lượng thực hiện nhiệm vụ 
tuần tra, kiểm soát còn thiếu nên chưa bao quát 
hết được địa bàn công tác phòng chống, ngăn 
chặn tình trạng “cò” dẫn đường cho xe đi qua các 
tuyến đường địa phương để “né” trạm cân gặp rất 
nhiều khó khăn. 

Trạm cân phải lui vào đường nhánh 

Cũng liên quan đến vấn đề xe chở quá tải, 
“cò’” dắt xe né trạm ông Huỳnh Ninh Thạch, Chánh 
thanh tra giao thông tỉnh Bình Thuận cho biết cũng 
rất đau đầu với vấn đề này. Ông Thạch cho rằng 
các chủ phương tiện, lái xe chở quá tải dùng đủ 
chiêu đối phó, tránh né sự kiểm tra của lực lượng 
chức năng như: chạy vào những ngày nghỉ, ban 
đêm, thuê “cò” là người địa phương dẫn đường 
chạy vào các tuyến đường nội thị, đường địa 
phương để né trạm cân. 

Ngoài việc “cò” dẫn đường né trạm thì còn 
xuất hiện tình trạng cử người giám sát, theo dõi 
lực lượng chức năng để liên lạc, thông báo cho 
nhau gây nhiều khó khăn cho quá trình truy bắt xử 
lý các xe có dấu hiệu quá tải. 

 
Thi công nâng cấp, mở rộng QL1A qua Bình Thuận 

Theo ông Phạm Văn Nam hiện nay các chủ 
đầu tư, đơn vị thi công đồng loạt triển khai thi công 
trên QL1A qua tỉnh Bình Thuận dẫn đến mặt 
đường bị thu hẹp chỉ còn 2 làn xe nên không thể 
triển khai đặt cân trên QL1A như lúc trước mà phải 
đặt trên đường nhánh. Thực hiện chỉ đạo của 
UBND tỉnh Sở GTVT đã phối hợp với các cơ quan 
liên quan tiến hành khảo sát để chọn vị trí mới để 
đặt trạm. 

U 
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Tuy nhiên kết quả khảo sát  không có vị trị nào 
có thể sử dụng được ngay mà phải chờ đơn vị thi 
công hoàn thành việc thảm nhựa bê tông nhựa 
mới triển khai được việc san lấp, gia cường hành 
lang đường bộ, đúc bệ đặt cân. 

Phát biểu tại Hội nghị ông Phạm Quang Vinh, 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN đánh giá 
cao công tác xử lý xe quá tải trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận thời gian qua. Ông Vinh cho biết qua con số 
thống kê kiểm tra hơn 4.700 xe thì phát hiện 1.526 
xe chở quá tải. Điều đó cho thấy công tác xác định 
xe có dấu hiệu quá tải đưa vào trạm cân kiểm tra 
và phát hiện vi phạm của lực lượng liên ngành đạt 
hiệu quả cao. 

Ông Vinh cũng đề nghị lãnh đạo tinh Bình 
Thuận chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý nghiêm 
xe xếp hàng hóa quá tải trọng. Ông Vinh cũng 
mong các doanh nghiệp là đầu mối cung cấp hàng 
hóa thực hiện nghiêm nội dung đã ký cam kết. 

Kết luận tại cuộc họp ông Nguyễn Ngọc, Phó 
chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: thời gian 
qua UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt lực lượng 
CSGT, TTGT phối hợp xử lý trên địa bàn tỉnh. Ông 
Ngọc cũng giao Sở GTVT phối hợp với UBND các 
huyện, Công an huyện chỉ đạo công an xã điều tra 
phát hiện xử lý nghiêm tình trạng “cò” dẫn đường 
né trạm làm xuống cấp các tuyến đường địa 
phương. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc siết 

chặt kiểm soát tải trọng xe tại các cảng, bến, mỏ 
vật liệu… 

 
Đại diện các chủ mỏ đá ký cam kết không xếp hàng lên 
phương tiện vượt quá tải trọng cho phép 

Tại Hội nghị đại diện 10 doanh nghiệp là chủ 
các mỏ đá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã ký cam 
kết không xếp hàng lên phương tiện vượt quá tải 
trọng cho phép. 

Vĩnh Phú, Linh Hoàng // 
http://giaothongvantai.com.vn/ .- 2014  

(ngày 8 tháng 11) 

_________________________________________ 

Lèm nhèm ở Ban Quản lý Công trình công cộng thị xã La Gi (Bình Thuận): 

CÔNG NHÂN BỊ KỶ LUẬT VÌ… DŨNG CẢM CHỐNG TIÊU CỰC! 
òng rã nhiều năm qua, thấy chuyện chướng 
tai gai mắt, chuyện tiêu cực rành rành xảy ra 

ngay tại cơ quan mình, chứng kiến cán bộ lãnh 
đạo làm những chuyện lèm nhèm, công tư lẫn lộn, 
anh công nhân ấy đã đơn độc đứng ra tố cáo. Sự 
việc đã được một số cơ quan chức năng giải quyết 
và cũng có kết luận tố cáo chống tiêu cực là đúng, 
nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Thế rồi bỗng dưng, 
người công nhân dũng cảm ấy… bị kỷ luật! 

Cán bộ vụ lợi: Ông Mai Đình Thái - Bí thư chi 
bộ, Trưởng Ban Quản lý Công trình công cộng thị 
xã La Gi, tỉnh Bình Thuận - là người có hành vi vụ 
lợi cá nhân, lèm nhèm nhiều chuyện gây mất lòng 
tin và uy tín của cán bộ lãnh đạo địa phương. Đó 
là một trong những kết luận của chính quyền địa 
phương sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của anh 
công nhân Ngô Thụy Anh (ngụ số 38 đường Trưng 
Trắc, khu phố 8, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận, công nhân Công trình công cộng thị 
xã La Gi). Sau khi phóng viên Lao Động & Đời 
sống điều tra vụ việc, có thể thấy đơn thư tố cáo 
của ông Ngô Thụy Anh đối với ông Mai Đình Thái - 
Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Quản lý Công trình 
công cộng thị xã La Gi - là có cơ sở. 

Cụ thể, văn bản số 111/TB-UBND về “Kết quả 
giải quyết tố cáo” của công nhân Ngô Thụy Anh, 
do Chủ tịch UBND thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận 

Phùng Thị Thọ ký ngày 23.5.2014 cho thấy, việc 
ông Mai Đình Thái điều động công nhân thuộc Ban 
quản lý Công trình công cộng thị xã La Gi đi trồng 
cây, tưới cây cho Công ty Cổ phần Địa ốc VSG, 
Ban quản lý Cảng La Gi, UBND xã Tân Tiến, 
UBND phường Phước Lộc và Công ty TNHH một 
thành viên Lâm nghiệp Hàm Tân trong giờ hành 
chính nhằm vụ lợi cá nhân là đúng sự thật. 

Theo kết luận của UBND thị xã La Gi, “Ông 
Mai Đình Thái có nhận bán cây, trồng, chăm sóc 
và tưới cây với các đơn vị, công ty nêu trên. Việc 
ông Thái làm riêng nói trên đây là việc kinh doanh 
bất hợp pháp, trốn thuế…”. Từ kết quả xác minh, 
UBND thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận kết luận: “Ông 
Mai Đình Thái - Bí thư chi bộ, Trưởng Ban quản lý 
Công trình công cộng thị xã La Gi - có hành vi vụ 
lợi cho mục đích cá nhân, việc thực hiện các 
nguyên tắc quản lý tài chính, lao động, vật tư còn 
tùy tiện và thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị 
chưa chặt chẽ, như không công khai mua sắm và 
xuất nhập kho vật tư…”. 

 Hai cán bộ bán đất Nhà nước… lấy tiền tư túi: 
Theo điều tra của phóng viên Lao Động & Đời 
sống, ông Bí thư chi bộ, Trưởng Ban quản lý Công 
trình công cộng Mai Đình Thái còn “làm càn” một 
số vụ việc khác khiến người dân địa phương bất 
bình. Cụ thể, ông Thái cùng ông Đinh Tấn Anh 

R
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(hiện là Chủ tịch UBND phường Bình Tân, thị xã 
La Gi, tỉnh Bình Thuận) liên quan trực tiếp đến vụ 
chiếm dụng hàng chục hecta đất Núi Nhọn, xã Tân 
Bình, thị xã La Gi. Điều bất thường và “làm càn” 
của hai ông này là ở chỗ, mặc dù đất do Nhà nước 
quản lý, nhưng hai ông dám cả gan mang bán cho 
người khác lấy tiền. Vụ lùm xùm này vỡ lở khi 
người mua đất từ 2 “ông sếp” địa phương mang 
đất bán lại cho người thứ 3 để kiếm lời, khiến tình 
hình an ninh trật tự lộn xộn, dẫn đến kiện cáo kéo 
dài. 

 
Kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Mai Đình Thái của 

UBND thị xã La Gi. 

Vụ này được thể hiện rõ ràng qua bản kết luận 
số 39/BKL ngày 1.10.2013 của Cơ quan CSĐT 
Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Theo đó, 
nghe tin các ông Mai Đình Thái, Đinh Tấn Anh và 
một số người khác đang có trong tay 50ha đất 
rừng, bà Bùi Thị Lâm (SN 1965, ngụ thôn Bình An 
1, xã Tân Bình, thị xã La Gi) đã tìm gặp. Bà Lâm 
đồng ý mua 22ha đất rừng với giá 13 triệu 
đồng/ha. Để chắc ăn cũng như để việc sang 
nhượng quyền sử dụng đất được hợp pháp, đến 
ngày đặt cọc số tiền 100 triệu đồng, bà Lâm yêu 
cầu gặp 2 “ông sếp” địa phương. 

Tuy nhiên, qua điện thoại, ông Mai Đình Thái 
và Đinh Tấn Anh nói với bà Lâm cứ yên tâm đưa 
tiền cọc thông qua ông Mai Văn Tịnh và Võ Xuân 
Lộc vì 2 ông Tịnh và Lộc đã được ủy quyền. Sau 
khi đặt cọc 100 triệu đồng, bà Lâm không canh tác 
trồng cây mà lại rao bán 22ha đất rừng này thông 
qua ông Tịnh cho một người phụ nữ tên là Thu với 
giá cao hơn (18 triệu đồng/ha) nhằm kiếm tiền lời 
5 triệu đồng/ha. Sau khi đặt cọc tiền mua 22ha đất 
rừng, bà Thu chờ mãi vẫn không thấy bên bán 
giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên đi 
tìm hiểu thì mới vỡ lẽ số đất rừng này là do Nhà 
nước quản lý và đang bị chiếm dụng bất hợp 
pháp. Do đó, bà Thu đã làm đơn tố cáo bà Lâm ra 
cơ quan công an vì cho rằng bà Lâm có dấu hiệu 
“lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Làm việc với Cơ quan CSĐT, bà Lâm khai, 
mua số đất này từ ông Mai Đình Thái, Đinh Tấn 
Anh và 3 cá nhân khác. Theo Cơ quan CSĐT, do 
chưa đủ yếu tố cấu thành tội hình sự, nên vụ việc 
chuyển sang tòa án dân sự. Đến lúc này, bà Lâm 
cũng đâm đơn khởi kiện đòi lại số tiền 100 triệu 
đồng đặt cọc mua 22ha đất rừng có liên quan trực 

tiếp đến 2 “ông sếp” địa phương này là Mai Đình 
Thái và Đinh Tấn Anh. Riêng việc mua bán giữa 
bà Lâm và bà Thu, thì theo bà Lâm, hiện bà đã trả 
lại số tiền cọc cho bà Thu. Tuy nhiên, vụ án bà 
Lâm kiện hai ông Mai Đình Thái và Đinh Tấn Anh 
vẫn đang trong giai đoạn tòa án thụ lý giải quyết. 

Những vụ việc nêu trên cho thấy, ông Bí thư 
chi bộ, Trưởng ban quản lý Công trình công cộng 
Mai Đình Thái đã gây mất lòng tin cho tập thể cán 
bộ công nhân, làm tổn hại đến uy tín của người 
cán bộ, gây mất trật tự an ninh xã hội tại địa 
phương, do vậy rất cần UBND tỉnh Bình Thuận, 
sớm xem xét xử lý nghiêm minh. 

 
Kết luận “việc làm của ông Thái là vụ lợi cá nhân”. 

 Người dũng cảm tố cáo tiêu cực bị… kỷ luật: 
Mặc dù Chủ tịch UBND thị xã La Gi, tỉnh Bình 
Thuận đã có kết luận về đơn tố cáo của công nhân 
Ngô Thụy Anh. Theo đó, ông Mai Đình Thái đã có 
những hành vi sai phạm như nêu trên. Trong đó, 
nghiêm trọng nhất là hành vi “trốn thuế, kinh doanh 
bất hợp pháp” (theo kết luận thanh tra ngày 
23.5.2014) vậy mà Chủ tịch UBND thị xã La Gi lại 
“quên” mất việc phải xử lý vi phạm này như thế 
nào hoặc đề nghị cơ quan chức năng điều tra xử lý 
theo quy định của pháp luật đối với ông Thái. Tới 
nay, ông Thái vẫn bình yên tại vị. 

Càng kỳ lạ hơn khi người bị tố cáo có sai 
phạm rành rành ra đấy không bị xử lý, còn người 
tố cáo - anh công nhân Ngô Thụy Anh, người dũng 
cảm dám đứng ra một mình chống tiêu cực - thì lại 
bị xử lý bằng hình thức kiểm điểm (!?). Anh Ngô 
Thụy Anh cho biết: “Kết luận của UBND thị xã là 
ông Thái làm sai, trong khi tôi - người đã đứng ra 
tố cáo cán bộ làm sai, lấy tài sản của Nhà nước 
mang ra khỏi kho của Nhà nước - lại phải làm kiểm 
điểm”. 

Không đồng tình với cách xử lý và giải quyết 
của UBND thị xã La Gi, anh công nhân Ngô Thụy 
Anh tiếp tục làm đơn tố cáo đến cấp tỉnh và gửi 
đơn đến Báo Lao Động & Đời sống. Mới đây, ngày 
12.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết 
định thụ lý giải quyết và thanh tra tỉnh tiến hành 
xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý vụ 
việc này (kết quả sẽ được thông báo vào khoảng 
tháng 11.2014). Công nhân Ngô Thụy Anh cho 
biết: “Trong kết luận của UBND thị xã La Gi có 
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nhiều điều rất bất thường, nêu một số điều tôi tố 
cáo ông Thái sai phạm là sai, nhưng lý giải bên 
dưới lại là có sai phạm…!”. 

Cụ thể, “đối với nội dung tố cáo ông Mai Đình 
Thái tự điều động công nhân đi trồng, chăm sóc 
cây và lấy phân bón của Ban quản lý Công trình 
công cộng thị xã để cho một số người quen để lấy 
lòng lãnh đạo là sai, vì: Qua xác minh được biết, 
đôi khi có điều động một số công nhân tranh thủ 
gần đầu hoặc cuối giờ hành chính xuống chăm sóc 
cây cho lãnh đạo UBND thị xã, một số đơn vị hành 
chính khác và cho cây giống, phân bón của Ban 
quản lý Công trình công cộng thị xã cho một số 
đơn vị hành chính khác là có, nhưng đều có sự 
thống nhất giữa Ban lãnh đạo Ban quản lý Công 
trình công cộng thị xã chứ không phải ông Mai 
Đình Thái tự ý điều công nhân. 

Tuy nhiên, đây là việc làm không đúng của 
Ban lãnh đạo Bản quản lý Công trình công cộng thị 
xã. Đối với việc ông Thái lấy mụn dừa của Ban 

quản lý Công trình công cộng thị xã cho ông Phạm 
Trọng Nhân -Phó Chủ tịch UBND thị xã - là không 
có, mà đây là cá nhân ông Thái mượn của Ban 
quản lý Công trình công cộng, không làm phiếu 
xuất kho và đến ngày 21.10.2013 ông Thái mới trả 
cho Bản quản lý Công trình công cộng, việc trả 
này sau khi có đơn tố cáo của công dân, đây là 
việc làm có biểu hiện sử dụng tài sản Nhà nước 
trái pháp luật” (bản kết luận của UBND thị xã La 
Gi). 

Cán bộ quản lý thiếu tôn trọng người lao 
động: Được biết, ngày 7.2.2014, UBND thị xã La 
Gi, tỉnh Bình Thuận đã từng ra kết luận: “Ông 
Mai Đình Thái có biểu hiện lạm quyền, thiếu tôn 
trọng người lao động qua việc chưa thực hiện 
đúng quy chế dân chủ, tuyển dụng lao động 
trái pháp luật…”. 

Phùng Bắc // http://laodong.com.vn/ .- 2014 
(ngày 2 tháng 11) 

_________________________________________ 

TRIỆT PHÁ NHÓM DÙNG CHIM ĐỂ TRỘM CHÓ, MÈO 
ông an tỉnh Bình Thuận vừa triệt phá băng 
trộm cắp, tang vật thu giữ gần 30 con mèo, 

hàng chục chiếc bẫy, bả và mồi nhử bắt chó mèo. 

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 15-11, Công an 
phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận đã mật phục và bắt giữ một nhóm chuyên 
trộm cắp và tiêu thụ chó mèo trên địa bàn. 

Năm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quang 
Tèo (SN 1974, trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Thanh Mẫn (tên 
thường gọi là Nhí, SN 1994, trú khu phố 3, 
phường Phú Thủy, TP Phan Thiết), Nguyễn Thị 
Huệ (SN 1973, trú khu phố E, phường Thanh Hải), 

Nguyễn Văn Dụng (SN 1965, khu phố A, phường 
Thanh Hải) và một đối tượng chưa rõ danh tính. 

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang đưa mèo bắt 
trộm tới nhà của bà Huệ để tiêu thụ. 

Tang vật thu được gồm: gần 30 con mèo, 
hàng chục chiếc bẫy, bả thuốc, 3 chiếc cân, 2 xe 
máy và 2 xe đạp là phương tiện đi trộm mèo,… 
Nhóm này còn dùng chim còn sống để làm mồi 
nhử mèo. 

Bạch Long // http://nld.com.vn/ .- 2014 
(ngày 15 tháng 11)

_________________________________________ 

Đồn BP Thanh Hải, Bình Thuận:  

BẮT ĐỐI TƯỢNG TÀNG TRỮ THUỐC NỔ TRÁI PHÉP 
úc 6 giờ 30 phút ngày 20-10, Tổ công tác Đồn 
BP Thanh Hải, BĐBP Bình Thuận và Trạm 

Quản lý và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Phan Thiết 
phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biển 
Phan Thiết đã phát hiện tàu cá KH 95283 TS có 
những biểu hiện khả nghi tại khu vực cách bờ 
khoảng 3,5 hải lý.  

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện một túi ni-
lông bên trong chứa thuốc nổ, kíp nổ và dây cháy 
chậm được cất giấu trên nóc ca-bin của tàu. Tổ 
công tác đã thu giữ số tang vật trên và đưa tàu KH 
95283 TS cùng 11 thuyền viên vào bờ xử lý. 

Tại Đồn BP Thanh Hải, số tang vật được kiểm 
tra cụ thể gồm: 1,62kg thuốc nổ TNT, 21 kíp nổ và 
4,27m dây cháy chậm; trong đó có 0,12kg thuốc 
nổ đã được nén lại thành cục để chuẩn bị sử dụng. 

Đối tượng bị bắt tên Phùng Văn Hòa, SN 
1967, cư trú tại xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa, 
tỉnh Khánh Hòa, là Thuyền trưởng tàu cá KH 
95283 TS. Hòa khai nhận số thuốc nổ trên được 
Hòa mua tại Khánh Hòa và mang vào Bình Thuận 
dùng để đánh cá. Ngày 20-10, khi đang chuẩn bị 
sử dụng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. 

Đồn BP Thanh Hải đã tạm giữ đối tượng cùng 
tang vật, phương tiện và hoàn chỉnh các thủ tục 
theo quy định pháp luật. 

Đình Phú // http://bienphong.com.vn/ .- 2014 
(ngày 21 tháng 10) 

Cùng đưa tin:Công an nhân dân Số 3374 

C 
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Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nói về tin đồn:  

“Bắt cóc trẻ con mổ bụng lấy nội tạng”? 
hời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận nổi lên tin đồn về một nhóm đối 

tượng thường đến các vùng nông thôn hoặc 
những khu dân cư hẻo lánh, dụ dỗ, bắt cóc trẻ 
con, mổ bụng lấy nội tạng. Những thông tin trên 
đã gây hoang mang trong quần chúng, ảnh 
hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa 
phương. Để làm rõ thực hư của những tin đồn 
này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thiếu 
tướng Nguyễn Văn Thân (ảnh), Giám đốc Công 
an tỉnh Bình Thuận. 

 

- Phóng viên: Xin đồng chí thiếu tướng nói rõ 
hơn về tình hình liên quan đến những tin đồn 
trên? 
 

- Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân: Nguồn tin 
trên do một số đối tượng xấu đăng trên trang 
mạng xã hội và lan truyền nhanh, gây hoang 
mang trong quần chúng nhân dân. Trước tình 
hình trên, công an tỉnh đã chỉ đạo công an các 
địa phương ra thông báo, tuyên truyền cho quần 
chúng nhân dân biết những tin đồn thất thiệt 
trên là không có, để bà con yên tâm. 

Vụ việc xảy ra vào ngày 3-9-2014, đối tượng 
Bùi Thị Yến Linh (SN 1982, thường trú thôn Bàu 
Giêng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân) vào nhà 
bạn là chị Trần Thị Thu Hoa xin nghỉ nhờ. Đến 6 
giờ sáng 4-9, Linh lén vào phòng ngủ của chị 
Hoa ẵm bé Huỳnh Trần Thế Trung (mới hơn 2 
tháng tuổi) rồi bắt xe về Vũng Tàu thuê nhà trọ 
ở huyện Xuyên Mộc để nghỉ lại. 11 giờ cùng 
ngày, do sợ bị phát hiện, đối tượng đã để cháu 
bé tại phòng trọ rồi bỏ đi. Qua tin báo nhân dân, 
cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường nhận 
lại bé Trung, giao về gia đình bình an. Đến 16 
giờ 40 cùng ngày, Linh đã đến Công an xã 
Thắng Hải đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi 
chiếm đoạt trẻ em của mình. Tại Công an huyện 
Hàm Tân, Linh khai do không có con nên muốn 
bắt cháu Trung về nuôi. 

Ngoài ra trong thời gian qua, trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận chưa có trường hợp trẻ em nào 
bị bắt cóc. 

- Vào khoảng giữa tháng 8-2014, tại thôn 
Tiến Hải, xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, người 
dân phát hiện một xác người chết cháy nằm 
cạnh chiếc môtô bị cháy trong khu rừng tràm. 
Có tin đồn rằng đây là nạn nhân của băng nhóm 
bắt cóc, mổ lấy nội tạng, sau đó đốt xác phi 
tang. Xin đồng chí cho biết thực chất của vụ việc 
trên như thế nào? 

- Trường hợp này, trên một tờ báo đăng bài: 
“Hoảng hốt phát hiện thi thể người lái xe ôm bị 
đốt cháy, mất nội tạng”. Đây là bài báo làm xôn 
xao dư luận mà nguồn tin, nội dung sự việc lại 
nghe một số người dân không biết gì hoặc nghe 
kể lại. Từ kết quả khám nghiệm tử thi tại hiện 
trường, Công an Bình Thuận xác định nạn nhân 
không bị mất nội tạng, mà do bị hoại tử, phân 
hủy do thời gian chết đã lâu (12 ngày) và cũng 
không có trường hợp nạn nhân bị giết trước khi 
cháy. Do vậy, bà con không nên tin vào tin đồn 
thất thiệt của một số phần tử xấu lợi dụng một 
số sự việc xảy ra tại địa phương sau đó bóp 
méo sự thật rồi lan truyền gây hoang mang. 

- Về vụ việc gây mất an ninh trật tự xảy ra 
vào trưa 26-9-2014 tại thôn Thái An, xã Hồng 
Thái, huyện Bắc Bình, đồng chí có thể cho độc 
giả Báo CATP biết rõ hơn về vụ việc này? 

- Nguyên nhân ban đầu được xác định là: do 
trong thời gian gần đây dư luận cho rằng có một 
số người đi bắt cóc trẻ em để bán, lấy nội tạng... 
nên người dân đề cao cảnh giác, dặn dò con em 
(nhất là các em học sinh) khi ra đường chú ý 
người lạ mặt để đề phòng bắt cóc, nên dẫn đến 
sự ngộ nhận. Về hành vi vẫy tay gọi một em học 
sinh đang đi trên đường của một người trên ôtô, 
là hỏi đường tìm nhà người quen để mua thanh 
long. Bà con nhầm tưởng là bắt cóc trẻ em, nên 
hô hoán và gọi điện thoại loan tin khiến người 
dân tập trung đông, cộng với người đi đường 
hiếu kỳ ghé vào xem. Một số phần tử xấu, manh 
động đã lợi dụng sự việc trên kích động gây ra 
hoạt động gây rối. 

- Qua những vụ việc trên, đồng chí có ý kiến 
gì về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa 
phương? 

- Qua sự việc trên, việc cảnh giác của bà 
con là rất cần thiết. Song cần phải thận trọng 
xem xét, báo cho cơ quan chức năng gần nhất 
để giải quyết, không thể tự hô hoán, kích động, 
xúi giục người khác đánh người, hủy hoại tài 
sản của công dân và tài sản của Nhà nước. 

- Xin cảm ơn đồng chí! 

Bích Thuận - Công an TP.HCM.- 2014.- Số 
2686 (ngày 3 tháng 10).- Tr.7 
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LÀM ĐƠN XIN TRẢ CÒNG CHO CÔNG AN 
au hơn 11 năm giữ cái còng như giữ của, đương 
sự mỏi mệt nên xin trả lại còng. 

Ngày 26-11, bà Phạm Thị Ánh Nga, ngụ xã Hàm 
Minh, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) gửi đơn 
tới các cơ quan chức năng xin “giải quyết” chiếc còng 
số 8 mà gia đình bà đã “tạm giữ” của Công an huyện 
Hàm Thuận Nam hơn 11 năm qua. 

Bà Nga là một trong những người bị cưỡng chế 
thu hồi đất khi mở rộng đường của con đường Hàm 
Minh - Thuận Quý dài 17 km nhưng không được bồi 
thường, không có quyết định thu hồi đất, không thông 
báo di dời, giải tỏa (báo Pháp Luật TP.HCM năm 
2003 đã có bài phản ánh). 

Lúc đó đoàn cưỡng chế của chính quyền đến 
cưỡng chế, đổ đất lấp đám ruộng lúa chín sắp gặt 
của gia đình bà Nga, gia đình phản đối. Đoàn cưỡng 
chế đã bắt nhiều người, trong đó chị bà Nga bị còng 
tay, áp giải về trụ sở xã. Lợi dụng sơ hở, chị bà Nga 
mang cả cái còng số 8 trên tay chạy ra quốc lộ 1 đón 
xe đến TP Phan Thiết nhờ mở còng và trình báo với 
các cơ quan có trách nhiệm ở tỉnh Bình Thuận. Từ đó 
gia đình bà Nga giữ chiếc còng để làm bằng chứng 
cho việc còng bậy cũng như việc chính quyền cưỡng 
chế, thu hồi đất mà không được bồi thường. 

Sau hơn hai năm khiếu nại, tháng 11-2005, chủ 
tịch tỉnh Bình Thuận có kết luận khẳng định các cơ 
quan chức năng chưa bồi thường cho dân là sai. Xã 
Hàm Minh và UBND huyện Hàm Thuận Nam nóng 
vội, chủ quan dẫn đến việc tạm giữ người theo thủ 
tục hành chính không đúng… Từ đó chủ tịch tỉnh chỉ 
đạo kiểm điểm các ngành có liên quan và yêu cầu 
UBND huyện Hàm Thuận Nam tổ chức xin lỗi gia 
đình bà Nga. 

 

Giữ chiếc còng của công an, gia đình bà Nga xem nó 
như của nợ. Ảnh: PHƯƠNG NAM 

Sau đó huyện Hàm Thuận Nam tổ chức đoàn 
liên ngành đến xin lỗi và gia đình yêu cầu cơ quan 
chức năng phải xử lý những người ra lệnh bắt giam, 
còng người. Tháng 3-2006, thực hiện chỉ đạo của 
Tổng cục Cảnh sát và giám đốc công an tỉnh, Công 
an huyện Hàm Thuận Nam đã thành lập đoàn đến xin 
lỗi gia đình bà Nga, đồng thời xin lại còng số 8. Thế 
nhưng gia đình bà không đồng ý trả lại chiếc còng vì 
yêu cầu “xử lý những người làm sai trước pháp luật” 
vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết. 

Theo gia đình bà Nga, sau khi công an huyện 
đến xin lỗi thì không thấy ai đề cập đến chiếc còng số 

8 (có mã số H14-H18 KC98) mà gia đình đang giữ 
nữa. 

Theo bà Nga, từ lúc giữ chiếc còng của công an, 
gia đình bà giữ nó còn hơn giữ của! Thỉnh thoảng 
phải lấy ra lau chùi vì sợ hư hỏng. “Có hôm nhà tôi 
quên đóng cửa sau, sáng ra thấy cửa mở, cả nhà đã 
nháo nhào chạy đến chỗ giấu còng kiểm tra vì sợ mất 
còng sẽ chuốc thêm rắc rối… Gia đình giữ cái còng 
hơn 11 năm qua như giữ của nợ!” - bà Nga nói. 

Ngày 28-11, trao đổi với PV, Thượng tá Trần Văn 
Mười, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam, cho 
biết: Đơn yêu cầu xử lý những người làm sai của bà 
Nga đã được UBND huyện trả lời nhiều lần rồi. Và 
ông đề nghị chúng tôi liên lạc bên UBND huyện để 
nắm nội dung và ông không đề cập gì đến chuyện xử 
phạt gia đình bà Nga về chuyện chiếm giữ còng. 

Liên lạc với ông Võ Văn Thọ, Chánh Văn phòng 
UBND huyện Hàm Thuận Nam, ông Thọ nói: Việc 
của gia đình bà Nga cả huyện và tỉnh đã nhiều lần trả 
lời. Còn chuyện trả còng, gia đình bà Nga cứ liên hệ 
với công an huyện để làm thủ tục trả lại. 

Liên quan đến dự án làm đường trên, tháng 11-
2003, Công an xã Hàm Minh cũng còng anh Nguyễn 
Văn Tho. Trên đường áp giải về trụ sở xã, anh Tho 
bỏ chạy và đón xe đến tòa soạn báoPháp Luật 
TP.HCM kêu cứu. Sau đó anh đến trình diện một đơn 
vị công an nhờ mở còng và tố cáo công an xã còng 
bậy. Giữ cái còng gần chục năm, tháng 12-2013 anh 
Tho đã mang chiếc còng trả lại cho Công an tỉnh Bình 
Thuận. 

 

Phải trả còng ở đâu? 

Theo Điều 11 Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, người dân phải khai báo, giao 
nộp công cụ hỗ trợ cho cơ quan quân sự, công an 
hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất trong các 
trường hợp: họ không thuộc đối tượng được trang bị, 
sử dụng theo quy định của pháp luật mà có từ bất kỳ 
nguồn nào; phát hiện, thu nhặt được. 

Nghị định 167/2013 quy định người nào không 
giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy 
định sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng. Đối với 
người được giao quản lý công cụ hỗ trợ mà làm mất, 
sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. 

Phương Nam- Pháp luật TP.HCM.- 2014.-Số 
325 (ngày 1 tháng 12).- Tr.4 

S



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 04 naêm 2014 - 78 - 

Thö Vieän tænh Bình Thuaän – Soá 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – Tænh Bình Thuaän 

IV. CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

Bita’s khởi công dự án nhà ở công nhân 4.000 tỷ đồng 

 
Ông Huỳnh Thanh Cảnh- PCT tỉnh Bình Thuận tham gia lễ 

khởi công 

ại KCN Hàm Kiệm II-Bita’s (xã Hàm Kiệm, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) 

Công ty CP Đầu tư Bình Tân (Bita’s) vừa tổ chức 
lễ khởi công xây dựng dự án nhà ở công nhân với 
tổng giá trị đầu tư 4.000 tỉ đồng. 

Khu nhà ở công nhân được xây dựng trên diện 
tích 31,2 ha, gồm 20 lô, mỗi lô 245 căn hộ, đáp 
ứng chỗ ở cho khoảng 18.000 công nhân. Ngoài 
ra, còn có một khu nhà gần 70 căn thiết kế theo 
kiểu biệt thự phục vụ cho các chuyên gia làm việc 
tại KCN, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019. 

Dịp này, Bita’s cũng khánh thành hai tòa nhà 
văn phòng điều hành KCN, diện tích sàn gần 
2.000 m², tổng giá trị trên 22 tỉ đồng để hỗ trợ hoạt 
động kinh doanh trong KCN như: Ngân hàng, hải 
quan, bưu điện… 

Nam Yên // http://cand.com.vn/ .- 2014 
(ngày 5 tháng 12) 

_________________________________________ 

Khai mạc Hội chợ “Công, nông nghiệp Bình Thuận 2014” 
gày 13-12, tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, 
Hội chợ “Công, nông nghiệp Bình Thuận 

2014” đã khai mạc. 

Hội chợ thu hút hơn 200 doanh nghiệp, công 
ty trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh, thành miền 
Đông Nam bộ trưng bày gần 300 gian hàng giới 
thiệu sản phẩm mới trên các lĩnh vực, giống cây 
trồng, phân bón, gỗ mỹ nghệ, ẩm thực… Hội chợ 
là dịp các doanh nghiệp, làng nghề truyền thống 
trao đổi kinh nghiệm khai thác thị trường, tìm kiếm 

đối tác, quảng bá sản phẩm, cải tiến công nghệ, 
góp phần thúc đẩy công, nông nghiệp Bình Thuận 
phát triển. Hội chợ còn diễn ra các hoạt động tư 
vấn kỹ thuật nông nghiệp, ca nhạc… 

Hội chợ diễn ra đến ngày 21-12, tại Trung tâm 
Văn hóa tỉnh Bình Thuận, đường Nguyễn Tất 
Thành, TP Phan Thiết. 

Nguyễn Duy Hiển // http://www.qdnd.vn/ .- 
2014 (ngày 13 tháng 12) 

_________________________________________ 

THÀNH LẬP BỆNH VIỆN DA LIỄU BÌNH THUẬN 

 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trao quyết định thành 
lập bệnh viện 

gày 30-12, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định 

thành lập Bệnh viện Da liễu Bình Thuận cho bác sĩ 
Lê Huỳnh Phúc, tân giám đốc của bệnh viện. 

Được biết, bệnh viện này được thành lập trên 
cơ sở nâng cấp Trung tâm Da liễu đã có trước đó. 
Bệnh viện Da liễu tỉnh Bình Thuận là đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, 
có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện 
hành của pháp luật. Trụ sở của Bệnh viện Da liễu 
tỉnh Bình Thuận đặt tại số 133, đường Hải Thượng 
Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Bệnh viện Da liễu tỉnh Bình Thuận được tổ 
chức và hoạt động theo Quy chế bệnh viện ban 
hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT 
ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn 
bản có liên quan. 

PN // http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 30 tháng 12) 
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MỜI THẦU DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THÀNH PHỐ PHAN THIẾT VỐN 
295 TỶ ĐỒNG 

ự án Nhà máy xử lý rác thành phố Phan 
Thiết có diện tích dự kiến 20ha, tổng vốn 

đầu tư dự kiến 294,85 tỷ đồng. 

UBND Tỉnh Bình Thuận vừa ra thông báo 
mời thầu, Dự án Nhà máy xử lý rác thành phố 
Phan Thiết tại khu quy hoạch bãi rác, thuộc xã 
Tiến Thành, thành phố Phan Thiết và xã Hàm 
Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

Theo quy hoạch, Nhà máy có quy mô diện 
tích đất sử dụng khoảng 20 ha, tổng vốn đầu tư 
dự kiến thực hiện 294,85 tỷ đồng. 

Mục tiêu xử lý chất thải rắn để sản xuất 
phân bón hữu cơ, vi sinh và các sản phẩm 
plastic hỗn hợp, với công suất 400 tấn/ngày. 

Các đơn vị quan tâm nộp hồ sơ đăng ký đầu 
tư gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Bình Thuận 
08 bộ, thời hạn đến hết tháng 12 năm 2014. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn 
vướng mắc, đề nghị các Doanh nghiệp liên hệ 
Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn 
thực hiện 

Thanh Mai // https://www.apec.com.vn .- 
2014 (ngày 15 tháng 12) 

_________________________________________ 

ĐƯA “THÙNG RÁC SINH HỌC” VÀO THỰC TẾ 

hùng rác sinh học sử dụng giun quế để xử lý 
rác thanh long của ba sinh viên năm cuối 

Đào Y Kha, Cao Đăng Khoa, Tôn Thất Phu Trí 
(ĐH Kiến trúc TP.HCM). 

Sau một năm thử nghiệm, sản phẩm của 
các bạn trẻ đã được đưa vào sử dụng tại huyện 
Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. 

 
Nhóm sinh viên Đào Y Kha, Cao Đăng Khoa, Tôn Thất 
Phu Trí trong chuyến khảo sát thực tế tại xã Hàm 
Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận - Ảnh nhân 
vật cung cấp 

Đây là dự án đoạt giải nhất cuộc thi Holcim 
Prize 2013 và được ban tổ chức hỗ trợ 200 triệu 
đồng để nhóm triển khai thử nghiệm đề tài vào 
thực tế. Là một trong những mô hình nuôi giun 
quế, thùng rác sinh học được đánh giá hoàn 
toàn mới về cả cách thức vận hành lẫn quy mô 
phục vụ. 

Trải qua nhiều lần thử nghiệm, nghiên cứu, 
nhóm đã thực hiện thành công mô hình “giun 
quế xử lý rác thải hữu cơ” cho thân cây thanh 
long để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Mô hình này còn giúp giảm chi phí nông 
nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân với phân 
giun được dùng bón cây và xác giun sau khi hết 
vụ sẽ được bán làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm. 

“Rác thải từ thân thanh long là dạng rác hữu 
cơ. Một số bà con tìm cách giải quyết rác thanh 
long bằng cách ủ hoại, chôn lấp nhưng lại tốn 
công và không thu được gì ngoài việc để cho 
vườn thanh long sạch sẽ hơn, nên rất ít người 
làm điều này” - Tôn Thất Phu Trí chia sẻ. 

Nhóm sinh viên loay hoay thử nghiệm dùng 
men vi sinh rồi tro trấu, sử dụng ruồi lính đen, 
phương pháp chôn lấp... nhưng đều không có 
hiệu quả. Cuối cùng giun quế được chọn vì vừa 
dễ làm, vừa phân giải tốt. Ngoài việc giải quyết 
rác thải thanh long còn có thể tăng thêm thu 
nhập từ việc kinh doanh giun quế. 

Thùng rác sinh học bao gồm hai khay xếp 
chồng lên nhau và được liên kết cố định bởi hệ 
thống khung bên ngoài. Bên dưới mỗi khay đều 
có một lớp lưới kẽm đan vuông để giun dễ dàng 
di chuyển qua lại giữa hai khay. 

Thùng chứa được 0,3m3 rác hữu cơ, tương 
ứng 165 kg rác tươi, có thể giải quyết được khối 
lượng rác thanh long của 40 cây mỗi năm. 

Qua thời gian ứng dụng thử tại năm hộ dân 
ở huyện Hàm Thuận Bắc, bà con nông dân rất 
bất ngờ với kết quả đem lại. Chi phí đầu tư ban 
đầu hợp lý và cách vận hành đơn giản giúp bà 
con dễ dàng triển khai tại vườn nhà. 

Phước Tuần // http://tuoitre.vn/ .- 2014 
(ngày 16 tháng 11) 
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Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận 
ộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 
số 51/2014/TT-BGTVT công bố vùng nước 

các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận và 
khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình 
Thuận. 

Theo đó, vùng nước các cảng biển thuộc địa 
phận tỉnh Bình Thuận bao gồm vùng nước cảng 
biển Bình Thuận (tại các khu vực Vĩnh Tân, Hòa 
Phú, Phan Thiết, Phú Quý); các vùng nước cảng 
biển dầu khí ngoài khơi mỏ: Hồng Ngọc, Sư Tử 
Đen, Sư Tử Vàng, Thăng Long - Đông Đô. 

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức 
công bố vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu 
neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão cho tàu 
thuyền vào, rời cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình 

Thuận và khu nước, vùng nước khác theo quy 
định. 

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ trách 
nhiệm của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận và Cảng 
vụ Hàng hải Vũng Tàu; trách nhiệm quản lý nhà 
nước về hàng hải trong vùng biển thuộc địa phận 
tỉnh Bình Thuận. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 
15/12/2014. Bãi bỏ Thông tư số 02/2010/TT-
BGTVT ngày 22/1/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận 
tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ 
Hàng hải Bình Thuận. 

M.L // http://thoibaonganhang.vn/ .- 2014 
(ngày 4 tháng 11)

_________________________________________ 

BỆNH TAY CHÂN MIỆNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP TẠI BÌNH THUẬN 
ăm nay, bệnh tay chân miệng tại Bình Thuận 
tăng cao và trong tháng 10 tăng đột biến với 

178 trường hợp. 

Hiện nay, bệnh tay chân miệng tại Bình Thuận 
đang tăng cao, diễn biến phức tạp và đã có trường 
hợp tử vong. Một số bệnh viện ở tỉnh này đã quá 
tải bệnh nhân mắc bệnh này. 

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình 
Thuận, tính đến nay, tỉnh này có trên 600 trường 
hợp nhiễm bệnh tay chân miệng, tăng gấp đôi so 
với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 1 ca tử vong. 

 
Bác sĩ điều trị bệnh tay chân miệng cho trẻ tại Khoa truyền 
nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận (Ảnh: Báo Bình 
Thuận) 

Những địa bàn có số ca mắc cao là thành phố 
Phan Thiết với 164 trường hợp và 1 ca tử vong, thị 
xã La Gi với 119 trường hợp, huyện Hàm Thuận 
Bắc với 120 trường hợp. 

Năm nay, bệnh tay chân miệng tại Bình Thuận 
tăng cao và trong tháng 10 tăng đột biến với 178 
trường hợp. Số ca bệnh tăng cao đã dẫn đến tình 
trạng quá tải tại một số bệnh viện trong tỉnh. Một 
số trường hợp bệnh nặng, nguy cơ xảy ra biến 
chứng và đe dọa tính mạng cao nên Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bình Thuận đã phải chuyển lên bệnh 
viện tuyến trên điều trị.   

Bác sĩ Dương Thị Lợi, Phó khoa Nhiễm, Bệnh 
viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết: “Năm nay, 
bệnh tay chân miệng tăng đột biến và thành dịch. 
Vì quá tải nên một giường nằm 2 - 3 bé và hành 
lang phải kê thêm giường, ghế bố và thậm chí cho 
thêm cả võng”. 

Số trẻ mắc bệnh tay chân miệng ở Bình Thuận 
chủ yếu dưới 5 tuổi, đặc biệt có đến 80% trẻ từ 1 
đến 3 tuổi. Năm 2014 được coi là năm dịch tay 
chân miệng bùng phát theo chu kỳ. Cùng với đó, 
thời tiết diễn biến bất thường và một số phụ huynh 
còn chủ quan trong việc phòng bệnh cho trẻ. Đây 
là những nguyên nhân chính khiến dịch bệnh này 
bùng phát. 

Hiện nay, các ngành chức năng của địa 
phương đang tăng cường nhiều biện pháp để kiểm 
soát dịch bệnh tay chân miệng. Bác sĩ Nguyễn 
Châu, Phó khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm và 
vaccine sinh phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng Bình 
Thuận cho biết Trung tâm đã xây dựng kế hoạch 
triển khai xuống huyện, các nhà trẻ, mẫu giáo để 
tăng cường công tác phòng chống bệnh này. 

Tuy bệnh tay chân miệng đã có dấu hiệu giảm 
dần, nhưng hiện nay thời tiết thay đổi thất thường, 
ngành Y tế Bình Thuận khuyến cáo các bậc phụ 
huynh và các điểm trường mầm non cần tăng 
cường vệ sinh phòng bệnh cho trẻ. Nếu phát hiện 
trẻ có dấu hiệu chán ăn, lở loét trong miệng, xuất 
hiện nốt phỏng nước ở bàn tay, chân, mông, đầu 
gối thì cần giữ vệ sinh, tăng dinh dưỡng nhằm 
tăng sức đề kháng cho trẻ và đưa trẻ đến cơ sở y 
tế gần nhất để được điều trị kịp thời. 

Hà Giang // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 7 tháng 11) 

Cùng đưa tin: Đại đoàn kết Số 312 
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BÒ TÓT BỊ NGƯỜI DÂN RƯỢT ĐUỔI ĐÃ QUAY LẠI RỪNG BÌNH THUẬN 
ác cán bộ kiểm lâm vận động người dân trở 
về, sau đó xua con bò tót đi vào rừng sâu 

thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Sông 
Lũy. 

 
Bò tót xuất hiện ở khu dân cư khiến nhiều người bất an 

(Ảnh VOV) 

Ngày 25/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận 
vừa có báo cáo gửi Cục kiểm lâm (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn) xác định loại động 
vật to lớn xuất hiện ở khu dân cư vừa qua trên địa 
bàn huyện Bắc Bình là bò tót, có tên khoa học là 
Bos Gautus, một trong những động vật hoang dã 
quý hiếm cần được bảo vệ.  

Theo VnExpress, ông Trần Văn Hải, Phó hạt 
trưởng Hạt kiểm lâm huyện Bắc Bình cho biết con 
bò trên di chuyển khá chậm do yếu sức, không có 
dấu hiệu tấn công người và phá hoa màu nương 
rẫy của dân. 

"Trong thời gian tới, lực lượng kiểm lâm sẽ 
thường xuyên ứng trực tại khu vực trên để theo 
dõi, nắm tình hình di chuyển đồng thời tuyên 
truyền người dân không tấn công gây nguy hiểm 
cho loài động vật quý hiếm này", ông Hải nói. 

Trước đó, chiều 20/10, tại thôn Sông Khiêm 
bất ngờ xuất hiện con bò tót màu đen, nặng 
khoảng 1 tấn, 2 sừng dài.  

Bò ngang nhiên đi vào đường dân sinh, đến 
trước trường tiểu học rồi bất ngờ xông vào nhà 
ông Quy Xuân Hùng (58 tuổi) ở trước trường, theo 
Zing news. 

Ông Hùng kể: "Nghe có bò tót, nhiều người 
kéo đến xem nên nó sợ bỏ chạy đạp đổ hàng rào 
lưới B40 của trường tiểu học Sông Lũy 3, rồi chạy 
xộc vào nhà tôi. May mắn lúc đó con dâu và các 
cháu đã đóng chặt cửa. Nó chạy ra phía hông nhà 
rồi bơi qua kênh thuỷ lợi". 

Theo VOV, hàng trăm người dân địa phương 
hiếu kỳ rượt đuổi xuống sông và dùng đá ném vào 
con bò lạ. Nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm huyện 
Bắc Bình đã cử lực lượng phối hợp với Ủy ban 
nhân dân xã Sông Lũy đến hiện trường để bảo vệ. 
Các cán bộ kiểm lâm vận động người dân trở về, 
sau đó xua con bò tót đi vào rừng sâu thuộc lâm 
phần Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy. 

Trong quá trình di chuyển, con bò tót không có 
hiện tượng tấn công người và không phá hoại hoa 
màu trên đất sản xuất của người dân.  

Bò tót có tên khoa học là Bos gaurus thuộc bộ 
móng guốc ngón chân thuộc danh mục loài nguy 
cấp, quý hiếm nhóm IB được ưu tiên bảo vệ theo 
quy định pháp luật. 

PV // http://giaothongvantai.com.vn/ .- 2014 
(ngày 26 tháng 10) 

Các báo cùng đưa tin: Công an nhân dân Số 
3378, Hôn nhân và pháp luật Số 129 

Thanh niên Số 229, Khoa học và đời sống Số 129

_________________________________________ 

PHÁT HIỆN NHÓM NGƯỜI LẠ CÓ Ý ĐỒ SĂN LÙNG BÒ TÓT Ở BÌNH THUẬN 
 khu vực rừng phòng hộ Sông Lũy bắt đầu 
xuất hiện một số nhóm người lạ mặt, được 
cho là có ý định săn lùng bò tót. 

Sáng nay (27/10), ông Lục Minh Hiếu – Phó 
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận cho 
biết: Ngành kiểm lâm địa phương đang tiếp tục 
theo dõi tình hình di chuyển của con bò tót xuất 
hiện tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình và triển khai 
các biện pháp bảo vệ cá thể động vật hoang dã 
này. 

Những ngày qua, sau khi thông tin bò tót về 
gần khu dân cư lan truyền ra cộng đồng, ở khu 
vực rừng phòng hộ Sông Lũy bắt đầu xuất hiện 
một số nhóm người lạ mặt, được cho là có ý định 
săn lùng bò tót. 

Nhằm đảm bảo an toàn cho động vật quý hiếm 
thuộc loài nguy cấp, Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận 
đã cử lực lượng phối hợp với các ngành chức 
năng của địa phương thường xuyên ứng trực, vận 

động tuyên tuyền người dân cũng như những 
người lạ mặt chấp hành tốt quy định của Nhà 
nước về bảo vệ động vật hoang dã. 

Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận đề nghị: Nếu 
phát hiện cá thể bò tót di chuyển đến gần khu dân 
cư hoặc nương rẫy, người dân chỉ nên thực hiện 
động tác gõ các vật dụng phát ra âm thanh để xua 
đuổi cho bò tót trở lại vào rừng và thông báo 
nhanh cho đơn vị kiểm lâm gần nhất có biện pháp 
bảo vệ. 

Trước đó, chiều 20/10, khi về gần khu dân cư, 
con bò tót này đã bị người dân địa phương dùng 
đất đá, gậy gộc xua đuổi lọt xuống kênh thủy lợi. 
Các cán bộ kiểm lâm đã có mặt kịp thời để ngăn 
chặn tình trạng xâm hại động vật hoang dã. Sau 
đó, cá thể bò tót tự trở về rừng trong tình trạng sức 
khỏe yếu, di chuyển chậm. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 27 tháng 10)

C 
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EVN SPC TỔ CHỨC HỘI THI “GIAO TIẾP KHÁCH HÀNG GIỎI” NĂM 2014 
ưởng ứng Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 
ngành điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 

21/12/2014), sáng 15/10 tại TP Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận đã diễn ra Hội thi giao tiếp khách hàng 
giỏi cấp Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN 
SPC). 

 
21 đội thi đại diện cho 21 tỉnh, thành tham dự hội thi 

Tham dự hội thi có 21 đội với 147 thí sinh xuất 
sắc, tiêu biểu đại diện cho 196 đơn vị điện lực 
huyện trong 21 tỉnh, thành phía Nam. 

Trước đó, từ tháng 8 đến tháng 9/2014, Hội thi 
giao tiếp khách hàng giỏi cấp đơn vị đã được diễn 
ra, thu hút trên 1.200 cán bộ công nhân viên phụ 
trách kinh doanh điện đại diện cho đội ngũ kinh 
doanh bán điện và dịch vụ chăm sóc khách hàng 
sử dụng điện đến từ 1.969 đơn vị điện lực trực 
thuộc các công ty điện lực thành viên. Tại cấp đơn 
vị đã chọn và khen thưởng cho 147 công nhân 
viên đạt thành tích xuất sắc cấp cơ sở. 

Các đội dự thi sẽ tham gia 3 phần thi chào hỏi 
và kiến thức, kỹ năng giao tiếp; thi chào hỏi thể 

hiện bằng tiểu phẩm trong thời gian 10 phút, phần 
thi kiến thức theo hình thức lựa chọn phương án 
hay giành quyền trả lời và phần thi kỹ năng giao 
tiếp là phần thi ứng xử qua các tình huống trực 
tiếp trong thời gian 5 phút. 

Ông Nguyễn Văn Hợp - Phó tổng giám đốc 
EVN SPC - cho biết, đây là dịp để CBCNV khối 
nhân viên kinh doanh điện năng củng cố và nâng 
cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và với khách 
hàng phải giao tiếp chuẩn mực, văn minh lịch sự 
xứng đáng với lòng tin của khách hàng. Đồng thời 
tạo ra một sân chơi cho các thí sinh được giao lưu 
học hỏi về các mặt công tác như: Tuyên truyền tiết 
kiệm điện, tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, 
hiệu quả, giải quyết những thắc mắc của khách 
hàng xung quanh việc cung cấp kinh doanh, bán 
điện tại khu vực... Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn 
ra vào ngày 17/10. 

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) 
là đơn vị quản lý, hoạt động phân phối điện trên 
địa bàn 21 tỉnh/thành phía Nam, từ Ninh Thuận 
đến Cà Mau (Trừ TP. Hồ Chí Minh). EVN SPC 
luôn đặt khách hàng trọng tâm để nâng cao chất 
lượng dịch vụ khách hàng, mang đến cái lợi ích 
cho khách hàng. Để được kết quả đó, EVN SPC 
luôn nỗ lực nêu cao ý thức, trách nhiệm, tác phong 
công nghiệp và an toàn trong lao động, không 
ngừng thi đua học tập, rèn luyện nâng cao kiến 
thức, vững về chuyên môn và giỏi về tay nghề, đủ 
khả năng, năng lực để ngày càng chuyên nghiệp, 
mang sự hài lòng cho khách hàng một cách tốt 
nhất. 

Thành Sơn // http://baocongthuong.com.vn/ 
.- 2014 (ngày 16 tháng 10) 

_________________________________________ 

LÀM GÌ ĐỂ VỰC DẬY NGÀNH ĐIỆN GIÓ? 
iện nay, tại Bình Thuận có nhiều dự án vẫn còn 
nằm trên giấy, chưa triển khai. 

Bình Thuận là tỉnh ven biển có nguồn tài nguyên 
gió dồi dào, phù hợp cho việc đầu tư xây dựng các 
nhà máy điện gió có công suất lớn. Được xem là anh 
cả của ngành điện gió của cả nước, nhưng đến nay 
địa phương này mới chỉ có hai dự án điện gió đầu tư 
đi vào hoạt động; nhiều dự án vẫn còn nằm trên giấy, 
chưa triển khai. 

Phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn với ông 
Dương Tấn Long, Trưởng phòng quản lý điện và 
năng lượng, Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận về 
những vướng mắc hiện nay cũng như giải pháp để 
vực dậy ngành năng lượng mới mẻ này.   

** PV: Trước hết, xin ông cho biết đến nay tình 
hình triển khai các dự án điện gió trên địa bàn Bình 
Thuận diễn ra như thế nào? 

Ông Dương Tấn Long: Đến nay, toàn tỉnh có 15 
dự án với tổng công suất đăng ký đầu tư, đề nghị lắp 
đặt khoảng 1.182 MW. Trong đó có 2 dự án đã xây 

dựng lắp đặt hoàn thành và đưa vào vận hành. Thứ 
nhất, dự án Phong điện 1 Bình Thuận tại xã Bình 
Thạnh, huyện Tuy Phong, công suất  30 MW. Thứ 
hai, dự án điện gió ở đảo Phú Quý 6 MW. Ngoài ra 
có 2 dự án khác đã khởi công xây dựng, còn 1 dự án 
đang lập hồ sơ thủ tục đất đai. Ở tỉnh cũng có 9 dự 
án đã hoàn thành hồ sơ dự án đầu tư trình cấp giấy 
chứng nhận đầu tư.    

** PV: Theo Sở Công Thường Bình Thuận, hiện 
nay yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến việc đầu tư, triển 
khai các dự án điện gió, là gì?   

Ông Dương Tấn Long: Nhằm khuyến khích 
phát triển điện gió tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ 
cũng đã ban hành quyết định số 37 ngày 29/6/2011 
về cơ chế hỗ trợ phát triển điện gió tại Việt Nam. Tuy 
nhiên, trong quá trình triển khai thu hút đầu tư các dự 
án điện gió trên đại bàn tỉnh, chúng tôi cũng thấy có 
những khó khăn vướng mắc làm ảnh hưởng đến mục 
tiêu đầu tư phát triển cái nguồn năng lượng sạch này. 

H

H
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Lĩnh vực điện gió đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc 

Cụ thể, thứ nhất là về giá mua điện gió. Mặc dù 
giá mua điện gió đã được Chính phủ ưu tiên trợ giá 
(với 7,8 US cent/kWh, tương đương khoảng 1.600 
đồng/kWh) nhưng giá mua điện này đối với các dự 
án điện gió là còn rất thấp. Với giá như đầu ra hiện 
nay, việc vay vốn các ngân hàng thương mại, các tổ 
chức tín dụng đã triển khai các dự án điện gió gặp rất 
nhiều khó khăn do tính khả thi của dự án điện gió 
không cao. 

Thứ hai, các chính sách hỗ trợ đầu tư, nhất là 
nguồn vốn vay ưu đãi hiện nay đối với các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực điện gió tiếp cận vốn vay ưu đãi 
rất là hạn chế. Nếu mà các nhà đầu tư vay ngân 
hàng với lãi suất vay thương mại, lãi suất đó không 
có hiệu quả kinh tế. Điều này dẫn đến các nhà đầu tư 
gặp nhiều khó khăn trong huy động vốn, môi trường 
đầu tư kém hấp dẫn. 

Ngoài ra vẫn còn một số vấn đề khó khăn khác 
trong việc đầu tư, nhất là trong việc triển khai thi 
công. Ví dụ như điều kiện về đường sá hạ tầng của 
chúng ta khó khăn trong vận chuyển, bởi vì các thiết 
bị điện gió thông thường là siêu trường siêu trọng. 
Rồi khả năng, năng lực kỹ thuật của các doanh 
nghiệp Việt Nam trong vấn đề lắp đặt là chưa có tiếp 
cận được nhiều với công nghệ lắp đặt, thông thường 
đầu tiên cũng phải thuê các đơn vị thi công lắp đặt 
của nước ngoài, điều đó dẫn đến cái giá thành đội 
lên, và một cái nữa chúng ta chưa nội địa hóa các vật 
tư thiết bị đối với việc xây dựng các công trình điện 
gió.   

 ** PV: Như vậy, Sở Công Thương Bình Thuận 
có đề xuất gì để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 
đối với các dự án điện gió trên địa bàn? 

Ông Dương Tấn Long: Chúng tôi đã tham mưu 
Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị Thủ tường Chính phủ 
và các bộ ngành Trung ương xem xét giải quyết các 
khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực 
hiện các dự án điện gió. 

  
Dự án điện gió Thuận Nhiên Phong (tại xã Hòa Thắng, 
huyện Bắc Bình) tạm ngừng thi công vì chưa thu xếp 
được nguồn vốn 

Thứ nhất là về giá mua điện gió, chúng tôi đã 
kiến nghị Bộ Công Thương, xem xét trình Thủ tướng 
Chính phủ xem xét tăng giá mua điện gió lên để phù 
hợp với tình hình thực tế hiện nay để thu hút các nhà 
đầu tư và các tổ chức tín dụng cho vay. 

Thứ hai, chúng tôi cũng kiến nghị Bộ Công 
Thương xem xét kiến nghị, có ý kiến với Thủ tướng 
Chính phủ và các Bộ ngành liên quan định hướng 
các nguồn vốn vay ưu đãi có thể do Nhà nước bảo 
lãnh cho các doanh nghiệp được vay, nhất là các 
khoản vay ưu đãi của nước ngoài với lãi suất thấp để 
cho các lĩnh vực điện gió giải quyết khó khăn trong 
nguồn vốn. 

Nếu các khó khăn, vướng mắc sớm được giải 
quyết, các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh sẽ được 
đẩy mạnh đầu tư phát triển đúng tiềm năng và quy 
hoạch đã được phê duyệt và góp phần cung ứng 
nguồn năng lượng sạch cho nhu cầu phát triển kinh 
tế xã hội của đất nước, địa phương; và trên tất cả là 
giảm thiểu về ô nhiễm môi trường, phát triển bền 
vững.   

** PV: Trân trọng cảm ơn ông!. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 27 tháng 11)

__________________________________ 

TRẠI SẢN XUẤT ĐIỆN GIÓ THƯƠNG MẠI ĐẦU TIÊN TẠI ĐẢO PHÚ QUÝ 
Ngày 10-12, thông tin riêng với Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Huỳnh Anh, Cố vấn Đầu tư và Thương 

mại thuộc Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp Đan Mạch và Việt Nam vừa 
đạt được thỏa thuận về bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Dự án trại sản xuất điện gió với công suất 170MW 
tại đảo Phú Quý (Bình Thuận).  

Theo ông Anh, biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa công ty  hàng đầu thế  giới về  năng lượng gió 
là Vestas Wind Systems và Tập đoàn Phú Cường (Việt Nam). Được biết, với kinh nghiệm  phân phối 
năng lượng gió ở 73 quốc gia trên thế giới, Vestas sẽ đưa đến việc khai thác tiềm năng to lớn về năng 
lượng gió của Việt Nam. Dự kiến, trại sản xuất  điện gió thương mại đầu tiên ở Việt Nam sẽ được xây 
dựng trên đảo Phú Quý  gồm 3 tua-bin V80-2.0 MW, với công suất 6 MW, sản xuất khoảng 27,3 triệu 
kWh  điện mỗi năm. 

Thành Luân- Đại đoàn kết.- 2014.- Số 345 (ngày 11 tháng 12).- Tr.5 
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NỖ LỰC TRIỂN KHAI PHONG ĐIỆN HÒA THẮNG 
à một trong những đơn vị đầu tiên đầu tư thực 
hiện thành công dự án Nhà máy Phong điện 

đảo Phú Quý, để tận dụng nguồn gió thiên nhiên, 
đồng thời thực hiện chủ trương của Chính phủ 
phát triển nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái 
tạo phục vụ cho sản xuất kinh doanh, Tổng công ty 
Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPOWER) đang 
chuẩn bị thu xếp vốn để đầu tư thêm dự án Phong 
điện Hòa Thắng. 

Ông Phạm Cương- Chủ tịch kiêm Giám đốc 
Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Điện lực 
Dầu khí Việt Nam (PVPOWER RE) - là đơn vị 
thành viên của PVPOWER, chủ đầu tư của Nhà 
máy Phong điện Phú Quý cho biết: PVPower đang 
nỗ lực tìm kiếm nguồn vốn ưu đãi để tiếp tục thực 
hiện dự án Phong điện Hòa Thắng. 

Được biết, dự án nhà máy Phong điện Hòa 
Thắng được thực hiện theo hình thức đầu tư BOO 
(xây dựng – sở hữu – vận hành khai thác kinh 
doanh). Theo đó, dự án được triển khai làm 2 giai 
đoạn, giai đoạn 1 có công suất 49,5MW; giai đoạn 
2 có công suất 36,0MW được xây dựng mới hoàn 
toàn trên khu vực rộng 734 ha, thuộc địa bàn xã 
Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận - 
tỉnh có tiềm năng gió lớn trong khu vực. Đây là khu 
đồi cằn cỗi không có cây nông nghiệp nên rất 
thuận lợi cho việc phát triển nhà máy phong điện 
và không ảnh hưởng tới môi sinh. 

Để triển khai giai đoạn 1 điều đầu tiên là phải 
huy động được nguồn vốn với lãi suất ưu đãi. Mặc 
dù trước mắt còn nhiều khó khăn, nhưng 
PVPOWER đang tích cực đàm phán để chọn tư 
vấn thu xếp vốn. Nếu mọi thủ tục suôn sẻ thì bước 

sang giữa năm 2015 dự án sẽ có vốn để triển khai. 
Theo lộ trình, cuối năm 2014 PVPOWER xin xong 
giấy phép đầu tư và khoảng quý II hoặc quý 
III/2015 sẽ khởi công dự án. 

Ông Cương 
cho biết, nếu huy 
động được nguồn 
vốn thì việc triển 
khai thi công chỉ 
trong vòng 18 
tháng sẽ hoàn 
thành dự án, mặc 
dù nơi đây là một 
trong những vị trí 
triển khai phức tạp 
nhất so với các dự 
án phong điện 
khác.  

Theo tính 
toán sơ bộ của các 
chuyên gia, tiềm năng điện gió biến thành hiện 
thực tại tỉnh Bình Thuận hơn 1.000 MW, con số 
này tương đương 7 nhà máy thủy điện, đây chính 
là tiềm năng lợi thế kép vì đem lại năng lượng 
sạch cho đất nước và đảm bảo môi trường. 

Khi đi vào hoạt động mỗi năm dự án cho ra 
120 triệu kWh điện. Tuy nhiên nếu giá bán điện 
7,8cents/kWh như hiện nay thì phải 12 năm mới 
thu hồi được vốn. Đây chính là "rào cản" để 18 dự 
án điện gió tại Bình Thuận những năm qua vẫn 
dậm chân tại chỗ. 

Kim Tuyến // http://baocongthuong.com.vn/ 
.- 2014 (ngày 27 tháng 10)

_________________________________________ 

Điện lực Bình Thuận 

ĐỒNG HÀNH CÙNG NÔNG DÂN TRỒNG THANH LONG 
hững năm gần đây, nhu cầu sử dụng điện 
chong đèn kích thích thanh long ra hoa trái vụ 

trên tỉnh Bình Thuận liên tục tăng với tốc độ cao. 
Trước sự tăng trưởng của phụ tải thanh long, 
ngoài việc nỗ lực đầu tư của ngành điện, Điện lực 
Bình Thuận (PC Bình Thuận) đã có nhiều chương 
trình hỗ trợ tích cực cho nông dân. 

Thay thế đèn sợi đốt bằng đèn compact tiết 
kiệm năng lượng 

Tính đến tháng 5/2014,  điện thương phẩm  
của PC Bình Thuận đạt 703,510,321 kWh, tăng 
9.26 % so với cùng kỳ năm 2013, đạt 43.16 % so 
với kế hoạch được giao năm 2014 (1.630.000.000 
kWh). 

Nhằm tăng thêm diện tích thắp sáng mà không 
thay đổi công suất thắp, giảm chi phí tiền điện, 
tăng lợi nhuận, Công ty Điện lực Bình Thuận giới 
thiệu với các hộ trồng thanh long một giải pháp 
hữu hiệu khác. Đó là “sử dụng đèn compact ánh 

sáng vàng kích thích cho cây thanh long ra hoa trái 
vụ” giúp nông dân trồng thanh long chủ động sản 
xuất trong tình hình thiếu điện hiện nay. 

Chương trình hỗ trợ nông dân trồng thanh long 
thay đèn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm điện do Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện 
lực miền Nam (EVN SPC) chính thức triển khai từ  
tháng 7/2014. Với mục đích nhằm giảm tiêu hao và 
lãng phí điện, ngành điện triển khai hỗ trợ nông 
dân thay 2 triệu bóng đèn tròn sợi đốt chong thanh 
long bằng đèn tiết kiệm điện trên phạm vi 3 tỉnh kể 
trên với tổng kinh phí hỗ trợ tương đương 20 tỷ 
đồng. 

Để hỗ trợ nông dân một cách tốt nhất sử dụng 
đèn compact tiết kiệm điện, nhà nước hỗ trợ việc 
thu hồi bóng đèn sợi đốt người dân đang sử dụng 
với mức giá hỗ trợ tương đương với giá thị trường 
là 4.000 đồng/bóng và chịu mọi chi phí đăng ký, 
điều hành, tiêu hủy đèn tròn theo đúng quy định 

L

Để thu hút nhà đầu tư 
tiếp tục triển khai dự án, Bộ 
Công Thương cần xem xét 
đề nghị nâng cao giá bán 
điện hơn so với hiện nay. 
Đồng thời, các tổ chức cần 
xem xét hỗ trợ cho vay với lãi 
suất 0% mới có thể đầu tư 
được những dự án phong 
điện. Bởi, thu hút được đầu 
tư dự án phong điện sẽ có lợi 
thế rất lớn trong việc đảm 
bảo môi trường, môi sinh, 
phát triển du lịch… 

N
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bảo vệ môi trường; hỗ trợ vật tư mối nối an toàn 
điện có giá trị 3.000đồng/mối nối để thay cho việc 
dùng kim băng không an toàn như hiện nay; hỗ trợ 
nhân công tháo gỡ đèn tròn, lắp đặt đèn tiết kiệm 
điện. 

 
Nhân viên PC Bình Thuận kiểm tra mối nối và an toàn điện 

Ngoài ra, nông dân tham gia chương trình còn 
được các nhà cung cấp giảm giá bán bóng đèn tiết 
kiệm điện compact 20W tối thiểu là 10% so với giá 
bán thực tế đối với trường hợp thanh toán chậm từ 
3 - 6 tháng, hoặc giảm 15% đối với trường hợp trả 
tiền ngay khi mua bóng đèn. Toàn bộ chi phí hỗ trợ 
tương đương 30 tỷ đồng. 

Hiệu quả mang lại 

Khi sử dụng đèn compact, thanh long ra hoa 
trái vụ giữa bóng đèn compact 20W và bóng đèn 
sợi đốt 60W đều cho kết quả tương tự nhau. Tỷ lệ 
0,5% bóng hư hỏng khi gặp sự cố như mưa, gió 
trong thời gian chong đèn của bóng compact 20W 
thấp hơn nhiều so với sử dụng bóng đèn sợi đốt 
60W (tỷ lệ hư hỏng từ 2% ÷ 5%). Đồng thời sử 
dụng bóng đèn compact 20W làm giảm 2/3 lượng 
điện năng tiêu thụ, giúp giảm chi phí đầu vào, góp 
phần tăng thu nhập cho người nông dân. 

Ông Mai Văn Tuyên  - thôn Phú Nghĩa, xã An 
Cương, huyện Hàm Thuận Nam - chia sẻ: Từ khi 
chuyển đổi đèn sợi đốt sang chong đèn compact 
cho thanh long mang lại hiệu quả kinh tế cao cho 
gia đình anh khi lượng điện tiêu thụ giảm đáng kể 
và được nhà nước hỗ trợ rất lớn. 

Ông Phan Xuân Nguyên - cán bộ PC Bình 
Thuận - cho biết, nếu áp dụng giải pháp trên cho 
toàn bộ diện tích trồng thanh long trên địa bàn 
(khoảng 25.000 ha) và hệ số sử dụng là 0,7 thì sử 
đụng đèn compact thay đèn tròn sợi đốt hàng năm 
sẽ tiết kiệm được 13.1258400 kWh, với giá điện 
như hiện nay là 1.464,9 đ/kWh thì số tiền tiết kiệm 
được mỗi năm khoảng 1280,1 tỷ đồng. 

Thành Sơn // http://baocongthuong.com.vn/ 
.- 2014 (ngày 25 tháng 10)

________________________________________ 

NGÔ LAI VN 8960 TRÊN ĐẤT BÌNH THUẬN 
gô VN 8960 có nhiều ưu điểm: Năng suất cao, 
chống chịu sâu bệnh tốt, cây cứng ít đổ ngã 

và đặc biệt là khả năng chịu hạn tốt. 

 
Dù hạn kéo dài nhưng giống ngô VN 8960 vẫn cho năng 
suất cao 

Trung tâm Dịch vụ miền núi Bình Thuận vừa 
phối hợp với Cty CP Giống cây trồng Nha Hố tổ 
chức hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn giống ngô 
lai VN 8960 tại thôn 1, xã Hàm Cần, huyện Hàm 
Thuận Nam. 

Vụ HT năm nay khô hạn kéo dài nhưng ruộng 
ngô nhà ông Mai Văn Dương ở thôn 1, xã Hàm 
Cần vẫn phát triển, cho trái bắp to, dài. 

Ông Dương phấn khởi cho biết: "Do là đất rẫy, 
đồi dốc nên diện tích đất canh tác nhà tôi chỉ gieo 
trồng được 1 vụ vào mùa mưa. Năm nay nhiều 
giống ngô khác bị khô cháy vì thiếu nước nhưng 
tôi trồng VN 8960 cây vẫn phát triển tốt. Theo ước 
tính năng suất đạt trên 7,1 tấn/ha, cao hơn gần 1 
tấn so với giống khác". 

Ông Dương bắt đầu sử dụng giống ngô VN 
8960 từ vụ HT 2012. Khi đó ông được Trung tâm 
Dịch vụ miền núi Bình Thuận hỗ trợ giống để gieo 
trồng. 

VN 8960 có khả năng sinh trưởng, phát triển 
mạnh hơn hẳn các giống ngô trước đây ông đã 
từng SX trong điều kiện phụ thuộc vào nước trời. 
Trình độ kỹ thuật canh tác không bằng các địa 
phương dưới đồng bằng nhưng năng suất ngô vẫn 
đạt trên 7 tấn/ha. 

Ông Tạ Hữu Phúc, Giám đốc Trung tâm Dịch 
vụ miền núi Bình Thuận cho biết: "Sử dụng giống 
ngô nội hay ngoại để SX thì hiệu quả kinh tế vẫn là 
kết quả cuối cùng mà người nông dân mong đợi. 
Nhờ năng suất cao và giá giống thấp hơn các 
giống ngô ngoại nên thu nhập từ SX ngô VN 8960 
cũng cao hơn. 

Theo tính toán, tổng chi phí SX 1 ha ngô VN 
8960 của hộ ông Dương hết 22,642 triệu đồng, với 
năng suất 7,14 tấn/ha vụ này, trừ chi phí còn lãi 

N
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15,913 triệu đồng, cao hơn giống đối chứng trên 5 
triệu". 

Tham dự hội 
thảo, bà Mang Thị 
Hến, xã Hàm Cần 
cho biết: "Nhiều vụ 
vừa qua tôi trồng 
giống ngô VN 8960 
thấy có nhiều ưu 
điểm: Năng suất 
cao, chống chịu sâu 
bệnh tốt, cây cứng 
ít đổ ngã và đặc 
biệt là khả năng 
chịu hạn tốt. 

Trồng trên đất 
không chủ động 

nước tưới rất an tâm. Hạt ngô thương phẩm có 
màu sắc đẹp được thương lái ưu chuộng; độ đóng 
hạt mút đầu, độ phủ bao bi kín nên khi gặp mưa 
nhiều hạt không bị thối. Khi sắp cho thu hoạch bắp 
thì thân lá vẫn còn xanh, có thể tận dụng làm thức 
ăn cho gia súc". 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ 
xã Hàm Cần chia sẻ: "Thực hiện chủ trương 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với biến đổi 
khí hậu, nhất là đưa các giống cây trồng chịu hạn 
vào SX là việc làm cần thiết của địa phương. 

Trong 2 năm qua, xã đã đưa giống ngô VN 
8960 vào SX, kết quả rất tốt, hiệu quả kinh tế cao 
hơn các giống ngô khác". 

Ông Nguyễn Minh Nhật, Phó TGĐ Cty CP 
Giống cây trồng Nha Hố cho biết thêm: "Bình 
Thuận là vùng đất có điều kiện khí hậu khô hạn, 
trong những năm qua Cty chúng tôi đã triển khai 
trồng giống ngô VN 8960 tại nhiều địa phương với 
nhiều loại đất và khí hậu khác nhau. 

Kết quả cho thấy giống ngô này trồng ở vùng 
đất nào cũng thích hợp và cho năng suất cao. Vì 
vậy những năm qua người nông dân Bình Thuận 
ngày càng gắn bó với VN 8960". 

Mạnh Tuấn // http://nongnghiep.vn/ .- 2014 
(ngày 7 tháng 10) 

__________________________________ 

ÍT HỘ ĐĂNG KÝ THAY ĐÈN “TIẾT KIỆM ĐIỆN” THEO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ 

ính đến ngày 27/10, toàn tỉnh mới có 95 hộ 
đăng ký. Trong đó chỉ có 10 hộ đã tiến hành 

thay đèn với 3.830 bóng. 

Qua gần 4 tháng triển khai, tỉnh Bình Thuận có 
rất ít nông dân thay đèn compact tiết kiệm điện 
theo chương trình “Hỗ trợ nông dân trồng thanh 
long thay thế đèn tròn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm 
năm 2014 - 2015” của EVN. 

Đề án hỗ trợ nông dân trồng thanh long thay 
thế đèn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm điện được Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền cho Tổng công 
ty Điện lực Miền Nam triển khai trên 3 tỉnh Bình 
Thuận, Tiền Giang và Long An. Tham gia chương 
trình, các nhà vườn trồng thanh long được giảm 
15% giá bán nếu thanh toán ngay và giảm 10% 
nếu trả chậm trong vòng 3 tháng. 

Tại Bình Thuận, kể từ ngày 1/7/2014, Công ty 
Điện lực Bình Thuận đã triển khai chương trình với 
sự phối hợp của Hội Nông dân các cấp, Ban 
thường vụ Tỉnh Đoàn và hai nhà cung cấp (Rạng 
Đông và Điện Quang). 

Tính đến ngày 27/10, toàn tỉnh mới có 95 hộ 
đăng ký. Trong đó chỉ có 10 hộ đã tiến hành thay 
đèn với 3.830 bóng. 

Ông Nguyễn Tấn Lân – Phó Giám đốc Công ty 
Điện lực Bình Thuận cho biết: nguyên nhân là do 
thời gian qua các bên tham gia chưa phối hợp tốt 
trong công tác triển khai, quy trình thực hiện cũng 
còn cồng kềnh nên gây khó khăn cho tiến độ triển 
khai chương trình. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 31 tháng 10) 

________________________________________ 

CÔNG NGHỆ TƯỚI NHỎ GIỌT CHO THANH LONG 

iện tích trồng cây thanh long ở tỉnh Bình 
Thuận hiện nay khoảng 20.000 ha, chiếm hơn 

80% diện tích trồng thanh long trên cả nước. 
Trước đây, thanh long là cây xóa đói, giảm nghèo 
nhưng nay trở thành cây trồng mang lại thu nhập 
cao cho nông dân. 

Thanh long là cây chịu hạn, nếu thiếu nước thì 
năng suất không cao, chất lượng quả kém, nhưng 
nếu thừa nước thì năng suất cũng giảm, thậm chí 
cây còn bị chết. 

Công nghệ tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước cho 
cây thanh long được Viện Nước, tưới, tiêu & môi 
trường nghiên cứu triển khai thí điểm tại xã Hàm 
Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam là giải pháp khắc 
phục được tình trạng thiếu nước trong mùa khô, 
giúp giảm chi phí SX, nâng cao thu nhập cho 
người trồng. 

Thực trạng tưới thanh long 

Cây thanh long có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới 
Trung Mỹ, thuộc họ xương rồng, là cây chịu hạn, 

Ông Phạm Hữu Thủ, 
Trưởng phòng Nông 
nghiệp, Sở NN-PTNT Bình 
Thuận: "Giống ngô lai VN 
8960 trồng trên các chân 
đất ở Bình Thuận đều cho 
năng suất cao, thích nghi 
rộng; đặc biệt là khả năng 
chịu hạn tốt, ít bị sâu 
bệnh. VN 8960 đã được 
đưa vào cơ cấu cây trồng 
của tỉnh". 

T

D
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phù hợp với đất và khí hậy vùng khô hạn Nam 
Trung Bộ, trái cây có hàm lượng dinh dưỡng và 
giá trị kinh tế cao. 

Đối với cây trưởng thành (năm thứ 4 trở đi), 
năng suất có thể lên đến 50 tấn/ha, thông thường 
năng suất trung bình của thanh long ổn định ở 
mức 30-40 tấn/ha. 

Biện pháp tưới phổ biến cho thanh long được 
nông dân sử dụng hiện nay là tưới gốc. Đây là kỹ 
thuật dùng máy bơm áp lực cao bơm vào đường 
ống và người lao động cầm ống tưới từng gốc cây. 

Qua theo dõi tính toán hàm lượng nước tưới 
cho thanh long theo phương pháp tưới này thì 
mức tưới khoảng 4.800 – 5.200 m3 nước/năm. 
Thời gian cần để tưới cho 1 ha cần tới 36 giờ 
bơm. 

Mô hình tưới nhỏ giọt 

Công nghệ tưới nhỏ giọt được áp dụng lần 
đầu tiên vào năm 1940 tại nước Anh. Đến nay, đã 
được triển khai ứng dụng rộng rãi ở hầu hết những 
nước phát triển có nền nông nghiệp kỹ thuật cao 
như Israel, Nhật Bản, Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, 
Hà Lan. Công nghệ này thích hợp với nhiều loại 
cây trồng ở các địa hình khác nhau. 

Khu thí điểm mô hình tưới nhỏ giọt cho cây 
thanh long ở Bình Thuận được triển khai tại nhà 
ông Ung Ngọc Hải, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm 
Thuận Nam, diện tích thí điểm là 3,74 ha. 

Toàn khu thí điểm chia thành 7 lô, diện tích 
mỗi lô từ 0,5 – 0,62 ha, các lô bố trí dọc theo tuyến 
đường trong khu trang trại, thuận tiện cho việc cấp 
nước và vận hành hệ thống tưới. 

a/ Hệ thống cấp nước tưới 

Nước từ kênh tưới hồ thủy lợi Ba Bầu được 
đưa vào ao chứa trong trang trại, dung tích ao 
khoảng 4.800 m3 (kích thước: 42,5 m x 66,5 m x 
1,7 m) bằng máy bơm có công suất 360m3/h. 

b/ Hệ thống đầu mối 

Máy bơm điện, công suất 9 m3/h, cột nước 
bơm cao 36m, các thiết bị đi kèm gồm đồng hồ đo 
áp lực, đồng hồ đo lưu lượng, bình trộn phân, van 
xả khí, bộ lọc. 

+ Bộ lọc: Vỏ bằng nhựa cứng PVC rỗng, liên 
kết bằng ren âm dương để tăng liên kết bền vững 
khi có áp lực. 

+ Van an toàn: Mục đích đảm bảo sự làm việc 
an toàn của ống. 

+ Bình trộn phân: Bình trộn phân được lắp đặt 
hệ thống tưới do Cty PLASTRO sản xuất là loại 
bình hòa phân kiểu chênh lệch áp lực gồm các bộ 
phận thùng hòa phân kín; ống nước vào, ống 
nước ra; van điều áp cấu thành. 

+ Đồng hồ áp lực: Là thiết bị ống. Lúc này van 
làm nhiệm vụ thoát khí ra ngoài, để tránh hiện 
tượng hình thành bọt khí gây cản trở dòng chảy. 

Ngược lại, khi ngừng cấp nước, nước trong 
ống được thoát hết, trong ống xuất hiện áp lực âm 
(chân không), lúc này van có tác dụng đưa không 
khí vào để tránh phát sinh chân không trong ống. 

c/ Hệ thống đường ống 

Ống chính PVC phi 63; ống nhánh PVC phi 50; 
ống nhánh tưới HDPE phi 20; ống nhỏ giọt HDPE 
phi 12. 

d/ Bố trí tưới nhỏ giọt và kiểm soát lượng nước 
tưới cho từng gốc trụ. 

+ Mỗi trụ cây bố trí 14 vòi nhỏ giọt (7m đường 
ống nhỏ giọt); lưu lượng mỗi vòi q = 1,0 l/h, đường 
ống nhỏ giọt được khoanh tròn quanh gốc cây, 
bán kính của khoanh tròn bằng ½ bán kính rễ cây. 

+ Đầu đường ống nhỏ giọt đến từng trụ đều có 
van khống chế lưu lượng. 

Việc kiểm soát lượng nước tưới cho từng gốc 
cây được xác định qua đồng hồ đo lưu lượng tại 
đầu ống chính và đầu ống nhánh. Ngoài ra, kết 
hợp với việc kiểm soát thời gian tưới cũng có thể 
xác định chính xác lượng nước được tưới cho 
từng gốc cây, 

Đầu nhỏ giọt có kết cấu đặc biệt, lưu lượng 
qua các đầu nhỏ giọt tại đầu hay cuối hệ thống 
tưới đều như nhau và bằng 1 lít/h mặc dù có sự 
chênh lệch áp suất. Như vậy, mỗi giờ lượng nước 
tưới cho từng gốc cây là 14 lít, với mức tưới mỗi 
lần là mi (1/trụ) thì thời gian cần tưới cho 1 gốc là 
mi/14 (giờ). 

Hiệu quả của công nghệ tưới nhỏ giọt 

Tổng lượng nước tưới nhỏ giọt cả năm đối với 
cây trưởng thành (từ 4 năm tuổi trở đi) là 2.762 
m3/ha/năm). 

- Tiết kiệm được 80% công tưới so với công 
tưới truyền thống. 

- Lượng nước chỉ nhỏ giọt tạo ẩm trong vùng 
gốc nên hạn chế cỏ dại và sâu bệnh lây lan. 

- Độ đồng đều sản phẩm đạt 80-95%. 
- Không gây xói mòn đất và phá hủy cấu tượng 

đất, điều tiết được độ ẩm giữa các hàng cây. 
- Tạo điều kiện để tăng năng suất cây trồng từ 

20-30% với kỹ thuật tưới truyền thống. 
- Thích nghi với điều kiện tự nhiên, địa hình, 

đất đai khác nhau, tùy theo loại đất có thể điều 
chỉnh tưới nhanh hay chậm phù hợp với tốc độ 
thấm hút của đất để không gây ra dòng chảy mặt 
hoặc thấm sâu. 

Công nghệ tưới nhỏ giọt thí điểm áp dụng cho 
cây thanh long tại Bình Thuận đã mang lại hiệu 
quả rõ rệt, cần được triển khai ứng dụng rộng rãi, 
nhất là trong điều kiện nguồn nước ngày càng cạn 
kiệt do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 

Lê Xuân Quang- Nông nghiệp Việt Nam.- 
2014.- Số 242 (ngày 4 tháng 12).- Tr.12
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THANH LONG ĐIÊU ĐỨNG VÌ DỊCH BỆNH 
hiều hộ trồng thanh long theo tiêu chuẩn 
VietGAP ở huyện Hàm Thuận Bắc (Bình 

Thuận) điêu đứng vì phải đối mặt với bệnh thán 
thư, đốm trắng làm ảnh hưởng chất lượng trái, bị 
thương lái ép giá. 

 
Thanh long bị bệnh, chị Xuân phải lặt bỏ 

Hiện đang bước vào vụ chong đèn thanh long, 
nhiều nhà vườn tăng cường chăm sóc để cây đạt 
năng suất cao nhất. Tuy nhiên, nhiều vườn thanh 
long xuất hiện bệnh đỏ đầu trái, nấm tắc kè, nấm 
đồng tiền khiến bà con hoang mang, lo lắng. 

Vườn thanh long gần 500 trụ của chị Đào Thị 
Mộng Xuân ở thị trấn Phú Long trồng theo tiêu 
chuẩn VietGAP đã 5 năm. Chị Xuân cho biết, 
thanh long VietGAP trái nhỏ nhưng chất lượng tốt 
vì không lạm dụng thuốc tăng trưởng, bảo vệ thực 
vật. Song, những ngày chuyển mùa gần đây, bệnh 
đốm nâu xuất hiện trên trái làm ảnh hưởng đến 
năng suất. 2/3 diện tích không thể thu hoạch 

do dịch bệnh, phải bấm bụng cắt bỏ, bởi thương 
lái không mua. 

Anh Nguyễn Văn Dũng cũng ở thị trấn cho 
biết, đợt này vườn thanh long bị nấm đen, nấm 
trắng, lại đỏ đầu trái, thối cành. Vì chỉ có thuốc 
phòng, chứ không có thuốc trị nên trái thanh long 
dù xanh hay chín bị nhiễm bệnh phải cắt bỏ 
để tránh lây lan. Cắt bỏ xong thì phải tìm chỗ đổ, 
nếu vứt tùm lum ra đường hay lọt sang vườn nhà 
khác thì bệnh phát tán nhanh hơn. Đầu tư bao 
công sức, vậy mà lứa này chỉ đủ chi phí tiền thuốc. 

Theo nhiều nhà vườn trồng thanh long, nấm 
tắc kè còn gọi là bệnh đốm trắng, nấm đồng tiền 
còn gọi là bệnh thán thư. Đây là những bệnh rất 
khó trị. Nhiều người đã chủ động phun 
thuốc BVTV từ đầu mùa, áp dụng kiến thức phòng 
chống dịch bệnh, song vẫn không mang lại hiệu 
quả. 

Bà Trần Thị Mỹ Hồng, Phó Chủ tịch Hội Nông 
dân thị trấn Phú Long cho biết: “Thị trấn có hơn 
160 ha thanh long VietGAP, đến nay có hơn một 
nửa diện tích bị nhiễm bệnh đốm trắng, thán thư. 
Hai căn bệnh này đã xuất hiện từ lâu tại những 
vùng chuyên canh thanh long. Nếu thời tiết không 
thuận lợi thì bệnh sẽ phát sinh và lây lan nhanh 
chóng”. 

Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh 
Bình Thuận, vào thời điểm này chủ vườn cần chú 
trọng phòng trừ bệnh bằng cách chôn lấp cành, 
trái bị nhiễm bệnh hoặc rắc vôi khử trùng để tránh 
lây lan. 

Như Ngọc – Văn Ái- Nông nghiệp Việt Nam.- 
2014.- Số 226 (ngày 12 tháng 11).- Tr.17

_________________________________________ 

BỆNH ĐỐM NÂU ĐANG ĐE DỌA ĐẾN NĂNG SUẤT THANH LONG BÌNH THUẬN 
ại Bình Thuận, bệnh đốm nâu trên cây thanh 
long đang diễn biến phức tạp. Gần một nửa 

diện tích thanh long của toàn tỉnh đã bị nhiễm 
bệnh này. 

 

Bệnh đốm nâu (còn được gọi là nấm tắc kè) 
đang lây lan trên hầu hết các vùng trồng thanh 
long của tỉnh Bình Thuận. Toàn tỉnh hiện có hơn 

11.000 héc-ta thanh long bị nhiễm bệnh đốm nâu, 
chiếm trên 48% diện tích. Trong đó có 1.314 héc-
ta bị nhiễm nặng. Bệnh đốm nâu đã gây thiệt hại 
lớn đến năng suất thanh long, cũng như tiêu tốn 
nhiều chi phí cho việc đầu tư, chăm sóc của nông 
dân.  

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Bình Thuận, bệnh đốm nâu hiện chưa có thuốc 
đặc trị. Nông dân chỉ có thể phòng ngừa bằng 
cách thường xuyên vệ sinh, tỉa bớt cành nhánh um 
tùm tạo thông thoáng cho vườn, nhất là tiêu hủy 
nguồn bệnh tại chỗ, tránh lây lan cho các vườn lân 
cận.  

UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã chỉ đạo các 
huyện trong tháng 11 này, phát động đợt ra quân 
tổng vệ sinh vườn thanh long nhằm xử lý nguồn 
bệnh theo quy trình hướng dẫn tạm thời của Cục 
Bảo vệ thực vật. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 2 tháng 11)

N
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THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN CÂY THANH LONG BỀN VỮNG 
áng 22-11, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 

công bố thành lập Ban chỉ đạo phát triển cây thanh 
long bền vững theo Quyết định số 1448/QÐ-BNN-
TCCB. 

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ 
và tổ chức triển khai thực hiện phát triển cây thanh 
long. Ðồng thời, giúp Bộ trưởng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn chỉ đạo, điều hành và đề xuất 

các giải pháp, cơ chế chính sách, đề xuất các tiêu 
chuẩn kỹ thuật quốc gia, huy động nguồn lực xã 
hội nhằm phát triển bền vững cây thanh long. Hiện 
cả nước có hơn 30 nghìn ha thanh long, tập trung 
chủ yếu ở ba tỉnh: Bình Thuận, Long An, Tiền 
Giang. 

PV // http://www.nhandan.org.vn/ .- 2014 
(ngày 23 tháng 11) 

Cùng đưa tin: Tin tức Số 280 

________________________________________ 

LOẠI CÂY BIẾN HÀNG VẠN HỘ THÀNH TỶ PHÚ 
ây trồng gì có thể vừa lặn lại vừa bay? Cây 
trồng nào chịu nắng hạn giỏi nhất? Cây trồng 

gì mà say đèn còn hơn đào kép? Cây trồng gì có 
tỷ lệ xuất khẩu cao nhất? Cây trồng gì mang lại giá 
trị cao nhất cho nông dân hiện nay? Xin thưa là 
cây thanh long!/ 60.000 đồng/kg thanh long ruột 
đỏ. 

Cây tỷ phú nhưng... yếu ớt Tôi đang hình dung 
ra cuộc thi “Ai là triệu phú” có những câu hỏi về 
cây thanh long, một cây trồng có nguồn gốc từ 
Nam Mỹ xa xôi nhưng lại bám rễ ở vùng đất 
phương Nam và đưa hàng vạn hộ nông dân thành 
tỷ phú. Trồng thanh long sau Long An nhưng Bình 
Thuận nhanh chóng trở thành thủ phủ của cây này 
với 24.000 ha, gấp 1.000 lần so với cách đây 20 
năm. Năm 1990, anh Trần Ngọc Hiệp bán chiếc xe 
máy Honda 67 mua được 3 ha đất tại Hàm Thuận 
Nam đã trồng thử và điều bất ngờ đã đến, đất đai 
tại Bình Thuận còn hợp thanh long hơn so với 
Long An, nơi anh lấy giống. Rồi từ 3 ha đấy anh 
phát triển lên 30, 70, 100, 300 ha. Anh Hiệp chạy 
xe ôm ngày nào đã thành ông chủ thương hiệu trứ 
danh Thanh long Hoàng hậu. Trước đây, anh Hiệp 
phải chở thanh long từng cần xé bằng xe máy ra 
quốc lộ 1, gửi xe đò về Sài Gòn, nay đội xe đông 
lạnh chuyên chở thanh long của anh đã có mấy 
chục chiếc. Trước đây anh chỉ biết mỗi chợ Cầu 
Muối thì nay anh “rành chợ tây hơn chợ ta”, nào 
chợ Trung Quốc, chợ Đài Loan, Nhật Bản, chợ Úc, 
chợ châu Âu, chợ Mỹ. Trước đây anh phải xuống 
Long An xin giống thì nay anh đã mua được bản 
quyền giống thanh long ruột tím hồng, công trình 
lai tạo giống của Viện Cây ăn quả miền Nam với 
giá 2 tỷ đồng. Thanh long đã kích thích khát vọng 
làm giàu của nhiều người mà trang trại đạt tiêu 
chuẩn Euro GAP Duy Lan là một trong hàng nghìn 
trường hợp. Xuất thân từ nghề hàng xáo, năm 
2003, ông Thái Đức Duy gom mua được 10 ha đất 
chân núi tại thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, huyện 
Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) lập trang trại thanh 
long. Điều đặc biệt ở trang trại này là có rất nhiều 
khách hàng của Úc và châu Âu ghé thăm, thậm 
chí trong hàng chục công nhân của ông Duy có cả 
viên kỹ sư điện người Úc chính hiệu có tên thường 
gọi là Jắc. Jắc cho biết, sau khi nghỉ hưu ông đã 
lập tức bay sang làm công không lương cho ông 

Duy, với mục đích học hỏi kinh nghiệm để mở 
trang trại tại Úc. Viên kỹ sư này cho biết thêm, đất 
ở Úc thì mênh mông, muốn bao nhiêu có bấy 
nhiêu và ông cũng chỉ cần 10 ha thanh long như 
ông Duy thì chỉ 5 năm, ông đã có thể xây biệt thự 
ven biển, ước mơ cháy bỏng nhưng ông không thể 
thực hiện được với mức lương kỹ sư. Năm 
2008, 1 trong 2 container đầu tiên vào thị trường 
Mỹ được ông Trầm Bê mua từ trang trại Duy Lan 
với giá 3,2 USD/kg. Ở Bình Thuận, thanh long 
vượt chỉ giới ra Bắc Bình, lên Đức Linh, Tánh Linh. 
Những năm thập kỷ 90, khi mới trồng ở Hàm 
Thuận Nam (Bình Thuận), nhờ lượng mưa khá mà 
tiểu khí hậu lại khô nên người trồng thanh long hầu 
như không cần đến thuốc BVTV, còn hiện nay thì 
thanh long bị nhiễm rất nhiều bệnh mà bệnh nào 
cũng nặng, cũng nan y như bệnh thán thư, thối 
nhũn, đốm nâu… Chỉ riêng bệnh đốm nâu, trong 
vòng 4 năm từ năm 2011-2014, bệnh đã lan rộng 
ra 18.000 ha, chiếm 50% diện tích cây này của cả 
nước, làm thất thu khoảng 30% sản lượng. Người 
trồng thanh long cho biết, trong thời gian làm trái 
thì cứ 1 tuần phải phun thuốc 1 lần, còn lại 2 tuần 
phun 1 lần. Tối thiểu mỗi năm làm 3 vụ trái, mỗi vụ 
2 tháng như vậy tối thiểu có đến 36 lần phun/năm. 
Chưa hết, vì cùng một lúc bị nhiều bệnh nên phải 
hỗn hợp nhiều loại thuốc với nhau mà hiệu quả 
phòng trừ cũng chỉ đạt trên dưới 60%, rất thấp so 
với cây trồng khác. Tại sao cây thanh long thuộc 
họ xương rồng, sống được ở sa mạc, vốn dĩ có 
sức sống rất cao lại trở chứng yếu ớt như vậy? 
Câu trả lời là do con người. Bình thường, thanh 
long chỉ cho trái 2-3 đợt trong khoảng từ tháng 4 
đến tháng 10, nhưng bằng cách chong đèn, con 
người đã ép thanh long ra trái thêm 2-3 vụ nữa. Để 
cây có sức cho trái quanh năm, người ta bằng mọi 
cách ép cây ăn, ăn bằng đường rễ, ăn bằng 
đường lá, ăn bằng đường thở, chưa đủ còn phải 
dùng thêm kích thích sinh trưởng GA3. Ăn nhiều, 
cây nào cũng sum suê, non tơ, ngon ngọt, lại thêm 
cành lá lúc nào cũng phú dưỡng do phun xịt nhiều 
phân bón lá, nên không những nấm bệnh, virus, vi 
khuẩn mà cả ốc, sên, sâu, kiến… đều thích. Không 
thể trách nông dân đã thâm canh quá độ bởi họ chỉ 
là những người biết tuân lệnh thượng đế. 90% 
thượng đế của thanh long là Trung Quốc, thị 
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trường thờ cúng là chính, ăn là phụ, bởi vậy trái 
càng to, đuôi càng xanh, tai càng cứng thì giá 
càng cao. Theo nguyên lý, càng bị stress thì sức 
đề kháng của cây càng giảm. Hiện tượng lây lan 
nhanh của bệnh đốm nâu do nấm Neoscytalidium 
dimidiatum là một ví dụ. Bình thường nấm này vẫn 
tồn tại trên nhiều loại cây ăn trái, ngay cả cây rừng 
nhưng không gây hại nặng, không thành dịch.  

Để tránh một gãy đổ sinh thái mà nguy cơ đã 
rõ ràng, tháng 8/2014, Bộ NN-PTNT đã lập Ban chỉ 
đạo trồng thanh long bền vững, lập tổ đặc nhiệm 
phòng chống dịch bệnh đốm nâu và đầu tháng 12 

vừa qua Cục BVTV đã phát động tuần tổng vệ sinh 
vườn thanh long ở 3 tỉnh trọng điểm là Bình 
Thuận, Long An và Tiền Giang. Đây là việc làm 
cần thiết trước mắt nhưng chưa đủ để thanh long 
tồn tại bền vững mà còn phải kết hợp nhiều biện 
pháp tổng hợp từ hành chính đến kinh tế, xã hội. Ý 
kiến gợi ý của một số nông dân trồng thanh long 
sau đây đáng kể cho các cơ quan quản lý nhà 
nước lưu tâm: Cần giảm bớt số vụ chong đèn 
bằng cách điều tiết trên lưới điện quốc gia.  

Quang Ngọc- Nông nghiệp Việt Nam.- 2014.- Số 
251 (ngày 17 tháng 12).- Tr.6

________________________________________ 

NÔNG DÂN BÌNH THUẬN MUỐN CÓ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CHO VÙNG 
TRỒNG THANH LONG 

 ha lúa đạt năng suất cao cho thu nhập khoảng 
10 triệu đồng/vụ, trong khi 1 ha thanh long cho 

lợi nhuận từ 200 triệu đến 300 triệu đồng/năm.  

Nhiều năm nay, cây thanh long trồng tại Bình 
Thuận mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vì thế, hiện 
nay, nông dân nhiều nơi trong tỉnh đang chuyển 
đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng 
cây thanh long. 

Đáng nói là, việc làm này đang phá vỡ quy 
hoạch cây trồng của tỉnh và không phù hợp với 
chủ trương giữ 3,8 triệu ha đất lúa của cả nước để 
đảm bảo an ninh lương thực theo chủ trương của 
Chính phủ. 

Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp và 
nông dân Bình Thuận mong muốn Chính phủ có 
một cơ chế đặc thù cho vùng trồng thanh long 
chuyên canh của tỉnh, vì lợi ích chính đáng của 
người dân. 

 

 So với thanh long, lúa kém hiệu quả hơn chục lần 

Ông Nguyễn Thanh Tú ở xã Hàm Thắng, 
huyện Hàm Thuận Bắc là một trong số những 
nông dân đã bỏ lúa để trồng thanh long. Ban đầu, 
ông chuyển 0,6 ha đất lúa sang trồng 600 trụ 
thanh long, giờ đã cho thu hoạch. 0,2 ha đất lúa 
còn lại cũng vừa được ông cho trồng 200 trụ thanh 
long nữa. Hiện nay, trừ chi phí, mỗi năm gia đình 
ông Tú dư ra 300 triệu đồng- một khoản tiền không 
thể nào có được nếu cứ trồng lúa. 

Cũng như ông Tú, rất nhiều nông dân các 
huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc 
Bình chuyển từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng 
thanh long. 1 ha lúa đạt năng suất cao cũng chỉ 
cho thu nhập khoảng 10 triệu đồng/vụ, trong khi 1 
ha thanh long mỗi năm cho lợi nhuận từ 200 triệu 
đến 300 triệu đồng. 

Từ đó, hàng loạt nhà tranh vách lá đã được 
thay thế bằng những ngôi nhà kiên cố khang trang, 
những ngôi biệt thự tiền tỷ. Tất cả đều dựa vào 
cây thanh long. Vừa xây ngôi nhà 700 triệu đồng, 
bà Ngô Thị Sương ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm 
Thuận Nam chia sẻ: “Hồi đó làm lúa mỗi năm 
chúng tôi thu hoạch ít. Bây giờ trồng thanh long, 
chúng tôi có lãi, thu hoạch hàng trăm triệu”.  

Với hiệu quả kinh tế như vậy, 10 năm trở lại 
đây, nông dân Bình Thuận đã tự chuyển đổi đất 
trồng lúa sang trồng thanh long. Toàn tỉnh hiện đã 
có đến 24.000 ha thanh long, vượt hơn 8.800 ha 
so với quy hoạch đến năm 2015. Trong đó, có đến 
6.200 ha thanh long được trồng trên đất chuyển 
đổi từ đất lúa. 

Từ ngày 11/5/2012, khi Chính phủ ban 
hành Nghị định số 42 về quản lý, sử dụng đất 
trồng lúa, chính quyền các cấp trong tỉnh cũng đã 
triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng nông 
dân vẫn tự phát chuyển đổi trái phép. Mong muốn 
lớn nhất của bà con là Chính phủ cho phép họ 
được chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả 
sang trồng thanh long một cách hợp lệ. Trước mắt, 
bà con tiếp tục trồng thanh long trên điện tích 
6.200 ha đã chuyển đổi trước khi có Nghị định 42. 

Ông Bùi Đăng Hưng, Chủ tịch Hiệp hội thanh 
long Bình Thuận kiến nghị: “Vì lợi ích của nông 
dân, chúng tôi mong rằng các cấp lãnh đạo xem 
xét lại, có thể cho phép tỉnh Bình Thuận sớm có 
chủ trương để bà con có giá trị pháp lý trên mảnh 
vườn thanh long của họ. Đó là những địa bàn như: 
Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Phan Thiết, 
Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Tân…”. 

Ngành nông nghiệp tỉnh Bình Thuận cũng kiến 
nghị với Trung ương cho phép nông dân địa 
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phương chuyển những diện tích đất lúa kém hiệu 
quả, đang nằm xen kẽ trong khu dân cư, trong 
vùng chuyên canh cây thanh long... sang trồng 
thanh long. Bởi việc chuyển đổi ấy không ảnh 
hưởng đến chỉ tiêu đảm bảo lương thực mà Chính 
phủ giao cho tỉnh Bình Thuận. 

Ông Phạm Hữu Thủ, Trưởng phòng Nông 
nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
tỉnh Bình Thuận nói: “Lúa 1 vụ kém hiệu quả, lúa 
xen kẽ trong cư dân cư, kiến nghị Bộ Nông nghiệp 
nên cho bà con sản xuất thanh long. Vì hiện nay 
trong quá trình sản xuất lúa, tỉnh Bình Thuận đã 
sản xuất được 600.000 tấn/năm. Đạt và vượt so 
với chỉ tiêu mà Chính phủ giao cho tỉnh Bình 
Thuận tới năm 2020 là đảm bảo 550.000 tấn”. 

Thực tế, thanh long là cây trồng dài ngày, 
nhưng có đặc điểm khác với các loại thân gỗ như: 
mít, xoài, sầu riêng… không đe dọa thoái hóa đất 
và nếu sau này không còn giá trị thì nông dân vẫn 
có thể dễ dàng trồng lúa trở lại. Vì vậy, tỉnh Bình 
Thuận mạnh dạn kiến nghị Trung ương cần xem 
xét cho vùng chuyên canh cây thanh long của tỉnh 
có cơ chế đặc thù trong việc thực hiện Nghị định 
42 của Chính phủ, góp phần làm thay đổi diện 
mạo của vùng đất nắng và gió, nghèo khó một 
thời. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 21 tháng 10) 

_________________________________________ 

BÌNH THUẬN THỰC HIỆN VIỆC DÁN TEM CHO THANH LONG 
iệp hội thanh long Bình Thuận đang triển khai 
thực hiện dán tem có chỉ dẫn địa lý “Bình 

Thuận” trên trái thanh long khi đưa ra thị trường, 
thời gian thực hiện là 2 năm (từ tháng 5/2013 – 
5/2015). Đến nay, các doanh nghiệp trong hiệp hội 
đã dán được 12 triệu tem trên trái thanh long (đạt 
30% kế hoạch của đề án). Dẫn đầu là doanh 
nghiệp tư nhân rau quả Bình Thuận dán được 
6.837.000 tem, trên tất cả trái thanh long khi xuất 
bán ra các thị trường nội địa và nước ngoài như 
Dubai (các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất), 
Tây Ban Nha; các thị trường châu Á như: Hồng 
Kông, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia; 
thị trường trong nước gồm các siêu thị Big C, 
Co.opmart, Citimart và sắp đến các siêu thị khác. 

Theo Hiệp hội thanh long Bình Thuận, đối với 
thị trường ngoài nước, việc dán tem có chỉ dẫn địa 
lý “Bình Thuận” trên trái thanh long giúp cho việc 
tiêu thụ thuận lợi hơn, thanh long có dán tem có 
giá trị cao hơn, do hàng dán tem đều là hàng đẹp, 
có chất lượng đảm bảo, các doanh nghiệp tuyệt 
đối không dán tem vào trái xấu. Còn thanh long 
dán tem tác động bán lẻ đến người tiêu dùng như 
thế nào, thì hiệp hội sẽ điều tra cụ thể, khi nghiệm 
thu đề án. Đối với thị trường tiêu thụ nội địa, việc 
dán tem chưa làm tăng giá trị trái thanh long Bình 
Thuận. 

D.D - Khoa học phổ thông.- 2014.- Số 49 
(ngày 26 tháng 12).- Tr.2

_________________________________________ 

NUÔI TÔM THEO QUY TRÌNH VIETGAP TẠI BÌNH THUẬN 
ính đến hết tháng 11-2014, toàn tỉnh Bình 
Thuận có tổng diện tích mặt nước thả nuôi tôm 

là 852,5ha. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình 
trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và 
những khó khăn, trở ngại khác đã khiến việc phát 
triển nuôi tôm theo kiểu truyền thống bị ảnh 
hưởng, gây thiệt hại không nhỏ cho ngành nuôi 
trồng thủy sản của địa phương. 

Từ thực trạng này, Trung tâm Khuyến nông 
Khuyến ngư tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với các 
hộ dân thị xã La Gi thực hiện mô hình nuôi tôm 
theo hướng VietGAP nhằm nâng cao hiệu quả 
kinh tế, giảm tỷ lệ tôm chết do dịch bệnh, đảm bảo 
các yêu cầu về an toàn thực phẩm, giải quyết các 
vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi 
trường sinh thái và dễ dàng trong việc truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm. 

Theo đó, trung tâm đã thả nuôi 720.000 con 
giống tôm chân trắng trên diện tích 6.000m2 ao 
nuôi, mật độ 120 con/m2 tại địa bàn thị xã La Gi, 
tỉnh Bình Thuận. 

Trong quá trình thực hiện mô hình, trung tâm 
cũng tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi 
tôm theo hướng VietGAP cho các hộ tham gia. 

 

Sau ba tháng thả nuôi, kết quả cho thấy tỷ lệ 
tôm sống đạt trên 90%, sản lượng tôm đạt 
6.945kg, lợi nhuận đạt trên 286 triệu đồng, cao 
gấp hai lần so với cách nuôi thông thường. 

Các hộ nuôi tham gia mô hình đã chia sẻ, 
trước khi áp dụng nuôi tôm theo hướng VietGAP, 
tôm nuôi thường bị dịch bệnh đốm trắng, hoại tử 
gan tụy cấp, hội chứng chết sớm... 
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Bên cạnh đó, việc người nuôi không kiểm soát 
được lượng thức ăn, lượng thuốc sử dụng đã dẫn 
đến hiện tượng dư thừa, làm tăng chi phí đầu vào. 

Từ khi triển khai mô hình, dịch bệnh đối với 
tôm giảm rõ rệt, chất lượng tôm giống được đảm 
bảo, giảm đáng kể chi phí đầu tư. 

Hơn nữa, thời gian nuôi tôm rút ngắn, tiền 
nhân công và chi phí điện nước giảm, tỷ lệ sống 
cao, kích cỡ tôm khi thu hoạch đồng đều. 

Có thể thấy, quy trình nuôi tôm theo hướng 
VietGAP không chỉ cho hiệu quả kinh tế cao, cung 

ứng nguồn nguyên liệu ổn định cho các nhà máy 
chế biến xuất khẩu, mà còn tác động đến nhận 
thức của người dân, giúp các hộ nuôi thực hiện 
đúng quy trình kỹ thuật, chú trọng cải tạo ao, ngăn 
ngừa dịch bệnh cho tôm nuôi, góp phần bảo vệ 
môi trường. 

Chính vì vậy, trong thời gian tới, trung tâm sẽ 
tiếp tục mở các lớp tập huấn và triển khai thêm mô 
hình nuôi tôm trên địa bàn tỉnh. 

// http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 11 tháng 12) 

_________________________________________ 

HIỆU QUẢ TỪ VIỆC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NUÔI TÔM THỊT SANG NUÔI TÔM GIỐNG 

uyện Tuy Phong - nơi con tôm giống làm nên 
thương hiệu tôm giống Bình Thuận rất ủng hộ 

cho việc chuyển đổi từ đất nuôi tôm thịt sang nuôi 
tôm giống. Đây là việc làm rất kịp thời và đáng ghi 
nhận vì sự phát triển chung, nơi cung cấp cho thị 
trường 40% con tôm giống của cả nước. 

Theo Tổng cục Thủy Sản, mỗi năm, Việt Nam 
cần 160 đến 170 tỷ con tôm giống cung cấp cho thị 
trường, trong đó mới chỉ có 30-40% là tôm giống 
có chất lượng của các công ty có uy tín. Sản phẩm 
còn lại kém chất lượng rơi vào những đơn vị làm 
ăn chụp giật, bát nháo. 

Xã Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận) là địa phương sản xuất tôm giống chiếm 
đến 40% sản lượng cao của cả nước. Mỗi năm, 
Vĩnh Tân cung cấp cho thị trường không dưới 10 
tỷ con post (con giống) và mang lại hiệu quả kinh 
tế rất cao cho địa phương, đóng góp không nhỏ 
vào ngân sách Nhà nước và đời sống kinh tế của 
người dân khá giả. Tuy nhiên, do vì lợi nhuận, 
không ít cơ sở sản xuất tôm giống về tư cách pháp 
nhân vẫn có giấy tờ đầy đủ nhưng chỉ để đối phó, 
còn cơ sở hạ tầng thì lớp nhớp, không đảm bảo vệ 
sinh an toàn dịch bệnh trong sản xuất, nên con 
giống sản xuất ra kém chất lượng. 

Hiện nay, tại xã Vĩnh Tân đã xuất hiện “cò”, 
“lái” tôm giống. Họ thành lập 5-7 công ty ở các nơi 
khác, không có trụ sở nhất định, những công ty 
“ma” này đến thu mua lại tôm giống trôi nổi kém 
chất lượng rồi đem về vùng sâu, vùng xa bán. Bà 
con nuôi tôm ở vùng sâu, vùng xa thường thiếu 
thông tin, cứ thấy hàng của công ty thì mua, hậu 
quả lãnh đủ là tôm bị dịch bệnh, chết hàng loạt 
hoặc tỷ lệ sống rất thấp. 

Thấy được hiệu quả kinh tế và mong muốn 
xây dựng vùng sản xuất tôm giống chất lượng cao 
của cả nước và để khuyến khích các doanh nghiệp 
làm ăn chân chính, đầu tư cơ sơ nuôi tôm giống 
quy mô, bài bản, UBND huyện Tuy Phong xin 
chuyển đổi 10,02ha đất nuôi tôm thịt sang nuôi 
tôm giống. Ban đầu, có một số ý kiến chưa đồng 
tình, cho rằng UBND huyện “xé rào”, “tùy tiện” phá 
vỡ quy hoạch, nhưng thật ra, căn cứ theo quy 
hoạch tổng thể vùng nuôi tôm thịt và sản xuất tôm 
giống của tỉnh Bình Thuận tại Quyết định 

109/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008, thì tại xã 
Vĩnh Tân diện tích nuôi tôm giống là 77ha. Đến 
nay, diện tích nuôi tôm giống mới chỉ đạt 68,49ha. 
Như vậy, việc UBND huyện Tuy Phong xin chuyển 
đổi 10,02ha đất từ nuôi tôm thịt sang nuôi tôm 
giống tại Vùng Đưng (xã Vĩnh Tân) vẫn là phù hợp 
và vẫn nằm trong vùng quy hoạch nuôi trồng thủy 
sản mà UBND tỉnh đã phê duyệt trước đây. 

 
Khu nuôi con post của một doanh nghiệp được đầu tư hiện đại. 

Ông Nguyễn Thanh Sang - Chủ tịch UBND xã 
Vĩnh Tân cho rằng: “Do quy hoạch đã lâu, quỹ đất 
hết, một số người dân, doanh nghiệp thấy nuôi 
tôm giống hiệu quả hơn, trước tình hình đó, huyện 
Tuy Phong đã đồng ý cho chuyển đổi một số ha 
đất nuôi tôm thịt sang nuôi tôm giống là đúng đắn. 
Đất chuyển đổi là đất của người dân đã có sổ đỏ 
và là đất nằm trong vùng quy hoạch nuôi trồng 
thủy sản. Hơn nữa, vùng đất chuyển đổi là Vùng 
Đưng trước đây nuôi tôm thịt đã bị người dân phản 
ánh rất nhiều lần, vì người nuôi tôm xả đìa ảnh 
hưởng môi trường nghiêm trọng, do đó việc 
chuyển đổi này được rất nhiều người dân ủng hộ 
và đồng tình”. 

Bà Phạm Thị Minh Hiếu - Phó chủ tịch UBND 
huyện Tuy Phong, cho biết, từ những năm trước 
đây và đến nay, tại khu vực Vùng Đưng, xã Vĩnh 
Tân, có các hộ dân nuôi tôm thịt sử dụng nguồn 
nước, thức ăn nuôi tôm thịt khá lớn và xả lượng 
nước thải từ nuôi tôm thịt khá nhiều ra môi trường, 
gây ngập úng tuyến kênh mương, xảy ra tình trạng 
tuyến kênh mương không thoát được nước vào 
mùa mưa, làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng 
đến đời sống của người dân. Nhiều lần tiếp xúc cử 

H
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tri, người dân đã đề nghị chính quyền địa phương 
sớm quan tâm giải quyết vấn đề môi trường từ 
nước thải nuôi tôm thịt của các hộ dân tại khu vực 
này, do vậy vị trí này không còn phù hợp để nuôi 
tôm thịt. 

Qua khảo sát thực tế tại vùng đất chuyển đổi 
này, một số cơ sở đầu tư xây dựng quy mô chẳng 

khác nào một “bệnh viện tôm”. Đây là sự bức phá 
đáng mừng, đáng ủng hộ vì chắc chắn các cơ sở 
sản xuất này sẽ góp phần cải thiện chất lượng tôm 
giống, góp phần giữ vững sản lượng ngành tôm 
Việt Nam. 

Sỹ Nguyên // http://baobaovephapluat.vn/ .- 
2014 (ngày 25 tháng 10)

________________________________________ 

Hy hữu nhầm “đại dịch” trên tôm ở Bình Thuận:  

NHIỀU DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG 
heo Chi cục Thuỷ sản Bình Thuận, cơ quan 
này hiện đã xác định được nguồn gốc tôm 

giống ở 2 hộ nuôi tôm (ông Nguyễn Văn Hiền và 
ông Hai Sức) là thuộc 2 công ty sản xuất tôm 
giống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, 
theo tìm hiểu của phóng viên các công ty này 
không hề cung cấp giống cho 2 hộ nói trên. 

Lúng túng từ khâu lấy mẫu 

Trường hợp của ông Hai Sức ở xã Chí Công 
(huyện Tuy Phong) với diện tích nuôi tôm 1ha, Chi 
cục Thuỷ sản Bình Thuận cho biết hộ này lấy 
giống của một công ty trên địa bàn huyện Tuy 
Phong, thuộc Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận. 
Trao đổi với chúng tôi, đại diện công ty này (đề 
nghị giấu tên) cho biết: “Chúng tôi không hề cung 
cấp tôm giống cho hộ nuôi tôm nào là Hai Sức”. 

Về phía ông Hai Sức thì ông cho hay: “Chúng 
tôi thường lấy tôm giống thông qua trung gian, do 
đó việc các nhân viên thị trường có lấy giống của 
công ty trong Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận để 
bán cho chúng tôi hay không, chúng tôi cũng 
không thể biết được. Thậm chí có thể họ lấy tôm 
của công ty A nhưng lại nói là của công ty B để 
bán được giá cao hơn”. 

 
Việc công bố đại dịch trên tôm không chính xác khiến sản 
xuất, nuôi trồng của người dân Bình Thuận bị ảnh hưởng.  

Tương tự, ông Nguyễn Văn Hiền ở thôn Thanh 
Phong, xã Tân Thuận (Hàm Thuận Nam) cũng cho 
biết, người nuôi thường mua tôm giống qua nhiều 
khâu trung gian nên việc xác định cụ thể nguồn 
gốc tôm không đơn giản. Hiện tôm giống của các 
công ty lớn mỗi khi xuất ra đều được dán tem, 
nhãn hiệu nhưng có thể đã bị các nhân viên thị 
trường trà trộn tôm giống của công ty chưa có 
thương hiệu, thậm chí cả tôm trôi nổi có giá rẻ để 
kiếm lời. Thực trạng này thường xuyên xảy ra, 

khiến tôm dễ bị dịch bệnh, gây thiệt hại cho người 
nuôi. 

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Quang 
Huy – Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Bình 
Thuận thừa nhận là mới cho xác minh lại và được 
biết, người nuôi thường lấy tôm giống qua trung 
gian. “Ở đây có hiện tượng gian lận thương mại, 
những người bán tôm có thể lấy tôm ở một đơn vị 
khác nhưng lại mượn thương hiệu của các công ty 
có uy tín để bán tôm với giá cao hơn, gây ảnh 
hưởng tới doanh nghiệp làm ăn chân chính” - ông 
Huy nói. 

Cũng theo lời ông Huy: “Nếu nói là có bệnh 
Taura thì lớn chuyện lắm. Theo quy trình, tôm bố 
mẹ đầu vào hiện vẫn phải nhập 100% từ nước 
ngoài và phải được kiểm dịch rất nghiêm ngặt. 
Mấy năm trước, Bộ NNPTNT giao cho địa phương 
thực hiện, nhưng gần đây đã giao cho cơ quan thú 
y vùng trực thuộc Bộ tiến hành kiểm dịch. Do đó, 
việc lọt virus hội chứng Taura vào Việt Nam là khó 
xảy ra. Vấn đề ở chỗ, năng lực xét nghiệm và hoá 
chất xét nghiệm có chuẩn hay không”. 

Ông Huy cũng cho biết thêm, tất cả các mẫu 
xét nghiệm đều được lưu mẫu đối chứng và sau 
đó Chi cục Thuỷ sản Bình Thuận đã gửi mẫu lên 
cấp cao hơn. Cụ thể, Cơ quan Thú y vùng VI đã 
xét nghiệm đối chứng và chẩn đoán mẫu tôm âm 
tính với virus Taura. “Biểu hiện của dịch bệnh này 
(hội chứng Taura - PV) là sau khi thả tôm giống 
15-20 ngày, tôm sẽ chết dần và chết sạch cả lứa 
tôm đó. Bệnh Taura không lây lan từ ao nuôi này 
sang ao nuôi khác mà lây duy nhất theo đường 
dọc, từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Hiện nay, 
Việt Nam đã kiểm soát tôm giống bố mẹ tận gốc, 
bất kể nước nào xuất tôm vào Việt Nam chúng ta 
cũng đều kiểm soát theo định kỳ tận nơi sản xuất” 
- ông Huy nói thêm. 

Rõ ràng bản thân ông Huy có am hiểu về hội 
chứng Taura, vậy mà không hiểu sao ông lại ký 
vào một văn bản báo cáo đầy mâu thuẫn như cả 2 
hộ nuôi tôm đều bị dịch bệnh dù đang nuôi bình 
thường, thậm chí hộ ông Nguyễn Văn Hiền còn đạt 
tỷ lệ 80 con/kg, có lãi 25 triệu đồng... 

Tỉnh yêu cầu chấn chỉnh 

Trước những thông tin không thống nhất của 
Chi cục Thuỷ sản Bình Thuận, dư luận trên địa 
bàn đã đồn thổi rất nhiều chuyện xung quanh sự 

T
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việc. Nhiều người còn nghi ngờ, đằng sau việc Chi 
cục Thủy sản Bình Thuận báo cáo lên Cục Thú y 
về việc phát hiện ra ổ dịch Taura là nhằm “xin” 
vaccine, thuốc sát trùng phòng chống dịch; việc 
đưa ra dịch bệnh và chỉ nhằm vào 2 doanh nghiệp 
(DN) trên địa bàn là do có DN đối thủ đứng sau 
“giật dây”... (?) 

Đại diện Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận cho 
biết, trong cuộc họp gần đây, các DN đã báo cáo 
về sự việc này và cho rằng, sự nhầm lẫn của cơ 
quan chức năng đã gây ảnh hưởng lớn tới uy tín 
của DN cũng như uy tín của thương hiệu tôm 
giống Bình Thuận. Hiện Hiệp hội đang chờ báo 
cáo cụ thể bằng văn bản của 2 DN này trước khi 
có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng điều 
tra, làm rõ sự việc và có giải thích cụ thể. 

Trao đổi với NTNN, ông Huỳnh Thanh Cảnh - 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: 
“Ngay sau khi nắm được thông tin, UBND tỉnh đã 
yêu cầu Sở NNPTNT báo cáo và Sở đã giải thích 

là do sai sót về kỹ thuật. Chúng tôi đã yêu cầu phải 
chấn chỉnh, vì hội chứng Taura là loại dịch bệnh 
cực kỳ nguy hiểm”. 

Ông Cảnh cũng cho biết thêm, Bình Thuận đã 
xác định tôm giống là 1 trong 5 mặt hàng nông 
nghiệp có thế mạnh của tỉnh. Trong lĩnh vực này, 
Bình Thuận có nhiều DN hàng đầu trên cả nước 
và mỗi năm cung ứng cho người nuôi tôm khoảng 
20 tỷ con giống. Do đó, bản báo cáo phát hiện dịch 
bệnh Taura đầy “mâu thuẫn” đã làm ảnh hưởng tới 
uy tín của DN, thương hiệu tôm giống Bình Thuận 
và tỉnh sẽ kiểm tra lại để chấn chỉnh kịp thời. 

Ông Dương Tiến Thể - Phó Cục trưởng Cục 
Thú y cho biết, dù đã có văn bản chỉ đạo trước đó, 
nhưng xét thấy việc kiểm nghiệm “nhầm” dịch 
bệnh Taura là sự việc nghiêm trọng nên ngày 
29.10, Cục Thú y đã thành lập một đoàn kiểm tra 
để trực tiếp làm rõ.  

 Thanh Xuân // http://danviet.vn/ .- 2014 
(ngày 1 tháng 11)

_________________________________________ 

TÌM GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÔM GIỐNG BÌNH THUẬN 
hững năm gần đây nghề nuôi trồng thủy hải 
sản, đặc biệt là sản xuất tôm giống ở Bình 

Thuận có bước phát triển mạnh. Tỉnh Bình Thuận 
hiện đang cung cấp gần 70% lượng tôm giống cho 
thị trường trong cả nước. 

Tuy nhiên, do việc quy hoạch mới vùng nuôi 
tôm vẫn chưa hoàn thành, nguy cơ ô nhiễm đã gây 
khó khăn cho việc mở rộng vùng nuôi tôm giống 
trên địa bàn tỉnh. 

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Bình Thuận, hiện trên địa bàn tỉnh 
có khoảng 150 cơ sở sản xuất tôm giống, trong đó 
tập trung chủ yếu ở huyện Tuy Phong. Phần lớn 
các cơ sở kinh doanh tôm giống đều được xây 
dựng quy mô lớn và không ngừng mở rộng sản 
xuất. Những cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn 
tỉnh đều chú trọng đổi mới công nghệ, nên mang 
lại hiệu quả ngày càng cao cho người sản xuất 
tôm giống và người nuôi tôm; đây là nơi có nguồn 
tôm giống được thị trường ưa chuộng nhất cả 
nước hiện nay. 

Chi cục Thủy sản Bình Thuận quản lý tốt chất 
lượng tôm giống trên địa bàn, đặc biệt chú trọng 
giám sát chặt chẽ ở 3 khâu: quản lý yếu tố đầu vào 
(tôm bố mẹ, thức ăn, thuốc thú y và các sản phẩm 
xử lý cải tạo môi trường); quản lý quá trình sản 
xuất và yếu tố đầu ra. Theo thống kê, nếu như 
trong năm 2013, sản lượng tôm giống Bình Thuận 
đạt 18 tỷ con giống thì dự kiến, năm 2014 Bình 
Thuận sẽ cung ứng cho các cơ sở nuôi tôm tại 
Việt Nam khoảng 20 tỷ con tôm giống. 

Tuy nhiên, theo Hiệp hội tôm giống tỉnh Bình 
Thuận, hiện diện tích nuôi tôm giống ngày càng 
thu hẹp, không đủ phát triển số lượng, chất lượng. 
Thể tích nuôi tôm giống trên địa bàn mới chỉ đạt 
gần 50.000m3, không đủ để cung cấp cho thị 
trường vốn đang thiếu tôm giống hiện nay. 

Theo các doanh nghiệp sản xuất tôm giống, 
giải pháp để duy trì lợi thế, tăng nguồn thu từ tôm 
giống là tìm cách hình thành một vùng sản xuất 
tôm giống tập trung, vùng nuôi công nghiệp cho 
các doanh nghiệp lớn. Nhưng đến nay, việc quy 
hoạch mới vùng nuôi tôm trên địa bàn tỉnh vẫn 
chưa hoàn thành. Ngoài ra, nhu cầu con giống 
trong nước ngày một tăng, nguồn tôm bố mẹ phụ 
thuộc vào việc nhập từ nước ngoài như Mỹ, Thái 
Lan, Australia... do đó giá thành nhập khẩu tôm 
giống rất cao. Chính vì vậy, việc chủ động sản 
xuất tôm giống bố mẹ luôn được các doanh nghiệp 
trong tỉnh quan tâm nhưng để làm được việc này 
cần kinh phí lớn, trong khi đó, điều kiện sản xuất 
tôm bố mẹ (vị trí, môi trường, cách ly an toàn sản 
xuất tôm bố mẹ) chưa an toàn do việc quy hoạch 
vùng nuôi tôm chưa hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, một 
vấn đề được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm 
là việc phát triển tôm giống sẽ bị ảnh hưởng bởi 
sự ô nhiễm môi trường biển và khói bụi của dự án 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân tại đây. 

Ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi 
cục Thủy sản Bình Thuận cho biết: Để tháo gỡ khó 
khăn trên, tỉnh Bình Thuận đang tập trung đẩy 
mạnh tiến độ triển khai hoàn thành kết cấu hạ tầng 
Khu sản xuất tôm giống tập tập trung tại xã Chí 
Công (huyện Tuy phong) với diện tích 157ha để 
ưu tiên phục vụ di dời các cơ sở sản xuất tôm 
giống về tập trung sản xuất tại đây. Tỉnh cũng 
đang chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền 
địa phương cùng với doanh nghiệp tìm hướng 
tháo gỡ, tiếp tục duy trì sản xuất, giữ vững thương 
hiệu tôm giống Bình Thuận./. 

Nguyễn Thanh // 
http://www.mard.gov.vn/(Bộ NN&PTNT) .- 2014 

(ngày 7 tháng 10)
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NĂM 2014, SẢN XUẤT 25 TỶ TÔM GIỐNG 
ăm 2014, toàn tỉnh Bình Thuận có 852,2 ha 
diện tích mặt nước nuôi tôm nước lợ, do nhiều 

hộ thả nuôi 2 vụ nên diện tích thả giống là 1.300 
ha. Diện tích thu hoạch trong năm là 1.280 ha, đạt 
sản lượng 11.500 tấn, đạt 123,7% kế hoạch năm. 
Tình hình sản xuất, kinh doanh tôm giống gặp 
nhiều thuận lợi, hiện tỉnh có 151 cơ sở sản xuất 
tôm giống với 668 trại, chủ yếu sản xuất TTCT và 
tôm sú. Các cơ sở này đã sản xuất được 25 tỷ tôm 

giống trong năm 2014 (tôm sú: 1,8 tỷ; TTCT: 23,2 
tỷ), đạt 250% kế hoạch năm và tăng 22,5% so 
năm 2013. Về công tác giám sát môi trường và 
phòng trừ dịch bệnh, Chi cục Thủy sản tỉnh đã tiến 
hành thu 9 đợt, gồm 63 mẫu tôm giống, tôm thịt và 
mẫu nước để phân tích các chỉ tiêu, giúp người 
nuôi kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. 

Thùy Dương- Thủy sản Việt Nam Nam.- 2014.- 
Số 22 (ngày 16 tháng 11).- Tr.21 

_________________________________________ 

BÌNH THUẬN GIÁM SÁT ĐỘC TỐ TRÊN CÁC LOẠI SÒ BIỂN 
guyên nhân nhuyễn thể 2 mảnh vỏ bị nhiễm 
độc tố Lipophilic như thời gian qua là do 

chúng ăn phải các loài tảo độc có trong nước biển. 

Chi cục Quản lý Nông lâm và Thủy sản tỉnh 
Bình Thuận đang tiếp tục lấy mẫu và tăng cường 
giám sát, theo dõi tình hình nhiễm độc của các loài 
nhuyễn thể 2 mảnh vỏ thu hoạch trên vùng biển 
địa phương. 

Trước đó, ngày 19/10, Cơ quan Quản lý chất 
lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ đã 
thông báo: kiểm tra 10 mẫu kiểm tra sò lông, sò 
điệp của tỉnh Bình Thuận có nhiễm Lipophilic - một 
loại độc tố gây tiêu chảy, không đạt tiêu chuẩn chế 
biến thực phẩm xuất khẩu vào châu Âu. Nguyên 
nhân nhuyễn thể 2 mảnh vỏ bị nhiễm độc tố 

Lipophilic như thời gian qua là do chúng ăn phải 
các loài tảo độc có trong nước biển. 

Từ đó đến nay, Chi cục Quản lý Nông lâm và 
Thủy sản Bình Thuận đã ngừng cấp giấy chứng 
nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ cho các vùng 
thu hoạch ở Tuy Phong, Phan Thiết và Hàm Tân. 

Hiện cơ quan này tiếp tục tăng cường giám sát 
an toàn thực phẩm vùng thu hoạch nhuyễn thể 2 
mảnh vỏ, định kỳ hằng tuần lấy mẫu nhuyễn thể và 
mẫu nước biển gửi Cơ quan Quản lý Chất lượng 
Nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ kiểm tra độc tố 
theo quy định. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 31 tháng 10)

________________________________________ 

GHÉ CỬA NGÕ PHAN THIẾT THƯỞNG THỨC BÁNH HỎI LÒNG HEO 
ến Phan Thiết và hỏi về món bánh hỏi lòng 
heo, cam đoan rằng bạn sẽ nhận được câu trả 

lời “Bánh hỏi lòng heo Phú Long” - vùng đất sản 
sinh và chế biến món ăn này ngon nhất. 

Bởi vậy, mà mặc dù tại Phan Thiết cũng có vô 
số quán bán món này, nhưng người sành ăn vẫn 
không ngần ngại chạy xa một chút. Và, cũng 
chẳng lạ khi hầu hết các quán bán món ngon này 
đều có gốc Phú Long. 

Phú Long nằm ở mé ngoài, cách trung tâm 
thành phố Phan Thiết chừng 7km về phía Bắc. Với 
vị thế cửa ngõ, trên trục quốc lộ 1A nên từ lâu nơi 
đây đã là “trạm dừng chân” thưởng thức món ngon 
của nhiều du khách trước khi đến với vùng đất của 
nắng vàng biển xanh. 

Đơn giản nhưng lắm công phu 

Bánh hỏi lòng heo có thể dùng cho cả ngày, 
nhưng thích hợp nhất vẫn là bữa sáng, vì vừa giàu 
năng lượng vừa thanh cảnh. Để có được mẻ bánh 
hỏi vừa ý, sau khi chọn được loại gạo phù hợp, 
người làm bánh sẽ ngâm qua đêm, xả đi xả lại thật 
sạch. Sau đó là nhiều công đoạn tỉ mỉ khác trước 
khi cho ra đời những sợi bánh trắng tinh, ráo 
hoảnh nhưng mềm mượt, tan trong miệng. 

Với lòng heo, chủ quán thường đến lò mổ từ 
tinh mơ, chọn về những mẻ lòng non, ngon nhất. 
Lòng sau đó được sơ chế kĩ lưỡng, hấp trong nồi 
với gừng, riềng cho vừa chín, giòn sừn sựt, ngọt 
lừ và phục vụ nóng hổi cho mỗi lượt khách. Một 
đĩa lòng đầy đủ dù lớn hay nhỏ đều có: tim, gan, 
cật, phèo non, thịt ba chỉ và dồi nướng. Nhưng, tùy 
vào sở thích bạn có thể gọi cho mình những món 
lòng riêng. 

Ngon nhất, đồng thời làm nên điểm nhấn cho 
mỗi quán nằm ở món dồi hấp và dồi nướng. Mặc 
dù mỗi nhà mỗi bí quyết nhưng tựu chung, dồi 
thường được nhồi với hỗn hợp tiết, thịt bằm, rau 
thơm, gia vị… sau đó được hấp, chiên vàng hoặc 
nướng thơm nức trên lửa than hoa. Khi ăn thì thái 
từng lát xéo, để lộ phần nhân nóng hổi, hấp dẫn 
bên trong. 

Ăn kèm bánh hỏi lòng heo còn có bánh tráng 
mỏng và rau sống. Để bánh dẻo dai, người bán 
thường cẩn thận lau sạch từng cái, cắt miếng tam 
giác, phơi sương hoặc ủ lá chuối. Rau sống ăn 
kèm thường là húng lũi, xà lách, tía tô, quế, ớt 
xanh… được lấy từ nguồn địa phương, nhỏ nhưng 
thơm thanh. 

N

N

Đ 
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Khi mà mâm bánh hỏi mềm mại, trắng nõn; đĩa 
lòng heo nóng hổi thơm lừng; rổ rau sống trồng 
trên cát biển xanh mướt được dọn ra, món ăn vẫn 
chưa thể hoàn hảo nếu thiếu bát nước chấm đỏ 
au, quyến rũ được nấu tương tự như nước chấm 
của món bánh xèo, bánh căn địa phương. 

Nước chấm ăn bánh hỏi lòng heo nhất thiết 
phải được nấu từ nước mắm ngon. Người Phan 
Thiết thường luộc cà chua, ớt sừng, xay nhuyễn 
để lấy màu đỏ tươi tự nhiên. Tiếp đến nước mắm 
sẽ được nấu loãng với đường, nước và hỗn hợp 
bên trên. Để thêm vị chua thanh, nhiều nơi còn 
chắt thêm ít me vắt hoặc cho thêm tép chanh 
mọng nước vào sau cùng. Vì là nước mắm nấu 
nên tô nước chấm ăn kèm lúc nào cũng nóng hổi, 
đậm đà. 

 

Một thành phần nhỏ, nhưng không thể thiếu 
cho món này chính là tóp mỡ gion giòn được làm 
từ bánh mì sấy khô, mỡ heo và hành lá. Vậy nên, 
không ngoa khi nói bánh hỏi lòng heo là sự kết 
hợp tuyệt vời của cả hương vị lẫn sắc màu. 

Ăn ở đâu? 

Thông thường có hai cách để ăn bánh hỏi lòng 
heo. Bạn có thể cho mỗi thứ một ít vào chén, chan 
nước chấm vào và thưởng thức từng gắp. Cách 
thứ hai, có phần thông dụng hơn đó là trải miếng 
bánh hỏi lên miếng bánh tráng nằm gọn lòng bàn 
tay, thêm chút rau sống, dồi, tóp mỡ, lòng, cuốn 
lại, chấm cùng nước chấm và nhâm nhi. 

Những ngày thu, giữa cái không khí bàng bạc, 
se lạnh của sắc trời buổi sớm Phan Thiết, được 
thưởng thức một đĩa bánh hỏi lòng heo thơm lừng 
nóng hổi thì còn gì tuyệt bằng. Nếu có dịp ghé đến 
Phan Thiết, bạn đừng quên thêm “Bánh hỏi lòng 
heo Phú Long” vào danh sách những món sẽ 
khám phá nhé! 

Một số địa chỉ bán bánh hỏi lòng heo mà bạn 
có thể tham khảo: 

- Trong chợ Phan Thiết (chợ tạm đối diện bến 
xe Bắc trên đường Từ Văn Tư). 

- Quán Quỳnh, quán Hiền – Phú Long, Hàm 
Thuận Bắc. 

- Quán bánh hỏi lòng heo Phú Long đối diện 
trường cấp 3 Phan Chu Trinh, Phan Thiết. 

Một lưu ý nữa cho bạn là bữa sáng của người 
Phan Thiết thường kết thúc lúc 9h, vậy nên muốn 
khám phá món ăn này, bạn phải dậy sớm, để có 
thể thưởng thức trọn vẹn những hương vị ngon 
tuyệt của bánh hỏi lòng heo. 

Nguyễn An // http://phunuonline.com.vn/ .- 2014 
(ngày 14 tháng 10) 

________________________________________ 

THƯỞNG THỨC 12 MÓN NGON TRỨ DANH ĐẤT PHAN THIẾT – BÌNH THUẬN 
ỏi cá mai, răng mực, dông đất nướng và các 
loại bánh đủ vị là những món ăn riêng có của 

mảnh đất miền Nam Trung Bộ xinh đẹp này. 

Thưởng thức và cảm nhận hương vị đậm đà, 
dân dã của các món ăn độc đáo nơi đây là một 
trong những điều làm du khách thập phương cảm 
thấy thích thú. 

1.Gỏi cá mai 

 

Gỏi cá mai là món nhậu yêu thích của đấng 
mày râu. Buổi chiều đi dọc các quán ở khu vực bờ 
kè ven sông Cà Ty hay Mũi Né, bạn sẽ dễ dàng 
bắt gặp những tấm biển ghi tên món ăn này. 

Cá mai sau khi bóp chanh, tẩm ướp gia vị sẽ 
được trộn cùng răm, hành, húng, đậu phụng rang. 
Nước chấm cá mai tương đối cầu kỳ, trông sền sệt 
rất hấp dẫn và thơm mùi của me, chuối chín, tỏi và 
ớt. Khi ăn có thể cuốn bánh tráng cùng khế, chuối 
xanh, dưa leo, xà lách… 

2. Gỏi ốc giác 

Gỏi ốc giác là món ăn chơi rất được ưa thích ở 
Phan Thiết. Không chỉ mát và bổ, món ăn này còn 
hấp dẫn thực khách bởi vị ngọt đậm rất riêng của 
ốc. Món gỏi là sự kết hợp của đu đủ, đậu phộng, 
rau rẩm, hành tây, khi ăn thường kèm với bánh 
tráng, phồng tôm và chấm cùng mắm chua ngọt. 

Gỏi được bán tại khu Sở Y Tế ngay gần Ga 
Phan Thiết vào buổi chiều tối. Đến đây, bạn còn 
được thưởng thức một số loại ốc khác cũng hấp 
dẫn không kém. 

G
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3. Dông đất nướng 

Dông là một trong những món đặc sản của 
Phan Thiết. Chúng là loài động vật sống trong 
hang và thường ra những đồi cát trải dài vào sáng 
tinh mơ để ăn chồi non, uống nước sương đêm, 
nên thịt rất thơm, mềm ngọt. 

Có nhiều món ngon chế biến từ dông như chả, 
gỏi, nấu cháo, xào sả ớt, nấu dưa hồng… nhưng 
dông nướng lại lôi cuốn được nhiều du khách nhất 
bởi hương vị thơm ngon đặc biệt hơn cả. 

4. Bánh hỏi 

Món ăn chỉ bao gồm bánh hỏi, lòng heo, bánh 
tráng mỏng, rau sống và nước chấm, nhưng khó 
nơi nào có thể sánh được. Bánh hỏi ở đây có phần 
khá rời rạc, cọng nhỏ nhắn, mịn màng, dai và thoạt 
nhìn có vẻ giống bún hơn. Đĩa lòng phải có đủ tim, 
gan, cật, phèo non và nhất định không thể thiếu 
thịt ba chỉ. Nước chấm làm từ nước cốt me pha 
chung tỏi ớt xay nhuyễn, đường và một chút muối 
tạo nên vị chua ngọt thơm dịu. 

5. Bánh căn 

Đây là món ngon vỉa hè ở thành phố biển, 
thường thấy trên đường Ngư Ông, Hải Thượng, 
Thủ Khoa Huân hay dọc chợ Phan Thiết. Những 
chiếc bánh căn được nung chín bằng khuôn đất, 
bên trong là nhân đủ vị như thịt, trứng, mực, tôm... 

Nước chấm là điểm nhấn cho món ăn với màu 
đỏ tươi hấp dẫn, được pha sánh và có vị chua 
ngọt hơi cay rất ngon miệng. Bánh căn được ăn 
chung với các loại rau sống như xà lách, rau cải, 
húng quế, diếp cá và xoài xanh xắt sợi nhỏ. 

6. Bánh xèo 

Bánh xèo Phan Thiết khác hơn so với bánh 
xèo các nơi ở chỗ, bên trong có đủ tôm, mực, mỡ, 
thịt heo ba chỉ... mà toàn là đồ tươi luôn sẵn có 
của miền biển. Bạn có thể ăn ở bất kỳ tiệm nào 
trên con đường Tuyên Quang, Bình Hưng, Phan 
Thiết.  

7. Răng mực 

Nhiều du khách đến đây thấy tò mò về món ăn 
chơi rất được lòng các cô cậu học trò, hỏi ra mới 
biết đó là những chiếc răng mực. 

Răng mực rửa sạch, ướp gia vị, tùy theo yêu 
cầu của thực khách mà chủ quán có thể nướng, 
chiên hay xào. Cảm giác sần sật, dai thơm rất vui 
miệng khi nhai răng mực. Bạn có thể tìm ăn ở gần 
Ga Phan Thiết, trên đường Nguyễn Tất Thành… 

 8. Bánh tráng cuốn dẻo 

Tuy thành phần khá đơn giản là bánh tráng 
dẻo, mắm ruốc, tóp mỡ và trứng cút cuộn lại 
nhưng bánh tráng cuốn dẻo là món ăn vặt không 
thể bỏ lỡ khi du lịch Phan Thiết. Món này thường 
được bán cùng với các quán bánh tráng mắm ruốc 
nướng ở lề đường vào buổi chiều muộn ở ngã tư 

Trần Hưng Đạo, Thủ Khoa Huân, ngã ba Tam 
Biên… 

9. Bánh tráng chấm mắm ruốc 

Có thể nói, bánh tráng chấm mắm ruốc là món 
ăn đặc sản và truyền thống của Phan Thiết, gắn 
liền với tuổi thơ của hầu hết người dân nơi đây. 
Bánh tráng chấm nắm ruốc kết thân với người dân 
từ bữa sáng đến những chiều cần có gì lót dạ. 

 Mắm múc ra, vắt thêm chanh, ớt xay rồi đánh 
đều là bí quyết làm cho món ăn trở nên hấp dẫn. 
Nếu từng một lần ăn thử món này, có thể bạn sẽ bị 
phải lòng vị thơm lừng đặc trưng của mắm ruốc, 
giòn giòn, bùi bùi của bánh tráng nướng với cái dai 
của bánh tráng cuốn, hòa chung vị mát lành của 
rau và chua nhẹ của xoài. Nhiều khách du lịch lưu 
luyến món ăn này thường ra chợ Phan Thiết tìm 
mua mắm ruốc để mang chút vị Phan Thiết về nhà. 

10. Bánh quai vạc tôm thịt 

Có dịp đến thành phố Phan Thiết, du khách 
hãy thưởng thức bánh quai vạc, chắc sẽ không 
bao giờ quên được hương vị riêng biệt của món 
ăn và vị ngọt của tôm biển tươi rói. Pha nước 
chấm hơi đặc với nguyên liệu chủ yếu là nước 
mắm, đường cát, ớt xiêm cắt lát mỏng, nêm nếm 
cho hợp khẩu vị. 

Gắp bánh bày lên đĩa, kèm vài lát chanh bên 
cạnh chén hành củ, tóp mỡ phi vàng. Khi ăn cho 
bánh vào chén, rắc hành phi mỡ với nước chấm, tí 
chanh và nâng chén. Nhai từ từ sẽ tận hưởng cái 
vị ngòn ngọt, dai dai, béo béo, cay cay, mà ngon 
khó lòng quên được. 

11. Mì Quảng vịt 

Với người Phan Thiết, thay bằng ăn kèm thịt 
heo, thịt vịt mềm với hương vị cay cay, ngọt béo 
sẽ làm món mì Quảng càng thơm ngon, hấp dẫn 
hơn. Một tô mì Quảng vịt nóng hổi, thơm nồng với 
vị béo vừa phải của vịt cỏ cùng với vị cay của ớt, 
bùi của đậu phộng, hủ tíu và hương thơm của rau 
ăn kèm sẽ làm hài lòng dạ dày của bạn.. 

12. Bánh canh chả cá 

Hầu hết du khách khi du lịch Phan Thiết đều 
thử qua bánh canh, món ăn đơn giản nhưng lại có 
sức hút rất đặc biệt. Bánh canh ở đây có hai loại là 
bánh canh chả cá và bánh canh chả hấp được chế 
biến rất ngon, khi ăn có thể kèm theo bánh mì để 
chấm với nước bánh canh. Bạn có thể ăn món này 
tại một số quán trên đường Trần Hưng Đạo, Hải 
Thượng Lãn Ông, Kim Đồng… vào buổi chiều tối. 

Ngoài những món ăn kể trên, thành phố Phan 
Thiết còn thiết đãi du khách nhiều món ăn ngon 
miệng khác như: cơm gà đường Lê Hồng Phong; 
lẩu cá đường Phan Đình Phùng; chả lụi đường 
Trần Hưng Đạo; bánh bèo, bánh bò ở gần ga 
Phan Thiết, phở khuya Lạc Hà… 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2014 
(ngày 14 tháng 10)
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V. DU LNCH – ĐNA LÝ – LNCH SỬ 

HỘI THI THUYẾT MINH VIÊN DU LỊCH GIỎI TỈNH BÌNH THUẬN LẦN I – 2014 

 
3 thí sinh đoạt giải nhất, nhì , ba 

ằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ 
niệm 19 năm ngày Du lịch Bình Thuận 

(24/10/1995 – 24/10/2014), hội thi là dịp giới thiệu, 
quảng bá hình ảnh các điểm đến tham quan du 
lịch, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh nhà. 
Ngoài ra, đây cũng là cơ hội chuẩn hóa đội ngũ 
Thuyết minh viên du lịch trong thời gian tới. 

Sáng 14-10-2014 Hội thi Thuyết minh viên du 
lịch giỏi tỉnh Bình Thuận chính thức khai mạc tại 
Trường Dục Thanh, Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi 
nhánh Bình Thuận. Đến dự có Ông Đỗ Văn Ba và 
Bà Võ Hoàng Tuyết Linh – Phó Giám đốc Sở Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch. 

Ban Giám khảo của cuộc thi gồm Thạc sĩ 
Phan Bửu Toàn – Phó Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn, Tiến sĩ Lê Việt Long – 
Giảng viên Khoa Du lịch Trường Đại học Phan 
Thiết và Thạc sĩ Nguyễn Văn Hoà – Giám đốc 
Trung tâm Văn hoá tỉnh. 

Phát biểu khai mạc Hội thi Thuyết minh viên 
giỏi tỉnh Bình Thuận lần I-2014, Bà Võ Hoàng 
Tuyết Linh – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao 
và du lịch cho biết “Bên cạnh đào tạo, bồi dưỡng 
kiến thức cho đội ngũ Thuyết minh viên, Hội thi 
Thuyết minh viên giỏi còn là dịp để giới thiệu 
quảng bá hình ảnh các điểm đến tham quan du 
lịch của tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển du 
lịch tỉnh nhà”. 

Tham gia Hội thi 13 thí sinh đến từ các khu du 
lịch, điểm du lịch trong tỉnh như: Trung tâm Hướng 
dẫn du lịch Phan Thiết, Bảo tàng Hồ Chí Minh, 
Ban Quản lý Tháp Po Sah Inư, Công ty Cổ phần 
Dốc Đá – Phú Hài (The Cliff Resort & Residences), 
Khu Du lịch Núi Tà Cú, Trung tâm Trưng bày Văn 
hoá Chăm. 

Nội dung thi có 03 phần: Thí sinh thuyết minh 
về khu, điểm du lịch nơi đang công tác (có hình 
ảnh minh hoạ theo nội dung thuyết minh do thí 
sinh tự chuẩn bị trên phầm mềm PowerPoint dạng 
slide ảnh), thời gian thuyết minh 15 phút; Bốc thăm 
và trả lời câu hỏi xử lý tình huống (suy nghĩ và trả 
lời thời gian 10 phút); Thí sinh trả lời câu hỏi do đại 
diện Ban Giám khảo đưa ra trong thời gian 10 

phút. Giải thưởng gồm 6 giải thưởng chính với 1 
giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến 
khích; Giải thưởng phụ có 03 giải gồm : 01 giải 
Thuyết minh viên thanh lịch, duyên dáng; 01 giải 
Thuyết minh viên có chất giọng hay; 01 giải Thuyết 
minh minh ứng xử tình huống tốt. 

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, hội thi đã diễn 
ra khá ấn tượng. 13 thí sinh tại các đơn vị du lịch 
trong tỉnh đã có dịp được cọ xát, giao lưu, học hỏi 
kinh nghiệm và rút ra nhiều bài học từ nhận xét 
của ban giám khảo 

Đại diện Ban Giám khảo của cuộc thi Thạc sĩ 
Phan Bửu Toàn – Phó Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn nhận xét “Đây là lần 
đầu tổ chức Hội thi Thuyết minh viên du lịch  giỏi 
tỉnh Bình Thuận, mặc dù còn nhiều lúng túng thiếu 
sót nhưng các thí sinh đã chiến thắng chính mình, 
qua cuộc thi đã tiếp thêm bản lĩnh, tự tin, kiến 
thức, kinh nghiệm để ứng dụng vào thực tiễn công 
tác… Các Thuyết minh viên của các đơn vị tham 
gia đã đóng góp những tiết mục thật hay, thật đặc 
sắc và thật ấn tượng thổi vào Hội thi những gam 
màu sinh động. Ngoài ra Hội thi Thuyết minh viên 
giỏi tỉnh Bình Thuận lần I năm 2014 chính là cầu 
nối cho các đơn vị, cũng như những người làm 
công tác Thuyết minh viên du lịch có dịp trao đổi 
giao lưu, học hỏi kinh nghiêm lẫn nhau, hăng say 
lao động thi đua trong toàn ngành… 

Qua 03 phần thi: Thí sinh thuyết minh về khu, 
điểm du lịch nơi đang công tác; Bốc thăm trả lời 
câu hỏi xử lý tình huống; Trả lời câu hỏi do đại 
diện Ban Giám khảo đưa ra trong thời gian 10 
phút. Kết quả giải Nhất thuộc về thí sinh Lý Thị 
Thành Tài, số báo danh 13 đến từ Lâu đài vang 
Sealinks, thí sinh Trần Thị Trọn số báo danh 12 – 
Công ty Cổ phần Núi Tà Cú đạt giải Nhì, thí sinh 
Nguyễn Thị Thu – Bảo tàng Hồ Chí Minh chi 
nhánh Bình Thuận đại giải ba, 02 giải khuyến 
khích thuộc về Đặng Minh Huy – số báo danh 13, 
Công ty Cổ phần Dốc Đá Phú Hài (The Cliff Resort 
& Residences) và Huỳnh Duy Vương Đạo - số báo 
danh 07 đến từ Dinh Vạn Thuỷ Tú. Giải Thuyết 
minh viên ứng xử tình huống tốt dành cho thí sinh 
có số báo danh 06: Lê Thị Phương Thảo – Bảo 
tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Bình Thuận. 

Qua kết quả này cũng chính là thông điệp mà 
Ban Tổ chức muốn gới đến tất cả các khu, điểm 
tham quan du lịch cũng như những người đã, đang 
và sẽ làm nghề Thuyết minh viên Du lịch lời động 
viên, cỗ vũ cùng nhau cộng tác để ngành du lịch 
tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn, hình ảnh Du 
lịch Bình Thuận rất riêng, rất ấn tượng trong lòng 
mội du khách trong nước và quốc tế. 

Thiên Loan- Văn hóa.- 2014.- Số 2536 
(ngày 15 tháng 10).- Tr.6 

 

N
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Tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp phát triển du lịch 
ối 24/10, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ kỷ 
niệm 19 năm phát triển ngành du lịch Bình 

Thuận và tôn vinh các đơn vị, doanh nghiệp, cá 
nhân có nhiều đóng góp cho phát triển ngành du 
lịch địa phương trong thời gian qua. 

15 đơn vị và cá nhân được UBND tỉnh Bình 
Thuận biểu dương và khen tặng lần này là những 
doanh nghiệp, cá nhân hoạt động xuất sắc trên 
các lĩnh vực có liên quan đến ngành du lịch như: 
Lữ hành, cơ sở lưu trú, các khu du lịch, các dự án 
du lịch, cá nhân hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn 
viên du lịch… Dịp này, Sở VHTTDL và Hiệp hội Du 
lịch Bình Thuận cũng đã khen tặng 15 tập thể, cá 
nhân tiêu biểu trong hoạt động du lịch năm 2014. 

Qua 19 năm hình thành và phát triển, du lịch 
Bình Thuận đã có những bước phát triển mạnh mẽ 
và trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn 
trong nước; là “điểm sáng” trên bản đồ du lịch thế 
giới. Theo ông Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở 
VHTTDL tỉnh Bình Thuận: Cách đây 19 năm, sự 
kiện Nhật thực toàn phần diễn ra vào ngày 
24/10/1995 đã thu hút hàng trăm nghìn người từ 
khắp nơi đổ về Phan Thiết để chiêm ngưỡng vẻ 
đẹp kỳ thú của thiên nhiên, từ đó, đã tạo ra một 
bước ngoặt quan trọng cho sự vươn lên đầy ấn 
tượng của du lịch Bình Thuận. Từ 53 nghìn lượt 
khách đến với Bình Thuận năm 1995 thì đến nay 
con số ấy đã được nâng lên là 3,5 triệu lượt khách 
(năm 2013). Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã đón hơn 
2,7 triệu lượt khách đến, trong đó khách quốc tế có 

hơn 280 nghìn lượt (tăng 10% sơ với cùng kỳ năm 
2013), doanh thu đạt hơn 4.400 tỷ đồng. Đóng góp 
chủ lực vào thành công của ngành du lịch chính là 
các công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch, nhà 
quản lý… đang hoạt động, kinh doanh trên địa 
bàn. Hiện nay Bình Thuận đã có 403 dự án du lịch 
(149 dự án đã đi vào hoạt động) với 221 cơ sở lưu 
trú với gần 10 nghìn phòng phục vụ. Đặc biệt, với 
hơn 100 resort, khu nghỉ dưỡng – du lịch cao cấp 
ven biển, khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né và Hàm 
Thuận Nam đã được mệnh danh là “Thủ đô resort” 
và trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, tin 
tưởng của du khách trong nước và quốc tế. Bên 
cạnh đó, Bình Thuận còn thu hút hơn 40 đơn vị 
hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế 
tham gia. Hầu hết các loại hình dịch vụ phục vụ du 
lịch như vận chuyển, ăn uống, giải trí, spa, thể 
thao trên biển, mua sắm… đều được quan tâm 
đầu tư, nâng cao chất lượng. 

Để thu hút hơn nữa du khách, du lịch Bình 
Thuận sẽ tiếp tục phát triển theo hướng du lịch 
xanh và bền vững, xây dựng thương hiệu du lịch 
an toàn và thân thiện mang tính đặc trưng riêng 
của Bình Thuận. Phấn đấu giai đoạn đến 2015, 
Bình Thuận thu hút 4,5 triệu lượt khách, trong đó 
khách quốc tế là 500 nghìn lượt, doanh thu từ du 
lịch đạt 7.500 tỷ đồng. 

Huy Long- Văn hóa, Thể thao và Du lịch.- 2014.- 
Số 109 (ngày 30 tháng 10).- Tr.12

_________________________________________ 

BÌNH THUẬN - TP HỒ CHÍ MINH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TẠO SỨC BẬT MỚI 

 
Tiềm năng du lịch biển ở Bình Thuận luôn hấp dẫn, thu hút 
đầu tư đối với các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh. 

ừ năm 2006 đến nay, có 140 doanh nghiệp 
(DN) đến từ TP Hồ Chí Minh đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận với tổng vốn đăng ký gần 20 
nghìn tỷ đồng, tập trung khai thác các lĩnh vực có 
thế mạnh của Bình Thuận. Đó là kết quả của 
Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội 
giai đoạn 2005-2014 giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh 
Bình Thuận, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. 

Một trong những dự án được triển khai và hoạt 
động hiệu quả tại Bình Thuận là Trung tâm thương 

mại Phan Thiết (Co.opmart Phan Thiết) do Liên 
hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh 
(Saigon Co.op) đầu tư tại TP Phan Thiết với tổng 
vốn 50 tỷ đồng, đưa vào hoạt động từ năm 2007. 
Để có nguồn hàng bảo đảm chất lượng, sản lượng 
và giá cả ổn định, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (NN-PTNT) Bình Thuận đã giới thiệu và 
giúp Saigon Co.op dễ dàng tiếp cận với các nhà 
vườn, hộ nông dân, các hợp tác xã nông nghiệp 
có năng lực cung ứng hàng hóa cho Saigon 
Co.op. Doanh số tiêu thụ bình quân của các hộ 
nông dân thuộc ngành hàng thực phẩm tươi sống 
hằng năm tại Co.opmart Phan Thiết đạt khoảng 
132 tỷ đồng. Dự án đi vào hoạt động đã giải quyết 
việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, giúp 
bình ổn giá cả thị trường; góp phần chuyển dịch 
mạnh mẽ từ thương mại truyền thống sang thương 
mại hiện đại theo xu hướng phát triển chung; tạo 
mô hình kinh doanh mới, văn minh, lịch sự, đáp 
ứng tốt việc phục vụ người dân địa phương. Phó 
Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Thị Tranh 
cho biết: “Thông qua dự án này, chúng tôi đã tham 
gia tích cực cùng với các cấp chính quyền của tỉnh 
Bình Thuận trong việc thực hiện Cuộc vận động 
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Qua 
đó, Saigon Co.op thực hiện tốt việc trao đổi, giao 

T
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lưu hàng hóa giữa các địa phương của Bình 
Thuận với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố 
trong cả nước”. 

Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, hằng 
ngày, thành phố tiếp nhận các mặt hàng, sản 
phẩm nông nghiệp của nông dân và các tiểu 
thương Bình Thuận thông qua các chợ đầu mối 
đạt trung bình khoảng 60 tấn/ngày, trị giá khoảng 
ba tỷ đồng. Công ty TNHH một thành viên Kỹ nghệ 
súc sản (Vissan) hằng năm kinh doanh thực phẩm 
chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận bình quân 
188 tấn, doanh số hơn 19 tỷ đồng. 

Du lịch tại Bình Thuận là lĩnh vực thu hút nhiều 
nhất các nhà đầu tư từ TP Hồ Chí Minh với 89 dự 
án, triển khai và hoạt động hiệu quả, tạo việc làm 
cho hàng nghìn lao động tại chỗ, đóng góp một 
phần không nhỏ vào ngân sách địa phương. Với 
thế mạnh của một trung tâm hàng đầu về ứng 
dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao, đào tạo 
nhân lực khoa học kỹ thuật chuyên ngành, TP Hồ 
Chí Minh đã chuyển giao cho Bình Thuận nhiều 
thành tựu về khoa học công nghệ ứng dụng vào 
thực tiễn sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nâng 
cao giá trị gia tăng cho sản phẩm hàng hóa của 
Bình Thuận. Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận 
Mai Kiều cho biết, Sở NN-PTNT hai địa phương đã 
phối hợp chặt chẽ, triển khai các nội dung hợp tác 
mà hai bên có lợi thế, có nhu cầu như chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật và khuyến nông; công tác kiểm 
dịch thực vật, giống thủy sản; phát triển vùng 
nguyên liệu; xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản 
phẩm nông, lâm, thủy sản. 

Hiện tại, các dự án khu công nghiệp (KCN) có 
vốn đầu tư lớn đang được triển khai tại Bình 
Thuận đều do các DN có năng lực tại TP Hồ Chí 
Minh làm chủ đầu tư như: Dự án KCN Hàm Kiệm 
1, Hàm Kiệm 2 ở huyện Hàm Thuận Nam; KCN 
Sơn Mỹ 1 ở huyện Hàm Tân. Cùng với đó, những 
dự án về lĩnh vực công nghiệp khác mà các DN từ 
TP Hồ Chí Minh đầu tư đã góp phần tích cực vào 
việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Bình Thuận 
phù hợp quy hoạch. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến 
Phương khẳng định: “Các DN, tổ chức, cá nhân từ 
TP Hồ Chí Minh đến Bình Thuận làm ăn đã tạo ra 
dòng vốn đầu tư quan trọng đối với quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bằng nhiều hình thức 
khác nhau, TP Hồ Chí Minh đã giúp đỡ, hỗ trợ và 
góp phần tạo điều kiện cho Bình Thuận phát triển, 
ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân”.  

Qua 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình 
hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Hồ Chí 
Minh và tỉnh Bình Thuận đã phát huy tiềm năng, lợi 
thế của hai địa phương và đạt được nhiều kết quả 
thiết thực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, từng 
bước nâng cao đời sống của nhân dân. Trên cơ 
sở đó, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận tiếp tục 
thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai 
đoạn 2015-2020. 

Để chương trình phát huy hiệu quả tốt hơn, 
thúc đẩy sự hợp tác giữa hai địa phương ngày 
càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, đồng chí Lê 
Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy 
TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Chương trình hợp tác 
cần phát huy mạnh mẽ hơn thế mạnh của hai địa 
phương thông qua từng nội dung, dự án được ký 
kết. Nhất là hợp tác, xúc tiến đầu tư các lĩnh vực 
mà tỉnh Bình Thuận đang kêu gọi đầu tư như phát 
triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp khai khoáng, 
chế biến sản phẩm nông nghiệp và phát triển du 
lịch. Các nội dung hợp tác không chỉ phục vụ yêu 
cầu trước mắt mà cả về lâu dài. 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 
128 dự án do các DN TP Hồ Chí Minh đầu tư, 
thuộc các lĩnh vực mà Bình Thuận có tiềm năng, 
lợi thế. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ du lịch có 89 
dự án với tổng vốn đầu tư hơn 15 nghìn tỷ 
đồng; lĩnh vực công nghiệp có 18 dự án với 
tổng vốn đầu tư gần 3.300 tỷ đồng và lĩnh vực 
nông nghiệp có 21 dự án với tổng vốn đầu tư 
850 tỷ đồng. 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 2014 
(ngày 16 tháng 10) 

_________________________________________ 

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG DU LỊCH AN TOÀN, HẤP DẪN 
hời gian này tỉnh Bình Thuận đang bắt đầu 
bước vào mùa du lịch cao điểm đón khách 

nước ngoài, nhất là khách Nga đến nghỉ đông. 
Nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch Bình 
Thuận thân thiện, chất lượng và nâng cao năng 
lực cạnh tranh, ngành du lịch Bình Thuận đang 
tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện nhiều 
giải pháp đảm bảo môi trường du lịch an toàn trên 
địa bàn tỉnh. 

Với khí hậu ôn hòa, nắng ấm quanh năm, sản 
phẩm du lịch đa dạng, nhất là các loại hình thể 
thao biển, du lịch biển Bình Thuận thu hút một 
lượng lớn khách quốc tế đến tham quan nghỉ 
dưỡng. Riêng du khách đến từ Nga hiện chiếm 1/3 

lượng khách quốc tế và liên tục tăng qua các năm, 
trong 9 tháng đầu năm 2014 đạt 90.500 lượt 
người. Cùng với lượng khách đến ngày càng tăng, 
thời gian lưu trú của du khách Nga cũng ngày 
càng dài hơn, bình quân lưu trú 7 – 30 
ngày/khách.Bà Võ Hoàng Tuyết Linh - Phó Giám 
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận cho biết: Việc đảm bảo môi trường du lịch 
an toàn, thân thiện được tỉnh Bình Thuận xác định 
là nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện với quyết 
tâm và tinh thần trách nhiệm cao. Tại các địa điểm 
có đông khách du lịch, Sở chủ trì, phối hợp UBND 
các huyện, thị xã, thành phố thành lập trạm thông 
tin hỗ trợ du khách, thông qua số điện thoại đường 
dây nóng kịp thời tiếp nhận và xử lý phản ảnh, kiến 

T
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nghị của khách du lịch về mọi vấn đề chẳng hạn 
như hỗ trợ tìm kiếm khách sạn, thông tin các điểm 
đến, phản ánh nạn chặt chém, chèo kéo khách…; 
đồng thời tăng cường kiểm tra tại các khu du lịch 
trọng điểm như Mũi Né, La Gi, Hòn Rơm… để đảm 
bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và tránh 
tình trạng chặt chém du khách vào mùa cao điểm, 
hướng cộng đồng và doanh nghiệp xây dựng môi 
trường du lịch chuyên nghiệp, xanh và bền vững. 

Một trong những vấn đề được tỉnh quan tâm 
hiện nay là đào tạo, bồi dưỡng cho nguồn nhân 
lực du lịch, nhất là đáp ứng nhu cầu phát triển thị 
trường khách Nga trong thời gian tới. Ngoài việc 
trang bị tiếng Anh, tiếng Nga, ngành du lịch Bình 
Thuận còn thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội 
ngũ nguồn nhân lực du lịch về các lĩnh vực như 
văn hóa, phong tục tập quán, phong cách ứng xử, 
giao tiếp của du khách Nga để luôn sẵn sàng đón 
tiếp, phục vụ tốt nhất và làm hài lòng mọi đối 
tượng du khách. 

Bên cạnh việc đổi mới và nâng cao chất lượng 
các sản phẩm du lịch thế mạnh trên biển như du 
lịch nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp thể thao khám 
phá, phát triển các sản phẩm dịch vụ bổ trợ…, 
ngành du lịch Bình Thuận đang đầu tư và khai 
thác các tiềm năng du lịch mới để tạo thêm nhiều 
sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, từng bước 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách 
như: du lịch mạo hiểm núi Tà Cú, du lịch sinh thái 

thác Bà, du lịch kết hợp chơi golf, du lịch hội nghị 
sự kiện, du lịch kết hợp tìm hiểu văn hóa, ẩm thực 
của đồng bào Chăm… Song song đó, Bình Thuận 
tăng cường hợp tác với các địa phương lân cận để 
tạo ra các sản phẩm du lịch vùng, sản phẩm liên 
kết tuyến du lịch như: Chợ Bến Thành - Hoa Đà 
Lạt - Biển Mũi Né, liên tuyến biển rừng Mũi Né - 
Đà Lạt, con đường ven biển Vũng Tàu - Mũi Né - 
Nha Trang… 

Kết cấu hạ tầng giao thông để phục vụ du lịch 
cũng đang được tỉnh Bình Thuận quan tâm và đầu 
tư phát triển để tạo sự đồng bộ. Khi hoàn thành 
việc mở rộng, quốc lộ 1A sẽ kết nối với đường cao 
tốc Long Thành - Dầu Giây, rút gắn thời gian di 
chuyển từ Thành phố HCM đến Bình Thuận. Bình 
Thuận đang gấp rút kêu gọi đầu tư và chuẩn bị 
khởi công xây dựng sân bay, giúp đẩy mạnh phát 
triển du lịch và rút ngắn thời gian đi lại từ Thành 
phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng.. chỉ còn 
khoảng 45 phút, thay vì phải đi bằng đường bộ 
mất rất nhiều thời gian như hiện nay. 

Tính đến hết tháng 9/2014, tỉnh Bình Thuận có 
403 dự án du lịch với 149 dự án đã đi vào hoạt 
động. Toàn tỉnh đón hơn 2,7 triệu lượt khách đến, 
trong đó khách quốc tế có 282.620 lượt (tăng 10% 
so với cùng kỳ năm 2013), doanh thu đạt 4.406 tỷ 
đồng./. 

Mạnh Huân- Văn hóa, Thể thao và du lịch.- 
2014.- Số 1100 (ngày 6 tháng 11).- Tr.12 

_________________________________________ 

DU LỊCH BÌNH THUẬN PHÁT TRIỂN XANH VÀ BỀN VỮNG 
gày 24/10/2014 được xem là thời điểm kỷ 
niệm 19 năm ngành Du lịch Bình Thuận hình 

thành và phát triển. 

Phấn đấu là ngành kinh tế mũi nhọn 

Trong chuyến thăm và làm việc mới đây tại 
Bình Thuận, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn 
Anh đã định hướng phải xây dựng du lịch thành 
ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Để tiếp 
tục duy trì tốc độ phát triển bền vững và nâng cao 
vị thế ngành Du lịch thì bên cạnh thành phố Phan 
Thiết sẽ trở thành một đô thị du lịch tất cả các 
vùng lân cận có điều kiện và tiềm năng đều được 
quy hoạch phát triền du lịch như khu vực Hòn 
Rơm nối với Hòa Thắng (huyện Bắc Bình), khu 
vực xã Tiến Thành gắn liền Hàm Thuận Nam. 

Hướng đến tương lai, Bình Thuận sẽ tiếp tục 
phát triển đa dạng về loại hình du lịch, nâng cao 
chất lượng sản phẩm du lịch, nhất là khu vực Hàm 
Tiến - Mũi Né chuyên phục vụ khách du lịch hạng 
sang và có thu nhập cao, khu Hòn Rơm sẽ là các 
trung tâm du lịch dã ngoại, du lịch cộng đồng, khu 
Tiến Lợi – Tiến Thành sẽ trở thành trung tâm vui 
chơi, giải trí kết hợp du lịch thám hiểm, chữa bệnh 
và du lịch MICE. 

Kể từ sau cột mốc 1995, tốc độ tăng trưởng 
GDP bình quân của ngành Du lịch đạt 25%, riêng 

năm 2014 lượng khách đến đã tăng 10% so với 
năm 2013 với 3,7 triệu lượt khách và đạt tổng 
doanh thu 6.000 tỷ đồng. Trong đó, khách quốc tế 
có 400.000 lượt đến từ Nga, Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Úc, Hà Lan, 
Thái Lan, Malaysia, Indonesia… Bên cạnh lượng 
khách và doanh thu, du lịch Bình Thuận còn tiếp 
tục hấp dẫn các nhà đầu tư. 

 
Du lịch Biển Bình Thuận hôm nay 

Đến nay đã có 406 dự án được chấp thuận với 
tổng diện tích đất cấp là 8.366 héc ta và tổng vốn 
đầu tư hơn 63.373 tỷ đồng, trong đó hiện đã có 
174 khu du lịch cao cấp, resort đang hoạt động 
hiệu quả. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng về 

N
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lượng khách trên 12%/năm, trong đó khách quốc 
tế tăng trên 15%/năm; doanh thu từ du lịch tăng 
trên 20%/năm. Đến năm 2015, thu hút ít nhất 4,5 
triệu lượt khách, trong đó có 500.000 khách quốc 
tế, doanh thu đạt trên 7.500 tỷ đồng. 

Thương hiệu du lịch thể thao biển 

Thương hiệu Mũi Né – Phan Thiết - Việt Nam 
hiện đã trở thành thương hiệu du lịch nổi tiếng, 
một trong 6 trung tâm du lịch biển Việt Nam, một 
điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế với tên 
gọi “thiên đường nghỉ dưỡng Việt Nam”. Biển Mũi 
Né được Hiệp hội Lướt ván buồm quốc tế đánh giá 
là một trong những bãi biển tốt nhất châu Á. Trang 
website skyscanner khẳng định “Biển Mũi Né tuyệt 
vời nhất Đông Nam Á và là thiên đường tình yêu 
dành cho những cặp tình nhân muốn có kỳ nghỉ 
trăng mật”; Tạp chí Lonely Planet chọn “Mũi Né là 
một trong 7 bãi biển đẹp nhất Việt Nam”. Do vậy, 
Mũi Né – Bình Thuận đã được Bộ VHTTDL chọn 
làm địa điểm xây dựng Trung tâm Huấn luyện thể 
thao biển quốc gia và là địa điểm tổ chức các giải 
thể thao biển quy mô quốc gia và quốc tế. 

Bên cạnh tiềm năng và sức hấp dẫn rất riêng, 
Bình Thuận tiếp tục quy họach và đầu tư phát triển 
tạo sự đồng bộ trong kết cấu hạ tầng giao thông 

phục vụ du lịch. Quốc lộ 1A đang khẩn trương mở 
rộng, khi hoàn thành sẽ kết nối với đường cao tốc 
Long Thành - Dầu Giây hiện hữu rút ngắn thời 
gian di chuyển từ TP.HCM đến Bình Thuận. Dự án 
cao tốc Nha Trang – Phan Thiết đang tích cực mời 
gọi đầu tư, trong tương lai thời gian từ sân bay 
Cam Ranh về Phan Thiết sẽ nhanh hơn. Cùng với 
việc mở rộng, đầu tư hoàn thiện hệ thống ga và 
các trục đường sắt nhánh, sân bay Phan Thiết sẽ 
chính thức khởi công xây dựng vào tháng 12/2014 
và hơn 2 năm sau khi hoàn thành giai đoạn 1 sẽ 
sẵn sàng đón du khách. 

19 năm phát triển cùng quê hương, Du lịch 
Bình Thuận đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện 
tốt nhất để hướng đến những tầm cao mới. Đó 
không chỉ là một thương hiệu du lịch thể thao 
biển đẳng cấp, một điểm đến hấp dẫn của mọi 
du khách…mà Du lịch Bình Thuận xứng đáng 
làm ngành kinh tế mũi nhọn góp phần vào sự 
phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đáp 
ứng lòng mong mỏi của các cấp chính quyền và 
các tầng lớp nhân dân Bình Thuận. 

Nguyên Vũ - Du lịch.- 2014.- Số 42 
(ngày 23 tháng 10).- Tr.5

_________________________________________ 

ĐẦU TƯ MẠNH VÀO DU LỊCH ĐỂ THU HÚT DU KHÁCH QUỐC TẾ 
ỉnh Bình Thuận bắt đầu bước vào mùa du lịch 
cao điểm đón khách nước ngoài, nhất là khách 

Nga đến nghỉ Đông.  

Nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch 
Bình Thuận thân thiện, chất lượng và nâng cao 
năng lực cạnh tranh, ngành du lịch Bình Thuận 
đang tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện 
nhiều giải pháp đảm bảo môi trường du lịch an 
toàn trên địa bàn tỉnh.  

Với khí hậu ôn hòa, nắng ấm quanh năm, sản 
phẩm du lịch đa dạng, nhất là các loại hình thể 
thao biển, du lịch biển Bình Thuận thu hút một 
lượng lớn khách quốc tế đến tham quan nghỉ 
dưỡng.  

Riêng du khách đến từ Nga hiện chiếm 1/3 
lượng khách quốc tế và liên tục tăng qua các năm, 
trong chín tháng đầu năm 2014 đạt 90.500 lượt 
người.  

Cùng với lượng khách đến ngày càng tăng, 
thời gian lưu trú của du khách Nga cũng ngày 
càng dài hơn, bình quân lưu trú 7-30 ngày/khách.  

Bà Võ Hoàng Tuyết Linh, Phó Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, cho 
biết việc đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân 
thiện được tỉnh Bình Thuận xác định là nhiệm vụ 
quan trọng cần thực hiện với quyết tâm và tinh 
thần trách nhiệm cao.  

Tại các địa điểm có đông khách du lịch, Sở 
chủ trì, phối hợp Ủy ban Nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố thành lập trạm thông tin hỗ trợ du 
khách, thông qua số điện thoại đường dây nóng 
kịp thời tiếp nhận và xử lý phản ảnh, kiến nghị của 
khách du lịch về mọi vấn đề chẳng hạn như hỗ trợ 
tìm kiếm khách sạn, thông tin các điểm đến, phản 
ánh nạn chặt chém, chèo kéo khách…; đồng thời 
tăng cường kiểm tra tại các khu du lịch trọng điểm 
như Mũi Né, La Gi, Hòn Rơm… để đảm bảo an 
toàn thực phẩm, an ninh trật tự và tránh tình trạng 
chặt chém du khách vào mùa cao điểm, hướng 
cộng đồng và doanh nghiệp xây dựng môi trường 
du lịch chuyên nghiệp, xanh và bề vững.  

Một trong những vấn đề được tỉnh quan tâm 
hiện nay là đào tạo, bồi dưỡng cho nguồn nhân 
lực du lịch, nhất là đáp ứng nhu cầu phát triển thị 
trường khách Nga trong thời gian tới. 

Ngoài việc trang bị tiếng Anh, tiếng Nga, 
ngành du lịch Bình Thuận còn thường xuyên tổ 
chức tập huấn cho đội ngũ nguồn nhân lực du lịch 
về các lĩnh vực như văn hóa, phong tục tập quán, 
phong cách ứng xử, giao tiếp của du khách Nga 
để luôn sẵn sàng đón tiếp, phục vụ tốt nhất và làm 
hài lòng mọi đối tượng du khách.  

Bên cạnh việc đổi mới và nâng cao chất lượng 
các sản phẩm du lịch thế mạnh trên biển như du 
lịch nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp thể thao khám 
phá, phát triển các sản phẩm dịch vụ bổ trợ…, 
ngành du lịch Bình Thuận đang đầu tư và khai 
thác các tiềm năng du lịch mới để tạo thêm nhiều 
sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, từng bước 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách 

T
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như: du lịch mạo hiểm núi Tà Cú, du lịch sinh thái 
Thác Bà, du lịch kết hợp chơi golf, du lịch hội nghị 
sự kiện, du lịch kết hợp tìm hiểu văn hóa, ẩm thực 
của đồng bào Chăm…  

Song song đó, Bình Thuận tăng cường hợp 
tác với các địa phương lân cận để tạo ra các sản 
phẩm du lịch vùng, sản phẩm liên kết tuyến du lịch 
như Chợ Bến Thành-Hoa Đà Lạt-Biển Mũi Né, liên 
tuyến biển rừng Mũi Né-Đà Lạt, con đường ven 
biển Vũng Tàu-Mũi Né-Nha Trang…  

Kết cấu hạ tầng giao thông để phục vụ du lịch 
cũng đang được tỉnh Bình Thuận quan tâm và đầu 
tư phát triển để tạo sự đồng bộ. Khi hoàn thành 
việc mở rộng, Quốc lộ 1A sẽ kết nối với đường 
cao tốc Long Thành-Dầu Giây, rút gắn thời gian di 
chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Bình 
Thuận.  

Bình Thuận đang gấp rút kêu gọi đầu tư và 
chuẩn bị khởi công xây dựng sân bay, giúp đẩy 
mạnh phát triển du lịch và rút ngắn thời gian đi lại 
từ Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng... 
chỉ còn khoảng 45 phút bằng hàng không, thay vì 
phải đi bằng đường bộ mất rất nhiều thời gian như 
hiện nay.  

Tính đến hết tháng 9/2014, tỉnh Bình Thuận có 
403 dự án du lịch với 149 dự án đã đi vào hoạt 
động. Toàn tỉnh đón hơn 2,7 triệu lượt khách đến, 
trong đó khách quốc tế có 282.620 lượt (tăng 10% 
so với cùng kỳ năm 2013), doanh thu đạt 4.406 tỷ 
đồng. 

Hồng Hiếu // http://www.vietnamplus.vn/ .- 2014 
(ngày 28 tháng 10) 

_________________________________________ 

BÌNH THUẬN ĐÓN GẦN 2,8 TRIỆU LƯỢT DU KHÁCH TRONG 9 THÁNG 
oạt động du lịch của tỉnh trong 9 tháng qua vẫn 
diễn ra khá tốt. Lượng khách tiếp tục tăng 

trưởng, toàn tỉnh đón được gần 2,8 triệu lượt khách. 

Tối 24/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã 
tổ chức lễ kỷ niệm 19 năm du lịch Bình Thuận. 

Sự kiện “Nhật thực toàn phần” tại Mũi Né vào 
ngày 24/10/1995 đã khai sinh ngành du lịch Bình 
Thuận. 19 năm qua, du lịch Bình Thuận đã vượt qua 
nhiều khó khăn, vươn mình trở thành điểm du lịch 
tầm cỡ quốc gia. Toàn tỉnh hiện có 227 cơ sở lưu trú 
du lịch đang hoạt động. Chất lượng phục vụ du khách 
ngày càng chuyên nghiệp; giữ vững uy tín là điểm 
đến an toàn, thân thiện. Thương hiệu du lịch biển 
Bình Thuận ngày càng vươn xa ra thế giới. 

 
Du khách thăm quan di tích tháp Chăm Pô Sah Inư Phan 
Thiết. (Ảnh: Việt Quốc) 

Năm 2014, hoạt động du lịch của cả nước đối 
mặt với nhiều thách thức. Riêng tại Bình Thuận, hạn 
chế về giao thông hiện là cản ngại lớn nhất, dự án 
mở rộng đường Quốc lộ 1A đang triển khai làm cho 
việc đi lại của du khách bằng đường bộ gặp không ít 
khó khăn; cạnh tranh về du lịch nghỉ dưỡng giữa các 
tỉnh ven biển tiếp tục diễn ra quyết liệt. 

Tuy nhiên, hoạt động du lịch của tỉnh trong 9 
tháng qua vẫn diễn ra khá tốt. Lượng khách tiếp tục 
tăng trưởng, toàn tỉnh đón được gần 2,8 triệu lượt 

khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2013. Doanh 
thu từ hoạt động du lịch trong 9 tháng năm 2014 ước 
đạt 4.406 tỷ đồng.  

Phát huy những thành tựu đạt được, ngành du 
lịch Bình Thuận tiếp tục phấn đấu nâng cao chất 
lượng, sản phẩm có sức cạnh tranh, thu hút du 
khách. 

 
Trao bằng khen cho các doanh nghiệp và cá nhân đóng 
góp cho du lịch Bình Thuận.  

Ông Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở Văn hoá - 
Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết: “Hướng 
phấn đấu năm 2015 lượng du khách đến Bình Thuận 
là 4,5 triệu du khách và tổng doanh thu là 7.500 tỷ. 
Đây là con số rất là khó thực hiện. Song, với sự chỉ 
đạo của Tỉnh, sự quyết tâm cao của tất cả các doanh 
nghiệp, tôi hy vọng rằng Bình Thuận sẽ phấn đấu đạt 
được, xây dựng Bình Thuận thành một điểm đến an 
toàn, thân thiện và chất lượng.” 

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn 
hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã trao 
bằng khen cho 30 doanh nghiệp và cá nhân có nhiều 
đóng góp cho hoạt động phát triển du lịch của tỉnh 
Bình Thuận trong năm 2014. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014 
(ngày 25 tháng 10)

H 
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DU KHÁCH QUỐC TẾ ĐÓN GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI TẠI PHAN THIẾT 

hông tin từ các hãng lữ hành ở Phan Thiết 
và TP.HCM, năm nay đã có gần 4.000 lượt 

khách đủ mọi quốc tịch chọn tour đón Giáng 
sinh và Năm mới 2015 tại Mũi Né. Còn Công ty 
lữ hành quốc tế Pegas (chuyên đưa khách Nga 
đến Mũi Né) cho biết, hiện có hơn 1.500 khách 
Nga đang lưu trú dịp đón Giáng sinh và Năm 
mới 2015 tại Mũi Né. 

Theo thống kê, năm 2014 đã có hơn 3,7 
triệu lượt khách đến Bình Thuận, doanh thu đạt 
gần 6.000 tỉ đồng. Trong tháng 12.2014, đã có 
41.100 lượt khách quốc tế đến Mũi Né- Bình 
Thuận, khách Nga có 15.600 lượt (chiếm 4,66% 
tổng khách đến), khách Đức 2.586 lượt (chiếm 
0,77%), khách Anh 1.253 lượt (chiếm 0,37%). 

Nguyên Vũ - Văn hóa.- 2014.- Số 155 
(ngày 26 tháng 12).- Tr.6 

_________________________________________ 

MŨI NÉ RỘN RÀNG ĐÓN CHÀO DU KHÁCH 

rong không khí ấm áp của những ngày cuối 
năm 2014, khu du lịch Mũi Né (Phan Thiết, 

Bình Thuận) càng rộn ràng hơn với bước chân du 
khách đến, tô đạm thêm hình ảnh thương hiệu 
điểm đến du lịch an toàn, thân thiện và chất lượng. 

Theo số liệu thống kê của Sở Văn Hoá, Thể 
thao và Du lịch, mùa du lịch “tránh đông” năm nay 
du lịch Bình Thuận vẫn giữ vững tốc độ tăng 
trưởng cả lượng khách đến và doanh thu, góp 
phần hoàn thành kế hoạch năm 2014 đón hơn 3,7 
triệu lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, 
khách quốc tế có hơn 400.000 lượt, chiếm 16,67% 
tổng lượng khách đến, trong đó khách Nga chiếm 
3,96%, khách Trung Quốc chiếm 1,09%, khách 
Đức chiếm 0,90%, khách Hàn Quốc chiếm 0,55%, 
khách Pháp chiếm 0,46%, khách Mỹ chiếm 0,44%, 
khách Úc chiếm 0,33%, khách Anh chiếm 0,37%, 
khách Thái Lan chiếm 0,27%, khách Hà Lan chiếm 
0,21%. 

Do hầu hết các cơ sở lưu trú ở Mũi Né đều 
“tôn trọng và thân thiện với mọi thị trường khách” 
nên không bị ảnh hưởng bởi một thị trường khách 
nào và luôn đảm bảo công suất phòng. Con số du 
khách với gần 100 quốc tịch khác nhau đến tham 
quan, nghỉ dưỡng tại Mũi Né đã khẳng định điều 
này. Anh Lai Ngọc Hưng, Tổng Quản lý Aroma 
Resort, cho biết thêm, mặc dù lượng du khách 
Nga có giảm do diễn biến phúc tạp của kinh tế và 
chính trị ở Nga, nhưng resort chúng tôi vẫn duy trì 
được doanh thu khi chủ động hướng đến khách 
nội địa và nhiều thị trường khách quốc tế khác. 

Với chủ trương đa dạng hoá thị trường khách 
và sẵn sàng chào đón du khách khắp nơi, điểm 
đến Mũi Né vẫn đều đặn tham gia nhiều hội chợ 
du lịch cả nội địa và quốc tế để quảng bá, xúc tiến 
du lịch. Theo ông Lê Thân, Giám đốc Trung tâm 
Thông tin xúc tiến du lịch, trong năm vừa qua du 
lịch Bình Thuận đã tham gia các hội chợ du lịch, 
liên hoan ẩm thực quốc tế diễn ra tại 2 đầu đất 
nước là Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội, 
Ngày hội du lịch TP.HCM và Hội chợ du lịch quốc 
tế ITE HCMC 2014. Hình ảnh Mũi Né còn xuất 
hiện tại hội chợ MITT, hội chợ Leisure Liên bang 

Nga, hội chợ du lịch quốc tế ITB Đức, Hội chợ du 
lịch WTM tại Anh, Hội chợ du lịch tại Trung Quốc, 
Roadshow tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, 
Malaysia… Không chỉ quảng bá trực tiếp mà Bình 
Thuận còn thường xuyên đón các đoàn Famtrip 
quốc tế từ nhiều quốc gia khác nhau đến tham 
quan và khảo sát sản phẩm du lịch Mũi Né. Để tiếp 
tục mở rộng thị trường, nhất là những thị trường 
khách tiềm năng, năm 2015 cùng với các thị 
trường truyền thống du lịch Bình Thuận sẽ tập 
trung xúc tiến, quảng bá tại các nước Bắc Âu, các 
quốc gia Trung Đông, ASEAN, Mỹ, Úc, Ấn Độ, 
Nga. 

Cùng với công tác xúc tiến quảng bá, hạ tầng 
giao thông đến Mũi Né đang hoàn thiện cũng là 
một điểm cộng hấp dẫn. Quốc lộ 1A đang khẩn 
trương mở rộng và sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 
2015. Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết sẽ khởi công 
vào quý 2 năm 2015 và hoàn thành vào năm 2017. 
Sân bay Phan Thiết sẽ chính thức khởi công xây 
dựng vào đầu năm 2015 và sẽ hoàn thành giai 
đọan 1 sẵn sàng đón khách vào năm 2017… khi 
đó, Mũi Né càng gần hơn trong mắt du khách. 

Tháng 12 này, du khách quốc tế vẫn tiếp tục 
đến với Mũi Né, tại nhiều khu du lịch đã đạt công 
suất phòng từ 80% trở lên. Thông tin từ các khách 
sạn, resort tại khu vực Hàm Tiến – Mũi Né, hầu hết 
đều đang chuẩn bị tổ chức thật ấn tượng và chu 
đáo Lễ đón Giáng sinh và Năm mới 2015 phục vụ 
du khách. Có một điểm độc đáo của những sự 
kiện cuối năm sắp diễn ra ở Mũi Né chính là phong 
cách tổ chức và màu sắc trang trí rất khác nhau 
của các resort hướng đến nhu cầu của nhiều đối 
tượng khách như Nga, Đức, Pháp, Mỹ, Thụy Điển, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Úc, 
Anh, Hà Lan…càng làm cho Mũi Né rộn ràng và 
nhộn nhịp hơn. Và hình ảnh sôi động của khu du 
lịch Mũi Né đã khẳng định: Du lịch Bình Thuận vẫn 
là một điểm đến hấp dẫn và vững vàng với thách 
thức trong năm 2015. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2014 
(ngày 25 tháng 12) 

T
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DU LỊCH BÌNH THUẬN: THU HÚT KHÁCH BẰNG THẾ MẠNH RIÊNG 
a dạng thị trường, đối tượng du khách; số 
lượng lớn hệ thống resort; tổ chức nhiều hoạt 

động thể thao biển… là những thế mạnh của du 
lịch Bình Thuận. 

Năm nay, lượng khách đến Bình Thuận đạt 
con số 3,7 triệu lượt, trong đó có 400.000 lượt 
khách quốc tế đến từ: Mỹ, Đức, Anh, Pháp, 
Australia, Na Uy… Bên cạnh đó, lượng khách nội 
địa đến Bình Thuận ngày một tăng, chiếm đến 
90% tổng số lượt khách. 

Ngành du lịch Bình Thuận đã và đang phát 
huy tốt một số lợi thế như: chất lượng dịch vụ ngày 

càng nâng cao; tổ chức nhiều hoạt động thể thao 
biển mang tầm quốc tế như: điều khiển xe vượt đồi 
cát, lướt ván diều, luớt ván buồm, thuyền buồm 
mà với địa hình và sức gió, khó có nơi nào sánh 
bằng… 

Hải sản ngon nhất, nhiều điểm đến văn hóa 
đặc sắc cũng là những thế mạnh để Bình Thuận 
lôi cuốn du khách. 

Chung Hưng // http://vtv.vn/ .- 2014 
(ngày 27 tháng 12) 

________________________________________  

BÌNH MINH NƠI MẮT BIỂN KÊ GÀ 

 

ách thành phố Phan Thiết khoảng hơn một 
tiếng chạy xe máy, mũi Kê Gà là nơi có sức 

hút khó cưỡng đối với những ai yêu thích vẻ đẹp 
hoang sơ và hùng vĩ. 

Hải đăng Kê Gà nằm tại xã Thuận Quý, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cách Phan 
Thiết 30 km. Hải đăng Kê Gà đã được trung tâm 
sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng 
cao nhất và cổ xưa nhất Việt Nam. 

Khi Mặt trời vừa lên cả không gian rực đỏ 
trong ánh bình minh với những đám mây kỳ ảo. 
Những người dân cần mẫn dậy từ sớm để bắt đầu 
một ngày lao động mới trong ánh sáng của ngày 
mới. 

 

Ngọn hải đăng sừng sững giữa bầu trời, soi 
bóng xuống những vũng nước đọng lại trên bờ cát 
tạo nên hình ảnh tuyệt đẹp. Với tầm quét sáng 22 
hải lý, Hải Đăng Kê Gà có vị trí quan trọng trong 
việc đảm bảo an toàn cho thuyền bè qua lại ở khu 
vực biển này. 

Không chỉ có tầm quan trọng trong giao thông 
đường biển, hải đăng Kê Gà còn là một điểm tham 
quan độc đáo. Du khách muốn ra thăm hải đăng 
có thể đi thuyền ra Hòn Bà, rồi leo lên Hải đăng 
nhìn ngắm toàn cảnh. Từ bờ biển nhìn ra Hải đăng 
có rất nhiều khối đá lớn với đủ các hình thù lạ mắt. 

 

Khi trời hửng sáng từng đoàn thuyền lại ra 
khơi cho những chuyến đi đánh bắt cá. Đến đây, 
bạn cũng đừng bỏ lỡ dịp hòa mình vào phiên chợ 
cá sôi động đầy màu sắc với đủ những âm thanh 
rộn rã của một ngày mới. 

Mèo Già // http://dulich.vnexpress.net/ .- 2014 
(ngày 9 tháng 12)

 

Đ 
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TOUR “TRẢI NGHIỆM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT THANH LONG” 
ây lả chủ đề chính của buổi tọa đàm về xây 
dựng mô hình du lịch cộng đồng do Sở 

VHTTDL Bình Thuận vừa tổ chức tại huyện Hàm 
Thuận Nam, nơi có diện tích trồng thanh lonh lớn 
nhất tỉnh Bình Thuận. 

Không gian tổ chức “trải nghiệm vườn thanh 
long” thuộc thôn Phú Mỹ (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm 
Thuận Nam). Bên cạnh vị trí thuận lợi nằm trên 
quốc lộ 1A và kề bên thành phố Phan Thiết, cả 
665 hộ dân Phú Mỹ đều có vườn thanh long với 
diện tích trên 1,200 héc ta, trong đó có 120 hộ 
chuyên trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Đại diện các hãng lữ hành lớn ở Phan Thiết 
đều ủng hộ và sẵn sàng chào mời du khách với 
những nét hấp dẫn của sản phẩm trải nghiệm hoạt 
động sản xuất thanh long như: tham qua vườn 
thanh long bằng xe bò (hoặc xe đạp), tìm hiểu 
cuộc sống thôn quê Bình Thuận, trải nghiệm hoạt 
động sản xuất thanh long từ gieo trồng, chăm sóc, 
thu hoạch và bảo quản, thường thức ẩm thực chế 
biến từ thanh long, quà lưu niệm thanh long… 

Nguyên Vũ- Văn hóa.- 2014.- Số 153 
(ngày 22 tháng 12).- Tr.6

_________________________________________ 

CẢNH ĐẸP MÊ HỒN XAO XUYẾN LÒNG NGƯỜI KHI ĐẾN THĂM MŨI NÉ 
ũi Né tọa lạc ở bờ biển phía đông của Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Hồ 

Chí Minh khoảng 250 km về phía Bắc. Nơi đây nổi 
tiếng với những con đường rợp bóng dừa, những 
bãi biển đẹp, những vách đá nơi sóng biển không 
thôi vỗ về, những cồn cát rực rỡ trong nắng – là 
nguồn cảm hứng vô tận của nghệ sỹ nghiếp ảnh 
thể hiện qua nhiều bức ảnh nổi tiếng đoạt giải 
thưởng Quốc tế. Mũi Né đang là một trong những 
địa điểm hàng đầu cho những ai yêu thích du lịch 
biển tại Việt Nam – một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi 
và thư giãn. 

Suối nước Mũi Né 

Suối Nước Mũi Né có chiều dài ven biển 
khoảng 10 km thuộc phường Mũi Né được giới 
hạn bởi 2 điểm thắng cảnh nổi tiếng Phan Thiết 
với điểm đầu là Hòn Rơm và điểm cuối là Hòn 
Nghề (Một đảo nhỏ có hình Kim Quy từ đất liền 
quay đầu ra biển). Suối Nước Mũi Né nằm trên 
tuyến đường 706 đi tới điểm tham quan nổi tiếng 
của Phan Thiết là Bàu cát trắng và đây cũng là 
tuyến đường du lịch ven biển quốc gia đưa du 
khách từ TP.HCM đến Phan Thiết đi Nha Trang và 
ngược lại. Cung đường này cũng là nơi để những 
du khách yêu nhiếp ảnh có những góc chụp đầy 
ấn tượng về đời sống thường nhật và thắng cảnh 
Mũi Né Phan Thiết. 

Khu vực này trước đây là một làng chài nhỏ, 
vào năm 2000 được quy hoạch mở rộng phát triển 
du lịch sau khi khu vực Hàm Tiến – Mũi Né đã trở 
nên đông đúc và chật chội. Suối nước Mũi Né nổi 
bật bởi vẻ đẹp hoang sơ, thắng cảnh hữu tình của 
những rừng tràm nước lợ bên biển Mũi Né. Nằm 
ngay dưới chân những đồi cát cao và dài, có địa 
hình nhấp nhô thoai thoải đổ dần ra biển với rất 
nhiều những con suối nhỏ chảy ra từ mạch nước 
trong động cát nên khu vực này có tên gọi "Long 
sơn suối nước". Bước vào mùa khô (khoảng tháng 
10 hằng năm ) có rất nhiều những đàn cò trắng 
bay về kiếm cá tươi trên những con suối nhỏ tạo 
nên một không gian thật yên bình. 

Do địa thế xa khu dân cư nên bãi biển ở đây 
rất sạch, bãi cát trắng mịn thoai thoải nên vào mùa 
hè khi chuyển gió Nam (từ tháng 4 đến tháng 10 
hằng năm) bạn có thể ra xa bờ tới cả trăm mét mà 
mực nước cũng chỉ tới ngang bụng nên rất an toàn 
và phù hợp cho mùa du lịch của du khách nội địa 
và những ai yêu thích môn thể thao lái thuyền 
buồm. Vào mùa gió Bắc (từ tháng 10 tới tháng 4 
năm sau) thì nơi này là địa điểm lý tưởng cho các 
tay chơi thể thao biển thử thách sự can đảm của 
mình với những con sóng lớn qua môn thể thao 
nước nổi tiếng là lướt ván buồm và lướt ván diều. 

Đồi cát Mũi Né 

 
Đồi Cát Vàng – Đồi cát bay 

Rất nhiều du khách đã tỏ ra vô cùng thích thú 
khi dành một chuyến đi thăm những đồi cát tựa 
hoang mạc Sahara nằm trên tuyến đường ven 
biển 706 qua các thắng cảnh Làng chài Mũi Né – 
Đồi Cát Vàng – Hòn Rơm – Long Sơn Suối Nước 
– Hòn Nghề – Đồi Cát Trắng. Khu này có hai địa 
danh rất hấp dẫn mà quý du khách không nên bỏ 
qua đó chính là: Đồi Cát Vàng và đồi Cát Trắng, 
trong đó Đồi Cát Trắng lớn hơn và còn được gọi 
theo tiếng địa phương là Bầu Trắng hay Hồ Trắng 
hay Bàu Sen. 

Bước từng bước chậm lên đồi cát gợi cho du 
khách liên tưởng về các sa mạc lớn tại Trung 
Đông hay châu Phi. Đó đây những đứa trẻ thích 
thú lướt ván nhựa trượt cát và những nhà nghệ sỹ 
cố gắng ghi lại cảnh huy hoàng của thiên nhiên. 

Đ 
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Trải nghiệm trên đồi hồng chưa bao giờ là trải 
nghiệm dễ quên 

 
Đồi Cát Trắng – Bàu trắng 

Đồi cát trắng hay còn gọi là Bàu Trắng là điểm 
thu hút du lịch thứ 2 tại Mũi Né sau biển. Với kích 
thước lớn nằm cách Mũi Né 20km theo hướng 
Đông Bắc, Bàu Trắng được ví như những cồn cát 
tại sa mạc Sahara. Cát nơi đây chuyển màu từ 
vàng sang trắng tinh khiết (cát đỏ có thể được tìm 
thấy ở phía nam một số làng Mũi Né). 

Ngoài ra, khu vực Bàu Trắng có 3 hồ: Bàu 
Ông, Bàu Bà và Bàu Xoài. Khu vực sâu nhất của 
hồ được bao phủ bởi hàng trăm bông sen nở rộ cả 
một vùng hồ khi trời vào hạ, tô thêm nét đẹp vùng 
cát trắng. 

Suối Tiên 

Cách Phan Thiết 18km về phía Đông Bắc, 
Suối Tiên hiện ra trong mắt du khách là chỉ là một 
khe nước nhỏ nhưng chứa đầy vẻ lãng mạn và bí 
ẩn. Tọa lạc ở một vị trí đẹp, một bên Suối Tiên là 
những dãy núi cát trắng đỏ xen lẫn vào nhau, bên 
còn lại là những hàng dừa râm mát, những bụi cây 
lá um tùm. Dòng suối uốn mình qua những đụn cát 
nhiều màu tạo nên cảnh tượng như chốn Bồng 
Lai. Không gian đỏ rực, những nhũ cát lô nhô bị 
mưa gió bào mòn tạo nên hình thù kỳ lạ thu hút óc 
tò mò và trí tưởng tượng của du khách. Giữa 
những đỉnh nhọn có những khe, hẻm nhỏ để 
người ưa thám hiểm leo trèo nhưng lối nào cũng 
hẹp chỉ đủ vừa một bàn chân. 

Làng chài Mũi Né 

 

Làng chài Mũi Né nằm khoảng 3 km về phía 
bắc thị trấn Mũi Né. Ngay tại lối vào làng bạn đã có 
thể chứng kiến cảnh hàng trăm tàu thuyền đánh cá 
đầy màu sắc sặc sỡ neo đậu trên mặt nước. Cách 
cảng không xa là một khu chợ nhỏ đầy màu sắc 

với vẻ đẹp yên bình của những hàng dừa bao 
quanh. Đi bộ dọc theo bãi biển phủ đầy vỏ sò biển 
trong quá trình đánh bắt đặt biệt là vùng bến tàu 
và phía nam thị trấn, bạn sẽ thấy cách các ngư 
dân phân loại đánh bắt như thế nào. 

Bạn có thể mua hải sản tươi sống ngay trên 
bến cảng hoặc thưởng thức món ngon hải sản hấp 
tại chỗ tại các quán nhỏ địa phương. Thời gian tốt 
nhất để viếng thăm làng chài là vào buổi sáng sớm 
hoặc chiều muộn. 

Ngọn Hải đăng Kê Gà 

 

Dọc theo bờ biển khoảng 30 Km về phía nam 
Phan Thiết là một vùng biển từ lâu đã được biết 
đến bởi ngọn hải đăng Kê Gà trên một hòn đảo 
nhỏ cách bờ không xa. Biển ở Kê Gà phải nói là 
tuyệt đẹp với những bãi đá phức tạp đầy màu sắc 
ven bờ và khu vực xung quanh ngọn hải đăng. 

Được xây dựng vào năm 1897 bởi kiến trúc sư 
người Pháp tên Chnavat, ngọn hải đăng nơi đây 
được đánh giá là một trong những ngọn hải đăng 
đẹp nhất Đông Nam Á. Tháp nằm cách mặt nước 
biển 25m, từ chân tháp đến đỉnh tháp cao 41m có 
hình bát giác và có bán kính quét sáng đến 22 hải 
lý. Hải đăng Kê Gà mang một vẻ đẹp cổ điển của 
phương Tây và được xem như là một tác phẩm 
nghệ thuật quý giá làm hoàn toàn từ đá hoa 
cương. Chính di tích kiến trúc đặc biệt này và 
những cảnh quan đẹp như tranh vẽ đã khiến đảo 
Kê Gà và ngọn hải đăng trở thành một trong 
những điểm thu hút khách du lịch đến Phan Thiết 
trong những năm gần đây. 

Du khách có thể khám phá bãi biển đá tự 
nhiên, làn nước trong xanh và thiên nhiên còn đầy 
nét hoang sơ, và tham gia câu cá đêm... 

Núi Tà Cú 
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Núi Tà Cú là một địa danh du lịch không thể bỏ 
qua đối với bất kì du khách đến với Phan Thiết – 
Mũi Né. Khoảng 30km về phía đông nam Phan 
Thiết , chừng 1 giờ lái xe, các bạn sẽ được tận 
mắt chứng kiến vẻ đẹp huyền bí nổi tiếng của nơi 
đây. Để lên được khu vực chùa núi ở đỉnh, bạn có 
thể chọn cách leo núi hoặc đi cáp treo xuyên qua 
khu rừng nhiệt đới bạt ngàn – nơi sinh sống của 
nhiều loài chim và động vật hoang dã. Chùa núi 
được xây dựng vào năm 1879 ở độ cao khoảng 
457m so với mặt nước biển, quanh năm bao phủ 
được bởi màu xanh của lá rừng, những khe suối 

mát rượi, tiếng chim rừng thánh thót và tiếng hót 
gọi bầy của những chú khỉ ngộ nghĩnh. 

Đến với núi Tà Cú, bạn không chỉ ngắm nhìn 
vẻ đẹp của cánh rừng bạt ngàn nơi đây mà còn 
được chứng kiến các pho tượng phật. Chùa núi Tà 
Cú với vẻ đẹp của chốn thiền thanh tịnh đã thu hút 
hàng trăm, hàng nghìn khách hành hương mỗi 
năm. 

Tạp chí biển Việt Nam.- 2014.- Số 9 
(tháng 9).- Tr.53

________________________________________ 

ĐI VỀ MIỀN ĐẤT NẮNG BÌNH THUẬN 
ỗi bước chân ta đi đến một miền đất mới là 
thêm những phút giây trải nghiệm, để thấy 

mình lớn hơn một chút, để thấy mình bớt dại hơn 
một ly… 

Ông cha ta đã dạy rằng: “Đi một ngày đàng 
học một sàng khôn” và quả không sai khi mỗi 
bước chân ta đi đến một miền đất mới là thêm 
những phút giây trải nghiệm, để thấy mình lớn hơn 
một chút, để thấy mình bớt dại hơn một ly… 
Chuyến đi nào cũng ngập tràn những kỷ niệm, 
những bài học, những kinh nghiệm, có khi đọng lại 
thành những ký ức. 

Lựa chọn mảnh đất Nam Trung Bộ đầy nắng, 
gió, những hoang mạc mênh mông và những bãi 
biển đẹp như mộng khi TP Phan Thiết - thủ phủ 
của tỉnh được gọi với cái tên “Thủ đô của những 
resort”, những đặc sản nước mắm, thanh long… là 
những gì tụi mình đã đọc và tìm hiểu trước. Hành 
trình ngày thứ nhất sau một chuyến bay từ Hà Nội 
vào TP Hồ Chí Minh. Sau đó là lịch trình đến TP 
Phan Thiết từ TP Hồ Chí Minh bắt đầu từ 8h tối 
trên xe giường nằm. Lịch trình ngày thứ hai là tụi 
mình đã thuê một chiếc xe máy, lần mò điểm đổ 
xăng qua lời chỉ dẫn của bác bảo vệ khách sạn, rồi 
hỏi đường đến điểm du lịch đầu tiên là Trường học 
Dục Thanh, một ngôi trường Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã từng dạy học thời thanh niên năm 1910 khi Bác 
20 tuổi và đóng cửa năm 1912. Ngôi trường này 
hiện nay được phục dựng lại theo phiên bản cũ và 
cùng với Bảo tàng Hồ Chí Minh đã trở thành một di 
tích lưu niệm danh nhân gắn với cuộc đời và sự 
nghiệp hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí 
Minh. 

 
Trường Dục Thanh (TP Phan Thiết) 

Rời trường Dục Thanh, loanh quanh dạo TP 
Phan Thiết là con đường biển qua TP và dòng 
sông Cà Ty với tháp nước nổi tiếng được xây 
dựng từ 1928-1934 do Hoàng thân Xuphanuvong 
(Lào) thiết kế là một nét đặc biệt giữa thành phố. 

Theo con đường ven biển để tìm đến với biển 
Mũi Né xinh đẹp, tụi mình đã ghé thăm một ngôi 
tháp Chăm trên đồi là Tháp PoShanư, một công 
trình kiến trúc tôn giáo của cộng đồng người Chăm 
nơi đây. Ngôi tháp được xây dựng vào thế kỉ 15, 
thờ công chúa PoShanư, con gái một vị vua, 
người có tài đức và phép ứng xử. Hình ảnh những 
người dân tộc Chăm với trang phục truyền thống 
làm việc tại đây là một điểm hấp dẫn khách du lịch, 
đặc biệt nếu họ có thời gian thưởng thức những 
màn biểu diễn nhạc cụ dân tộc. 

Cách nội thị TP Phan Thiết 22km, trên đường 
đến Mũi Né - địa danh nổi tiếng về một “mũi” đất 
đưa ra biển được người đi biển “né” lại khi gặp 
bão, chắc hẳn mọi người sẽ đi qua Rạng dừa Hàm 
Tiến với những thân dừa cao vút ven theo đường 
bờ biển dài, đẹp bất tận. Chỉ có điều muốn thấy 
tận mắt, gần hơn nữa các bãi tắm này chính là sự 
cản trở bởi các resort của nước ngoài hay hợp tác 
liên doanh với nước ngoài. Hàng trăm resort san 
sát phục vụ cho những đối tượng khách nước 
ngoài hay những khách hạng sang. Người dân 
bình thường muốn tắm biển lại nô nức kéo nhau 
sang Hòn Rơm cách đó 3km vì chi phí gửi xe, thuê 
đồ, thuê chỗ ngồi cũng rẻ hơn so với ở resort. Bãi 
biển khá dài, nhiều dịch vụ nhưng không trong 
xanh như Mũi Né, ăn uống cũng rất đa dạng với 
các loại hải sản tươi và được chế biến tại chỗ như 
sò, điệp, mực trứng... 

Buổi chiều, trên đường về, tụi mình có ghé qua 
Đồi cát bay, rất nhiều trẻ em khu vực này sau giờ 
đi học trở thành những huấn luyện viên cho một 
môn thể thao tại đây, đó là “trượt cát” với dụng cụ 
là máng trượt bằng tôn và với 10-20k sẽ kèm theo 
được chỉ dẫn cách trượt rất thú vị. 

Lịch trình ngày thứ ba khi xuôi về phương 
nam, tụi mình lại rong ruổi dọc theo con đường 
ven biển, qua hàng trăm vườn thanh long - một 
sản vật đặc trưng của tỉnh để đến huyện Hàm 
Thuận Nam và chinh phục Mũi Kê Gà. Đoạn 

M
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đường khá dài khoảng 40km, với nhiệt độ nắng 
nóng của mùa hè như thiêu rụi làn da nhưng với 
quyết tâm chinh phục ngọn Hải đăng Kê Gà được 
xác lập kỷ lục là ngọn hải đăng cao nhất và cổ xưa 
nhất Việt Nam khiến tụi mình càng hào hứng. 

 
Hải đăng Mũi Kê Gà (Hàm Thuận Nam) 

Gần đến nơi, đã nhìn thấy hải đăng từ phía xa 
mà chưa thấy lối rẽ vào thì có tiếng gọi của một 

thanh niên, ra là a này là chủ thuê canoe mà sau 
đó tụi mình phải đi mới ra đến Mũi đất đó được. 

Ngọn hải đăng sừng sững với 183 bậc thang 
xoáy ốc để chinh phục đỉnh cao nhất và ngắm nhìn 
phong cảnh tuyệt đẹp của nơi đây, sự hòa quyện 
các màu xanh: màu xanh của trời, của biển, của 
cây cối tạo nên một bức tranh tuyệt vời với lòng tự 
hào về biển, đảo quê hương như lời bài hát Biển 
hát chiều nay: “Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt 
Nam…” 

Cảnh đẹp là vậy nhưng nơi đây khá là hoang 
sơ với các dịch vụ chưa phát triển, vài hàng quán 
thưa thớt và thuê canoe, dịch vụ nơi đây chưa đáp 
ứng được nhu cầu và điểm du lịch chưa tạo được 
ấn tượng với khách du lịch sẽ là điều đáng tiếc với 
du lịch Bình Thuận. 

Rời Bình Thuận với nhiều điều còn bỏ ngỏ, 
nhiều điểm du lịch chưa được đặt chân đến và hẹn 
nhất định sẽ quay lại lần sau để khám phá Chùa 
Núi Tà Cú, Bàu Trắng hay Cù Lao Câu… 

Chu Thanh Huyền // http://news.zing.vn/ .- 2014 
(ngày 6 tháng 12) 

_________________________________________ 

NGÂY NGẤT TRƯỚC VẺ HOANG SƠ BIỂN ĐẢO PHÚ QUÝ 
hững bãi cát trắng, rạn san hô sặc sỡ ẩn hiện 
dưới làn nước trong veo, dải thực vật xanh 

mướt, bầu khí trong lành, cùng những món ngon 
đặc trưng miền biển từ lâu đã lấy lòng biết bao du 
khách đến với Phú Quý, huyện đảo xinh đẹp cách 
trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 4-5 giờ 
tàu. 

Tuy biệt lập với những thú vui xa xỉ của phố thị 
nhưng đổi lại Phú Quý khiến bao du khách ngây 
ngất và cảm mến bởi những nét đẹp hoang sơ còn 
lưu giữ. 

Biển trời xanh mát 

Lướt biển xanh, sóng bạc ra tới đảo bạn chắc 
chắn sẽ thích thú trước vẻ đẹp của trời cao vòi vọi, 
biển êm ả, phẳng lặng và nhịp sống yên bình, 
thảnh thơi nơi đây. Tuy biệt lập với những thú vui 
xa xỉ của phố thị nhưng đổi lại trên hòn đảo nhỏ bé 
có đủ đầy thắng cảnh mà không phải nơi đâu cũng 
có. 

Đó có thể là cảng biển hình vòng cung ôm lấy 
hòn đảo, các làng chài trải dọc bờ biển, là Mũi Doi 
Thầy, gành Đá đen, gành Hang, hòn Tranh, bãi 
Doi Dừa, bãi Triều Dương, bãi Dộc Cái, hòn Trào, 
hòn Chén, núi Cao Cát, núi Cấm… viền khắp đảo, 
làm nên một bức tranh sơn thủy vô cùng hữu tình. 

Không chỉ bày ra trước mắt bạn vẻ đẹp của 
cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, Phú Quý còn có 
nhiều danh thắng cho bạn khám phá, như Vạn An 
Thạnh nơi lưu giữ bộ xương cá voi từ năm 1941, 
ngọn hải đăng cổ trên núi Cấm, hay những ngôi 
chùa đẹp như chùa Linh Bửu, chùa Linh Quang… 
nơi bạn có thể thảnh thơi vãn cảnh và nhìn toàn 

cảnh Phú Quý từ trên cao hùng vĩ mà theo cư dân 
địa phương nhìn từ phía Đông thì tạc hình con 
rồng, phía Bắc lại giống cá thu, còn từ phía Tây 
Nam lại giống cá voi khổng lồ đang bơi trên mặt 
nước. 

Nếu muốn ngắm những bè cá khổng lồ trên 
đảo và được thỏa sức cắm trại, dạo biển hoặc câu 
mực, tôm… bạn có thể nhờ người dân địa phương 
tư vấn cách đến Hòn Tranh, đây chắn chắn sẽ là 
một hành trình đáng nhớ cho bạn. 

Ngắm biển, ăn hải sản 

Biển xanh sâu thẳm, sóng đánh vào ghềnh đá 
cùng những bụi cây dại tua tủa dọc bãi cát, hay 
những doi đá uốn lượn là những hình thái đặc thù 
tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ cho hòn đảo. 

 

Không chỉ sở hữu hơn 10 hòn đảo lớn nhỏ, 
Phú Quý còn có nhiều bãi tắm đẹp ở vịnh Triều 
Dương, bãi Doi Dừa ở Ngũ Phụng, bãi nhỏ Gành 
Hang, bãi Dộc Cái… với cát vàng mịn trải dài. Vậy 
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nên, nếu muốn cảm nhận hết vẻ đẹp hoang sơ của 
nơi đây, bạn phải tốn công khám phá tất cả những 
hòn đảo nhỏ với hằng hà sa số cảnh quan trong 
ấy. Còn nếu muốn tự mình vi vu mọi ngóc ngách 
của đảo, bạn chỉ việc tham khảo ý kiến của dân 
địa phương, dò đường và leo trên chiếc xe máy 
thuê (với giá khá mềm khoảng 100.000 -150.000 
đồng) và khám phá. 

 

Đảo Phú Quý tuy còn khá hoang sơ, nhưng 
ẩm thực thì không sơ sài chút nào, mà ngược lại 
có khá nhiều lựa chọn. Sáng sớm bạn có thể ra 
các chợ cá hay bắt canô ghé đến các hòn để xem 
tàu đánh cá cập bờ, tìm hiểu về những con thuyền 
làm nghề câu cá mập, hoặc nghề lặn bắt tôm hùm 
truyền thống, sau đó quay trở về các xóm chài để 
ăn sáng. Đương lúc hóng chuyện với ngư dân, 

bạn cũng có thể tranh thủ mua lấy mớ hải sản tươi 
vừa lên bờ, nhờ người dân chế biến theo ý thích, 
vừa rẻ, lại thơm ngon không chê vào đầu được. 

Khi ánh nắng chiều tà phủ xuống những xóm 
chài yên ả, hành trình trong ngày tạm khép, đã đến 
lúc cho khẩu vị lên tiếng, với lắm món dân dã như: 
bánh canh, bánh xèo, bánh căn hay cua huỳnh đế, 
ốc vú nàng, hải sâm, cá mú đỏ hấp gừng, gỏi ốc, 
gỏi rau câu hải sản, rau câu chân vịt… cho bạn lựa 
chọn. 

Ra đảo như thế nào?  

Vượt tầm 56 hải lý, mất từ 3,5-6 giờ (tùy vào 
loại tàu nhanh, chậm) trên chuyến hải trình duy 
nhất khởi hành từ cảng cá Phan Thiết (cuối đường 
Trưng Trắc, thành phố Phan Thiết), bạn đã có thể 
đến với hòn đảo xinh đẹp Phú Quý. Và bởi thời 
gian khởi hành của tàu đi Phú Quý thường không 
cố định trong ngày mà phụ thuộc theo con nước 
của từng mùa, từng ngày đặc biệt là những mùa 
biển động, nên để có một lịch trình suôn sẻ, theo 
như mách nước của dân địa phương bạn nên 
kiểm tra chính xác lịch tàu trước chuyến đi 4 ngày.  

Để biết lịch tàu cụ thể, bạn có thể gọi đến ban 
quản lý cảng vụ theo số: (062)3831419 

Huy Chương // http://phunuonline.com.vn/ .- 
2014 (ngày 30 tháng 10) 

_________________________________________ 

PHÚ QUÝ MỜI GỌI 
hác với mọi lần, trước khi đến với vùng đất 
nào, chúng tôi cũng thường dành thời gian đọc 

tư liệu để hiểu biết lịch sử, văn hóa, con người… 
Lần này, đến với đảo Phú Quý, chúng tôi không 
xét tìm bất cứ thứ gì liên quan đến nơi mình sẽ tới. 
Do vậy, khi đặt chân lên đảo Phú Quý, chúng tôi 
vẫn vẹn nguyên điều “háo hức tò mò” về một vùng 
biển đảo mang tên sang trọng này. 

Chuyện hôm qua… 

Có thể nói ngay rằng, chẳng bõ công gồng 
mình lắc lư, chao đảo, lăn lóc như trái dưa leo… 
trên sàn tàu hơn 6 giờ, đảo Phú Quý đã đón chúng 
tôi với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Biển xanh 
trong, nắng vàng rực rỡ và lòng người rất đôn hậu. 
Không biết do thổ nhưỡng hay do khí hậu, thức 
ăn… tiếng nói của người dân Phú Quý rất khó 
nghe. Tiếng nói của người dân đảo có vẻ ngắn, 
chắc, nặng chình chịch như con tàu chống chọi với 
sóng gió biển khơi và cũng ngang tàng, khí phách 
như bản chất của ngư dân nơi biển rộng, đất dài. 

Nhiều người dân đảo nói rằng việc khó khăn 
nhất của ông, bà, cha, mẹ, tiền nhân của họ không 
phải là vượt qua sóng to, gió lớn, thời tiết khắc 
nghiệt ở đảo xa để sinh tồn mà là tìm một cái tên 
không phạm húy, không trùng với tên người lớn để 
đặt cho con. 

Chắc có lẽ vì vậy mà thế hệ 3X, 4X, 5X sinh ra 
và lớn lên tại đảo Phú Quý mà chúng tôi đã gặp, 
trò chuyện đều có cái tên rất lạ và thậm chí không 
có nghĩa gì. Chúng tôi đã cố công dò tìm trong từ 
điển tiếng Việt để tìm nghĩa của các cái tên đó 
như: Đung, Trảnh, Đon, Tảnh, Mưới, Ính, Thẫn… 
Nhưng có một điểm chung là dù họ tên gì thì 
người dân nơi đây cũng chân chất, hào sảng, 
phóng khoáng như vùng đất hiền hòa, tươi đẹp mà 
họ và tiền nhân đã trú ngụ. 

 
Gấp rút xây dựng hệ thống kè biển trên đảo Phú Quý. 

Cũng như bao nhiêu người con của vùng biển 
đảo này, ông Dương Ính có nước da đen, người 
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nhỏ gọn, săn chắc. Nếu không được giới thiệu 
trước, chúng tôi không thể hình dung ông Dương 
Ính đang mấp mé tuổi xưa nay hiếm. 

Ngồi trên salon màu vàng ở phòng khách căn 
nhà mà ông vừa xây mới khoảng 3 năm nay, đưa 
ánh mắt nhìn về núi Cao Cát - nơi có chùa Linh 
Sơn hùng vĩ, ông bồi hồi nhớ lại: “Ba má tôi sinh 
được 10 người con, nhưng chỉ có 1 người đi kinh 
tế mới về đất liền. Còn lại đều đang sinh sống trên 
đảo này. Trước giải phóng, đảo còn thưa vắng 
lắm, tụi tôi chia nhau đứa đi biển, đứa ở nhà đổ 
mèo (nuôi heo), đập cộ (tên một loại trái trên đảo, 
khi trái chín thì người dân đập nát ra, ruột cho heo 
ăn, vỏ dùng làm phân bón cây), trồng khoai, bắp. 
Cả nhà quần quật như vậy mà cũng không đủ ăn. 
Điện phải mua lại của chủ, giá rất mắc, nhưng 
cũng chỉ được 3 giờ mỗi ngày. Từ 18 giờ đến 21 
giờ thì họ cắt. Ti vi là hàng xa xỉ, cả nhà chỉ có cái 
đài rọt rẹt suốt ngày. Nước thì anh em tôi tự vét 
giếng, khơi ngọt. Trường học cũng có, nhưng chỉ 
đến lớp nhất (lớp 5 bây giờ - PV) thì… hết lớp!”.  

Những năm 80 của thế kỷ trước, nghề cá bị 
thất mùa, ông Dương Ính lén đưa tàu ra nước 
ngoài đánh bắt cá. Chưa thu hoạch được bao 
nhiêu thì bị chính quyền sở tại phát hiện vây bắt và 
tịch thu tàu. Phần đông ngư dân ở đảo Phú Quý 
lúc đó đều bị mất tàu. Tiếng là sống giữa biển khơi 
nhưng đa phần ngư dân bỏ ghe, giã từ biển cả. 
Nhưng sức biển réo gọi ghê lắm, dân đảo lại vận 
dụng đủ cách để sắm tàu nhỏ đi “bủa” mực. Đây là 
phương pháp câu mực vào ban ngày mà ông 
Dương Ính và các lão ngư dân học hỏi được trong 
các chuyến đi biển xa. 

Mới đầu là dùng cái lon thả trên luồng nước có 
mực sinh sống. Sau khá giả, ông sắm phao, dây 
nhợ và tôm mồi (con tôm bằng cao su, sơn lân tinh 
và phát ánh sáng lấp lánh). Hàng ngày, khoảng 
tầm 4 giờ sáng, ông lần mò ra biển. Đến vùng 
nước ấm, có nhiều mực sinh sống, ông thả phao. 
Trên tàu có khoảng 200 cái phao, ông vừa lái tàu 
vừa thả hết số phao, rồi sau đó quay trở lại thu 
hoạch. 

Đến bờ, ông Dương Ính lái tàu thẳng đến trạm 
thu mua để bán và chỉ chừa lại một ít làm thức ăn 
cho cả nhà. Ông tâm sự: “Bây giờ, tuổi đã cao, 
sức khỏe không còn như xưa, tôi chỉ đánh tàu ra 
khoảng 10 hải lý rồi quay trở lại thu hoạch. Chỉ làm 
vài giờ, không thể làm cả ngày được. Dù vậy mỗi 
ngày cũng kiếm được hơn 1 triệu đồng”. Nghề 
biển là vậy, nhưng giờ đây cuộc sống của ông 
Dương Ính: nhà 2 tầng, các con được học hành, 
có nghề nghiệp ổn định, đã lập gia đình và thành 
đạt. Ông Dương Ính chia sẻ: “Tôi không dám nghĩ 
có ngày mình ngồi trong căn nhà khang trang như 
vầy, xem ti vi, nghe nhạc suốt ngày, ăn ngon, mặc 
đẹp… Chỉ tiếc là bây giờ cuộc sống quá sung túc, 
no đủ rồi… nhưng ông bà, cha mẹ đều đã đi xa, 
không được tận hưởng với con cháu!”. 

Và hôm nay 

Phú Quý hôm nay đã qua rồi cái thời đói 
nghèo, khổ cực. Hầu như chuyến tàu khách nào 

cập bến cũng có vài chiếc xe gắn máy đời mới 
nhất mà người dân Phú Quý đã vào tận TP Phan 
Thiết để “còm măng”. Vài năm gần đây, Chính phủ 
và tỉnh Bình Thuận đã tập trung kinh phí xây dựng 
cơ sở hạ tầng, nhựa hóa Phú Quý. Hiện nay, Phú 
Quý - hòn đảo xinh đẹp - diện tích 17,8km2, có 
hơn 50km đường nhựa bền vững phủ kín 32 tuyến 
đường. Đường 27 Tháng 4 uốn lượn ven biển phía 
Tây của đảo có chiều dài gần 5km là tuyến đường 
dài nhất. Nhiều căn nhà khang trang, vững chãi 
với nội thất đắt tiền đã được dựng xây không 
những trên mặt tiền đường chính mà còn ở tận 
các thôn ven biển. 

Thành phố biển - là điều hình dung gần lắm về 
Phú Quý. Cơ sở hạ tầng ở Phú Quý giờ đã khá 
hoàn chỉnh… Hệ thống trường học bao gồm trung 
học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mẫu 
giáo đều đạt chuẩn. Trung tâm y tế quân dân y kết 
hợp là điểm mẫu đầu tiên trên cả nước, đang là 
mô hình phù hợp cho các vùng cao và đảo xa noi 
theo - vừa được đầu tư gần 100 tỷ đồng xây dựng, 
nâng cấp bề thế, hiện đại… Hiện tại, Phú Quý có 
hơn 5.000 hộ với 27.000 dân. Hệ thống giáo dục, y 
tế đáp ứng đủ nhu cầu dân cư. Nếu tính bình 
quân, mỗi nhà 1 chiếc xe gắn máy tham gia giao 
thông thì số lượng cũng khá dày đặc. 

Nhưng, tính đến tháng 11-2014, Phú Quý chỉ 
ghi nhận 9 trường hợp va quẹt và không có vụ tai 
nạn giao thông nào. Đây chính là một trong những 
nét đặc trưng thể hiện tốt văn hóa giao thông nơi 
đảo xa. Trong những ngày lưu lại Phú Quý, chúng 
tôi đã sử dụng xe gắn máy đi khắp các con đường, 
ngõ hẻm. Đâu đâu, chúng tôi cũng cảm nhận tính 
phóng khoáng và sự hòa thuận, cởi mở của người 
dân đảo. 

Cảm nhận rõ nhất ở Phú Quý là biển trời bao 
la, đẹp đến nao lòng. Và con người luôn yêu 
thương, chia sẻ cho nhau sản vật của trời, lợi lộc 
của biển. Ông Nguyễn Tâm, cư dân xã Tam 
Thanh, cho biết: “Ở trên đảo, chỉ cần nói là dân xã 
nào thì người đối diện đoán đúng phóc anh và gia 
đình đang làm nghề gì. Đảo Phú Quý gồm 3 xã, 10 
thôn và dứt khoát người của xã Tam Thanh là đi 
thu mua hải sản, người xã Ngũ Phụng là ngư dân 
bủa mực, đánh bắt hải sản; còn dân xã Long Hải 
thì chắc chắn làm nghề lặn biển”. Nhưng dù làm 
nghề gì thì họ cũng cùng “bổn đạo”. 

Anh Danh Tớt, 49 tuổi, xã Ngũ Phụng, giải 
thích: “Khi xưa có thể mạnh ai nấy lo, nhưng bây 
giờ ra khơi, chúng tôi là “bổn đạo” của nhau. Thật 
sự, tôi cũng không hiểu lắm từ “bổn đạo”. Đại khái 
là chúng tôi sẽ điều chỉnh các máy liên lạc cùng 
tần số để hỗ trợ cho nhau khi bị hoạn nạn và chia 
sẻ nguồn cá, tôm, mực khi phát hiện trúng luồng. 
Thậm chí người thu mua trên bờ cũng là “bổn đạo” 
của nhau để đảm bảo ổn định nguồn thu nhập”. 

Có lẽ chính nhờ sự hợp tác chặt chẽ trong 
đánh bắt, thu mua, chế biến nên thu nhập của ngư 
dân Phú Quý ổn định, khá giả. Bằng chứng là nhà 
cửa, phương tiện, trang phục… của người dân 
Phú Quý đều mới mẻ, mang dáng dấp thị thành. 
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Toàn huyện chỉ còn 76 hộ nghèo - khoảng 1,3% - 
do không có sức lao động. Ông Nguyễn Văn Linh, 
Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết, sắp tới đây 
huyện sẽ phân công cụ thể cán bộ công chức 
nhận đỡ đầu chăm lo xóa nghèo tới từng hộ. 

Đầu tháng 11, gió bấc về, sóng bạc đầu dâng 
cao… hầu hết tàu thuyền đánh cá ngoài khơi đều 
tạm dừng hoạt động. Tàu về Phú Quý, máy kéo 
lên bờ ken kín bãi Lạch Dù. Phần đông các tàu 
được tu bổ, phủ composit… để chờ đầu năm sau 
lại ra khơi. Anh Lâm Mao, 32 tuổi, nhà ở xã Ngũ 
Phụng, cho biết: “Đợt đi biển vừa qua kéo dài hơn 
1 tháng, được mùa cá thu, chúng tôi được chia 
mỗi người gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình tôi 
có hùn tiền với chủ ghe. Cuối năm sẽ được chia 
thêm lợi tức hơn 100 triệu đồng!”.  

Kể từ khi hệ thống phong điện hoạt động, kết 
nối nguồn điện máy, người Phú Quý có điện cả 
ngày và giá cũng được kéo xuống bằng trong đất 
liền. Nhờ vậy đời sống người dân đảo được nâng 
lên nhiều. Nước lọc từ nhà máy đã “xuống” tận 
nhà dân. Sóng điện thoại, truyền hình cáp kéo về 
tận thôn, xóm. Có thể nói đảo Phú Quý đã đổi thay 
toàn diện. Niềm mong ước muôn đời nay của 
người dân Phú Quý là được sống an lành, làm 
giàu từ biển đã dần thành hiện thực. Biển xanh, 
cát vàng, bãi tắm thiên nhiên, không khí tươi lành, 
hải đặc sản tươi sống, dân Phú Quý mến khách, 
hiền hòa… là sự mời gọi du khách đến hòn đảo 
tươi đẹp này. 

Mặc dù vậy, nhưng hiện nay vì cách trở mà 
đảo Phú Quý vẫn chưa được nhiều người biết 
đến. Phú Quý đã dành đất xây dựng sân bay, 
nhưng để máy bay có thể đến được với đảo này 
thì vẫn phải chờ… dài dài. Còn điều khả thi hơn là 
đầu tư phát triển giao thông vận tải biển - có tàu 
cao tốc nối đảo với bờ. Nhưng việc này cũng đang 
nằm ngoài khả năng của huyện. Thời gian trước 
đây, đã có doanh nghiệp tổ chức đưa đón khách 
bằng tàu cao tốc. Tuy nhiên, họ chỉ hoạt động 
được một thời gian rồi lại thôi. Lý do là cảng cá 
Phan Thiết có luồng nước quá cạn, tàu cao tốc 
không thể cập bến. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết: “Nhất 
thiết phải đầu tư nạo vét, khơi sâu luồng, xây dựng 
lại cầu cảng ở cảng cá Phan Thiết để phát triển 
vận tải biển, khai thác tàu cao tốc. Chúng tôi đã 
bàn bạc quyết liệt và xin chủ trương cũng như sự 
hỗ trợ của trung ương. Hy vọng trong thời gian 
không xa, các dự án sẽ được thực hiện để Phú 
Quý phát triển mạnh mẽ hơn, tương xứng với tiềm 
năng của đảo”. 

Vâng, đó không chỉ là sự kỳ vọng của riêng 
Bình Thuận mà còn là mong muốn của du khách 
gần xa về một thành phố giữa trùng khơi mang tên 
Phú Quý! 

Đoàn Hiệp, Thư Nam- Sài Gòn giải phóng.- 
2014. –Số 13468 (ngày 1 tháng 12).- Tr.6 

_________________________________________ 

KHÁM PHÁ 4 LÀNG NGHỀ HẤP DẪN NHẤT PHAN THIẾT 

ếu chỉ đến Phan Thiết để ngắm cảnh, nghỉ 
dưỡng, vài lần bạn sẽ cảm thấy chẳng còn gì 

khám phá. Bạn có thể làm mới chuyến đi của mình 
bằng tour tham quan 4 làng nghề nổi tiếng Phan 
Thiết: nước mắm, dông, tranh cát, bánh kẹo. 

Phan Thiết có vô vàn đặc sản, sẽ thật thú vị 
nếu bạn có dịp ghé thăm, tiếp cận cách thức người 
dân nơi đây tạo ra các đặc sản như: nước mắm, 
các món ngon từ dông đất, cốm sữa, tranh cát… 

Xưởng nước mắm 

 

Ghé những xưởng làm nước mắm, bạn sẽ được nghe lý 
giải về quy trình làm mắm độc đáo  

Nước mắm và nghề làm nước mắm gắn bó 
với người dân Phan Thiết từ những ngày đầu lập 
địa và đến tận bây giờ nó vẫn là một trong những 
nghề thủ công lâu đời nhất tại đây. Phổ biến đến 
độ, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những sân mắm, 
những thùng lều cao nghều trải dài… cảm nhận vị 
mặn chát của muối, hương đặc trưng của cá, mắm 
khi vừa bước đến ngưỡng cửa Phan Thiết, đặc 
biệt là những ngày mùa. 

Sau mỗi chuyến ghé thăm Phan Thiết, những 
chai nước mắm sóng sánh, thơm nức là món quà 
không thể thiếu mà bạn bè gần xa mang về. Tuy 
vậy, có một điều mà không phải du khách nào 
cũng biết đó là sẽ rất thú vị nếu bạn dành ít thời 
gian để tận mắt chứng kiến những sân mắm trải 
dài miên man, được quan sát, nghe lý giải về quy 
trình làm mắm và đương nhiên là nếm “tận gốc” 
hương vị ngon tuyệt. 

Mách nhỏ với bạn là người dân địa phương vô 
cùng thân thiện và hiếu khách vì vậy ngoài những 
xưởng sản xuất nước mắm được quy hoạch bài 
bản như Con cá vàng, Hiệp Thành, Minh Hoa, Yến 
Nhi… bạn đừng ngần ngại nếu muốn vào thăm 
sân mắm của các cơ sở sản xuất tư nhân, hay nhà 
dân. 

N
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Trại nuôi dông đất 

Ngoài nước mắm, hải sản… xứ sở cát nóng 
Bình Thuận còn nổi tiếng với những món đặc sản 
từ dông. Dông có thể chế biến thành nhiều món 
ngon như gỏi, nướng sả ớt, rô-ti, hấp, chả dông, 
cháo dông… mà bạn có thể thưởng thức ở hầu hết 
các quán ăn đặc sản địa phương. 

Ngày nay, khi mà nhu cầu về đặc sản này 
càng lớn, những dân xứ cát nóng đã tìm ra cách 
nuôi dưỡng, thuần hóa dông sinh sản trong môi 
trường nuôi nhốt thay cho săn bắt tự nhiên. Những 
trang trại nuôi dông thường tập trung ở khu vực 
dọc Mũi Né, nơi có điều kiện tự nhiên đặc thù. 

 

Bạn có thể cùng những tay “sát dông” rong ruổi trên 
những bài cát vàng để học cách săn dông 

Đến đây bạn có thể tham quan trang trại nuôi 
dông, quan sát môi trường sống, tập tính sinh 
hoạt, cách thức chăm sóc, thu hoạch… thậm chí 
nếu muốn bạn cũng có thể cùng những tay “sát 
dông” rong ruổi trên những bài cát vàng nóng bỏng 
để học cách quan sát, nhận biết chỗ trú ẩn và cả 
cách săn dông. 

Xưởng làm bánh rế, cốm sữa 

 

Nếu muốn xem cách chế biến bánh rế, bạn có thể ghé các 
cửa hàng bán đặc sản Phan Thiết trên đường Trưng Trắc 

Bánh rế, bánh cốm sữa… là một trong những 
loại đặc sản thường được du khách mua về làm 
quà khi có dịp ghé qua Phan Thiết. 

Gọi là bánh rế là vì hình dáng chiếc bánh được 
quấn kết như chiếc rế tre lót nồi. Bánh rế được làm 
rất đơn giản bằng cách lợi dụng dầu nóng, đường 

mà kết dính những sợi khoai lang, khoai mì thành 
hình những chiếc rế nhỏ chồng lên nhau. Để bánh 
trông hấp dẫn và thơm ngon hơn người ta thường 
rắc thêm mè rang trên mặt khi vừa vớt bánh khỏi 
chảo. 

Những chiếc bánh rế rôm rốp, giòn tan trong 
miệng hơi dính răng một chút nhưng sẽ là món 
quà ngọt ngon tuyệt khi được dùng chung với 
nước trà vào những ngày trời mát. 

Không chỉ có bánh rế, bánh cốm hộc hay còn 
gọi là cốm sữa cũng là thứ quà quê đặc trưng của 
vùng biển Phan Thiết. Nó không chỉ là món quà 
biếu Tết quen thuộc của địa phương mà đã thành 
thức quà quen nhiều người tìm mua về khi có dịp 
đến Phan Thiết. 

Vì là những đặc sản thông dụng nên bạn có 
thể tìm mua bánh rế, cốm sữa ở hầu hết các cửa 
hàng đặc sản, chợ nào tại Phan Thiết. Còn nếu 
muốn tận mắt xem công đoạn chế biến các loại 
bánh này, bạn có thể ghé đến các cửa hàng bán 
đặc sản Phan Thiết trên đường Trưng Trắc. 

Tranh cát 

Hai năm trở lại đây, du khách đến Phan Thiết 
còn có một địa danh tham quan mới ngoài những 
nơi quen thuộc như Mũi Né, Đồi Cát, Hòn Rơm… 
Đó chính là xưởng sản xuất những tác phẩm nghệ 
thuật từ tranh cát Phi Long. 

Nằm trong con hẻm nhỏ trên trục đường ra 
Mũi Né (444 đường Thủ Khoa Huân, phường 
Thanh Hải) là xưởng sản xuất và trưng bày các 
sản phẩm nghệ thuật từ hàng chục loại cát tự 
nhiên. Đến đây, bạn hẳn sẽ ngạc nhiên trước một 
thế giới đầy mê hoặc của những bức tranh cát 
tuyệt đẹp, đồng thời cảm phục trước tài hoa của 
những người thợ trẻ khuyết tật và người thầy đặc 
biệt Phi Long. 

Có chứng kiến một buổi làm tranh cát của 
những người nghệ sĩ kém may mắn ở xưởng tranh 
Phi Long mới thấy được hết tài năng và lòng yêu 
nghề của họ. Từ những hạt cát vô tri, qua óc sáng 
tạo, niềm đam mê nghệ thuật, hàng trăm tác phẩm 
với đủ kích cỡ (từ 5-10mm đến những bức tranh 
kích thước “khủng” lên đến 2mx1m), với đủ hình 
dáng (oval, tròn, dẹp, tranh ly, tranh treo tường, 
tranh cắm hoa…), chủ đề (chân dung, tôn giáo, 
phong cảnh, nghệ thuật…) đã ra đời. 

Sức lan tỏa từ tính nhân văn đã giúp tranh cát 
Phi Long tìm gặp được nhiều tấm lòng vàng khi 
ngày càng có nhiều đoàn khách trong và ngoài 
nước đến tham quan. Bởi đó không chỉ là một nơi 
dạy nghề, một cơ sở kinh doanh thông thường mà 
còn là ngôi nhà mơ ước của những tâm hồn luôn 
hướng đến cái đẹp. 

Huy Chương // http://phunuonline.com.vn/ .- 
2014 (ngày 24 tháng 11) 
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THÁC NƯỚC BÊN QUỐC LỘ 55 Ở BÌNH THUẬN 
hác nước cao khoảng 14m, nước chảy 
quanh năm. Dòng nước lạnh đổ từ các 

khe đá trên cao, qua bàn tay nhiệm màu của 
tạo hóa. Một bức tranh thủy mặc kỳ vĩ, nên 
thơ nằm bên cạnh con đường quốc lộ 55 
bằng phẳng, níu chân biết bao vị khách đi 
ngang phải dừng chân ghé lại. 

 

Cách trung tâm thành phố Phan Thiết 
khoảng 80km, trên đường quốc lộ 55, thuộc tổ 
5 Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, 
chẳng biết thác có tự bao giờ và người dân 
xung quanh cũng chẳng ai đặt tên cho dòng 
thác ấy. Giữa đại ngàn, một dòng thác đổ 
mạnh từ trên cao, trắng xóa một màu. Anh Hồ 
Viết Dũng - người dân sống gần thác cho biết: 
“Không biết thác có từ đâu và từ bao giờ, 

nhưng vào năm 1996 để phục vụ cho việc xây 
dựng hồ thủy điện Đa Mi, nhà anh đã góp sức 
phá đá mở đường. Trải qua quá trình theo 
thời gian đã hình thành nên dòng thác ấy”. 
Không được nhiều người biết tới như cái tên 
thác Chín Tầng, hay thác Mây, Mưa. Thác 
được dân làng và khách tham quan yêu thích 
vì vẻ đẹp sơ khai vốn có của nó. Qua bàn tay 
nhào nặn của mẹ thiên nhiên, một dòng thác 
cao phân tầng đổ xuống uốn lượn như một 
con rồng bạc khổng lồ. Một bức tranh sống 
động được tô điểm giữa con đường hoang sơ 
đèo dốc. 

Với độ cao khoảng 14m, để có thể khám 
phá, chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp từ thượng 
nguồn của dòng thác, du khách có thể men 
theo những vách đá cao chồng lên nhau, với 
một chút khéo léo và liều lĩnh. Khi chạm được 
chân lên tới đỉnh, những nhọc nhằn lo âu như 
được dẹp bỏ, đây quả thật là tiên cảnh giữa 
nhân gian. Bỏ qua những bộn bề của cuộc 
sống đô thị nhộn nhịp, thả mình vào dòng 
nước chảy siết, hòa mình vào làn nước trong, 
nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót 
lượn quanh và âm thanh róc rách vang lên từ 
những khe đá, len qua những khóm trúc và 
cây rừng. Chạm tay để cảm nhận cái lạnh, 
nhưng không buốt, thoải mái và bình yên, đó 
là cảm giác mà bất cứ ai đã từng tới đây cảm 
nhận được. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2014 
(ngày 14 tháng 10) 

_________________________________________ 

ĂN ĐÊM Ở MŨI NÉ 
êm dần buông, suốt con đường Nguyễn 
Đình Chiểu chạy dọc bờ biển Hàm Tiến, 

những ngọn đèn lóe sáng, bắt đầu một đêm 
ẩm thực nhộn nhịp như bao đêm khác. 

Mũi né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) 
vốn nổi tiếng với những cồn cát rực nắng. Mũi 
Né cũng là “kinh đô” của những khu nghỉ 
dưỡng đủ hạng. Và không chỉ thế, ẩm thực ở 
Mũi Né, với hải sản là chủ đạo, luôn là thứ 
hấp dẫn du khách. 

Sáng, trưa, chiều, Mũi Né có đầy đủ các 
món phục vụ du khách. Thế nhưng, phải khi 
màn đêm buông, thưởng thức ẩm thực Mũi 
Né mới mang đầy đủ cái thi vị của nó. Trên 
đường Nguyễn Đình Chiểu, trời nhá nhem tối, 

những ánh đèn đã lấp ló sau những gốc dừa, 
cũng là lúc các quán hải sản tươi sống đua 
nhau mời chào khách. Bước chân vào bất cứ 
cửa hàng nào, khách đều có dịp tận mắt trông 
thấy các bể xi măng có máy sục khí, tạm 
chứa những hải sản vừa đánh bắt được vài 
giờ trước đó trên biển. Khách có thể chọn lựa 
bất cứ loại hải sản theo ý muốn. Để rồi, sau 
đó, những đầu bếp lành nghề sẽ nhanh chóng 
biến yêu cầu của thực khách thành những 
món ngon bày lên bàn ăn. 

Tuy nhiên, để thưởng thức hải sản theo 
đúng nghĩa, cần phải quá bộ tới một điểm có 
tên là Bờ Kè. Tại đây san sát những điểm bán 
hải sản ngoài trời hoặc dưới mái che và 

T

Đ
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không xa mép biển. Dù là quán “vỉa hè” 
nhưng những quán ăn ở đây có đầy đủ những 
“hải vị” phục vụ du khách. Trong đó, nổi tiếng 
nhất là hai món đặc sản địa phương: Gỏi cá 
và gỏi ốc giác. Gỏi cá được chế biến từ cá 
mai, cá suốt hay cá đục tươi ăn kèm với các 
loại rau sống, bún và nước chấm đặc biệt. 
Trong khi đó, gỏi ốc giác có thành phần chính 
là thịt ốc giác thái chỉ, thịt ba chỉ, rau, lạc rang, 
hành phi… chấm cùng nước mắm chua ngọt. 

Món cua huỳnh đế cao cấp cũng được 
phục vụ ngay tại Bờ Kè. Cua huỳnh đế là đặc 
sản vùng Tuy Phong, Bình Thuận. Vùng biển 
này có môi trường rất thích hợp cho loại cua 
huỳnh đế sinh sống. Sở dĩ loài cua này ngon 
nổi tiếng thế giới vì thịt ngọt, dai, thơm, vỏ 
giòn, mềm, dùng răng cắn được. Cua huỳnh 
đế thường được nướng hoặc hấp, chấm với 
muối tiêu chanh, nhưng ngon nhất vẫn là nấu 
cháo. 

Tại Bờ Kè, quán ăn mở xuyên đêm, du 
khách có thể trò chuyện cho đến tận tảng 

sáng mà chẳng phải ngại ngần vì các chủ 
quán đều rất coi trọng khách hàng. Ngồi nhâm 
nhi hải sản giữa trời khuya, lắng nghe tiếng 
sóng biển rì rầm nhẹ xô gành đá, du khách 
tưởng chừng như chìm đắm trong không gian 
vô tận. 

Ẩm thực đêm còn trải khắp địa bàn Mũi 
Né. Bất cứ nơi đâu, du khách cũng có thể tìm 
thấy những điểm bán thức ăn khuya cùng với 
sự phô diễn tài nghệ nấu ăn của các đầu bếp 
đến từ nhiều vùng khác nhau và của Phan 
Thiết. Thức ăn nấu tại chỗ, được bày ra trên 
khay đĩa, đặt trên những chiếc xe đẩy dưới 
ánh sáng của những ngọn đèn dìu dịu, như 
muốn đánh thứuc sự tò mò của du khách, để 
họ lựa chọn món ăn và rồi thưởng thức món 
ăn tại vài chiếc bàn kê không xa chiếc xe, nơi 
chủ hàng đứng bán. 

Phương Chi- Quân đội nhân dân cuối 
tuần.- 2014.- Số 991 (ngày 28 tháng 12).- 

Tr.14 

_________________________________________ 

MÓN CƠM THẬP CẨM CHAY Ở NGÔI CHÙA GIỮA MIỀN GIÓ CÁT 

hùa Phật Quang được xây dựng vào nửa 
đầu thế kỷ XVIII, tọa lạc ở thôn Minh 

Long, nay là phường Hưng Long, thành phố 
Phan Thiết, Bình Thuận được xem là một 
trong những ngôi chùa mà đến một lần khó có 
thể quên. Không chỉ cuốn hút bởi những kỷ 
lục, những bút tích của các bậc vua chúa xưa, 
mà ở chùa còn có món cơm thập cẩm chay 
được chế biến dưới hai dạng: cơm sốt và 
chiên. Vua Lê Thuần Tông (đời nhà Hậu Lê) 
từng lấy đây làm địa điểm hội quân và viết 
kinh kệ. Đây cũng được xem là ngôi chùa cổ 
kính nhất Nam Trung Bộ. 

Vừa dùng cơm chay, vừa thưởng thức 
thơ 

Sư trụ trì Thích Huệ Tánh khẳng định rằng 
trong ngôi chùa này ngoài những nét cổ kính 
cùng với nhiều điều đặc biệt đã được ghi vào 
kỷ lục, thì các món chay ở chùa cũng rất hấp 
dẫn. Hấp dẫn bởi nó được gửi gắm từ tâm ý 
và cả những triết lí nhân sinh độc đáo của nhà 
Phật vào đó. Bao nhiêu năm làm trụ trì ở 
chùa, sư Thích Huệ Tánh vẫn luôn tâm niệm 
một điều rằng đã xuất gia thì nhất định phải 
luôn tịnh tâm, không vướng bận với những 
ham hố và sắc tục bên ngoài, càng lánh xa 
những điều đó càng tốt. 

Sư Thích Huệ Tánh bảo hai món ăn chủ 
đạo của nhà chùa đó là cơm thập cẩm chay 

nóng sốt và cơm chiên thập cẩm. Cách đây 
nhiều năm thì nhà sư trực tiếp chế biến và 
làm hai món cơm thập cẩm này, nhưng sau 
sức yếu thì truyền dạy lại tăng ni, phật tử 
trong chùa. Mấy chục năm tu hành, sư chỉ 
dùng duy nhất món cơm thập cẩm chay 
nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Phật tử Thích 
Công Hạnh – người từng cận kề và liên tục 
vào làm công quả trong chùa cho biết đạo 
hạnh của sư trụ trì thì cả vùng nắng gió Bình 
Thuận, Ninh Thuận ai ai cũng đều biết đến. 
Ngài không câu nệ bất cứ điều gì, nếu không 
bận rộn với kinh pháp hay tiếp khách thì chính 
tay Ngài sẽ vào bếp để chuẩn bị món cơm 
thập cẩm chay cho du khách và phật tử. 

Theo các tăng ni trong chùa thì việc chế 
biến món cơm thập cẩm chay này cũng không 
quá cầu kỳ. Nấm và cà rốt cắt hạt lựu ra sau 
đó chưng cho mềm. Bắc chảo lên cho nấm 
vào xào qua, sau đó cho cà rốt, đậu Hà Lan, 
bắp rồi đảo đều tay rồi cho cơm vào xào tơi. 
Thêm muối, nước tương, ít bột ngọt. Tất cả 
dầu dùng chế biến tuyệt đối phải là dầu thực 
vật. Cũng theo các tăng ni trong chùa thì món 
cơm thập cẩm sốt cũng dùng các loại gia vị 
như thế này. Tuy nhiên, độ nêm gia vị khác 
nhau. Điều quan trọng là cơm luôn luôn phải 
nấu chín vừa tới mà thôi. 

C



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 04 naêm 2014 - 116 - 

Thö Vieän tænh Bình Thuaän – Soá 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – Tænh Bình Thuaän 

Sư Thích Huệ Mẫn cho biết: “Bao nhiêu 
năm trong chùa tôi đã gắn bó với việc làm 
món cơm thập cẩm chay này rồi và điều tuyệt 
vời đó là ai ăn cũng tấm tắc khen. Đặc biệt, 
trong ngôi chùa này còn có bút tích của một 
số vua chúa từ thời đại phong kiến của Việt 
Nam khen món cơm chay thập cẩm của nhà 
chùa. Điều đó cho thấy món ăn này đã hình 
thành và hấp dẫn từ những ngày chùa vừa 
thành lập”. 

Ấn tượng đặc biệt nữa với chúng tôi khi 
đến thưởng thức món cơm chay thập cẩm 
trong chùa đó là có thể nói chuyện với sư trụ 
trì một cách thân thiện. Mỗi dịp cuối năm, sư 
trụ trì Thích Huệ Tánh lại tất bật chuẩn bị 
những bài thơ, những bài học chân lý về nhà 
Phật, đúc kết hoạt động cả năm của chùa 
bằng nhiều bài thơ của các vĩ nhân, những 
người bạn, của khách đến thăm chùa và của 
chính sư trụ trì. Khách viếng chùa như lắng 
lòng với những áng thơ về cõi nhân sinh, vạn 
vật, thời gian. Có người vừa dùng món cơm 
chay thập cẩm vừa thưởng thức hàng trăm 
bài thơ này là hết trọn một ngày trời mà vẫn 
không thấy chán. Không phải bây giờ mà từ 
rất lâu rồi trụ trì Thích Huệ Tánh đã rất tâm 
đắc với việc truyền tải những triết lý qua thơ 
thiền.. 

Những chiêm nghiệm độc đáo về việc 
ăn chay 

Phật từ Thích Huệ Linh, người từng có 
nhiều năm ròng ăn chay và phụ việc trong 
chùa cho biết vào chùa Phật Quang không chỉ 
được khai sáng về tâm can để có thể sống 
thanh tịnh, thoải mái hơn mà còn hiểu sâu sắc 
hơn nữa về cách ăn chay. Các nhà sư trong 
chùa cho biết ăn chay vừa để tâm thanh tịnh 
nhưng cũng giúp nhà tu hành rút ra nhiều 
chiêm nghiệm mang tính đúc kết. Có những 
đúc kết rất giá trị, giúp Phật tử hiểu sâu sắc 
hơn về những món chay và cách ăn chay. Ăn 
chay là cách ăn không đầy đủ các loại thực 
phẩm trong tự nhiên, bắt đầu từ nguyên nhân 
tôn giáo, nhưng ngày càng phổ biến vì người 
ta nhận ra lợi ích của ăn chay với sức khỏe. 
Đa số các phương pháp ăn chay đều có 
nguồn gốc từ tôn giáo. Với Phật giáo là không 
ăn các thực phẩm có máu. 

Trong nhiều ngôi chùa như chùa Phật 
Quang ăn chay cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ ăn 
ngũ cốc, thực vật, rau quả. Ngay cả đồ uống 
cũng vậy, chất cồn thường được chế biến từ 
ngũ cốc, nhưng chế độ ăn chay thì có khi cho 
uống, có khi không. Thế nhưng, công dụng 
của các món chay không kém phần hấp dẫn, 

vẫn đủ đầy các dưỡng chất, thậm chí nhiều 
người còn đánh giá là hơn cả các món mặn. 
Trụ trì Thích Huệ Tánh cho biết nếu ăn chay 
đúng cách, cơ thể sẽ giảm chuyển hóa cơ 
bản, tức là các tế bào làm việc ít hơn, nhẹ 
nhàng hơn, ít bị bệnh tật hơn. Nhiều nghiên 
cứu trong giới Phật giáo của các nhà sư về ăn 
chay đã cho thấy tỉ lệ bệnh lý tim mạch, rối 
loạn chuyển hóa, thậm chí là cả ung thư giảm 
đi khi người ta ăn chay. Chính thế nên dù các 
nhà tu hành có khi đi khất thực cả quãng 
đường dài vạn lý hay vào chốn thâm u sống 
đạm bạc để tu luyện kinh Phật nhưng sức 
khỏe vẫn rất đảm bảo. Tuy nhiên, các tăng ni 
chùa Phật Quang cũng cho rằng khẩu phần 
ăn, sự điều độ trong lúc ăn chay cũng là điều 
quan trọng trong điều tiết sức khỏe. 

Ấn tượng với nhiều kỷ lục 

Không chỉ thưởng thức các món cơm thập 
cẩm chay độc đáo, đọc thơ triết lý về nhân 
sinh mà chùa Phật Quang còn để lại dấu ấn 
sâu đậm khi ngôi chùa này có rất nhiều kỷ lục 
đã được xác lập. Và, trong những kỷ lục ấy 
cũng có bóng dáng món chay của nhà chùa 
cũng như bản khắc gỗ từ thời Hậu Lê. Hiện 
nay, chùa đang lưu giữ bộ kinh Pháp Hoa 
khắc gỗ có ghi đời vua Lê Thuần Tôn (1699 – 
1735). Đây là bộ kinh khắc gỗ đầy đủ với 
60.000 chữ Hán khắc ngược cả hai mặt trên 
118 tấm ván bằng gỗ thị, mỗi tấm dài 0,68m, 
rộng 0,26m, dày 0,03m, được nhà sư Thiện 
Huệ thực hiện suốt 28 năm, từ năm 1704 đến 
năm 1732, dưới sự chủ trì của Thiền sư Minh 
Dung và sự hỗ trợ của nhà sư Thiện Pháp và 
59 nam nữ Phật tử. Bộ kinh này đã được 
Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) 
xác lập kỷ lục vào ngày 02/01/2006. 

Ngoài ra chùa còn có hai kỷ lục khác, đó 
là quả chuông và cặp mõ gia trì đặt trong 
chính điện. Quả chuông gia trì có đường kính 
1,2m, cao 1m, nặng khoảng 400kg. Chuông 
do nhóm thợ người Quảng Nam thực hiện. 
Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ 
lục vào ngày 07/11/2006. Sư trụ trì Thích Huệ 
Tánh cho biết tháng 11/1987, khi đang quét 
dọn sân chùa, nhà sư cùng các đệ tử vô tình 
phát hiện ra bên dưới sân chùa cổ (nay là 
chính điện của chùa mới) một căn hầm. Thầy 
trò vui mừng khôn xiết vì tìm được trong hầm 
một kho báu vô giá. Đó là bộ kinh Pháp Hoa 
được khắc trên gỗ. Đây là một trong những bộ 
kinh độc đáo nhất thế giới. Hiện tại, chỉ còn lại 
chưa đầy 4 bộ như thế này. 

Lê Bảo - Pháp luật và cuộc sống.- 2014.- 
Số 12 (ngày 11 tháng 12).- Tr.12 
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 

 

1. "Chống tiêu cực ở Bình Thuận”: Nhiều “phi vụ đen” cần làm sáng tỏ!.- http://laodong.com.vn/ .- 
2014 (ngày 6 tháng 11) 

2. ‘Phi công’ tố người tình 'quan hệ' với nhân chứng.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 332 (ngày 8 
tháng 12).- Tr.9 

3. Bão Hagupit đổ bộ, Bình Thuận sẽ sơ tán 31.000 người.- http://nld.com.vn/ .- 2014 (ngày 11 
tháng 12) 

4. Bắt 2 đối tượng người nước ngoài sử dụng công nghệ cao.- http://cand.com.vn/ .- 2014 (ngày 12 
tháng 11) 

5. Bắt ba người trong vụ bao vây UBND xã vì tin đồn.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 308 (ngày 14 
tháng 11).- Tr.2 

6. Bắt giam hiệu trưởng lập danh sách học sinh ‘ảo’.- http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 19 tháng 11) 

7. Bắt giam tài xế nghi chèn chết người đu ngoài cabin.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 305 (ngày 
111 tháng 11).- Tr.5 

8. Bệnh đốm nâu đang đe dọa đến năng suất thanh long Bình Thuận.- http://vov.vn/ .- 2014 (ngày 2 
tháng 11) 

9. Bệnh viện ‘quỵt’ tiền công bốc xếp của bác sĩ.- Pháp luật TP.HCM.- 20014.- Số 318 (ngày 24 
tháng 11).- Tr.4 

10. Bị “chèn chết” trong lúc truy đuổi xe tải?.- Công an nhân dân.- 2014.- Số 3374 (ngày 22 tháng 
10).- Tr.5 

11. Bị “tống tiền” anh sát hại em rồi tự vẫn ở Bình Thuận.- Hôn nhân và pháp luật.- 2014.- Số 150 
(ngày 15 tháng 12) 

12. Bị oan hai lần trong cùng vụ án giết cướp dã man.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 333 (ngày 9 tháng 
12).- Tr.8 

13. Bình Thuận sẵn sàng ứng phó với bão số 5.- http://vov.vn/ .- 2014 (ngày 10 tháng 12) 

14. Bình Thuận triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5.- http://www.nhandan.org.vn/ .- 2014 
(ngày 11 tháng 12) 

15. Cách chức quyền đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7 Bình Thuận.- http://tuoitre.vn/ .- 2014 
(ngày 8 tháng 12) 

16. Cán bộ lâm nghiệp chiếm đất bán cho dân.- http://daidoanket.vn/ .- 2014 (ngày 11 tháng 12) 

17. Cấp cứu kịp thời 1 ngư dân bị tai nạn lao động.- http://bienphong.com.vn/ .- 2014 (ngày 9 tháng 
10) 

18. Cấp dưới “đặt” đâu, cấp trên “ngồi” đó?.- http://baophapluat.vn/ .- 2014 (ngày 18 tháng 11) 

19. Chết bất thường sau khi bị công an xã tạm giữ.- http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 15 tháng 11) 

20. Chi cục trưởng QLTT Bình Thuận phải thu hồi quyết định kỷ luật.- http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 
6 tháng 12) 

21. Chủ tịch HĐND tỉnh được tín nhiệm cao nhiều nhất.- http://nld.com.vn/ .- 2014 (ngày 4 tháng 12) 

22. Chưa rõ danh tính người chết trên sông Dinh.- http://vov.vn/ .- 2014 (ngày 28 tháng 10) 

23. Chưa thể nói bệnh nhân chết là do lãnh đạo trực.- http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 20 tháng 11) 

24. Cụ già bị cán nát trên quốc lộ 1 đang thi công.- http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 11 tháng 11) 

25. Cuồng ghen, vào bệnh viện truy sát ‘tình địch’.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 328 (ngày 4 tháng 
12).- Tr.10 
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26. Đại biểu ‘nổi nóng’ với án oan ở Bình Thuận.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 329 (ngày 5tháng 
12).- Tr.4 

27. Đang lấy rơm ngoài đồng, 1 người bị sét đánh chết.- http://vov.vn/ .- 2014 (ngày 27 tháng 11) 

28. Đánh ghen… ‘mù’.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 342 (ngày 16 tháng 12).- Tr.5 

29. Đất có giấy đỏ, ủy ban vẫn giải quyết tranh chấp.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 270 (ngày 7 
tháng 10).- Tr.8 

30. Điều tra viên vụ ông Huỳnh Văn Nén nói gì?.- http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 4 tháng 11) 

31. Dự án “tay không bắt giặc” được chính quyền hết lòng sủng ái.- Người cao tuổi.- Số 172 (ngày 
28 tháng 10).- Tr.11 

32. Dự án mở rộng QL1A: Đền bù chỗ "trên trời", nơi "tụt đáy".- http://www.congan.com.vn/ .- 2014 
(ngày 7 tháng 11) 

33. Đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi quy hoạch.- http://baodientu.chinhphu.vn/ .- 2014 (ngày 27 tháng 
10) 

34. Giám đốc bệnh viện vu nhân viên ăn cắp.- http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 23 tháng 10) 

35. Giám đốc người Nga nhập lậu mỹ phẩm Thái vào Việt Nam.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 306 
(ngày 12 tháng 11).- Tr.4 

36. Giảm xe quá tải nhờ trạm cân lưu động.- http://vov.vn/ .- 2014 (ngày 3 tháng 10) 

37. Hội CTĐ Bình Thuận: Khám bệnh, tặng quà tại 3 xã nghèo.- Nhân dân và đời sống.- 2014.- Số 
46 (ngày 13 tháng 11) 

38. Hội NCT phường Phú Trinh Tp Phan Thiết tập huấn Bảo vệ môi trường cho gần 100 cán bộ, hội 
viên.- Người cao tuổi.- 2014.- Số 173 (ngày 29 tháng 10).- Tr.2 

39. Hơn 84 tỷ đồng cho Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường”.- Đại đoàn kết.- 2014.- Số 329 (ngày 25 
tháng 11).- Tr.7 

40. Kế toán tham nhũng, chánh án “vạ lây”.- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 333 (ngày 8 tháng 12).- 
Tr.2 

41. Kết luận về chi cục trưởng quản lý thị trường Bình Thuận.- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 338 
(ngày 13 tháng 12).- Tr.18 

42. Khách sạn Mường Thanh - Mũi Né bị phạt 1 tỷ đồng, tước giấy phép.- 
http://www.doisongphapluat.com/ .- 2014 (ngày 25 tháng 10) 

43. Khi giám đốc trung tâm phán quyết... thay tòa!.- Công an TP.HCM.- 2014.- Số 2723 (ngày 6 
tháng 12).- Tr.10 

44. Khởi tố 4 người quá khích trong vụ tin đồn bắt cóc thất thiệt.- http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 23 
tháng 10) 

45. Khởi tố đối tượng vào bệnh viện đâm chết người.- http://baophapluat.vn/ .- 2014 (ngày 5 tháng 
12) 

46. Khởi tố thêm hai tội đối với kẻ nổ súng vào cảnh sát.- http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 5 tháng 11) 

47. Khởi tố thủ quỹ chiếm đoạt tiền ủng hộ lụt bão.- Pháp luật TP.HCM.- 20014.- Số 315 (ngày 21 
tháng 11).- Tr.2 

48. Khởi tố vụ “con giết cha” tại Phan Rí.- http://vov.vn/ .- 2014 (ngày 31 tháng 10) 

49. Khốn khổ vì quyết định tiền hậu bất nhất.- http://daidoanket.vn/ .- 2014 (ngày 3 tháng 12) 

50. Kì diệu người phụ nữ vẫn sống sót sau khi trôi dạt từ sông ra biển nguyên một đêm ở Bình 
Thuận.- Pháp luật và cuộc sống.- 2014.- Số 9 (ngày 1 tháng 12).- Tr.20 

51. Kiểm tra dùng thuốc diệt ruồi bảo quản cá khô.- http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 31 tháng 10) 

52. Kỷ luật cán bộ lập biên bản khống để trả hàng lậu.- Pháp luật TP.HCM.-  Số 292 (ngày 29 tháng 
10).- Tr.5 
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53. Lại đình chỉ theo kiểu né bồi thường oan.- http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 14 tháng 10) 

54. Làm rõ thêm việc chuyển sân golf Phan Thiết thành khu đô thị.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 
276 (ngày 13 tháng 10). – Tr.4 

55. Lèm nhèm ở Ban Quản lý Công trình công cộng thị xã La Gi, công nhân bị kỷ luật vì… dũng cảm 
chống tiêu cực!.- http://laodong.com.vn/ .- 2014 (ngày 2 tháng 11) 

56. Lời kể kinh hoàng của cậu bé “thân tàn ma dại” trở về sau 2 năm mất tích bí ẩn.- Gia đình và xã 
hội cuối tuần.- 2014.- Số 46 (ngày 19 tháng 11).- Tr.17 

57. Một chữ bị thay, “bay” hơn 168 triệu đồng.- Công an TP.HCM.- 2014.- Số 2687 (ngày 4 tháng 
10).- Tr.8 

58. Một người 'tự tử' chết tại công an phường.- Pháp luật TP.HCM.-  Số 292 (ngày 29 tháng 10).- 
Tr.5 

59. Một phó giám đốc bị dọa tung clip sex.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 312 (ngày 18 tháng 11).- 
Tr.5 

60. Một quyết định cưỡng chế... phản cảm?.- Pháp luật Việt Nam.- 2014.- Số 283 (ngày 10 tháng 
10).- Tr.15 

61. Mua tin tố giác tham nhũng: ai bán?.- http://www.thesaigontimes.vn/ .- 2014 (ngày 14 tháng 12) 

62. Ngây ngô quá đỗi ngây ngô.- http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 2 tháng 11) 

63. Nghĩa trang không có mộ.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 333 (ngày 9 tháng 12).- Tr.5 

64. Nhậu xỉn, đem dao ra thách đấu, một người thiệt mạng.- http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 16 tháng 12) 

65. Nhiều hộ nghèo dân tộc Chăm thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi.- http://dangcongsan.vn/ .- 2014 
(ngày 13 tháng 11) 

66. Phát hiện bao tải và 600 cây cần sa.- http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 16 tháng 11) 

67. Phát hiện một thi thể mất đầu trên biển.- http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 24 tháng 10) 

68. Phó GĐ Trung tâm Đăng kiểm Bình Thuận bị hành hung.- http://giaothongvantai.com.vn/ .- 2014 
(ngày 6 tháng 10) 

69. Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất phản pháo sau khi bị người tình tố lừa tiền.- Hôn 
nhân và pháp luật.- 2014.- Số 148 (ngày 12 tháng 12).- tr.3 

70. Quỹ Lê Mộng Đào trao tặng 134 suất học bổng.- http://nld.com.vn/ .- 2014 (ngày 21 tháng 10) 

71. Quyết liệt phòng chống bệnh thanh long.- Nông nghiệp Việt Nam.- 2014.- Số 234 (ngày 24 tháng 
11).- Tr.18 

72. Sản phụ tử vong nghi do thuyên tắc ối.- http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 3 tháng 10) 

73. Sơ kết mô hình “NCT không có người thân mắc vào ma túy”.- http://nguoicaotuoi.org.vn/ .- 2014 
(ngày 23 tháng 10) 

74. Tạm đình chỉ công tác Phó chánh văn phòng Hội Văn học tỉnh Bình Thuận.- http://plo.vn/ .- 2014 
(ngày 2 tháng 10) 

75. Tập đoàn Rạng Đông không “đòi quà” Bình Thuận nữa.- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 330 (ngày 
5 tháng 12).- Tr.3 

76. Tàu đánh cá bị chìm ở vùng biển Bình Thuận, một người mất tích.- http://cand.com.vn/ .- 2014 
(ngày 16 tháng 10) 

77. Thanh long trái vụ tăng giá mạnh.- http://thoibaotaichinhvietnam.vn/ .- 2014 (ngày 27 tháng 10) 

78. Thanh niên nghi sốc ma túy chết tại Phan Thiết.- http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 27 tháng 11) 

79. Thủ kho “nuốt” 31.580 viên thuốc.- http://www.congan.com.vn/ .- 2014 (ngày 30 tháng 9) 

80. Tóm kẻ “ăn bay”.- Công an TP.HCM.- 2014.- Số 2710 (ngày 14 tháng 11).- Tr.16 
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81. Tránh cụ già, xe tải đành... lật chổng vó.- http://giaothongvantai.com.vn/ .- 2014 (ngày 20 tháng 
10) 

82. Trở lại vụ bốn người đàn bà đội đơn ở Bình Thuận – tước đoạt đất của dân, lách luật để đối phó 
khiếu nại tám năm không dứt điểm?.- Người cao tuổi.- 20104.- Số 179 (ngày 7 tháng 11).- Tr.11 

83. Truy bắt tên trộm xe máy Suzuki Sport như phim.- http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 4 tháng 10) 

84. Va chạm với xe tải trên QL 1A, một phụ nữ tử vong tại chỗ.- http://vov.vn/ .- 2014 (ngày 26 tháng 
11) 

85. Va chạm xe khách, xe tải đâm sập nhà dân làm hai người bị thương.- 
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2014 (ngày 31 tháng 10) 

86. Về vụ án “Li hôn, chia tài sản khi li hôn” ở  Bình Thuận: Hai cấp tòa vi phạm nghiệm trọng thủ tục 
tố tụng.- Người cao tuổi.- 2014.- Số 181 (ngày 12 tháng 11).- Tr.10 

87. Vụ 9 thuyền viên tàu BTh 96017 TS gặp nạn ngoài khơi trở về bình yên.- Hôn nhân và pháp 
luật.- 2014.- Số 142 (ngày 27 tháng 11).- Tr.2 

88. Vụ Cảnh cáo chi cục trưởng quản lý thị trường Bình Thuận - Cách chức quyền đội trưởng Đội 
quản lý thị trường số 7.- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 334 (ngày 9 tháng 12).- Tr.2 

89. Vụ cảnh cáo chi cục trưởng quản lý thị trường Bình Thuận - Yêu cầu hủy 2 quyết định kỷ luật cán 
bộ.- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 332 (ngày 7 tháng 12).- Tr.2 

90. Vụ cảnh cáo chi cục trưởng Quản lý thị trường Bình Thuận.- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 331 
(ngày 6 tháng 12).- Tr.2 

91. Vụ chết tại trụ sở CA phường: CA xác định nạn nhân tự vẫn.- http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 31 
tháng 10) 

92. Vụ giang hồ nã súng tại Bình Thuận: Cuộc truy bắt nghẹt thở.- http://antg.cand.com.vn/ .- 2014 
(ngày 14 tháng 10) 

93. Vụ giang hồ nã súng tại Bình Thuận: Đối diện sát thủ.- http://antg.cand.com.vn/ .- 2014 (ngày 8 
tháng 10) 

94. Vụ phá rừng ở Bình Thuận: Sở NN&PTNT kết hợp công an đi xác minh.- http://plo.vn/ .- 2014 
(ngày 4 tháng 11) 

95. Vụ thiếu nữ bị chết trong rừng sâu - Giết nữ nhân viên tiệm vàng, tạo hiện trường giả vụ hiếp 
dâm.- Đời sống và pháp luật.- 2014.- Số 125 (ngày 17 tháng 10).- Tr.23 

96. Vụ thiếu nữ bị chết trong rừng sâu - Phát hiện thi thể thiếu nữ bị mất tích trong rừng sâu.- 
http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 5 tháng 10) 

97. Vụ thiếu nữ bị chết trong rừng sâu - Truy tìm hung thủ sát hại nữ nhân viên tiệm vàng trong rừng 
Tà Cú.- Công an nhân dân.- 2014.- Số 3359 (ngày 7 tháng 10).- Tr.8 

98. Vụ tiêu cực ở Bình Thuận: Cán bộ Nhà nước chiếm đất rừng của Nhà nước để… bán!.- 
http://laodong.com.vn/ .- 2014 (ngày 18 tháng 11) 

99. Vụ truy sát kinh hoàng trên biển - Chuyển hồ sơ vụ truy sát trên biển sang CQĐT.- Pháp luật 
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