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BÌNH THUẬN:  

KINH TẾ - XÃ HỘI TĂNG VƯỢT MỨC TRONG  

NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 

uối năm 2016, Bình Thuận đã đạt 
được nhiều thành tích: tổng diện 

tích gieo trồng vụ Mùa vượt kế 
hoạch vụ, sản lượng khai thác hải sản 

tăng 2,4% so với năm trước...  

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 
11/2016 đạt 1.867 tỷ đồng. Lũy kế 11 

tháng đạt 22.636 tỷ đồng (tăng 7,9% so 
với năm trước); trong đó, công nghiệp 

khai khoáng 805 tỷ đồng (giảm 18,6%), 
công nghiệp chế biến chế tạo 12.606 tỷ 
đồng (tăng 3,8%), sản xuất và phân phối 

điện đạt 9.113 tỷ đồng (tăng 17,8%), cung 
cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 

nước thải, rác thải đạt 112 tỷ đồng (tăng 
4,1%). Hoạt động tiểu thủ công nghiệp 
tiếp tục duy trì ổn định, công tác khuyến 

công được duy trì thường xuyên. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Phạm 

Văn Nam kiểm tra thực địa dự án nạo vét thông 
luồng cửa biển Hồ Lân.   

Kết thúc gieo trồng vụ Mùa 2016, 

tổng diện tích gieo trồng cây ngắn ngày 
toàn tỉnh đạt 57.090 ha, đạt 103% so với 

kế hoạch vụ, tăng 1,4% so với năm trước; 
trong đó diện tích gieo trồng cây lương 
thực 46.183 ha (đạt 107,7% so với kế 

hoạch vụ, tăng 3,9% so với năm trước), 
riêng cây lúa đạt 40.569 (đạt 107% so với 

kế hoạch vụ, tăng 1,1% so với năm 
trước).  

Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất 
thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP; toàn 
tỉnh hiện có 9.254 ha thanh long được cấp 

chứng nhận VietGAP, trong đó có 2.124 
ha đã hết hiệu lực; ngành tiếp tục phối 

hợp với các địa phương vận động, hướng 
dẫn các hộ thực hiện thủ tục tái cấp 
chứng nhận. 

 

Sở Công thương các tỉnh, thành phố ký kết 
hợp tác hỗ trợ tiêu thụ thanh long. 

Công tác phòng, chống dịch bệnh 
trên cây trồng, vật nuôi, bảo vệ rừng luôn 
được tăng cường. Diện tích tưới lúa, hoa 

màu thuộc hệ thống công trình thủy lợi 
toàn tỉnh đạt 26.425 ha/KH 31.742 ha 

(82,7%); diện tích tưới Thanh long và các 
loại cây trồng khác 16.498 ha/KH 14.760 
ha (111,8%). Sản lượng khai thác hải sản 

ước đạt 15.505 tấn; luỹ kế 11 tháng đạt 
191.206 tấn, tăng 2,4% so với năm trước. 

Công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản luôn 
được tăng cường.  

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

C 
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Diện tích thuỷ sản đang nuôi hiện có 

đạt 1.105 ha (tăng 3,8% so với năm 
trước); sản lượng nuôi trồng tháng 

11/2016 ước đạt 1.561 tấn, luỹ kế 11 
tháng đạt 10.568 tấn (giảm 9,5% so với 
năm trước); sản lượng tôm giống được 

kiểm dịch và xuất bán ra thị trường trong 
tháng đạt 1.691 triệu post, luỹ kế 11 tháng 

đạt 21.018 triệu post (tăng 4,9% so với 
năm trước). 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 

11/2016 đạt 2.545 tỷ đồng, luỹ kế 11 
tháng đạt 25.204 tỷ đồng (tăng 12,8 % so 

với năm trước); doanh thu dịch vụ tháng 
11/2016 đạt 1.291 tỷ đồng, luỹ kế 11 
tháng đạt 12.385 tỷ đồng (tăng 13,7% so 

với năm trước). Công tác kiểm tra, kiểm 
soát thị trường được các ngành, các cấp 

phối hợp tăng cường; trong tháng kiểm tra 
37 vụ, phát hiện và xử lý 16 vụ vi phạm, 
xử phạt vi phạm hành chính.  

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, 
luỹ kế 11 tháng có 4.097 ngàn lượt khách, 
đạt 92,9% kế hoạch, tăng 8,8% so với 

năm trước (trong đó khách quốc tế đạt 
457 ngàn lượt khách, đạt 95,2% kế hoạch, 

tăng 11,5% so với năm trước), doanh thu 
đạt 8.112 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 
trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 

tháng 11/2016 ước đạt 36,2 triệu USD; luỹ 
kế 11 tháng đạt 317,4 triệu USD (tăng 

6,7% so năm trước), trong đó nhóm hàng 
thuỷ sản đạt 97,2% kế hoạch (tăng 
12,9%), hàng nông sản đạt 59,6% kế 

hoạch (tăng 14,6%), hàng hoá khác đạt 
109,7% kế hoạch (tăng 2,4%).  

Nhập khẩu hàng hoá tháng 11/2016 
ước đạt 21,6 triệu USD; luỹ kế 11 tháng 
đạt 181,5 triệu USD (tăng 16,9% so với 

năm trước). Thu ngân sách trên địa bàn 
tháng 11/2016 ước đạt 650 tỷ đồng; luỹ kế 

11 tháng 7.859 tỷ đồng, đạt 104,1% dự 
toán năm, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 
trước. Nếu loại trừ thu từ dầu thô và thuế 

xuất nhập khẩu thì kết quả thu nội địa đạt 
4.773,5 tỷ đồng, đạt 94,5% dự toán năm, 

tăng 26,6% so với cùng kỳ năm trước, 
trong đó thu thuế phí 4.362 tỷ đồng, đạt 
96,5% dự toán năm; tăng 24,9% so cùng 

kỳ năm trước.  

Ước chi ngân sách địa phương 

tháng 11/2016 đạt 573 tỷ đồng, lũy kế 11 
tháng là 6.660 tỷ đồng, đạt 98,5% so với 

dự toán cả năm, trong đó chi thường 
xuyên 4.479 tỷ đồng, đạt 93,9% so với dự 
toán. Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn 

định, vốn tín dụng được tập trung vào các 
lĩnh vực phát triển sản xuất kinh doanh, 

nhất là cho vay phát triển nông nghiệp, 
nông thôn; tiếp tục thực hiện tốt chính 
sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị 

định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.  

Các công trình xây dựng cơ bản tiếp 

tục triển khai theo kế hoạch, các dự án 
ngoài ngân sách được đôn đốc, đẩy 
nhanh tiến độ thi công. Dự ước vốn đầu 

tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 
nước và trái phiếu Chính phủ giải ngân 

trong tháng là 275,2 tỷ đồng, lũy kế 11 
tháng là 1.970,2 tỷ đồng, đạt 87,7% so với 
kế hoạch, trong đó: nguồn vốn ngân sách 

tập trung là 933,9 tỷ đồng (đạt 90,5% kế 
hoạch); nguồn vốn xổ số kiến thiết 455 tỷ 
đồng (đạt 87,5% kế hoạch); nguồn vốn 

trung ương hỗ trợ có mục tiêu 321,3 tỷ 
đồng (đạt 82,9% kế hoạch); nguồn vốn 

Chương trình mục tiêu quốc gia 47,2 tỷ 
đồng (đạt 90,8% kế hoạch); nguồn vốn 
trái phiếu Chính phủ 212,9 tỷ đồng (đạt 

83,9% kế hoạch). Trong tháng 11/2016, 
có 08 dự án được cấp quyết định chủ 

trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư – 
tổng vốn đăng ký 300,2 tỷ đồng và 2 dự 
án được cấp quyết định chủ trương đầu 

tư điều chỉnh.  

Lũy kế 11 tháng năm 2016 có 99 dự 

án được cấp quyết định chủ trương đầu 
tư mới và quyết định chủ trương đầu tư 
điều chỉnh (trong đó có 70 dự án được 

cấp Quyết định chủ trương đầu tư mới, 
tổng vốn đăng ký 28.134,6 tỷ đồng, tăng 

3,9 lần so với cùng kỳ năm trước và 29 dự 
án được cấp quyết định chủ trương đầu 
tư điều chỉnh, tổng vốn đầu tư tăng thêm 

394 tỷ đồng). Từ đầu năm đến nay có 
thêm 12 dự án khởi công xây dựng và 10 

dự án đi vào hoạt động kinh doanh  

Nguyễn Tùng // 
http://giadinhphapluat.vn.- 2016  

(ngày 17 tháng 12)
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XÂY DỰNG MỤC TIÊU ĐƯA BÌNH THUẬN TRỞ THÀNH 

TỈNH CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI 

gày 29/12, Thủ tướng Chính 
phủ vừa phê duyệt điều chỉnh 
Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến 
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

 
Trạm biến áp 22/110 KV Nhà máy điện gió 
Phú Lạc tại Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh. 

Ngày 29/12, Thủ tướng Chính 
phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu 
xây dựng và phát triển Bình Thuận 
đến năm 2030 căn bản trở thành một 
tỉnh công nghiệp theo hướng hiện 
đại. 

Mục tiêu tổng quát của quy 
hoạch là khai thác, sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, chủ 
động hội nhập, phát triển kinh tế biển, 
du lịch, năng lượng; xây dựng và 
phát triển Bình Thuận đến năm 2030 
căn bản trở thành một tỉnh công 
nghiệp theo hướng hiện đại, tập trung 
xây dựng 3 trung tâm mang tầm quốc 
gia:  

Trung tâm năng lượng; trung 
tâm du lịch – thể thao biển; trung tâm 
chế biến quặng sa khoáng titan; có 
đủ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
thiết yếu, đồng bộ, liên thông với cả 
nước; quan hệ sản xuất tiến bộ;  

An sinh xã hội và phúc lợi xã hội 
được bảo đảm, đời sống nhân dân 
được cải thiện, thu nhập bình quân 
đầu người không thấp hơn bình quân 
chung của cả nước, môi trường được 
bảo vệ tốt; quốc phòng - an ninh 
không ngừng được củng cố, trật tự 
xã hội được giữ vững.  

Bình Thuận phấn đấu giai đoạn 
2016 - 2020 có tốc độ tăng trưởng 
kinh tế (GRDP) đạt bình quân 7,0 - 
7,5%/năm, trong đó: Nông - lâm - 
thủy sản tăng 3,3 - 3,8%, Công 
nghiệp - xây dựng tăng 9,0 - 9,5%, 
Dịch vụ tăng 8,2 - 8,7%.  

Tầm nhìn giai đoạn 2021 - 2030 
có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 
đạt bình quân 7,2 - 7,5%/năm, trong 
đó: Nông - lâm - thủy sản tăng 2,8 - 
3,0 %, Công nghiệp - xây dựng tăng 
10,0 - 11,5%, Dịch vụ tăng 6,2 - 
6,4%; phấn đấu GRDP bình quân 
đầu người năm 2020 đạt 3.100 - 
3.200 USD, đến năm 2030 đạt 8.200 
- 8.500 USD.  

Cũng trong ngày hôm nay, Phó 
Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đồng 
ý điều chuyển 15,066 tỷ đồng vốn 
ngân sách trung ương kế hoạch năm 
2015 đã bố trí cho Dự án san nền 
tổng thể khu trung tâm đô thị cơ quan 
hành chính huyện Krông giai đoạn 1 
sang thực hiện Dự án cấp điện nông 
thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk 
Lắk . 

Thời gian thực hiện và giải ngân 
hết ngày 31/01/2017.  

TTXVN // http://bnews.vn.- 2016 
(ngày 29 tháng 12)

N 
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ĐẾN 2030, BÌNH THUẬN TRỞ THÀNH TỈNH CÔNG NGHIỆP 

HIỆN ĐẠI  

hủ tướng Chính phủ vừa phê 
duyệt điều chỉnh Quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu 
xây dựng và phát triển Bình Thuận 
đến năm 2030 căn bản trở thành một 
tỉnh công nghiệp theo hướng hiện 
đại. 

Mục tiêu tổng quát của quy 
hoạch là khai thác, sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, chủ 
động hội nhập, phát triển kinh tế biển, 
du lịch, năng lượng; xây dựng và 
phát triển Bình Thuận đến năm 2030 
căn bản trở thành một tỉnh công 
nghiệp theo hướng hiện đại, tập trung 
xây dựng 3 trung tâm mang tầm quốc 
gia: Trung tâm năng lượng; trung tâm 
du lịch – thể thao biển; trung tâm chế 
biến quặng sa khoáng titan; có đủ kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, 
đồng bộ, liên thông với cả nước; 
quan hệ sản xuất tiến bộ; an sinh xã 
hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm, 
đời sống nhân dân được cải thiện, 
thu nhập bình quân đầu người không 
thấp hơn bình quân chung của cả 
nước, môi trường được bảo vệ tốt; 
quốc phòng - an ninh không ngừng 
được củng cố, trật tự xã hội được giữ 
vững. 

Bình Thuận phấn đấu giai đoạn 
2016 - 2020 có tốc độ tăng trưởng 
kinh tế (GRDP) đạt bình quân 7,0 - 
7,5%/năm, trong đó: Nông - lâm - 
thủy sản tăng 3,3 - 3,8%, Công 
nghiệp - xây dựng tăng 9,0 - 9,5%, 
Dịch vụ tăng 8,2 - 8,7%. Tầm nhìn 
giai đoạn 2021 - 2030 có tốc độ tăng 
trưởng kinh tế (GRDP) đạt bình quân 

7,2 - 7,5%/năm, trong đó: Nông - lâm 
- thủy sản tăng 2,8 - 3,0 %, Công 
nghiệp - xây dựng tăng 10,0 - 11,5%, 
Dịch vụ tăng 6,2 - 6,4%; phấn đấu 
GRDP bình quân đầu người năm 
2020 đạt 3.100 - 3.200 USD, đến 
năm 2030 đạt 8.200 - 8.500 USD. 

Theo định hướng, Bình Thuận 
sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phát triển công 
nghiệp, chú trọng đúng mức phát 
triển công nghiệp chế biến nông - lâm 
- thuỷ sản; tập trung phát triển công 
nghiệp điện năng, công nghiệp chế 
biến sâu quặng sa khoáng titan; phấn 
đấu đến năm 2020, có tỷ trọng công 
nghiệp chiếm 70% tổng giá trị gia 
tăng khu vực công nghiệp - xây 
dựng, đến năm 2030 chiếm khoảng 
80%. 

Cơ cấu công nghiệp chuyển dịch 
theo hướng tập trung phát triển mạnh 
các nhóm ngành sản phẩm: Năng 
lượng, chế biến nông - lâm - thủy 
sản; chế biến sâu sa khoáng; cơ khí, 
điện tử, đóng - sửa chữa tàu, thuyền 
đánh bắt hải sản; sản xuất nước 
khoáng, nước giải khát, sợi, dệt, 
may, giày dép; các ngành công 
nghiệp hỗ trợ cho vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam; đẩy mạnh xuất khẩu 
hàng hóa gắn với đầu tư đổi mới 
công nghệ tạo bước tiến rõ rệt về 
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh của sản phẩm; tăng cường 
công tác xúc tiến thương mại, hợp 
tác kinh tế quốc tế nhằm củng cố thị 
trường truyền thống, tìm kiếm thị 
trường mới phục vụ xuất khẩu...  

Phương Nhi // 
http://thutuong.chinhphu.vn.- 2016 

(ngày 29 tháng 12) 

T 
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NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN CHO CÔNG NGHIỆP 
BÌNH THUẬN TRONG TƯƠNG LAI 

rong giai đoạn 2010-2015, tốc độ 

tăng trưởng ngành công nghiệp - 
TTCN của Bình Thuận đạt khá, với 

mức 8,8%/năm và chiếm tỷ trọng ngày 

càng cao trong cơ cấu của tỉnh.  

Các sản phẩm chủ lực, lợi thế của 

tỉnh như nước mắm, nước khoáng Vĩnh 
Hảo, chế biến hải sản, thức ăn gia súc 
tăng trưởng ổn định. Một số sản phẩm 

mới như đồ gỗ nội thất, giấy tự dính, thủ 
công mỹ nghệ, chế biến tảo, mủ trôm, 

may mặc từng bước được phát triển có 
chỗ đứng trên thị trường. 

 

Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân, cơ sở giúp KCN 
Tuy Phong phát triển cũng như góp phần thúc 
đẩy nền công nghiệp phát triển sắp tới. 

Tuy có bước phát triển nhưng nhìn 
chung quy mô, sản lượng công nghiệp –
TTCN Bình Thuận còn quá nhỏ (chỉ chiếm 

1,26% tổng sản phẩm của 7 tỉnh, thành 
khu vực Đông Nam bộ và bằng 0,78% của 

cả nước). Ngoài Nhiệt điện Vĩnh Tân, hầu 
hết các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, 
công nghệ lạc hậu, sức cạnh tranh yếu, 

hiệu quả thấp.  

Từ thực trạng trên, Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh đã có cuộc họp xem xét báo 
cáo của Ban Cán sự UBND tỉnh và đã 
nhất trí ban hành Nghị quyết (Số 08) về 

phát triển công nghiệp - TTCN đến năm 
2020, định hướng đến năm 2025 với quan 

điểm coi nhiệm vụ phát triển công nghiệp 
–TTCN là nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế; ưu tiên các dự án có công nghệ 

cao, quy mô lớn, khai thác có hiệu quả 

tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh, làm ra 
những sản phẩm có tính cạnh tranh cao. 

Qua đó, các chỉ tiêu cụ thể cần đạt 

trong giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng 
trương đạt bình quân 9,5%; đến năm 

2020 chiếm tỷ trọng 24,5% GDP; kim 
ngạch xuất khẩu đạt 300 triệu USD. Giai 
đoạn 2020 – 2025 tăng trưởng bình quân 

11,5%; đến 2015 tỷ trọng chiếm 29,5 
GRDP; kim ngạch xuất khẩu đạt 470 triệu 

USD.  

Để đạt mục tiêu trên cần tập trung 
lãnh đạo và tổ chức thực hiện các giải 

pháp như tổ chức thực hiện các quy 
hoạch, kế hoạch; đầu tư kết cấu hạ tầng, 

xây dựng các khu, cụm công nghiệp; phát 
triển công nghiệp chế biến nông - lâm - 
thủy sản và TTCN; khai thác tiềm năng 

năng lượng, chế biến sâu quặng sa 
khoáng titan; xây dựng và hoàn thiện các 

chính sách khuyến khích thu hút đầu tư và 
khai thác tốt các nguồn lực phục vụ phát 
triển sản xuất; bảo đảm các nguồn lực 

cho phát triển công nghiệp - TTCN; bảo 
đảm công tác vệ sinh môi trường; cải cách 

thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư; tăng 
cường sự lãnh đạo Đảng, quản lý của 
Nhà nước, vai trò giám sát của Mặt trận 

và các đoàn thể chính trị - xã hội.  

Về đầu tư kết cấu hạ tầng, tỉnh hỗ 

trợ tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi 
công đường cao tốc Dầu Giây- Phan 
Thiết, nâng cấp Quốc lộ 55, Quốc lộ 55B, 

Quốc lộ 28, Quốc lộ 28B, sân bay Phan 
Thiết, cảng tổng hợp Vĩnh Tân và đầu tư 

nâng cấp hoàn chỉnh cảng vận tải Phan 
Thiết, cảng La Gi.  

Cùng với đó đẩy mạnh tiến độ đầu 

tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 
và các dự án lớn. Đến năm 2020 cơ bản 

hoàn thành hạ tầng thiết yếu các khu công 
nghiệp Phan Thiết 2, Hàm Kiệm I và II, 
Sông Bình, Tuy Phong. Hoàn thành các 

thủ tục để đầu tư khu công nghiệp Sơn 

T 
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Mỹ I, Sơn Mỹ II, Tân Đức và mỗi huyện 

đều có 1 cụm công nghiệp được đầu tư 
hoàn chỉnh. Đưa vào vận hành nhà máy 

nhiệt điện: Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 4 mở 
rộng; các nhà máy thủy điện: Sông Lũy, 
Thác Bạc, Đan Sách; các dự án điện gió: 

Phong điện 1- Bình Thuận giai đoạn 2, 
Phú Lạc, Phước Thể, Thuận Nhiên Phong 

và một số dự án điện mặt trời.  

Đến năm 2025 cơ bản hoàn thành 
việc đầu tư hạ tầng các khu, cụm công 

nghiệp; hoàn thành và đưa vào vận hành 
các dự án nhiệt điện, phong điện, điện 

mặt trời. Thu hút các nhà đầu tư lấp đầy 
trên 70% diện tích các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp theo quy hoạch.  

Bên cạnh đó, việc cần một chính 
sách thông thoáng để thu hút đầu tư cũng 

đóng vai trò quan trọng. Do một số hạn 

chế khách quan của tỉnh như vị trí nằm xa 

các trung tâm kinh tế lớn, chịu sức ép 
cạnh tranh lớn trong thu hút đầu tư với 

các tỉnh trong khu vực Đông Nam bộ; hệ 
thống kết cấu hạ tầng thiếu và yếu nhất là 
hạ tầng giao thông, chưa có cảng biển, 

sân bay… nên để thu hút đầu tư phát triển 
công nghiệp, TTCN thời gian tới tỉnh cần 

phải tiến hành soát, bổ dung điều chỉnh 
các chính sách ưu đãi đầu tư đảm bảo 
thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi nhất 

cho các nhà đầu tư tham gia phát triển 
công nghiệp TTCN. Khuyến khích các 

thành phần kinh tế tự đầu tư đổi mới công 
nghệ, áp dụng các phương pháp quản lý 
chất lượng tiên tiến, mở rộng quy mô sản 

xuất gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.  

// http://giadinhphapluat.vn.- 2016 

(ngày 17 tháng 12)

__________________________________ 

KIỆN TOÀN BỘ MÁY CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, ĐÁP ỨNG 

YÊU CẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

oàn kiểm tra, giám sát của Bộ Nội 
vụ vừa có buổi làm việc với tỉnh 

Bình Thuận về thực hiện đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai 

đoạn 2011-2015 và việc đào tạo cán bộ, 
công chức làm việc tại các xã nông thôn 
mới.  

Giai đoạn 2011-2015, tỉnh Bình 
Thuận đã đổi mới mạnh mẽ về nội dung, 

chương trình đào tạo cán bộ cấp xã theo 
hướng tập trung bồi dưỡng kỹ năng; cập 
nhật, bổ sung kiến thức mới, lấy người 

học làm trung tâm và có báo cáo thực tiễn 
từ cơ sở... Công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

tập huấn cho cán bộ ngày càng bám sát 
thực tiễn, có ý nghĩa thiết thực đối với đội 
ngũ cán bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo ở 

cơ sở. Giai đoạn 2011-2015, tỉnh đã cử 
821 cán bộ, công chức và những người 

hoạt động không chuyên trách cấp xã đi 
đào tạo trung cấp chuyên môn trở lên; cử 
672 cán bộ, công chức và những người 

hoạt động không chuyên trách đi đào tạo 
trung cấp lý luận chính trị tại Trường 

Chính trị tỉnh... 

 

Ảnh minh họa - TTXVN 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ, công chức làm việc ở các bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả tại các xã nông 
thôn mới có nhiều tiến bộ. Các dịch vụ 

hành chính công trên các lĩnh vực quản lý 
nhà nước như: đất đai, xây dựng, đăng ký 

kinh doanh… tại các xã nông thôn mới 
được thực hiện đầy đủ. Đến nay, 127 xã, 
phường, thị trấn trong tỉnh bố trí đủ công 

chức phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả. Những cán bộ công chức này 

đều có trình độ chuyên môn từ trung cấp 
trở lên, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ 

Đ 
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trong giai đoạn hiện nay. Nhờ vậy, qua 5 

năm (2011-2015) và 6 tháng đầu năm 
2016, cấp xã đã tiếp nhận 1.032.757 hồ 

sơ, trong đó có 2.129 hồ sơ trễ hẹn, đa số 
các hồ sơ trễ hẹn thuộc lĩnh vực đất đai.  

Đến nay, Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh 
Bình Thuận đã đạt được những kết quả 

đáng khích lệ, bình quân đạt 14,43 tiêu 
chí/xã, cao hơn mức bình quân cả nước 
1,33 tiêu chí/xã (cả nước đạt 13,1 tiêu 

chí/xã). Toàn tỉnh có 26 xã và một huyện 
đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 5 xã so 

với chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015. 
Ngày 23/11/2016, Ban Chỉ đạo Chương 
trình nông thôn mới tỉnh Bình Thuận đã 

thống nhất đề nghị công nhận thêm 12 xã 
đạt chuẩn trong năm 2016. Trong quá 

trình thực hiện, các địa phương đã hạn 
chế tối đa việc huy động đóng góp của 
người dân và không để xảy ra tình trạng 

nợ đọng xây dựng cơ bản.  

Ông Nguyễn Ngọc Chỉnh, Giám đốc 
Sở Nội vụ Bình Thuận cho biết: Đội ngũ 

cán bộ, công chức giúp việc cho Ban Chỉ 
đạo nông thôn mới các cấp hiện vẫn còn 

thiếu, nhất là cấp huyện, xã. Trong quá 

trình xây dựng nông thôn mới, một số địa 
phương chỉ tập trung xây dựng công trình 

hạ tầng mà chưa quan tâm đến hiệu quả 
sử dụng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, 
tăng thu nhập, cải thiện vật chất và tinh 

thần của người dân. Trong giai đoạn 
2016-2020, Bình Thuận dự kiến tổ chức 

bồi dưỡng 8.347 lượt cán bộ, công chức 
cấp xã. Phấn đấu toàn tỉnh có 51 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới vào năm 2020…  

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đánh 
giá cao những nỗ lực kiện toàn đội ngũ 

cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây 
dựng nông thôn mới của tỉnh. Đồng thời, 
Đoàn lưu ý tỉnh tỉnh Bình Thuận mở thêm 

các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp 
vụ cho đội ngũ công chức làm việc tại Văn 

phòng điều phối nông thôn mới cấp tỉnh, 
cấp huyện; công chức chuyên trách theo 
dõi lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông 

thôn mới tại xã, Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả tại địa phương. 

 Nguyễn Thanh // 

http://dantocmiennui.vn.- 2016  
(ngày 01 tháng 12)

__________________________________ 

BÌNH THUẬN TỔ CHỨC TRAO TRẢ HỒ SƠ, KỶ VẬT 
CHO CÁN BỘ ĐI B 

áng 23-12, Sở Nội vụ tỉnh Bình 
Thuận đã tổ chức Lễ trao trả hồ sơ, 

kỷ vật đợt thứ 2 cho 15 cán bộ và 
thân nhân cán bộ đi B, nâng tổng số cán 

bộ đi B được trao trả hồ sơ, kỷ vật lên 119 
người. 

Từ cuối năm 1959, để tăng cường 

chi viện cho cách mạng miền Nam, những 
đơn vị mở đường Trường Sơn được 

thành lập. Từ miền Bắc, các đoàn cán bộ 
với tinh thần xung phong đã vượt Trường 
Sơn vào nam công tác, chiến đấu còn gọi 

là “đi B”. Khi đi, cán bộ chỉ mang theo đồ 
dùng sinh hoạt cá nhân do Ủy ban Thống 

nhất Chính phủ cấp phát, còn lại tư trang, 
hành lý, tài sản cá nhân đều gửi lại. Vì 
vậy, hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B là tài sản 

hết sức quý giá đối với quốc gia, cũng 
như của mỗi cá nhân, gia đình. 

 

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận trao hồ sơ, 
kỷ vật cho cán bộ đi B và thân nhân cán bộ đi 
B. 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thuộc 
Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã 

S 
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thực hiện việc sao và chứng thực lưu trữ 

toàn bộ khối hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B gửi 
về các địa phương để tạo điều kiện thuận 

lợi và tiết kiệm kinh phí đi lại cho các cán 
bộ đi B có yêu cầu được nhận lại hồ sơ, 
kỷ vật của mình. 

Năm 2013, tỉnh Bình Thuận đã được 
Trung tâm Lưu trữ quốc gia III bàn giao 

360 hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B. Từ các hồ 
sơ này, Sở Nội vụ tỉnh đã phối hợp các 
địa phương trong tỉnh xác minh, tìm địa 

chỉ của cán bộ đi B. Đến nay đã xác định 
được địa chỉ, thông tin và tổ chức trao trả 

hồ sơ, kỷ vật cho 119 người. Hiện vẫn còn 

241 hồ sơ của cán bộ đi B đang được Sở 

Nội vụ tỉnh Bình Thuận cùng các địa 
phương tiếp tục xác minh, tìm địa chỉ và 

thông tin để trao trả. 

Việc trao lại những hồ sơ, kỷ vật cho 
cán bộ, gia đình cán bộ đi B nhằm có 

thêm căn cứ thực hiện các chế độ chính 
sách của Đảng và Nhà nước cho người 

hoạt động cách mạng, thương binh, bệnh 
binh, liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến, 
người có công với cách mạng… 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.com.vn.- 2016 

(ngày 23 tháng 12)

__________________________________ 

CÔNG BỐ DANH HIỆU HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ ĐẠT CHUẨN 

NÔNG THÔN MỚI 

áng 26-12, tại huyện đảo Phú Quý, 
UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ 

công bố danh hiệu huyện Phú Quý 
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, với 
sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ NN-

PTNT, tỉnh Bình Thuận cùng đông đảo 
các tầng lớp nhân dân huyện đảo Phú 

Quý. 

 

Đại diện Bộ NN-PTNT trao Bằng công nhận 
huyện đảo Phú Quý đạt chuẩn nông thôn mới 

năm 2015. 

Phú Quý là huyện đảo xa của tỉnh 
Bình Thuận, có vị trí đặc biệt quan trọng 

về kinh tế, quân sự, là hậu cứ trực tiếp 
cho quần đảo Trường Sa. Trong những 

năm qua, được sự quan tâm đầu tư của 
T.Ư và tỉnh, cùng sự tập trung phát huy 

nội lực của huyện, bộ mặt nông thôn - đô 
thị của huyện đảo ngày càng khởi sắc, đời 
sống của nhân dân được cải thiện rõ nét. 

Với nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ 
thống chính trị và nhân dân huyện đảo 

Phú Quý, cùng quá trình triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, kết quả thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã 
đạt mục tiêu đề ra. Đã giải quyết cơ bản, 

có tính đột phá đối với các tiêu chí, nội 
dung cốt lõi, thiết yếu của huyện, của 
Chương trình trên địa bàn huyện. 

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn 
định và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển 

dịch đúng hướng, trong đó khai thác hải 
sản vẫn là ngành chủ lực. Hiện nay, Phú 
Quý có khoảng 1.400 tàu, thuyền đánh cá, 

với gần 440 chiếc có công suất từ 90 CV 
trở lên, chuyên đánh bắt xa bờ, trong đó 

có 140 chiếc làm dịch vụ và thu mua hải 
sản trên biển. Phú Quý là một trong 
những địa phương có hình thức khai thác 

hải sản trên biển bài bản nhất của cả 
nước, tất cả các tàu khi tham gia khai thác 

hải sản đều theo đội, theo tổ, theo nhóm. 
Từ khi triển khai thực hiện Nghị định 67 

S 
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Chính phủ về một số chính sách phát triển 

thủy sản, ngư dân Phú Quý đã mạnh dạn 
đăng ký vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu 

cá công suất lớn với số lượng nhiều nhất 
tỉnh. Đến thời điểm này, toàn tỉnh Bình 
Thuận đã hạ thủy 57 tàu đóng bằng vốn 

vay theo Nghị định 67 thì Phú Quý đã có 
45 chiếc. Đây là địa phương thực hiện 

Nghị định 67 tốt nhất trong cả nước. 

Toàn huyện có 100% người dân Phú 
Quý được sử dụng nước ngọt, trong đó 

hơn 80% số hộ sử dụng nước sạch đáp 
ứng tiêu chuẩn quốc gia; 100% số hộ 

được sử dụng nước hợp vệ sinh. Xuất 
phát là địa phương không có điện, đến 
nay Phú Quý đã có 100% hộ dân sử dụng 

điện 24/24 giờ. Thu nhập bình quân đầu 
người từ 23,22 triệu đồng/người năm 

2011 lên 28,02 triệu đồng/người năm 
2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,93%; 
tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên là 

92,57%. 

Phong trào thi đua “Chung sức, 
chung lòng xây dựng nông thôn mới” do 

UBND tỉnh phát động được các tầng lớp 
nhân dân trên đảo hưởng ứng tích cực và 

tham gia đóng góp nhân lực, vật lực cho 
Chương trình xây dựng nông thôn mới. 
Đã huy động nguồn lực trong nhân dân 

đóng góp hơn 4,3 tỷ đồng làm hơn 21km 
đường giao thông nối các thôn, xóm và 

trong khu dân cư được bê tông hóa. 

Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, 
xóa đói giảm nghèo, tương thân tương ái 

tiếp tục được phát huy và mang lại hiệu 
quả thiết thực. Phong trào toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ 
môi trường, dân chủ ở cơ sở ngày càng 
được mở rộng. Hệ thống chính trị ở cơ sở 

từng bước được kiện toàn. Quốc phòng 
an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục 

được giữ vững. 

Đến năm 2015, toàn huyện có 3/3 xã 
đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới. Với nỗ lực 5 năm 
thực hiện Chương trình mục tiêu xây 

dựng nông thôn mới, ngày 5-10-2016, Thủ 
tướng Chính phủ ra Quyết định công nhận 
huyện Phú Quý đạt chuẩn nông thôn mới. 

Ông Tạ Minh Nhựt, Chủ tịch UBND 

huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 
xây dựng nông thôn mới huyện Phú Quý 

phấn khởi cho biết, huyện sẽ tiếp tục chỉ 
đạo các cấp, các ngành phối hợp Mặt 
trận, các đoàn thể đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, các 
tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp 

tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của 
toàn xã hội, thực hiện có kết quả việc duy 
trì, nâng chuẩn tiêu chí nông thôn mới và 

phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, 
thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ 

huyện đến cơ sở nhằm tạo sự đồng 
thuận, huy động sức mạnh của nhân dân 
và doanh nghiệp tích cực hưởng ứng 

tham gia. 

Cũng trong sáng cùng ngày, Bộ NN-

PTNT phối hợp UBND tỉnh Bình Thuận tổ 
chức khởi công xây dựng Khu neo đậu 
tránh trú bão cho tàu thuyền tàu cá Phú 

Quý. 

 

Đại diện lãnh đạo Bộ NN-PTNT, tỉnh Bình 
Thuận và huyện Phú Quý động thổ khởi công 

xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 
Phú Quý. 

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu 

thuyền tàu cá Phú Quý do Sở NN-PTNT 
tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư, có tổng 

mức đầu tư 544 tỷ đồng. Quy mô Khu neo 
đậu trong giai đoạn I gồm có ba hạng mục 
cơ bản: Đê chắn sóng phía Tây dài 952m, 

dê chắn sóng phía Đông dài 735m và hệ 
thống phao neo. Các hạng mục hạ tầng 

và dịch vụ khác thuộc khu neo đậu sẽ 
dược tiếp tục đầu tư trong giai đoạn II. 

Hiện nay, ngành thủy sản là ngành 

kinh tế chủ lực trong chiến lược phát triển 
kinh tế biển của huyện đảo. Khó khăn lớn 

nhất cho việc phát triển nghề cá của 
huyện hiện nay là chưa có khu neo đậu 
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tránh trú bão an toàn cho tàu cá nên 

thường xuyên chịu thiệt hại về người và 
phương tiện khai thác khi có bão tố xảy 

ra. Việc khởi công dựng khu neo đậu 
tránh trú bão cho tàu cá Phú Quý sẽ góp 
phần đáp ứng cho 1.000 tàu cá có công 

suất tối đa 600CV vào tránh trú bão an 
toàn, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người 

và phương tiện hoạt động nghề cá của 
ngư dân khai thác, đánh ắt hải sản xa bờ 
và khu vực quần đảo Trường Sa khi có 

gió, bão kết hợp phát triển dịch vụ hậu 
cần nghề cá của địa phương. 

Dự kiến, sau 5 năm thi công, đến 

năm 2021, dự án Khu neo đậu tránh trú 
bão cho tàu thuyền tàu cá Phú Quý giai 

đoạn I sẽ hoàn thành và đưa vào sử 
dụng. 

Đình Châu // 

http://www.nhandan.com.vn. -2016 
(ngày 26 tháng 12) 

Cùng đưa tin: Đại đoàn kết.- 2016.- Số 
363 (ngày 28 tháng 12).- Tr. 4

__________________________________ 

DIỆN MẠO GIAO THÔNG MỚI TRÊN ĐẢO PHÚ QUÝ 

ệ thống hạ tầng giao thông được 
đầu tư đúng mức góp phần thay 

đổi diện mạo hòn đảo giữa biển 
khơi này. 

 

Giao thông trên đảo Phú Quý đổi thay trong 
quá trình xây dựng huyện đảo nông thôn mới.   

Đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) nằm 
cách đất liền 56 hải lý dù là huyện đảo 

giữa biển nhưng hệ thống hạ tầng giao 
thông gây ấn tượng mạnh với du khách. 

Theo thống kê của UBND huyện Phú 

Quý đến nay mạng lưới giao thông trên 
địa bàn hiện có 72,72 km; trong đó đã 

cứng hóa mặt đường láng nhựa hoặc bê 
tông xi măng là 64,28 km, đạt tỷ lệ  
88,39%. Bên cạnh đó hệ thống giao thông 

cũng được bê tông hóa với trên 21 km 
mặt đường theo chương trình Nhà nước 

và nhân dân đóng góp, gắn với xây dựng 
đường làng, ngõ xóm xanh-sạch-đẹp góp 
phần thay đổi diện mạo trên hòn đảo này. 

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông 
ghi nhận trên đảo Phú Qúy ngày 26/12. 

 

Đảo Phú Quý nằm cách Phan Thiết (tỉnh 
Bình Thuận) 56 hải lý. 

 

Từ giữa tháng 9/2015, tỉnh Bình Thuận đã 

đưa thêm tàu cao tốc Hưng Phát 26 vào 
hoạt động rút ngắn thời gian ra đảo Phú 
Quý chỉ còn khoảng gần 4h đồng hồ. 

H 
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Khi đặt chân đến đảo Phú Quý nhiều du 

khách không khỏi ngạc nhiên với hệ thống 
hạ tầng giao thông khang trang sạch sẽ 

trên hòn đảo này. 

 

Tuyến đường Võ Văn Kiệt là trục đường 
xuyên tâm huyện đảo Phú Quý rộng rãi 

với 4 làn xe. 

 

Một đoạn đường Võ Văn Kiệt. 

 

Giao lộ Ngô Quyên-Võ Văn Kiệt hướng ra 

cảng Phú Quý. 

 

Vòng xuyến giao lộ trước trung tâm hành 

chính huyện đảo. 

 

Một tuyến đường cạnh bên Trung tâm văn 

hóa huyện Phú Quý. 

Vĩnh Phú 
http://www.baogiaothong.vn.- 2016 

(ngày 26 tháng 12) 
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KHỞI CÔNG KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO TẠI 
ĐẢO PHÚ QUÝ 

hu neo đậu tránh trú bão tại đảo 

Phú Quý với 544 tỷ đồng, đáp ứng 
nhu cầu cho hơn 1.000 tàu cá vào 

neo đậu, tránh trú bão. 

 

Lễ khởi công khu neo đậu tránh trú bão đảo 
Phú Quý 

Sáng nay (26/12), tại huyện đảo Phú 

Quý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ 

khởi công xây dựng khu neo đậu tránh trú 

bão trên đảo Phú Quý giai đoạn 1. 

Công trình có tổng kinh phí 544 tỷ 
đồng, đáp ứng nhu cầu cho hơn 1.000 tàu 

cá có công suất đến 600 CV của tỉnh Bình 
Thuận và các tỉnh lân cận vào neo đậu, 

tránh trú bão. Dự kiến công trình sẽ hoàn 
thành, đưa vào sử dụng vào năm 2020. 

Ông Nguyễn Ngọc Sái, ngư dân xã 

Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý nói: “Từ 
trước đến nay, ở đảo không có khu neo 

đậu tàu thuyền tránh trú bão. Nếu có một 
cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới vào đây 
sẽ gây thiệt hại cho ngư dân trên đảo Phú 

Quý rất lớn. Cho nên, Nhà nước quan tâm 
xây dựng công trình khu neo đậu tàu 

thuyền, tất cả bà con ngư dân rất là phấn 
khởi; bà con ngư dân sẽ bớt bị thiệt hại”./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 

(ngày 26 tháng 12) 

__________________________________ 

TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NGƯ DÂN KHÔNG XÂM 
PHẠM VÙNG BIỂN NƯỚC NGOÀI  

y ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã 
có văn bản yêu cầu các sở, ngành 
liên quan và các huyện, thị xã, thành 

phố vùng biển tăng cường các biện pháp 
ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá vi 

phạm vùng biển nước ngoài. Tỉnh sẽ xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, 

ngành liên quan và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố vùng biển tăng cường triển 

khai thực hiện một số biện pháp gồm: Tổ 
chức tuyên truyền sâu rộng, nâng cao 
nhận thức của ngư dân về Luật Biển Việt 

Nam, các văn bản pháp luật của Việt Nam 
và của Quốc tế liên quan đến biển và các 

hoạt động kinh tế biển. Các địa phương 
thường xuyên theo dõi, kiểm tra để ngăn 
chặn kịp thời các trường hợp vi phạm.  

 

Bình Thuận tích cực tuyên truyền, vận động 
ngư dân không xâm phạm vùng biển nước 

ngoài. Ảnh: An Hiếu 

Tàu cá của địa phương nào vi phạm 
vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý, 

lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách 

K 

Ủ 
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nhiệm. Bên cạnh đó, thông qua Hội nghề 

cá, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng 
vận động ngư dân tuân thủ các quy định 

của pháp luật và cam kết không xâm 
phạm vùng biển các nước để đánh bắt, 
thu mua hải sản trái phép.  

Đối với các tàu cá vi phạm vùng biển 
nước ngoài, UBND tỉnh yêu cầu ngừng 

thực hiện việc hỗ trợ theo Quyết định 
48/2010/QĐ-TTg (một số chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng 

hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên 
các vùng biển xa); tham mưu đưa chủ tàu 

vi phạm ra khỏi danh sách đăng ký hoạt 
động trên vùng biển xa và xóa tên chủ tàu 
vi phạm trong danh sách đăng ký đóng 

mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 
của Chính phủ...  

B.T // http://thethaovanhoa.vn.- 2016 
(ngày 5 tháng 12) 

__________________________________ 

ĐẢNG ỦY BĐBP BÌNH THUẬN QUÁN TRIỆT, TRIỂN 
KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4, KHÓA XII 

gày 21-12, Đảng ủy BĐBP Bình 

Thuận tổ chức quán triệt, triển 

khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII cho các đồng chí là bí thư, 

phó bí thư các chi đảng bộ cơ sở và 

đảng viên Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP 

tỉnh. 

 

Đại tá Dương Đình Hoàn, Bí thư Đảng ủy, 
Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Thuận quán triệt, 
triển khai các nghị quyết tại hội nghị. Ảnh: 
Đình Phú 

Hội nghị đã quán triệt, triển khai 

một số nội dung chủ yếu của các nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 4: Nghị quyết số 

04-NQ/TW ngày 30-10-2016 về tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “Tự diễn biến”, “ Tự 

chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết 

số 05-NQ/TW ngày 1-11-2016 về một 

số chủ trương, chính sách lớn nhằm 
tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, 

nâng cao chất lượng tăng trưởng, 

năng suất lao động, sức cạnh tranh 

của nền kinh tế. 

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo 

luận chương trình hành động của 

Đảng uỷ BĐBP tỉnh thực hiện Nghị 

quyết Trung 4 (khoá XII) về tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện, “Tự diễn biến”, “Tự 

chuyển hóa” trong nội bộ. 

Qua hội nghị, Đảng ủy BĐBP tỉnh 
yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng 

trong Đảng bộ nắm vững nội dung của 

các nghị quyết; xây dựng kế hoạch tổ 

chức học tập, quán triệt nghiêm túc 

đến mọi cán bộ, đảng viên, quần 

chúng. Đồng thời, xây dựng chương 

trình hành động của tập thể cấp ủy, kế 

hoạch hành động của cá nhân nhằm 

thống nhất nhận thức, tư tưởng và 

hành động. 

Đình Phú // 

http://www.bienphong.com.vn.- 2016 

(ngày 22 tháng 12) 

N 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 12 năm 2016  - 16 - 

Thư viện tỉnh Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN NHẬN HUÂN CHƯƠNG 
BẢO VỆ TỔ QUỐC 

gày 27-12, Công an tỉnh Bình 

Thuận đã tổ chức lễ trao tặng huân 
chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì 

cho Phòng Chống phản động và chống 

khủng bố (PA88) và trao huân chương 
Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 31 cán bộ 

lãnh đạo, chỉ huy của các lực lượng Công 
an tỉnh Bình Thuận. 

Đây là tập thể và những cá nhân có 

quá trình cống hiến, có thành tích trong 
công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, 

xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội góp 
phần vào công tác bảo vệ Tổ quốc. 

Được biết tiền thân của PA88 là 
Phòng An ninh xã hội đã được Bộ Công 

an thống nhất có quyết định thay đổi tên 

gọi và tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ 
chống phản động, chống khủng bố từ 
Phòng Bảo vệ chính trị chuyển sang. 

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Thật, Phó 
Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đã 

chúc mừng tập thể và các cá nhân được 
Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương 
Bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định đây 

là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là niềm 
vinh dự đối với lực lượng Công an tỉnh 

Bình Thuận và tập thể, cá nhân được Chủ 
tịch nước tặng thưởng. 

PN // http://plo.vn.- 2016 

(ngày 28 tháng 12) 

__________________________________ 

TRẠI GIAM THỦ ĐỨC TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ  

QUYẾT ĐỊNH ĐẶC XÁ  

gày 1-12-2016, Trại giam Thủ Đức 
(Tổng cục VIII, đóng tại huyện Hàm 

Tân, tỉnh Bình Thuận) đã tổ chức lễ 
công bố Quyết định đặc xá tha tù trước 

thời hạn của Chủ tịch nước cho những 
phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, 
biết ăn năn hối cải, quyết tâm làm lại cuộc 

đời, phấn đấu trở thành công dân tốt, góp 
phần xây dựng gia đình giàu mạnh, đất 

nước phồn vinh. 

Đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện 
chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam đối với những người 
phạm tội bị xử phạt tù nhằm động viên 

khuyến khích họ cải tạo, rèn luyện trở 
thành người có ích cho xã hội. Không 
những thế, đó còn là sự thể hiện tính 

nhân văn, nhân đạo trong chính sách hình 
sự của Nhà nước ta cũng như sự quan 

tâm sâu sắc của Ban giám thị và Hội đồng 
cán bộ đối với phạm nhân. 

  

 

Anh hùng LLVT, Đại tá Trần Hữu Thông, Giám 
thị Trại giam Thủ Đức công bố Quyết định đặc 
xá năm 2016 của Chủ tịch nước. 

Với chính sách khoan hồng của Nhà 
nước, trong nhiều năm qua đã có hàng 

chục ngàn phạm nhân được đặc xá. 
Trong đó chỉ tính riêng Trại giam Thủ Đức 
từ năm 2008 đến nay đã có 3.922 phạm 

nhân được đặc xá. Riêng năm 2016, đã 
có 175 phạm nhân của trại được nhận 

quyết định đặc xá, trong đó có 4 người có 

N 

N 
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quốc tịch nước ngoài được đặc xá tha tù 

trước thời hạn. Điều đó đã thể hiện tính 
nhân văn, nhân đạo trong chính sách hình 

sự của Nhà nước Việt Nam đối với người 
phạm tội. 

 

Các phạm nhân làm thủ tục đặc xá. 

 

Các phạm nhân nhận "Giấy chứng nhận đặc 

xá" của Chủ tịch nước. 

Các phạm nhân được đặc xá lần này 
đều chấp hành 1/2 thời gian hình phạt tù, 

trong thời gian chấp hành án phạt tù luôn 
có ý thức học tập, lao động, cải tạo, có 

nhân thân, lý lịch tốt, bản thân và gia đình 
có nhiều cố gắng khắc phục hậu quả 
phạm tội.   

Phú Lữ // http://cand.com.vn.- 2016 
(ngày 01 tháng 12) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN KHÔNG TỔ CHỨC BẮN PHÁO HOA DỊP 
TẾT ĐINH DẬU 2017 

hực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11-

CT/TW ngày 21-12-2016 của 

Ban Bí thư về việc đẩy mạnh 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Ngày 23-12, Chủ tịch UBND tỉnh 

Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã ký 

Văn bản số 4833/UBND-KGVX về việc 
“Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 20-

12-2016 của Ban Bí thư về việc tổ 

chức Tết năm 2017”, yêu cầu thủ 

trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh và 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức triển khai thực hiện 

đầy đủ, nghiêm túc các nội dung tại chỉ 

thị 11-CT/TW ngày 20-12-2016. 

Đặc biệt quan tâm các chính sách 

an sinh phúc lợi xã hội, tập trung kinh 

phí chăm lo vật chất tinh thần trong dịp 

Tết cho người nghèo, gia đình khó 

khăn, chính sách, gia đình có công, 

các đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào 

ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó 

khăn, biên giới, hải đảo, đồng bào dân 

tộc thiểu số… 

Yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 

21-CT/TW ngày 21-12-2012 của Ban 

Bí thư Khóa XI về việc đẩy mạnh thực 
hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Các địa 

phương không tổ chức bắn pháo hoa 

trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017. 

Được biết, trước đó, UBND tỉnh 

Bình Thuận đã có Công văn số 

4640/UBND-KGVX ngày 09-12-2016 

đồng ý cho các huyện, thị, thành phố 

trong tỉnh tổ chức bắn pháo hoa trong 

dịp Tết Nguyên đán 2017 với hình thức 

xã hội hóa. 

Lê Long // 

http://congan.com.vn.- 2016  

(ngày 24 tháng 12) 

T 
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DỰ TRỮ HÀNG HÓA MÙA THỜI TIẾT XẤU TRÊN ĐẢO 
PHÚ QUÝ  

àng năm vào mùa gió Đông Bắc 

(từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau) 
thời tiết trên biển Bình Thuận diễn 
biến phức tạp. Việc vận chuyển 

hàng hóa từ đất liền ra đảo Phú Quý gặp 
nhiều khó khăn.  

Ngày 14/12, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận đã ban hành kế hoạch triển 
khai bảo đảm dự trữ, cung ứng hàng hóa 

thiết yếu, phương tiện vận chuyển hàng 
hóa và người dân phục vụ huyện đảo Phú 

Quý dịp Tết Nguyên đán và trong mùa 
thời tiết xấu năm 2017. 

Hàng năm vào mùa gió Đông Bắc 

(từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau), thời 
tiết trên biển Bình Thuận diễn biến phức 

tạp, gió giật cấp 6-7, việc vận chuyển 
hàng hóa từ đất liền ra đảo Phú Quý gặp 
nhiều khó khăn. Đặc biệt vào thời điểm 

giáp Tết Nguyên đán, thời tiết diễn biến 
phức tạp, có thể gây cô lập dài ngày giữa 

đất liền và huyện đảo Phú Quý. 

Dự báo thời gian tới, tình hình thời 
tiết còn diễn biến phức tạp, khó lường do 

sự biến đổi của khí hậu toàn cầu. Do đó, 
công tác dự trữ hàng hóa, nhất là các mặt 

hàng thiết yếu và phương tiện vận chuyển 
phục vụ cho huyện Phú Quý phải chủ 
động chuẩn bị thật tốt để đảm bảo cung 

ứng kịp thời cho người dân khi có thời tiết 
xấu xảy ra. 

Hiện dân số trên địa bàn huyện đảo 
khoảng trên 28.000 người; tổng số hộ kinh 
doanh trên 700 hộ, trong đó có khoảng 

180 hộ kinh doanh bách hóa tổng hợp (có 
trên 50 hộ kinh doanh gạo và một số mặt 

hàng thiết yếu). Ước tính nhu cầu thực tế 
đối với một số mặt hàng thiết yếu mỗi 
tháng của người dân trên huyện đảo 

(không tính lực lượng vũ trang đóng trên 
địa bàn) tiêu thụ khoảng: 300 tấn gạo, 5 

tấn đường, 5 tấn muối, 3.000 lít dầu ăn, 
2.000 thùng mì tôm… 

Theo kế hoạch, hàng hóa được dự 

trữ chủ yếu gồm 5 nhóm: gạo, đường, dầu 
ăn, muối và mì tôm. Các đơn vị tham gia 
phải cam kết đảm bảo mức dự trữ trong 

vòng 1 tháng và đáp ứng các tiêu chuẩn 
về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm 

và giá bán hợp lý, tránh sự thiếu hụt hàng 
hóa, giá cả chênh lệch cao và không có 
sự tăng đột biến làm thiệt hại đến người 

tiêu dùng. Xăng dầu được dự trữ tại các 
cơ sở kinh doanh trên đảo và các tàu dầu 

trên biển, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; cơ 
số thuốc và vật tư y tế được dự trữ tại 
Trung tâm y tế quân dân y huyện. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông 
Vận tải điều động 2 tàu Bình Thuận 16, 

Bình Thuận 18 hoạt động trên tuyến biển 
Phan Thiết – Phú Quý đảm bảo ưu tiên 
vận chuyển hàng thiết yếu của các đơn vị 

tham gia phương án dự trữ kịp thời ra 
huyện Phú Quý; Tổ chức sắp xếp trật tự ở 

2 đầu bến cảng, bố trí phương tiện để 
phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng của 
nhân dân trong những ngày cận Tết 

Nguyên đán. Có thể bố trí tăng thêm 
chuyến nếu lượng khách tăng đột biến, 

bảo đảm không để hành khách chờ đợi 
lâu tại bến.  

Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đôn 

đốc, nhắc nhở các tàu vận chuyển không 
được chở vượt quá tải trọng cho phép, 

quá số người quy định; không chở các 
chất dễ gây cháy, tuyệt đối không chở gia 
súc có dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra 

các trang thiệt bị an toàn như: phao cứu 
sinh, cứu hộ cho khách đi tàu. Sở thường 

xuyên theo dõi tình hình thời tiết khu vực, 
kịp thời đề xuất UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư 
lệnh Quân khu 7 hỗ trợ cho các chuyến 

tàu trên tuyến không hoạt động được khi 
tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. 

Tấn Hùng // http://baotintuc.vn.- 2016 
(ngày 14 tháng 12) 

H 
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NHIỆT ĐIỆN THAN CỞI BỎ NÚT THẮT VỀ Ô NHIỄM 
MÔI TRƯỜNG  

au Nhiệt điện Duyên Hải 1, đến lượt 

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 bắt đầu mở 
cửa để người dân địa phương đến 

thăm và giám sát hoạt động xử lý môi 

trường. Vĩnh Tân chính là khu vực đã 
từng xảy ra sự cố tro xỉ phát tán trong 

vòng 5km quanh khu vực, khiến người 
dân địa phương bức xúc “phong tỏa” 
Quốc lộ 1 hồi tháng 4 năm ngoái.  

Mở cửa để người dân giám sát 

Bắt đầu từ ngày 10-11, Nhà máy 

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Tuy Phong, Bình 
Thuận) chính thức để người dân địa 
phương vào thăm và giám sát các hoạt 

động xử lý môi trường của nhà máy. Đoàn 
giám sát 25 người đầu tiên gồm Bí thư, 

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân, cùng các 
đoàn thể và đại diện nhân dân các thôn 
Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng, Vĩnh Tiến quanh 

nhà máy đã vào giám sát công tác vận 
hành của nhà máy.  

Đoàn giám sát đã vào tìm hiểu thực 
tế tại văn phòng cảng than, khu vực cảng 
tiếp nhận than, cảng tiếp nhận dầu, 

đường kênh dẫn nước làm mát, khu vực 
gian máy, phòng điều khiển trung tâm, 

theo dõi các thông số môi trường hiển thị 
liên tục của nhà máy và thực tế tại bãi thải 
xỉ.  

Sau khi tham quan, bà Trần Thị Minh 
Hà, đại diện cho người dân thôn Vĩnh Tiến 

đã đề nghị nhà máy cần thường xuyên tổ 
chức cho người dân vào kiểm tra, bởi 
không phải riêng bà mà còn nhiều bà con 

khác trong thôn muốn tận mắt chứng kiến  
quá trình xử lý môi trường, để yên tâm 

hơn khi sinh sống và sản xuất tại đây. 

Ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch 
UBND xã Vĩnh Tân thì đặt dấu hỏi về việc 

bao giờ sẽ khắc phục được hiện tượng 
khói đen khi khởi động máy. Công ty Nhiệt 

điện Vĩnh Tân khẳng định, nhà máy đang 
tiến hành cải tiến hệ thống lọc bụi tĩnh 
điện hiện đại và sẽ đưa vào vận hành 

ngay từ khi khởi động máy (sau khi đợt 

trung tu kết thúc vào tháng 12-2016), 

chấm dứt việc xả ra khói đen. 

 

Đoàn giám sát của chính quyền và nhân dân 
địa phương tham quan cảng than của Nhiệt 

điện Vĩnh Tân 2. 

 Trao đổi với PV, ông Thiên Thanh 

Sơn – Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện 
Vĩnh Tân bày tỏ: Với tổng công suất 4 nhà 
máy là 6200 MW - Vĩnh Tân là trung tâm 

điện lực lớn nhất Việt Nam hiện nay. Thời 
điểm xảy ra sự cố, đất nước có khó khăn 

về điện, nên dù một số hạng mục chưa 
hoàn thành, đã phải đưa nhà máy vào vận 
hành.  

Do đường nội bộ chưa có, xe chở 
thải xỉ đã băng qua quốc lộ 1, lấn đường 

dân đi, làm rơi vãi xỉ thải, và đặc biệt sự 
cố khói bụi bốc lên do gió lốc vào ngày 14, 
15-4-2015, khiến người dân bức xúc. “Khi 

sự cố xảy ra, chúng tôi đã huy động toàn 
bộ lực lượng, lúc cao điểm nhất phải thuê 

thêm 200 - 300 người dân địa phương đi 
tưới nước để giảm bụi.  

Thấy thái độ tích cực khắc phục sự 

cố, người dân cũng cảm thông với nhà 
máy, dần dần tin tưởng hơn. Tại bãi xỉ, 

chúng tôi cũng lắp 12 camera, không 
nhiều tiền, nhưng chính quyền địa 
phương và nhân dân có thể quan sát bãi 

thải xỉ bất cứ lúc nào, nên nhân dân rất tin 
tưởng” - ông Sơn cho biết.  

Đã hết bức xúc, nhưng vẫn còn lo 
lắng 

Trao đổi với các PV trong chuyến 

thực tế công tác khắc phục môi trường 

S 
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của Nhiệt điện Vĩnh Tân, ông Nguyễn 

Trung Trực - Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) 

cho biết: Thời gian gần đây, Chính phủ rất 
quan tâm, đầu tư cho Tuy Phong 4 nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân. Đây là lần đầu 

tiên Tuy Phong nói riêng và Bình Thuận 
nói chung có nhà máy lớn như thế.   

“Sau sự cố đó, Chính phủ, các bộ 
ngành đã chỉ đạo rất quyết liệt, việc khắc 
phục ô nhiễm môi trường và quản lý xỉ rất 

chặt chẽ. Sự quản lý này qua 3 khâu: nhà 
máy đã hoàn chỉnh các đánh giá tác động 

môi trường, căn cứ vào đó, tỉnh Bình 
Thuận cũng rút kinh nghiệm ban hành các 
quy chế hiệp đồng, giám sát chặt chẽ đối 

với nhiệt điện. Đây cũng là nền tảng để 
tiếp tục quản lý các nhà máy tiếp theo.  

Huyện rất quan tâm sử dụng đoàn 
thể, hệ thống chính trị ở địa phương, phát 
huy hiệu quả rất tốt. Nhà nước không 

giám sát chặt bằng dân, vì nhiều gia đình 
có con cái làm việc trong nhà máy, họ 
nắm rất rõ tình hình” - ông Trực khẳng 

định. Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo địa 
phương cũng đánh giá “Tinh thần trách 

nhiệm của lãnh đạo, cán bộ công nhân 
viên nhà máy đã được cải thiện rất rõ. 
Anh em nhận thấy là nếu mình làm không 

tốt thì sẽ dẫn đến sự bất bình của nhân 
dân, mà nếu nhân dân bất bình thì không 

thể hoạt động được”. 

Trả lời câu hỏi của PV Báo CAND về 

việc “đã yên tâm bao nhiêu % về đảm bảo 
môi trường của nhà máy”, ông Nguyễn 

Trung Trực cho biết: “Chúng tôi đã yên 
tâm khoảng 80%, 20% còn lại chính là xử 
lý xỉ than - nỗi lo lắng nhất của địa 

phương bây giờ. Lượng xỉ than càng ngày 
càng nhiều, nơi dự trữ càng ngày càng 

nhỏ lại, nếu cứ kéo dài, chắc chắn nguy 
cơ sẽ có. Cái lo lắng của địa phương, và 
tâm tư nguyện vọng của người dân là tro 

xỉ sẽ được tiêu thụ triệt để”.  

Tiêu thụ xỉ than không chỉ là nỗi lo 

của riêng Bình Thuận, mà là băn khoăn 
chung của các địa phương có nhà máy 
nhiệt điện. Ông Thiên Thanh Sơn cho biết, 

hiện đã ký hợp đồng tiêu thụ với Nhà máy 
gạch không nung Vạn Gia, tuy nhiên số 

lượng chưa được lớn. Mới đây, nhà máy 
đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty 
Mãi Xanh, bao tiêu toàn bộ xỉ than trọn đời 

28 năm của dự án.  

Dự kiến, ngày 1-1-2017 công ty sẽ 
triển khai. Tuy nhiên, do đây mới là hợp 

đồng nguyên tắc, vẫn còn những vấn đề 
trong các quy định của Nhà nước về tiêu 

chuẩn kỹ thuật đối với xỉ than và nhận 
thức của người dân về sử dụng gạch 
không nung để có đầu ra thực sự cho sản 

phẩm này. 

Vũ Hân // http://cand.com.vn.- 2016 

(ngày 5 tháng 12)

__________________________________ 

ĐÁNH GIÁ LẠI VIỆC NHẤN CHÌM CHẤT NẠO VÉT BIỂN 

VĨNH TÂN 

hiều 8/12, UBND tỉnh Bình Thuận 

đã họp báo, thông tin về việc giải 
quyết 1,5 triệu m3 nạo vét tại biển 

Vĩnh Tân; việc điều chỉnh phạm vi Khu 

bảo tồn biển Hòn Cau, huyện Tuy Phong, 
Bình Thuận.  

Theo báo cáo, Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 là chủ đầu 
tư Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 

tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong, có công suất 

2x620 MW với tổng mức đầu tư dự kiến 

1,755 tỷ USD. Trong dự án có hạng mục 
Bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 1, được Tổng cục Năng 

lượng-Bộ Công Thương chấp thuận chủ 
trương đầu tư. 

Theo thiết kế, để đảm bảo độ sâu 
nước (-12,7 m) cho tàu 30.000-50.000 
DWT cập cảng, phải thi công nạo vét tại 

các khu vực mặt nước trước bến và vũng 
quay tàu. Hạng mục này đã được Bộ Tài 

C 
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nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (ĐTM) ngày 
24/7/2014. Trong ĐTM nêu rõ khối lượng 

nạo vét (không phải khối lượng bùn thải) 
của Vĩnh Tân 1 là hơn 1,5 triệu m3, khối 
lượng nạo vét duy tu hàng năm là khoảng 

268 nghìn m3/năm, toàn bộ khối lượng 
nạo vét được đổ tại bãi đổ ngoài biển. Vị 

trí nhận chìm khối lượng nạo vét đã được 
UBND tỉnh thống nhất tại vị trí thuộc khu 
vực biển có độ sâu trung bình -25 m, cách 

khu vực dự án trên 10 km, diện tích khu 
vực đổ là 300 ha. Vị trí này cách Khu bảo 

tồn biển Hòn Cau khoảng 8 km. 

 

Khu bảo tồn biển Hòn Cau có nguy cơ bị ảnh 
hưởng nếu việc đổ thải của Nhiệt điện Vĩnh Tân 
1 được cấp phép. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng 

Theo báo cáo ĐTM thì trong giai 
đoạn hoạt động của cảng không tác động 

đến vành đai bảo vệ, là vùng nằm ngoài 
khu bảo tồn biển có chiều rộng 500 m tính 
từ mép ngoài của khu bảo tồn biển Hòn 

Cau. Tuy nhiên, việc đổ vật liệu nạo vét 
xuống biển sẽ có những tác động nhất 
định đến hệ sinh thái biển, ảnh hưởng đến 

nguồn lợi thủy sản, hoạt động sản xuất 
tôm giống, nuôi trồng thủy sản của địa 

phương, ảnh hưởng đến hoạt động giao 
thông thủy. Đặc biệt, hoạt động đổ vật liệu 
nạo vét của cảng Vĩnh Tân 1 sẽ gây tác 

động lớn đến Hòn Cau. 

Vấn đề này, ông Phạm Văn Nam, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong 
thời gian qua, dư luận và nhân dân quan 
tâm nhiều đến môi trường tại Vĩnh Tân là 

hoàn toàn đúng. Quan điểm của Thường 
trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh là sẽ kiến nghị Bộ 

Tài nguyên và Môi trường cho đánh giá lại 
tác động, ảnh hưởng tổng thể của việc 

nạo vét và đổ khối lượng nạo vét của các 

dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. 
Trên cơ sở xác định chính xác thành 

phần, khối lượng chất nạo vét; xác định rõ 
diện tích và vị trí bãi đổ vật liệu nạo vét… 
nếu gây tác động tiêu cực đến môi trường 

sinh thái biển, đặc biệt là khu bảo tồn biển 
Hòn Cau, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội 

khu vực và đời sống, sản xuất của nhân 
dân thì đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi 
trường có phương án khác cho phù hợp, 

bảo đảm sự phát triển bền vững, hài hòa 
của khu vực này trong quá trình xây dựng, 

vận hành, khai thác Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân nói chung và nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 1 nói riêng. 

Về việc điều chỉnh phạm vi Khu bảo 
tồn biển Hòn Cau, ông Phạm Văn Nam 

khẳng định: Việc hình thành Khu Bảo tồn 
biển Hòn Cau, Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân và Cảng tổng hợp Vĩnh Tân đều 

thuộc thẩm quyền của Chính phủ và các 
bộ, ngành Trung ương. UBND tỉnh Bình 
Thuận đề nghị điều chỉnh phạm vi Khu 

bảo tồn biển Hòn Cau là do 02 dự án nêu 
trên đã chồng lấn vào diện tích của Khu 

bảo tồn biển. Tuyệt đối không có việc tỉnh 
Bình Thuận tự ý cắt giảm diện tích khu 
bảo tồn biển Hòn Cau. 

Như TTXVN đưa tin trước đó, theo 
đề án phê duyệt thành lập Khu bảo tồn 

biển Hòn Cau, tổng diện tích Khu bảo tồn 
biển Hòn Cau là 12.500 ha gồm 5 vùng 
chức năng. Đồng thời theo Quy hoạch 

phát triển điện lực quốc gia Bộ Công 
Thương đã thành lập và phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân-Bình Thuận và Thủ tướng Chính phủ 
đã đồng ý bổ sung diện tích đất để xây 

dựng Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vào 
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của 

tỉnh Bình Thuận, thì Trung tâm điện lực 
Vĩnh Tân có 5 nhà máy nhiệt điện với tổng 
quy mô công suất 6.264 MW, tổng diện 

tích chiếm đất là 710 ha và cảng tổng hợp 
Vĩnh Tân được thành lập với diện tích mặt 

nước sử dụng là 141 ha. 

Qua tiến hành rà soát quy hoạch mặt 
bằng Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Cảng 

tổng hợp Vĩnh Tân và Khu bảo tồn biển 
Hòn Cau thì diện tích chồng lấn là 1.060 
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ha. Để đảm bảo thực hiện các thủ tục đầu 

tư xây dựng, vận hành và khai thác các 
dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 

đã có Công văn gửi Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn xin ý kiến thống nhất 
điều chỉnh phạm vi Khu bảo tồn biển Hòn 

Cau do các công trình Cảng tổng hợp 
Vĩnh Tân và Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 

chồng lấn. Tổng diện tích đề nghị điều 
chỉnh giảm 1.060 ha, diện tích còn lại 
11.440 ha. 

Theo ông Phạm Văn Nam, để điều 
chỉnh giảm diện tích này, UBND tỉnh đã 

giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, 
ngành liên quan tham mưu tỉnh báo cáo 

các bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng 
Chính phủ. Như vậy, thời gian qua, UBND 

tỉnh luôn hết sức chặt chẽ trong việc đề 
nghị giảm diện tích này. Sau khi có Công 
văn ngày 11/11/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, đã giao Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc 
với các cơ quan chuyên môn của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham 
mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công 

Thương giải quyết phần diện tích mặt biển 
để xây dựng cảng chuyên dùng, cảng 
tổng hợp và tuyến luồng vào cảng theo 

phê duyệt của Chính phủ và quy định của 
pháp luật. Quan điểm của tỉnh là không 

đánh đổi môi trường lấy kinh tế gây ảnh 

hưởng đến cuộc sống của người dân, khu 

bảo tồn biển; bảo vệ môi trường là yêu 
cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển 

kinh tế. 

Tại buổi họp báo, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã thông tin liên quan đến việc bảo 

vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân. Theo đó, thời gian qua, UBND tỉnh 

Bình Thuận thường xuyên chỉ đạo các sở, 
ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động và 

việc khắc phục ô nhiễm môi trường của 
các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh 

Tân. Tỉnh đã kiến nghị Thủ tướng xem xét 
đưa các dự án Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân vào chương trình giám sát đặc biệt. 

Đồng thời, tỉnh kiến nghị Bộ Tài nguyên và 
Môi trường phối hợp với Bộ Công Thương 

yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
Tổng Công ty Phát điện 3 phối hợp với 
chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá lại tác 

động môi trường cho toàn bộ các dự án 
tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, đặc biệt 
là bãi thải xỉ của nhà máy, kể cả bãi xỉ 

chung của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; 
kênh thoát nước làm mát của các nhà 

máy; quá trình nạo vét và bãi đổ thải vật 
liệu nạo vét đảm bảo không ảnh hưởng 
đến Khu bảo tồn biển Hòn Cau... 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2016 
(ngày 8 tháng 12) 

__________________________________ 

“GIÃ CÀO BAY” 

rong dòng tin tức ồ ạt tuần vừa rồi, 
có một tin ít được chú ý, đó là tại 

phiên chất vấn và trả lời chất vấn 
trong kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Bình 

Thuận ngày 7-12, cụm từ “giã cào bay” lại 
được làm nóng lên. “Giã cào bay” là gì 
vậy? 

Xin được nói ngay, đó là cụm từ mà 
những ngư dân vùng biển Trung Bộ dùng 

để chỉ những tàu giã cào có công suất lớn 
từ 90CV trở lên, đánh bắt theo phương 
thức “tận diệt” nguồn lợi thủy hải sản. 

Nghề giã cào vốn là một nghề truyền 
thống của ngư dân vùng biển ngang. Tuy 

nhiên, giã cào truyền thống chỉ là những 
chiếc thuyền nhỏ của ngư dân nghèo, 

đánh bắt ven bờ và quanh quanh vùng 
lộng. Ở một số vùng biển, kể cả những 
thuyền nhỏ này cũng bị hạn chế hoạt 

động, với những quy định về mắt lưới, về 
thời gian và địa điểm khai thác. 

Những tàu giã cào có công suất lớn 
mới xuất hiện những năm gần đây, vì 
công suất lớn, tốc độ cao nên gọi là “giã 

cào bay”. Những tàu này chỉ được cấp 
phép đánh bắt ở ngoài khơi và ở một số 

T 
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vùng biển nhất định. Nhưng vào mùa cá 

nam hằng năm (từ tháng 7 đến tháng 10 
âm lịch), khi mà các loài thủy hải sản vào 

gần ven bờ và vùng lộng để sinh sản, thì 
những tàu “giã cào bay” đã bất chấp quy 
định, “ép sát bờ” để nhanh chóng “vơ vét” 

tận thu triệt để các nguồn lợi. Với tốc độ 
lớn, khai thác kiểu “chụp giật”, “vơ vét” 

như vậy, lợi ích mà các tàu này thu lại rất 
lớn. Theo một số chủ tàu, chỉ cần một 
chuyến đi biển trong ngày, có tàu đã thu 

được từ hàng trăm triệu đồng. 

 

Tàu "giã cào bay". 

Từng chứng kiến những chủ tàu sau 
chuyến giã cào về, nhận những cọc tiền 

và xếp đầy lên mặt bàn nước trước mắt, 
bỗng dưng chúng tôi cảm thấy “rùng 

mình”. 

Vì lợi ích trước mắt, họ bất chấp cả 
việc tận diệt mọi nguồn lợi của biển, chính 

là nơi sinh kế lâu dài của họ và con em 
họ. 

Một chủ tàu có bốn cặp tàu giã cào 

công suất lớn tại vùng biển Sa Huỳnh, 
Quảng Ngãi mà chúng tôi có dịp gặp gỡ 

trò chuyện trong chuyến thực tế vừa qua 
cho biết, tàu giã cào bay có “hiệu quả khai 
thác” rất cao bởi tàu đi tới đâu thì hầu như 

không còn con gì ở đó có thể thoát khỏi. 
Tất cả các loài thủy hải sản lớn bé đã chui 

vào lưới giã cào là bắt hết. 

Khai thác ở ven bờ và vùng lộng, 
các tàu giã cào công suất lớn ấy đã làm 

tổn hại nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản 
trong mùa sinh sản. Thậm chí, hơn thế 

nữa, tàu giã cào bay còn có thể kéo 
phăng tất cả mọi thứ trong lúc hành nghề, 
trong đó có cả những lưới rê, dây câu của 

những ngư dân nghèo. Vì vậy, ở các vùng 

biển phía nam Trung Bộ, “giã cào bay” 

còn là nỗi hãi hùng của ngư dân nghèo 
làm nghề biển theo phương thức truyền 

thống. Khi các lực lượng chức năng kiểm 
tra, xử lý thì những tàu giã cào bay luôn 
có thái độ chống trả, coi thường luật pháp 

và vì vậy cũng luôn xảy ra xung đột, gây 
mất an ninh trật tự trên biển. 

Tại phiên họp HĐND tỉnh Bình 
Thuận vừa qua, các đại biểu chất vấn về 
việc vì sao các tàu giã cào bay vẫn ngang 

nhiên hoành hành khá lâu mà không có 
sự can thiệp quyết liệt của các cơ quan 

quản lý. Thậm chí, các đội tàu giã cào còn 
có hành vi theo dõi ngược lại các hoạt 
động tuần tra, giám sát trên biển của lực 

lượng chức năng. Có đại biểu đặt câu hỏi: 
có hay không việc “bảo kê, bao che” cho 

các tàu giã cào bay hoạt động? Những 
câu hỏi như vậy, tuy chỉ đặt ra ở một địa 
phương và có phần yếu ớt, lại hết sức cần 

thiết đối với tình trạng chung không chỉ 
của một tỉnh, một vùng biển. Thực tế, vấn 
đề khai thác các nguồn lợi thủy sản một 

cách bừa bãi, tận diệt, thậm chí nguy 
hiểm đã xuất hiện và tồn tại thời gian khá 

dài trên nhiều vùng biển của cả nước. 

 

Tàu "giã cào bay" tận diệt hải sản. 

Cũng giống như người nông dân 
trên đồng ruộng, gặt mùa này lo gieo hạt 

cho mùa sau, thì ngư dân đánh bắt trên 
biển, họ nghĩ gì đến ngày mai, khi mà các 
nguồn tôm cá đã bị tận diệt? Họ có khi 

nào nghĩ rằng, một ngày con cháu họ 
dong những chiếc tàu công suất lớn và 

hiện đại ra biển, nhưng không còn gì để 
đánh bắt? 

Việc quản lý nguồn lợi thủy hải sản 

trên biển không chỉ trông chờ mỗi ý thức 
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của người dân. Rõ ràng, ở đây, bên cạnh 

việc cần kíp ban hành những quy định về 
pháp lý đủ mạnh, thì vai trò, trách nhiệm 

của chính quyền, các cơ quan quản lý, 
chức năng cần phải được làm rõ. 

Cũng chính vì vậy, tại cuộc họp nói 

trên, trước những chất vấn của các đại 
biểu HĐND tỉnh, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Bình 
Thuận đã cho biết, sẽ kiến nghị tới Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 

tiến tới ban hành quy định cấm giã cào 
bay trên cả nước ngay trong tháng này. 

Đó thực sự là một vấn đề cần làm 
ngay để giải quyết vấn nạn “giã cào bay’, 
kịp thời bảo vệ nguồn lợi của biển, bảo 

đảm lợi ích kinh tế lâu dài. 

Tuệ Minh // 

http://www.nhandan.com.vn.- 2016 
(ngày 01 tháng 12) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN:  

SẼ KIẾN NGHỊ CẤM ‘GIÃ CÀO BAY’ 

hiên chất vấn và trả lời chất vấn 

của kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Bình 
Thuận ngày 7-12 nóng với vấn đề 

“giã cao bay” và cấp phép khai thác cát. 

Các đại biểu cho rằng tình trạng tàu 
“giã cào bay” hoạt động trên vùng biển 

tỉnh đã tận diệt thủy sản, làm hư hỏng ngư 
lưới cụ của ngư dân nghèo. Thông tin về 
tình trạng này, ông Mai Kiều, Giám đốc 

Sở NN&PTNT, cho hay tính đến tháng 10-
2016, cơ quan này đã phát hiện 54 trường 

hợp vi phạm, xử phạt hơn 2 tỉ đồng. “Các 
tàu “giã cào bay” đều có công suất lớn, 
luôn chống trả quyết liệt khi bị phát hiện. 

Hoạt động của lực lượng kiểm ngư 
thường xuyên bị theo dõi, đối phó” - ông 

Kiều chia sẻ. 

 

Đại biểu Huỳnh Thị Hoa -Phan Thiết-mức độ giã 
cào bay ngày càng nghiêm trọng làm ảnh 

hưởng đến đời sống ngư dân 

 Đại biểu Phạm Thị Minh Hiếu lập 

tức đặt vấn đề vì sao lực lượng chức 
năng lại bị theo dõi ngược lại, có hay 
không việc bao che, bảo kê cho tàu “giã 

cào bay” hoạt động. Còn đại biểu Huỳnh 
Thị Hoa thì khẳng định tàu “giã cào bay” là 

cào nồi cơm, cào học phí của ngư dân 
nghèo. “Kỳ họp nào cũng thấy đưa ra mà 
không có giải pháp quyết liệt để xử lý vấn 

nạn này” - bà Hoa bức xúc.  

Trả lời, ông Mai Kiều cho biết Sở sẽ 

tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị Bộ 
NN&PTNT cấm nghề lưới kéo (giã cào 
bay) trên toàn quốc để có cơ sở kiểm tra, 

xử lý, ngăn chặn vấn nạn “giã cào bay” và 
trong tháng 12-2016. 

 

Đại biểu Nguyễn Toàn Thiện -Phan Thiết-Thực 

tế chưa có giải pháp tháo gỡ nạn giã cào bay 

Về việc khai thác cát, các đại biểu 
đặt vấn đề về việc Sở TN&MT đã cấp 

nhiều giấy phép khai thác hàng trăm ngàn 

P 
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mét khối cát trên sông La Ngà (Đức Linh) 

khiến bờ sông bị sạt lở, mất đất sản xuất 
của dân hai bên bờ sông. Trả lời, ông Hồ 

Lâm, Giám đốc Sở TN&MT, thừa nhận có 
việc này. 

 

Đại biểu Pham Thị Minh Hiếu-phan Thiết -có 

hay không tình trạng bao che cho giã cào bay 

Ông Lâm cho hay đã yêu cầu các 
chủ dự án khai thác không được hoạt 

động vào ban đêm nhằm giám sát để 

tránh việc khai thác quá mức. “Chúng tôi 
đã yêu cầu khi khai thác cát phải đăng ký 

cho cộng đồng dân cư biết để theo dõi, 
giám sát. Từ tháng 7-2016 đến nay chúng 
tôi đã dừng cấp giấy phép mới cho những 

dự án khai thác cát trên sông La Ngà” - 
ông Lâm cho biết. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Sở TN&MT 
phải báo cáo chi tiết cho các đại biểu. 

“Nếu khai thác gây sạt lở, mất đất sản 
xuất của dân thì phải dừng ngay, bồi 

thường cho dân và thiết kế lại hoạt động 
khai thác” - ông Hùng dứt khoát. 

Phương Nam // 

Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh.- 2016  
(ngày 8 tháng 12).- Tr.4 

__________________________________ 

KHẨN TRƯƠNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN SÂN BAY 
PHAN THIẾT 

au gần hai năm khởi công, sân bay 
Phan Thiết có thể không kịp hoàn 

thành vào năm 2018 như kế hoạch. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận Nguyễn Ngọc Hai vừa gửi công 

văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ 
đạo Bộ Quốc phòng sớm triển khai thực 

hiện phần dự án do bộ này đảm trách. 

 

Dự án Sân bay Phan Thiết có tổng diện tích 543 
ha, là sân bay phục vụ cho cả quân sự và dân 

sự, có khả năng tiếp nhận 500.000 khách mỗi 
năm. 

Dự án sân bay Phan Thiết đã được 
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương 

xây dựng vào năm 2014. Trong đó, Bộ 
Quốc phòng được giao là cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền đối với khu bay quân 

sự theo hình thức Xây dựng – Chuyển 
giao (BT) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Thuận là cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền đối với hạng mục hàng không dân 
dụng theo hình thức Xây dựng – Kinh 

doanh – Chuyển giao (BOT). 

Thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đã 

tích cực chỉ đạo các sở, ngành, địa 
phương khẩn trương thực hiện công tác 
giải phóng mặt bằng và đã cơ bản hoàn 

thành, đảm bảo bàn giao đúng tiến độ 
triển khai dự án. Nhà đầu tư BOT là Công 

ty Cổ phần Rạng Đông cũng đang hoàn 
chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công làm 
cơ sở triển khai xây dựng công trình, dự 

kiến đưa vào khai thác trong năm 2018. 

S 
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Dự án sân bay Phan Thiết nằm trên địa bàn xã 
Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết 

Phần sân bay dân dụng chỉ có thể 

đưa vào hoạt động khi đường cất hạ cánh 

của toàn sân bay thuộc hạng mục quân 

sự hoàn thành. Nhưng đến nay, hạng mục 
quân sự do Bộ Quốc phòng đảm trách 

triển khai chậm. Do vậy, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Thuận đề nghị Thủ tướng Chính 
phủ quan tâm, chỉ đạo Bộ Quốc phòng 

hoàn tất các thủ tục đầu tư khu bay quân 
sự, sớm triển khai xây dựng và đưa vào 

khai thác đồng bộ với phần hàng không 
dân dụng./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 

(ngày 01 tháng 12) 

__________________________________ 

KHÔNG CÓ VIỆC NÔNG DÂN ĐỔ BỎ THANH LONG 

rước thông tin trên một số báo cho 

rằng nông dân tại các vùng trồng 
thanh long ở Bình Thuận, Long An, 

Tiền Giang phải đổ bỏ thanh long vì bị 
bệnh và phía Trung Quốc giảm mua, 
phóng viên NTNN/Dân Việt đã tìm hiểu 

thực tế và được bà con cho biết, thanh 
long vẫn tiêu thụ bình thường, không có 

chuyện đổ bỏ. 

Thương lái phải đặt mua mới có 
thanh long 

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết 
Nguyên đán nên thời điểm này, giới 

thương lái tại Long An đã phải đặt cọc với 
giá cao để có thanh long xuất khẩu sang 
Trung Quốc. Trao đổi với phóng viên 

NTNN ngày 12.12, bà Đinh Thị Phương 
Khanh - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh 

Long An cho biết, hiện thanh long trên địa 
bàn tỉnh có giá cả ổn định, nhiều thương 
lái đến địa bàn tỉnh phải “đặt cọc” trước 

mới có thể mua được thanh long. “Có 
thông tin cho rằng nhà vườn đổ bỏ thanh 

long. Chúng tôi kiểm tra và thấy thanh 
long đang bán với giá tốt. Có việc bà con 
đổ bỏ thanh long, song đó là đối với thanh 

long bệnh, thải loại nhưng số lượng rất ít” 
– bà Khanh nói. 

Ông Trương Quang An - Chủ nhiệm 
Hợp tác xã thanh long Tầm Vu (Châu 

Thành, Long An) nói: “Thanh long ruột 

trắng xuất khẩu chúng tôi mua tại vườn 
giá 15.000 đồng/kg; thanh long ruột đỏ thì 

có giá gấp đôi. Mới đây có thông tin nhà 
vườn phải đổ bỏ thanh long, nhiều nhà 
báo gọi điện thoại hỏi tôi. Tôi khẳng định, 

giá thanh long đang tốt, không phải quá 
cao nhưng giá này là nông dân có lời. Dĩ 

nhiên, nếu thanh long loại thải thì có cho 
cũng không ai thèm lấy nên phải đổ bỏ”. 

Còn ông Nguyễn Thân Ái - Giám đốc 

Công ty Hương vị trái cây Việt thì chia sẻ 
thêm: “Mùa tết, thương lái Trung Quốc ăn 

hàng rất mạnh. Chúng tôi đang phải bỏ 
tiền cọc với nông dân để “xí phần” với 
những vườn sắp sửa thu hoạch. Các 

vườn thanh long đạt chuẩn đều cháy 
hàng. Còn thanh long bệnh, hoặc trồng 

không đạt chuẩn, thì không thể bán được 
nhưng số này không đáng kể”. 

Tương tự, trao đổi với phóng viên 

cùng ngày 12.12, ông Trần Ngọc Hiệp – 
Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận 

khẳng định, cả 2 loại thanh long ruột trắng 
và thanh long ruột đỏ của Bình Thuận 
đang được nông dân bán bình thường. Cụ 

thể, thanh long ruột trắng giá 11.000 – 
12.000 đồng/kg, riêng thanh long ruột đỏ 

không có hàng để bán. Thậm chí thanh 
long trắng loại xấu cũng tiêu thụ được với 
giá từ 2.000 – 3.000 đồng/kg. 

T 
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“Thực tế là giá thanh long hiện nay 

hơi thấp so với một số thời điểm, nguyên 
nhân chính là do thanh long bị nấm, bệnh 

nhiều khiến mẫu mã trái xấu hơn, nhưng 
chuyện giá cả nông sản lên xuống là rất 
bình thường. Hiện giá thành sản xuất 

thanh long vào khoảng 7.000 – 10.000 
đồng/kg, với điều kiện thanh long không bị 

bệnh, còn nếu vườn thanh long đã nhiễm 
bệnh (chủ yếu là bệnh đốm nâu, đốm 
trắng), giá thành có thể lên tới 15.000 

đồng/kg. Vì thế hộ nào không áp dụng tốt 
các biện pháp phòng trừ bệnh thì lãi rất ít 

hoặc bị lỗ là chuyện dễ hiểu” – ông Hiệp 
nói. 

Theo ông Hiệp, trên địa bàn đang 

mưa nhiều nên thanh long rất dễ bị bệnh 
đốm trắng, đốm nâu. Trong khi đó, 2 loại 

bệnh này lại chưa có thuốc điều trị đặc 
hiệu, do đó bà con phải thường xuyên cắt 
tỉa cành, trái bị bệnh, dọn dẹp vườn để 

tránh lây lan. Những năm gần đây, nông 
dân trồng thanh long tại Bình Thuận cũng 
rất hạn chế sử dụng các loại thuốc BVTV 

hóa học để nâng cao chất lượng trái thanh 
long, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. 

Thông tin đổ bỏ thanh long không 
có cơ sở 

Về phía ngành chức năng, chiều 

12.12, ông Hoàng Trung – Cục trưởng 
Cục BVTV (Bộ NNPTNT) cho biết, Cục 

BVTV chưa nhận được thông tin phản ánh 
việc nông dân một số tỉnh ở Bình Thuận, 

Long An, Tiền Giang đổ bỏ thanh long cho 

bò ăn. Ông Trung nói: “Đến nay, Việt Nam 
đã xuất khẩu được gần 1 triệu tấn thanh 

long, trong đó thị trường Trung Quốc 
chiếm khoảng 85 - 90% thị phần, sản 
lượng còn lại đang được xuất khẩu sang 

các thị trường mới mở khác”. 

Hàng ngày sản phẩm thanh long 

của Việt Nam vẫn xuất qua hàng loạt 
các cửa khẩu và các thị trường mới mở 
nên không thể có việc thanh long bị 

bệnh đốm trắng nghiêm trọng đến mức 
không bán được mà phải đổ bỏ cho gia 

súc ăn”.  

Ông Hoàng Trung 

Được biết, trong tuần trước Bộ 

NNPTNT đã phối hợp Bộ Công Thương tổ 
chức hội nghị để kết nối giữa các thương 

nhân Việt Nam với các đối tác các nước 
bàn về việc tiêu thụ, xuất khẩu thanh long. 
Tại hội nghị, không hề có thông tin trên. 

Đáng nói hơn, Cục BVTV cũng vừa có 
đoàn công tác vào các tỉnh phía Nam để 
dự các cuộc họp bàn về phòng chống dịch 

bệnh trên cây trồng trong các tháng cuối 
năm, tại hầu hết các cuộc họp đều không 

thấy các tỉnh trên nói về việc thanh long bị 
bệnh đốm trắng nghiêm trọng đến mức 
không bán được. 

Nhóm PV // http://danviet.vn.- 2016 
(ngày 13 tháng 12) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN KIẾN NGHỊ TRUNG ƯƠNG BỐ TRÍ VỐN 
LÀM ĐƯỜNG CAO TỐC DẦU GIÂY – PHAN THIẾT 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có Công 
văn số 4514/UBND-ĐTQH, nội 
dung kiến nghị Thủ Tướng Chính 

phủ bố trí kinh phí bồi thường giải phóng 
mặt bằng và chỉ đạo sớm triển khai dự án 

Đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết. 

Nội dung công văn cho biết, thời 
gian vừa qua thực hiện yêu cầu của Thủ 

tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận 
tải, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo sở, 

ngành địa phương tập trung thực hiện 
công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 
dự án đường cao tốc Dầu  Giây – Phan 

Thiết. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận thì đến 

nay đã hoàn tất các thủ tục thông báo thu 
hồi đất, kiểm kê tài sản, xét pháp lý nguồn 
gốc đất và cơ bản phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ 
bị giải tỏa với 541 hồ sơ, diện tích thu hồi 

U 
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287 ha, trong đó có 28 hộ phải tái định cư 

tập trung, kinh phí trên 218 tỷ đồng. 

 

Kinh phí bồi thường tại tỉnh Bình Thuận đối với 

dự án Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết trên 218 tỷ 
đồng (Ảnh minh họa, nguồn internet) 

Để hoàn tất công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng triển khai dự án, sớm chi 
trả tiền bồi thường, hỗ trợ các hộ bị giải 

tỏa để người dân an tâm sản xuất, ổn định 
cuộc sống, UBND Bình Thuận đề nghị 
Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo 

các bộ, ngành Trung ương bố trí kinh phí 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với kinh 

phí 218 tỷ đồng. 

Dự án cao tốc Dầu Giây – Phan 

Thiết có tổng chiều dài 101,28 km (tuyến 
chính dài 98,7km và tuyến nối với quốc lộ 
1 là 2,58 km) đi qua các huyện Thống 

Nhất, Cẩm Mỹ, thị xã Long Khánh, huyện 
Xuân Lộc (Đồng Nai) và hai huyện Hàm 

Tân, Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Dự 
kiến, tổng số vốn đầu tư cho hai hợp phần 
là hơn 17.700 tỷ đồng, trong đó hợp phần 

1 là 6.200 tỷ đồng. 

Việc xây dựng đường cao tốc này 

nhằm rút ngắn thời gian đi từ TP.HCM 
đến khu vực Nam Trung bộ, đồng thời 
giảm tải cho Quốc lộ 1A. Ngoài ra, việc 

xây dựng tuyến cao tốc này sẽ tạo điều 
kiện để hình thành và phát triển các khu 

công nghiệp, du lịch dọc tuyến đường. 

Vũ Sơn // 
http://www.nguoitieudung.com.vn.- 

2016 (ngày 5 tháng 12) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN KHÔNG ĐÁNH ĐỔI MÔI TRƯỜNG LẤY 
LỢI ÍCH KINH TẾ 

ây là khẳng định của ông Phạm 
Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Bình Thuận tại cuộc gặp với các 
phóng viên các cơ quan báo chí Trung 

ương, Bộ, ngành thường trú tại Bình 
Thuận và báo chí địa phương vào chiều 8-
12 để thông tin về vấn đề giải quyết 1,5 

triệu m3 khối lượng nạo vét tại biển Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong của Công ty TNHH 

Điện lực Vĩnh Tân 1 và việc điều chỉnh 
phạm vi Khu bảo tồn biển Hòn Cau. 

Tại buổi gặp, phóng viên các báo đã 

đặt câu hỏi, chất vấn một số nội dung, đặc 
biệt là một số nội dung được dư luận quan 

tâm nhiều như vấn đề nhận chìm vật liệu 
nạo vét trên biển Vĩnh Tân, vị trí nhận 
chìm gần Khu bảo tồn biển (BTB) Hòn 

Cau; tác động của việc nhận chìm ảnh 
hưởng thế nào đối với Khu BTB Hòn Cau; 

việc điều chỉnh phạm vi Khu BTB Hòn 
Cau. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành có 

liên quan của tỉnh cũng đã trả lời và làm rõ 
những nội dung, những vấn đề mà phóng 

viên nêu lên. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn 

Nam trả lời những nội dung, vấn đề được 
phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và 
địa phương nêu tại cuộc gặp chiều ngày 8-12 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, 
ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của 

phóng viên các cơ quan báo chí đã thông 

Đ 
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tin phản ánh kịp thời những vấn đề liên 

quan đến Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và 
Khu BTB Hòn Cau. Ông cũng khẳng định, 

quan điểm của Thường trực Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh là sẽ kiến nghị Bộ Tài nguyên 
và Môi trường cho đánh giá lại tác động, 

ảnh hưởng tổng thể của việc nạo vét và 
đổ khối lượng nạo vét của các dự án tại 

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, trong đó có 
dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1; đồng thời 
mời các nhà khoa học, chuyên gia phản 

biện thật kỹ. Nếu việc nhận chìm gây tác 
động tiêu cực đến môi trường, sinh thái 

biển, đặc biệt là Khu BTB Hòn Cau, ảnh 
hưởng đến kinh tế - xã hội khu vực và đời 
sống, sản xuất của nhân dân thì đề nghị 

Bộ Tài nguyên và Môi trường có phương 
án khác cho phù hợp, bảo đảm sự phát 

triển bền vững, hài hòa của khu vực này 
trong quá trình xây dựng, vận hành, khai 
thác Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân nói 

chung và Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 
nói riêng. 

Việc hình thành Khu BTB Hòn Cau, 

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Cảng 
tổng hợp Vĩnh Tân đều thuộc thẩm quyền 

của Chính phủ và các bộ, ngành Trung 
ương. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan 
căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn để tham mưu tỉnh 
báo cáo các bộ, ngành Trung ương và 
Thủ tướng Chính phủ. Tuyệt đối không có 

việc UBND tỉnh tự quyết định cắt xén diện 
tích Khu BTB Hòn Cau cho bất cứ doanh 

nghiệp nào như một số dư luận phản ánh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn 
Nam khẳng định, quan điểm của tỉnh là 

không đánh đổi môi trường lấy kinh tế ảnh 
hưởng đến cuộc sống của người dân, khu 

bảo tồn biển; bảo vệ môi trường là yêu 
cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển 
kinh tế. 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.com.vn.- 2016 

(ngày 8 tháng 12) 

__________________________________ 

CÂY TRỒNG BỀN VỮNG LÀ CƠ SỞ CỦA PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP 

ể đảm bảo phát triển cây trồng bền 

vững tỉnh Bình Thuận đã chủ 
trương quy hoạch, quản lý và phân 

phối lại việc canh tác, trồng cây nông 

nghiệp, đặc biệt là cây trồng chủ lực như 
thanh long, cao su...  

Thanh long – Rồng xanh theo tiêu 
chuẩn VietGAP  

Bình Thuận được coi là “thủ phủ” 

trồng thanh long của cả nước với tổng 
diện tích trên 26.000 ha, tập trung chủ yếu 

ở các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm 
Thuận Bắc, Bắc Bình…, sản lượng hàng 
năm đạt trên 500.000 tấn (chiếm khoảng 

80% của cả nước). Phát huy tiềm năng, 
thế mạnh của địa phương, Bình Thuận 

đang tích cực triển khai nhiều biện pháp, 
nhằm tìm hướng đi bền vững cho cây 
thanh long. 

 

Cùng với cao su, điều, thanh long là một trong 
những loài cây trồng chủ lực của nông nghiệp 

Bình Thuận. 

Theo đó, tỉnh Bình Thuận tăng 

cường quản lý diện tích trồng thanh long 
theo đúng quy hoạch; tiếp tục sản xuất 
thanh long an toàn theo tiêu chuẩn 

VietGAP; hình thành các chuỗi sản xuất, 

Đ 
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tiêu thụ thanh long; tổ chức lại lực lượng 

thu mua, gắn kết doanh nghiệp và nông 
dân… Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng công 

tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ 
thuật để nâng cao năng suất, hạ giá thành 
sản phẩm; tạo thêm nhiều sản phẩm mới 

như: thanh long sấy khô, nước ép thanh 
long…  

Hiện nay, thanh long Bình Thuận đã 
được xuất sang thị trường Mỹ, Châu Âu... 
Các thị trường khó tính như Nhật Bản, 

Hàn Quốc cũng đã chấp nhận cho thanh 
long Bình Thuận nhập vào. Tuy nhiên, thị 

trường chủ yếu của thanh long Bình 
Thuận vẫn là Châu Á, trong đó Trung 
Quốc chiếm gần 70% thị phần  

Bình Thuận đã Quy hoạch diện tích 
trồng thanh long đến năm 2020 đạt 

28.000 ha, năng suất đạt 28 tấn/ha, sản 
lượng đạt 750 ngàn tấn. Đến năm 2025 sẽ 
mở rộng lên 30.000 ha, năng suất bình 

quân đạt 30 tấn/ha, sản lượng đạt trên 
843 ngàn tấn.  

Tuy nhiên từ nay đến năm 2020, chủ 

yếu ổn định diện tích, tập trung cải tạo để 
nâng cao chất lượng vườn cây sau đó 

mới tiếp tục mở rộng diện tích và phát 
triển thanh long trên đất lúa, đặc biệt là 
đất chuyên lúa. Sở NN-PTNT Bình Thuận, 

cho biết, theo quy hoạch sẽ nâng tỉ lệ diện 
tích trồng thanh long an toàn (VietGAP, 

GlobalGAP) năm 2020 đạt trên 50% và 
đến năm 2025 đạt trên 70%.  

Nâng giá trị xuất khẩu thanh long 

trong kim ngạch xuất khẩu của cả nước, 
đến năm 2020 các doanh nghiệp thanh 

long của tỉnh xuất khẩu chính ngạch đạt 
20 - 25 triệu USD và định hướng đến năm 
2025 đạt 50 - 60 triệu USD. Phấn đấu đến 

năm 2020, nâng giá trị sản xuất của 
ngành hàng thanh long chiếm 35% - 36% 

giá trị sản xuất ngành trồng trọt, giá trị 
tăng thêm chiếm 28% - 30% GRDP ngành 
nông nghiệp, đóng góp từ 7% - 8% trong 

cơ cấu GRDP toàn tỉnh....  

Cây điều - chủ lực của ngành 

công nghiệp chế biến  

Bình Thuận hiện có khoảng 18.000 
ha điều, chủ yếu trồng tập trung ở 3 

huyện: Đức Linh, Tánh Linh và Hàm Tân. 

Mới đây, tỉnh xác định cây điều là một 
trong những loại cây trồng chủ lực đến 

năm 2020. Điều là loại cây trồng có giá trị 
kinh tế cao, không chỉ là nguồn thực phẩm 
cung cấp cho con người mà còn là nguồn 

nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế 
biến. Sản xuất và chế biến điều đã tạo 

công ăn việc làm cho nhiều lao động là 
đồng bào dân tộc ở tỉnh Bình Thuận. 

 

Theo đó, tỉnh chủ trương sẽ trồng tái 

canh và cải tạo giống 12.500 ha điều, qua 
đó nâng cao năng suất, chất lượng, bảo 
đảm yêu cầu xuất khẩu hạt điều. Tỉnh 

cũng triển khai hỗ trợ từ 50% - 80% giá 
cây giống cho đồng bào, đặc biệt là đồng 

bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở các xã 
miền núi khó khăn; hỗ trợ giống, vật tư, 
phân bón và kinh phí chuyển giao ứng 

dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất…  

Để phát triển cây điều theo hướng 

bền vững, Bình Thuận đề nghị Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ 
đạo nghiên cứu, chọn tạo các giống điều 

mới năng suất, chất lượng cung cấp cho 
người trồng điều; hỗ trợ các cơ sở chế 

biến thay đổi công nghệ để nâng cao chất 
lượng hạt điều…  

Phát triển cao su phù hợp định 

hướng cơ cấu nông nghiệp  

Cao su cũng được xác định là một 

trong những cây trồng chủ lực của tỉnh 
Bình Thuận, do vậy cần có chính sách cụ 
thể, phù hợp để khai thác có hiệu quả quỹ 

đất có khả năng phát triển cây cao su. 
Phát triển cây cao su phải phù hợp với 

định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
của tỉnh và ngành cao su cả nước;  



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 12 năm 2016  - 31 - 

Thư viện tỉnh Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

theo hướng sản xuất hàng hóa, quy 

mô lớn gắn với tổ chức lại chế biến mủ 
cao su; chú trọng phát triển bền vững, 

năng suất, chất lượng và hiệu quả cao cả 
về kinh tế, xã hội và môi trường. Phát triển 
cao su theo hướng đa dạng về quy mô, 

gắn kết chặt chẽ giữa cao su đại điền với 
cao su tiểu điền; chú ý hình thức liên 

doanh, liên kết và các hình thức phù hợp 
khác.  

Dự tính, quy hoạch diện tích cây cao 

su trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là 
45.850 ha. Trong đó, huyện Tánh Linh 

23.961 ha, Đức Linh 13.732 ha, Hàm Tân 
3.712 ha, Hàm Thuận Bắc 2.492 ha, Hàm 
Thuận Nam 1.082 ha, La Gi 871 ha. Quy 

hoạch quỹ đất dự phòng phát triển cây 
cao su 9.887 ha đất rừng tự nhiên sản 

xuất nghèo kiệt thích hợp trồng cao su.  

Trên cơ sở quy hoạch phát triển cây 
cao su đã được phê duyệt, xác định rõ vị 

trí, diện tích trồng cao su trên từng địa 
bàn cụ thể, công bố công khai quy hoạch 
để có cơ sở làm tốt công tác quản lý và 

triển khai thực hiện đúng quy hoạch. Đặc 
biệt quan tâm 3 vấn đề: Đẩy mạnh ứng 

dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong 
các khâu sản xuất, phát triển cây cao su; 
khuyến khích đầu tư đẩy mạnh chế biến 

mủ cao su với quy mô lớn, công nghệ 

hiện đại, thân thiện với môi trường; tích 
cực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương 

mại, chú ý tìm kiếm thị trường mới.  

Trên cơ sở quy hoạch, trước mắt ưu 
tiên tập trung đầu tư thâm canh, tăng 

năng suất chất lượng diện tích cao su 
hiện có. Diện tích quy hoạch phát triển 

mới cần có lộ trình triển khai cụ thể, phù 
hợp, chặt chẽ trên cơ sở bám sát nhu cầu 
thị trường và định hướng của ngành cao 

su cả nước  

. Coi trọng các hình thức liên doanh, 

liên kết; đẩy mạnh và không ngừng nâng 
cao hiệu quả mô hình liên kết 4 nhà: nhà 
nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà 

doanh nghiệp. Có kế hoạch chỉ đạo phát 
triển cây cao su ở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, đồng thời có giải pháp cụ thể 
triển khai các loại cây trồng thay thế cao 
su trên diện tích đưa ra khỏi quy hoạch. 

Đối với rừng nghèo kiệt được đưa vào 
quỹ đất dự phòng phát triển cao su phải 
có kế hoạch triển khai cụ thể, chặt chẽ, 

không để xảy ra lợi dụng để phá rừng.  

Nhóm PVMĐ // 

http://giadinhphapluat.vn.- 2016  
(ngày 01 tháng 12) 

__________________________________ 

12 NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ CÓ CHỈ ĐẪN ĐỊA LÝ 
THANH LONG BÌNH THUẬN  

ến nay, 12 nước và vùng lãnh thổ 
đã đồng ý bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

thanh long Bình Thuận dưới hình 
thức nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu 
tập thể như: Hoa Kỳ, Anh, Hà Lan, Đức, 
Nhật Bản...  

Ngày 13/12, Cục sở hữu trí tuệ Việt 
Nam, Dự án Hỗ trợ chính sách Thương 

mại và Đầu tư của châu Âu phối hợp với 
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận 
tổ chức tọa đàm “Đánh giá tiến độ triển 
khai Kế hoạch kiểm soát chất lượng, xác 
định những khó khăn và hướng ưu tiên 

phát triển chỉ dẫn địa lý thanh long Bình 
Thuận trong tương lai”. 

Các đại biểu đã tập trung trao đổi 
một số vấn đề liên quan đến chỉ dẫn địa 
lý thanh long Bình Thuận như: Tình 
trạng xây dựng và quản lý; những khó 
khăn trong việc phát triển bền vững chỉ 
dẫn địa lý thanh long… 

Ông Văn Công Thới, Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ Bình Thuận cho 
biết: Trong những năm qua, xác định chỉ 
dẫn địa lý được bảo hộ có vai trò và ý 
nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển 
sản phẩm đặc sản của địa phương, Bình 

Đ 
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Thuận thường xuyên tuyên truyền, 
hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân 

nâng cao nhận thức về quyền sở hữu 
đối với tài sản trí tuệ của cộng đồng; 
giúp các thành viên, các doanh nghiệp 
được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 
hiểu rõ chỉ dẫn địa lý nhằm phục vụ cho 
lợi ích doanh nghiệp, nhà sản xuất, góp 

phần giữ vững uy tín sản phẩm truyền 
thống của tỉnh. 

 

Xác định chỉ dẫn địa lý được bảo hộ có vai 
trò và ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát 
triển sản phẩm đặc sản của địa phương.  

Toàn tỉnh hiện có 85 tổ chức, cá 

nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn 
địa lý thanh long Bình Thuận với diện 
tích vườn trồng là hơn 2.300 ha. Đến 
nay, 12 nước và vùng lãnh thổ đã đồng 
ý bảo hộ chỉ dẫn địa lý dưới hình thức 
nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập 

thể như: Hoa Kỳ, Anh, Hà Lan, Đức, 
Nhật Bản…Hiệp hội thanh long Bình 
Thuận hỗ trợ kinh phí cho 6 doanh 
nghiệp dán 40 triệu tem chỉ dẫn địa lý 
Bình Thuận lên trái thanh long khi lưu 
thông trên thị trường trong và ngoài 

nước. 

Tuy nhiên hiện nay nhận thức về 
sở hữu trí tuệ, đặc biệt là chỉ dẫn địa lý 
của người sản xuất, kinh doanh thanh 
long còn nhiều hạn chế. Các đại biểu tại 
buổi tọa đàm cũng cho rằng, số lượng 

các tổ chức được cấp quyền sử dụng 
chỉ dẫn địa lý còn quá ít so với các tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
thanh long trên địa bàn tỉnh. 

Theo Hiệp hội thanh long Bình 
Thuận, hiện có rất ít doanh nghiệp xuất 

khẩu hoặc tiêu thụ nội địa với quy mô 
lớn, phân phối hàng hóa trực tiếp đến 

người bán lẻ mà không qua trung gian. 
Phần đông doanh nghiệp đều không có 
khả năng xuất khẩu trực tiếp mà phải 
bán cho nhà nhập khẩu ngay trong nước 
hoặc biên giới. Các nhà nhập khẩu 
nước ngoài sau khi thu mua đã thay đổi 

bao bì để mang thương hiệu của nhà 
nhập khẩu. Vì vậy thanh long mang chỉ 
dẫn địa lý Bình Thuận chưa được quảng 
bá nhiều trên thị trường. 

Để đảm bảo cho chỉ dẫn địa lý 
thanh long Bình Thuận phát triển trong 

tương lai, phục vụ phát triển kinh tế- xã 
hội, bảo tồn và phát huy giá trị ngành 
nghề truyền thống của địa phương, các 
đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp như: 
Hoạt động nâng cao nhận thức về chỉ 
dẫn địa lý cần được thiết kế phù hợp và 

hướng tới từng nhóm đối tượng cụ thể 
là nhà sản xuất, thương nhân hay doanh 
nghiệp xuất khẩu. Đối với hoạt động tiếp 
thị và phát triển chỉ dẫn địa lý, các ý kiến 
cho rằng cần xây dựng chiến lược 
thương mại hóa chỉ dẫn địa lý ở thị 

trường trong nước và các thị trường 
tiềm năng. Chiến lược này cần phải 
được dự báo theo các kênh thương mại 
chính thức và ổn định để thương mại 
hóa sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. 

Ngoài ra, Bình Thuận cần xây dựng 

chuỗi giá trị sản xuất thanh long. Các cơ 
quan quản lý tại địa phương cần đảm 
bảo rằng chỉ các sản phẩm mang chỉ 
dẫn địa lý được chứng nhận mới được 
gắn dấu hiệu chỉ dẫn địa lý và đưa ra thị 
trường; đồng thời có trách nhiệm giám 

sát toàn bộ sản phẩm khi đưa ra thị 
trường là sản phẩm đã được xác 
nhận… 
Bình Thuận hiện có 26.500 ha thanh 
long với sản lượng 500.000 tấn/năm. 
Hiện nay, 80% thanh long Bình Thuận 

được xuất khẩu, trong đó thị trường 
Trung Quốc chiếm 80% còn lại là các 
nước Mỹ, Hà Lan, Hàn Quốc… 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2016 
(ngày 13 tháng 12)
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VỀ THĂM DỤC THANH LẠI NHỚ ĐẾN NGƯỜI 

hông nổi tiếng về cảnh đẹp, hay có 

nhiều thứ để vui chơi giải trí như 
những nơi khác, đến nơi đây, 
người ta sẽ được sống lại với 

những mẩu chuyện, những kỉ niệm của 
một vị lãnh tụ tài ba.  

Trong bất cứ hành trình du lịch Phan 
Thiết nào cũng thế, du khách luôn chờ đợi 
những khoảnh khắc đến thăm Khu di tích 

Trường Dục Thanh Phan Thiết. Chứa 
đựng những giá trị nhất định tồn tại theo 

dòng lịch sử của đất nước, điểm đến này 
không chỉ là nơi tham quan bình thường 
mà còn là nơi thể hiện những điều quý giá 

bất thành văn, thể hiện ở những hiện vật 
và quang cảnh, lưu giữ hồi ức quá khứ 

đáng trân trọng ở miền đất Phan Thiết 
Bình Thuận này. 

Trường Dục Thanh không chỉ đơn 

giản là một trường học mang lại chữ 
nghĩa cho bao học sinh, nơi đây còn được 

xem như cái nôi về tinh thần hiếu học và 
tình yêu quê hương đất nước rất sâu sắc 
của người dân Bình Thuận. Trường được 

dựng nên năm 1907 để hưởng ứng phong 
trào Duy Tân do những bậc hiền tài khởi 

xướng.  

Những bậc hiền tài ấy là cụ Phan 
Chu Trinh, là Trần Quý Cáp, là Huỳnh 

Thúc Kháng – những con người được lịch 
sử ghi lại với tấm lòng yêu nước, yêu quê 

hương, yêu đồng bào rất mãnh liệt. Điều 
đáng quý được ghi nhận ở đây không chỉ 
có lòng ái quốc ẩn chứa, mà phương 

pháp giáo dục lẫn nội dung giảng dạy nơi 
trường học này được cho là tiến bộ nhất 

Bình Thuận một thời.  

Quan trọng hơn cả là Trường Dục 
Thanh đã từng lưu dấu của thầy giáo 

Nguyễn Tất Thành giản dị, trước khi 
Người trở thành một trong những bậc vĩ 

nhân đánh kính của thế giới. Sau năm 

1975, Trường Dục Thanh được phục 

dựng lại với gian nhà lớn cùng bàn ghế gỗ 
ngăn nắp, Nhà Ngư từng là nơi nội trú của 
học sinh, Ngọa Du từng là nơi ngâm thơ 

bình văn, bàn luận công việc của các thầy 
giáo,.. và được giữ gìn duy trì ở tình trạng 

tốt nhất cho đến hiện tại. 

 

Trường Dục Thanh – nơi lưu giữ những kỉ niệm 
của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất 

Thành. 

Trường Dục Thanh, nơi cách đây 
hơn 100 năm, Bác Hồ đã dừng chân dạy 

học, mở đầu sự nghiệp trồng người, nay 
đã trở thành Di tích lịch sử - văn hóa cấp 

quốc gia. Là niềm tự hào không chỉ của 
nhân dân Bình Thuận nói riêng mà của cả 
nước nói chung. Trường Dục Thanh là 

một điểm đến hết sức ý nghĩa đối với các 
thế hệ hôm nay và mai sau. Trường được 
xây dựng năm 1907 trong khu đất nhà tự 

(nay thuộc địa bàn phường Ðức Nghĩa, 
TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) của anh 

em cụ Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn Quý 
Anh, là con của nhà thơ, nhà văn yêu 
nước Nguyễn Thông (1827 - 1884).  

Trường dạy chữ Quốc ngữ là chính, 
bên cạnh đó, trường dạy thêm Hán văn, 

Pháp văn. Trường mang tên Dục Thanh 
với ý nghĩa giáo dục thanh niên lòng yêu 
nước, hưởng ứng truyền bá tư tưởng của 

Phong trào Duy Tân. Đây là trường tư 
thục được cho là có nội dung giảng dạy 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

K 
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vào loại tiến bộ nhất ở miền Trung lúc bấy 

giờ.  

Tháng 9-1910, được sự giới thiệu 

của cụ Trương Gia Mô (bạn cũ của cụ 
Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc), người thanh 
niên Nguyễn Tất Thành đến Phan Thiết và 

dạy học ở Trường Dục Thanh. Tham gia 
giảng dạy trong trường có bảy thầy giáo, 

trẻ nhất là thầy giáo Nguyễn Tất Thành. 
Thầy giáo Nguyễn Tất Thành có phương 
pháp giảng dạy rất mới, rất tiến bộ.  

Thầy truyền đạt cho học sinh không 
chỉ kiến thức mà còn khơi dậy lòng yêu 

quê hương đất nước, yêu thương con 
người. Tháng 2/1911, thầy giáo Nguyễn 
Tất Thành rời Trường Dục Thanh vào Sài 

Gòn. Rồi sau đó, ngày 5/6/1911, từ Bến 
Nhà Rồng, Người đã lên tàu ra đi tìm 

đường cứu nước.  

Trải qua nhiều biến cố của lịch sử, 
đến năm 1978 - 1980 Trường Dục Thanh 

đã được phục chế, tôn tạo như lúc thầy 
Thành dạy học. Những hiện vật gốc được 
lưu giữ, những Di tích trong quần thể Khu 

Di tích Dục Thanh đều gắn với những kỷ 
niệm sâu sắc về thời gian Người dạy học 

tại đây.  

Bên cạnh Khu Di tích Dục Thanh, 
được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa 

cấp Quốc gia năm 1986, là Bảo tàng Hồ 
Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận. Khu 

Bảo tàng hiện trưng bày nhiều tài liệu, 
hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự 
nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh kính yêu. Đến với Khu Di tích 
Dục Thanh, hầu như tất cả đều giống 

nhau ở tâm trạng bồi hồi cảm xúc và nỗi 
niềm khôn nguôi nhớ Bác. Mỗi người như 
đang được nghe thầy giáo Nguyễn Tất 

Thành truyền đạt những bài giảng về tình 
yêu quê hương đất nước, yêu thương con 

người, về trách nhiệm đối với non sông.  

Được nghe, được nhìn thấy, được 
giới thiệu về những di tích, những hiện vật 

cùng những sinh hoạt đời thường, chúng 
ta hiểu thêm về phong cách sống giản dị, 

hòa mình với quần chúng nhân dân, yêu 
lao động, yêu thương chăm sóc học sinh 

của thầy giáo Nguyễn Tất Thành. Mỗi 

ngày, sổ cảm tưởng tại Khu Di tích Dục 
Thanh lại dày thêm những cảm xúc, niềm 

tự hào vì có Bác. Cùng Đoàn cán bộ, giáo 
viên Trường Trung cấp Sư phạm mẫu 
giáo nhà trẻ Hà Nội đến thăm Trường Dục 

Thanh, cô giáo Nguyễn Thanh Thao viết: 
"Dù Bác đã đi xa, nhưng với chúng con, 

Bác mãi mãi gần gũi, thân thiết. Chúng 
con thêm vững tin và tự hào vì luôn có 
Bác".  

Qua hơn 30 năm hoạt động, Khu Di 
tích Dục Thanh đã đón hơn 4 triệu lượt 

khách trong và ngoài nước đến tham 
quan, nghiên cứu, học tập. Bên cạnh đó, 
Khu Di tích còn là nơi tổ chức các buổi 

sinh hoạt truyền thống nhân Ngày Nhà 
giáo Việt Nam, lễ dâng hương, dâng hoa, 

lễ báo công, lễ kết nạp Đảng, kết nạp 
Đoàn, kết nạp Đội, lễ tuyên dương khen 
thưởng...  

Những hoạt động được tổ chức tại 
đây đều rất ý nghĩa và mang lại hiệu quả 
xã hội thiết thực. Về Trường Dục Thanh 

trong những ngày tháng năm lịch sử này, 
chúng ta như vẫn thấy hình ảnh người 

thầy giáo có dáng người thanh thanh, tóc 
hớt ngắn, vầng trán cao, nét mặt tươi 
cười, đôi mắt long lanh, thầy đang dạy 

chúng ta bài học về tình yêu quê hương 
đất nước, yêu thương con người... Thầy 

giáo Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Hồ Chí 
Minh mãi mãi ở trong tim của mỗi người 
dân Việt Nam.  

Khu di tích Trường Dục Thanh Phan 
Thiết không chỉ là tài sản tinh thần của 

người Bình Thuận, mà còn có ý nghĩa lớn 
lao đối với các thế hệ trẻ về tình yêu quê 
hương lẫn tầm quan trọng của con đường 

học hành. Đến đây, dường như ai cũng 
cảm nghiệm được rằng, sự hình thành 

nhân cách và lòng ái quốc của mỗi người 
không chỉ tự thân mà có, điều đó còn 
được hun đúc bằng tinh thần học cùng với 

con đường giáo dục tiên tiến phù hợp.  

Bảo Phương // 

http://giadinhphapluat.vn.- 2016  
(ngày 17 tháng 12)
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SỨC LAN TỎA CỦA SEQAP TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 

VÙNG KHÓ BÌNH THUẬN 

au 6 năm thực hiện Chương trình 
đảm bảo chất lượng giáo dục 

trường học (SEQAP), giáo dục tiểu 
học tại Bình Thuận đã có bước chuyển 

biến rõ nét: HS đi học chuyên cần hơn, 
các phẩm chất, kỹ năng của HS đã được 
nâng lên, chất lượng giáo dục được nâng 

cao, đồng thời tạo sự bình đẳng trong thụ 
hưởng giáo dục. 

 

Tạo cơ hội học tập bình đẳng cho 
HS 

Chương trình đảm bảo chất lượng 

giáo dục trường học (SEQAP) được thực 
hiện tại Bình Thuận từ năm học 2010 - 

2011 với mục tiêu cải thiện chất lượng 
giáo dục trường học qua việc xây dựng 
mô hình dạy học cả ngày, góp phần nâng 

cao chất lượng giáo dục, tạo cơ hội học 
tập bình đẳng cho các nhóm đối tượng 

HS. 

Bà Nguyễn Thị Toàn Thắng - Phó 
Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận - nhận 

định: Một trong những mặt hiệu quả mà 
SEQAP đem lại là góp phần giảm sự 

chênh lệch phát triển giáo dục và đào tạo 
ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó khăn.  

Giai đoạn 2010 - 2016, tỉnh Bình 
Thuận đã huy động hơn 70 tỷ đồng đầu tư 

xây dựng, đầu tư bổ sung hơn 170 công 
trình trường, lớp. Với sự hỗ trợ của 
SEQAP, hằng năm, khoảng 7.500 HS 

nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và HS dân 
tộc thiểu số được hỗ trợ bữa ăn trưa. 

Nhờ SEQAP, HS dân tộc mới được 
biết đến hình thức học bán trú, học 2 

buổi/ngày. Các em được ở lại trường ăn 
trưa, nghỉ ngơi và ôn tập bài vở cho buổi 
chiều giống như HS ở vùng thành thị. Mặc 

dù mỗi tuần chỉ có 2 bữa ăn trưa tại 
trường, nhưng với các em đó là cơ hội để 

trang bị những kỹ năng sống tập thể. Lần 
đầu tiên được ăn chung với các bạn, tập 
làm quen với những sinh hoạt tập thể như 

vệ sinh tay chân trước khi ăn, những HS 
dân tộc các trường Tiểu học La Ngâu, La 

Dạ, Hàm Cần… giờ đã quen với nếp sinh 
hoạt mới. Nhiều em biết chuyện trò, vui 
đùa với các bạn cùng lớp, biết tự phục vụ 

cho bản thân. 

Hơn thế, các em biết sắp xếp thời 

gian nghỉ ngơi và ôn tập tại lớp. HS được 
vui chơi cá nhân, theo nhóm, đọc sách; 
xem phim thiếu nhi trong khoảng 30 phút 

sau khi ăn rồi ngủ trưa. Phấn khởi nhất là 
phụ huynh không phải đón đưa con mỗi 

buổi, yên tâm giao cho nhà trường đến 
chiều mới đón về. Nhờ có dự án SEQAP, 
tỷ lệ HS dân tộc thiểu số đến trường luôn 

đạt 100%, tỷ lệ bỏ học khá ít. 

Sự lan tỏa, ảnh hưởng của các 

trường SEQAP 

Trường Tiểu học Hàm Trí 2 nằm trên 
địa bàn một xã miền núi, có điều kiện KT -

XH khó khăn của huyện Hàm Thuận Bắc, 
HS ở đây chủ yếu là con em của đồng 

bào dân tộc. 

Thầy Đỗ Trung Nguyên - Hiệu 
trưởng Trường Tiểu học Hàm Trí 2 cho 

biết: Qua 6 năm thực hiện Chương trình 
SEQAP, Trường Tiểu học Hàm Trí 2 đã tổ 

chức thực hiện hiệu quả dạy học 2 
buổi/ngày. Từ khi thực hiện Chương trình 
SEQAP đến nay, chất lượng học tập của 

HS đã dần được nâng lên. Không chỉ các 
em có ý thức hơn trong học tập mà gia 

đình các em cũng tích cực hỗ trợ, tạo điều 

S 
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kiện cho con em mình tham gia chương 

trình. Từ đó, góp phần đưa chất lượng 
giáo dục của trường ngày càng nâng lên. 

Trong các năm học qua, nhà trường đều 
có HS đạt giải qua các kỳ thi cấp huyện, 
cấp tỉnh. 

Thầy Nguyên chia sẻ: Hàm Trí là 
một xã miền núi có điều kiện KT - XH khó 

khăn, việc đầu tư chăm lo học hành còn 
hạn chế. Một bộ phận HS phải thực hiện 
đồng thời hai nhiệm vụ vừa học, vừa làm, 

tức là học 1 buổi, buổi còn lại về phụ giúp 
gia đình như chăn bò, trông em, nấu cơm, 

hái củi. Qua thời gian thực hiện dạy học 
cả ngày, các em HS ham thích khi ở lại 
trường, được vui chơi ngủ nghỉ, được ăn 

cơm tập thể, không phải đi về giữa trưa 
nắng, tinh thần thoải mái, học tập hứng 

thú hơn. Phụ huynh cũng yên tâm hơn, 
đăng kí cho các em ở lại nhiều hơn. 

Sau những năm thực hiện SEQAP, 

nhiều phụ huynh không thuộc diện hỗ trợ 
của chương trình nhưng thấy có ý nghĩa 
thiết thực đã tự nguyện đóng tiền, yên tâm 

cho con ăn cơm trưa và nghỉ ngơi tại 
trường. Ngoài các HS được hỗ trợ tiền ăn 

từ Chương trình SEQAP, còn có nhiều em 
khác tự nguyện tham gia. Chất lượng giáo 
dục của nhà trường cũng vì thế tăng lên 

đáng kể. HS đi học chuyên cần hơn, tỉ lệ 
bỏ học giảm, nhiều em đã đạt danh hiệu 

HS khá, giỏi. Trường đã được công nhận 
đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm 2014. 

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Bình Thuận 

cho hay: Trong 50 trường tham gia 
SEQAP, có 9 trường được công nhận đạt 

chuẩn quốc gia mức độ 1. Các trường còn 
lại đã nâng cao được vị thế, tạo được 
niềm tin trong cha mẹ học sinh, cộng đồng 

và chính quyền địa phương. Thành tựu 
nổi bật nhất chính là mô hình dạy học cả 

ngày (FDS) đã được triển khai có hiệu 
quả ở các địa bàn khó khăn, miền núi, 
vùng cao, vùng có đông HS DTTS. Đã có 

22/50 trường có từ 10 HS dân tộc thiểu số 
trở lên tham gia SEQAP, là điểm sáng cần 

phải phát huy, lan tỏa trong thời gian tới. 

Nhiều trường vùng dân tộc thiểu số 
trước đây phải chật vật mới duy trì được 

học nửa ngày thì nay đã được học cả 
ngày, tỉ lệ chuyên cần khá cao, có trường 

đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, điều mà 
cách đây hơn 10 năm không thể nào hình 
dung có được kết quả này. 

Sau 6 năm thực hiện Chương trình 
SEQAP, chất lượng giáo dục bậc tiểu học 
ở Bình Thuận đã được nâng lên rõ rệt. Tỷ 

lệ HS yếu ở cả ba nội dung đánh giá 
(tiếng Việt, Toán và xếp loại giáo dục) 

giảm mạnh, 100% HS lớp 5 hoàn thành 
chương trình tiểu học, gần 15.000 HS 
được học chương trình dạy học cả ngày. 

P.V // http://giaoducthoidai.vn.- 2016 
(ngày 27 tháng 12)

__________________________________ 

NGÔI TRƯỜNG 40 TUỔI CÓ NGUY CƠ DỠ BỎ  

uyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) 
có chủ trương bàn giao mặt bằng 

Trường THPT Đức Linh cho một 
doanh nghiệp kinh doanh, dồn học sinh về 
cơ sở nhỏ hơn, không có sân chơi  

Nhiều ngày nay, thầy cô giáo, cựu 
học sinh (HS) Trường THPT Đức Linh (thị 

trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 
Thuận) và người dân địa phương lo lắng 
trước thông tin ngôi trường sẽ bị dỡ bỏ để 

bán mặt bằng cho một doanh nghiệp 
(DN). 

Chuẩn bị 40 năm thành lập, nghe 
tin dữ 

Ngày 2-12, chúng tôi tìm đến Trường 
THPT Đức Linh. Tiền thân của ngôi 
trường 40 tuổi này là Trường Trung học 

Vừa học Vừa làm của 2 huyện Đức Linh 
và Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận). Đến năm 

1985, trường tách thành trường công lập 
và lấy tên là Trường THPT Đức Linh. Năm 
2015, Trường THPT Đức Linh đón nhận 

danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia. 
Hiện nay, Trường THPT Đức Linh có gần 

H 
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1.200 HS chia đều các khối từ lớp 10 đến 

lớp 12. Tổng diện tích trường rộng hơn 6 
ha. Trong đó, gần một nửa là khuôn viên 

trường học và sinh hoạt thể dục thể thao. 
Hơn nửa diện tích còn lại được nhà 
trường dùng trồng cây nông nghiệp để 

tăng gia sản xuất. 

Theo đơn phản ánh của người dân, 

huyện Đức Linh đang bàn kế hoạch bàn 
giao mặt bằng trường cho một DN kinh 
doanh, dồn HS về cơ sở nhỏ hơn, không 

có sân chơi. Trước thông tin này, giáo 
viên, cựu HS và người dân địa phương đã 

kịch liệt phản đối, gửi nhiều tâm thư lên 
các cấp chính quyền. 

Một giáo viên dạy lâu năm ở trường 

cho biết ngôi trường này gắn bó với nhiều 
thế hệ, đã đào tạo ra nhiều nhân tài phục 

vụ đất nước. 40 năm hoạt động, giá trị tinh 
thần vô cùng lớn, vậy mà khi các thầy cô 
và cựu HS của trường đang lên kế hoạch 

kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển 
trường thì nhận được tin sắp dỡ bỏ. 

Theo các giáo viên, một môi trường 

sư phạm cần thoáng đãng, rợp mát bóng 
cây và Trường THPT Đức Linh hội đủ các 

điều kiện đó. Ngoài khu vực chính lúc nào 
cũng xanh mát bóng cây, phía sau có khu 
đất thuận tiện cho các hoạt động thể thao, 

ngoại khóa cũng như tổ chức liên hoan 
cắm trại cho HS vào các dịp lễ lớn trong 

năm học. 

 

Nhiều thầy cô, cựu học sinh lo lắng trước nguy 
cơ Trường THPT Đức Linh bị dỡ bỏ 

Mới chỉ là chủ trương 

Được biết, trong năm 2016, UBND 
huyện Đức Linh có văn bản thu hồi diện 

tích khoảng 4 ha đất tăng gia sản xuất của 

nhà trường giao cho DN tư nhân thuộc 

Công ty May Nhà Bè (TP HCM) thi công 
xây dựng xưởng may. Trong đó, giai đoạn 

1 sẽ đưa vào hoạt động năm 2017 với 
2.000 công nhân. Dự tính sẽ lấy hết phần 
diện tích của trường còn lại để thực hiện 

giai đoạn 2 với 4.000 công nhân. 

“Vì sao huyện Đức Linh không chọn 

những vị trí khác xa khu dân cư hơn? Tôi 
và cả con tôi đều học ở ngôi trường này. 
Làm vậy đau lòng lắm” - một người dân 

sống gần trường cho hay. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn 

Văn Húy, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh, 
cho biết năm 2011, Trường THPT Đức 
Linh sáp nhập với Trường Bán công Chu 

Văn An ở cơ sở mới cách vị trí trường cũ 
khoảng 30 m và tiến hành chuyển toàn bộ 

cơ sở vật chất về đây để dạy và học. 
Tổng cộng diện tích 2 điểm trường là 6,2 
ha. 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Bình Thuận, với quy định trường đạt 
chuẩn quốc gia thì diện tích này đã dư 

hơn 1 ha. Trong số các phòng học, có 8 
phòng được đầu tư xây dựng năm 1985 

nay đã xuống cấp. Khi Công ty May Nhà 
Bè triển khai dự án giai đoạn 2 mở rộng 
sản xuất nên chủ trương của huyện đề 

xuất thu hồi thêm 2 ha để giao cho công ty 
thì gặp phải sự phản đối. 

“Đó mới chỉ là chủ trương của huyện 
Đức Linh chứ hiện diện tích đất thuộc 
khuôn viên Trường THPT Đức Linh được 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận 
quản lý, việc xin phép và thực hiện là rất 

lâu bởi còn chờ nhiều đoàn thanh tra từ 
tỉnh về chứ huyện làm sao quyết định 
được” - ông Húy nói. 

Ngôi trường như một chứng nhân 
lịch sử, đã chứng kiến bao thăng trầm 

nhưng đầy tự hào của tập thể nhà 
trường, không dễ gì gột bỏ trong tâm trí 
mỗi giáo viên, học sinh nơi đây” - một 

giáo viên nói. 

Bài và ảnh: Đình Thi  // 

http://nld.com.vn.- 2016  
(ngày 2 tháng 12) 
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BẢO TỒN VĂN HÓA MIỀN BIỂN KÊ GÀ, BÌNH THUẬN 

ê Gà, địa danh quen thuộc với 

rất nhiều du khách trong và 

ngoài nước khi đến với Bình 

Thuận. 

Kê Gà là vùng đất còn gìn giữ khá 

đậm nét văn hóa miền biển cuối dải 

đất miền Trung. Ở đây, thế hệ sau tiếp 

nối thế hệ trước đã bảo tồn những giá 

trị truyền thống tốt đẹp từ lâu đời, góp 

phần nâng cao ý thức về chủ quyền 

biển đảo, làm phong phú thêm loại 

hình du lịch biển đảo ở Bình Thuận.  

Kê Gà, địa danh quen thuộc với 

rất nhiều du khách trong và ngoài 

nước khi đến với Bình Thuận. Ngọn 

hải đăng hơn trăm tuổi đứng sừng 

sững trước biển cả tạo dấu ấn đặc biệt 

cho vùng biển phía Nam tỉnh Bình 

Thuận. Nhưng ít ai biết bên trong đất 

liền đối diện đảo Kê Gà có một làng 

chài già tuổi hơn cả ngọn hải đăng. 

Dinh vạn thờ cá Ông được xây dựng 

từ năm 1890 tồn tại cho đến ngày nay 

cho thấy văn hóa truyền thống vẫn 

được bảo tồn trên vùng biển này. 

 

Hải đăng Kê Gà được người Pháp xây 
dựng từ năm 1897 và hoàn thành năm 
1899. 

Ông Lâm Hòa Hoàng, 64 tuổi, 

ngư dân địa phương cho biết: "Trước 

kia ở đây có một cái khe, gà rừng 

xuống ở nhiều lắm. Ông bà xưa về 

khai thiên lập địa ở đây mới đặt tên là 

Khe Gà. Khe có gà gọi là Khe Gà. Sau 

này đọc lại là Kê Gà. Dinh vạn thờ cá 

Ông mấy cụ xưa đặt là Văn Phong. 

Phong nghĩa là gió. Sóng gió, bà con 

van vái đi biển bình an; nên mấy ông 

đặt là Văn Phong". 

Cụ ông Lê Văn Hào, 87 tuổi, 

nguyên vạn trưởng Vạn Văn Phong 

cho biết: "Năm 1972 chiến tranh khá 
ác liệt, vùng này mất an ninh. Bà con 

phải dời về vùng biển Tân Hải (La Gi) 

để sinh sống. Ngôi vạn cũ bị bom đạn 

phá hủy hoàn toàn. Sau Giải phóng, bà 

con trở về nơi ở cũ và tiến hành khôi 

phục lại ngôi dinh vạn như ngày 

trước". 

 

Vạn Văn Phong, làng chài Kê Gà, xã Tân 
Thành, huyện Hàm Thuận Nam. 

"Lúc về đây, bị san bằng hết rồi, 

chúng tôi mới kiếm tôn che lại vạn để 

thắp nhang. Từ từ mới đi cắt tranh, đi 

chặt cây làm dinh vạn lại bằng lá bằng 

tranh. Rồi nhờ chính quyền cho mở 

rộng ra xây cất" - cụ ông Lê Văn Hào 
cho biết thêm. 

Tập tục thờ cá Ông (tức là cá Voi) 

khá phổ biến ở vùng biển Bình Thuận 

K 
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cũng như duyên hải miền Trung. Ngư 

dân làng chài này rất tin tưởng vào sự 

linh ứng giúp đỡ của cá Ông. Nhiều 

câu chuyện ly kỳ về sự linh ứng ấy vẫn 

còn lưu truyền cho đến ngày nay. 

Trong đó, chuyện kể về hai cha con 

ông lão ngư phủ đi đánh cá, gặp sóng 

lớn, ông lão may mắn được cá Ông 

cứu giúp đưa vào bờ đá rất phổ biến. 

 

Vạn Văn Phong được lập vào năm 1890 
trước khi hải đăng Kê Gà được xây dựng.  

Trước sự linh thiêng của ngôi 

lăng vạn, năm 1924, vua Khải Định 

triều Nguyễn đã ban cho vạn Văn 

Phong sắc phong ghi nhớ công lao 

phù trợ của thần Nam Hải (cá Ông) đối 

với nhân dân trong vùng. Sắc phong 

được dân làng giữ gìn cẩn thận. Thời 

điểm chiến tranh ác liệt, các bô lão 

phải mang sắc đi gửi ở địa phương 

khác. Gần đây, sắc đã được đưa về 

bảo quản trong vạn, phát huy giá trị lớn 

lao về lịch sử và văn hóa. 

Làng chài Kê Gà hiện vẫn giữ 
phong tục mỗi năm cúng hai lễ lớn: 

Cầu ngư 20/1 Âm lịch và Giỗ Bà ngày 

16/4 Âm lịch. Qua ngày hội, người lao 

động biển có dịp gắn bó đoàn kết, chia 

sẻ kinh nghiệm làm nghề, tương thân 

tương ái trong mọi hoàn cảnh. 

Ông Diệp Minh Hùng, vạn trưởng 

vạn Văn Phong, làng chài Kê Gà cho 

biết: "Bà con ở đây theo tập tục hồi 

xưa của cha ông, cứ đến lệ thờ cúng y 

như vậy để cho con cháu bắt chước 

noi theo giữ gìn văn hóa truyền thống. 

Vạn cũng là nơi đoàn kết anh em chài 

lưới. Khi anh em nào đó bị tai nạn, thì 

mình có hội để tương thân tương trợ, 

giúp đỡ anh em". 

 

Các bô lão làng chài Kê Gà đọc lại sắc 
phong trong các dịp tế lễ. 

 

Sắc phong ghi ơn thần cá Ông phù trợ dân 
làng khi gặp hoạn nạn trên biển. 

Nhà nước đang đẩy mạnh chủ 
trương phát triển kinh tế biển, khuyến 

khích ngư dân giữ gìn chủ quyền biển 

đảo. Do vậy, cùng với nỗ lực vươn 

khơi bám biển, việc bảo tồn văn hóa 

truyền thống ở làng chài Kê Gà rất 

đáng trân trọng. Đây cũng chính là 

điểm nhấn cùng với hải đăng Kê Gà 

làm phong phú thêm loại hình du lịch 

biển đảo ở địa phương./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 

(ngày 18 tháng 12)
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CHỖ NÀO CŨNG QUY HOẠCH TREO  

KHIẾN DÂN BỨC XÚC 

uy hoạch "treo" là vấn đề gây nhức 

nhối dư luận tại Bình Thuận và 
được "mổ xẻ" nhiều tại kỳ họp thứ 

10, HĐND tỉnh đang diễn ra. 

Ngày 7/12, tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa 10 tiếp tục 

ngày làm việc thứ hai sôi nổi với phần 
chất vấn và trả lời chất vấn về nạn khai 
thác hải sản tận diệt và quy hoạch treo 

khiến người dân gặp khó khăn. 

Tình trạng tàu cá hành nghề giã cào 

bay, giã cào chậm khai thác gần bờ và 
gần đảo Phú Quý, hiện vẫn còn tái diễn, 
gây thiệt hại nghiêm trọng về nguồn lợi hải 

sản.  

Ông Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng 
do lực lượng còn mỏng, nên hạn chế 
trong việc ngăn chặn, xử lý; tới đây ngành 

sẽ tăng cường biện pháp tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức cho các chủ phương 

tiện. Tuy nhiên, các đại biểu không hài 
lòng và đề nghị lực lượng kiểm ngư cần 
mạnh tay xử lý hơn nữa mới đủ sức răn 

đe, ngăn chặn tình trạng cào vét, tận diệt 
nguồn lợi hải sản gần bờ. 

 

TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là nơi có rất 
nhiều khu dân cư bị quy hoạch treo khiến dân 
bức xúc. 

Quy hoạch "treo" cũng là vấn đề gây 
nhức nhối dư luận tại Bình Thuận. Địa 

phương nào cũng có nhiều dự án quy 

hoạch, nhưng quy hoạch xong bỏ đó 
nhiều năm liền, thậm chí kéo dài hơn 10 
năm, không thực hiện. Trong khi đó, 

người dân trong vùng quy hoạch không 
được phép sang nhượng đất đai, xây 

dựng, sửa sang nhà ở, không yên tâm 
làm ăn sinh sống. Thậm chí có nhiều nơi 
đã bỏ quy hoạch nhưng người dân vẫn 

không thể tiến hành bất kỳ hoạt động nào 
trên mảnh đất sở hữu của mình do chờ 

quy hoạch mới.  

"Không những trên địa bàn Phan 
Thiết, mà cả tỉnh, đi đâu nếu chúng ta hỏi 

dân và kể cả cán bộ, thì họ sẽ trả lời "Bình 
Thuận này đi tới nơi nào cũng quy hoạch 

cả". Đây là thực trạng gây ức chế rất lớn 
trong dân, trong cán bộ. Bản thân tôi đi 
tiếp xúc cử tri một số phường, nhất là 

phường Hưng Long, phản ánh đặc biệt 
gay gắt.", đại biểu Phạm Thật cho biết. 

Trước 8 ý kiến chất vấn thực trạng 
này, lãnh đạo của 2 sở Kế hoạch - Đầu tư 
và Tài nguyên - Môi trường đã trả lời 

chung chung, chưa rõ ràng và không nêu 
lên được giải pháp cụ thể.  

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 
yêu cầu cần tiếp tục trả lời bằng văn bản. 

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, quy hoạch 
là hoạt động cần thiết. Nhưng khi quy 

hoạch thì cần công bố rộng rãi cho dân 
biết. Nếu các dự án không khả thi cũng 
cần thu hồi ngay để đảm bảo quyền lợi 

cho dân. 

"Dự án chậm triển khai, dự án không 

triển khai do không còn khả thi, cơ quan 
có thẩm quyền thu hồi rồi, thì chính quyền 
địa phương theo dõi. Và để chính quyền 

theo dõi, thì tỉnh phải chỉ đạo vấn đề này. 
Phải tiến hành lập tức quy hoạch chi tiết, 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

Q 
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chỉnh trang lại khu vực này, trả lại khu vực 

hiện hữu để người dân vẫn có thể tiến 
hành các hoạt động khác, trong đó có 

hoạt động xây dựng, cơi nới, chỉnh trang, 
sửa sang căn nhà của mình...", Bí thư 

Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng thẳng thắn 

chỉ ra những tồn tại về quy hoạch./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 

(ngày 8 tháng 12)

__________________________________ 

BÌNH THUẬN ĐẢM BẢO HÀNG HÓA TRONG DỊP TẾT 

ịp Tết sắp đến, Sở Công thương 
Bình Thuận tăng cường quản lý thị 
trường, không để xảy ra tình trạng 

thiếu hàng hóa. 

 

Bình Thuận đảm bảo hàng hóa trong dịp Tết 
(Ảnh minh họa: KT) 

Sở Công thương Bình Thuận tích 
cực hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức phân 

phối hàng hóa đến tận tay người tiêu 
dùng; tích cực tổ chức các chuyến hàng 

lưu động phục vụ tại các địa bàn vùng 
sâu, vùng xa, các khu công nghiệp và các 
khu dân cư có lao động thu nhập trung 

bình và thấp. 

Đồng thời, Sở cũng gắn kết việc 

triển khai các hoạt động xúc tiến thương 
mại, chương trình bình ổn thị trường, đưa 
hàng Việt về nông thôn. 

Ông Ngô Minh Kính, Giám đốc Sở 
Công thương Bình Thuận cho biết: Hằng 

năm, Sở Công thương đều có tham mưu 
cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch bình 
ổn thị trường. Ngoài việc bảo đảm lượng 

hàng hóa phục vụ Tết, tỉnh cũng quan tâm 
đến việc bảo đảm lượng hàng hóa phục 

vụ cho vùng núi, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và nhất là đảo Phú Quý./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 

(ngày 19 tháng 12) 

__________________________________ 

SẠT LỞ BỜ BIỂN ĐE DỌA TRỰC TIẾP HƠN 100 
NHÀ DÂN 

ừ đầu tháng 12 đến ngày 22/12, 
sóng lớn, triều cường tại khu vực 

Bực Lở, thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cao 
từ 2 – 3 m đánh liên tục vào bờ đe dọa 

nhà dân.  

Theo báo cáo của Văn phòng Ban 

Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, đỉnh điểm 
trong hai ngày 17 và 18/12, sóng lớn đã 

làm sập, hư hỏng 10 căn nhà và đang đe 

dọa trực tiếp hơn 100 căn nhà khác trong 
khu vực. 

Ngay sau khi xảy ra gió mạnh kết 
hợp với triều cường, sóng lớn gây sạt lở 
bờ biển, UBND xã Vĩnh Tân đã tiến hành 

di dời các hộ dân bị ảnh hưởng đến khu 
vực an toàn. Một số hộ dân đang cố gắng 

gia cố tạm thời bằng bao cát, đóng cọc, 
tuy nhiên phương án này không bảo đảm 
an toàn. 

D 

T 
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Tình hình xâm thực gây sạt lở bờ 

biển tại khu vực Bực Lở (phía Đông của 
Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân), thôn Vĩnh 

Hưng, xã Vĩnh Tân lặp lại nhiều lần trong 
nhiều năm qua sau khi kè Cảng Vĩnh Tân 
được xây dựng, với mức độ ảnh hưởng 

ngày càng nghiêm trọng.  

Mặc dù nhiều hộ đã chủ động phòng 

ngừa thực hiện gia cố tạm thời bằng ống 
bi bê tông nhưng sóng lớn, triều cường 
(do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc), 

cao từ 2 - 3 m đánh liên tục vào bờ đã làm 
sạt lở nặng. Diễn biến sạt lở và phạm vi 

ảnh hưởng ngày càng phức tạp, khó 
lường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 
trong khu vực. 

Thời tiết diễn biến ngày càng phức 
tạp, bất thường, nhất là những tháng cuối 

năm 2016 và đầu năm 2017, khả năng sạt 
lở xảy ra là rất cao.  

Nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, 

tài sản, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

Bình Thuận đề nghị UBND xã Vĩnh Tân 
chủ động theo dõi tình hình thời tiết, thông 
tin kịp thời cho người dân trong khu vực 

để chủ động ứng phó, xử lý tình huống 
xấu có thể xảy ra. 

Đồng thời đề nghị huyện Tuy Phong 
kiểm tra, đề xuất phương án xử lý tạm 
thời, khắc phục tình trạng sạt lở tại khu 

vực thôn Vĩnh Hưng; huy động lực lượng 
của địa phương theo phương châm “4 tại 

chỗ” để hỗ trợ các hộ dân tại đây làm kè 
tạm, bảo vệ bờ biển, hạn chế tình trạng 
sạt lở. 

Nguyễn Thanh // 
http://baotintuc.vn.- 2016  

(ngày 23 tháng 12)

__________________________________ 

TÌM THẤY 4 MỘ LIỆT SĨ THANH NIÊN XUNG PHONG 
Ở BÌNH PHƯỚC VÀ BÌNH THUẬN 

oàn Tìm kiếm vừa tìm được 4 hài 

cốt liệt sĩ Thanh niên xung phong 
đã hy sinh trên các chiến trường ở 

hai tỉnh Bình Phước và Bình Thuận. 

Bà Vũ Thị Ngọc Liên, Chủ tịch Hội 
Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bình 

Thuận cho biết: Đoàn Tìm kiếm hài cốt liệt 
sĩ của hội vừa tìm được 4 hài cốt liệt sĩ 

Thanh niên xung phong đã hy sinh trên 
các chiến trường ở hai tỉnh Bình Phước 
và Bình Thuận. 

Tại khu vực Căn cứ Bù Na, xã Bù 
Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước, đoàn đã tìm được nơi chôn cất 2 
liệt sĩ Ung Văn Bê và Huỳnh Thị Xuân 
thuộc đơn vị Đoàn H50. Liệt sĩ Ung Văn 

Bê, sinh năm 1949, quê xã Hàm Chính, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, 

hy sinh ngày 14/7/1970. Liệt sĩ Huỳnh Thị 
Xuân, sinh năm 1946, quê xã Hàm Đức, 
cùng huyện Hàm Thuận Bắc, hy sinh ngày 

15/8/1970. Hiện hài cốt 2 liệt sĩ Ung Văn 

Bê và Huỳnh Thị Xuân đang gửi tại Phòng 
quản trang, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình 

Thuận. 

Tại Thôn 7, xã Đa Kai, huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận, đoàn tìm thấy hài 

cốt 2 liệt sĩ Nguyễn Văn Định và Lò Văn 
Sáng. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, sinh năm 

1952, quê xã Văn Quán, huyện Lập 
Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, hy sinh ngày 
27/4/1972. Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Định 

đã chuyển về quê. Liệt sĩ Lò Văn Sáng, 
quê tỉnh Cao Bằng cùng đơn vị và ngày hy 

sinh, nơi chôn cất với liệt sĩ Nguyễn Văn 
Định. Hài cốt liệt sĩ Lò Văn Sáng đang gửi 
tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Linh, chờ 

thông tin để gia đình ở Cao Bằng vào 
nhận hoặc cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ 

huyện Đức Linh./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 15 tháng 12)

Đ 
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CỨU HỘ TÀU ĐÀI LOAN GẶP NẠN NGOÀI KHƠI ĐẢO 
PHÚ QUÝ 

àu cá Đài Loan bị hết nhiên liệu 

ngoài khơi trong điều kiện thời tiết 
nguy hiểm đã được cứu hộ đưa vào 

đảo Phú Quý an toàn. 

Thông tin từ Cảng vụ Hàng hải tỉnh 
Bình Thuận cho biết: 15 giờ chiều nay 

(14/12), tàu Hoàng Phúc 16 của một 
doanh nghiệp trên đảo Phú Quý đã lai dắt 
thành công tàu cá Yong Shun Li 123456 

và toàn bộ thuyền viên trên tàu về neo 
đậu tại cảng Phú Quý. 

 

Một tàu cá Đài Loan bị sự cố hết nhiên liệu 
ngoài khơi trong điều kiện thời tiết nguy hiểm 
đã được cứu hộ đưa vào đảo Phú Quý, tỉnh 

Bình Thuận an toàn.   

Trước đó, vào chiều qua, tàu Yong 

Shun Li bị hết nhiên liệu đã phát tín hiệu 
yêu cầu trợ giúp tại vị trí có tọa độ 
09057’705 N, 109013’465 E, thuộc khu vực 

Hòn Hải, cách đảo Phú Quý khoảng 36 

hải lý về hướng Nam Đông Nam. Lúc này 

trên tàu có 9 thuyền viên đối diện với điều 
kiện thời tiết có gió lớn nguy hiểm. 

 

Tàu đã được cứu hộ và lai dắt về cảng an toàn.  

Sáng sớm nay, Cảng vụ Hàng hải 

Bình Thuận đã phối hợp với Bộ Chỉ huy 
Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận điều 

động tàu Hoàng Phúc 16 từ đảo Phú Quý 
ra để cứu hộ tàu cá YONG SHUN LI 
123456 và các thuyền viên của Đài Loan 

(Trung Quốc).  

Chiều nay, tàu cá YONG SHUN LI 

 và tất cả 9 thuyền viên đã được đưa vào 
đảo Phú Quý./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 

(ngày 14 tháng 12)

__________________________________ 

NỮ DOANH NHÂN ĐÁNH ĐỔI GIA ĐÌNH LẤY THÀNH CÔNG 
TRÊN THƯƠNG TRƯỜNG 

ể thành công trên thương trường, 
nhiều phụ nữ phải đứng trước sự 

lựa chọn giữa một bên là gia đình, 
một bên là đam mê kinh doanh. 

Với những suy nghĩ định kiến như 
phụ nữ phải gắn với bếp núc gia đình, 
chăm sóc cho chồng con, là hậu phương 

lớn của gia đình… Nhiều phụ nữ khi khởi 

nghiệp, làm chủ doanh nghiệp đã gặp 
muôn vàn khó khăn, thậm chí phải lựa 

chọn giữa gia đình hoặc đam mê mình 
theo đuổi.  

Đánh đổi đắt giá của nữ doanh 
nhân 

T 

Đ 
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Nữ doanh nhân Lê Nguyện 

Bà Lê Nguyện, Giám đốc HTX 
Thanh long Hàm Đức, tỉnh Bình Thuận là 

chủ doanh nghiệp đầu tiên ở Bình Thuận 
ấp ủ và cho ra đời rượu vang thanh long 
có tiếng tại tỉnh này. Tuy nhiên, để có 

được thành quả như ngày hôm nay, bà Lê 
Nguyện đã phải đánh đổi bằng hạnh phúc 

gia đình của mình. 

Ly hôn với người chồng năm 2011 
với lý do ông không ủng hộ bà khởi 

nghiệp mà bắt ở nhà phục tùng cơm nước 
cho chồng con, thậm chí người chồng còn 

“cấm cửa” vợ tiếp xúc với xã hội bên 
ngoài, đập điện thoại của bà. Trong khi 
đó, tiềm ẩn trong con người phụ nữ này là 

sự bứt phá, ham muốn “ra khơi”. Khi xung 
đột ngày càng tăng và không thể cứu vãn, 

bà đã lựa chọn… thanh long. Đánh đổi 
bằng hạnh phúc gia đình, bà tự cảm thấy 
mình như một “con cá ra biển lớn”, được 

tha hồ vùng vẫy. 

Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm trí 

của nữ doanh nhân này, bà vẫn cho rằng 
phụ nữ không nên khởi nghiệp giống bà. 
“Tôi không muốn tất cả những phụ nữ 

khởi nghiệp giống như tôi, phải đánh đổi 
cả gia đình. Đó là cái giá quá đắt và tôi 

hoàn toàn không mong muốn điều đó” – 
bà Lê Nguyện nói. 

Theo nữ doanh nhân này, phụ nữ 

khởi nghiệp, làm chủ doanh nghiệp rất 
cần nhận được sự sự đồng cảm của xã 

hội, nhất là nam giới và người chồng của 
họ. Có như vậy, người phụ nữ vừa giữ 

được hạnh phúc gia đình, vừa thành công 

trong công việc. Bởi phụ nữ làm doanh 
nghiệp thường thiệt thòi hơn nam giới, họ 

vừa phải gánh vác việc gia đình, vừa lo 
cho công việc của doanh nghiệp. Cho 
nên, nếu không được sự ủng hộ, thậm chí 

hi sinh của người chồng, họ rất khó thành 
công. 

 

Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thu hút đa số 

lao động nữ (Ảnh minh họa) 

“Bản chất của phụ nữ Việt Nam là 
luôn luôn hi sinh cho gia đình, chồng con, 

làm việc tận tụy, hay lam hay làm. Do đó, 
khi các chị khởi nghiệp, bước ra thế giới 
bên ngoài rất cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ 

của xã hội, quan trọng nhất là phía nam 
giới. Người đàn ông trong gia đình phải 

chia sẻ, thấu hiểu, thông cảm về giờ giấc, 
công việc của chị em. Nhiều khi phải toàn 
tâm toàn ý với doanh nghiệp, cho nên thời 

gian dành cho công việc sẽ nhiều hơn 
chăm sóc gia đình. Những người đàn ông 

có vợ khởi nghiệp thì hãy hi sinh như 
người vợ của mình đã làm cho gia đình” – 
bà Lê Nguyện chia sẻ. 

Làm gì để bước qua “định kiến 
giới?” 

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thừa 
nhận, những định kiến tồn tại lâu đời đã 

thành trở ngại đối với phụ nữ khởi nghiệp 
và kinh doanh. Xã hội cho rằng, phụ nữ là 

“chân yếu tay mềm”, phải là “hậu phương 
lớn” của gia đình; rồi làm sao để hài hòa, 
bảo đảm giữa sự thành đạt ngoài xã hội 

và một gia đình hạnh phúc, viên mãn… 
thực sự đặt lên vai chị em gánh nặng, 

khiến họ hạn chế cơ hội kinh doanh. 

http://images.vov.vn/w600/uploaded/iu64d3kthw/2016_12_26/img_0094_flnn.jpg
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Cũng từ quan niệm đó đã làm cho 

phụ nữ thiếu động lực và môi trường để 
khuyến khích ý tưởng và thực hiện hóa ý 

tưởng kinh doanh của mình. Các chị cũng 
thiếu cơ hội để tham gia các hoạt động 
xúc tiến thương mại; khó có cơ hội được 

đào tạo hay đi giao lưu, học hỏi do nặng 
gánh gia đình, sinh con… 

Số liệu cho thấy, tại Việt Nam, doanh 
nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm gần 
26%, mỗi năm tạo việc làm cho 1,7 triệu 

lao động, trong đó trên 743.000 lao động 
nữ, đóng góp 41.000 tỷ đồng vào ngân 

sách nhà nước, từng bước khẳng định vai 
trò của mình trong phát triển kinh tế - xã 
hội. Nhiều phụ nữ được hỏi đều mong 

muốn khởi nghiệp, thế nhưng đi đến thành 
công, nữ giới gặp không ít khó khăn do 

sức khỏe, gia đình, rất áp lực về tinh thần, 
tâm lý. 

Theo các chuyên gia, phụ nữ khởi 

nghiệp phải làm việc với 400% sức lực. 
Họ thường “khởi nghiệp cô đơn”, hiếm khi 
được sự đồng hành của chồng; sử dụng 

nguồn vốn cá nhân để kinh doanh mà ít 
được tiếp cận nguồn tín dụng từ ngân 

hàng. Hiện cũng chưa có định nghĩa chính 

thức thế nào là “phụ nữ khởi nghiệp”, hay 

“doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ”; chính 
sách cho doanh nghiệp nữ chỉ được đề 

cập một cách chung chung, không có 
hướng dẫn cụ thể, điều đó khó xác định 
chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp nữ. 

Quyền lợi của phụ nữ khởi nghiệp cũng vì 
thế mà không được đảm bảo. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
cũng khẳng định, bản thân người phụ nữ 
hoàn thành thiên chức làm vợ, làm mẹ đã 

rất khó khăn, giờ vươn lên làm chủ doanh 
nghiệp thì chắc chắn sẽ khó khăn gấp bội 

phần. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, 
phụ nữ làm chủ doanh nghiệp có ý thức 
trách nhiệm rất cao, tỷ lệ doanh nghiệp 

gây thất thoát rất thấp, đóng bảo hiểm xã 
hội bao giờ cũng cao hơn các doanh 

nghiệp do đàn ông làm chủ. 

Đặc biệt, doanh nghiệp do phụ nữ 
làm chủ thu hút đa số lao động nữ, điều 

đó không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với 
sự phát triển kinh tế của Việt Nam, mà 
còn quyết định đến vấn đề bình đẳng giới 

thực chất./.  

Lại Thìn // http://vov.vn.- 2016 

(ngày 27 tháng 12)

__________________________________ 

CÔ BÉ TRỒNG THANH LONG ĐĂNG QUANG HOA KHÔI 

MIỀN TRUNG 

uả là bất ngờ khi biết con bé Trang 

ốm yếu ngày nào giờ đã là nhan 
sắc của cả vùng miền. 

Trưa 30-12, tôi nhận được điện thoại 

của ông Đoàn Văn Dũng (53 tuổi) ở thôn 
6, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc 

(Bình Thuận), một nông dân quen đã khá 
lâu. 

Đầu dây bên kia, ông Dũng vừa cười 

vừa thông báo đứa con gái áp út của 
mình đã đăng quang Hoa khôi miền Trung 

2016 tại Đà Nẵng vào tối 28-12. 

Quả là bất ngờ khi biết con bé Trang 
ốm yếu ngày nào giờ đã là nhan sắc của 

cả vùng miền. Ông Dũng kể trước ngày 

thi, con gái ông - Đoàn Thị Hồng Trang 

đang là sinh viên Trường ĐH Sài Gòn gọi 
điện thoại về báo, tối 28-12 gia đình mở 
truyền hình xem trực tiếp chung kết Hoa 

khôi miền Trung 2016. Dò đài cả nửa 
tiếng đồng hồ mà không bắt được kênh 

trực tiếp, cả gia đình ông Dũng vội chạy 
sang nhà hàng xóm xem ké. 

“Hồi hộp lắm, khi thấy nó đăng 

quang tui chảy nước mắt luôn. Cả xóm ai 
cũng mừng. Tội nghiệp thí sinh nào đi thi 

cũng có ba mẹ, người thân còn bé Trang 
chỉ đi có một mình” - ông Dũng xúc động 
tâm sự. 

Q 
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Nhà trồng được gần 2.000 trụ thanh 

long, suốt ngày vợ chồng ông Dũng cắm 
mặt ngoài vườn lo canh tác để có tiền lo 

cho ba đứa con học đại học ở Sài Gòn. 
Trang là đứa ốm yếu nhất nhà nhưng học 
rất giỏi và ngày nào cũng phải đạp xe đi 

về hơn 15 cây số để đến trường. Tuy vậy 
vừa về nhà là Trang lao vào bếp nấu 

nướng, trời chuyển mưa là buông đũa ra 
vườn phụ cột búp thanh long. 

“Những lúc thu hoạch thanh long nó 

ở suốt ngày ngoài vườn, vợ chồng tui la 
mà nó vẫn cứ làm quần quật, thấy thương 

lắm” - ông Dũng cho biết. Ngoài giỏi hai 
môn toán, văn, Trang còn rất có năng 
khiếu về hội họa. Trang tâm sự do gia 

đình khó khăn và cộng với tình thương 
yêu trẻ con nên Trang thi vào ngành giáo 

viên mầm non để được học miễn phí. 
Những năm đầu vào đại học ở Sài Gòn 
ngoài tiền thuê nhà, tiền đi xe bus, tiền ăn 

Trang chỉ có hơn 1 triệu đồng để chi tiêu 
hằng tháng nhưng đều cố gắng vượt qua. 

Trang kể mấy năm liền không dám 

ăn vặt, nấu nước lọc ở phòng trọ bỏ vào 
chai mang theo uống. Sau hơn hai năm 

học, nhờ có chiều cao hơn 1,7 m và lợi 
thế thân hình khá chuẩn của mình, Trang 
đi làm mẫu ảnh áo dài, từ đó kiếm thêm 

thu nhập để xoay xở. 

Theo Trang những kiến thức mà 

Trang học được từ nhà trường như kinh 

nghiệm chăm nuôi trẻ từ trong bụng mẹ 

đến khi lớn; cách giảng viên truyền đạt ấn 
tượng nên Trang rất hứng thú. 

Trang cho biết dù đã đăng quang 
Hoa khôi, sắp tới sẽ bận rộn với vai trò là 
đại sứ thiện nguyện nhưng cô quyết học 

xong đại học để vận dụng những kiến 
thức học được vào đời sống và chia sẻ 

cho mọi người. Trang mơ ước sau khi 
hoàn thành vai trò Hoa khôi của mình, nếu 
có cơ hội Trang sẽ mở trường mầm non ở 

quê hay cạnh các khu công nghiệp có 
nhiều gia đình công nhân nghèo để con 

cái họ được đến trường học, vui chơi và 
được chăm sóc. 

Ngoài ra theo Trang, có thể sẽ học 

thêm một bằng đại học nữa theo hướng 
kinh doanh hoặc sẽ thử theo con đường 

nghệ thuật. Trang cho biết mình cần phải 
nỗ lực nhiều để có thu nhập kiếm tiền 
phụng dưỡng ba mẹ, bà ngoại và người 

cô bị bệnh và để thuận lợi cho công tác từ 
thiện sau này. 

Khi tôi hỏi với nhan sắc của mình và 

với danh hiệu vừa đăng quang, cuộc sống 
chắc chắn sẽ đảo lộn và nhiều bước 

ngoặt. Cô tân hoa khôi chỉ cười rồi trả lời 
rất nhanh và nhẹ nhàng: “Theo Trang, cái 
đẹp chỉ làm vui mắt, chính sự dịu dàng, 

thuần hậu mới làm ấm lòng người”. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 

(ngày 30 tháng 12)

__________________________________ 

HỒ TIÊU NHIỄM BỆNH CHẾT HÀNG LOẠT 

ần một tháng nay, người trồng hồ 

tiêu ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình 
Thuận, rất lo lắng khi cây tiêu chết 

hàng loạt nhưng chưa tìm được cách để 
cứu chữa. Nhiều vườn tiêu chết khô xơ 
xác, trụi gốc vì bệnh hoành hành. 

Gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn, ở 
khu rẫy Ba Lon, xã Đức Hạnh, là hộ có 

thâm niên trong việc trồng tiêu. Khoảng 1 
tháng trở lại đây gia đình ông đứng ngồi 
không yên bởi hơn 400 trụ tiêu 5 - 6 năm 

tuổi bắt đầu cho thu hoạch đang bị bệnh 

chết nhanh, chết chậm.  

Ông Tuấn có hơn 3ha với hơn 3.000 

trụ tiêu. Vài năm trước, vì tiêu được giá 
nên gia đình đầu tư mở rộng. Sau thời 
gian dài chăm sóc, đến thời kỳ thu hoạch, 

tiêu lại bị bệnh chết dần chết mòn, đến 
nay vẫn chưa kiểm soát được. Với giá tiêu 

như hiện nay, khoảng 150.000 đồng/kg, 
gia đình ông Tuấn thất thu từ 500.000 - 
600.000 đồng/trụ. Kể cả công chăm sóc, 

chi phí đầu tư và không có thu hoạch, 

G 
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năm nay mỗi trụ tiêu gia đình ông mất 

khoảng 2 triệu đồng.  

Trên địa bàn xã Đức Hạnh, nhiều hộ 

trồng tiêu cũng lâm vào tình cảnh bất lực 
khi nhìn tiêu chết úa, trơ gốc mà không 
thể cứu chữa. Nông dân cho biết, trước 

đó cây tiêu phát triển bình thường, đang 
trong giai đoạn làm chuỗi (làm hạt) thì 

nhiễm bệnh. Ban đầu là một vài cây sau 
đó lan sang các cây bên cạnh và tạo 
thành vùng bệnh. 

Ông Nguyễn Trọng Linh, Phó Chủ 
tịch Hội Nông dân xã Đức Hạnh cho biết, 

tiêu là cây trồng chủ lực của người dân 
địa phương. Trong một vài năm gần đây, 
vì giá tiêu cao, người dân trồng ồ ạt. Do 

mật độ trồng dày, thời tiết bất thường và 

kỹ thuật canh tác của người dân còn hạn 
chế, sử dụng phân bón hóa học, chất kích 

thích nhiều khiến đất chai, rễ cây không 
phát triển được bị thối, trở thành cửa ngõ 
cho nấm bệnh xâm nhập, gây hại.  

Theo thống kê, huyện Đức Linh hiện 
có 1.900ha tiêu (vượt quy hoạch hơn 

600ha). Từ đầu vụ đến nay, đã có hơn 
150ha cây tiêu bị chết do dịch bệnh, tập 
trung nhiều nhất là ở các xã Đức Hạnh, 

Trà Tân, Tân Hà. 

Hồng Hiếu // 

http://nongnghiep.vn.- 2016  
(ngày 6 tháng 12)

__________________________________ 

NHIỀU TÀU 'MA', TRỤC LỢI TIỀN CHÍNH SÁCH Ở 
BIỂN PHÚ QUÝ 

hín tàu cá của huyện đảo Phú Quý 
không hoạt động đánh bắt trên 

vùng biển xa nhưng đã gian lận để 
trục lợi lấy tiền chính sách.  

Ngày 19-12, ông Phạm Văn Nam, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã 
ký công văn gửi Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải 

quân, đề nghị chấn chỉnh việc ký xác nhận 
tàu cá hoạt động xa bờ để hưởng chính 

sách hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/TTg 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó trong tháng 10, qua phản 

ảnh của ngư dân, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
Bình Thuận đã điều tra, xác minh và phát 

hiện có chín tàu cá của huyện đảo Phú 
Quý không hoạt động đánh bắt trên vùng 
biển xa nhưng đã gửi giấy cho năm tàu cá 

khác cùng địa phương mang đến các nhà 
Lô (Quế Đường, Phú Nguyên, Tư Chính, 

Huyền Trân) để ký xác nhận, nhằm trục 
lợi lấy tiền chính sách. BĐBP Bình Thuận 
đã lập biên bản và hồ sơ vi phạm đối với 

các con tàu “ma” này. 

Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở 
NN&PTNT, ngày 23-11, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã chỉ đạo xử lý đối với 14 tàu cá vi 

phạm nêu trên (gồm chín tàu không hoạt 
động và năm tàu giúp xác nhận khống). 

  Theo UBND tỉnh Bình Thuận, sự 
việc trên cho thấy việc xác nhận của các 

nhà lô thiếu chặt chẽ và đề nghị Bộ Tư 
lệnh vùng 2 Hải quân sớm có biện pháp 
chấn chỉnh kịp thời.  

 Theo quy định, mỗi tàu cá tham gia 
hoạt động đánh bắt ngoài vùng biển xa 

được Nhà nước hỗ trợ kinh phí bốn 
chuyến biển/năm.  

 Cụ thể tàu có công suất từ 90-150 

CV mỗi chuyến biển được hỗ trợ 22 triệu 
đồng; từ 150-250 CV được hỗ trợ 30 triệu 

đồng; từ 250-400 CV được hỗ trợ 55 triệu 
đồng; từ 400-700 CV được hỗ trợ 75 triệu 
đồng và từ 700 CV trở lên được hỗ trợ 

100 triệu đồng/chuyến. 

 Được biết các trường hợp vừa bị 

BĐBP Bình Thuận phát hiện đều làm thủ 
tục xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên 
phòng cửa khẩu Phú Quý. Các con tàu 

này đều có nhật ký chuyến biển dù không 
ra khơi chỉ quanh quẩn đánh bắt gần bờ 

nhưng gửi giấy xác nhận khống sau 15 

C 
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ngày thì vào bờ nhằm hợp thức hóa, qua 

mặt cơ quan chức năng để nhận tiền. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 

(ngày 20 tháng 12)

___________________________________ 

KIẾN NGHỊ DỪNG THỦY ĐIỆN 1.270 TỈ ĐỒNG 

gày 20-12, tin từ UBND tỉnh 

Bình Thuận cho biết ông Cao 

Đức Phát, Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, 

đã có tờ trình gửi Ban Bí thư liên quan 

đến đề xuất của tỉnh Bình Thuận về 

việc không đầu tư, xây dựng thủy điện 

La Ngâu tại huyện Tánh Linh mà tập 

trung xây dựng hồ La Ngà 3 tại địa 

điểm này. 

Theo tờ trình, hồ La Ngà 3 là 

công trình thủy lợi quan trọng tạo 

nguồn nước để phát triển kinh tế phía 

Nam của Bình Thuận trong những năm 

tới. Trong khi đó, Nhà máy thủy điện 
La Ngâu là công trình thủy điện nhỏ, 

hiệu quả kinh tế thấp hơn so với xây 

dựng hồ La Ngà 3. Do đó để tránh lãng 

phí trong đầu tư, Ban Kinh tế Trung 

ương đồng ý với đề xuất của tỉnh, đề 

nghị Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT 

phối hợp với các bộ, ngành liên quan 

nghiên cứu, xem xét sớm trình Thủ 

tướng không đầu tư, xây dựng thủy 

điện La Ngâu, ưu tiên đầu tư hồ La 

Ngà 3. 

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận 

cũng đã có công văn trình Thủ tướng 

Chính phủ việc này. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, hồ 
La Ngà 3 là công trình thủy lợi chiến 

lược, tạo nguồn nước với quy mô lớn 

và duy nhất trên sông La Ngà để đảm 

bảo phát triển kinh tế-xã hội bền vững, 

lâu dài cho khu vực phía nam tỉnh và 

vùng ven biển. Ngoài việc cấp nước 

tưới cho hàng ngàn hecta đất sản xuất 

nông nghiệp trong tỉnh, hồ La Ngà 3 

còn góp phần giải quyết cấp nước cho 

hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Nhất là vùng đất canh tác khoảng 

10.000 ha của huyện Xuân Lộc (Đồng 

Nai) đang thiếu nước trầm trọng trong 

nhiều năm qua. 

Điều đáng nói hơn là 13 năm qua 

dự án thủy điện La Ngâu vẫn chưa 

triển khai các hạng mục chính… Từ 

năm 2010 đến nay dự án này gần như 

bỏ hoang. Vì vậy, UBND tỉnh Bình 

Thuận đề xuất Thủ tướng đồng giao 

cho tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần 

Thủy điện La Ngâu để xác định thực tế 

các khoản chi phí hợp lý đã đầu tư của 

dự án làm cơ sở bồi thường cho nhà 
đầu tư. Nếu Công ty La Ngâu tiếp tục 

muốn làm thủy điện thì ưu tiên giao 

cho nhà đầu tư này để triển khai thực 

hiện công trình thủy điện theo nhiệm 

vụ đã có trong dự án hồ La Ngà 3. 

Công trình hồ La Ngà 3 nằm trong 

quy hoạch thủy lợi lưu vực sông La Ngà 
có dung tích 470 triệu m3, có nhiệm vụ 
cấp nước sinh hoạt (công suất 753.350 

m3/ngày, đêm), tưới tiêu cho 66.630 ha 
và phát điện sau đập là 34 MW đã được 

Bộ NN&PTNT phê duyệt từ năm 2006. 

Nguyên nhân chậm đầu tư hồ La 
Ngà 3 là do vướng dự án thủy điện La 

Ngâu (tổng mức đầu tư 1.270 tỉ đồng) 
được Chính phủ phê duyệt từ năm 

2003. Dự án thủy điện La Ngâu nằm 
gọn trong lòng hồ La Ngà 3 và nếu xây 
dựng hồ thủy lợi này thì dự án thủy điện 

La Ngâu sẽ chìm trong hồ. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 

(ngày 22 tháng 12)

N 
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HẢI CẨU ĐÙA GIỠN VỚI NGƯỜI DÂN Ở BÌNH THUẬN 

ào những ngày không mưa, một 
chú hải cẩu lên bờ phơi nắng và rất 
thích đùa giỡn với người dân ở 

Bình Thuận. 

 

Vào những ngày không mưa, con hải cẩu lên 
bờ phơi nắng và rất thích đùa giỡn với người.  

Những ngày gần đây, tại bãi biển Đồi 
Dương, thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong, 

Bình Thuận) xuất hiện một con hải cẩu 
nặng khoảng 50 kg, thường lên bờ đùa 
giỡn với người dân địa phương. 

Theo những người dân sinh sống ở 
khu vực này, vào buổi trưa nếu trời không 

mưa, con hải cẩu trên lưng bám đầy rong 
biển này luôn lên nằm phơi mình trên cát 
và rất thích đùa giỡn với người. Nhiều 

thanh niên địa phương còn xuống tắm 
biển và bơi thi cùng con hải cẩu này. 

Đặc biệt con hải cẩu khá dễ thương, 
nếu được mọi người vỗ tay khuyến khích, 
hải cẩu thường bò đến gần hơn. Tuy 

nhiên nếu thấy xuất hiện quá đông người, 

hải cẩu lập tức trườn xuống biển. Đáng 
tiếc là theo thông tin từ người dân địa 
phương cho biết, gần đây con hải cẩu ít 

lên bờ hơn và cảnh giác với con người do 
có một người đi xem đã thiếu ý thức lấy 

cát ném vào mặt nó. 

Được biết, khoảng 3 tháng trước, 
cách thị trấn Phan Rí Cửa gần chục cây 

số, tại bãi đá Gành (thôn Hà Thủy, Xã Chí 
Công) cũng xuất hiện 2 con hải cẩu tương 

tự và cũng rất dạn người. 

Theo quan sát có thể đây là loài hải 
cẩu xám sống ở hai bán cầu bắc và nam, 

tập trung ở các vùng biển hàn đới và ôn 
đới. Do đó việc hải cẩu xuất hiện ở vùng 

biển Bình Thuận là điều nhiều người quan 
tâm và theo dự đoán có thể hải cẩu đã bị 
lạc theo dòng hải lưu. 

Đây không phải là lần đầu tiên hải 
cẩu xuất hiện ở vùng biển Việt Nam, trước 

đó ngư dân ở các tỉnh Ninh Thuận, Thừa 
Thiên-Huế, Quảng Ngãi cũng vô tình đánh 
bắt được hải cẩu. Tuy nhiên đối với các 

cá thể hải cẩu vừa xuất hiện ở Bình 
Thuận thì khá lạ do chúng quấn quýt nơi ở 

mới và rất thân thiện với con người, 
không có dấu hiệu gì cho thấy chúng sẽ 
bỏ đi. 

Lê Nghĩa // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2016 

(ngày 3 tháng 12) 

__________________________________ 

VÉ SỐ LÔ TÔ KHÔNG VI PHẠM QUY ĐỊNH  

ông ty XSKT tỉnh Bình Thuận mới 

đây đã thông báo sẽ phát hành vé 
số tự chọn, còn gọi là số “lô tô” từ 

ngày 3-1-2017.  

Theo đó, vé số tự chọn của Bình 
Thuận có 3 mệnh giá 10.000 - 20.000 - 

50.000 đồng. Kết quả trúng thưởng của 
loại vé này sẽ căn cứ vào 2 số đầu và 2 

số cuối của giải đặc biệt vé số truyền 

thống phát hành trong ngày. Ngoài ra, 

người chơi có thể “bao lô” tất cả 18 giải 
của vé số truyền thống. Số tiền trúng 

thưởng loại 2 số sẽ gấp 70 lần so với 
mệnh giá; loại 3 số trúng thưởng gấp 500 
lần và loại 4 số trúng thưởng gấp 3.200 

lần. Tuy nhiên, cơ cấu trả thưởng cho 
từng số trúng (loại 2, 3 hoặc 4 số trúng) 

phụ thuộc vào lô quy định (dạng bao lô) 

V 

C 
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nên mỗi số trúng có mức trả thưởng cụ 

thể. 

Trước đó, Công ty TNHH MTV XSKT 

tỉnh Hậu Giang và một số công ty XSKT 
khác ở ĐBSCL cũng phát hành loại hình 
vé số tự chọn như của Công ty XSKT tỉnh 

Bình Thuận nhằm đáp ứng nhu cầu đa 
dạng cho người dân, hạn chế tệ nạn đánh 

số đề và tăng nguồn thu ngân sách cho 
nhà nước. 

Trao đổi với Báo Người Lao Động, 

đại diện Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài 
chính cho biết xổ số lô tô là sản phẩm các 

công ty xổ số được phép kinh doanh. 
Theo Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 1-3-
2007 về kinh doanh xổ số, các loại hình 

xổ số doanh nghiệp được phép kinh 
doanh bao gồm xổ số truyền thống, xổ số 

tự chọn (thủ công, điện toán), xổ số biết 

kết quả ngay (xổ số cào, xổ số bóc) và 

các loại hình xổ số khác theo quy định của 
pháp luật. 

Bộ Tài chính là cơ quan thực hiện 
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh xổ số cho các công ty XSKT, công 

ty xổ số điện toán Việt Nam. Trong trường 
hợp các công ty xổ số thay đổi loại hình 

sản phẩm được phép kinh doanh thì phải 
làm thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh, ghi thêm 

sản phẩm muốn phát hành vào giấy 
chứng nhận trước khi bán sản phẩm ra thị 

trường. 

Hiện nay, loại hình xổ số lô tô khá 
phát triển ở các tỉnh phía Bắc. 

L.Trường - C.Linh - T.Hà // 
http://nld.com.vn.- 2016  

(ngày 27 tháng 12) 
__________________________________ 

GIA HẠN XUẤT KHẨU CÁT NHIỄM MẶN TẬN THU 
TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 12/10/2016, UBND tỉnh Bình 
Thuận và Liên đội Nông -lâm - 

ngư Thanh niên xung phong 
Trường Sơn gửi công văn xin ý kiến Bộ 
Xây dựng về việc gia hạn xuất khẩu cát 
nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Công trình 
nạo vét thông luồng khu neo đậu tàu 
thuyền tránh trú bão cửa biển Phan Rí” 

tại thị trấn Phan Rí Cửa và xã Hòa Phú, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (gọi 
tắt là Dự án). 

 

Ảnh minh họa. 

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có 
Công văn số 2785/BXD-VLXD ngày 

14/12/2016 trả lời như sau: 

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 
2667/BXD-VLXD ngày 12/11/2015 
hướng dẫn Liên đội Nông lâm ngư 
Thanh niên xung phong Trường Sơn 
xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ với 

khối lượng tối đa 799.416m3, trong 
khoảng thời gian từ ngày 12/11/2015 
đến ngày 30/6/2016. Tuy nhiên, trong 
thời gian qua doanh nghiệp chưa triển 
khai thực hiện được khối lượng xuất 
khẩu cát tận thu đã được hướng dẫn. 

Trên cơ sở kiến nghị của UBND 
tỉnh Bình Thuận và Liên đội Nông - lâm - 
ngư Thanh niên xung phong Trường 
Sơn đề nghị gia hạn thực hiện xuất khẩu 
cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên, để 
đảm bảo tiếp tục triển khai theo mục tiêu 

ban đầu, Bộ Xây dựng thống nhất gia 
hạn Liên đội Nông lâm ngư Thanh niên 
xung phong Trường Sơn làm thủ tục 

N 
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xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận 
thu từ Dự án trên với khối lượng tối đa 

799.416m3 (Bảy trăm chín mươi chín 
nghìn bốn trăm mười sáu mét khối) trong 
khoảng thời gian từ nay (ngày có văn 
bản trả lời) đến ngày 31/12/2016. 

Liên đội Nông lâm ngư Thanh niên 
xung phong Trường Sơn phải đăng ký 

khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo 
đúng quy định của Luật Khoáng sản 
(phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, 
công suất nạo vét, vị trí và có tọa độ nạo 
vét…), hoàn tất các thủ tục và tuân thủ 
theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Trong quá trình tiến hành thực hiện Dự 
án, phải thực hiện đúng các phương án 

nạo vét được UBND tỉnh Bình Thuận 
chấp thuận. 

Trong quá trình xuất khẩu cát 
nhiễm mặn, doanh nghiệp phải thực 
hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất 
khẩu khoáng sản tại Thông tư 
04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ 
Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng; có 
trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng và 
UBND tỉnh Bình Thuận về khối lượng và 
tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 
tháng/lần và gửi về trước ngày 25 của 
tháng báo cáo. 

Đoan Trang // 
http://www.baoxaydung.com.vn.- 

2016 (ngày 23 tháng 12) 

__________________________________ 

DỪNG HOẠT ĐỘNG TRẠM THU PHÍ GIAO THÔNG 
PHÚ HÀI, TP PHAN THIẾT 

ào lúc 12 giờ ngày 31-12-2016, 

Trạm thu phí giao thông Phú Hài, 
TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã 

chính thức dừng hoạt động sau 12 năm 
7 tháng khai thác thu phí. 

 

Trạm thu phí giao thông Phú Hài chính thức 
dừng hoạt động. 

Đầu những năm 2000, khi du lịch 

của Bình Thuận nói chung của TP Phan 
Thiết nói riêng có những bước phát triển 
vượt bậc, đặc biệt là tại khu vực Mũi Né 
- Hàm Tiến của TP Phan Thiết, thu hút 
đông đảo khách du lịch trong và ngoài 

nước đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên hệ 

thống kết cấu hạ tầng giao thông lại 
không đáp ứng được nhu cầu khi 
phương tiện giao thông ngày càng tăng, 
thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là tại 
cầu Phú Hài (cũ) thuộc địa bàn phường 
Phú Hài, TP Phan Thiết. Trước thực tế 

này, UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận 
cho Công ty cổ phần Rạng Đông đầu tư 
xây dựng cầu Phú Hài mới theo hình 
thức BOT. 

Năm 2004, cầu hoàn thành đưa 
vào sử dụng và được UBND tỉnh Bình 

Thuận đồng ý cho Công ty cổ phần 
Rạng Đông lập trạm thu phí các phương 
tiện giao thông qua cầu này, thời gian 
khai thác là 17 năm 6 tháng (từ tháng 5-
2004 đến tháng 10-2021). 

Sau 12 năm khai thác, ngày 27-4-

2016, Công ty cổ phần Rạng Đông có 
văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận xem 
xét cho dừng hoạt động thu phí tại Trạm 
thu phí giao thông Phú Hài trước hạn 
bốn năm. Ngày 28-12, UBND tỉnh Bình 

V 
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Thuận đã ra Thông báo số 380/TB-
UBND về việc giải quyết các thủ tục 

thanh lý hợp đồng BOT dự án cầu Phú 
Hài để dừng hoạt động Trạm thu phí 
giao thông Phú Hài từ 12 giờ ngày 31-
12-2016. 

Vào lúc 12 giờ hôm nay (31-12), 
Công ty cổ phần Rạng Đông đã chính 

thức dừng thu phí tại Trạm thu phí giao 
thông Phú Hài và tháo dỡ thanh chắn, 

cabin kiểm soát để các phương tiện giao 
thông lưu thông bình thường. 

Dự kiến, đến ngày 15-1-2017, sẽ 
hoàn thành tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc 
trên mặt đường, vỉa hè tại trạm thu phí 
để thi công mặt đường bê-tông nhựa tạo 
điều kiện cho phương tiện lưu thông 
được thông thoáng. 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.com.vn.- 2016 

(ngày 31 tháng 12) 

__________________________________ 

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN THAM GIA  

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 

áng 16-12, tại huyện Tuy Phong 

(Bình Thuận), Công ty Nhiệt điện 

Vĩnh Tân, thuộc Tổng Công ty 

phát điện 3 phối hợp Hội Chữ thập đỏ 

huyện Tuy Phong tổ chức hiến máu 

tình nguyện với sự tham gia đăng ký 

của 60 cán bộ, công nhân Công ty 

Nhiệt diện Vĩnh Tân. 

 

Nữ công nhân Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 
tham gia hiến máu tình nguyện. 

Đây là hoạt động hưởng ứng 

“Tuần lễ hồng EVN” lần II do Tập đoàn 

điện lực Việt Nam (EVN) phát động với 

thông điệp “Món quà ý nghĩa cho cộng 

đồng”. 

Theo số liệu của Viện Huyết học 

Truyền máu T.Ư, hiện nay trên cả 

nước, tổng lượng máu chúng ta tiếp 

nhận mới chỉ đáp ứng được hơn 60% 

nhu cầu điều trị. Vào thời điểm cuối 

năm, lượng máu dự phòng cho người 

bệnh, đặc biệt là bệnh nhi thường nằm 

trong tình trạng báo động, khan hiếm 

do dịp này lực lượng hiến máu chính là 

học sinh, sinh viên nghỉ về nhà. 

Vì vậy, tham gia hiến máu tình 

nguyện là một hoạt động ý nghĩa, chia 

sẻ tấm lòng của cán bộ công nhân viên 

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân nói riêng 

và của EVN nói chung tới cộng đồng 

và các bệnh nhân. Đồng thời qua đó 

góp phần tuyên truyền thay đổi nhận 

thức về trách nhiệm xã hội, sẻ chia với 
cộng đồng. 

Ngay trong buổi sáng, Hội chữ thập 

đỏ huyện Tuy Phong đã tiếp nhận 60 

đơn vị máu từ cán bộ, công nhân Công 

ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tham gia hiến 

máu tình nguyện, qua đó sẽ góp phần 

cứu giúp những bệnh nhân đang cần 

máu điều trị có cơ hội được sống hoặc 

kéo dài sự sống. 

Đình Châu // 

http://www.nhandan.com.vn.- 2016 

(ngày 16 tháng 12)

S 
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ĐỒN BP TÂN THẮNG PHÁ NHỔ, TIÊU HỦY CÂY CẦN SA 

TRỒNG TRONG NHÀ DÂN 

gày 6-12, Đồn BP Tân Thắng, 

BĐBP Bình Thuận phối hợp với 

lực lượng chức năng huyện 

Hàm Tân đã kiểm tra và phát 

hiện một hộ dân trồng trái phép cây 

cần sa trong khu đất của gia đình. 

 

Cây cần sa đã trưởng thành được ông Nhu 
trồng bên cạnh căn nhà. Ảnh: Quý Tiến 

Đó là gia đình ông Nguyễn Khắc 

Nhu, SN 1961, trú tại thôn Suối Bang, 

xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh 

Bình Thuận. Tại đây các lực lượng 

chức năng đã kiểm tra và phát hiện 

bên cạnh nhà và khu vườn của ông 

Nhu đang trồng 63 cây cần sa, có 

chiều cao từ 0,5 đến 2,5m, trong đó có 

một số cây đã được cắt lá và ngọn. 

Ông Nhu khai nhận đã trồng số cây 

cần sa trên với mục đích làm thức ăn 
cho gà để phòng bệnh. 

Đồn BP Tân Thắng đã tiến hành 

lập biên bản và ra quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính đối với ông 

Nguyễn Khắc Nhu về hành vi trồng cây 

cần sa trái phép; đồng thời phá nhổ, 

tiêu hủy tại chỗ toàn bộ số cây cần sa 

trên. 

Đình Phú - Quý Tiến // 

http://www.bienphong.com.vn.- 2016 

(ngày 8 tháng 12)

__________________________________ 

TIẾP TỤC ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT SÁT, ĐÚNG, HIỆU QUẢ 

áng 2-12, tại Bộ Chỉ huy BĐBP 

Bình Thuận, UBND tỉnh Bình 

Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết 

Đề án “Tăng cường phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân 
dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 

2013 - 2016". 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Thuận, Đại tá Nguyễn 

Ngọc Hào, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, 

chủ trì hội nghị. 

Hội nghị đánh giá, qua 3 năm 

triển khai thực hiện đề án, nhận thức, 

hiểu biết của cán bộ, nhân dân tỉnh 

Bình Thuận về đường lối, chủ trương 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã 
có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức 

chấp hành pháp luật của một bộ phận 

cán bộ, nhân dân được nâng cao; tình 

hình an ninh nông thôn cơ bản ổn 

định; quần chúng nhân dân tích cực 

tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh 

khu vực biên giới biển, góp phần xây 

dựng nền quốc phòng, an ninh vững 

chắc. Công tác phối hợp giữa một số 

N 

S 
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ban ngành, các địa phương và các 

đơn vị BĐBP trong tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật và giải quyết 

các vấn đề nảy sinh liên quan đến 

pháp luật được triển khai một cách 

chặt chẽ. 

 

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đình Phú 

Các ngành, địa phương, đơn vị 

đã vận dụng linh hoạt các hình thức, 

biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật như: Tuyên truyền trên 

hệ thống phát thanh, truyền hình; phát 

tờ rơi, tờ gấp; tư vấn pháp luật; thông 
báo thời sự hàng tuần, tháng; tổ chức 

“Ngày pháp luật”; kết hợp giữa giáo 

dục quốc phòng, an ninh gắn với phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

Thông qua các hoạt động tuyên 

truyền, biểu diễn văn nghệ ở cơ quan, 

đơn vị; tổ chức tọa đàm, thảo luận 

theo từng chuyên đề; các cuộc thi tìm 

hiểu về pháp luật; phối hợp tổ chức xét 

xử lưu động các vụ án vi phạm pháp 

luật để tuyên truyền, giáo dục. 

Ngoài ra, thông qua hoạt động 

của 153 tổ thuyền đoàn kết khai thác 

hải sản trên biển, 102 tổ tự quản tham 

gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới 
quốc gia để tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật cho ngư dân… 

Thời gian tới, UBND tỉnh Bình 

Thuận xác định tiếp tục chỉ đạo các 

cấp, các ngành, các địa phương tiếp 

tục triển khai và đưa việc thực hiện đề 

án thành một nội dung thường xuyên 

để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện. 

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận, Đại tá Nguyễn Ngọc Hào, Chỉ 
huy trưởng BĐBP tỉnh, trao Bằng khen của 
UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều thành 
tích trong triển khai thực hiện đề án. Ảnh: 
Đình Phú 

Trong đó, chú ý đến công tác 

tuyên truyền; cập nhật kịp thời các văn 

bản pháp luật mới; thường xuyên định 

hướng cho các địa phương để thực 

hiện việc tuyên truyền sát, đúng, có 

hiệu quả; đổi mới phương pháp, hình 

thức nâng cao hiệu quả tuyên truyền, 

đặc biệt chú trọng đến đối tượng là 

người nước ngoài, các địa bàn trọng 

điểm về vi phạm pháp luật, duy trì thực 
hiện nghiêm “Ngày pháp luật” ở cơ sở. 

Dịp này, UBND tỉnh Bình Thuận 

đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể 

và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện Đề án “Tăng cường 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán 

bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” 

giai đoạn 2013-2016. 

Đình Phú // 

http://www.bienphong.com.vn.- 2016 

(ngày 3 tháng 12)
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ĐÓNG ĐIỆN VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY 220KV 

PHAN THIẾT - PHÚ MỸ 2 

gày 10-12, Ban quản lý dự án các 

công trình điện miền Trung 
(CPMB) đã phối hợp với các đơn vị 

tư vấn thiết kế, nhà thầu, quản lý vận 
hành đóng điện đưa vào vận hành Đường 
dây 220kV Phan Thiết - Phú Mỹ 2. 

Công trình khởi công từ 29-12-2013, 
tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án, 

công tác GPMB gặp nhiều khó khăn 
vướng mắc, đến 14-6-2016 mới hoàn 
thành đoạn tuyến đường dây mạch kép 

220kV từ trạm biến áp 220kV Phan Thiết 
đến vị trí 150 với chiều dài 58,79 km (cột 

đấu nối rẽ nhánh vào trạm biến áp 220kV 
Hàm Tân) và tổ chức nghiệm thu đóng 
điện để đấu nối cung cấp điện từ lưới điện 

truyền tải 220kV cho trạm biến áp 220kV 
Hàm Tân đảm bảo cung cấp điện cho 

phát triển kinh tế của địa phương 02 tỉnh 
Phan Thiết, Bình Thuận. 

 

Việc triển khai thi công đoạn tuyến 

còn lại vướng mắc liên GPMB, cụ thể: Tại 
địa bàn tỉnh Bình Thuận, hộ dân không 

chịu bàn giao mặt bằng 2 vị trí móng 
(188,189). Mặc dù đã tổ chức nhiều đợt 
tuyên truyền vận động nhưng vẫn không 

giải quyết được và đến tháng 11-2016, 
chính quyền địa phương đã cưỡng chế để 

thi công 2 vị trí trên. Ngoài ra, UBND 
huyện phải áp dụng biện pháp bảo vệ thi 
công kéo dây nhiều khoảng cột khác của 

công trình. 

Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đơn giá 

đất đền bù chưa được thống nhất, thủ tục 
thẩm tra kéo dài, đến năm 2016 UBND 
tỉnh mới thông qua đơn giá cụ thể để thực 

hiện bồi thường nhưng rất nhiều hộ dân 
không đồng tình, chính quyền địa phương 

tổ chức vận động nhiều lần và phải áp 
dụng biện pháp bảo vệ thi công kéo dây 
để thi công được vị trí móng 316 và 316a. 

Tháng 7-2016 vị trí 190 mới được UBND 
huyện Xuyên Mộc tổ chức cưỡng chế để 

thi công. 

Việc đóng điện đưa vào hoàn thành 
toàn bộ dự án đã truyền tải công suất từ 

NMĐ Vĩnh Tân 2, NMĐ Sơn Mỹ vào hệ 
thống điện Quốc gia, tăng cường công 

suất và giảm tổn thất cho hệ thống điện, 
tạo liên kết lưới điện 220kV khu vực 
duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ. 

Dự án Đường dây 220kV Phan Thiết 
– Phú Mỹ 2 do Tổng công ty Truyền tải 

điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, 
CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty 
CP tư vấn xây dựng điện 4 là đơn vị tư 

vấn thiết kế, Tổng công ty CP xây dựng 
điện Việt Nam, Công ty TNHH MTV xây 

lắp điện 4, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 
đảm nhận thi công, Công ty Truyền tải 
điện 3, 4 tiếp nhận quản lý vận hành. Dự 

án được thiết kế với quy mô 2 mạch từ 

IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

N 
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TBA 220kV Phan Thiết đến TBA 220kV 

KCN Phú Mỹ 2 với tổng chiều dài 
140,14km. Đường dây đi qua địa bàn các 

huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận 
Nam, Hàm Tân, thị xã La Gi tỉnh Bình 
Thuận và các huyện: Xuyên Mộc, Châu 

Đức, Tân Thành, Long Đất, thị xã Bà Rịa 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư 

của dự án là 1.195,19 tỷ đồng, được thu 
xếp từ nguồn vốn vay Ngân hàng TMCP 
đầu tư và phát triển Việt Nam-Chi nhánh 

Đà Nẵng và vốn do EVNNPT thu xếp. 

Dự án Đường dây 220kV Phan 

Thiết- Phú Mỹ 2 hoàn thành và đưa vào 
vận hành là thành tích thiết thực của 

CBCNV CPMB nói riêng và EVNNPT nói 
chung nhằm hưởng ứng tháng “Tri ân 
khách hàng” - 12/2016 của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam./. 

Thanh Mai // 

http://hanoimoi.com.vn.- 2016  
(ngày 11 tháng 12) 

__________________________________ 

ĐẤU NỐI NHÀ MÁY ĐIỆN VĨNH TÂN 4 VÀO HỆ THỐNG 
ĐIỆN QUỐC GIA 

an Quản lý dự án các công trình 

điện miền Nam (SPMB) cho biết tối 
15/12, tại Trạm biến áp 500kV Vĩnh 

Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận), SPMB đã phối hợp với các 
đơn vị liên quan tổ chức đóng điện 

nghiệm thu mạch 2 của đoạn đường dây 
500kV đấu nối Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 và hoàn thành công trình “Đấu nối 

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vào hệ 
thống điện Quốc gia,” sẵn sàng cung cấp 

điện thử nghiệm cho tổ máy số 2 của nhà 
máy này. 

 

Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân. (Ảnh: Ngọc 

Hà/TTXVN) 

Dự án có tổng mức đầu tư gần 100 
tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện 

Quốc gia (EVN NPT) làm chủ đầu tư, 
SPMB đại diện EVN NPT quản lý điều 

hành dự án, Công ty cổ phần Tư vấn Xây 
dựng điện 2 thiết kế, Công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên Sông Đà 11 

Thăng Long thi công, Công ty Truyền tải 

điện 3 tiếp nhận, quản lý vận hành sau khi 
công trình hoàn thành. 

Công trình có quy mô xây dựng mới 

đoạn đường dây 500kV hai mạch dài 
1.293m, nối từ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 

Tân 4 đến Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân 
và mở rộng ngăn lộ 500kV tại Trạm biến 
áp 500 kV Vĩnh Tân. 

Trước đó vào ngày 11/7, SPMB đã 
đóng điện nghiệm thu mạch 1 đoạn 

đường dây 500kV đấu nối Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 để sẵn sàng cung cấp 
điện thử nghiệm cho tổ máy số 1 của nhà 

máy này. 

Đoạn đường dây đấu nối được xây 

dựng tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã 
Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận; phần mở rộng ngăn lộ 500kV 

được thực hiện trong khuôn viên Trạm 
biến áp 500kV Vĩnh Tân hiện hữu. 

Dự án được đầu tư xây dựng với 
mục tiêu truyền tải công suất của Nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và nhiệt điện 

Vĩnh Tân 4 mở rộng vào hệ thống điện 
Quốc gia. 

Cùng với các đường dây 500kV 
khác trong khu vực (Vĩnh Tân-Sông Mây, 
Vĩnh Tân-rẽ Sông Mây-Tân Uyên...), dự 

án sẽ truyền tải công suất của các nhà 

B 
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máy điện khu vực Trung tâm Điện lực 

Vĩnh Tân về trung tâm phụ tải ở Thành 
phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Đông 

Nam Bộ, đồng thời tạo mối liên kết 500kV 
giữa các vùng trong hệ thống điện nhằm 
đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, nâng 

cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn 

thất của toàn hệ thống điện./. 

Hoàng Dũng // 

http://www.vietnamplus.vn.- 2016  
(ngày 16 tháng 12) 

__________________________________ 

LẬP NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TỪ TRO, XỈ THAN 

Ở VĨNH TÂN   

ừ nguồn nguyên liệu tro, xỉ than của 

Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, Nhà 
máy sản xuất vật liệu không nung sẽ 

sản xuất vật liệu xây không nung, xi 

măng, các cấu kiện bê tông đúc sẵn. 

 

Bãi xỉ thải của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 

hiện đang được xử lý bằng cách nén và chôn 
lấp tạm thời tro xỉ. Sắp tới lượng tro xỉ than này 
sẽ được dùng sản xuất gạch - Ảnh: Ng.Nam 

Ngày 12-12, chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã có văn bản 
đồng ý cho Công ty cổ phần đầu tư Mãi 

Xanh lập hồ sơ đầu tư Nhà máy sản xuất 
vật liệu không nung từ nguồn nguyên liệu 

tro, xỉ than của Trung tâm điện lực Vĩnh 

Tân để sản xuất vật liệu xây không nung, 
xi măng, các cấu kiện bê tông đúc sẵn… 

Nhà máy diện tích 25,5ha nằm tại 

thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 
Phong. Công ty Mãi Xanh sẽ tiến hành 

đầu tư cải tạo mở rộng đường dân sinh 
vào chùa Linh Sơn Cổ Tự ở Dốc Dù, thôn 
Vĩnh Phúc để phục vụ dự án của công ty 

và cộng đồng. 

Hiện nay tại Trung tâm điện lực Vĩnh 

Tân chỉ có Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 
đi vào hoạt động và thải ra hàng ngày 
3.000-4.000 tấn tro xỉ than. Lượng xỉ thải 

này đang được xử lý bằng cách nén lại và 
chôn lấp tại bãi xỉ thải. 

Có 4 nhà máy nhiệt điện khác cũng 
đang được xây dựng và khi đi vào hoạt 
động sẽ thải ra một khối lượng tro xỉ than 

khổng lồ. 

Nguyễn Nam // http://tuoitre.vn.- 2016 

(ngày 12 tháng 12)

__________________________________ 

TRỒNG CÂY ĂN TRÁI TRÊN ĐẤT CẰN CHO THU NHẬP CAO 

hoảng 5 năm gần đây, nông dân ở 
xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh 
(Bình Thuận) đã mạnh dạn chuyển 

đổi sang trồng các loại cây ăn trái thay 
cho cây sắn, cây ngô kém hiệu quả. 

Những vườn cam, quýt bạt ngàn trĩu quả 
và những vườn xoài xanh um, cho trái 
ngọt đang giúp người dân ở đây thoát 

nghèo và vươn lên làm giàu.  

Gia đình anh Châu Văn Cường từ 
tỉnh Đồng Tháp đến thôn Suối Sâu, xã 
Suối Kiết (huyện Tánh Linh) lập nghiệp 

được gần 10 năm nay. Vượt qua những 
khó khăn ban đầu, đến nay gia đình anh 

đã xây dựng cuộc sống mới sung túc trên 
mảnh đất này. Anh Cường cho biết, dù đã 
thử qua nhiều loại cây trồng nhưng anh 

nhận thấy thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây 

T 

K 
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rất thích hợp để trồng các loại cây ăn trái, 

đặc biệt các loại cây có múi và cây xoài. 
Gia đình anh hiện có hơn 1 ha trồng các 

loại xoài như: xoài Đài Loan, xoài 3 mùa... 

 

Ảnh minh họa 

So với các loại cây khác, trồng xoài 

cho thu nhập cao. Mỗi năm thu hoạch từ 
10 - 15 tấn trái, với giá bán dao động từ 

10 - 12 nghìn đồng/kg, gia đình anh thu về 
gần 100 triệu đồng/năm. Cũng như anh 
Cường, anh Huỳnh Văn Mạnh quê ở Trà 

Vinh đến đây lập nghiệp. Từ kinh nghiệm 
trồng xoài học hỏi của anh trai và sau thời 

gian dài chăm sóc vườn xoài cho mẹ, anh 
Mạnh lập gia đình và mạnh dạn thuê 2 ha 
đất để trồng xoài. Anh không ngờ vùng 

đất cằn, hoang sơ này lại cho “trái ngọt”. 

Vừa thu hoạch xoài để kịp bán cho 

thương lái, anh Mạnh vừa chia sẻ, trồng 
xoài không khó lại ít sâu bệnh. Quan trọng 
nhất là khâu làm hoa ra trái và canh thời 

điểm để tận dụng nguồn nước mưa vì khu 
vực này hay bị thiếu nước vào mùa khô. 

Mỗi năm anh cho xoài ra trái 2 vụ, chính 
vụ và trái vụ. Sau khi trừ chi phí, với diện 
tích 2 ha mỗi vụ anh thu lãi khoảng 80 

triệu đồng. Anh Mạnh cho biết, nếu cây 
xoài cứ phát triển tốt và cho năng suất 

cao như bây giờ, thu nhập cải thiện anh 
sẽ mở rộng diện tích sản xuất, hướng tới 
mua đất để canh tác lâu dài loại cây này. 

Không riêng cây xoài, các loại cây ăn 
trái có múi như: cam, quýt, bưởi… cũng 

đang trở thành các cây trồng chủ lực ở 
thôn Suối Sâu. Bên vườn quýt trĩu trái 
đang được chăm sóc cẩn thận để kịp 

phục vụ Tết nguyên đán, chị Nguyễn Thị 
Ánh Hồng cho biết, gia đình chị hiện có 

1,5 ha trồng các loại cây ăn trái; trong đó, 

có 7 sào trồng quýt. Vụ quýt năm nay gặp 

được nguồn nước ổn định, thêm vào đó ít 
sâu bệnh, cộng với kinh nghiệm chăm 

sóc, bón phân, tưới nước, tỉa cành đúng 
kỹ thuật nên cây phát triển tốt và cho trái 
nhiều, hy vọng mùa trái tết bội thu. Theo 

chị Hồng, mỗi vụ quýt kéo dài 9 tháng, từ 
lúc ra hoa cho tới lúc thu hoạch. Khâu 

quan trọng là giữ ẩm cho gốc và khâu 
chọn trái. Vụ quýt vừa qua chị thu được 
20 tấn trái với giá bán 23 nghìn đồng/kg, 

trừ chi phí chị thu lợi hơn 100 triệu đồng. 

Ông Phan Văn Long, Chủ tịch Hội 

nông dân xã Suối Kiết cho biết, khu vực 
xã Suối kiết là một trong những khu vực 
đất đai khô cằn nhất cả tỉnh, những cây 

trồng đều bị kém năng suất, như mỳ, 
bắp... Tuy nhiên, từ khi chuyển đổi trồng 

cây ăn trái đã hồi sinh mạnh mẽ vùng đất 
này. Trong 5 năm trở lại đây, các loại cây 
ăn trái trở thành cây kinh tế chính của 

người dân nơi đây. 

 

Ảnh minh họa 

Hiện, thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết 

(Tánh Linh) có gần 400 ha cây ăn trái các 
loại. Nhờ mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng phù hợp nên người dân đã chủ động 
được nguồn nước và mở rộng sản xuất, 

đời sống có nhiều chuyển biến rõ nét. Tỷ 
lệ hộ nghèo giảm (đến nay còn 44 hộ 

nghèo), nhiều hộ vươn lên làm giàu. 
Trong thời gian tới, Hội nông dân sẽ tham 
mưu cho huyện quy hoạch vùng chuyên 

canh cây ăn trái thôn Suối Sâu và tìm đầu 
ra ổn định cho nông dân./.  

Hồng Hiếu // 
http://dantocmiennui.vn.- 2016  

(ngày 24 tháng 12)
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HƯỚNG TỚI HÌNH THÀNH HTX THANH LONG KIỂU 
MỚI TẠI BÌNH THUẬN 

gày 7/12, đoàn công tác của Bộ 

NN-PTNT có buổi làm việc với 

UBND tỉnh Bình Thuận về Dự 

án hợp tác xã thanh long kiểu mới 

thuộc “Dự án Phát triển doanh nghiệp 

Hợp tác xã Việt Nam” của Tổ chức 

Socodevi (Canada). 

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, việc 

giúp các hợp tác xã thanh long được 

tham gia “Dự án Phát triển Doanh 

nghiệp hợp tác xã Việt Nam” của Tổ 
chức Socodevi sẽ góp phần nâng cao 

khả năng cạnh tranh sản phẩm thanh 

long Bình Thuận; giúp hợp tác xã sản 

xuất thanh long phát triển bền vững là 

rất phù hợp với mục tiêu chỉ đạo của 

UBND tỉnh và của Bộ NN-PTNT.  

Tại Việt Nam, dự án Phát triển 

Doanh nghiệp hợp tác xã Việt Nam 

được triển khai từ năm 2015 - 2020. 

Dự án có nguồn ngân sách 219 tỷ 

đồng, với 10.000 thành viên hưởng lợi. 

Bình Thuận cùng 4 tỉnh Sóc Trăng, 

Lâm Đồng, Bến Tre, Tiền Giang được 

chọn triển khai dự án.  

Theo đó, tại Bình Thuận dự kiến 

sẽ xây dựng 1 hợp tác xã thanh long 

lớn từ 5 hợp tác xã và 448 tổ hợp tác. 

Dự án này sẽ có khoảng 2.000 nông 

dân trồng thanh long trong tỉnh được 

hưởng lợi. Mục tiêu lớn nhất là tìm đầu 

ra bền vững, ổn định cho thanh long 

Bình Thuận. 

 Ông Võ Như Triều, Chủ tịch Liên 

Hiệp hợp tác xã chế biến và xuất khẩu 

thanh long Bình Thuận cho biết, việc 

thu hút 2.000 hộ nông dân trong thời 
gian tới là rất khả thi, vì thực tế khi có 

thông tin Tổ chức Socodevi đến giúp 

đỡ tỉnh Bình Thuận, số lượng nông 

dân viết đơn tình nguyện xin tham gia 

mô hình này tăng nhanh trong thời 

gian ngắn.  

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 

Nguyễn Ngọc Hai cam kết sẽ tích cực 

tập trung chỉ đạo các cơ quan chức 

năng của tỉnh và các địa phương tham 

gia dự án đáp ứng các yêu cầu dự án 

đề ra. 

Nguyễn Thanh // 

http://nongnghiep.vn.- 2016  
(ngày 9 tháng 12)

__________________________________ 

TRỒNG KHỔ QUA LẤY HẠT - HƯỚNG ĐI MỚI CHO 
NGƯỜI DÂN ĐỨC TÍN 

rồng cây mướp đắng (khổ qua) 

lấy hạt ở xã Đức Tín, huyện Đức 

Linh (Bình Thuận) là mô hình 

kinh tế mới, thể hiện sự gắn kết giữa 

doanh nghiệp và nhà nông. Mô hình 

này đang mở ra hướng đi mới nhiều 

triển vọng cho người nông dân địa 

phương bởi hiệu quả mà nó mang lại.  

Từ năm 2008, Hội Nông dân xã 

Đức Tín liên kết với Công ty chuyên 

hạt giống Việt Nông ở Đồng Nai triển 

khai mô hình trồng khổ qua lấy hạt cho 

vài hộ dân. Từ hiệu quả thực tế, đến 

nay mô hình thu hút được gần 20 hộ 

dân tham gia vào Tổ hợp tác sản xuất 

hạt giống khổ qua với diện tích canh 

N 

T 
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tác được duy trì thường xuyên từ 3 - 5 

ha mỗi năm. 

Ông Nguyễn Gia Vĩnh, thôn 10, 

xã Đức Tín, một trong những người 

đầu tiên tham gia mô hình cho biết: Khi 

tham gia mô hình, gia đình ông được 

cung cấp hạt giống, được công ty đầu 

tư ứng trước vật tư và được cán bộ kỹ 

thuật “cùng ăn cùng làm” hướng dẫn 

tận tình kỹ thuật canh tác. Thổ nhưỡng 

thích hợp, thời tiết thuận lợi, khổ qua 

phát triển xanh tốt và cho ra hạt giống 

chất lượng tốt. 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: internet 

Theo ông Vĩnh, đây là vùng đất 

phụ thuộc vào nước trời nên so với 

làm lúa, trồng bắp thì trồng khổ qua 

hiệu quả hơn nhiều. Thấy trồng loại 

cây này có lãi cao, không tốn công 

chăm sóc mà đầu ra ổn định nên gia 

đình ông mạnh dạn mở rộng diện tích 

canh tác lên 3,5 sào. Một năm có thể 

sản xuất 3 vụ khổ qua với năng suất 

bình quân mỗi sào đạt khoảng 50 kg 

hạt, có thời điểm đạt 85kg/sào. Với giá 

bán 400.000 đồng/kg hạt, sau khi trừ 
chi phí gia đình thu về khoảng 170 

triệu đồng/năm từ trồng khổ qua. 

Phấn khởi vì vừa thu hoạch xong 

vụ hạt khổ qua, chị Nguyễn Thị Kiều 

Anh, thôn 10, xã Đức Tín cho biết: với 

hơn 3 sào trồng khổ qua, 2 đợt vừa 

qua gia đình thu hơn 100 triệu đồng. 

Trồng khổ qua không khó, ban đầu cần 

đầu tư tre để làm giàn, bạt ni lông để 

trải dưới đất lúc gieo hạt. Khâu quan 

trọng nhất là thụ phấn nhân tạo. Khâu 

này đòi hỏi sự cần cù, tỉ mỉ của người 

nông dân. Phấn được bỏ vào một lọ 

nhỏ, người làm cầm bút lông chấm vào 

phấn rồi chấm vào nụ hoa và chờ đến 

khi ra trái. Từ lúc gieo hạt cho đến khi 

trái chín, thu hoạch hạt khoảng từ 65- 

75 ngày, chị Anh chia sẻ. 

Theo nhiều nông dân, khi mới bắt 

đầu thực hiện, người dân phải học 

theo chỉ dẫn của công ty từ khâu 

xuống giống đến khâu thu hoạch. Giờ 

đây, bà con làm thuần thục đến từng 
chi tiết mà không cần chuyên gia 

hướng dẫn. Tuy nhiên, trong quá trình 

sản xuất đòi hỏi người nông dân phải 

thực hiện nghiêm ngặt các quy định đề 

ra để đem lại hạt giống tốt nhất. 

Ông Nguyễn Đăng Thành, Phó 

Chủ tịch Hội nông dân xã Đức Tín cho 

biết: Tổ hợp tác sản xuất hạt giống khổ 

qua là mô hình sản xuất kiểu mẫu thể 

hiện sự trách nhiệm, gắn kết giữa 

người nông dân với doanh nghiệp và 

ngược lại. Việc công ty đầu tư phân 

bón, dụng cụ chăm sóc, hỗ trợ kỹ thuật 

và bao tiêu sản phẩm đầu ra đã giúp 
bà con an tâm hơn, tập trung vào sản 

xuất. Đồng thời, việc tiếp thu ứng dụng 

khoa học kỹ thuật mới, tuân thủ quy 

trình sản xuất mà công ty đưa ra giúp 

bà con nông dân nâng cao trình độ sản 

xuất, thay đổi thói quen canh tác như 

trước đây. Việc trồng cây khổ qua lấy 

hạt đem lại hiệu quả cao, nâng cao thu 

nhập cho người dân cũng là kết quả 

đáng mừng trong việc vận động người 

dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng của 

địa phương. Trong thời gian tới, địa 

phương sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn để bà 

con mở rộng sản xuất cũng như nhân 

rộng mô hình để người dân tham gia, 
làm giàu chính đáng. 

 Hồng Hiếu // 

http://dantocmiennui.vn.- 2016  

(ngày 7 tháng 12) 
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THAO THIẾT CÀ TY 

ông của thành phố Phan Thiết chảy 

cắt ngang mấy con đường lớn trôi 
ra biển Đông. Nó có cái tên thân 

thương mà hàng trăm năm qua người dân 

nơi đây vẫn gọi đích danh - sông Cà Ty.  

Sông của thành phố Phan Thiết chảy 

cắt ngang mấy con đường lớn trôi ra biển 
Đông. Nó có cái tên thân thương mà hàng 
trăm năm qua người dân nơi đây vẫn gọi 

đích danh - sông Cà Ty. Lần này trở lại, 
nhà thơ trẻ La Văn Tuân, ở Phan Thiết 

đưa tôi đi dọc con sông tới tận cuối đại lộ 
Phạm Văn Đồng kéo dài. Và, khi chạm tới 
những ký ức về dòng sông, anh sôi nổi kể 

chuyện... 

Giọng nhà thơ ấm áp ví von, nếu 

người ta gọi thành phố Phan Thiết là một 
cô gái đẹp chẳng khi nào già, thì con sông 
Cà Ty chính là mái tóc muôn đời dịu dàng 

của cô gái. Khi triều lên hay xuống, mái 
tóc ấy luôn luôn bồng bềnh, gợi cảm với 

những hàng thuyền đánh cá. Những 
mảng lưới phơi dưới ánh nắng long lanh, 
tạo nên những mắt sóng trao muôn triệu 

niềm vui cho mọi người dân thành phố. 
Có nhiều người còn ví, khi nhìn từ trên 

cao, sông Cà Ty giống như cánh chim xòe 
ra, muốn bay lên cao. Đó là nỗi niềm và 
khát vọng mang cái tên Phan Thiết. 

Sông Cà Ty chỉ dài 7km, nhưng lại 
uốn khúc quanh co nhiều đoạn rồi mới 

chảy ra cửa biển, nên có nhiều góc lượn 
rất tình tứ, với những hàng cây xanh và 
những con thuyền ngủ mơ màng trên bến 

bãi. Nó là phần nối dài của con sông 
Mường Mán, bắt nguồn từ vùng rừng núi 

Tánh Linh. Đoạn sông ở giữa trung tâm 
thành phố dài khoảng 5km, có 3 cây cầu 
bắc qua, tạo nên bức tranh thủy mặc rất 

thi vị dưới những đám mây nõn nà trôi từ 
biển vào. Có lẽ cây cầu Lê Hồng Phong là 

lâu đời nhất và ở giữa thành phố, có vẻ 
đẹp nhẹ nhàng, ngay bên tháp nước cổ và 
nổi tiếng của Phan Thiết. Một hình ảnh 

quen thuộc, nếu không nói là biểu tượng 

của thành phố Phan Thiết, chính là góc 
phố được ghi lại trong mỗi bức ảnh bao 
gồm, con sông Cà Ty, cây cầu Lê Hồng 

Phong và Tháp nước cao 32m, cùng con 
đường từ đầu cầu dẫn vào chợ thành phố. 

 

Tháp nước Phan Thiết. 

Tôi cùng nhà thơ La Văn Tuân dừng 
chân trước tháp nước cũ của Phan Thiết, 

trên phố Bà Triệu. Anh nói, tháp nước 
Phan Thiết hiện nay không còn được 

dùng để cung cấp nước cho thành phố 
như trước kia nữa, mà đã trở thành một 
địa chỉ du lịch, với những câu chuyện thú 

vị và một kiến trúc độc đáo. Đồng thời, 
tháp nước còn được coi là hình ảnh đẹp 

về tình hữu nghị hai nước Việt - Lào, vì do 
chính cố Hoàng thân Xu-pha-nu-vông, 
nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào thiết 

kế. Vào năm 1928, thời điểm bắt đầu thi 
công xây dựng tháp nước, ông Xu-pha-

nu-vông khi đó là kiến trúc sư trưởng Khu 
Công chánh Nha Trang. Phải mất 6 năm, 
việc xây dựng tháp nước này mới hoàn 

thành và đủ khả năng cung cấp nước cho 
toàn vùng đô thị Phan Thiết ngày ấy. Với 

hình trụ bát giác, dưới to trên nhỏ, đường 
kính chân tháp dài 10m, tạo được thế 
vững chắc. Đặc biệt, phần bồn nước, còn 

gọi là lâu đài hình bát giác cao 5m, có ba 
tầng mái che được lợp ngói móc, gây ấn 

tượng mỹ cảm tựa như một lâu đài trên 

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 

S 
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cao thanh thoát giữa hàng cây xanh, bao 

quanh khu công viên trên phố Bà Triệu. 

Chúng tôi vượt qua đầu cầu Trần 

Hưng Đạo, sang đường Phạm Văn Đồng, 
để ngắm những con thuyền cập bờ. Sông 
Cà Ty có một đời sống riêng mỗi khi bến 

cảng đón hàng trăm tàu thuyền đánh cá 
từ ngoài biển trở về mỗi buổi sáng. Tuy là 

con sông thủy triều, nhưng Cà Ty quanh 
năm có nước. Do vậy, cảng cá Phan Thiết 
lúc nào cũng như một đại công trường, 

tấp nập suốt ngày đêm. Bên cạnh cảng là 
chợ cá nhộn nhịp và sầm uất. Có thể nói 

cảng và chợ cá như trái tim hối hả của 
thành phố vậy. Lúc này, những con 
đường đều sống động như huyết mạch 

chảy thông, tạo nên một nhịp sống quen 
thuộc mỗi ngày trên dòng sông Cà Ty. 

Riêng vào những buổi trưa, khi các cô gái 
tập trung vào công việc vá lưới, sông Cà 
Ty bỗng như được dát vàng dưới ánh 

nắng. 

Bất ngờ La Văn Tuân chỉ về phía 
đoàn thuyền, anh nói đến hình ảnh sinh 

động từ những màu sắc được vẽ trên mũi 
thuyền đánh cá. Hầu như chỉ có mấy màu 

được sơn trên con tàu, khi thì xanh, đỏ, 
trắng, hoặc khi là các màu vàng, nâu, đen. 
Anh nói, đấy là những ký hiệu để nhìn từ 

xa, họ đã nhận ra nhau và cùng kề vai sát 
cánh, trong những khó khăn xảy ra. Biển 

khơi luôn luôn đe dọa con người, trong khi 
lại tặng cho con người những nguồn lợi 
phi thường. Bên cạnh những mẻ cá lớn là 

những con sóng dữ cùng với mưa giông 
và sấm sét. Vậy nên sự quần tụ cộng 

đồng bao giờ cũng là một nguyên tắc 
sống còn đối với mỗi ngư dân. Cà Ty cũng 
trở nên thân thiện là vì thế. Nhìn những 

đoàn thuyền đánh cá đi thành hàng, thành 
đoàn mỗi sáng sớm trở về, mới hay niềm 

vui ngập tràn dòng sông. Những nụ cười 
tươi tắn trở về cùng những mẻ cá lấp lánh 
trong ánh bình minh. 

Nhà thơ say sưa trò chuyện, đôi mắt 
anh như mơ màng qua mắt kính, có lẽ 

những cảm xúc đang dâng tràn trong tâm 
hồn anh. Lát sau anh lại sôi nổi kể, con 
sông rạo rực nhất vào mùa xuân khi các 

đoàn thuyền của các phường xã đua nhau 
trong mùa lễ hội hàng năm. Những chàng 

trai luôn luôn muốn chứng minh đội của 

mình chính là những đoàn thuyền vượt 
qua bao sóng gió biển khơi và là những 

người chiến thắng. Nào đội Phú Trinh, 
Bình Long, Mũi Né hay đội Đức Nghĩa, 
Đức Thắng, Lạc Đạo...Tất cả đã sẵn sàng 

và thể hiện hết sức mình. Ai chiến thắng, 
đâu có gì là quan trọng mà tất cả đều phải 

dựa vào nhau trên mọi bước đường đời, 
mọi nẻo trên biển khơi. Họ hò reo. Họ ca 
hát. Họ nhảy múa. Và, mọi con thuyền 

đều bay bổng trong niềm hân hoan, bởi cả 
năm vất vả trên biển khơi. Những lá cờ 

bay và muôn ngàn nhịp trống rộn ràng 
trên sông đã tạo nên một khuôn mặt khác 
lạ của Phan Thiết: bừng sáng, trẻ trung và 

đầy sức sống... 

Một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng đất 

Phan Thiết đã nói, có thể trọn một đời 
sáng tạo chỉ với con sông này, bến cảng, 
cây cầu và những con thuyền buồm mỗi 

sớm mai, cũng có thể dựng nghiệp được. 
Bởi trời đất, nắng gió, cùng con sông ở 
đây kỳ lạ lắm, luôn luôn tươi mới mỗi 

ngày, mỗi giờ và mỗi lúc một xanh trong, 
xôn xao... 

Nhưng bên sông vẫn còn có một 
chốn bình yên, thâm nghiêm và ấm áp. 
Không phải chùa, không phải ngôi đình cổ 

xưa, mà đó là một ngôi trường chất chứa 
biết bao kỷ niệm thân thương của Bác Hồ, 

vào những năm 1910 và 1911. Đó là một 
thời ẩn giấu những nỗi niềm và ước mơ 
lớn lao về công cuộc giải phóng đất nước, 

mà Bác luôn luôn ấp ủ trong trái tim tuổi 
trẻ. Đó là ngôi Trường Dục Thanh. 

Trường ra đời năm 1907, cùng với 
Trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Trường 
được gọi tắt từ cụm từ: “Giáo dục Thanh 

Thiếu niên”, nên có tên là Dục Thanh, 
hiện ở số 39, đường Trưng Nhị ngay trên 

sông Cà Ty. Đối diện trường là Viện Bảo 
tàng Hồ Chí Minh của thành phố Phan 
Thiết. Nhà thơ La Văn Tuân nhấn mạnh, 

đây là một di tích văn hóa và lịch sử độc 
đáo, là điểm nhấn quan trọng của con 

sông Cà Ty. 

Nắng đã gần đứng bóng, nhưng cô 
hướng dẫn viên hết sức nhiệt tình trò 

chuyện. Năm 1910, Bác Hồ được cụ nghè 
Trương Gia Mô giới thiệu vào dạy học lớp 
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nhì, ở trường Dục Thanh. Đây là nơi Bác 

Hồ dừng chân làm việc và chờ đợi thời cơ 
đi nước ngoài tìm đường cứu nước cứu 

dân, thoát khỏi ách đô hộ của thực dân 
Pháp. Bác dạy Quốc ngữ và Hán văn. Có 
thể nói nơi này là một mốc son của chặng 

đường đầu tiên trong sự nghiệp cách 
mạng của Bác Hồ. Sau đó, vào ngày 

5/6/1911, từ Bến Nhà Rồng, Bác lên tàu 
ra đi thực hiện hoài bão của mình. Cho dù 
Bác dạy học ở đây chỉ hơn một năm, 

nhưng bao ký ức vẫn còn được lưu giữ 
qua nhiều kỷ vật, trong suốt hơn một thế 

kỷ cho đến nay. 

Tôi ngỡ như lớp học ấy vẫn còn ấm 
áp tiếng giảng của Người. Tấm bảng đen 

kia vẫn còn hiện lên những dòng chữ viết 
rõ ràng của thầy giáo Nguyễn Tất Thành 

ngày nào. Phòng đọc sách vẫn còn đó 
ánh sáng ngọn đèn dầu bập bùng bên 
chiếc tràng kỷ gỗ gụ sẫm màu nâu thân 

quen. Phía sau vườn, cây khế Bác trồng 
ngay từ khi mới đến dạy học, giờ vẫn luôn 
luôn xanh tươi, với tán lá rộng, trùm lên 

khu vườn mát rượi. Và, còn đó là cái 
giếng nước trong, mà mỗi ngày Bác kéo 

gầu tưới nước cho cây vườn, trước khi 
lên lớp... Mỗi hàng gạch, bờ rào hàng cây 
vẫn thấp thoáng hình ảnh Bác đang tỉa 

cây quét lá ngày nào. 

Giọng cô gái trong vắt vang lên, đã 

hơn một trăm năm trôi qua, ngôi trường 
Dục Thanh không khi nào vắng bóng 

Người. Ai đến với con sông Cà Ty, đều 
dừng chân nơi đây, và đều ngồi vào lớp 
học mà thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã 

từng dạy. Tiếng nói của Người còn vang 
lên trong tâm tưởng của mỗi người khi 

ngước lên tấm bảng đen trước mặt... 

Chúng tôi chia tay mái trường xưa 
rồi quay lại chân cầu Lê Hồng Phong để 

rẽ vào chợ Phan Thiết. Chợt nghe như 
tiếng hát đâu đó vang lên: “Cà Ty ơi! Bồng 

bênh cánh chim bay ra biển / Thuyền cá 
tôm rạo rực ngày về / Ta sẽ hát với mặt 
trời và sóng/ Cùng dòng trôi cuồn cuộn 

đam mê...”. Dòng người cứ mải miết và 
hối hả vượt qua con sông đi về muôn nơi. 

Phan Thiết nồng nhiệt sống, luôn cuộn 
chảy và lãng mạn như cánh chim vui, bởi 
mùa cá đầy ắp từ biển trở về. Tôi và nhà 

thơ đi trong niềm vui không bao giờ vơi 
cạn như chính con sông Cà Ty luôn luôn 
ăm ắp nước xanh trong và tràn ngập 

những cánh hoa trôi ra biển Đông. 

Bài và ảnh: Cảnh Linh / 

Sức khỏe & Đời sống.- 2016  
(ngày 11 tháng 12).- Tr. 5

__________________________________ 

ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG DU LỊCH PHÚ QUÝ ĐỂ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

hú Quý là huyện đảo có nhiều tiềm 
năng về kinh tế gắn với phát triển 
du lịch sinh thái, dã ngoại và tham 

quan các di tích lịch sử - văn hóa. Địa 
hình, cảnh quan nơi đây tuyệt đẹp; trên 

đảo có núi, có đồi, có rừng và cồn cát. 
Phú Quý được thiên nhiên ưu đãi không 
những về mặt tài nguyên mà cả danh lam 

thắng cảnh như núi Cấm, núi Cao Cát, 
đảo Hòn Tranh và các hòn đảo lẻ xung 

quanh đảo chính…. Với những bãi biển 
thơ mộng, những dãy san hô, những cụm 
gành đá đen, đá lộ đầu nhiều hình thù kỳ 

dị, ngoạn mục giữa muôn ngàn con sóng. 

Khí hậu nơi đây trong lành mát mẻ quanh 
năm là yếu tố hấp dẫn đối với khách du 
lịch trong nước cũng như quốc tế. Đến 

Phú Quý, du khách sẽ tận hưởng những 
hương vị đậm đà của biển, đó là các món 

cá nướng, các loại mực, tôm, cua huỳnh 
đế, cua mặt trăng, ốc bàn tay...Trong 
tương lai, đảo Phú Quý sẽ là điểm đến 

hấp dẫn đối với khách du lịch, tham quan 
di tích, vãn cảnh, câu cá, lặn biển, nghỉ 

dưỡng…và kết nối với các cụm du lịch 
trên đất liền của Bình Thuận trong tổng 
thể phát triển du lịch Nam Trung bộ và 

Đông Nam bộ, khi đó Phú Quý sẽ trở 

P 
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thành địa chỉ du lịch không thể thiếu trên 

bản đồ du lịch Việt Nam. 

 

 

Bình minh và Hoàng hôn trên đảo Phú Quý 

 

Lướt Ván dù tại Bãi Doi Dừa – Phú Quý 

 

Một góc Khu Du lịch sinh thái dã ngoại Vịnh 
Triều Dương  

Phát triển du lịch tại Phú Quý vừa 

từng bước nâng dần mức sống kinh tế 
của người dân nơi đây vừa góp phần bảo 

vệ và khẳng định chủ quyền lãnh hải quốc 
gia. Điều đó đồng nghĩa với việc xây dựng 
Phú Quý thành một trong những trung tâm 

du lịch lớn có quy mô nằm trong sự phát 
triển kinh tế vùng của tỉnh và trọng điểm 

quốc gia. Ngoài việc nổ lực của Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân huyện Phú Quý 
còn phải có sự quan tâm đặc biệt của tỉnh 

và các bộ ngành Trung ương. Với gần 28 
ngàn dân, có 35 di tích tôn giáo, tín 

ngưỡng trong đó có 3 di tích lịch sử - văn 
hóa cấp quốc gia, 7 di tích lịch sử - văn 
hóa cấp tỉnh và nhiều hoạt động lễ hội đặc 

sắc, Phú Quý còn nhiều điểm đến rất 
hoang sơ để thu hút phát triển du lịch.  

Thời gian qua, Huyện uỷ và uỷ ban 
nhân dân huyện Phú Quý đã ban hành 
nhiều Nghị Quyết, kế hoạch chỉ đạo phát 

triển du lịch tại địa phương, qua đó các 
ngành chức năng quản lý cũng đã tích 

cực tham mưu xây dựng các tuyến, điểm 
đến, sản phẩm phát triển du lịch, bảo tồn 
các di tích, danh lam thắng cảnh và quảng 

bá thông tin về hình ảnh, văn hoá, con 
người Phú Quý bằng nhiều hoạt động và 

nhiều hình thức thông qua các hoạt động 
văn hoá, thể thao như: Cầu truyền hình 
trực tiếp Phú Quý Biển mặn tình nồng, 

ban hành lô gô, tập nhạc, đĩa hát về Phú 
Quý, tổ chức các hoạt động về nguồn, 

phối hợp trưng bày bản đồ Hoàng sa, 
Trường sa, tổ chức phục dựng lễ hội Cầu 
Ngư, lễ hội rước sắc Thầy, lễ hội đua 

thuyền truyền thống, quảng bá khá nhiều 
hình ảnh trên báo, đài và trang website 
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huyện, từ đó khách du lịch đã biết đến 

Phú Quý ngày càng nhiều hơn. 

Ngày nay, điều kiện phát triển du lịch 

của Phú Quý ngày càng thuận lợi, chuyển 
biến tích cực trên các lĩnh vực: Theo số 
liệu thống kê cho thấy đến cuối năm 2015 

huyện Phú Quý có 3/3 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, cơ sở hạ tầng ngày càng khang 

trang, toàn huyện có 20 cơ sở lưu trú (nhà 
nghỉ, nhà trọ) với 119 phòng, trang thiết bị 
phòng ngủ được cải thiện, nâng cấp khá 

hoàn thiện, tổng lượng khách du lịch đến 
Phú Quý năm 2015 có 2.200 lượt, trong 

đó khách nước ngoài 43 lượt, khách nội 
địa: 2.157 lượt, bằng 6.600 ngày khách 
lưu trú, điện thắp sáng 24/24 giờ, giao 

thông giữa đảo với đất liền hoạt động khá 
ổn định, tàu Trung tốc Hưng Phát đi vào 

hoạt động đã rút ngắn thời gian giữa đảo 

với đất liền rất đáng kể, các loại hình du 

lịch, giải trí, ẩm thực ngày càng phát triển 
từng bước đáp ứng nhu cầu của du 

khách. 

Trong thời gian đến, Phú Quý sẽ 
từng bước phát triển du lịch cộng đồng, 

đa dạng hoá các loại hình và sản phẩm, 
nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch ở 

các điểm đến, tour, tuyến, cơ sở lưu trú, 
nhà hàng, nơi mua sắm. Xây dựng các 
tour, tuyến du lịch hấp dẫn, khoa học với 

lộ trình hợp lý, hài hoà, ấn tượng, tạo hình 
ảnh tốt cho du khách gắn với công tác 

quảng bá, kêu gọi đầu tư phát triển du 
lịch./.                                                     

Bài, ảnh: Lý Thơ / 

Tạp chí xây dựng đời sống văn hóa.- 
2016.- Số 173.- Tr.54 

__________________________________ 

NHỘN NHỊP THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH 
KÊ GÀ - BÌNH THUẬN 

hiều chủ đầu tư bất động sản du 

lịch đang “đổ bộ” về Kê Gà, tạo sự 
nhộn nhịp ở vùng đất nhiều tiềm 

năng về du lịch này. 

 

Khu resort nghỉ dưỡng Biển Đá Vàng Ảnh: T.Đ 

Sau khi cảng nước sâu Kê Gà chính 

thức ngừng xây dựng tại Hàm Thuận 
Nam, Bình Thuận, do phương án xây 

dựng cảng “không mang lại hiệu quả”. Chỉ 
trong 10 tháng nay, nhiều chủ đầu tư 
đang có xu hướng đầu tư bất động sản 

(BĐS) du lịch đang “đổ bộ” về Kê Gà, tạo 

sự nhộn nhịp ở vùng đất nhiều tiềm năng 

về du lịch này. 

Vào tháng 12/2012, báo cáo tại kỳ 
họp thứ 5 HĐND tỉnh Bình Thuận, ông Lê 

Tiến Phương, chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận đã cảnh báo nguy cơ khó khởi 

công dự án cảng Kê Gà trong năm 2013. 
Trong lúc đó, theo 12 nhà đầu tư du lịch 
và các chuyên gia, nhà khoa học về cảng 

biển, việc khởi công xây dựng cảng tại 
mũi Kê Gà là phản khoa học, không mang 

lại hiệu quả, không phù hợp xây dựng 
cảng về mặt địa lý lẫn về thủy văn; trình 
tự, quy trình thu hồi đất xây dựng cảng 

của tỉnh Bình Thuận cũng bộc lộ quá 
nhiều sai phạm về mặt pháp lý, gây thiệt 

hại nặng nề cho các nhà đầu tư du lịch... 

Chỉ một thời gian ngắn “ngừng xây 
dựng cảng nước sâu Kê Gà” , nhiều dự 

án BĐS du lịch ở Kê Gà bắt đầu được các 
nhà đầu tư triển khai các khu du lịch như: 

The Pavillons, Biển Đá Vàng... đang được 
đầu tư xây dựng với kinh phí lên đến hàng 
chục triệu USD. 

N 
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Mới đây, ngày 18/12, Công ty cổ 

phần TM-DV BĐS nghỉ dưỡng Ý Ngọc 
Bình Thuận (Công ty Ý Ngọc Bình Thuận) 

đã ra mắt dự án Khu resort nghỉ dưỡng 
Biển Đá Vàng có quy mô 10 ha, với tổng 
vốn đầu tư 10 triệu USD. Dự án được chia 

làm 4 giai đoạn, dự kiến sẽ hoàn tất vào 
năm 2018. 

Bà Nguyễn Thị Phương Tâm, chủ 
tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty Ý Ngọc 
Bình Thuận cho biết: “Bước đầu, Biển Đá 

Vàng đã khởi công giai đoạn 1 chiếm 30% 
dự án và bắt đầu đi vào sử dụng và hoàn 

tất với chuỗi khách sạn 4 sao, 26 căn biệt 
thự, 200 căn Condotel cùng các khu nhà 
hàng phục vụ tiệc trong nhà, dự tiệc ngoài 

trời dành cho dã ngoại, dạy làm bánh, vui 
chơi dành cho trẻ em, cắm trại... Đặc biệt, 

khu nuôi cừu, nuôi cá, trồng rau sạch 
phục vụ thực khách, vườn đá đủ loại... để 
cho du khách thưởng ngoạn. Biển Đá 

Vàng là nơi hội tụ những nét văn hóa lịch 
sử mang bản sắc riêng của Bình Thuận”. 

Ông Nguyễn Xuân Lộc, tổng giám 

đốc Công ty cổ phần BĐS Techcomreal, 
đơn vị phân phối độc quyền dự án Biển 

Đá Vàng cho biết: “Biển Đá Vàng, mũi Kê 
Gà, cách TP.HCM 180 km về phía nam, 
cách TP. Phan Thiết 20 km về phía bắc. 

Sự cộng hưởng của tự nhiên vào ưu thế 

của dự án là rất lớn, đó là bờ biển đẹp 

hoang sơ, có nhiều danh lam thắng cảnh, 
như cáp treo Tà Cú; chùa Linh Sơn 

Trường Thọ với tượng Phật Thích Ca 
nhập Niết Bàn dài 49 mét; suối nước nóng 
Bưng Thị. Đặc biệt, Biển Đá Vàng nằm 

đối diện di tích ngọn hải đăng 100 năm 
tuổi, xưa nhất Đông Nam Á do người 

Pháp xây dựng khi lần đầu tiên đặt chân 
đến đây; rừng nguyên sinh được bảo tồn 
kéo dài từ khu vực Long Hải - Bà Rịa... 

Lợi thế của dự án này là 3 mặt giáp biển, 
vị thế hiện ra như hòn ngọc trong miệng 

rồng đầy uy thế linh khí không nơi nào có 
được”. 

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt Biển Đá 

Vàng, ông Phan Văn Nam, phó chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận đánh giá: Đến nay, 

dự án cảng đã được bãi bỏ, các dự án du 
lịch được phép tiếp tục triển khai, và sự ra 
mắt của dự án Biển Đá Vàng có thể xem 

là đánh dấu cho sự trở lại của các dự án 
BĐS - du lịch tại vùng biển này. Bên cạnh 
đó, UBND tỉnh Bình Thuận tạo mọi điều 

kiện thuận lợi nhất để kêu gọi đầu tư để 
doanh nghiệp phát triển thuận lợi nhất. 

Thái Đoàn / 
Khoa học phổ thông.- 2016.- Số 50 

(ngày 23 tháng 12).- Tr. 8 

__________________________________ 

LA GI, BÌNH THUẬN – THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH MỚI 
NỔI ĐẦY HẤP DẪN 

hỉ cách Tp. Hồ Chí Minh 175 km, 
Phan Thiết 67 km và cách Vũng 
Tàu 100 km, với hệ thống giao 

thông nối liền các tỉnh trong khu vực, du 
khách có thể đến La Gi bằng đường bộ, 

đường sắt...vv.  

Từ thị xã La Gi đi khoảng 7 phút xe 
máy là đến bãi biển Đồi Dương (gần 

resort Ba Thật) hay Cam Bình (cách 5km). 
Du khách có thể thuê chỗ ngồi với giá rất 

rẻ so với Mũi Né hay Vũng Tàu và mua 
hải sản ngay tại bãi biển để thưởng thức.  

 

Thiên đường du lịch biển hấp dẫn  

Ở La Gi có hai di tích được xếp hạng 
di tích Văn hoá lịch sử cấp quốc gia. 

Ngoài dinh Thầy Thím đã được nhiều 
người biết tới, dinh Vạn Phước Lộc là nơi 

thờ thần Nam Hải của ngư dân, 300 năm 
trước là dịch trạm Thuận Phước nằm trên 
cung đường liên lạc, thông tin của triều 

Nguyễn. Vạn Phước Lộc cũng là ngôi đình 
thờ số xương cá voi nhiều nhất Việt Nam: 

120 bộ. Một điểm đến khá thú vị dành cho 
những ai thích mạo hiểm là Hòn Bà. Một 
hòn đảo nhỏ có diện tích 2,8ha, chu vi 

chân đảo chưa tới 800m, nằm cách bãi 

C 
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Đồi Dương 2km. Trên đảo có ngôi đền thờ 

Bà Thiên Y A Na với nhiều huyền thoại.  

Ngoài ra La Gi còn có những thắng 

cảnh, bãi tắm thiên nhiên hấp dẫn, như 
Cam Bình, Đồi Dương, ngành Tam Tân, 
Mũi Đá, đập Đá Dựng, suối Tiên, hồ Núi 

Đất… Các di tích, truyền thuyết, thắng 
cảnh ở La Gi đã tạo nên một quần thể du 

lịch đầy tiềm năng ở phía Nam của tỉnh 
Bình Thuận. Đến La Gi bạn sẽ được 
thưởng thức các món ăn ngon La Gi Hải 

sản tươi sống. Tất cả các quán đều có 
dịch vụ cho mướn bếp than để nướng hải 

sản. Biển La Gi phong phú sản vật không 
kém vùng biển Phú Yên, Khánh Hoà, 
nhưng đặc biệt là mực cơm/trứng và cá 

đục vàng.  

Cá đục vàng nướng mọi, mực trứng 

tươi hấp gừng thì chắc không có đối thủ. 
Đây là lợi thế để La Gi đẩy mạnh việc phát 
triển du lịch biển. Đến La Gi, du khách 

không chỉ biết đến các địa danh như Dốc 
Ông Bằng, Hòn Bà, đập đá Dựng, Khu du 
lịch Mỏm Đá Chim mà còn phải kể những 

bãi biển tuyệt đẹp: Cam Bình và ngảnh 
Tam Tân. Quả thực dù đã đến nhiều nơi 

có biển, nhưng biển ở La Gi vẫn đẹp và 
chứa đựng nét hoang sơ nhiều hơn. 
Chẳng ngẫu nhiên mà nhiều năm trở lại 

đây, du khách từ phía nam ra đã chọn La 
Gi là điểm đến dừng chân đầu tiên. Cũng 

phải thôi, vì suy cho cùng, nhiều nơi khác 
do tình trạng biển ô nhiễm hoặc sự quá tải 
nên khách du lịch quyết định chuyển 

hướng đến La Gi.  

 

La Gi với những bãi biển hoang sơ và những 

điểm tham quan hấp dẫn đang dần được lòng 
du khách. 

Về La Gi, một địa điểm mà du khách 

nên đến một lần cho biết và tận hưởng 
cảm giác của biển là ngảnh Tam Tân. Đó 

là vùng biển quanh năm nắng ấm biển 
êm, chứa đựng nét hoang dã và không 
khí trong lành. Một dải bờ biển uốn lượn 

bên đồi cát chập chùng được phủ mát bởi 
rừng dương, bãi cát trắng mịn màng, lấp 

lánh dưới nắng vàng. Nằm chắn giữa 
đoạn bờ biển của ngảnh Tam Tân, nổi lên 
một cụm đá lạ kỳ, thay đổi hình dáng sắc 

màu theo mỗi sáng chiều. Khi con nước 
xuống, bãi đá Mỏm Đá Chim rộn ràng 

cùng với bầy chim biển, tạo nên khung 
cảnh hữu tình giữa thiên nhiên và biển cả. 
Sẽ là thiếu sót nếu du khách chẳng may 

quên đến với biển Cam Bình để tận 
hưởng hương vị từ biển. Một khu rừng 

dương mát mẻ, trải dài, bao trùm khu dã 
ngoại là nơi du khách dừng chân nghỉ 
ngơi thư giãn sau chuyến đi dài mệt mỏi. 

Hương vị từ biển được bàn tay của những 
người con của biển chế biến với đầy đủ 
các món ăn từ dân dã đến cầu kỳ, chắc 

chắn làm hài lòng những du khách khó 
tính.  

Tiềm năng phát triển du lịch cần 
khai thác  

Thị xã La Gi có nhiều tiềm năng và 

thế mạnh để phát triển du lịch và kinh tế 
biến. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND thị 

xã La Gi thì tình hình đầu tư tại địa 
phương vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện 
nay, La Gi có 42 dự án đầu tư đã đăng ký, 

nhưng mới có 6 dự án đã thực hiện và 
hầu hết là các dự án về du lịch. Nhiều dự 

án đăng ký đã lâu vẫn chưa được khởi 
công bởi nhiều lý do, trong đó lý do chủ 
yếu là cơ sở hạ tầng của địa phương như 

đường giao thông, điện, liên lạc viễn 
thông… còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng 

được yêu cầu của nhà đầu tư.  

Trong chiến lược phát triển bền 
vững kinh tế xã hội từ nay đến 2015 tầm 

nhìn năm 2020, La Gi tập trung huy động 
mọi nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển, 

phấn đấu tổng mức huy động toàn xã hội 
đạt 800 tỷ đồng; tranh thủ và sử dụng hiệu 
quả các nguồn vốn từ trung ương, vốn trái 

phiếu chính phủ để đầu tư phát triển kinh 
tế hạ tầng xã hội, như: giao thông, thủy 
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lợi, cấp thoát nước, điện, y tế, giáo dục, 

đào tạo và các lĩnh vực khác. Triển khai 
đề án làm đường giao thông nông thôn và 

bê tông hóa hẻm nội thị. Tiếp tục tạo quỹ 
đất đấu giá để tạo nguồn thu ngân sách 
xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội, chỉnh 

trang đô thị. Tổng rà soát lại tất cả các dự 
án đầu tư đã đăng ký để có hướng hỗ trợ 

hoặc xử lý thích hợp. Thị xã La Gi cũng 
luôn sẵn sàng trải thảm đỏ, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất để đón các nhà đầu tư 

trong và ngoài nước. Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân phấn đấu đưa thị xã 

La Gi trở thành đô thị loại 3 trong thời gian 
tới.  

Với mệnh danh là thiên đường mới 

nổi của tỉnh Bình Thuận, La Gi với những 
điểm du lịch hấp dẫn từ giới trẻ ham mê đi 

phượt, du lịch tự túc hay những du khách 
lớn tuổi đang là sự lựa chọn của nhiều du 
khách khi đến Bình Thuận sau Thành phố 

biển Phan Thiết. Nếu đang tìm kiếm một 
nơi để xả stress cho những ngày nghỉ cuối 

tuần hay trong dịp nghỉ Tết, thì La Gi 
chính là một sự lựa chọ sáng suốt nếu 
bạn không muốn phải đi quá xa.  

Bảo Phương // 
http://giadinhphapluat.vn.- 2016  

(ngày 9 tháng 12)

__________________________________ 

BIỂN ĐÁ VÀNG, DỰ ÁN ĐẦU TIÊN TẠI CẢNG KÊ GÀ 
HỒI SINH  

ông ty cổ phần Thương mại-

Dịch vụ BĐS nghỉ dưỡng Ý 

Ngọc Bình Thuận (Công ty Ý 

Ngọc Bình Thuận) dự án khu resort 

nghỉ dưỡng Biển Đá Vàng vừa khai 

trương giai đoạn 1 dự án Biển đá 

vàng. 

 

Dự án có quy mô 10ha, với tổng 

vốn đầu tư 10 triệu USD được chia 

làm 4 giai đoạn, dự kiến sẽ hoàn tất 
vào năm 2018, giai đoạn 1 chiếm 30% 

dự án và bắt đầu đi vào sử dụng và 

hoàn tất với chuỗi khách sạn 4 sao, 26 

căn biệt thự, 200 căn Condotel cùng 

các khu nhà hàng phục vụ tiệc trong 

nhà, dự tiệc ngoài trời dành cho dã 

ngoại, dạy làm bánh, vui chơi dành cho 

trẻ em, cắm trại… Đặc biệt khu nuôi 

cừu, nuôi cá, trồng rau sạch phục vụ 

thực khách, vườn đá đủ loại… để du 

khách thưởng ngoạn. Biển Đá Vàng là 

nơi hội tụ những nét văn hóa lịch sử 

mang bản sắc riêng của Bình Thuận. 

Ông Nguyễn Xuân Lộc, Tổng 

giám đốc CTCP BĐS Techcomreal - 

đơn vị phân phối độc quyền dự án 

Biển Đá Vàng, cho biết: “Biển Đá 

Vàng, Mũi Kê Gà, cách TP. Hồ Chí 

Minh 180km về phía Nam, cách TP 
Phan Thiết 20km về phía Bắc. Sự 

cộng hưởng của tự nhiên vào ưu thế 

của dự án là rất lớn, đó là bờ biển đẹp 

hoang sơ, có nhiều danh lam thắng 

cảnh, như cáp treo Tà Cú, chùa Linh 

Sơn Trường Thọ với tượng Phật Thích 

Ca nhập Niết Bàn dài 49m, suối nước 

nóng Bưng Thị. 

PV // http://baotintuc.vn.- 2016 

(ngày 27 tháng 12) 

C 
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BỨC TRANH THIÊN NHIÊN TUYỆT ĐẸP VỚI CÁT 

ất kể ai đến du lịch Phan Thiết đều 

không thể không đến thăm những 
đồi cát thơ mộng ở nơi đây, đặc 

biệt là Đồi Hồng Mũi Né và Bàu Trắng nổi 

danh.  

Giữa không gian mênh mông bạt 

ngàn cát, cát hồng và cát trắng, hai địa 
danh này dường như đã trở thành một 
thương hiệu khi nhắc đến Phan Thiết. Một 

chút mông lung khi chạm đến cái tên đầy 
lãng mạn, nhưng dường như ai cũng dễ 

dàng cảm nhận sự sống động đang tồn tại 
như hơi thở của những điểm đến đầy hấp 
dẫn này.  

Trải nghiệm cảm giác “bay” trên 
Đồi cát  

Thuộc khu vực Mũi Né, với các tên 
gọi khác nhau như Đồi Cát Mũi Né, Đồi 
Cát Bay hay Đồi Cát Hồng, nơi này luôn 

mang lại cho du khách những trải nghiệm 
rất đặc biệt bởi những đặc điểm khá đặc 

trưng mà không đâu có được.  

Đồi Hồng Mũi Né nằm trên đường đi 
đến đảo Hòn Rơm. Cái tên Đồi Hồng 

duyên dáng bắt nguồn từ việc cát ở đây 
có màu đỏ hồng chứ không màu trắng hay 

vàng như mọi người vẫn nghĩ. Đồi Hồng 
tuy rộng nhưng không cao lắm và đồi nọ 
nối tiếp đồi kia tạo thành những triền cát 

trập trùng. Hãy thử một lần trải nghiệm 
cảm giác leo lên đến ngọn đồi và từ đó 

nhìn ra biển, tận hưởng cái cảm giác mát 
lồng lộng của gió biển thổi vào, ngắm nhìn 
khung cảnh tuyệt vời xung quanh, bạn sẽ 

thấy bao công sức và mệt nhọc của mình 
được đền đáp xứng đáng.  

Dẫm chân trên cát, cảm giác thật dễ 
chịu như đôi bàn chân được vuốt ve, âu 
yếm bởi những hạt cát mịn màng, ngắm 

nhìn biển xanh thăm thẳm, cảm giác ấy 
thật kì diệu mà chỉ có Đồi Hồng mang lại. 

Mặt trái của cảnh quan này là sự sa mạc 
hóa ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, 
nhưng những điều kỳ thú diễn ra ở đây 

dường như che lấp hết mặt tiêu cực của 
nó. 

Với hình dạng thay đổi theo giờ và 
màu cát thay đổi do đặc điểm kiến tạo, Đồi 

Cát Bay là một bức tranh giản đơn nhưng 

mang nét quyến rũ tiềm ẩn. Được thu vào 
bao ống kính, hình thành những bức ảnh 
tuyệt vời đến không thể diễn tả, những 

triền cát trập trùng, khi tạo thành hình như 
sóng biển, lúc xoắn ốc như những bức vẽ 

lạ lùng của thiên nhiên…luôn làm người 
ngắm hình ngoạn cảnh phải say mê. Bên 
cạnh đó, màu sắc của cát còn thay đổi do 

kiến tạo tạo nên những mảng màu sắc 
đan xen như Đồi Cát Vàng, Đồi Cát 

Hồng... tạo nên một bức tranh sống động 
tuyệt vời. 

 
Đồi cát bay xứng danh đồi cát hồng với sắc 
hồng bao phủ đất trời. 

Đồi Hồng Mũi Né cũng là nơi tiên 

phong của trò chơi trượt cát. Bạn sẽ có 
một người bạn đồng hành là một miếng 
mica mỏng có hình chữ nhật, kích thước 

khoảng 60x80 cm và có xâu một sợi dây. 
Bạn phải ngồi thật gọn và cầm chắc sợi 

dây, một cái đẩy nhẹ từ trên cao là bạn sẽ 
lao vun vút xuống đồi cát. Nói thì đơn giản 
nhưng mấy ai thành công được trong lần 

đầu thử sức. Bởi nếu bạn không ngồi gọn 
và khéo léo, bạn sẽ rất dễ bị ngã kềnh ra 

cát, không đau, nhưng cát sẽ phủ đầy trên 
người bạn, từ tóc tai, quần áo.  

Hãy thử thêm vài lần, chắc chắn bạn 

sẽ làm tốt hơn và cảm thấy rất thú vị đấy. 
Nếu bạn đã đến du lịch Bình Thuận thì 

đừng bỏ qua Đồi Hồng Mũi Né và trò chơi 
trượt cát tại đây. Một điều mà người dân 
bản địa khuyên bạn là nên đi vào sáng 

sớm, khi những ngọn đồi mênh mông còn 
ngái ngủ, những mặt cát còn phẳng phiu 

chưa in dấu chân người thì bạn sẽ là 

B 
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người đầu tiên chinh phục, khi quay đầu 

nhìn lại bạn sẽ thấy thật tự hào và phấn 
khởi.  

Lênh đênh trên hồ ngắm “tiểu sa 
mạc” 

 
Bàu trắng với hồ sen nở rộ khiến khung cảnh 

hoang sơ có chút xa lạ.   

Một đồi cát khác, cách Phan Thiết 
khoảng 65 km về hướng Đông Bắc, Bàu 

Trắng thuộc địa phận thôn Hồng Lâm, xã 
Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Du khách có 

thể đến với Bàu Trắng bằng hai cung 
đường: Từ Hòn Rơm, đi xe Jeep men 
theo đường đến Mũi Né, qua chợ Mũi Né, 

Đồi Hồng thì chạy dọc bãi biển khoảng 
một tiếng là vào tới Bàu Trắng. Cách khác 

là từ thành phố Phan Thiết theo quốc lộ 
1A đến Lương Sơn, rẽ phải ở ngã ba, đi 
chừng 18 km, băng qua đồi trọc, rừng dừa 

một lúc là đến nơi.  

Bạn sẽ ngỡ ngàng trước khung cảnh 

tựa như một bức họa kỳ vĩ. Giữa cái nắng 
chói chang, đồi cát hiện lên với một vẻ 
mông lung ảo diệu. Những triền cát cao, 

rộng mênh mông cứ trải dài ngút mắt. Cát 
nơi đây ngày xưa mang sắc vàng, sau 

dần dần chuyển sang màu trắng tinh 
khiết. Bạn không khỏi ngỡ ngàng khi bắt 
gặp hồ nước ngọt lấp lánh dưới ánh mặt 

trời. Bạn sẽ được dịp chiêm ngưỡng cảnh 
hồ sen tuyệt đẹp được vây quanh bởi 

những triền cát bao la. Đứng từ trên đồi 
nhìn xuống, mặt hồ trong xanh rợp sắc 
hồng hoa sen trông rất thơ mộng và tràn 

đầy sức sống.  

Làn nước ngọt mát và sắc xanh dịu 

mắt của hồ dường như giúp xua bớt cái 
nóng bỏng rát của vùng sa mạc này. 
Không chỉ có vậy, gió qua những rặng phi 

lao hài hòa cùng tiếng nước lay động tạo 

nên thanh âm diệu kỳ. Đồi cát gắn liền với 
Bàu Trắng hàng nghìn năm nay. Đồi cát 

mang lại nguồn cát vô tận, còn Bàu Trắng 
mang đến nguồn nước ngọt mát lành. Cả 
hai kết hợp thành một chốn có phong 

cảnh thật nên thơ hữu tình.  

Đặt chân đến đồi cát Bàu Trắng, bạn 

có thể lang thang khắp các triền cát ngắm 
cảnh, chụp ảnh, tổ chức cắm trại giữa 
không gian mênh mông của thiên nhiên. 

Thú vị hơn, để khám phá vẻ đẹp kỳ diệu 
của “tiểu sa mạc còn hoang sơ” này, 

những ai yêu thích cảm giác mạnh có thể 
thuê xe địa hình giá khoảng 400.000-
600.000 đồng/chiếc, 2 người/20 phút.  

Bên cạnh đó, bạn có thể chơi trò 
trượt cát. Cảm giác thật tuyệt vời khi được 

lướt băng băng trên những triền cát, chinh 
phục hết đỉnh đồi này đến đỉnh đồi khác. 
Sau đó, hãy ngồi thuyền lênh đênh trên 

mặt hồ để trải nghiệm toàn bộ cảm giác 
tuyệt diệu khi đặt chân đến nơi đây. Đắm 
mình trong hương sen thơm ngát giữa 

không gian yên bình, bạn sẽ cảm nhận 
hết vẻ đẹp của sa mạc và ốc đảo.  

Vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ của đồi 
cát Bàu Trắng còn làm say lòng những ai 
muốn đi tìm cảm hứng nghệ thuật. Dân 

nhiếp ảnh thường đến Bàu Trắng vào 
mùa hè sen nở, lúc 5-9h và 16-18h, vì cho 

rằng đó là những thời khắc mà tuyệt tác 
thiên nhiên ở đây hiển hiện vẻ đẹp rõ 
nhất.  

Nếu một lần đến Phan Thiết, không 
thể nào bỏ quên hai địa danh này, bởi nếu 

chưa một lần bước trên đồi cát hoặc thử 
trò trượt cát thì chắc chắn bạn chưa thể 
cảm nhận được niềm vui khi đến Phan 

Thiết. Biển xanh, nắng vàng, và bây giờ 
còn có cát trắng, cát hồng, quả là một sự 

kết hợp tuyệt vời cho khách du lịch yêu 
thiên nhiên. Mùa du lịch sắp đến, có lẽ Đồi 
cát là một sự lựa chọn thú vị cho bạn 

trong những ngày nghỉ sắp tới.  

Bảo Phương // 

http://giadinhphapluat.vn.- 2016  
(ngày 23 tháng 12) 
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VỀ LÀNG CHÀI MŨI NÉ ĂN HẢI SẢN TƯƠI SỐNG 

àng chài Mũi Né là điểm du lịch hấp 

dẫn để bạn khám phá cuộc sống 
người dân làng chài. 

 

Mẻ lưới cuối cùng khi bình minh thức dậy. 

Làng chài Mũi Né cách Thành phố 
Phan Thiết (Bình Thuận) khoảng trên 

30km. Làng chài nằm dọc theo một bờ 
biển dài trên một cây số, bãi biển nơi đây 
đặc biệt là sóng yên gió lặng quanh năm. 

Làng chài chính là nơi ngư dân đưa các 
loại tôm cá đánh bắt được từ biển trở về, 

đồng thời cũng là nơi diễn ra cảnh buôn 
bán tấp nập của ngư dân tại làng chài vào 
mỗi buổi sáng. 

Đến làng chài ngoài việc trải nghiệm 
cuộc sống và nghề chài lưới của các ngư 

dân tại làng chài, bạn có thể lựa chọn cho 
mình những hải sản tươi sống như: mực, 
cá, tôm, ghẹ, cua, ốc,.. để đem về chế 

biến, hoặc có thể ăn tại chỗ nhờ người 
nấu nướng với giá cực mềm so với mua ở 

chợ. Muốn vậy, bạn phải đến từ sáng sớm 
(khoảng 6h đến 7h) là lúc mua bán tấp 
nập của người dân. 

Làng chài vào buổi sáng như một 
khu chợ hải sản giá rẻ đã thu hút nhiều du 

khách trong nước và quốc tế khi đến Mũi 
Né, Phan Thiết. Và bạn chưa được coi là 
đến làng chài này nếu không ăn tại chỗ 

một vài món hải sản tươi sống như tôm, 
cá, cua ốc… Vừa ăn, bạn vừa thỏa mái 

ngắm cảnh biển, cảnh nhộn nhịp mua bán 
của người dân vùng biển… 

 

 

Thuyền về bến, một đứa trẻ đi theo mẹ tha thẩn 

ngồi chơi bên các bà các chị gỡ lưới thu gom 
tôm, cá cua ốc… còn mắc lại. 

 

 

Thu gom lưới và ngư cụ. 

L 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 12 năm 2016  - 72 - 

Thư viện tỉnh Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

 

Người mua người bán đang trả giá cho món hải 
sản… 

 

 

Vợ của một ngư dân đang trổ tài nướng tôm 

hùm phục vụ khách ăn tại chỗ… 

 

Tôm hùm được chẻ đôi, tẩm ướp gia vị thơm 

lừng sau khi nướng. 

Tuấn Nguyên // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2016 

(ngày 14 tháng 12) 

_________________________________ 

TỚI CỔ THẠCH ĐẮM CHÌM TRONG BÃI ĐÁ KỲ ẢO 

ằm trên mảnh đất Bình Thuận, cái 
tên Tuy Phong ít được nhớ tên vì 
là điểm giáp ranh giữa hai tỉnh 

Bình Thuận và Ninh Thuận nhưng đây là 
điểm đến thú vị dành cho những người ưa 

thích khám phá.  

Tuy Phong nằm cách thành phố 
Phan Thiết 90 km về phía Bắc, tuy không 

quá nổi tiếng nhưng nơi đây lại có rất 
nhiều cảnh quan “trời ban” vô cùng kỳ thú 

và hấp dẫn khách du lịch. Trong đó, phải 
kể đến đầu tiền là bãi biển Cổ Thạch. 

 

Biển Cổ Thạch đẹp như cổ tích vào buổi chiều 
tà. 

N 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 12 năm 2016  - 73 - 

Thư viện tỉnh Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

Có 2 thời điểm tuyệt nhất để bạn du 

lịch Cổ Thạch, Bình Thuận. Theo kinh 
nghiệm thì nếu bạn muốn vừa tham quan 

vừa ghi lại những hình ảnh đẹp đến kỳ ảo 
của Cổ Thạch thì nên du lịch Cổ Thạch 
vào tầm tháng 3 dương lịch. Khi đó, toàn 

bộ những bãi đá lớn ở Cổ Thạch sẽ khoác 
lên mình một lớp áo rêu xanh mướt rồi 

dần dần đổi màu khi có ánh nắng chiếu 
vào, cho nên thời gian này còn được gọi 
là “mùa săn rêu” Cổ Thạch.  

Thời điểm tuyệt nhất để du lịch, 
khám phá văn hóa, phong tục tập quán 

Cổ Thạch tiếp theo là khoảng tầm trung 
tuần tháng 8 âm lịch, cụ thể là từ ngày 
16–18/8 âm lịch. Thời gian này là lúc diễn 

ra lễ hội Nghinh Ông, lễ hội lớn nhất, quan 
trọng nhất và sôi động nhất ở Cổ Thạch.  

Trải dài trên một phần bãi biển của 
xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, là bãi 
đá 7 màu nằm trong khu du lịch Cổ Thạch. 

Đá có nhiều kích thước, hình dạng lớn 
nhỏ khác nhau. Bãi đá này đã được Trung 
tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Vietbook) công 

nhận là “Bãi đá có hình dạng, màu sắc 
nhiều nhất Việt Nam”.  

Giữa trùng dương trùng điệp và 
vùng cát trắng mênh mông, sự xuất hiện 
của bãi đá như điểm hồng tâm đã kéo 

chân ngày càng nhiều du khách tìm đến 
thưởng lãm. Bãi đá Cổ Thạch là một địa 

điểm tham quan thú vị khi đi du lịch Phan 
Thiết hay du lịch Bình Thuận. Những bãi 
đá của vùng biển Bình Thuận ấn tượng 

với vẻ lung linh như những viên ngọc 
nhiều màu sắc, lúc lại xù xì như những 

quái vật biển khổng lồ hay xanh thẳm một 
màu rêu phong. Bãi đá hình thành tự 
nhiên do tác động của thủy triều, hải lưu, 

nước biển.  

Đá được đẩy từ lòng biển trồi nhô 

lên bờ. Đá có nhiều kích thước lớn nhỏ 
khác nhau. Hiện tượng đá được đẩy lên 
bờ ngày nào cũng diễn ra, từ ngàn xưa 

cho đến nay. Đá không chỉ có màu đen 
hay màu xám, mà còn nhiều màu sắc 

nữa: nâu, vàng, tím, trắng, xanh lam, 
hồng, đỏ… cùng nhiều đường vân rất đẹp. 
Tuy nhiên, cảnh tượng kỳ thú nhất trong 

năm khi giữa trung tuần tháng 3 là khi 

toàn bộ đá được bao phủ một lớp rêu 

xanh thật đẹp và độc nhất vô nhị.  

Cũng như các bãi biển khác của 

Bình Thuận, biển Cổ Thạch trong vắt, 
xanh biếc với lượng sóng vừa phải nhưng 
nhanh và mạnh. Biển Cổ Thạch nằm 

khuất giữa những vách đá muôn hình và 
vắng vẻ. Nước biển trong veo, xanh biếc, 

với những đợt sóng vừa phải nhưng 
nhanh và mạnh. Không có nhiều dịch vụ 
và rất hoang sơ, bãi biển này là điểm đến 

lý tưởng cho khách du lịch bụi ưa thích 
khám phá.  

Sau khi khám phá bãi đá bảy màu 
độc đáo, bạn có thể dời bước tham quan 
chùa Cổ Thạch. Chùa Cổ Thạch nằm trên 

đồi cao 64 m là một quần thể kiến trúc 
Phật giáo được xây dựng dựa vào núi và 

hang đá nằm san sát nhau trong khu vực 
hơn 2.000 m2. Cổng tam quan dẫn vào 
khu chính điện với hai linh vật là voi và hổ 

hộ pháp phía trước. 

 

Bãi đá bảy sắc lung linh. 

Ngôi chùa này còn được gọi là chùa 

Hang, tọa lạc gần bờ biển xã Bình Thạnh, 
ẩn mình trong hang động tự nhiên với 
cảnh non nước hữu tình. Chùa được xây 

dựng năm 1835–1836 trên khu đồi núi 
thấp, nép mình vào bên trong hang đá. 

Thời vua Thiệu Trị, chùa được cải tạo từ 
vẻ hoang sơ ban đầu, biến thành một nơi 
rộng hơn về không gian và tinh xảo trong 

nghệ thuật, được lưu giữ hầu như nguyên 
vẹn đến ngày nay. Ở đây có rất nhiều khối 

đá hình thù kỳ lạ như con cóc, bàn tay 
Phật, hay người mẹ hôn con. Từ Phan 
Thiết bạn đi về phía bắc 90 km đến thị 

trấn Liên Hương – huyện Tuy Phong rẽ 
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phải 8 km sẽ đến quần thể đá – hang 

động – bãi biển hoang sơ độc đáo này. 

Trong chuyến đi khám phá mảnh đất 

Tuy Phong, bạn còn được chiêm ngưỡng 
cánh đồng điện gió độc đáo đầu tiên có 
quy mô lớn ở đất Việt nữa đấy! Những khi 

gió thổi qua sẽ là lúc những cánh quạt 
khổng lồ “đua nhau” quay cuồng giữa 

cánh đồng, khiến cho những ai lần đầu 
ngắm nhìn đều cảm thấy thích thú và bị 
cuốn hút, mê hoặc. Những trụ phong điện 

nổi bật thấy được ngay trên đường quốc 
lộ 1 là cách để xác định mảnh đất Tuy 

Phong bởi nơi đây bốn bề thoáng rộng và 
mênh mông biển xanh, cát trắng. Những 
trụ phong điện này vẫn được gọi vui là cối 

xay gió với ba cánh quạt khổng lồ, cao 85 
m, nặng gần 200 tấn, mỗi cánh dài 37,5 

m.  

Không chỉ có biển, đến Tuy Phong, 
du khách còn có dịp tham quan những 

vườn nho trĩu quả. Tập trung nhiều nhất ở 

xã Phước Thể, nhà vườn trồng nho ở đây 

chủ yếu trồng để bán cho thương lái, chứ 
chưa phát triển thành điểm tham quan du 

lịch. Vì vậy, bạn chỉ cần xin phép chủ 
vườn là có thể thoải mái dạo chơi dưới 
tán lá xanh mát mà không phải tốn bất cứ 

một khoản phí nào.  

Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé vào 

thăm những đồng muối trắng tinh, cùng 
diêm dân khám phá nghề làm muối truyền 
thống ở những vùng ven biển hoặc bước 

vào những vườn nho xanh mát, đắm chìm 
trong không gian xanh tươi nơi ấy và 

thưởng thức những quả nho chín mọng 
nước. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dạo 
chơi bên hồ Đá Bạc, khám phá Cù Lao 

Câu hoặc trekking trên cung đường tuyệt 
đẹp ở xã Phan Dũng hay tắm bùn khoáng 

thư giãn ở xã Vĩnh Hảo.  

Bảo Phương // 
http://giadinhphapluat.vn.- 2016  

(ngày 30 tháng 12) 

__________________________________ 

KHÁM PHÁ HÒN ĐẢO ĐẸP NHẤT BÌNH THUẬN - ĐIỂM 

VI VU LÝ TƯỞNG TẾT DƯƠNG LỊCH 

ở hữu các bãi tắm, phong cảnh 

thiên nhiên đẹp, đậm chất hoang 
sơ, khí hậu ấm áp, đảo Phú Quý, 

Bình Thuận luôn quyến rũ bất kỳ kẻ lữ 

hành nào có dịp đến vùng đất này. 

 

Đảo Phú Quý hay còn gọi là Cù Lao Thu, 

nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 
120km đường biển, mất khoảng 4 tiếng đi 

tàu trung tốc. 

 

Với diện tích khoảng 16km2, đảo Phú Quý 

có nguồn tài nguyên thiên nhiên biển giàu 
có với nhiều bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp, 
những điểm đến hấp dẫn du khách. 

S 
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Thời điểm đẹp nhất để du lịch đảo Phú 
Quý là từ tháng 12 đến tháng 6. Khoảng 

thời gian này biển dịu êm và trong xanh, 
thích hợp cho nhiều hoạt động tắm biển, 

dạo chơi trên đảo. 

 

Cột cờ đảo Phú Quý là điểm ngắm bình 
minh tuyệt đẹp, từ đây có thể thu vào tầm 

mắt bãi Nhỏ - gành Hang xanh trong yên 
bình. 

 

Bãi Nhỏ thích hợp để tắm biển, du dương 
trong làn nước mát lạnh. Nơi đây có khu 
vực đất trống rộng rãi, tiện cho du khách 

cắm trại qua đêm để đón ánh bình mình 
mỗi sớm thức dậy. 

 

Dân trên đảo đa phần có gốc từ các tỉnh 

Quảng Ngãi, Quảng Nam,...nên món ăn 
sáng mì Quảng rất phổ biến. Giá một tô 

khoảng 20.000 đồng. 

 

Con đường vòng quanh đảo chạy từ cầu 
cảng xã Tam Thanh qua Long Hải và 

Long Phụng có phong cảnh rất đẹp, nhiều 
bối cạnh cực chất cho giới trẻ sống ảo 
như cột phong điện khổng lồ, bờ kè,... 

 

Biển Long Hải trong xanh hòa trong màu 
xanh của núi rừng, xa xa là núi Cao Cút 

sừng sững,...tạo nên khung cảnh vừa thơ 
mộng, vừa hùng vĩ. 
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Những bải tắm trên đảo nước biển rất 

trong, nhìn rõ tận đáy. 

 

Những bờ kè bằng đá được xây dựng ven 
biển để nuôi hải sản, cũng là bối cảnh lên 

hình cực đẹp. 

 

Núi Cao Cát cao khoảng 106m, nơi có 
Linh Sơn Tự  hơn 100 tuổi ngân vang 

trong tiếng chuông chùa, là điểm đến 
hành hương lý tưởng cho khách thập 

phương. 

 

Từ đỉnh núi Cao Cát, phóng tầm mắt về 

bốn phương để thu trọn cả vùng biển bao 
la rộng lớn, thưởng ngoạn phong cảnh 

đẹp mê hồn trong gió lộng khi đông về. 

 

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát nằm trên 
đỉnh núi Cao Cát-Chùa Linh Sơn. 

 

Ở đây không có sư trụ trì mà các phật tử 
phân công nhau thực hiện các nghi thức 
cúng lễ và đón tiếp rất nhiều lượt du 

khách đến tham quan, vãn cảnh với sự 
thân thiện, cởi mở. 
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Chùa Linh Sơn khá khang trang bề thế với 

nhiều hạng mục kiến trúc độc đáo, hài hòa 
với vẻ đẹp thiên nhiên. 

 

Trên đỉnh núi có mỏm đá nhọn nhô ra 

biển, phía dưới bãi xương rồng gai nhọn, 
tạo nên bối cảnh cho giới trẻ check-in thật 
tuyệt. 

 

Chùa Linh Quang nằm trên một ngọn đồi 
thoai thoải với khung cảnh trầm mặc 

thoáng đãng gần như tách biệt với cuộc 
sống bên ngoài. Đứng từ cổ lầu mặt tiền 
của tòa chánh điện, bạn có thể nhìn ngắm 

toàn cảnh vẻ đẹp của đảo Phú Quý với 
những đồi núi thoai thoải, nương rẫy của 

người dân, bên kia là xóm làng trước biển 
cả mênh mông xa tít với những con 
thuyền vào ra nhộn nhịp. 

 

Những cột phong điện trên đảo. 

 

Bãi Triều Dương nằm cách cầu cảng của 
đảo chừng vài trăm mét, có bãi tắm đẹp, 

bãi cát trải dài mịn màng, hàng dương rì 
rào trong gió. 

 

Hoàng hôn trên nhà bè Long Hải. Nơi đây 

cách bờ khoảng chừng 400m, mất 5 phút 
đi thuyền máy. Nhà bè Long Hải là nơi 

dừng chân lý tưởng cho du khách nếu 
muốn thưởng thức hải sản và mua về làm 
quà. 

Văn Hào // http://laodong.com.vn.- 2016 
(ngày 21 tháng 12)
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