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DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI BÌNH THUẬN 

ầu cử Quốc hội khóa 14, Bình 
Thuận được bầu 7 người/ tổng số 
13 ứng viên ĐBQH. Sau đây là 

danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội 
tại Bình Thuận. 

 

Cử tri đi bầu QH khóa XIII. Ảnh minh họa 

Danh sách 13 ứng cử viên Đại biểu 
Quốc hội tại Bình Thuận: 

1. Bố Thị Xuân Linh, Thường vụ Tỉnh 
ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình 
Thuận. 

2. Lê Quốc Phong, Ủy viên dự 
khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy 
Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Ban 
Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch 
Hội Sinh viên Việt Nam, Thường vụ Đảng 
ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban 
Thanh niên Trường học Trung ương 
Đoàn. 

3. Phan Thị Thanh Thảo, Đảng ủy 
viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở, 
Trưởng phòng Quản lý Khoa học cơ sở và 
Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Bình Thuận. 

4. Lê Huy Toàn, Đảng ủy viên, Phó 
Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình 
tỉnh Bình Thuận. 

5. Nguyễn Thị Phương An, Phó Bí 
thư Chi bộ, Ủy viên Ban chấp hành công 
đoàn ngành giáo dục, Phó Hiệu trưởng 
Trường Trung học phổ thông Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận. 

6. Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận. 

7. Ngô Đức Mạnh, Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Thành 
viên Ban chỉ đạo nhà nước về thông tin 
đối ngoại, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị 
Việt Nam-Nghị viện châu Âu, Chủ tịch 
Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hy Lạp. 

8. Nguyễn Thị Phúc, Tỉnh ủy viên, 
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội 
chuyên trách tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Ủy 
ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. 

9. Huỳnh Ngọc Tâm, Thường vụ 
Đảng ủy, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán 
bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Bình Thuận. 

10. Dụng Văn Duy, Đảng ủy viên, 
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh 
Bình Thuận. 

11. Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, 
Đảng ủy viên Khối các cơ quan tỉnh, Phó 
Bí thư Đảng ủy Sở, Bí thư Chi bộ, Phó 
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình 
Thuận. 

12. Trần Hồng Nguyên, Ủy viên 
thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp 
Trung ương. 

13. Đỗ Huy Sơn, Đảng ủy viên, Bí 
thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Y tế Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận. 

Vạn Xuân // http://infonet.vn.- 2016 
(ngày 27 tháng 4)

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

B 
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CỬ TRI ĐẢO PHÚ QUÝ MONG CÓ KHU NEO ĐẬU TÀU THUYỀN 
TRÁNH TRÚ BÃO 

rong cuộc tiếp xúc cử tri của đoàn 
ĐBQH tỉnh Bình Thuận, cử tri tỉnh 
này mong muốn Quốc hội quan tâm 

việc xây dựng các khu neo đậu tàu 
thuyền. 

Thực hiện chương trình sau kỳ họp 
thứ 11, Quốc hội khóa XIII, trong hai ngày 
16 và 17/4, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị 
tỉnh Bình Thuận đã tiến hành tiếp xúc cử 
tri tại huyện đảo Phú Quý. Nhiều kiến nghị 
liên quan vấn đề phát triển kinh tế biển 
đảo được cử tri gửi gắm tới các đại biểu 
Quốc hội. 

Báo cáo với cử tri đảo Phú Quý, 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận 
cho biết kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng 
của Quốc hội khóa XIII đã khép lại ấn 
tượng. Quốc hội đã dành thời gian cho 
nhiều nội dung quan trọng như: tập trung 
xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2011-2015; thông qua nhiều dự án luật; 
bầu và phê chuẩn một số nhân sự cấp 
cao của Nhà nước; tổng kết công tác 
nhiệm kỳ của Quốc hội… 

 

Cử tri Nguyễn Thị Gái kiến nghị Nhà nước quan 
tâm đầu tư các công trình trữ nước ngọt  

Cử tri huyện đảo Phú Quý bày tỏ 
niềm vui trước những kết quả tốt đẹp của 
nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, đánh giá cao 
hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội 
Bình Thuận. Tới đây, nhân dân trên đảo 
sẽ tích cực tham gia bầu cử Quốc hội 
khóa mới, lựa chọn ra những người xứng 
đáng là đại biểu của nhân dân. 

Trong đợt tiếp xúc này, cử tri huyện 
đảo Phú Quý đã thẳng thắn nêu ra những 
vấn đề bức xúc nhất hiện nay của địa 
phương. Gần đây, do ảnh hưởng của tình 
trạng xâm nhập mặn, nguồn nước 
ngầm trên đảo không đủ cung cấp cho đời 
sống sinh hoạt của nhân dân. Cử tri mong 
muốn Nhà nước sớm xây dựng các công 
trình trữ nước mưa để có nguồn nước 
ngọt bổ sung đủ cung cấp cho người dân 
sử dụng trong mỗi mùa khô. 

Những năm qua, thực hiện chủ 
trương phát triển kinh tế biển, ngư dân 
huyện đảo Phú Quý đã mạnh dạn đầu tư 
nhiều tàu có công suất lớn, khai thác hiệu 
quả. Tính đến nay, toàn đảo có hơn 1.200 
chiếc tàu thuyền lớn nhỏ. Nhưng một bất 
cập đang xảy ra là: Bến neo đậu hiện tại 
quá nhỏ, không đủ sức chứa và không 
đảm bảo cho tàu thuyền vào nấp gió khi 
có bão xảy ra. Do vậy, theo nhiều cử tri, 
xây dựng Khu neo đậu tàu thuyền trú 
tránh bão trên đảo Phú Quý là hết sức 
cần thiết vào lúc này.  

Cử tri Đoàn Giỏi kiến nghị: “Ghe 
thuyền nhiều, nhưng nơi trú ẩn tàu thuyền 
không đảm bảo. Chúng tôi xin ý kiến Quốc 
hội lần này tác động làm sao để đảo có 
kinh phí làm kè, làm khu trú bão, tránh 
bão rộng rãi cho tàu thuyền bà con neo 
đậu”. 

Cũng liên quan đến hoạt động khai 
thác hải sản, cử tri huyện đảo Phú Quý 
bày tỏ bức xúc trước hành động ngang 
ngược của Trung Quốc trên biển Đông. 
Gần đây, khi đang hoạt động trên vùng 
biển Trường Sa, một số tàu cá của ngư 
dân Phú Quý đã bị tàu Trung Quốc rượt 
đuổi, hăm dọa; thậm chí đã có vài trường 
hợp bị tàu Trung Quốc cố ý va đâm hư 
hỏng nặng, đe dọa đến tính mạng của 
ngư dân. 

Cử tri Đỗ Minh Hiền có ý kiến: 
“Trung Quốc ỷ tàu to, đâm thuyền của bà 
con ngư dân, thậm chí còn lấy dụng cụ 
hành nghề, lấy tài sản. Tôi đề nghị Quốc 

T 
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hội và Nhà nước quan tâm điều tàu ra giữ 
vùng biển Trường Sa để bà con chúng tôi 
yên tâm đánh bắt, thu về nhiều hải sản, 
làm giàu cho gia đình và đất nước”. 

 

Ông Huỳnh Văn Tí, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình 
Thuận, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 
11  

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh 
Bình Thuận lắng nghe và chia sẻ những 
khó khăn hiện nay của cử tri trên đảo. 
Đoàn sẽ tổng hợp các kiến nghị trên để 

các đại biểu Quốc hội khóa mới tiếp tục 
trình lên Quốc hội trong thời gian tới. 

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tặng 
quà cho các hộ nghèo 

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh Bình Thuận cũng đã tổ chức 
thăm, tặng quà cho các hộ nghèo và các 
gia đình chính sách tiêu biểu trên huyện 
đảo Phú Quý./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 17 tháng 4) 

__________________________________ 

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 
BÌNH THUẬN 

hiều 1/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội 
Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu 

Quốc hội qua các thời kỳ tỉnh Bình Thuận, 
nhân dịp đoàn thăm Thủ đô Hà Nội. 

Bày tỏ niềm vui mừng được tiếp đón 
Đoàn đại biểu Quốc hội Bình Thuận qua 
các thời kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng 
Thị Phóng cho rằng chuyến thăm càng 
thêm ý nghĩa khi Quốc hội đang họp kỳ 
thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội 
khóa XIII.  

Kỳ họp đang diễn ra với nhiều nội 
dung quan trọng, ngày hôm nay, các đại 
biểu Quốc hội đang thảo luận nội dung 
quan trọng về kinh tế-xã hội của đất nước, 
đưa ra những giải pháp kiến nghị để đưa 
đất nước phát triển vững mạnh.  

Một trong những nội dung được 
Quốc hội xem xét tại kỳ họp cuối cùng của 
khóa XIII là đánh giá công tác nhiệm kỳ 

khóa XIII của Quốc hội, các cơ quan của 
Quốc hội. Qua thảo luận, các đại biểu 
Quốc hội cũng như ý kiến cử tri đều cho 
rằng Quốc hội đã thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ trên các lĩnh vực lập hiến, lập 
pháp, giám sát và quyết định các vấn đề 
quan trọng của đất nước.  

Hoạt động của Quốc hội ngày càng 
có nhiều đổi mới, đáp ứng đòi hỏi ngày 
càng cao của thực tiễn cuộc sống; chất 
lượng đại biểu Quốc hội ngày càng được 
quan tâm, góp phần quan trọng vào nâng 
cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.  

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị 
Phóng khẳng định qua 70 năm xây dựng 
và trưởng thành, Quốc hội Việt Nam ngày 
càng phát triển. Có được thành quả hôm 
nay chính là nhờ sự nỗ lực đóng góp trách 
nhiệm, tâm huyết của các thế hệ đại biểu 
Quốc hội. Đặc biệt, việc tổ chức thành 
công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện 

C 
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Thế giới (IPU-132) là một dấu ấn đặc biệt 
của Quốc hội khóa XIII, góp phần thúc 
đẩy hoạt động ngoại giao nghị viện, khẳng 
định vị thế của Việt Nam trên trường quốc 
tế, đánh dấu tiến trình hội nhập quốc tế 
ngày càng sâu rộng của đất nước.  

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, các 
cơ quan hữu quan đang tích cực triển khai 
các mặt công tác, chuẩn bị chu đáo, kỹ 
lưỡng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công 
tốt đẹp.  

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị 
Phóng chia sẻ những khó khăn của địa 
phương khi đang phải đối mặt với hạn 
hán; mong rằng tới đây tỉnh Bình Thuận 
triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng và chuẩn bị thật tốt cho cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại 
biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016-2021.  

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị 
Phóng đánh giá, Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh Bình Thuận đã có những đóng góp 
tích cực vào sự phát triển chung của 
Quốc hội Việt Nam; có nhiều đổi mới, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 
động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 
theo quy định của pháp luật, xứng đánh 
với niềm tin và sự tín nhiệm của các tầng 
lớp nhân dân trong tỉnh. 

Các đại biểu Quốc hội là cầu nối 
phản ánh những kiến nghị, tâm tư, 
nguyện vọng của cử tri, những kiến nghị 
của địa phương đến với Quốc hội, Chính 
phủ và các bộ, ngành Trung ương.  

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị 
Phóng mong rằng, các đại biểu Quốc hội 
qua các thời kỳ tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp 
tục có những kiến nghị, đóng góp xác 
đáng, thiết thực tới Đảng, Nhà nước, góp 
phần hoàn thiện thể chế, chính sách, qua 
đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của 
tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung./. 

Quỳnh Hoa // 
http://www.vietnamplus.vn.- 2016  

(ngày 01 tháng 4)

__________________________________ 

2 NGƯỜI XIN RÚT KHỎI DANH SÁCH ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
QUỐC HỘI 

ai người xin rút tên khỏi danh sách ứng 
cử tại Bình Thuận vì lý do bận công tác 
chuyên môn, không đủ thời gian tham 

gia hoạt động Quốc hội. 

Sáng 15/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 
Bình Thuận tổ chức hội nghị hiệp thương lần 
thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu 
chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. 

Theo Ban thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc tỉnh Bình Thuận, qua lấy ý kiến nhận 
xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công 
tác đối với những người ứng cử đại biểu 
Quốc hội, tất cả 12 người được giới thiệu 
trong hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đều được 
tín nhiệm 100% tại nơi công tác và được nhận 
xét là công dân tốt tại nơi cư trú.  

Tuy nhiên, sau đó có 2 người gửi đơn 
xin rút tên ra khỏi danh sách. Đó là ông 
Nguyễn Xuân Lộc (Trưởng phòng Quản lý 
đào tạo nghề, Sở Lao động – Thương binh và 
Xã hội) và bà Biện Hồ Anh Triết (Bác sĩ khoa 

Nội nhi nhiễm, Bệnh viện huyện Tuy Phong). 
Cả hai xin rút vì lý do bận công tác chuyên 
môn, không đủ thời gian tham gia hoạt động 
Quốc hội. 

Ngày 15/4, qua hiệp thương, hội nghị 
lần thứ 3 đã đồng ý cho 2 trường hợp nêu 
trên rút khỏi danh sách, đồng thời thống nhất 
danh sách người ứng cử ở địa phương gồm 
10 người. Trong đó, tỷ lệ người dân tộc thiểu 
số chiếm 10%, nữ chiếm 40%, tái cử chiếm 
10%...  

Bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận cho biết: 
“Hiệp thương lần thứ 3 chốt lại danh sách có 
10 đại biểu. Về cơ cấu đã đảm bảo đúng luật. 
Về tiêu chuẩn, những người nằm trong danh 
sách đảm bảo có trí tuệ và bản lĩnh. 10 ứng 
cử viên này rất xứng đáng đứng vào hàng 
ngũ đại biểu Quốc hội”./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 15 tháng 4)

H 
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ĐẢM BẢO AN NINH CHO NGÀY BẦU CỬ 

ó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBTƯ 
MTTQ Việt Nam, Bùi Thị Thanh trong 
buổi giám sát tình hình, tiến độ, kết 

quả thực hiện bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại 
tỉnh Bình Thuận, vào chiều ngày 1/4.  

 

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại buổi giám sát. 

Theo Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Bình 
Thuận, sau hội nghị triển khai công tác bầu cử 
của Trung ương thì UBND tỉnh đã quyết định 
thành lập UBBC đại biểu ĐBQH khóa XIV và 
đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 
2016-2021.  

Trong đó, tỉnh đã thành lập 3 Ban bầu 
cử Quốc hội, 17 Ban bầu cử HĐND tỉnh, 119 
Ban bầu cử HĐND huyện và 845 Ban bầu cử 
cấp xã. Trong đó, UBBC cấp tỉnh có 25 thành 
viên, cấp huyện có 150 thành viên (mỗi huyện 
có 15 thành viên), cấp xã 1.397 thành viên 
(mỗi xã có 11 thành viên). 

Sau 2 lần hiệp thương và lấy ý kiến cử 
tri nơi làm việc, ở cấp tỉnh đã thỏa thuận lập 
danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu 
Quốc hội để bầu 7 đại biểu (trong đó, có 3 đại 
biểu Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu cư 
trú, làm việc tại địa phương), không có trường 
hợp nào tự ứng cử. 

Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh; sau khi 
trao đổi, thảo luận, Hội nghị đã thống nhất 
biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 94 
người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới 
thiệu để bầu 54 đại biểu; ở HĐND cấp huyện, 
Hội nghị đã thông qua danh sách sơ bộ 674 
đại biểu để bầu 375 đại biểu; ở cấp xã, Hội 
nghị cũng đã thông qua danh sách ứng cử đại 
biểu HĐND là 6.183 người để bầu 3.597 đại 
biểu được bầu. 

Tính đến ngày 28/3/2016, UBBC tỉnh 
tiếp nhận 1 đơn nặc danh của công dân 

phường Bình Tân, thị xã La Gi, phản ánh về 
cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND 
phường. 

Ngoài ra, UBBC xã Đa Mi, huyện Hàm 
Thuận Bắc tiếp nhận 1 đơn khiếu nại về 
người được giới thiệu ứng cử HĐND xã vì “có 
dấu hiệu tham ô tiền đáng góp của nhân dân 
trong quá trình thi công đường giao thông 
nông thôn tại thôn Đa Mi”. Hiện nay, UBBC xã 
Đa Mi đang xác minh để giải quyết theo thẩm 
quyền. 

Thay mặt đoàn công tác, bà Bùi Thị 
Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ  MTTQ Việt Nam 
đề nghị: Tỉnh Bình Thuận tiếp tục tập trung 
triển khai các khâu, các bước theo đúng quy 
trình được hướng dẫn, phấn đấu hoàn thành 
sớm hơn so với thời gian kế hoạch đề ra, kịp 
thời giải quyết những vướng mắc phát sinh 
nếu có. 

Phó Chủ tịch cũng đồng tình cao với các 
việc tỉnh đã đưa ra để triển khai trong thời 
gian tới. 

Tuy nhiên, những nhiệm vụ mà Phó Chủ 
tịch cần tỉnh phải lưu ý như: Tập trung làm tốt 
công tác lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú đối với 
người ứng cử, trong đó chú trọng ý kiến của 
cử tri và đảm bảo đủ số lượng cử tri tham gia, 
để tổng hợp, đánh giá làm cơ sở để tổ chức 
hội nghị hiệp thương lần 3. 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác 
tuyên truyền bầu cử để người dân hiểu được 
quyền lợi, vai trò của mình đối với ngày bầu 
cử. Đặt biệt, chú trọng đảm bảo an ninh trật tự 
và đảm bảo an toàn xã hội cho ngày bầu cử, 
tăng cường tuyên truyền để số lượng cử tri đi 
bầu ở mức cao nhất và đảm bảo tính khách 
quan, phản ánh đúng bản chất trong kết quả 
bầu cử. 

Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Phó 
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp thu và 
giao Đoàn công tác tổng hợp báo cáo các cơ 
quan có thẩm quyền của Trung ương xem xét 
giải quyết. 

Sáng cùng ngày đoàn công tác cũng đã 
tiến hành giám sát tình hình, tiến độ, kết quả 
thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-
2021 tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). 

Văn Nhất  // http://daidoanket.vn.- 2016 
(ngày 01 tháng 4)

Đ 
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“QUỐC HỘI CẦN CÓ TUYÊN BỐ RÕ RÀNG VỀ BIỂN ĐÔNG” 

ó là quan điểm của ĐBQH Nguyễn 
Thị Phúc (Bình Thuận) khi thảo 
luận tại Quốc hội vào ngày 1/4 về 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế-xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 
năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. 

Theo đại biểu Nguyễn Thị Phúc, 
trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng 
với tinh thần đoàn kết, nhất trí và quyết 
tâm cao, Chính phủ, các bộ, ngành, địa 
phương đã có nhiều nỗ lực linh hoạt và 
sáng tạo triển khai các nghị quyết của 
Đảng, của Quốc hội và đạt được những 
kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn 
định, tăng trưởng kinh tế được duy trì ở 
mức hợp lý và các bước chuyển tăng dần 
hàng năm. Lạm phát giảm rõ rệt, sản xuất 
tiếp tục phát triển. Hoạt động văn hóa, xã 
hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được 
bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục 
được cải thiện.  

Vị ĐBQH tỉnh Bình Thuận cho biết 
bà nhất trí với mục tiêu tổng quát chủ yếu 
của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 đã thể 
hiện trong báo cáo. Tuy nhiên, vấn đề cử 
tri hiện đặc biệt quan tâm, thể hiện sự lo 
lắng bất bình đó là việc Trung Quốc tiếp 
tục gia tăng các hoạt động bồi đắp, cải 
tạo, xây dựng các công trình trái luật pháp 
quốc tế: bố trí vũ khí quân đội tại các đảo, 
bãi đá thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường 
Sa của nước ta; hành hung, cướp tài sản, 
ngư cụ của ngư dân, làm gia tăng sự bất 
ổn trong khu vực; vi phạm Công ước Liên 
hợp quốc về Luật biển năm 1982; vi phạm 
tuyên bố về ứng xử của các bên về Biển 
Đông đã được ký kết giữa các nước 
ASEAN và Trung Quốc.  

Theo ĐBQH Nguyễn Thị Phúc, báo 
cáo đánh giá của Chính phủ có nêu, quốc 
phòng, an ninh được tăng cường, chủ 
quyền quốc gia được giữ vững, công tác 
đối ngoại được chủ động đẩy mạnh và đạt 
nhiều kết quả tích cực…. “Theo tôi đánh 
giá như thế là đúng mức. Tuy nhiên, trước 
tình hình Biển Đông như tôi đã nêu trên, 
tôi đề nghị Đảng, Nhà nước cần có các 

giải pháp kiên quyết đồng bộ và hiệu quả 
hơn, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, 
quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 
Tổ quốc, bảo vệ ngư dân. Vì vậy, tôi 
mong muốn Quốc hội có những tuyên bố 
rõ ràng về Biển Đông”, bà Phúc đề nghị. 

 

ĐBQH Nguyễn Thị Phúc, tỉnh Bình Thuận phát 
biểu thảo luận tại hội trường. 

Bà Phúc cũng đề nghị Chính phủ 
quan tâm đúng mức đến các giải pháp, 
phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ 
quyền biển đảo của đất nước, đánh giá cụ 
thể việc triển khai chủ trương hỗ trợ ngư 
dân đóng mới tàu thuyền đánh bắt xa bờ, 
tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa đầu tư khắc 
phục tình trạng xâm thực biển; xây dựng 
khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu thuyền; 
nâng cấp hệ thống giao thông và các công 
trình phòng thủ trên các đảo. 

Theo vị ĐBQH tỉnh Bình Thuận, thực 
tế cơ sở vật chất vùng ven biển hải đảo 
thường xuyên bị ảnh hưởng do bão, triều 
cường và biển xâm thực nên đời sống của 
người dân gặp nhiều khó khăn.  

“Tại Bình Thuận, nhiều công trình 
phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân 
đang thi công dở dang, rất cần sự quan 
tâm đầu tư của trung ương như kè bảo vệ 
khu dân cư Tiến Đức, khu neo đậu tránh 
trú bão Mũi Né - Phan Thiết. Rất mong 
Chính phủ quan tâm”, bà Phúc nói. 

Nhiều công xây dựng dở dang gây 
lãng phí 

Đề cập đến vấn đề ứng phó với biến 
đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai trong 

Đ 
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thời gian qua, bà Phúc cho biết, mặc dù 
đã được các cấp các ngành tăng cường 
nhưng tình hình còn diễn biến phức tạp 
như hạn hán, xâm nhập mặn, xảy ra 
nghiêm trọng với phạm vi rộng đang hiện 
hữu ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên 
và đồng bằng sông Cửu Long, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống 
nhân dân.  

Bà Phúc dự báo tình hình này còn 
tiếp tục kéo dài với mức độ ảnh hưởng 
lớn hơn. Do đó, giải pháp đề ra trong thời 
gian tới trong báo cáo của Chính phủ là 
phải đồng bộ, chủ động và tích cực nhưng 
cần cụ thể hơn. Bên cạnh những giải 
pháp lâu dài, cần có các giải pháp cấp 
bách trọng tâm, cần ưu tiên đầu tư các dự 
án khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn. 

Đặc biệt là các công trình quan trọng, 
công trình đang thi công dở dang.  

“Trên thực tế, nhiều công trình từ 
ngân sách trung ương đang chậm tiến độ 
do khó khăn về vốn nên không phát huy 
được hiệu quả gây lãng phí. Cụ thể tại 
Bình Thuận, nhiều công trình thủy lợi 
đang thi công dở dang, như hồ chứa 
nước Sông Dinh 3, hồ Sông Móng cần 
được bố trí vốn tiếp tục. Một số công trình 
thủy lợi lớn quan trọng chưa được quan 
tâm đầu tư như hồ chứa nước Ka Pet hệ 
thống kênh chuyển nước Hàm Tân, Hàm 
Thuận Nam, La Gi”, bà Phúc một lần nữa 
đề nghị Chính phủ quan tâm. 

Tuấn Minh  // http://infonet.vn.- 2016 
(ngày 3 tháng 4)

__________________________________ 

HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TẬP TRUNG GẮN VỚI “BA TĂNG 
CƯỜNG” 

hằm xây dựng lực lượng dân 
quân (DQ) theo hướng “vững 
mạnh, rộng khắp”, thời gian qua, 

Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tổ 
chức huấn luyện dã ngoại tập trung theo 
cụm gắn với mô hình “ba tăng cường” 
được xem là những khâu đột phá hiệu 
quả. 

 

Dân quân xã Thuận Quý, Cụm huấn luyện số 
2, huyện Hàm Thuận Nam luyện tập đội ngũ.  

Thượng tá Nguyễn Quốc Gia, Phó 
tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình 

Thuận cho biết: “Trước đây, khi các xã, 
phường tự tổ chức huấn luyện DQ đã 
bộc lộ nhiều hạn chế. Một số địa 
phương dù đã có́ kế hoạch nhưng thực 
hiện không nghiêm. Thời gian, nội dung 
bị cắt xén, quân số tham gia không đầy 
đủ, vật chất, thao trường chưa bảo 
đảm... Nhằm khắc phục những hạn chế 
trên, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho 
UBND tỉnh thực hiện mô hình “Cụm DQ 
xã huấn luyện dã ngoại tập trung”, qua 
đó giúp chất lượng huấn luyện nâng lên 
rõ rệt”.  

Được biết, mô hình “Cụm DQ xã 
huấn luyện dã ngoại tập trung” được tỉnh 
Bình Thuận triển khai từ năm 2013. 
Theo đó, hằng năm các huyện sẽ tổ 
chức từ 2 đến 3 cụm huấn luyện (mỗi 
cụm khoảng 5 đến 6 xã). Trong suốt 
khóa huấn luyện, các cán bộ, chiến sĩ 
tham gia đều phải ăn nghỉ, sinh hoạt, 
học tập tập trung; mọi chế độ, nền nếp 
đều được duy trì giống như các đơn vị 
chủ lực. Thời gian tổ chức thường vào 
mùa khô, dịp nông nhàn nhằm tạo điều 

N 
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kiện cho dân quân tham gia đầy đủ. 
Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính, các 
cụm còn tiến hành các hoạt động dân 
vận, kết nghĩa, giao lưu văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền luật 
pháp... 

Tại cụm huấn luyện số 2 của huyện 
Hàm Thuận Nam ở khu rừng xã Hàm 
Minh (huyện Hàm Thuận Nam), các trại 
dã chiến phục vụ cán bộ, chiến sĩ ăn 
nghỉ được bố trí khoa học, có cổng chào 
gắn biển tên đơn vị, khẩu hiệu tuyên 
truyền và cờ phướn rực rỡ. Trong trại 
treo cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, nội vụ, vệ 
sinh gọn gàng, sạch sẽ; khu giao ban, 
bếp, vệ sinh được bố trí ở khu vực 
riêng, tiện cho sinh hoạt và công tác. 
Giữa khu trại là khoảng sân rộng phục 
vụ cho các hoạt động chào cờ, điều 
lệnh, thể dục, thể thao; cách đó không 
xa là khu học bắn súng, chiến thuật. 
Hàng chục chiến sĩ dân quân đang say 
sưa luyện tập. Tranh thủ phút giải lao 
trên bãi tập, chiến sĩ DQ Trần Quốc 
Long thuộc Ban CHQS thị trấn Hàm 
Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam 
tâm sự: “Em gia nhập dân quân tháng 
12-2015, lần đầu đi huấn luyện tập 
trung, em cảm thấy rất bất ngờ khi các 
hoạt động ở đây chẳng khác gì trong 
đơn vị bộ đội. Chương trình huấn luyện 
khá vất vả nhưng do điều kiện ăn ở khá 
tốt, thường xuyên được giao lưu văn 
nghệ, thể thao nên mọi người đều phấn 
khởi, tích cực”. 

Trung tá Nguyễn Đình Tùng, Phó 
tham mưu trưởng Ban CHQS huyện 
Hàm Thuận Nam, Cụm trưởng cụm 
huấn luyện số 2 cho biết: “Để bảo đảm 
huấn luyện dã ngoại tập trung đạt kết 
quả cao, cơ quan quân sự chủ động 
tham mưu cho UBND huyện lãnh đạo, 
chỉ đạo các ban, ngành và địa phương 
thường xuyên quan tâm hỗ trợ về tinh 
thần và vật chất đối với cán bộ, chiến 
sĩ”. Đồng chí Lượng Thanh Dũng, Chủ 
tịch UBND xã Thuận Quý (huyện Hàm 
Thuận Nam) cho biết thêm: “Cùng với 
công tác kiểm tra, động viên, thời gian 

qua lãnh đạo xã cũng đã giao đoàn 
thanh niên cử lực lượng xuống đơn vị 
giao lưu văn nghệ, thể thao; hội phụ nữ 
giúp nấu ăn... Sự quan tâm của cấp ủy, 
chính quyền là nguồn động viên để cán 
bộ, chiến sĩ an tâm, hoàn thành tốt khóa 
huấn luyện”. 

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Gia, 
nhờ huấn luyện tập trung theo cụm, nên 
đã khắc phục được tình trạng huấn 
luyện “chay”, cắt xén nội dung, thời gian; 
tiết kiệm được thời gian, nhân lực. Mô 
hình không chỉ giáo dục, huấn luyện, rèn 
luyện dân quân toàn diện, sát với thực 
tiễn chiến đấu mà còn góp phần nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của các ban, 
ngành địa phương về công tác quân sự, 
quốc phòng địa phương. Quá trình thực 
hiện, Bộ CHQS tỉnh cũng thường xuyên 
tổ chức rút kinh nghiệm, phát huy mặt 
tích cực đồng thời bổ sung, khắc phục 
kịp thời những hạn chế, thiếu sót. 

Cùng với thực hiện hiệu quả mô 
hình “Cụm DQ xã huấn luyện dã ngoại 
tập trung”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn 
đẩy mạnh thực hiện “3 tăng cường” đối 
với lực lượng dân quân đó là: Tăng 
cường giáo dục, nâng cao trách nhiệm 
trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường 
huấn luyện, nâng cao chất lượng hội thi, 
hội thao; tăng cường dân chủ, đoàn kết, 
kỷ luật, xây dựng chính quy. Nhờ huấn 
luyện tập trung theo cụm và thực hiện 
tốt “ba tăng cường”, từ năm 2013 đến 
nay, chất lượng, số lượng dân quân tại 
Bình Thuận bảo đảm tốt. Kết quả huấn 
luyện, diễn tập hằng năm của các đơn vị 
có 100% khoa, mục đạt khá giỏi, an toàn 
tuyệt đối về người và phương tiện, tham 
gia có hiệu quả vào xây dựng nông thôn 
mới. Mô hình “Cụm DQ xã huấn luyện 
dã ngoại tập trung” của tỉnh Bình Thuận 
đã được Bộ tư lệnh Quân khu 7 đánh 
giá cao và mở rộng áp dụng tại nhiều 
nơi trong lực lượng vũ trang quân khu. 

Duy Hiển - Đình Đông / Quân đội 
nhân dân.-2016.- Số 19772  

(ngày 20 tháng 4).- Tr. 3
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HẠN CHẾ THẤP NHẤT THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI, TÀI SẢN, 
PHƯƠNG TIỆN CỦA NGƯ DÂN 

gày 7-4, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 
Thuận tổ chức Hội nghị giao ban 
công tác Kiểm soát Biên phòng và 

công tác Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm 
cứu nạn (PCTT-TKCN) quý 1-2016. 

Quí 1-2016, các đơn vị trong BĐBP 
Bình Thuận đã tăng cường, chủ động nắm 
chắc tình hình, nhất là tình hình liên quan 
đến chủ quyền, an ninh trật tự khu vực 
biên giới biển. Kiểm tra chặt chẽ hoạt 
động xuất, nhập bến, điều kiện an toàn 
đối với tàu cá khai thác xa bờ, tàu vận tải 
thủy nội địa; kiên quyết không cho phép 
hoạt động đối với các phương tiện không 
đảm bảo điều kiện an toàn. 

Trong công tác PCTT-TKCN, các 
đơn vị luôn duy trì trực canh thông tin liên 
lạc với tàu thuyền ngư dân hoạt động trên 
biển; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng 
kịp thời hỗ trợ, tham gia cứu hộ, cứu nạn 
đạt hiệu quả, góp phần hạn chế thấp nhất 
những thiệt hại về người, tài sản, phương 
tiện của ngư dân. 

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
đã yêu cầu các đơn vị quán triệt và triển 

khai có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng 
tâm trong quý 2, đó là: Phổ biến và triển 
khai Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 3-9-
2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động 
của người, phương tiện trong khu vực 
biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam 
đạt hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với Hải 
quân Vùng 4, Cảnh sát Biển Vùng 3 và 
thông qua ngư dân kịp thời phát hiện, xử 
lý tàu thuyền nước ngoài vi phạm, xâm 
phạm chủ quyền vùng biển của tỉnh. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc 
chấp hành pháp luật của các phương tiện 
hoạt động trên biển; điều chỉnh, bổ sung 
kế hoạch PCTT-TKCN những tháng còn 
lại của năm 2016; duy trì luyện tập thường 
xuyên các phương án trong PCTT-TKCN, 
bảo quản, bảo dưỡng trang bị, phương 
tiện đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm 
vụ khi có lệnh. 

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

(ngày 8 tháng 4)

__________________________________ 

BĐBP BÌNH THUẬN PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỘT KÍCH CHÀO 
MỪNG BẦU CỬ QH KHOÁ XIV VÀ HĐND CÁC CẤP 

 

Đại tá Nguyễn Văn Thoa, Phó Chỉ huy trưởng 
BĐBP tỉnh ký phê duyệt nội dung thi đua của 
các phòng, văn phòng khối Cơ quan Bộ chỉ huy 
BĐBP tỉnh. Ảnh: Đình Phú 

gày 4-4, các đơn vị trong BĐBP 
Bình Thuận đã đồng loạt tổ chức lễ 
phát động thi đua đột kích chào 

mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Thời gian thi đua từ ngày 1-4 đến 
ngày 22-5. Các đơn vị trong BĐBP tỉnh tổ 
chức thực hiện có hiệu quả các nội dung 
thi đua, gồm: Triển khai đồng bộ các biện 
pháp công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm 
vụ chính trị; tăng cường công tác xây 
dựng đơn vị nền nếp chính quy, vững 
mạnh toàn diện. 

N 

N 
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Thông qua hoạt động thi đua nhằm 
giáo dục cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh 
thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; nắm 
chắc tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc 
xảy ra; đấu tranh có hiệu quả hoạt động 
của các loại tội phạm. Quản lý, chấp hành 
nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối 
khi tham gia giao thông. 

Đặc biệt, ngày 22-5 tới đây, 100% 
cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên Cơ quan 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị đều 
tham gia đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc 
hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đúng 
quy định. 

Để đợt thi đua đột kích thực sự có ý 
nghĩa và đạt hiệu quả cao, Bộ chỉ huy 
BĐBP tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các 
đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, 
phù hợp với chức trách, nhiệm vụ đơn vị; 
phát huy vai trò xung kích của đoàn viên 
thanh niên; kịp thời khích lệ, động viên 
cán bộ, chiến sỹ, nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, tích cực tham gia thực hiện tốt các 
nội dung của đợt thi đua. 

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

(ngày 5 tháng 4) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 71 CỦA 
CHÍNH PHỦ 

gày 7-4, tại Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 
Thuận, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
tổ chức Hội nghị triển khai Nghị 

định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về 
quản lý hoạt động của người và phương 
tiện trong khu vực biên giới biển của nước 
CHXHCN Việt Nam. 

 

Đại tá Nguyễn Văn Thoa, Phó chỉ huy trưởng BĐBP 
tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đình Phú 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được 
giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ 
bản của Nghị định 71/2015/NĐ-CP. Theo 
đó, Nghị định 71 được Chính phủ ban 
hành ngày 3-9-2015 và có hiệu lực từ 
ngày 20-10-2015. Nghị định gồm 4 
chương, 30 điều quy định về quản lý hoạt 
động của người, phương tiện trong khu 
vực biên giới biển; trách nhiệm của cơ 
quan tổ chức và cá nhân trong xây dựng, 

quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển 
nước CHXHCN Việt Nam. Nghị định này 
bổ sung thay thế Nghị định số 
161/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Quy 
chế khu vực biên giới biển. 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn 
được nghe phổ biến về Luật Biển Việt 
Nam. Luật Biển Việt Nam được Quốc hội 
thông qua ngày 21-6-2012 và có hiệu lực 
thi hành từ ngày 1-1-2013. Luật gồm 7 
chương, 55 điều quy định về đường cơ 
sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh 
hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa; 
các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo 
Trường Sa và các quần đảo khác thuộc 
chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài 
phán của Việt Nam; về công tác quản lý 
và bảo vệ biển đảo… 

Để thực hiện tốt Nghị định 71 của 
Chính phủ, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban 
hành Kế hoạch số 4468/KH-UBND ngày 
7-12-2015 và giao cho Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ 
chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, theo 
dõi việc thực hiện kế hoạch này tại các địa 
phương. 

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

(ngày 8 tháng 4) 

N 
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KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH BỆNH DO VIRUS ZIKA TẠI 
BÌNH THUẬN 

gày 14/4, Đoàn công tác của Bộ Y 
tế đã kiểm tra công tác phòng, 
chống bệnh do virus Zika tại tỉnh 

Bình Thuận. 

Bình Thuận hiện có lưu hành bệnh 
sốt xuất huyết và muỗi gây bệnh sốt xuất 
huyết cao (từ đầu năm 2016 đến nay, 
toàn tỉnh hơn 400 ca mắc sốt xuất huyết). 

 

Nhân viên y tế tuyên truyền phòng chống sốt 
xuất huyết và dịch bệnh do virus Zika cho 
người dân. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN) 

Bình Thuận cũng là nơi thu hút đông 
khách du lịch, là điểm liên kết du lịch với 
Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh. Vì 
vậy, nguy cơ bùng phát bệnh sốt xuất 
huyết và lây truyền virus Zika là có thể xảy 
ra. 

Đoàn công tác Bộ Y tế yêu cầu trong 
thời gian tới, Bình Thuận cần đẩy mạnh 
tuyên truyền, đa dạng hóa các hoạt động 
truyền thông trực tiếp và gián tiếp, đặc 
biệt là tại các vùng thu hút nhiều khách du 
lịch, vùng có số ca mắc bệnh sốt xuất 
huyết cao.  

Trong công tác tuyên truyền cần 
tránh gây hoang mang, lo sợ cho người 
dân, nhất là phụ nữ mang thai. 

Bên cạnh đó, ngành y tế Bình Thuận 
cần huy động sự vào cuộc của chính 
quyền, các cơ sở lưu trú, khu du lịch và 
nhân dân địa phương tham gia diệt lăng 
quăng, muỗi. 

Bộ Y tế cũng yêu cầu Bình Thuận 
khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm trên các 
trường hợp sốt siêu vi nhẹ, các trường 
hợp chỉ đến khám, không điều trị nội trú 
tại các điểm có nguy cơ cao để theo dõi 
sự lưu hành của virus Zika. Các bệnh 
viện, cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc, 
thiết bị y tế và bố trí nhân lực để kịp thời 
cấp cứu, khám và điều trị bệnh khi xảy ra. 

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình 
Thuận, ngay sau khi nhận được báo cáo 
của Cục Y tế dự phòng về trường hợp 
một du khách Australia dương tính với 
virus Zika sau khi đến Việt Nam, trong đó 
có lưu trú tại Bình Thuận, Sở Y tế đã phối 
hợp với các địa phương triển khai công 
tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
người dân biện pháp phòng, chống bệnh 
sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.  

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã 
phun, xịt hóa chất diệt muỗi, lăng quăng 
tại các điểm, ổ dịch sốt xuất huyết, các 
khu du lịch trên địa bàn thành phố Phan 
Thiết. 

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cũng 
điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm các 
trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Zika tại 
các cơ sở điều trị cộng đồng gửi về viện 
Pasteur Nha Trang để xét nghiệm. Hiện 
nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện 
trường hợp nào mắc bệnh do virus Zika. 
Trung tâm đã gửi ra Viện Pasteur Nha 
Trang 32 mẫu bệnh phẩm, tất cả đều âm 
tính. 

Trước đó, Đoàn công tác Bộ Y tế đã 
đến kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 
Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, 
phòng khám đa khoa Mũi Né và một số 
khu du lịch, resort tại thành phố Phan 
Thiết./. 

http://www.vietnamplus.vn.- 2016 
(ngày 14 tháng 4) 

N 
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TIẾP NHẬN VÀ THẢ RÙA BIỂN QUÝ HIẾM VỀ ĐẠI DƯƠNG 

hi cục Thủy sản Bình Thuận vừa 
tiếp nhận một cá thể rùa biển từ 
ông Mark Jozef Willem Ketelaars - 

là khách du lịch mang quốc tịch Hà Lan. 

 

Chi cục Thủy sản Bình Thuận tiếp nhận cá thể 
rùa biển từ ông Willem Ketelaars. Ảnh: Chi cục 
Thủy sản Bình Thuận  

Sau khi kiểm tra sức khỏe, cơ quan 
chức năng xác định đây là loài đồi mồi 
(Eretmochelys imbricata), là 1 trong 5 loài 
rùa biển quý hiếm tại vùng biển ở nước ta 
có nguy cơ tuyệt chủng cao, nằm trong 
sách đỏ của Việt Nam và Liên minh Quốc 
tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên 

Thiên nhiên (IUCN). Chi cục Thủy sản 
Bình Thuận đã tổ chức thả cá thể rùa biển 
tại vị trí cách bờ biển của khu du lịch Mũi 
Né 4 hải lý, nơi trước đây vốn rùa biển 
vẫn thường xuyên vào đẻ trứng. 

Đây là cá thể rùa biển được ông 
Mark Jozef Willem Ketelaars mua lại từ 
một nhà hàng tại TPHCM, có trọng lượng 
khoảng 4kg, hoàn toàn khỏe mạnh. Sau 
khi tìm hiểu và liên hệ, ông đã vận chuyển 
ra Mũi Né và bàn giao cho Chi cục Thủy 
sản Bình Thuận để thả về biển. 

Chi cục Thủy sản Bình Thuận đã 
trao thư cảm ơn ghi nhận đóng góp của 
ông Mark Jozef Willem Ketelaars đối với 
công tác bảo vệ loài rùa biển đang có 
nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam và thế 
giới. 

Kh.V // http://laodong.com.vn.- 2016 
(ngày 25 tháng 4) 

Cùng đưa tin: Bưu Điện Việt Nam.- 2016.- 
Số 46+47 (ngày 15 tháng 4).- Tr. 26 

__________________________________ 

XÂY DỰNG SÂN BAY PHAN THIẾT:  

“CÚ HÍCH” CHO DU LỊCH BÌNH THUẬN 

ếu đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh 
- Long Thành - Dầu Giây thúc đẩy 
khách nội địa từ các vùng phía 

Nam đến Bình Thuận tăng đột biến trong 
năm 2015 thì sau khi có sân bay, du lịch 
Bình Thuận dự kiến sẽ thu hút mạnh 
lượng khách du lịch các tỉnh phía bắc và 
quốc tế. 

"Cú hích" phát triển bền vững 

Đến nay, Bình Thuận đã có 393 dự 
án du lịch đang còn hiệu lực với tổng diện 
tích đất cấp là 7.357ha, tổng vốn đăng ký 
là 55.294 tỷ đồng. Trong đó có 289 cơ sở 
lưu trú đang hoạt động kinh doanh với 

tổng số 10.921 phòng. Hàng trăm khu 
resort phân bố dày đặc đã đưa Mũi Né trở 
thành thủ đô Resort Việt Nam. Bên cạnh 
sản phẩm du lịch hấp dẫn, các dịch vụ thể 
thao lướt ván buồm, lướt ván diều, lặn 
biển, chơi golf và các loại hình dịch vụ bổ 
trợ khác cũng đang thu hút mạnh du 
khách. Thương hiệu du lịch Mũi Né - Phan 
Thiết, Bình Thuận theo đó ngày càng định 
hình vững chắc, có vị trí cao trên thị 
trường du lịch trong nước và quốc tế. 

Tuy nhiên vấn đề hạ tầng giao thông 
chưa hoàn chỉnh đang là "nút thắt" lớn 
nhất làm mất đi lợi thế cạnh tranh của tỉnh 
này so với các trung tâm du lịch khác. So 

C 

N 
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sánh khi sân bay quốc tế Cam Ranh và 
Phú Quốc đi vào hoạt động thì Bình 
Thuận đã mất đi một lượng lớn du khách 
quốc tế và cả nội địa. Do vậy, việc sân 
bay Phan Thiết ra đời đã tạo ra "cú hích" 
đẩy Bình Thuận phát triển mạnh mẽ và 
bền vững hơn nhất là lĩnh vực du lịch. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận kiểm tra thực 
địa sân bay. 

Sau khi sân bay Phan Thiết đi vào 
hoạt động, du khách từ mọi miền đất 
nước đổ về Phan Thiết chỉ mất từ 30 phút 
đến 2 giờ thay vì phải đi nhiều giờ đồng 
hồ như trước. 

Theo phê duyệt của Bộ Giao thông 
Vận tải thì Sân bay Phan Thiết là sân bay 
lưỡng dụng kết hợp phát triển kinh tế với 
an ninh, quốc phòng. Theo đó, sân bay 
dân dụng cấp 4C và sân bay quân sự cấp 
I. Đến năm 2020 sẽ khai thác máy bay 
ATR 72, F70 và tương đương. Định 
hướng đến năm 2030 sẽ khai thác máy 
bay A320, A321 và tương đương. Sân 
bay có năng lực khai thác đến năm 2020 
là 500.000 hành khách/năm và đến năm 
2030 là 1.000.000 hành khách/năm. 

Phát triển đô thị du lịch và dân cư 

Hơn 70% số cơ sở lưu trú, hơn 80% 
công suất buồng phòng của ngành du lịch 
Bình Thuận đều tập trung tại Phan Thiết 
cùng với các dịch vụ du lịch như spa, giải 
trí, ăn uống, mua sắm, dịch vụ vận 
chuyển… đang phát triển tại đây, chắc 
chắn Phan Thiết sẽ trở thành một đô thị 
du lịch, một thành phố đã có hàng trăm 
resort. 

Nhưng như thế cũng chưa đủ, các 
nhà đầu tư sẽ tăng tốc để đón đầu cơ hội 

này, bởi du lịch tăng trưởng sẽ thúc đẩy 
thương mại - dịch vụ tăng theo. Chưa hết, 
hiện nay hàng loạt dự án lớn đang khởi 
động: Cải tạo nâng cấp QL1A, cao tốc TP 
Hồ Chí Minh - Dầu Giây - Phan Thiết, cao 
tốc Phan Thiết - Nha Trang, cảng Vĩnh 
Tân… đã khiến cho "nút thắt" giao thông 
của Bình Thuận đang được tháo gỡ, tạo 
ra làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào du lịch, 
biến Mũi Né - Phan Thiết thành điểm đến 
du lịch nổi tiếng thế giới. 

 

Phối cảnh sân bay Phan Thiết 

Nhiều người ngạc nhiên vì lần đầu 
tiên ở Việt Nam có một doanh nghiệp tư 
nhân mạo hiểm đầu tư 1.600 tỷ đồng làm 
sân bay (hạng mục hàng không dân dụng) 
theo hình thức BOT. Bởi theo các chuyên 
gia về kinh tế đầu tư BOT làm sân bay 
tiềm ẩn không ít rủi ro. Nhưng theo ông 
Nguyễn Văn Đông, chủ tịch Tập đoàn 
Rạng Đông: "Bản thân dự án sân bay có 
thể không mang lại hiệu quả cao cho 
Rạng Đông, nhưng tạo ra sự lan tỏa, làm 
tăng giá trị các dự án khác mà Rạng Đông 
đang đầu tư như: Sealink, sân golf, khu 
đô thị phố biển…". 

Khi có sân bay thì điều hiển nhiên 
bất động sản ở Phan Thiết, đặc biệt là 
phân khúc biệt thự, căn hộ cao cấp sẽ 
tăng giá trị. Do vậy, không chỉ tập đoàn 
Rạng Đông, mà nhiều nhà đầu tư khác đã 
nhanh chóng đầu tư xây dựng khu đô thị 
tại Phan Thiết - Mũi Né, tiêu biểu như Dự 
án nhà phố biển Queen Pearl theo hình 
thức khu đô thị thương mại du lịch với quy 
mô hơn 100 ha. 

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ 

Trao đổi với chúng tôi ông Trần Tú 
Minh - Chủ tịch UBND xã Thiện Nghiệp, 
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nơi xây dựng sân bay Phan Thiết cho biết 
"Người dân địa phương ai cũng mong sân 
bay này vì Thiện Nghiệp là một xã thuần 
nông, nhưng chỉ sản xuất được một vụ 
màu do thiếu nguồn nước trầm trọng... 
Việc xây dựng sân bay Phan Thiết sẽ tạo 
điều kiện cho xã phát triển các ngành dịch 
vụ, du lịch, chuyển đổi ngành nghề sản 
xuất, mang lại hiệu quả kinh tế". 

"Theo quy hoạch mà chính quyền 
thông báo với dân, đường đi vào sân bay 
sẽ ngang qua thôn nên người dân ở Thiện 
Hòa hy vọng sẽ hình thành được một số 
dịch vụ ăn theo sân bay. Một số người đã 
đón đầu cho con đi học tiếng Anh để sau 
này sẽ có điều kiện dùng đến" anh Võ 
Minh Duy, thôn Thiện Hòa, xã Thiện 
Nghiệp hy vọng. 

Không chỉ người dân, cuối tháng 3 
vừa qua, sốt ruột với tiến độ triển khai dự 
án, ông Nguyễn Ngọc Hai, chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận đã trực tiếp kiểm tra thực 
địa công tác giải phóng mặt bằng. Ông 
Hai cho rằng tiến độ triển khai dự án sân 
bay Phan Thiết vẫn còn chậm, đồng thời 

đưa ra những giải pháp chỉ đạo các sở 
ngành địa phương khẩn trương giải quyết 
những vướng mắc sớm bàn giao mặt 
bằng cho chủ đầu tư để dự án sân bay 
Phan Thiết có thể hoàn thành và đưa vào 
sử dụng trong năm 2018 theo kế hoạch 
đề ra. 

Được biết, đến thời điểm này, UBND 
thành phố Phan Thiết đã tiến hành thu hồi 
đất, giải phóng mặt bằng được 
389ha/543ha, đạt 71,64% diện tích toàn 
dự án. Phần diện tích đất còn lại đang 
được khẩn trương áp giá đền bù. Riêng 
đối với diện tích đất thuộc khu vực hàng 
không dân dụng, Trung tâm Phát triển quỹ 
đất thành phố Phan Thiết đã bàn giao 
103,981ha/108,5ha đất sạch cho chủ đầu 
tư quản lý để thi công trước. Đối với 
đường vào sân bay, UBND tỉnh cũng đã 
phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 116 tỷ 
đồng và bố trí vốn để thực hiện trong năm 
2016. 

Lê Nghĩa // 
http://hanoimoi.com.vn.- 2016  

(ngày 21 tháng 4)

__________________________________ 

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI Ý TƯỞNG THIẾT KẾ DỰ ÁN  

HÀM TIẾN – MŨI NÉ 

ông ty CP Tư vấn Thương mại 
Dịch vụ (TV-TM-DV) Địa ốc Hoàng 
Quân vừa phát động cuộc thi ý 

tưởng quy hoạch dự án Trung tâm dịch vụ 
du lịch Hàm Tiến – Mũi Né tại phường 
Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận. 

Cuộc thi nhằm mục tiêu tìm kiếm các 
phương án quy hoạch tốt nhất làm cơ sở 
để lập quy hoạch chi tiết và đầu tư xây 
dựng dự án thành Khu phức hợp Thương 
mại - Dịch vụ - Thể thao - Văn hóa - Đào 
tạo - Tài chính xứng tầm quốc tế tại tỉnh 
Bình Thuận. Dự án có tổng diện tích quy 
hoạch khoảng 198ha với tổng giá trị đầu 
tư khoảng 200 triệu đô la Mỹ. 

Cuộc thi được chia thành ba giai 
đoạn, bắt đầu khởi động từ 15/4, sau đó 

đến giai đoạn nghiên cứu 40 ngày kể từ 
ngày khởi động (từ 15/4 - 25/5), cuối cùng 
là giai đoạn đánh giá xếp hạng (26/5 – 
30/5/2016). 

Dự kiến ngày 30/5/2016 sẽ tổ chức 
buổi công bố trao giải và chọn ra 03 ý 
tưởng xuất sắc nhất. Các đơn vị đoạt giải 
có thể được chủ đầu tư ưu tiên mời 
thương thảo hợp đồng thiết kế các bước 
tiếp theo. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 
2 tỷ đồng, trong đó giải cao nhất là 1 tỷ 
đồng. 

Hoàng Quân được biết là doanh 
nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội 
trên ở các tỉnh thành khu vực phía nam. 

Cao Cường // 
http://www.baoxaydung.com.vn.- 2016 

(ngày 18 tháng 4) 

C 
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9 TỈ ĐỒNG LẮP CAMERA CHỐNG QUÁI XẾ: 

KHÔNG HỀ LÃNG PHÍ 

an ATGT tỉnh Bình Thuận cho biết 
quyết định chi 9 tỉ đồng để lắp 
camera chống “quái xế” là cần 

thiết, không hề lãng phí.  

Mang nhiều ý nghĩa lớn  

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Ngọc Hai vừa có văn bản giao 
Sở GTVT phối hợp với cơ quan liên 
quan tham mưu UBND tỉnh, đầu tư hệ 
thống camera giám sát giao thông tại 
một số chốt trọng điểm của TP Phan 
Thiết. 

Theo đó, kinh phí dự kiến 9 tỉ đồng 
trích từ nguồn thu phạt hành chính về 
trật tự an toàn giao thông hằng năm. 
Công trình trên do Ban an toàn giao 
thông (ATGT) tỉnh Bình Thuận làm chủ 
đầu tư.  

Trao đổi với Đất Việt, ông Huỳnh 
Ngọc Thanh, Chánh văn phòng Ban 
ATGT tỉnh Bình Thuận đã xác nhận 
thông tin trên.  

Theo ông Thanh, các ban ngành 
đang xin chủ trương của tỉnh để lắp đặt 
hệ thống camera trên địa bàn thành phố 
Phan Thiết.  Hiện nay đang ở giai đoạn 
lập hồ sơ dự án để trình các cơ quan có 
thẩm quyền thẩm định cũng như thẩm 
tra rồi báo cáo lại tỉnh. 

“Các nước tiên tiến trên thế giới họ 
có nhiều kinh phí đã đầu tư từ lâu để 
đảm bảo an toàn giao thông. Khi đó, 
việc quản lý và kiểm soát được những 
trường hợp vi phạm ở đó cũng đơn giản 
hơn và có tính chất căn cơ hơn, lâu dài 
hơn.  

Việt Nam chúng ta việc này chưa 
được phổ biến, chưa đầu tư nhiều tại 
các tỉnh thành. Nếu được triển khai tôi 
nghĩ sẽ rất thuận lợi”, ông Thanh khẳng 
định.  

Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh 
Bình Thuận cho rằng việc trang bị các 
thiết bị camera giám sát trên các tuyến 
đường để chống đua xe vào thời điểm 
này là hết sức phù hợp với thực tế tình 
hình tại địa phương. 

 

Sở GTVT Bình Thuận cho biết quyết định chi 
9 tỉ đồng để lắp camera chống “quái xế” là 
cần thiết, không hề lãng phí. Ảnh: TTO 

 “Trước đây tình hình đua xe tại 
thành phố Phan Thiết diễn ra rất phức 
tạp với nhiều thành phần, nhiều nhóm 
gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, 
sau khi Công an tỉnh chỉ đạo các lực 
lượng chức năng triển khai nhiều giải 
pháp trong đó có cả xử phạt nguội, xử 
phạt nóng, điều tra những thành phần 
bất hảo chuẩn bị đua xe để ngăn chặn 
ngay từ đầu hay cương quyết với các 
thành phần này sau khi bắt được, giam 
xe nghiêm ngặt nên  tình hình hiện nay 
có xu hướng giảm lại.  

Dù tình hình có giảm nhưng việc 
trang bị camera là việc làm cần thiết, 
trang bị mang tính hiệu quả lâu dài”, ông 
Thanh nhấn mạnh. 

Về kế hoạch này, ông Thanh tiết lộ, 
sẽ có 3 điểm xử lý tốc độ trên đường Võ 
Văn Kiệt, Hùng Vương, Võ Nguyên Giáp 
và 3 điểm xử lý vượt đèn đỏ tại ngã tư 
các tuyến đường chính Trần Hưng Đạo, 
Thủ Khoa Huân, Tôn Đức Thắng.  

Ngoài ra, Trung tâm xử lý của hệ 
thống camera sẽ được đặt tại Phòng 

B 
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CSGT Công an tỉnh Bình Thuận. Trung 
tâm xử lý nếu quy mô lớn sẽ có khoảng 
10 người, nhỏ từ 5-6 người, ngồi trực 
tiếp để giám sát tình hình trật tự ở 
những vị trí đặt camera. Đặc biệt, những 
tuyến đường lắp đặt camera đều là 
những vị trí có đèn chiếu sáng cho nên 
đều hoạt động được cả về ban đêm.  

“Các phương tiện này sẽ giám sát 
24/24h tình hình trật tự giao thông. Hiện 
nay lực lượng CSGT đảm đương rất 
nhiều công việc, kể cả những công việc 
hỗ trợ cho các lực lượng khác. Ngoài ra 
vào đêm khuya, hoặc vào những thời 
điểm lễ tết, CSGT không thể bao quát 
hết mọi việc được. Do đó khi có camera 
sẽ đảm bảo an ninh trật tự và góp phần 
xử lý kịp thời ATGT cho khu vực mình 
lắp. 

Ngoài ra khi có hệ thống camera 
giám sát sẽ giảm được những cán bộ 
CSGT trực tiếp đi kiểm tra ở ngoài 
đường cũng như làm nhiệm vụ ở trên 
đường. . Như vậy việc kiểm tra, giám 
sát, chỉ huy trật tự này sẽ ổn định hơn 
rất nhiều”, ông Thanh khẳng định.  

Về hình thức xử phạt, vị lãnh đạo 
cho biết dự tính sẽ có 2 biện pháp. Một 
là phạt nóng, tức là sẽ có những lực 
lượng đứng phía trước và phía sau 
camera đó. Và dùng bộ đàm để liên lạc 
với nhau để xử phạt.  

Hai là sẽ tiến hành phạt nguội. 
Camera sẽ lưu lại những hình ảnh 
người vi phạm, sau đó lực lượng chức 
năng sẽ gửi về địa phương 2 hình kèm 
theo. Một hình là chụp biển số, một hình 
là chụp toàn cảnh vi phạm.  

Không hề lãng phí  

Theo chánh văn phòng Ban ATGT 
tỉnh Bình Thuận kinh phí dự kiến 9 tỉ 
đồng trích từ nguồn thu phạt hành chính 
về trật tự an toàn giao thông hằng năm. 
Tuy nhiên đây mới chỉ là dự tính, sau khi 
hoàn thành lập hồ sơ dự án chi tiết có 
những điều chỉnh cho phù hợp.  

“Đây cũng là dự án đầu tiên tỉnh 
triển khai, do đó tất cả mới chỉ dừng lại 
ở mức thử nghiệm. Phải tính xem mức 
hiệu quả đến đâu. Trong quá trình đầu 
tư như vậy còn vấn đề gì chưa hợp lý thì 
sẽ điều chỉnh bổ sung thêm. Do đó với 
tỉnh Bình Thuận thì số kinh phí 9 tỉ đó 
không lớn. Nếu được sự hỗ trợ của 
Trung ương thì tỉnh sẽ đầu tư thêm một 
số vị trí khác. Đây là một vấn đề tốt, hợp 
lý, địa phương cũng rất mong muốn điều 
đó”, ông Thanh nói.  

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh 
Bình Thuận cho biết, với kinh phí 9 tỉ 
đồng, tỉnh sẽ dùng để mua sắm nhiều 
hạng mục như thiết bị, trung tâm xử lý, 
đường truyền cáp quang, cũng như ổ 
ghi, ổ nhớ thu lại tất cả những sự việc 
xảy ra trên đường truyền về trung tâm 
giám sát.  

“Những chi phí đó do đơn vị tư vấn 
lập. Hiện nay giá trị đó mới là giá hạch 
toán ban đầu thôi còn có các Sở, ban 
ngành chuyên môn thẩm định chính 
thức rồi mới triển khai các bước tiếp 
theo là đăng báo, tổ chức đấu thầu kêu 
gọi các công ty có đủ năng lực vào triển 
khai lắp đặt”, ông Thanh thông tin thêm.  

Nói về việc TP.HCM đề nghị người 
dân quay phim đua xe trái phép để xử lý, 
Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình 
Thuận cho biết địa phương vẫn sẽ tiến 
hành song song mô hình này khi có các 
hệ thống camera giám sát trên đường. 

“Việc người dân giám sát thì cũng 
rất tốt, tỉnh vẫn sẽ khuyến khích. Tuy 
nhiên đua xe thường tập trung vào buổi 
đêm, có những thời điểm ngoài khả 
năng giám sát của người dân cũng như 
lực lượng chức năng. Vì thế việc lắp đặt 
các hệ thống camera sẽ toàn diện và 
thuận lợi hơn”, ông Thanh phân tích. 

Nguyễn Hoàn // 
http://baodatviet.vn.- 2016  

(ngày 26 tháng 4) 

Cùng đưa tin: Báo Tuổi trẻ  
(ngày 24 tháng 4) 
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BÌNH THUẬN TỔ CHỨC DẠ HỘI ĐIỆN ẢNH 2016 

ối 21/4, tại xã Tân Thành 
(huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 
Bình Thuận) đã diễn ra lễ khai 

mạc Dạ hội Điện ảnh 2016 với chủ đề 
“Bác Hồ với Quốc hội, gắn với xây 
dựng nông thôn mới và bảo vệ vững 
chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ 
quốc”. 

 

Dạ hội Điện ảnh 2016 tại Bình Thuận tổ 
chức thư viện số lưu động, trưng bày 
sách báo với chủ đề “Vì biển đảo quê 
hương”. Ảnh: Thư viện miền Đông 

Dạ hội Điện ảnh 2016 có nhiều 
hoạt động như: Chiếu phim tư liệu về 
70 năm Quốc hội Việt Nam, về biển 
đảo Việt Nam; triển lãm ảnh “Bác Hồ 
với Quốc hội”, triển lãm với chủ đề 
"Những tấm gương bình dị mà cao 
quý học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh", triển lãm các 
tư liệu về biển đảo Việt Nam… Ngoài 
ra, dạ hội còn tổ chức thư viện số lưu 
động, trưng bày sách báo với chủ đề 
“Vì biển đảo quê hương” và chương 
trình ca múa nhạc chuyên nghiệp… 

Tại lễ khai mạc đã diễn ra nhiều 
cuộc giao lưu về chủ đề biển đảo; 
thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-
2021; khái quát về thành tựu xây 
dựng nông thôn mới… Ngoài ra, Ban 
tổ chức còn trao tặng 45 suất học 
bổng, phần quà cho các em học sinh 
nghèo vượt khó học giỏi, con ngư 
dân trên địa bàn huyện Hàm Thuận 
Nam. 

Ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó 
Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bình 
Thuận, Trưởng Ban tổ chức cho biết: 
Dạ hội điện ảnh 2016 không chỉ tuyên 
truyền về đời sống văn hoá nông 
thôn mới, nâng cao sự hiểu biết của 
người dân đối với biển, đảo quê 
hương Việt Nam, đẩy mạnh học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh… mà còn là sự kiện giao 
lưu văn hóa, tạo không khí vui tươi, 
phấn khởi, động viên người dân hăng 
say lao động sản xuất, xây dựng biển 
đảo quê hương. 

Dạ hội điện ảnh là loại hình văn 
hóa tổng hợp gồm các lĩnh vực: 
Chiếu bóng, bảo tàng, ca múa nhạc 
và thư viện. Tại Bình Thuận, Dạ hội 
điện ảnh ra đời từ năm 2010 nhằm 
phục vụ nhân dân miền núi, hải đảo, 
vùng đồng bào dân tộc. Đến nay, qua 
6 lần tổ chức tại các địa phương trên 
địa bàn toàn tỉnh, Dạ hội điện ảnh đã 
tạo được sự lan tỏa và được nhân 
dân đón nhận nồng nhiệt. 

Phương Linh // 
http://baochinhphu.vn.- 2016  

(ngày 22 tháng 4)

II. GIÁO DỤC – VĂN HÓA 

T 
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THÁP CỔ PO SAH INƯ - DẤU ẤN CỦA VƯƠNG QUỐC 
CHĂMPA XƯA 

háp Po Sah Inư là di tích đền tháp 
của Vương quốc Chămpa xưa, nằm 
trên đồi Bà Nài, thuộc phường Phú 

Hài, Bình Thuận. 

 

Tháp Pô Sah Inư mang nhiều dấu ấn đậm nét 
cho một thời thịnh vượng của Vương quốc 
Chămpa xưa. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam) 

Nhóm đền tháp này được người 
Chăm xây dựng để thờ thờ thần Shiva và 
công chúa Po Sah Inư, người đã đã có 
công dạy dân cách ứng xử, nghề đánh cá, 
làm gốm, dệt vải. 

Quần thể kiến trúc của tháp Pô Sah 
Inư mang nhiều dấu ấn đậm nét cho một 
thời thịnh vượng của Vương quốc 
Chămpa xưa, được xây dựng vào khoảng 
cuối thế kỷ 8 đến thế kỷ 15. 

Hiện Po Sah Inư là một quần thể 
gồm 3 tháp, trong đó tháp lớn nhất còn 
khá nguyên vẹn cao 16m, thờ thần Shiva 
với bộ Linga - Yoni bằng đá trơn, biểu 
tượng của cơ quan sinh dục nam - nữ, vật 
linh thiêng nhất của người Chăm thể hiện 
khát vọng sinh sôi và phát triển. 

Tháp nhỏ nhất, nằm cạnh thờ thần 
Lửa và cũng là nơi ngồi đợi trước khi vào 
làm lễ ở tháp chính; tháp còn lại cách đó 
khoảng 50m thờ thần Bò và thần Nandin. 
 
Những cuộc khai quật khảo cổ tại tháp Po 
Sah Inư từ 1992-1995 đã phát hiện ra 
nhiều nền móng của những ngôi đền bị 
sụp đổ và bị vùi lấp. 

Trước đó, di tích này đã được Việt 
Nam xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật 
cấp quốc gia vào năm 1991. 

Cứ đến tháng Giêng âm lịch hằng 
năm, dưới chân tháp đều có diễn ra các lễ 
hội như Rija Nưga, Poh Mbăng Yang... 

Ngoài ra, cộng đồng người Chăm ở 
Bình Thuận còn góp phần tạo nên một 
sản phẩm du lịch độc đáo phục vụ du 
khách khi hàng năm tại tháp Po Sah Inư 
diễn ra lễ Katê - một lễ hội dân gian thiêng 
liêng, đặc sắc và quan trọng nhất của 
người Chăm theo đạo Bà La Môn để 
tưởng nhớ đến những người đã khuất, 
các vị anh hùng dân tộc. 

 

Không gian thờ thần Shiva với bộ Linga - Yoni 
bằng đá trơn trong tháp chính. 

 

Không gian bên trong tháp chính Pô Sah Inư. 

 

T 
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Hình tượng thần Shiva được thờ trong tháp 
chính. 

 

Linga, sinh thực khí nam trong tín ngưỡng thờ 
cúng của đồng bào Chăm. 

 

Ống nhổ của người Chăm được trưng bày 
trong không gian của quần thể tháp. 

 

Đồ thủ công mỹ nghệ Chăm trưng bày trong 
khu lưu niệm tháp Pô Sah Inư. 

 

Tháp Po Sah Inư là tinh hoa kỹ thuật kiến trúc 
và nghệ thuật trang trí của người Chăm. 

 

Những cuộc khai quật khảo cổ tại tháp Po Sah 
Inư từ 1992-1995 đã phát hiện ra nhiều nền 
móng của những ngôi đền bị sụp đổ và bị vùi 
lấp. 

 

Khuôn viên trang trí đồ thủ công Chăm tại tháp 
Pô Sah Inư. 

// http://www.vietnamplus.vn.- 2016 
(ngày 26 tháng 4) 
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CHÍNH THỨC CHẤM DỨT VIỆC KHẢO SÁT “KHO BÁU” NÚI TÀU 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã 
ký công văn yêu cầu chấm dứt và 
không giải quyết những vấn đề liên 

quan đến việc khảo sát, thăm dò kho báu 
tại Núi Tàu 

Ngày 12/4, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Thuận chính thức ký công 
văn yêu cầu chấm dứt và không giải quyết 
những vấn đề liên quan đến việc khảo sát, 
thăm dò kho báu tại xã Phước Thể, huyện 
Tuy Phong theo thông tin do ông Hoàng 
Văn Đợi cung cấp. 

 

Một góc núi Tàu (Bình Thuận) - nơi được cho là 
có kho báu 

Trước đó, đầu tháng 3, ông Hoàng 
Văn Đợi (ở thành phố Hồ Chí Minh) đến 
xã Phước Thể trình báo có phát hiện mới 
về kho báu Núi Tàu. Ông này cho rằng 
kho báu quân đội Nhật để lại trong Thế 
chiến thứ hai không phải nằm ở núi Tàu 

như ông Trần Văn Tiệp nhận định trước 
đây, và khẳng định kho báu nằm dưới 3 
giếng nước gần biển.  

Vừa qua, Sở Văn hóa - Thể thao và 
Du lịch cùng các ngành liên quan đã tổ 
chức cuộc họp nghe ông Đợi trình bày các 
chứng cứ. Qua làm việc cũng như kiểm 
tra thực tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du 
lịch tỉnh Bình Thuận khẳng định: Thông tin 
do ông Hoàng Văn Đợi cung cấp xuất 
phát từ suy luận theo hướng cảm tính cá 
nhân, hoàn toàn không có căn cứ pháp lý, 
không có cơ sở khoa học .   

Ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Giám 
đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh 
Bình Thuận cho biết: “Sau cuộc họp nghe 
ông Đợi báo cáo, cả đoàn công tác đi 
khảo sát thực tế, đi thực địa kết hợp với 
nội dung cuộc họp, thì các thành phần 
trong cuộc họp đều khẳng định, cho rằng 
những thông tin và tài liệu do ông Đợi 
cung cấp là ảo tưởng”. 

Trước ông Hoàng Văn Đợi, ông Trần 
Văn Tiệp (trú ở thành phố Hồ Chí Minh) 
cũng từng cho rằng ở núi Tàu có kho báu 
4.000 tấn vàng do quân đội Nhật chôn 
giấu. Qua hơn 20 năm thăm dò, khảo sát, 
nhưng vẫn không có kết quả gì./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.-2016 
(ngày 12 tháng 4)

__________________________________ 

BƯƠN CHẢI TRÊN ĐỒI CÁT BAY 

ừ khoảng vài chục phụ nữ và trẻ 
em, “đội quân” bán hàng rong, cho 
thuê ván trượt trên đồi cát Mũi Né, 

TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận giờ đã lên 
đến gần 400 người nên việc mưu sinh 
càng lúc càng khó khăn  

Nắng như đổ lửa kèm theo gió rít 
từng chặp. Rảo bước trên đồi cát bay Mũi 

Né (phường Mũi Né, TP Phan Thiết), chân 
tôi như giẫm lên đống than bỏng cháy. Cả 
không gian nhuốm vị sượng của cát, vị 
tanh nồng của biển và phảng phất vị mặn 
của những giọt mồ hôi. Xa xa là hình bóng 
của những “bóng hồng”, những khuôn mặt 
trẻ thơ. Họ đang hối hả thu dọn những đôi 
quang gánh nặng trĩu, những tấm ván 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

C 

T 
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trượt cát cong vênh vì nắng để trốn chạy 
cái nóng hầm hập. 

Nhọc nhằn đời cát 

12 giờ, khi đồi cát Mũi Né vắng bóng 
du khách cũng là lúc hàng trăm phụ nữ, 
trẻ em bán hàng rong và cho thuê ván 
trượt cát tạm ngừng công việc mưu sinh. 
Họ tụ tập dưới những gốc cây dương mọc 
ít ỏi quanh đồi cát để trốn cái nắng bỏng 
rát. 

 

Dưới cái nắng đổ lửa, họ vẫn rảo bước mời 
khách du lịch trượt ván cát 

Với những phụ nữ, giữa trưa là 
khoảng thời gian thảnh thơi nhất để có thể 
tựa lưng vào gốc cây tranh thủ chợp mắt. 
Đây cũng là dịp để họ hỏi han, hàn huyên 
với nhau về chuyện buôn bán, về phận 
đời, phận người. Những đứa trẻ cũng 
tranh thủ ra một góc để cùng nhau chơi 
trò trốn tìm. 

 

Những phụ nữ tranh thủ lúc nghỉ ngơi để hỏi 
han, tâm sự với nhau 

Lôi xấp ván trượt cát lâu ngày đã có 
nhiều tấm bị rách, chị Trần Thị Tâm (37 
tuổi; ngụ khu phố 12, phường Mũi Né) 
than thở với mấy người bạn: “Lại phải 
chuẩn bị chạy tiền để thay mới mớ ván 

trượt này. Mấy hôm nay khách chê rách 
quá nên không ai thuê cả”. Chị Hoa, chị 
Ngọc - hai người bạn của chị Tâm - đồng 
thanh: “Của tôi cũng rách hết rồi. Trời 
nắng quá, khách trượt cũng không giữ 
gìn. Khi ván trượt bị hư, họ cũng chẳng 
đền nên đành chịu”. 

Trước đây, chị Tâm cùng chồng làm 
nghề biển ở làng chài Mũi Né. Tai họa bất 
ngờ ập xuống khi chồng chị bỗng lâm 
bệnh nặng và ra đi vĩnh viễn. Không còn 
người để nương tựa, chị đành phải cho cô 
con gái của mình nghỉ học theo mẹ về đồi 
cát bám víu mưu sinh qua ngày. Trong cõi 
lòng người mẹ, chị Tâm ray rứt nhất là 
không thể cho con mình ăn học đàng 
hoàng như bao đứa trẻ khác. “Nhưng lo 
cái ăn, cái mặc còn chưa xong thì làm sao 
dám nghĩ đến cái chữ?” - người phụ nữ có 
khuôn mặt sạm nắng rầu rĩ. 

Chị Tâm bỗng ngoắt tay gọi một phụ 
nữ đang quẩy đôi quang gánh bán bánh 
bột lọc lại để hỏi thăm. Chị này là Lê Thị 
Chúc, từ TP Phan Rang - Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận lặn lội về đồi cát mưu 
sinh được 3 năm nay. Chưa kịp đặt đôi 
quang gánh xuống đất, chị Chúc nhanh 
nhảu hỏi mấy người bạn hàng: “Làm ăn 
được không? Từ sáng tới giờ, tôi bán 
được có mấy chục ngàn đồng, tối nay 3 
mẹ con phải ăn bánh trừ cơm”. 

Cũng như chị Tâm, chồng chị Chúc 
mất sớm. Vốn mắc bệnh hen suyễn mãn 
tính, một mình nuôi 2 đứa con nhỏ không 
nổi nên chị đành để chúng nghỉ học giữa 
chừng. Quay sang mấy người bạn, chị 
buồn bã: “Người mua thì ít, người bán thì 
ngày càng nhiều, kiểu này chắc phải rời 
đồi cát thôi”. Những người mưu sinh lâu 
năm trên đồi cát này cho biết trước đây, 
chỉ có khoảng vài chục người buôn bán 
nên thu nhập cũng ổn. Thời gian gần đây, 
đội quân bán hàng, cho thuê ván trượt nơi 
đây tăng lên chóng mặt nên buôn bán 
ngày càng khó khăn hơn. 

Câu chuyện giữa nhóm phụ nữ đang 
dang dở thì bỗng có tiếng la thất thanh 
của mấy đứa nhỏ: “Cô Chánh xỉu rồi!”. 
Nghe vậy, mọi người bật dậy chạy lại thì 
thấy bà Nguyễn Thị Chánh đang ôm ngực 
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thở hổn hển. Dường như đã quen thuộc 
cảnh này, người nhanh chóng lấy dầu gió 
xoa, người lấy nước và thuốc trong túi bà 
Chánh rồi cho uống. Vài phút sau, bà hồi 
tỉnh. Mọi người nhìn nhau than thở: “Khổ 
quá! Bị u vú mà chưa có tiền để đi mổ nên 
bệnh cứ hành riết”. 

Như trong gia đình 

Nghe tin mẹ lại lên cơn đau, em 
Nguyễn Thị Nga, con gái bà Chánh, hối 
hả chạy từ đỉnh đồi cát về. Vứt xấp ván 
trượt qua một bên, Nga nước mắt giàn 
giụa tiến lại gần trách mẹ: “Con đã bảo mẹ 
ở nhà, mẹ lại không nghe con…”. 

 

Phút giải lao hiếm hoi của các em nhỏ trên đồi 
cát 

Những người mưu sinh trên đồi cát 
bay này ai cũng biết hoàn cảnh của mẹ 
con bà Chánh. Gia đình khó khăn lại thêm 
bệnh tật bấu víu nên dù đau đớn nhưng 
ngày ngày, bà vẫn ra đồi cát kiếm sống. 
Với bà Chánh, có lẽ niềm an ủi và tự hào 
nhất chính là Nga, cô con gái đang học 
lớp 11 và luôn đạt học sinh giỏi toàn diện. 
Kể về Nga, những người bạn hàng của bà 
Chánh không ngớt lời khen ngợi: “Cháu 
ngoan lắm, hằng ngày cứ một buổi đi học, 
buổi thì ra đồi cát phụ mẹ. Sắp hè rồi, Nga 
tranh thủ làm cả ngày kiếm tiền chữa 
bệnh cho mẹ và dành dụm để chuẩn bị 
trang trải cho năm học mới”. 

Nga còn may mắn hơn nhiều em nhỏ 
trên đồi cát này. Theo anh Nguyễn Văn 
Tâm, nhân viên quản lý Khu Du lịch Hàm 
Tiến - Mũi Né, nhiều đứa trẻ mưu sinh ở 
đây vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên 
chưa từng một ngày được đến trường. 

Trò chuyện với ông Nguyễn Nam 
Long, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND 

phường Mũi Né, tôi được biết, hiện nay, ở 
khu vực đồi cát bay Mũi Né có gần 400 
phụ nữ và trẻ em bán hàng rong và cho 
thuê ván trượt cát. Trong đó, rất nhiều trẻ 
không được đi học. “Đã rất nhiều lần 
phường tiến hành thống kê, vận động gia 
đình đưa con em đến trường. Song, phần 
vì do hoàn cảnh khó khăn, phần vì số trẻ 
này đến từ rất nhiều nơi, nay đây mai đó 
nên việc vận động cũng gặp nhiều khó 
khăn” - ông Long cho biết. 

Một ngày lao động cực nhọc, vất vả, 
nếu may mắn thì mỗi người cũng kiếm 
được khoảng 100.000 đồng. “Dù khó khăn 
là vậy nhưng họ luôn ý thức giáo dục con 
cái mình lòng tự trọng. Vất vả nhưng 
được cái đứa trẻ nào cũng ngoan, không 
bao giờ xảy ra tình trạng móc túi, ăn cắp 
vặt. Có những khi du khách làm rớt tiền 
hay vật giá trị, tụi nhỏ nhặt được là tìm trả 
ngay” - anh Tâm cảm động. 

Với những phụ nữ trên đồi cát này, 
họ xem nhau như người trong gia đình, sẻ 
chia ngọt bùi và cả đắng cay với nhau. Nói 
như chị Chúc, cuộc đời dù có nghèo đói 
đến đâu nhưng tình người vẫn là điều 
quan trọng. Bởi vậy, những người đang 
bám víu vào đồi cát bay này ai cũng thân 
nhau, biết tường tận về từng hoàn cảnh. 
Họ lo lắng, bất an khi hay tin chị Linh có 
chồng bị bạo bệnh phải vay tiền lãi suất 
cao, giờ phải bươn chải trả nợ. Họ bàng 
hoàng khi nghe chị Huyền vì tin người ta 
nên mất nhà cửa, trắng tay, phải trở lại đồi 
cát kiếm sống. Họ luôn đau đáu lo cho 
sức khỏe của bà Chánh vì đang bị khối u 
hành hạ từng ngày… 

Chiều chạng vạng, cái nóng dịu hơn, 
khách du lịch cũng dần rời đồi cát. Những 
người mưu sinh cũng uể oải thu dọn đồ 
đạc về nghỉ ngơi. Chị Chúc chạy lại dúi 
vào tay Nga số tiền ít ỏi của mấy phụ nữ 
và trẻ em đóng góp, mỗi người 5.000-
10.000 đồng, rồi dặn dò cẩn thận: “Về 
mua cho mẹ ăn chút gì ngon ngon để mẹ 
có sức khỏe nha con!”. 

Đồi cát bay về chiều đã lặng gió. Vậy 
mà tôi như thấy có hạt cát vừa bay vào 
mắt, xốn xang… 

Chưa một ngày đến trường 
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Năm nay 21 tuổi, chàng trai Nguyễn 
Anh Bôn đã có hơn 10 năm lăn lộn trên 
đồi cát bay. “Hơn 6 tuổi, tôi đã theo cha 
lên đồi cát làm nghề cho thuê ván trượt. 
Khi ấy, nhà khó khăn quá nên cha mẹ 
cũng “quên” cho tôi đi học luôn. Giờ tôi 
cũng muốn đi học để biết chữ nhắn tin 
cho bạn gái nhưng ngại vì mình lớn rồi” - 
Bôn ngượng nghịu. 

Gần đây, Bôn không còn cho thuê 
ván trượt nữa mà nhường “đất sống” lại 
cho mấy đứa trẻ khác, còn anh thì chạy 

xe ôm chở khách du lịch. Chỉ về phía mấy 
đứa nhỏ đang chơi trốn tìm giữa trưa 
nắng chang chang, Bôn cám cảnh: “Tội 
nghiệp mấy đứa như thằng Tí, thằng 
Bun…, đã 9-10 tuổi mà chưa một lần 
được đến trường. Nghe tụi nhỏ bảo có 
người đến nhà “mời” đi học nhưng cha mẹ 
chúng nói phải kiếm tiền để đóng tiền trọ 
đã. Nghe vậy, ai cũng thấy thương chúng 
nó”. 

Minh Hải // http://nld.com.vn.- 2016 
(ngày 16 tháng 4)

__________________________________ 

NGUỒN NƯỚC KHÔNG PHẢI TÁC NHÂN GÂY UNG THƯ 
TẠI BÌNH THUẬN 

iện Pasteur Nha Trang kết luận 
nguồn nước tại xã Mê Pu (huyện 
Đức Linh, Bình Thuận) không phải 

là tác nhân gây ra bệnh ung thư cho 
người dân tại đây. 

 

Ngày 13/4, ông Lê Bé, Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân xã Mê Pu (huyện Đức 
Linh, Bình Thuận) cho biết, xã đã nhận 
được thông báo của Viện Pasteur Nha 
Trang kết luận nguồn nước tại xã Mê Pu 
không phải là tác nhân gây ra bệnh ung 
thư tại đây. Sau khi có kết luận này, xã đã 
tổ chức thông báo rộng rãi đến các tổ 
chức, đoàn thể và người dân nhằm tránh 
thông tin sai lệch, gây hoang mang cho 
người dân. 

Mê Pu là xã miền núi huyện Đức 
Linh, hiện có 14.600 người, phân bố ở 9 
thôn. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân 
xã, từ năm 2003 đến nay, toàn xã đã có 

125 trường hợp tử vong do các bệnh ung 
thư như: hầu, thực quản, dạ dày, đại 
tràng… Người bệnh tập trung chủ yếu ở 
khu vực thôn 5 và thôn 8. Hầu hết người 
dân trong vùng đều sử dụng nguồn nước 
giếng để sinh hoạt. Do trong thời kháng 
chiến chống Mỹ, khu vực núi Tà Pứa (giáp 
ranh xã Mê Pu) gần căn cứ Đồi huyện ủy 
Đức Linh từng bị rải chất độc hóa học. Do 
vậy, người dân Mê Pu nghi ngờ nguồn 
nước từ thượng nguồn đổ về có thể là 
nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư 
cho dân làng. Thông tin xã Mê Pu là “làng 
ung thư” đã khiến người dân trong vùng 
hết sức hoang mang, lo lắng. 

Trước tình hình đó, Viện Pasteur 
Nha Trang đã phối hợp với Trung tâm y tế 
dự phòng tỉnh tiến hành điều tra, khảo sát 
điều kiện địa lý, địa chất, tình hình sản 
xuất nông nghiệp, sử dụng hóa chất bảo 
vệ thực vật, các nguồn nước thải, rác thải 
sinh hoạt, làng nghề và các yếu tố ảnh 
hưởng khác tại đây. Đồng thời, Viện 
Pasteur Nha Trang đã lấy 5 mẫu nước 
giếng tại 9 hộ có bệnh nhân ung thư để 
phân tích các chỉ tiêu theo Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng nước ăn 
uống (QCVN 01:2009/BYT). 

Theo kết luận của Viện Pasteur Nha 
Trang, dù tính trung bình trong 12 năm, 
tính trung bình trong 6 năm cuối (2009-
2014) hoặc tính riêng cho năm có số ca 

V 
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chết do ung thư cao nhất thì tỷ suất chết 
do mắc ung thư trên 100.000 dân trong 
một năm tại xã Mê Pu, huyện Đức Linh 
(Bình Thuận) đều thấp hơn so với con số 
trung bình trên toàn cầu hoặc toàn quốc. 
Trong số 9 bệnh nhân mắc ung thư thì có 
8 bệnh nhân làm nghề nông. Quá trình 
canh tác của họ đều có sử dụng thuốc trừ 
sâu, diệt cỏ nên việc tiếp xúc là điều 
không thể tránh. Riêng về nguồn nước, 
kết quả xét nghiệm cho thấy nguồn nước 
dùng cho ăn uống sinh hoạt chủ yếu ở 
đây là giếng đào, nhiễm phèn nhẹ, có 
nước quanh năm. Nồng độ của các hóa 
chất bảo vệ thực vật tồn lưu, các kim loại 
nguy hại trong 5 mẫu xét nghiệm đại diện 
cho khu vực đều nằm trong giới hạn cho 
phép. Có 2 mẫu có hàm lượng Sắt và 
Mangan cao, cần phải xử lý trước khi sử 
dụng. Điều kiện môi trường sống tại Mê 
Pu tương đối tốt, không có nguồn gây ô 
nhiễm không khí, đất, nước nào đáng kể. 

Ông Lê Bé, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã Mê Pu cho biết: Kết luận của 
Viện Pasteur Nha Trang đã giải tỏa được 
tâm lý lo lắng, hoang mang, giúp người 
dân trong xã yên tâm, ổn định cuộc sống. 
Tuy nhiên hiện nay nguồn nước giếng tại 
đây vẫn còn bị nhiễm phèn. Thời gian qua 
địa phương đã phối hợp với tổ chức Thiện 
Chí hỗ trợ bà con 54 bể chứa, 2 ống bi đặt 
dưới lòng giếng để lọc phèn. Đồng thời, 
phòng khám đa khoa khu vực Mê Pu đã 
phối hợp với Tổ y tế dự phòng tổ chức 
hướng dẫn cho người dân cách bảo vệ, 
vệ sinh giếng nước và cách lấy nước hợp 
vệ sinh, xử lý nước đơn giản tại nhà. 
Trong thời gian tới, nhân dân và chính 
quyền xã Mê Pu mong muốn tỉnh và các 
ngành chức năng quan tâm hỗ trợ địa 
phương xây dựng hệ thống cung cấp 
nước sạch cho người dân. 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2016 
(ngày 13 tháng 4)

__________________________________ 

“MƯA VÀNG” GIẢI NHIỆT CHO BÌNH THUẬN 

hững ngày qua, trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận đã có mưa giải nhiệt 
trong mùa hạn. 

 

Đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Phan Thiết 
lai láng nước sau cơn mưa sáng nay 

Trung tâm thành phố Phan Thiết 
vào sáng nay (29/4) đã xuất hiện mưa 
nặng hạt kéo dài chừng 15 phút. 

Cơn mưa giải nhiệt đã xua tan 
nóng oi bức suốt thời gian qua. 2 ngày 
trước đó, một số nơi trên địa bàn Bình 
Thuận cũng đã có mưa.  

Trong đó, hai huyện miền núi Đức 
Linh và Tánh Linh có lượng mưa lớn 
trong nhiều giờ. Lượng mưa tại trạm La 
Ngâu, huyện Tánh Linh đo được 23mm; 
tại trạm Võ Xu, huyện Đức Linh đo được 
12,5mm. 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh 
Bình Thuận, cuối tháng 4 này bắt đầu 
thời kỳ chuyển tiếp từ mùa khô sang 
mùa mưa.  

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó 
Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh 
Bình Thuận cho biết: “Thời kỳ chuyển 
tiếp có khả năng kéo dài đến giữa tháng 
5/2016. Mùa mưa năm 2016, theo nhận 
định của Đài Khí tượng Thủy văn Bình 
Thuận, chính thức bắt đầu vào cuối 
tháng 5 tới”./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 29 tháng 4)

N 
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CÁ VOI "KHỦNG" CHẾT TRÊN BIỂN BÌNH THUẬN 

 con cá Voi khủng, nặng khoảng 10 
tấn được xác định là chết, trôi trên 
vùng biển Bình Thuận. 

 

Con cá voi "khủng" chết, trôi trên biển 

Theo thông tin ban đầu, khi đang 
đánh bắt cá ngoài khơi đảo Phú Qúy, 
cách Bình Thuận về phía Nam khoảng 55 

hải lý, thuyền BĐ 94725 của anh Đặng 
Mậu Hữu (quê tỉnh Bình Định), phát hiện 
một con cá voi đã chết. Sau khi thực hiện 
các tập tục của ngư dân trên biển, thuyền 
của anh Mậu đã kéo, đưa cá voi vào bờ 
biển Phú Qúy vào sáng nay (5/4).  

Theo ngư dân huyện đảo Phú Quý, 
cá voi này ước nặng tới 10 tấn. 

Chiều cùng ngày, Ban Quản lý Khu 
di tích lịch sử Vạn An Thạnh thuộc huyện 
đảo Phú Qúy, cùng chính quyền địa 
phương, lên phương án để an táng cá voi 
theo tục lệ. 

Cao Danh // 
http://anninhthudo.vn.- 2016  

(ngày 5 tháng 4)

__________________________________ 

CHUYỆN CỦA NGƯỜI NGƯ DÂN THOÁT CHẾT TRỞ VỀ TỪ 
SIÊU BÃO 

a, tụi mày sống hay chết vậy? Có 
thiệt là tàu thoát bão về được đây 
không"? Mọi người tới tấp đến hỏi 

thăm. Ai cũng nghĩ bố con ngư dân 
Nguyễn Lâm đã mất tích trên biển rồi. Tất 
cả đều ngỡ ngàng, vỡ òa niềm vui khi 
thấy bố con ông lành lặn trở về, trên chiếc 
tàu bị hư hỏng nặng do bão Linda tàn 
phá. 

 

Ngư dân Nguyễn Lâm trò chuyện với phóng 
viên báo Biên phòng. Ảnh: T.T.H 

Chuyến đi sinh tử 

Qua sự kết nối của cán bộ, chiến sĩ 
Đồn BP Phước Lộc, BĐBP Bình Thuận, 
chúng tôi tình cờ gặp ngư dân Nguyễn 
Lâm, phường Phước Hội, thị xã La Gi, 
đúng ngày ông thoát chết trên biển trở về 
cách đây 19 năm do gặp bão Linda. Nhìn 
vóc dáng vững chắc, bước đi thoăn thoắt 
của ông Lâm, tôi không nghĩ năm nay lão 
ngư này đã 70 tuổi. Nối nghiệp biển của 
cha ông, 15 tuổi, ông Nguyễn Lâm đã đi 
biển. Những chuyến đi khơi xa, lênh đênh 
trên biển cả tháng trời tôi luyện ông thành 
con người can trường trước gió to, sóng 
lớn. Ông bảo, hơn 50 năm gắn bó với 
biển, ông có đủ kiến thức để đối phó với 
những cơn giận dữ của biển cả cũng như 
kinh nghiệm tìm luồng cá. 

Hỏi chuyện về vụ chết hụt trong bão 
Linda tháng 11-1997, ông cười sang sảng: 
"Vợ tôi lập bàn thờ cho bố con tôi rồi đấy. 
Hôm về, tôi sai thằng con ôm can dầu bơi 

1 

Ủ 
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vô bờ trước. Người dân nhìn thấy nó, thốt 
lên: "Ủa, tụi mày chết hay sống mà chạy 
về đây?". Họ hỏi phải tàu về thiệt không. 
Tới khi thấy tàu cá, họ mới tin là bố con tôi 
thoát bão trở về thật. Lúc đó, vợ tôi ở nhà 
mới biết tin, lật đật chạy ra ôm chầm lấy 
bố con tôi". 

Linda là cơn bão thảm khốc nhất ở 
biển miền Tây trong vòng 100 năm. Hình 
thành ngày 31-10-1997 trên biển Đông, 
Linda mạnh dần lên vào một ngày sau đó 
khi di chuyển về phía Tây và tàn phá dữ 
dội vùng cực Nam Tổ quốc trong 2 ngày 
sau đó. Do thông tin liên lạc còn hạn chế 
nên rất nhiều ngư dân đang đánh bắt trên 
biển không biết có bão. Nhiều tàu cá đã 
phải hứng trọn sự tàn khốc của cơn bão 
này. Và tàu của lão ngư Nguyễn Lâm 
cũng nằm trong số đó. 

Ông nhớ lại: "Thời điểm đó, đoàn tàu 
của tôi có 2 chiếc, một chiếc về trước một 
ngày. Còn chiếc của tôi đang đánh bắt cá 
gần đảo Thổ Chu. Ngày hôm đó không có 
gió, trời êm biển lặng. Tàu đánh bắt được 
kha khá rồi, tôi tính 6 giờ chiều chạy thì tới 
trưa ngày hôm sau sẽ về tới nhà. Thời 
điểm đó, chúng tôi không hề biết tin là có 
bão. Lúc trước tàu chạy 1 giờ được 10 hải 
lý, dần dần giảm xuống còn 1 giờ chạy 
được 4-5 hải lý. Tới gần đảo Côn Sơn, tàu 
không chạy được nữa. Lúc đó là 9 giờ 
đêm, tôi neo tàu trên  biển. Nước chảy ầm 
ầm. Tôi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào 
không biết". 

Ông kể tiếp: "Khi tôi giật mình tỉnh 
dậy lúc đó là 4 giờ sáng. Tôi nhìn ra xung 
quanh chỉ thấy 4 bên bạc trắng. Trời mưa 
rất to. Tôi nghĩ trong bụng, tình thế này 1 
là sống, 2 là chết. Tôi tính toán chạy xuôi 
theo ngọn sóng nhưng không được. Lúc 
đó, sóng như cái lá đổ xuống thành bánh 
xe". Sóng dữ quá, con trai ông Lâm không 
dám cầm lái. Ông đứng lên cầm lái thay 
con. "Tôi dòm vô định vị, thấy mình đang 
ở đảo Côn Sơn, xung quanh có 2 chiếc 
tàu đang bị sóng đánh chìm". Sau này, 
ông Lâm mới biết là bão tới sớm hơn dự 
báo 2 tiếng đồng hồ. Nếu tàu ông chạy 
sớm hơn đã không bị dính bão. 

 "Tàu của chúng tôi như chiếc mảng 
dừa trên biển. Tôi lái tàu vật lộn với con 
sóng. Tới 22 giờ hôm đó, tất cả mọi người 
trên tàu đều mệt nhoài, không chịu được 
nữa, bỏ mặc tàu cho số phận. Tôi ôm lái 
ngủ lúc nào không biết. Tàu tôi vô chỗ 
nào, tôi cũng không hay. Tới 5 giờ sáng 
ngày 3-11, tôi tỉnh dậy, dòm vô bờ thấy 
sương mù, 1 bên có 5 chiếc tàu giã cào. 
Sóng lúc này êm rồi. Tôi nghĩ là sống rồi, 
tàu tôi bị lún vô bùn. Tôi tới tàu giã cào xin 
đồ ăn. Người ta chỉ còn 1 bì cơm khô và 
gạo. Tôi xin gạo rang nấu cháo ăn, xin 
thêm thuốc và nước rồi cho tàu chạy về 
nhà. Đến ngày 5-11 thì tới cảng La Gi" - 
ông Lâm hồi tưởng. 

Nhìn thấy bố con ông Lâm lành lặn 
trở về, ai cũng nể phục, bởi bão Linda - 
một cơn bão dữ dội đã làm cho hơn 3.100 
người ở các tỉnh miền Tây và các vùng 
phụ cận chết và mất tích. Khi đổ bộ vào 
đất liền, cơn bão này khiến cho 200.000 
ngôi nhà bị hư hại, tàn phá 325.000ha 
ruộng, rẫy. 

Thủ lĩnh của các con 

Đúng là nghiệp đi biển đã ngấm vào 
trong máu thịt của ông Nguyễn Lâm. Sau 
chuyến đi sinh tử đó, ông cùng các con 
tiếp tục rong tàu ra biển. Ông rút ra được 
nhiều kinh nghiệm chống đỡ với bão biển. 
Ông vạch tay trên nền nhà hướng gió, 
hướng sóng, say sưa nói về cách bẻ lái, 
tránh sóng ra sao. Ông chia sẻ kinh 
nghiệm xương máu: "Khi gặp sóng lớn 
phải lấy can dầu cột trước tàu cho chảy 
xuống biển. Dầu sẽ chảy ra, tạo thành một 
vòng giúp cản bớt sóng". 

Bây giờ, hệ thống liên lạc tốt hơn 
nhiều rồi. Ngư dân thường xuyên liên lạc 
về bờ. "Khi có áp thấp trên biển là cán bộ 
Biên phòng thông báo qua đài ICOM cho 
chúng tôi để chủ động phòng tránh. Nhờ 
đó, chúng tôi tránh được nhiều rủi ro trên 
biển"- ông Lâm tâm sự. 

Tiếp lời ông, Thiếu tá Nguyễn Tất 
Thắng, Chính trị viên phó đồn cho hay: 
"Qua hệ thống đài ICOM, chúng tôi 
thường xuyên thông báo cho ngư dân tình 
hình thời tiết. Khi trời chuyển xấu hoặc có 
bất thường, anh em cảnh báo sớm cho bà 
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con sức gió, hướng đi của áp thấp hoặc 
bão, hướng dẫn ngư dân khu vực có thể 
đi tới để tránh bão. Về phía ngư dân khi 
làm ăn trên biển, thấy có vấn đề bất ổn, 
phát hiện tàu nước ngoài xâm nhập vùng 
biển nước ta đánh bắt trái phép đều báo 
về cho đơn vị xử lý". 

Từ 2 năm nay, ông Lâm không còn 
đi biển nữa, nhưng ông vẫn là thủ lĩnh tinh 
thần của các con. Khi còn đi biển, ông 
thường dạy các con cách tránh sóng, 
tránh gió, nhìn trời căn hướng đi, nhìn 
hướng nước chảy, mảng trôi trên biển mà 
đoán luồng cá. Còn bây giờ, ngồi ở nhà 
nhưng ông vẫn tư vấn cho các con xử trí 
các tình huống xảy ra trên biển. Ông vẫn 
căn dặn các con, khi ra biển cần nhất là 

kinh nghiệm và lòng can đảm để đương 
đầu với sóng to, gió lớn. 

Bóng nắng dịu dần, ông Lâm bước 
đi thoăn thoắt ra bờ biển. Ông dẫn chúng 
tôi ra thăm con tàu của gia đình đang neo 
đậu ở cửa sông Dinh. Ông ngồi trên mũi 
tàu hào sảng nói: "Nhà tôi có 2 tàu chuyên 
đánh bắt xa bờ. Tôi truyền lại cho 4 người 
con trai kinh nghiệm của gần 60 năm làm 
nghề trên biển. Có chuyến chúng đi hơn 1 
tháng mới về, đánh bắt được từ 6 - 10 tấn 
cá. Hồi mới nghỉ đi biển, người tôi lúc nào 
cũng bứt rứt, dần dần mới quen. Ngày 
nào tôi cũng ra bờ biển ngồi hóng chuyện 
biển cho đỡ nhớ". 

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

(ngày 11 tháng 4)

__________________________________ 

BẢY ĐỨA TRẺ ‘NGƯỜI RỪNG’ VƯỚNG LỜI NGUYỀN CỦA MẸ 

hỉ vì một lời nguyền, hơn 13 năm 
trước, người phụ nữ K’ho có tên 
Srín cùng chồng bỏ làng vào rừng 

sâu rồi lần lượt sinh ra bảy đứa con. 
Trong đó có đến năm đứa do chị tự vượt 
cạn một mình giữa rừng. 

Trung tuần tháng 4-2016, từ thông 
tin của những người đi rừng về một gia 
đình chín người sống trong khu vực rừng 
đầu nguồn suối Dinh (xã Đông Giang, 
Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) trong tình 
trạng hoàn toàn biệt lập với thế giới bên 
ngoài, chúng tôi đã băng rừng tiếp cận. 

Tiếng hú nơi hoang dã 

Để đến được nơi họ trú ngụ, từ con 
lộ đất đỏ dẫn lên đập Đan Sách phải đi 
non chục cây số nữa, băng qua những 
khu vực rừng khộp, rừng le dày đặc. Dù 
có đường mòn nhưng rất nhiều đoạn dốc 
dựng đứng đụng cả lỗ mũi và những con 
suối đã cạn nước đầy đá tảng nên phải 
liên tục đẩy xe vượt qua. 

Vừa giáp con suối nhỏ, mọi người đã 
kịp thoáng thấy ba, bốn đứa trẻ nhỏ trần 
truồng đang tắm. Khi nghe tiếng xe máy, 
đám trẻ nhanh như sóc chạy thoăn thoắt 

vào rừng, vừa chạy vừa hú lên những 
tràng dài vang vọng cả đại ngàn rồi mất 
hút. 

May mắn là hôm đó có K’Din, 
Trưởng Công an xã Đông Giang, dẫn 
đường và giúp chúng tôi tiếp xúc, nếu 
không, chắc không thể chạm được vào 
người những đứa bé hoang dã này. Mặc 
dù vậy, S’Nguyên, đứa con gái chín tuổi, 
nhác thấy bóng người vẫn nhanh như 
vượn, thoắt cái đã tót lên cây điều dùng lá 
cây che mặt. Gần cả giờ đồng hồ thuyết 
phục, S’Nguyên mới chịu xuống đất. Mấy 
đứa nhỏ em của S’Nguyên đều sàn sàn 
nhau, đẻ năm một, đen nhẻm, rách rưới, 
đi chân đất, cứ rúc đầu vào nách, vào 
lưng mẹ và thu mình khi thấy người lạ. 

Khi chúng tôi đưa kẹo mút và bánh 
mua sẵn mang theo, bọn trẻ đều nhìn lạ 
lẫm, mắt lấm la lấm lét. Chỉ có đứa bé trai 
gần hai tuổi dạn dĩ nhất nhanh tay chộp 
lấy rồi đút cả cây kẹo vô miệng mà không 
lột vỏ. Từ lúc sinh ra rồi lớn lên, bọn trẻ 
chỉ quanh quẩn quanh khu vực này, khát 
thì xuống suối múc nước uống; đói nhưng 
chưa tới giờ ăn thì hái trái rừng. Không 

C 
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biết một từ tiếng Kinh. Bầu bạn với chúng 
chỉ có sáu con heo và hai con gà. 

Hôm chúng tôi đến, nồi cơm to đùng 
đã được nấu xong cho cả nhà ăn nguyên 
ngày. Bên cạnh là tô muối ớt đỏ quạch và 
một cái bắp chuối mới hái vẫn còn mủ - 
thức ăn trong ngày của cả gia đình. Sim 
Mên - người chồng và hai đứa con trai lớn 
đã vào rừng sâu hái nấm, ở chòi chỉ còn 
Srín và năm đứa con nhỏ. 

 

Mẹ con Srín. Ảnh: PHƯƠNG NAM  

 

Căn chòi rách nát hở trước trống sau là nơi 
ngủ và sinh hoạt của chín người trong gia đình. 
Ảnh: PHƯƠNG NAM  

 

Đứa con gái của Srín sinh ra đến giờ chỉ ở 
trong rừng, trong căn chòi này. Ảnh: PHƯƠNG 
NAM 

Lời nguyền chưa thể bước qua 

Srín, 38 tuổi, người đậm chắc nịch, 
lưng đèo đứa con trai áp út, tay bồng đứa 
bé gái tám tháng tuổi, cho biết cả gia đình 
sinh hoạt trong chiếc chòi nhỏ xíu. 

Khó có thể tưởng tượng nổi chín con 
người hằng ngày phải ngủ trong căn chòi 
dựng bằng liếp tre trống trước hở sau với 
diện tích chỉ trải đủ ba chiếc chiếu và 
giăng sẵn ba cái mùng rách nát. Chén bát 
úp đầy xung quanh chỗ ngủ. Mỗi tháng 
một lần, Sim Mên băng rừng xuống làng 
mua gạo, thịt, cá khô, muối chở về. Mỗi 
tháng gia đình chỉ ăn được một bữa tươi 
lúc mới mua về, phần còn lại đều được 
Srín bỏ vào lu sành, dấp muối hột để bảo 
quản và muối ăn dần. 

Srín kể, hơn 13 năm trước khi mới 
sinh đứa con trai đầu, do mâu thuẫn với 
người chị ruột và bị chị đuổi ra khỏi nhà, 
Srín liền gùi con, gọi chồng lên rừng với 
lời nguyền sẽ không bao giờ trở lại làng 
lần nữa. Chọn khu rừng đầu nguồn suối 
Dinh đủ xa buôn làng làm nơi trú ngụ, cả 
hai chặt tre làm chòi, phát rừng trồng điều 
để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh viễn ở 
đây. 

Rồi Srín có bầu đứa con trai thứ hai, 
khi vợ sắp sinh, Sim Mên chạy về làng 
năn nỉ bà mụ vườn lên rừng giúp vợ, mãi 
mới được bà mụ nhận lời do đường rừng 
quá xa. 

“Đến đứa thứ ba, thứ tư, thứ năm, 
thứ sáu, thứ bảy thì một mình mình tự đẻ 
thôi, mà toàn đẻ vào ban đêm tối trời” - 
Srín nói. Mỗi lần trở dạ chuẩn bị sinh, Srín 
liền cho đứa nhỏ nhất bú một bụng no nê, 
sau đó nấu nồi nước sôi để sẵn. Người 
đàn bà này lầm lũi lấy một cật tre cất trong 
chòi rồi ôm chiếc mền cũ tìm một gốc cây 
rừng một mình sinh con. 

Đứa bé vừa sinh ra, người mẹ lập 
tức gắng gượng dùng cật tre cắt rốn rồi 
quấn mền ôm đứa bé vào cạnh chòi pha 
nước tắm cho con. Sau đó vào chòi cho 
đứa trẻ sơ sinh bú; bầu sữa còn lại dành 
cho đứa lớn hơn. Sáng hôm sau khi cả 
nhà thức dậy mới biết gia đình vừa có 
thêm thành viên mới. 
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Năm năm trước, Srín nuốt nước mắt 
phá bỏ lời nguyền khi nghe cha mình ngã 
bệnh qua đời. Một mình chị nửa đêm, 
quấn khăn kín mít băng rừng về làng khóc 
cha. Nhiều người trong làng khuyên Srín 
nên đưa các con về làng nhưng sau ba 
ngày chịu tang cha, xây dựng mồ mả 
xong, Srín lại lặng lẽ lên rừng. Đến nay 
chưa lần nào Srín trở về làng nữa. 

Khi được thuyết phục đưa các con 
về làng để chúng được ăn học, Srín cứ 
lặp đi lặp lại điệp khúc “Sợ lắm, sợ người 
ta gây chuyện lắm”, rồi khóc. 

Đang tiếp xúc, trò chuyện thì bất ngờ 
ai cũng giật mình khi nghe những tiếng hú 
dài lanh lảnh. Thì ra hai đứa con trai lớn 
của Srín vừa đi rừng về, nhưng khi thấy 
xe máy của chúng tôi dựng quanh chòi đã 
không dám vô mà chỉ “đánh tiếng” để mẹ 
và các em biết chúng đã có mặt. Cả hai 
đứa con trai đứng cách xa chòi chừng vài 
chục mét nhưng khi thấy chúng tôi mon 
men đến tiếp cận, lập tức chúng chạy ra 
xa hơn. Cả Srín và K’Din tìm cách thuyết 
phục nhưng hai đứa con trai không chịu 
quay về chòi mà biến mất hút vào rừng. 

Chúng tôi mang theo nước khoáng 
đóng chai đưa cho đám trẻ nhỏ uống, 
nhưng chúng từ chối, chỉ uống nước suối 
ừng ực ngon lành được đựng trong hai 
can nhựa to đùng. Nhìn bọn trẻ mân mê 
vỏ kẹo, vỏ bánh rồi trố mắt nhìn những 
chiếc điện thoại không dám sờ vào, ruồi 
bu trên mặt không thèm nhúc nhích mà 
thương đứt ruột!  

Nhiều người ở làng cho biết Sim 
Mên rất muốn đưa các con về làng, bằng 
chứng là mỗi lần về cõng gạo, thức ăn lên 
rừng, lúc nào Sim Mên cũng ở cả ngày 
nhậu nhẹt, tâm sự với mọi người đến tối 
mịt mới về. Tuy nhiên, do tập tục người 
K’ho theo chế độ mẫu hệ, người phụ nữ 
làm chủ trong hôn nhân, Srín là người bỏ 
lễ cưới chồng nên nhất nhất Sim Mên phải 
nghe theo quyết định của vợ. 

Srín ơi, vì các con, hãy bước qua lời 
nguyền trở về với làng đi! 

K’Din, Trưởng Công an xã Đông 
Giang, cho biết trước ngày chúng tôi lên vài 
hôm, UBND xã đã cử một nhóm cán bộ đến 
thuyết phục Srín đưa gia đình về làng ở, 
Srín hứa sẽ suy nghĩ thêm. Chia tay Srín và 
đám trẻ nhỏ về lại làng, K’Din tâm sự ngoài 
việc đưa bọn trẻ về làng để được học hành, 
cái đáng sợ nhất hiện nay là bọn trẻ đã 
bước vào tuổi dậy thì, cuộc sống lạc hậu, 
ngủ chung đụng, rất nhiều nguy cơ chẳng 
hiểu biết mà lại quan hệ cận huyết thống thì 
sẽ đau xót đến chừng nào. 

Srín tâm sự không dám sinh nở trong 
chòi vì chật chội, các con thấy sẽ sợ nên dù 
biết ra rừng nhiều gió độc nhưng chị vẫn cố 
gắng tự mình sinh nở và cũng không gọi 
chồng. Cứ thế năm đứa trẻ lần lượt ra đời 
giữa đại ngàn. Srín còn nhờ chồng mua cái 
kéo để hớt tóc cho các con và tụi nhỏ gần 
như đều có kiểu tóc giống nhau dù trai hay 
gái. 

Phương Nam / 
Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh.- 2016.- Số 

108 (ngày 27 tháng 4).- Tr.12

__________________________________ 

HÀNG TRĂM CÔNG NHÂN LÂM NGHIỆP KÊU CỨU 

hát triển 40 năm, Cty TNHH MTV 
Lâm nghiệp Hàm Tân (gọi tắt là Cty 
Hàm Tân) luôn đứng hàng đầu về 

hiệu quả sản xuất của tỉnh, bỗng bị sáp 
nhập, xóa sổ, làm ảnh hưởng nghiêm 
trọng đời sống của hàng trăm công nhân 
lao động (CNLĐ).  

Tập thể CNLĐ Cty Hàm Tân vừa gửi 
đơn đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
NNPTNT, UBND tỉnh Bình Thuận và Báo 

Lao Động kêu cứu về những bức xúc 
trong Cty. Đó là việc UBND tỉnh ra Quyết 
định số 3616 ngày 16.12.2015, theo đó 
sáp nhập Cty Hàm Tân vào Cty Lâm 
nghiệp Bình Thuận. Ngày 2.2.2016, Cty 
Lâm nghiệp Bình Thuận ra quyết định 
thành lập Xí nghiệp Hàm Tân. Thế là, Cty 
Hàm Tân có thương hiệu, bề dày uy tín, 
tồn tại từ hàng chục năm qua chính thức 
bị xóa sổ, mất thương hiệu. 

P 
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Trong 2 năm gần đây (2014 và 
2015), Cty Hàm Tân đạt doanh thu, lợi 
nhuận, nộp ngân sách, thu nhập của 
CNLĐ ở mức cao. Cụ thể, năm 2014, 
doanh thu đạt 43 tỉ đồng, lợi nhuận 21 tỉ 
đồng, nộp ngân sách 6 tỉ đồng. Năm 
2015, tăng trưởng mạnh hơn, doanh thu 
đạt 54,5 tỉ đồng, lợi nhuận 22,5 tỉ đồng, 
nộp ngân sách 17 tỉ đồng (tăng 3 lần). 
Người lao động có thu nhập trung bình 
11,3 triệu đồng/người/tháng. Từ vốn điều 
lệ ban đầu có 4,6 tỉ đồng đã tăng lên 76 tỉ 
đồng. Cty Hàm Tân đang làm ăn phất lên 
như nêu trên, lại bị sáp nhập và bị xóa 
mất thương hiệu. Trong khi đó, Cty “mẹ” 
là Cty Lâm nghiệp Bình Thuận lại làm ăn 
kém hiệu quả nhiều so với Cty Hàm Tân, 
vì chỉ có mức đóng góp ngân sách thấp 
2,5 tỉ đồng vào năm 2015, lợi nhuận chỉ 
4,4 tỉ đồng và thu nhập người lao động là 
chưa đến 6 triệu đồng/người/tháng. 

Càng phát sinh những vấn đề bức 
xúc khi sáp nhập, đó là Cty Hàm Tân khi 
trở thành xí nghiệp, thì Cty “mẹ” rút vốn, 

không thể chủ động trong sản xuất kinh 
doanh. Trong khi diện tích rừng do Cty 
“mẹ” quản lý sẽ tăng lên trải dài hơn 
200km, dẫn đến khó quản lý, nguy cơ lấn 
chiếm sẽ cao và phát sinh cháy rừng tăng. 

Việc sáp nhập còn thể hiện sự làm 
trái với chỉ đạo của Chính phủ, đó là ngày 
16.11.2015, Thủ tướng Chính phủ có văn 
bản số 2095 chỉ đạo về “Phương án tổng 
thể sắp xếp đổi mới Cty lâm nghiệp thuộc 
UBND tỉnh Bình Thuận”, là không sáp 
nhập các Cty nông, lâm nghiệp. Theo 
Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính 
phủ ngày 17.12.2014, là phải tiếp tục giữ 
và phát triển thương hiệu và cũng không 
được đổi tên doanh nghiệp, không sáp 
nhập các Cty nông, lâm nghiệp. Những 
vấn đề cầu cứu của tập thể CNLĐ Cty 
Hàm Tân đang mong chờ Chính phủ, Bộ 
NNPTNT… cũng như UBND tỉnh Bình 
Thuận xem xét giải quyết thỏa đáng.  

Phùng Bắc / Lao động.- 2016.- Số 88 
(ngày 19 tháng 4).- Tr. 5

__________________________________ 

CẤM NHẬU Ở BÃI BIỂN:  

NHIỀU TỈNH KHÔNG CẤM VẪN SẠCH 

heo lãnh đạo Sở văn hóa thể thao 
và du lịch Bình Thuận, mặc dù 
không cấm nấu nướng ở bãi biển 

nhưng cũng không có tình trạng vứt rác 
bừa bãi.  

Liên quan đến thông tin chính quyền 
TP. Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) không 
cho tổ chức ăn nhậu, buôn bán, nấu 
nướng ở bãi biển bắt đầu từ ngày 26/4, 
chiều ngày 25/4, chia sẻ với báo Đất Việt, 
ông Hồ Văn Tiến -  Giám đốc Sở Văn hóa, 
thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết:  

"Quy định này ở Phú Yên đã có chỉ 
đạo từ trước và đến nay vẫn không cho 
mua bán hàng hóa dịch vụ ở bãi biển. Chỉ 
duy nhất có 2 doanh nghiệp được phép 
xây 2 căn nhà hải sản thì được hoạt động 
ở đó, còn các hàng quán khác thì không 
được phép hoạt động.  

Mặc dù không cho kinh doanh nhưng 
vào những ngày lễ, tết, số người dân 
xuống biển chơi đông rồi họ mang thức ăn 
sau đó vứt rác ra bãi biển là cũng có. Tuy 
nhiên, ngành chức năng cũng đã nhắc 
nhở nhiều lần và đã bố trí nhiều thùng rác 
để việc vứt bỏ rác được thực hiện đúng 
quy định". 

Còn ở Bình Thuận, ông Ngô Minh 
Chính- Giám đốc Sở văn hóa thể thao và 
du lịch tỉnh bình thuận cho biết: "Mặc dù ở 
Bình Thuận không có quy định cấm nấu 
nướng, bán hàng ở bãi biển nhưng thực 
tế cũng không có tình trạng vứt rác bừa 
bãi xảy ra. Việc vứt bỏ rác đúng chỗ là nội 
quy quy định chứ không cấm khách du 
lịch. Hiện cũng có 1 số nơi vẫn còn rác 
nhưng đó là do ý thức của con người" 

Ông Chính nói thêm: "Tùy theo bãi 
biển mà có thể cho phép sử dụng dịch vụ 

T 
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hay không sử dụng. Việc bãi biển sạch 
đẹp thì cần du khách đánh giá sẽ khách 
quan hơn người trong ngành, trong tỉnh". 

 

Việc buôn bán, nấu nướng tại bãi 
biển Vũng Tàu sẽ bị cấm từ ngày 26/4 

Như tin báo chí đã đưa, chiều 25/4, 
UBND TP Vũng Tàu tổ chức họp báo triển 
khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ 
sinh môi trường tại các bãi tắm, công viên. 

Đặc biệt, TP Vũng Tàu nhấn mạnh 
đến chủ trương chính thức cấm buôn bán, 
nấu nướng, ăn nhậu trên bãi biển, công 
viên đoạn 1.200 m từ Khu du lịch Blue 
Sapphire đến ngã ba Phan Chu Trinh - 
Thùy Vân từ ngày 26/4. 

Theo ông Trần Bá Việt, Trưởng 
phòng Văn hóa thông tin TP Vũng Tàu, 
nhiều năm qua tình trạng du khách ăn 
nhậu và người buôn bán xả rác bừa bãi 

đã khiến các bãi tắm, công viên của TP 
Vũng Tàu trở nên nhếch nhác, ô nhiễm.  

Từ đây phát sinh một số hệ lụy như 
đánh nhau gây mất an ninh trật tự hoặc 
khách say xỉn vẫn xuống tắm biển dẫn tới 
chết đuối. Để xây dựng một thành phố 
xanh, sạch, đẹp, lấy lại thương hiệu “Du 
lịch Vũng Tàu”, TP Vũng Tàu kêu gọi các 
doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) kinh 
doanh du lịch, xã viên và người dân, du 
khách hãy chấp hành chủ trương của TP. 

TP Vũng Tàu khuyến cáo khi xuống 
tắm biển du khách không được mang các 
loại thực phẩm tươi sống, đồ dùng phục 
vụ cho việc nấu nướng và ăn nhậu. Du 
khách chỉ được mang một số đồ ăn nhẹ, 
nước ngọt và thức ăn đã nấu chín, khi ăn 
xong phải dọn vệ sinh sạch sẽ. Với những 
trường hợp lỡ mang đồ uống, thức ăn bị 
cấm, lực lượng chức năng sẽ giới thiệu 
những nơi được phép tổ chức nấu nướng. 

Với những cá nhân, tổ chức cố tình 
tụ tập ăn nhậu trên bãi biển, trước hết lực 
lượng chức năng sẽ tiến hành nhắc nhở, 
yêu cầu di dời ra khỏi khu vực bãi biển. 
Nếu họ không chấp hành sẽ bị lập biên 
bản xử phạt. 

Thùy Dung // http://baodatviet.vn.- 2016 
(ngày 26 tháng 4)

__________________________________ 

CẤM KHAI THÁC HẢI SẢN ĐẾN 31/7/2016 

ở NN-PTNT Bình Thuận đã ra thông 
báo cấm lặn hải sản và cấm nghề 
lưới kéo đôi (giã cào bay) hoạt động 

khai thác thủy sản trên vùng biển Bình 
Thuận từ ngày 1/4 - 31/7/2016.  

Để bảo vệ và khôi phục nguồn lợi 
nhuyễn thể hai mảnh vỏ có giá trị kinh tế 
cao, Sở NN-PTNT Bình Thuận đã ra 
thông báo cấm toàn bộ hoạt động khai 
thác các loài hải đặc sản (nhuyễn thể hai 
mảnh vỏ và các loại ốc) trên toàn vùng 
biển Bình Thuận. Theo đó, cấm tổ chức 
khai thác các loài hải đặc sản gồm sò 
lông, sò điệp, dòm nâu, bàn mai, nghêu 

lụa trên toàn vùng biển Bình Thuận. Trong 
thời gian cấm khai thác, nghiêm cấm các 
tổ chức, cá nhân, tổ chức thu mua, vận 
chuyển, chế biến và kinh doanh các loài 
hải đặc sản cấm nêu trên. Trường hợp vi 
phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định 
của pháp luật. Cũng từ ngày 1/4 - 
31/7/2016 cấm nghề lưới kéo đôi (giã cào 
bay) công suất lớn hơn 150CV/chiếc hoạt 
động khai thác thủy sản trên toàn vùng 
biển tỉnh Bình Thuận. 

NH // http://nongnghiep.vn.- 2016 
(ngày 13 tháng 4) 

S 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 04 năm 2016  - 34 - 

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

TĂNG ĐỘ DAI, GIÒN...CHO GIÒ CHẢ  

BẰNG CHẤT CẤM CÓ KHẢ NĂNG GÂY UNG THƯ 

ơ quan chức năng tại Bình Thuận 
đã bắt quả tang hai cơ sở chế 
biến chả lụa đang trộn chất Borax 

- chất có khả năng gây ung thư dạ dày, 
gan vào trong nguyên liệu để chế biến 
thành các loại chả lụa... 

 

Chất cấm Borax được cơ quan chức năng tại 
Bình Thuận phát hiện. Ảnh: Vietnamnet 

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát 
phòng chống tội phạm về môi trường, 
công an tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra cơ 
sở chế biến chả lụa của ông Trần 
Quang Hải (62 tuổi) tại tổ 1, KP.8, P. 
Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận. Tổ 
công tác đã phát hiện các nhân công 
trộn chất Borax vào trong nguyên liệu để 
chế biến chả lụa. 

Tại cơ sở của ông Trần Quang Hải, 
tổ công tác đã thu giữ 5kg chất Borax. 
Ngoài ra cơ quan chức năng cũng tạm 
giữ 13,5 kg chả lụa thành phẩm có chứa 
chất Borax chưa kịp đưa ra thị trường 
tiêu thụ. 

Theo khai nhận ban đầu của ông 
Hải, cơ sở của ông đã mau thịt ôi thiu có 

giá rẻ làm nguyên liệu. Cứ 1 kg thịt nạc 
và 1/2 kg mỡ thì trộn với một muỗng cà 
phê rưỡi chất Borax, sau đó xay nhuyễn 
rồi đưa vào khuôn đúc thành cây chả lụa 
có trọng lượng nửa ký, hoặc dùng lá 
chuối gói thành những cây chả nhỏ. 
Thành phẩm làm ra sẽ đưa đi tiêu thụ tại 
các chợ và tiệm ăn uống trên địa bàn thị 
xã La Gi 

Cũng tại Bình Thuận, một tổ công 
tác khác của Phòng Cảnh sát phòng 
chống tội phạm về môi trường, công an 
tỉnh Bình Thuận cũng kiểm tra phát hiện 
tại cơ sở chế biến giò chả của ông 
Nguyễn Yên (49 tuổi) tại khu phố 10, 
phường Phước Hội, thị xã La Gi 250 
gam chất Borax và 10 kg giò chả thành 
phẩm có chất Borax. 

Cơ quan công an cùng các ngành 
chức năng đang tiếp tục điều tra mở 
rộng vụ việc để xử lý nghiêm theo quy 
định của pháp luật. 

Borax là hóa chất được Bộ Y tế 
nghiêm cấm dùng trong chế biến thực 
phẩm. Đặc biệt Borax có khả năng tích 
tụ trong cơ thể gây tổn thương gan và 
thoái hóa cơ quan sinh dục. Ngoài ra 
còn gây tổn thương ruột, não và thận 
và ảnh hưởng tới đường tiêu hóa, 
giảm khả năng hấp thụ chất dinh 
dưỡng. 

Nếu phụ nữ có thai, Borax còn 
được đào thải qua sữa và rau thai, gây 
độc hại cho thai nhi. Với trẻ em dùng 
thực phẩm có Borax lâu ngày, tác hại 
này sẽ tăng dần, làm ảnh hưởng đến 
sự phát triển, đặc biệt đối với trẻ em 
trong tuổi trưởng thành. 

M.N  // http://congly.com.vn.-2016 
(ngày 32 tháng 4)

C 
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ĐỂ “CÁT TẶC” LỘNG HÀNH, CHỦ TỊCH HUYỆN VÀ XÃ BỊ RÚT 
KINH NGHIỆM  

ăn bản do phó chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa ký 
ngày 6-4, yêu cầu chủ tịch UBND 

huyện Hàm Thuận Bắc và chủ tịch UBND 
xã Hàm Chính nghiêm túc rút kinh nghiệm 
vì để hoạt động khai thác khoáng sản trái 
phép tràn lan trên địa bàn. 

 

Hiện trường khai thác cát trái phép tại một khu 
vực ở xã Hàm Chính - Ảnh: TH.TRÍ 

Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban 
liên quan của huyện phối hợp với UBND 
xã Hàm Chính tăng cường công tác kiểm 
tra, xử lý dứt điểm tình hình khai thác cát, 
đá trái phép. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, do vị 
trí khai thác khoáng sản trái phép hầu hết 
nằm trong diện tích đã được UBND huyện 
Hàm Thuận Bắc cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, nên UBND huyện 
phải chỉ đạo rà soát kiểm tra lại toàn bộ 
diện tích đất đã giao các hộ dân để sản 

xuất nhưng sử dụng không đúng mục 
đích, lợi dụng để khai thác khoáng sản. 

Trước mắt, huyện phải yêu cầu các 
hộ dân làm cam kết không khai thác 
khoáng sản trái phép trong thời gian tới, 
nếu tiếp tục tái phạm sẽ thu hồi giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 
định pháp luật. 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng chỉ đạo 
UBND huyện tăng cường xử lý hành vi 
vận chuyển khoáng sản trên đường vì 
khoáng sản khai thác trái phép tại khu vực 
này hầu như chỉ vận chuyển ra một tuyến 
đường qua cầu 13 tấn. 

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, 
mấy tháng gần đây, các đầu nậu đã thu 
gom đất sản xuất của nhiều hộ dân ở xã 
Hàm Chính (huyện Hàm Thuận 
Bắc) với điểm nóng nằm ở thôn Trũng 
Liêm (xã Hàm Chính). Tiếp đó cho khai 
thác đất để chở đi bán mà không phải 
đóng một đồng tiền thuế nào. 

Theo một cán bộ có chức trách của 
Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh, nếu 
hành vi khai thác trái phép trên tiếp diễn 
thì lực lượng chức năng có thể vào cuộc 
xử lý hình sự để ngăn chặn việc khai thác 
khoáng sản trái pháp luật nêu trên. 

Thiện Trí // http://tuoitre.vn.- 2016 
(ngày 6 tháng 4)

__________________________________ 

CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN THÔNG TIN VỀ VỤ BẮT CÓC, 
GIẾT TRẺ 11 TUỔI 

ị trói, cháu Nghi la lớn. Sợ bị phát 
hiện, Vũ đã dùng dây siết cổ cháu 
Nghi cho đến chết, rồi dùng tay 

móc cát chôn nạn nhân ngay trong rừng 
dương. 

Chiều 7/4, Công an tỉnh Bình 
Thuận đã tổ chức cuộc họp báo thông 

tin chính thức về vụ cháu bé 11 tuổi ở thị 
trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong bị 
bắt cóc và bị giết gây chấn động dư luận 
tại địa phương. 

Theo người phát ngôn Công an 
tỉnh Bình Thuận, nghi can là Nguyễn 

V 

B 
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Bảo Vũ (24 tuổi, trú tại khu phố 5, thị 
trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong).  

Đối tượng này là bạn thân của anh 
trai nạn nhân, thường ngày vẫn lui tới ăn 
ngủ trong nhà của cháu Phan Khắc Uy 
Nghi (11 tuổi, trú tại khu phố 6, thị trấn 
Liên Hương). 

 

Đại tá Nguyễn Văn Nhiều - Người phát ngôn 
Công an tỉnh Bình Thuận. 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vũ 
khai nhận: Trước khi thực hiện hành vi 
bắt cóc và giết người, đối tượng có cầm 
chiếc xe mô tô hiệu Exciter 25 triệu 
đồng.  

Ngày 3/4 đến hạn chuộc xe, nhưng 
chưa có tiền, Vũ đã nảy sinh ý định bắt 
cóc cháu Phan Khắc Uy Nghi để tống 
tiền. 

Khoảng 16h30’ ngày 4/4, cháu 
Nghi mang đồ võ phục màu xanh đi qua 
trường Tiểu học Liên Hương 2 học võ.  

Vũ đến bảo Nghi lên xe chở đi 
khiêng giúp đồ rồi sẽ cho tiền. Đến rừng 
dương xã Bình Thạnh, bất ngờ Vũ dùng 
tay trái ôm cháu Nghi, tay phải tháo dây 
đai võ ra trói.  

Cháu Nghi vùng ra bỏ chạy được 
một đoạn thì bị đối tượng bắt lại. Bị trói, 
cháu Nghi la lớn. Sợ bị phát hiện, Vũ đã 
dùng dây siết cổ cháu Nghi cho đến 
chết, rồi dùng tay móc cát chôn nạn 
nhân ngay trong rừng dương xã Bình 
Thạnh.   

Sau đó, Vũ vẫn bình tĩnh chạy về 
nhà, ghé tiệm điện thoại di động mua 
sim rác nhắn tin cho cha của cháu Nghi 

là anh Phan Khắc Dũng với nội dung: 
“Con ông bà đang bị tui giữ ở Phan 
Thiết. Muốn chuộc con về, chuẩn bị 200 
triệu, không được nói cho ai biết hay 
nếu báo Công an thì tui sẽ giết nó...”. 

Khoảng 23h30’ cùng ngày, anh 
Dũng chỉ chuẩn bị được 60 triệu bỏ 
trong túi nilông mang ra điểm hẹn đặt 
gần quán Sơ Ri tại khu vực ngã ba Tàu 
Thuyền.  

10 phút sau, đối tượng Nguyễn 
Bảo Vũ tới lấy túi tiền mang về cất. Sáng 
5/4, cha nạn nhân lại nhận được tin 
nhắn vào Phan Thiết để nhận con.  

Nhận tin báo từ gia đình, bằng các 
biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ của 
Cục C45 Bộ Công an, đến 10h ngày 6/4, 
Công an tỉnh Bình Thuận bắt được đối 
tượng. Vũ khai đã giết cháu Nghi ngay 
trong hôm đầu tiên thực hiện việc bắt 
cóc tống tiền. 

Sáng 7/4, công tác khám nghiệm 
hiện trường, khám nghiệm tử thi đã 
hoàn tất. Cơ quan pháp y sơ bộ kết luận 
cháu Nghi bị ngạt thở dẫn đến tử vong.  

Nói về những công việc tiếp theo, 
Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, người phát 
ngôn của Công an tỉnh Bình Thuận cho 
biết: “Chúng tôi chỉ đạo lực lượng chức 
năng khẩn trương điều tra và có kết luận 
vụ bắt cóc, giết người. Đặc biệt, phải 
khẩn trương hoàn tất hồ sơ truy tố và 
xét xử thật nghiêm khắc, công khai 
trước nhân dân trong thời gian sớm 
nhất.  

Bên cạnh đó, chúng tôi chỉ đạo 
công an các địa phương phối hợp chặt 
chẽ với ban giám hiệu các trường học 
trên địa bàn tỉnh, nhất là các trường 
mầm non, tiểu học và phụ huynh học 
sinh triển khai ngay các vấn đề cụ thể, 
đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn 
ngày càng tinh vi của tội phạm”./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 7 tháng 4) 

Các báo cùng đưa tin: Văn hóa.- 2016.- 
Số 2768 (ngày 8 tháng 4).- Tr. 16
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LƯỢNG NƯỚC TRONG CÁC HỒ CHỨA Ở BÌNH THUẬN CHỈ CÒN 
KHOẢNG 18% 

heo báo cáo nhanh của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Bình Thuận, đến ngày 29/4, lượng 

nước tích trữ trong các hệ thống công 
trình thủy lợi trên toàn tỉnh chỉ còn khoảng 
18% dung tích thiết kế với dung tích 
khoảng 39 triệu m3. 

 

Tình trạng thiếu hụt nguồn nước 
phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh 
hoạt của người dân Bình Thuận do khô 
hạn đang xảy ra trên diện rộng gây thiệt 
hại rất lớn về kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp 
đến đời sống của nhân dân. 

Đến nay, tổng diện tích cây trồng bị 
thiệt hại trên toàn tỉnh là 4.425ha; trong đó 
có 1.786ha bị thiệt hại nặng. Toàn tỉnh 
hiện có gần 131.400 người thiếu nước 
sinh hoạt trầm trọng; nhiều nhất là tại 
huyện Hàm Tân với khoảng 40.000 người 
thiếu nước sinh hoạt trầm trọng từ cuối 
tháng 2/2016. 

Trong số 42 công trình cấp nước 
trên địa bàn chỉ có hai công trình duy trì 
năng lực cấp nước theo dung tích thiết kế; 
ba công trình ngưng hoạt động và 37 
công trình không duy trì hoạt động thường 
xuyên do thiếu nước. 

Trước tình hình thiếu nước sinh hoạt 
đang diễn ra trên diện rộng trên địa bàn, 

tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các địa phương 
rà soát cụ thể để có sự hỗ trợ kịp thời cho 
các gia đình đang gặp khó khăn, nhất là 
các hộ có nguy cơ thiếu đói do hạn hán; 
khẩn trương cấp tạm ứng ngân sách hỗ 
trợ người dân mua nước sinh hoạt cũng 
như phục vụ khoan, đào giếng mới, mua 
bồn chứa nước... Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Bình Thuận cũng có chính sách hỗ trợ 
bồn chứa nước đặt ở những nơi công 
cộng để người dân chia sẻ nguồn nước. 

Theo nhận định của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Bình Thuận, trong 
thời gian tới, nếu tình hình nắng hạng tiếp 
tục diễn ra, dự kiến có trên 3.000ha lúa, 
hoa màu bị ảnh hưởng nghiêm trọng... 

Trước tình hình này, Ủy ban nhân 
dân tỉnh tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các 
Sở, ngành triển khai ngay các công trình 
đáp ứng kịp thời nguồn nước sinh hoạt 
nhằm tránh gây nguy hại trực tiếp đến sức 
khỏe và tài sản của nhân dân. Theo đó, 
tỉnh sớm triển khai các hạng mục công 
trình kéo đường ống từ công trình Hệ 
thống nước thị xã La Gi để cung cấp nước 
cho nhân dân các xã Tân Thắng, Sơn Mỹ, 
Thắng Hải (huyện Hàm Tân); đồng thời, 
yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn triển khai ngay việc khảo sát 
thiết kế thi công, giám sát xây dựng công 
trình, đưa công trình vào sử dụng theo 
đúng quy định của Nhà nước và lựa chọn 
nhà thầu thi công đủ năng lực, khẩn 
trương tổ chức thi công đảm bảo hoàn 
thành công trình để cấp nước cho địa 
phương trong mùa khô năm 2016. 

Với tình trạng khô hạn như hiện nay, 
Bình Thuận dự kiến phải dừng sản xuất 
khoảng 25.000ha trong vụ Hè Thu 2016./. 

Nguyễn Thanh // 
http://www.vietnamplus.vn.- 2016  

(ngày 29 tháng 4) 

IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

T 
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KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 
MỞ RỘNG 

áng 23-4, tại xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong (Bình Thuận), Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ 

chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy 
nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 mở rộng. 

 

Bấm nút khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 mở rộng. 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 mở rộng do Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam làm chủ đầu tư, Tổng Công ty 
Phát điện 3 (EVNGENCO 3) làm đơn vị 
quản lý dự án, có giá trị tổng mức đầu tư 
hơn 1,1 tỷ USD, với quy mô công suất 
600 MW nằm trong Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Dự án được thực hiện theo hình 
thức EPC (Thiết kế - Cung cấp vật tư 
thiết bị - Xây dựng lắp đặt) với tổ hợp 
Nhà thầu là Tập đoàn Công nghiệp nặng 
Doosan (Hàn Quốc), Tập đoàn 
Mitsubishi (Nhật Bản), Công ty Cổ phần 
Tư vấn xây dựng điện 2 và Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Thái Bình Dương. 

Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 mở rộng 
sẽ tận dụng được cơ sở hạ tầng sẵn có 
như: mặt bằng, cảng, đấu nối với hệ 
thống điện quốc gia, giao thông,.. và đặc 
biệt là các hệ thống dùng chung với dự 
án NMNĐ Vĩnh Tân 4 đang xây dựng. 
Nhà máy gồm một tổ máy với cấu hình 
một lò + một tua-bin + một máy phát, 
công nghệ sử dụng với thông số hơi 

siêu tới hạn đốt than nhập khẩu, là loại 
công nghệ hiện đại đã được áp dụng 
nhiều trên thế giới, hiệu suất cao, chi phí 
hợp lý và bảo đảm các yêu cầu về bảo 
vệ môi trường theo các tiêu chuẩn của 
Việt Nam. 

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng 
Giám đốc EVN cho biết, Dự án Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng là dự án 
nguồn điện cấp bách được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 
289/TTg-KTN ngày 27-2-2015 với tiến 
độ yêu cầu đưa vào vận hành quý IV 
năm 2019. 

Dự kiến hàng năm, Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 mở rộng sẽ cung cấp 
cho hệ thống điện khoảng 3,6 tỷ kWh. 
Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tăng 
cường năng lực cung ứng điện phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam 
Trung Bộ và các tỉnh thành phía nam, 
qua đó góp phần giảm sự phụ thuộc của 
hệ thống điện vào nguồn thủy điện, đặc 
biệt vào mùa khô và các năm cạn kiệt, 
giảm sản lượng điện phải truyền tải từ 
bắc vào nam, giảm tổn thất điện năng, 
tăng tính an toàn, ổn định, kinh tế cho 
vận hành hệ thống điện. 

Nhân dịp Lễ khởi công, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát 
điện 3 tài trợ 5,2 tỷ đồng xây dựng mới 8 
phòng học Trường Mầm Non Sao Mai, 
huyện Tuy Phong; Tổ hợp nhà thầu ủng 
hộ 2 tỷ đồng cho các Quỹ của huyện 
Tuy Phong và xã Vĩnh Tân. 

ĐÌNH CHÂU // 
http://www.nhandan.com.vn.- 2016 

(ngày 23 tháng 4) 

Cùng đưa tin: http://plo.vn.- 2016 
(ngày 23 tháng 4) 
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BÃI XỈ NHÀ MÁY ĐIỆN HOẠT ĐỘNG GÂY BỨC XÚC 

ác sự cố môi trường tại đây đã 
gây ảnh hưởng đến đời sống và 
gây bức xúc cho nhân dân trong 

khu vực.  

Ngày 4-4, tin từ UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết ông Nguyễn Ngọc Hai, 
Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản gửi 
Bộ Công Thương liên quan đến bãi xỉ 
của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (Tuy 
Phong). 

Theo văn bản, dự án Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân gồm các Nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 2, 3, 4 và 4 mở 
rộng được đầu tư trên địa bàn xã Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong. Đến nay đã có 
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đi vào 
hoạt động và sắp tới các nhà máy khác 
sẽ sáng đèn. 

 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã đi vào 
hoạt động và mỗi ngày thải ra hơn 3000 
tấn xỉ 

Để đảm bảo hoạt động Bộ Công 
Thương đã quy hoạch khu vực bãi xỉ 
để đổ tro xỉ sau khi đốt than từ các nhà 
máy thải ra với diện tích hơn 180 ha, 
cao trình thiết kế kỹ thuật 27 m.  

Hiện chỉ riêng Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2 mỗi ngày đã thải ra bãi xỉ 
hơn 3.000 tấn xỉ. Tuy nhiên, báo cáo 
đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân chỉ 
đề cập tác động môi trường trong quá 
trình san gạt nhưng lại chưa đánh giá 
tác động và có biện pháp bảo vệ môi 
trường cho toàn bộ khu vực bãi xỉ khi 
tiếp nhận tro xỉ. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, điều 
kiện thời tiết tại bãi xỉ rất khắc nghiệt 
thường có gió lớn, lốc xoáy, địa hình 
dốc, núi đá và thường có mưa lớn cục 
bộ. Do đó ĐTM đã được phê duyệt 
chưa đạt hiệu quả dẫn đến tình trạng ô 
nhiễm môi trường, đặc biệt tại bãi xỉ 
luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự 
cố do thời tiết.  

Cụ thể, mưa lớn đã đầy hồ thu 
gom, chảy tràn vào khu dân cư cuốn 
theo đất đá, tro xỉ hoặc gió mạnh làm 
phát tán bụi mịt mù ở khu vực này. 
Các sự cố môi trường đã gây ảnh 
hưởng đến đời sống và gây bức xúc 
cho nhân dân trong khu vực.  

Theo đó UBND tỉnh Bình Thuận 
đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo xem 
xét, phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường cho toàn bộ khu vực 
bãi xỉ; xây dựng phương án ứng phó 
và phối hợp với địa phương khi có sự 
cố. 

Trước mắt cần có kế hoạch 
chống sụt lún, chảy tràn tro xỉ xuống 
khu dân cư trong mùa mưa.  

Trước đó, tình trạng ô nhiễm môi 
trường tại khu vực này kéo dài gây 
bức xúc cho người dân sống nơi đây, 
đỉnh điểm trong hai ngày 14 và 15-4-
2015 hàng trăm người dân đã đổ ra 
QL1A chặn xe gây ách tắc hàng chục 
km để phản đối.  

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 5 tháng 4)
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THỦY TRIỀU ĐỎ ĐÃ TẤN CÔNG BỜ BIỂN BÌNH THUẬN 
NHƯ THẾ NÀO? 

in minh định rõ hiện nay ở Bình 
Thuận không có hiện tượng thủy 
triều đỏ. Tuy nhiên, những năm 

trước đó không ít lần vùng biển tỉnh này 
đã xảy ra hiện tượng nêu trên và bà con 
ngư dân rất quen thuộc với thủy triều đỏ. 

Trong cuộc họp báo chớp nhoáng 
vào tối qua 27-4, lãnh đạo Bộ Tài nguyên 
và Môi trường cho biết: "Có hai nguyên 
nhân chính dẫn đến cá chết hàng loạt: 
Một là do hoạt động của con người, thải 
chất độc ra môi trường. Hai là do tác động 
của thiên nhiên, còn gọi là thủy triều đỏ”.  

Vậy thực chất hiện tượng thủy triều 
đỏ tác động như thế nào đối với các vùng 
biển Việt Nam? Mời bạn đọc cùng tìm 
hiểu về hiện tượng này ở vùng biển tỉnh 
Bình Thuận. 

Mùa "trứng báng" 

Hằng năm cứ đến đầu tháng 6 âm 
lịch là biển bắt đầu xuất hiện “trứng báng” 
từ ngoài khơi và sau đó sẽ bị sóng đẩy 
vào bờ tạo thành hiện tượng thủy triều đỏ.  

Vùng biển Bình Thuận từng ghi nhận 
có ba đợt thủy triều đỏ tăng đột biến vào 
các năm 2002, 2004 và 2008 còn các năm 
khác vẫn có xuất hiện nhưng ảnh hưởng 
không đáng kể do quy mô nhỏ. 

“Trứng báng” là cách gọi nôm na của 
ngư dân để chỉ hàng tỉ tỉ “viên bi” to bằng 
đầu đũa mọng nước bị đánh vào bờ mà 
các nhà khoa học thường gọi là tảo nở 
hoa hay thủy triều đỏ.  

Mỗi năm khi mưa lớn là từ bờ biển 
Kê Gà, Thuận Quý (Hàm Thuận Nam), 
Tiến Thành, Mũi Né (Phan Thiết) hay 
Phan Rí Cửa (Tuy Phong) thủy triều đỏ 
đều xuất hiện và tùy theo từng đợt đã gây 
ra tai biến môi trường nghiêm trọng. Nhiều 
nơi “trứng báng” bị sóng hất vào bờ tạo 
thành những bãi rác, có chỗ dày đến vài 
centimet đen ngòm như nhớt thải.  

Từ xa, cách biển hàng chục mét vẫn 
có thể nghe mùi tanh tưởi của “trứng 
báng” bị vỡ ra. 

 

Tảo nở hoa hay thủy triều đỏ rất dễ nhận biết 
bởi bốc mùi hôi thối cả cây số, nước biển từ 
màu xanh biến thành màu đỏ quạch rồi ngả 
màu đen kịt và khi sóng đánh vào bờ đều tạo ra 
những mảng bọt dày đặc trắng xóa như xà 
bông.  

Đợt thủy triều đỏ khủng khiếp nhất 
từ trước tới nay tại vùng biển Bình Thuận 
được ghi nhận vào tháng 7-2002 khiến 
hàng loạt doanh nghiệp, chủ nuôi cá mú 
lồng bị phá sản do ảnh hưởng cá bị chết 
sạch. 

Năm 2008 khi có đợt thủy triều đỏ ở 
vùng biển Thuận Quý, chúng tôi đã thử 
múc 1 lít nước biển ở ven bờ vào một chai 
nhựa trong và ước có khoảng vài triệu 
trứng báng chen nhau nằm dày đặc trông 
thật rợn người.  

Trong khi đó vào năm 2002 tại Vĩnh 
Hảo, Tuy Phong (Bình Thuận) người ta 
múc thử 1 lít nước thấy có chứa đến 39 tỉ 
tế bào. Đúng là quá khủng khiếp! 

Cá dễ bắt vì bị... dại 

Tư Hảo, một ngư dân ở Thuận Quý 
cho biết nếu “trứng báng” không quá dày 
đặc, không quá nhiều thì ngư dân rất mê. 
“Bởi nhiều quá đi đâu cũng thấy cá dại bơi 
ngời ngời đút đầu vào lưới” - Tư Hảo nói 
và cho biết thêm lúc đó chỉ trong một đêm, 
một mình một thúng giăng lưới ven bờ, 

X 
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anh đã kiếm hàng chục ký cá mòi, cá trích 
và cả chục con cá đuối to đùng. 

 

Người dân đổ xô đi bắt cá dại khi xuất hiện 
thủy triều đỏ. 

Theo ngư dân này, khi mới xuất hiện 
“trứng báng” còn trôi lềnh bềnh ngoài khơi 
như lục bình có bề dày 5-6 sải tay. Khi trời 
mưa, những dề “trứng báng” được “giải”, 
tức chia cắt thành nhiều mảng trôi vào bờ. 
Thời điểm này cũng là lúc cá tôm bị dại, 
đặc biệt là cá mó (một loại cá mình dẹp 
giống cá dãnh, cá lưỡi trâu) chết rất nhiều.  

Tư Hảo cho biết cá mó miệng bự, 
bong bóng to, ăn tạp nên khi ăn nuốt luôn 
các viên “trứng báng” vào. Trong khi các 
loai cá khác chỉ bị dại giống như say rượu, 
bơi lờ đờ, chậm chạp rất dễ bắt.  

Tôi thắc mắc: “mùa trứng báng 
người ăn cá có bị ngộ độc không?”. Hảo 
xua tay đáp ngay “Làm gì, nếu bị thì 
chắc… chết hết rồi! Chỉ những người dại 
dột ăn bạch tuộc đốm xanh hay cá nóc thì 
mùa nào chẳng ngộ độc”. 

Khách du lịch không dám tắm 

Ba lần có hiện tượng thủy triều đỏ ở 
Bình Thuận là ba lần chúng tôi đều có mặt 
chứng kiến người dân sắm vợt lưới kéo 
nhau ra biển bắt cá dại đông như trẩy hội. 

Trong khi đó các resort, khách sạn 
đều chẳng thấy bóng dáng một du khách 
xuống tắm. Thủy triều đỏ đã khiến du 
khách không dám xuống biển.  

Theo ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ 
tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận thì mỗi 
năm đến mùa tảo nở hoa số lượng du 
khách có giảm, tuy nhiên hiện tượng này 
chỉ kéo dài trong khoảng một tuần là nước 
trong xanh trở lại. 

Trong khi đó theo anh Trường, một 
thợ lặn sò chuyên nghiệp ở Thuận Quý thì 
phải đến trung tuần tháng 7 âm lịch khi có 
gió nồm thổi về mới tan sạch “trứng 
báng”.  

Anh Trường cho biết mỗi năm đến 
mùa “trứng báng”, cánh thợ lặn đều lên 
bờ nghỉ ngơi vì nước rất lạnh. Thông 
thường anh Trường có thể ngậm ống, lặn 
sâu dưới biển 5-6 giờ là bình thường 
nhưng mùa “trứng báng” anh chỉ chịu 
được chưa đến một giờ đồng hồ.  

Thủy triều đỏ, tảo nở hoa hay “trứng 
báng” là một hiện tượng của thiên nhiên 
đến nay vẫn chưa có “vaccine" đặc trị. 
Theo các ngư dân, mỗi năm qua đợt thủy 
triều đỏ thì các loại cá tôm… béo lên thấy 
rõ và ăn rất ngon.  

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Viện 
Hải dương học Nha Trang thì cần phải có 
biện pháp phòng tránh để giảm thiểu 
những thiệt hại về kinh tế và môi trường 
mà hiện tượng này đã, đang và sẽ xảy ra. 

Theo xác định của phòng thí nghiệm HAB 
Viet tại Viện Hải dương học Nha Trang, thủy 
triều đỏ tạo ra bởi một lọai thực vật nổi có tên 
Phaeocystis of globosa (haptophyta). Kết quả 
này cũng đã được giáo sư Ojvind Moestrup tại 
phòng thí nghiệm tảo học, Viện thực vật 
Copenhagen xác nhận 

Về nguyên nhân, rất khó để chỉ ra một 
cách chính xác. Sự bùng nổ của thực vật nổi 
xảy ra khá thường xuyên tại vực nước ven bờ 
Bình Thuận. Thông thường hiện tượng này 
thường xảy ra ở các tháng có khí hậu khô nóng, 
điều kiện thủy động lực yếu và tác hại của 
chúng không nghiêm trọng lắm.  

Sự tồn tại phosphate ở mức hàm lượng 
cao tại vài vị trí có thể là tàn dư của một nguồn 
cung cấp dinh dưỡng lớn. Nguồn này có thể từ 
một diễn biến bất thường của hoạt động nước 
trồi hoặc của tải lượng vật chất từ hệ thống sông 
hay từ một hoạt động của con người có quy mô 
và cường độ lớn trên thềm lục địa…. 

(Trích báo cáo sơ bộ về tai biến môi trường 
do triều đỏ tại Bình Thuận của Viện Hải dương 
học Nha Trang)  

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 28 tháng 4)
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‘THẢM HỌA’ THỦY TRIỀU ĐỎ 14 NĂM TRƯỚC Ở BÌNH THUẬN 
LIỆU CÓ LẶP LẠI? 

ới đây, cơ quan chức năng nhận 
định một trong những nguyên 
nhân khiến cá chết hàng loạt ở 

miền Trung là do thuỷ triều đỏ. 

Cách đây 14 năm, hiên tượng thuỷ 
triều đỏ hay còn gọi là “hiện tượng nở hoa 
nước” cũng đã từng xuất hiện ở Bình 
Thuận khiến 82 người phải nhập viện, 
90% tôm cá bị tiêu diệt.  

 

Hiện tượng “thủy triều đỏ” ở Hàm Tiến - Mũi Né 
- Phan Thiết.  

Thủy triều đỏ còn gọi là tảo nở hoa, 
chỉ hiện tượng bùng nổ về số lượng của 
tảo biển. Sự "nở hoa" của tảo có khi làm 
màu nước biển đỏ, có khi xanh, xám hoặc 
như màu cám gạo...  

Hiện tượng "nở hoa" là hoạt động 
phân hủy của vi khuẩn trên sinh khối tảo 
sau đó làm cạn kiệt O2 tại chỗ, làm giảm 
thiểu nhanh chóng hàm lượng ô-xy trong 
nước, tạo ra độc tố, đó chính là nguyên 
nhân làm chết nhiều loài sinh vật biển 
trong tự nhiên và nuôi trồng.  

Hiện tượng nở hoa của tảo tại thủy 
vực nói chung (hồ, sông, suối, biển...) do 
nhiều loại khác nhau. Chỉ khi nào mật độ 
cực cao (hàng triệu cells/ ml) mới làm thay 
đổi màu sắc nước do sắc tố của loài ưu 
thế gây ra (từ xanh lục đến vàng rồi nâu 
và đỏ)”.  

Trên thế giới, tại bờ biển Vịnh 
Florida là nơi thuỷ triều đỏ xảy ra hằng 
năm, thường kéo dài vài tháng liên tục. 
Tuy nhiên, vào năm 2005 này, một trận 

thuỷ triều đỏ đã kéo dài toàn bộ một năm, 
phát triển một cách nhanh chóng và trải 
dài trên một diện tích tới 26000 dặm 
vuông trên mặt biển, trên một khu vực lớn 
hơn diện tích của tiểu bang West Virginia. 
“Không còn gì có thể sống sót ở đây cả - 
không gì cả” một khách du lịch thuyền 
Captain nói với phóng viên tờ The Miami 
Herald. “Điều duy nhất tôi thấy trên bề mặt 
biển chỉ là cá chết”. 

 

Hiện tượng thủy triều đỏ xuất hiện ở Chile năm 
2009 khiến 2 người chết.(Ảnh: Huffingtonpost)  

 

Thủy triều đỏ  

Một trận thuỷ triều đỏ khác cũng xảy 
ra dọc trên bờ biển nước Anh trong năm 
2005, các cơ quan chức năng đã phải ra 
sắc lệnh đóng cửa cả một khu vực rộng 
lớn đang vào đúng đỉnh cao của mùa du 
lịch. Những thiệt hại kinh tế tại 
Massachusetts đã được ước tính lên đến 
15 triệu USD.  

Ở nước ta, vào giữa tháng 7/2002 ở 
vùng biển Hàm Tiến – Mũi Né- Phan Thiết 

M 
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(Bình Thuận) đã xảy ra hiện tượng thuỷ 
triều đỏ. Nước biển bỗng chuyển sang 
màu đỏ rực, sau xanh thẫm rồi chuyển 
thành đen ngòm như nước cống.  

Hiện tượng dị thường của thiên 
nhiên tạo thành vùng “thuỷ triều đỏ” rộng 
hơn 40km2 đã 90% cá, tôm, cua biển… 
và nhiều sinh vật biển khác chết la liệt. Kể 
cả cá và tôm nuôi trong lồng bè cũng chết 
trắng. Môi trường biển bị ô nhiễm nặng và 
mấy tháng sau mới phục hồi.  

Thuỷ triều đỏ khiến 82 người nhập 
viện do tắm biển với các triệu chứng 
ngứa, phồng rộp vùng da nhạy cảm. 
Nguyên nhân là do một loại tảo xanh lam 
“nở hoa” tiết độc tố vào nước biển.  

Khu vực biển Bình Thuận là nơi có 
tần suất nở hoa của vi tảo cao nhất, hiện 
tượng này dường như xảy ra hàng năm 
vào khoảng tháng 3 đến tháng 8, khi nhiệt 
độ ấm lại và cường độ bức xạ cao nhất 
trong năm. Những năm gần đây, vùng 
biển Bình Thuận ít thấy xuất hiện hiện 
tượng này hoặc có chăng thì tần suất ảnh 
hưởng thấp không kéo dài ngày.  

Vào năm 2015, hàng trăm hecta 
ngao thương phẩm sắp đến thời kỳ thu 
hoạch của bà con tại vùng biển Quỳnh 
Lưu (Nghệ An) bỗng dưng chết hàng loạt, 
gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Nguyên 
nhân được xác định là do hiện tượng thủy 
triều đỏ.  

Theo TS. Nguyễn Ngọc Lâm, Viện 
Hải dương học Nha Trang, mầm mống tảo 
có sẵn trong nước biển và có thể "nở hoa" 
bất kỳ lúc nào nếu gặp điều kiện thuận lợi.  

Cũng theo vị này, tảo nở hoa cũng 
liên quan đến việc môi trường biển bị ô 
nhiễm từ các chất thải của con người như 
nuôi trồng thủy sản hay từ các nhà máy 
hóa chất...  

Hiện, các nhà khoa học đã xác nhận 
có trên 300 loài tảo hình thành sự nở hoa 
làm thay đổi màu nước. Trong đó có 
khoảng 1/4 gây nguy hiểm cho động vật 
và con người.  

Đông Tuyền // 
http://phununews.vn.- 2016  

(ngày 28 tháng 4)

__________________________________ 

HỌC NHẰN SỐNG CHUNG VỚI NƯỚC BIỂN NGÀY CÀNG DÂNG CAO 

ài năm trở lại đây, do biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng đang làm ảnh hưởng 

trực tiếp đến cuộc sống của người dân 
thôn Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị trấn Lagi, 
tỉnh Bình Thuận. Hàng trăm hộ phải di 
chuyển về khu tái định cư vì những con 
sóng đã “nuốt chửng” ngôi nhà của họ. 
Nhọc nhằn sống chung với nước biển 
ngày càng dâng cao Nước biển lúc này đã 
rút bớt nhưng chỉ cách nhà dân chừng vài 
mét ở thôn Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã 
Lagi. 

Còn những người ở lại thì phải chịu 
một cuộc sống bấp bênh không biết ngày 
mai sẽ dạt về đâu? “Có trong chăn mới 
biết chăn có rận” Nhân được phản ánh 
của người dân thôn Hồ Tôm, xã Tân 
Phước, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận, nhóm 
PV chúng tôi đã có mặt tại đây để ghi lại 
những gì đang xảy ra. Dẫn chúng tôi vào 

khu dân cư nằm sát biển là con đường 
nhỏ bê tông dù mới làm nhưng không còn 
bằng phẳng. Một vài người đang cố luồn 
những sợi dây điện ngoằn ngoèo như 
mạng nhện. Những chiếc “cột điện” mảnh 
khảnh làm bằng cây chàm khô khẳng 
khuyu cắm tạm trên mặt cát. Hể gặp gió 
to, sóng lớn là ‘gãy như chơi’. 

 

Nước biển lúc này đã rút bớt nhưng chỉ cách 
nhà dân chừng vài mét ở thôn Hồ Tôm, xã Tân 
Phước, thị xã Lagi 

V 
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Sát bờ biển là những xác nhà bỏ 
hoang, những hộ còn lại “tạm gọi là nhà” 
gắng bám trụ thì cũng đang sống trong 
cảnh khốn khó. Ngồi trong nhà chị Hằng 
(39 tuổi, thôn Hồ Tôm) mà trước mắt 
chúng tôi, những con sóng như đang vũng 
vẫy, gào thét đập mạnh vào bờ được kè 
tạm bằng cọc gỗ và đất đá. Chưa bao giờ 
chúng tôi thấy biển thật “gần gũi” đến vậy. 
Chị Hằng tay bưng cốc trà mắt nhìn ra 
biển nói: “Khổ lắm các chú ạ! Nhiều khi 
đang ngồi ăn cơm, sóng biển đánh mạnh 
đến nỗi nước văng cả vào mâm. Nên bây 
giờ cứ bưng mâm cơm ra là cửa phải 
đóng kín mít lại. Ăn cơm nhà mà chả khác 
chi ăn cơm tù vậy đó!”. Đã vậy ở cái thôn 
này nhìn quanh quẩn cũng chỉ có người 
già, phụ nữ và trẻ em. Hỏi ra mới biết đàn 
ông tất cả đều đi biển. Con trai cứ đến 15, 
16 tuổi đã bắt đầu tập với cuộc sống ngoài 
khơi. Họ làm mướn cho các gia đình có 
thuyền(ghe), lênh đênh ngày tháng trên 
biển để kiếm tiền mưu sinh mà đâu biết 
rằng chính biển cũng đang hành hạ 
những người thân của họ. Chị Hằng tiếp 
câu chuyện bằng ánh mắt buồn rười rượi: 
“Bố, và anh trai của hai đứa đây đang 
phải đi biển làm thuê cho người ta, tháng 
chỉ về có 2, 3 ngày rồi lại đi, quanh năm 
cứ như vậy. Những ai đi biển trong làng 
này cũng thế chứ không riêng gì gia đình 
tôi đâu. Ở nhà lỡ có “tối lửa tắt đèn” thì 
cũng có chị, em hàng xóm chạy qua chạy 
lại với nhau”. Cuộc sống người dân biển 
vốn đã vất vả bây giờ chỉ mỗi việc “sống” 
thôi cũng không được yên ắng. Biết bao 
trẻ em nơi đây hàng đêm phải giật mình, 
khóc thét với ngọn sóng ngày đêm vỗ ầm 
ầm đẩy nước vào tận nơi chân giường. 
Nhớ lại hai ba năm về trước, vùng biển 
nơi đây vốn có bờ biển trải dài cát trắng 
được bao bọc bởi rừng cây dương rậm 
rạp, xanh vút. Vậy mà giờ đây chẳng còn 
lại gì. Chỉ còn lại là giếng nước vùi đầy 
cát, gốc cây khô nằm trơ trọi nằm trên bãi 
đá trước những ngọn sóng hung tàn. 

Anh Lê Văn Đức, 28 tuổi chân đang 
khập khễnh chống nạng vì tai nạn giao 
thông chia sẻ: “Tết vừa rồi đang ngồi chơi 
trong nhà bạn (nằm sát biển), tự dưng 
nước biển tràn vào vậy là cả đám phải 
xăn ống quần lên tận đầu gối lội bì bõm ra 

ngoài. Mà không chỉ có nước không, rác ở 
đâu cũng tấp vào nhiều lắm. Lúc đó các 
anh mà chứng kiến được mới biết cuộc 
sống chúng tôi khổ như thế nào, nhìn mà 
thương tâm”. Nước biển thường dâng lên 
cao vào những tháng cuối năm hay có gió 
bão, cái mùa mà bà con đi biển hay gọi là 
“mùa bấc” khiến nhà cửa sập đổ, mất 
điện, mất nước, đường sá hư hỏng 
nặng… khiến hàng trăm hộ dân sinh sống 
quanh biển mong muốn có cuộc sống 
bình yên không riêng gì ở thôn Hồ Tôm 
mà kể cả các thôn, xã lân cận khác. 

 

Những gì còn sót lại khi biển lấn sâu vào đất 
liền  

Ông Lê Tấn Cường, 50 tuổi trưởng 
thôn Hồ Tôm cho biết: “Bà con ở đây sống 
cực khổ lắm các chú! mùa nắng thì thiếu 
nước ngọt, mùa mưa thì bão lũ, người 
dân vùng này quanh năm khốn khổ vì ông 
trời. Hai năm gần đây nước biển tiến sâu 
vào gây thiệt hại kinh tế cho bà con khiến 
cuộc sống họ càng thêm khó khăn”. Khi 
được hỏi về những biện pháp khắc phục 
về tình trạng sạt lở, xói mòn đất ảnh 
hưởng đến cuộc sống của những hộ dân 
ven biển ông Cường cho hay:“ Nhà nước 
đã quan tâm đến chúng tôi bằng việc hỗ 
trợ cho mỗi gia đình bị thiệt hại 30m2 
đất(5*15) và hai mươi triệu đồng. Đối với 
bờ biển, do còn thiếu kinh phí nên chỉ làm 
kè tạm bằng việc đắp đổ đất đá, ban đầu 
thấy ổn định nhưng trải qua đợt áp thấp 
nhiệt đới vừa qua bờ kè chịu không nổi. 
Việc đắp bờ kè chỉ là những biện pháp đối 
phó tạm thời, dù biết việc này như ‘rắc 
muối vào biển’ nhưng vẫn phải làm vì 
cuộc sống của người dân”. Ông cũng chia 
sẻ thêm, trước mắt đã di dời hơn 100 hộ 
bị mất nhà và bố trí vào khu tái định cư 
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mới ở thôn Phước Hải, hiện tại đang tiếp 
tục có kế hoạch di dời những hộ còn lại 
trong sớm nhất.  

Bình yên được trả lại  

Chúng tôi tìm đến khu tái định cư 
mới tại thôn Phước Hải, xã Tân Phước, 
thị xã Lagi. Nơi đây những con đường 
nhựa hình bàn cờ, sạch sẽ, thoáng mát. 
Những căn nhà vững chãi khang trang 
được mọc lên. Nơi đây cuộc sống của 
người dân được bình yên, không còn lo 
sóng biển, bão tố… như xưa, đích thực là 
một nơi đáng để sống.  

 

Một góc của khu tái định cư mới tại thôn 
Phước Hải, xã Tân Phước, thị xã Lagi  

Bà Loan (chủ cửa hàng tạp hóa) có 
căn nhà lớn mới mẻ, khang trang nhất khu 

phố hớn hở cho hay: “Ngày xưa nhà 
chúng tôi ở thôn Hồ Tôm, vì biển lấn vào 
nên mất nhà vậy phải lên đây. Cuộc sống 
khu tái định cư này thoải mái lắm! Đường 
sá sạch đẹp, nhà ai cũng mới mẻ chẳng 
còn phải sống trong lo sợ như trước đây. 
Nhà tôi bán tạp hóa, chuyển về đây thì 
không bán được như xưa vì dân còn ít. 
Tuy có chút khó khăn nhưng chẳng đáng 
là bao so với ngày còn ở chỗ cũ”. Lúc này, 
mặt trời cũng đã dần buông. Những đứa 
trẻ hớn hở vui đùa cùng nhau trên con 
đường mà chúng vừa làm quen, các bà, 
các chị tụ tập nói cười vui vẻ. Lâu lâu 
những con gió mát lại ập về thổi tốc vào 
mặt như xua đi cái vị mặn đắng, chua chát 
của biển. Hai chúng tôi ngậm ngùi quay 
xe trở về mà lòng nhẹ nhõm. Và nếu được 
đặt chân một lần nữa tới đây chúng tôi 
mong rằng sẽ không còn cảnh người dân 
phải sống chung, ở cùng nước biển nữa. 
Khu tái định cư này sẽ phồn thịnh hơn để 
cuộc sống bà con xứ biển không còn trăm 
bề vất vả.  

Thanh Tùng – Xuân Nhân // 
http://nongnghiep.vn.- 2016  

(ngày 16 tháng 4) 

__________________________________ 

THANH LONG BÌNH THUẬN LIÊN KẾT TÌM ĐẦU RA 

iên hiệp Hợp tác xã Chế biến - Xuất 
khẩu thanh long Bình Thuận vừa 
được thành lập trên cơ sở hợp nhất 

các thành viên.  

Cụ thể gồm: HTX thanh long Hàm 
Thạnh, HTX thanh long hữu cơ Phú Hội, 
HTX thanh long Phan Long, HTX thanh 
long Hàm Minh 30, HTX thanh long Hàm 
Kiệm. 

Liên hiệp HTX này sẽ hoạt động một 
số ngành nghề như: mua bán trái thanh 
long, chuyển giao khoa học công nghệ 
phát triển cây thanh long, chế biến thực 
phẩm, thức uống từ trái thanh long, bảo 
quản và xuất khẩu thanh long… 

 

Hợp nhất các HTX giúp giải quyết đầu ra cho 
trái thanh long 

Theo ngành Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Bình Thuận, việc hợp nhất 
các HTX thanh long nhỏ lẻ thành liên hiệp 
HTX trong giai đoạn hiện nay là rất cần 
thiết, khắc phục được tình trạng manh 

L 
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mún trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ 
sản phẩm. Quan trọng nhất là giải quyết 
đầu ra, tiến tới xây dựng thị trường xuất 
khẩu thanh long ổn định. 

Theo thống kê, hiện tổng diện tích 
cây thanh long đạt tiêu chuẩn sạch của 
Liên hiệp HTX Chế biến - Xuất khẩu thanh 
long Bình Thuận khoảng 174 ha. 

Bình Thuận là thủ phủ cây thanh 
long với diện tích trên 26.000 ha, tổng sản 
lượng hằng năm trên 500.000 tấn, chiếm 
khoảng 80% sản lượng thanh long cả 
nước. 

Lê Trường // http://nld.com.vn.- 2016 
(ngày 19 tháng 4) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN SẼ PHẢI DỪNG SẢN XUẤT 25.000HA 

ới tình trạng khô hạn như hiện nay, 
Bình Thuận dự kiến phải dừng sản 
xuất khoảng 25.000ha trong vụ Hè 

Thu 2016. 

Do ảnh hưởng của hiện tượng El-
Nino, nắng nóng gay gắt trên toàn vùng 
Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên 
kéo dài liên tục từ đầu năm đến nay, 
lượng mưa thiếu hụt lớn so với trung bình 
nhiều năm khiến các hồ chứa trong tình 
trạng cạn kiệt, hạn hán xảy ra nghiêm 
trọng ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, 
Khánh Hòa, Bình Định…gây thiệt hại cho 
sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng lớn 
đến đời sống nông thôn vùng khô hạn. 

 

Bắp trồng ở xã Tân Thắng bị cháy nắng do hạn 
hán - Ảnh: Nguyễn Nam, TTO 

 Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Bình Thuận, đến ngày 
29/4, lượng nước tích trữ trong các hệ 
thống công trình thủy lợi trên toàn tỉnh chỉ 
còn khoảng 18% dung tích thiết kế với 
dung tích khoảng 39 triệu m3. 

Tình trạng thiếu hụt nguồn nước 
phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh 
hoạt của người dân Bình Thuận do khô 
hạn đang xảy ra trên diện rộng gây thiệt 

hại rất lớn về kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp 
đến đời sống của nhân dân. 

Đến nay, tổng diện tích cây trồng bị 
thiệt hại trên toàn tỉnh là 4.425ha; trong đó 
có 1.786ha bị thiệt hại nặng. Toàn tỉnh 
hiện có gần 131.400 người thiếu nước 
sinh hoạt trầm trọng; nhiều nhất là tại 
huyện Hàm Tân. 

Trong số 42 công trình cấp nước 
trên địa bàn chỉ có hai công trình duy trì 
năng lực cấp nước theo dung tích thiết kế; 
ba công trình ngưng hoạt động và 37 
công trình không duy trì hoạt động thường 
xuyên do thiếu nước. 

Với tình trạng khô hạn như hiện nay, 
Bình Thuận dự kiến phải dừng sản xuất 
khoảng 25.000ha trong vụ Hè Thu 2016. 

Về giải pháp lâu dài, tỉnh Bình Thuận 
vẫn xác định phải tiếp tục chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng gắn liền với đổi mới các 
hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với 
định hướng kinh tế thị trường; gắn chặt 
giữa sản xuất với thu mua, chế biến, tiêu 
thụ sản phẩm, mở rộng thị trường; xây 
dựng các mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm 
nước cho nhiều loại cây trồng chủ yếu của 
tỉnh, phân tích đánh giá nhân rộng mô 
hình; sử dụng các giống ngắn ngày, cực 
ngắn ngày, bố trí nhóm giống cùng thời 
gian sinh trưởng để thuận tiện cho việc 
cấp nước tưới, sử dụng nước tiết kiệm và 
hiệu quả; sớm đầu tư xây dựng các hồ 
chức nước thủy lợi để chủ động nguồn 
nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho 
vùng khô hạn của tỉnh. 

Thủy Bích // http://toquoc.gov.vn.- 2016 
(ngày 29 tháng 4) 

V 
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KHI CHỌN VÀ ĂN GIÁ ĐỖ CẦN TRÁNH NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY  

hông tin cơ quan chức năng Bình 
Thuận vừa phát hiện 2 cơ sở sử dụng 
công nghệ sản xuất giá đậu xanh 

bằng thạch cao, vôi đá và hóa chất lại thêm 
một lần nữa gây hoang mang dư luận về 
vấn đề an toàn thực phẩm. 

Vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh 
Bình Thuận đã kiểm tra và phát hiện 2 cơ 
sở sản xuất giá đỗ bẩn với số lượng lớn, 
tiêu thụ hàng ngày ra thị trường. Tại cơ sở 
của của ông Lưu Văn Hùng (50 tuổi), đoàn 
kiểm tra đã phát hiện cơ sở này sản xuất 
giá theo quy trình dùng hạt đậu xanh ngâm 
nước 2 giờ, sau đó cứ 7 kg đậu xanh xanh 
thì trộn trực tiếp với 100g thạch cao, sau đó 
đưa ủ trong thời gian khoảng 4 ngày để 
thành giá. Đặc biệt trước khi đem bán cơ sở 
này đem giá ngâm vào bể nước pha hóa 
chất theo liều lượng 1 muỗng (café)/1 m3 
nước để giá có độ giòn, trắng, đẹp. Tại thời 
điểm kiểm tra, cơ sở này đã vận chuyển 
hơn 100kg giá đến bỏ mối tại chợ Ma Lâm. 

Còn tại cơ sở của ông Trần Văn Cang 
(54 tuổi) đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này 
đang sản xuất giá bằng cách trộn hạt đậu 
xanh đã ngâm nước với bột đá vôi trong 
khoảng thời gian 7 giờ trước khi ủ giá. Ông 
Cang cho biết bột đá vôi ngâm giá ông mua 
tại một cửa hàng vật liệu xây dựng tại thành 
phố Phan Rang (Ninh Thuận). 

Được biết, hàng ngày 2 cơ sở này sản 
xuất ra hàng trăm kg giá thành phẩm và 
đưa đi tiêu thụ. Ngoài sử dụng hóa chất, 2 
cơ sở này còn bị phạt hành chính vì sản 
xuất trong điều kiện chưa đảm bảo an toàn 
thực phẩm (sản xuất gần khu chăn nuôi, dơ 
bẩn, ô nhiễm...). Đồng thời đoàn sẽ kiểm tra 
làm rõ hóa hóa chất ngâm tẩm giá trước khi 
bán ra thị trường là loại hóa chất gì để xử lý 
theo quy định pháp luật. 

Trước thực trạng thực phẩm bẩn, thực 
phẩm ngâm tẩm hóa chất được bày bán 
tràn lan, để bảo vệ chính những người thân 
trong gia đình mình, nhiều các bà nội trợ 
truyền tay nhau cách làm giá sạch để phục 
vụ trong gia đình. Ngoài ra, nếu mua ở chợ, 
các bà nội trợ cần phân biệt giá sạch bằng 
mắt thường sau đây: 

Giá đỗ khi ủ theo cách thông trông giá 
sẽ chặt hơn, rễ dài như sợi chỉ, không bóng, 
không to, không mập, có rễ, thân, lá mầm. 

Giá dùng thuốc kích thích độc hại thì 
có cọng ngắn, thân mập, đặc biệt là không 
có rễ hoặc có rễ nhưng rất ngắn chứ rễ 
không dài như sợi chỉ giống giá đỗ tự nhiên. 

Tốt nhất, giá đỗ sau khi mua về nên 
ngâm trong nước muối hoặc sục ôzôn để 
diệt vi khuẩn, trứng giun sán (nếu có) trước 
khi ăn. 

Lưu ý cần tránh khi ăn giá đỗ 

Không ăn khi bụng đói 

Rau giá đỗ có tính mát, lành, nhưng 
những người có biểu hiện chân tay lạnh 
thiếu lực, đau nhức chân tay, đi ngoài phân 
lỏng thì không nên ăn, vì với tính hàn trong 
giá đỗ, nếu ăn vào sẽ làm bệnh tình nặng 
thêm. Đặc biệt không ăn khi bụng đói vì sẽ 
không tốt cho dạ dày. 

Không ăn khi chưa được nấu chín 

Tuy giá đỗ rất ngon và bổ dưỡng 
nhưng có nguy cơ ngộ độc cao, bởi giá 
thường làm ở nhiệt độ 30 – 35oC, đây là 
môi trường tốt cho vi sinh vật phát triển. 
Hơn nữa, người dân hay ăn giá sống, nếu 
chưa rửa sạch sẽ nhiễm vi sinh vật. 

Vì vậy, khi dùng giá nên chần qua 
nước sôi, rửa và ngâm nước sạch kèm theo 
ít muối. 

Không ăn giá đỗ thường xuyên 

Giá đỗ là một loại rau khá nhiều chất 
dinh dưỡng, nếu loại rau này được làm theo 
một cách thông thường chỉ là ngâm – ủ 
truyền thống thì nó rất sạch sẽ và an toàn. 

Tuy nhiên, hiện nay vì lợi ích kinh tế, 
người làm giá đỗ bán thường sử dụng một 
số loại thuốc kích thích để tăng năng suất. 
Vì thế, nếu ăn giá đỗ “bẩn” trong thời gian 
dài sẽ rất nhiều hệ lụy, trong đó phải kể tới 
bệnh nguy hiểm như ung thư. 

MH // http://giadinh.net.vn.- 2016 
(ngày 28 tháng 4)

T 
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30-4 ĐỔI GIÓ VIVU BIỂN LAGI, NGẮM HẢI ĐĂNG KÊ GÀ 

 

ách Thành phố Hồ Chí Minh 160km 
về phía đông, biển Lagi giờ đây 
được nhiều du khách nhớ tới là 

một trong những bãi biển thơ mộng và 
yên bình nhất Bình Thuận.   

Không quá xa trung tâm thành phố, 
với những phong cảnh đẹp và con đường 
thuận lợi có thể đến nhìn ngắm ngọn hải 
đăng Kê Gà, đây là một trong những địa 
điểm lý tưởng nhất cho những ai muốn có 
ngày nghỉ lễ thoát khỏi chốn đông đúc, 
náo nhiệt để tìm vẻ đẹp bình yên.  

Lịch trình lý tưởng nhất cho một 
chuyến đi Lagi đó là tới Lagi từ ngày hôm 
trước, nghỉ ngơi và vi vu ngắm biển nơi 
đây rồi sáng hôm sau đi xe tới hải đăng 
Kê Gà ngắm cảnh rồi về, như vậy chỉ cần 
2 ngày là đủ. Nếu lịch trình thoải mái hơn, 
bạn có thể xuất phát ra Mũi Né, Phan 
Thiết cách đó 30km để vui chơi. 

Di chuyển tới Lagi 

Các bạn có thể đến Lagi bằng 2 
phương tiện bằng cả xe máy và ôtô. 

Đối với xe máy: bạn có thể đi theo 
cung đường Sài Gòn – Phà Cát Lái – 
QL51 – Thành phố Bà Rịa – Hồ tràm – Hồ 
Cốc – Quốc lộ 55 ven biển – Lagi. Đây là 
gợi ý dành cho những bạn mê phượt, ưa 
tự do trải nghiệm và khám phá. Với cách 
di chuyển này bạn sẽ hoàn toàn chủ động 
về mặt thời gian di chuyển nhưng hãy 
luôn chú ý giữ an toàn. 

Đối với ôtô xe khách: có rất nhiều 
chuyến xe khách tuyến Sài Gòn – Lagi 
thuận lợi và chất lượng. Thời gian di 
chuyển khoảng 5h đồng hồ, giá vé khoảng 
150.000đ/lượt. 

 

Lịch trình lý tưởng nhất cho một chuyến đi 
Lagi đó là tới Lagi từ ngày hôm trước, nghỉ 
ngơi và vi vu ngắm biển nơi đây rồi sáng hôm 
sau. Ảnh: Timeoutvietnam. 

 Nghỉ tại Lagi 

Đến thị xã Lagi, nếu là một người 
thích không gian yên tĩnh, bạn có thể lựa 
chọn ở các nhà nghỉ, khách sạn tư nhân 
đa dạng giá cả từ 200.000đ – 
300.000đ/người … hoặc các dịch vụ 
homestay tại đây cũng rất phổ biến với giá 
trung bình từ 300.000 – 400.000đ/người 
tùy thời điểm.  

 

Biển Lagi yên bình và hoang sơ. Ảnh: Văn Hào. 

V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ 

C 
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Vi vu biển Lagi  

Đi dọc theo con đường ven biển 
Lagi, bạn chắc chắn sẽ không khỏi nao 
lòng trước cảnh sắc tuyệt vời ở đó. Đây là 
cung đường mới mở tuyệt đẹp, một bên là 
biển xanh, bên kia là những đường cát 
chen chân với những bãi cỏ, rừng cây, 
ghềnh đá. Ánh nắng miền biển chan hòa 
luôn điểm tô cho những sắc màu cảnh 
quan rực rỡ và đầy sức sống.  

Từ thị xã Lagi đi khoảng 10 phút xe 
máy sẽ đến bãi biển Đồi Dương (gần 
resort Ba Thật) hay ra bãi Cam Bình cũng 
chỉ cách đó 5km. Đây là hai bãi biển rất 
đẹp mà nhất định tới Lagi bạn không thể 
bỏ qua.  

Ở Lagi ẩm thực cũng phong phú và 
hấp dẫn không kém gì Phú Yên hay 
Khánh Hòa, đặc biệt nơi đây có món mực 
cơm với trứng và cá đục vàng ngon nổi 
tiếng nhất không nơi nào có được.  

Bạn có thể vừa đi dạo, vừa hóng gió 
và ghé vào bất cứ quán hải sản nào trên 
đường. Quán nào cũng sẽ có dịch vụ cho 
mượn bếp than để nướng hải sản, còn 
không bạn cũng có thể tự ghé quán, gọi 
thực đơn và thưởng thức ẩm thực hải sản 
nơi này. 

 

Nếu bạn đi vào sáng sớm có thể sẽ bắt gặp 
cảnh kéo lưới, đánh bắt cá của người dân chài 
nơi đây. Ảnh: Văn Hào.  

Hành trình từ Lagi đến ngọn hải 
đăng Kê Gà 

Lấy cột mốc từ UBND thị xã Lagi, 
bạn rẽ phải đến đường Nguyễn Chí 

Thanh, đi khoảng 18km (trên đường sẽ đi 
ngang qua chợ Tân Hải) sẽ gặp đường 
DT 719, tiếp tục rẽ phải vào đường này và 
đi thêm 15km nữa sẽ tới mũi Kê Gà. 

Mũi Kê Gà là một hòn đảo nhỏ cách 
đất liền khoảng 100m. Du khách tới đây 
có thể tắm biển, nghỉ ngơi, cắm trại… 
nhưng nơi được các bạn trẻ và các du 
khách lựa chọn khám phá nhiều nhất 
chính là ngọn hải đăng, thường được gọi 
là hải đăng Kê Gà – một trong những 
ngọn hải đăng lâu đời nhất và đẹp nhất 
của Việt Nam.  

 

Hải đăng Kê Gà, điểm tham quan lý tưởng 
không thể bỏ qua khi đến đây. Ảnh: flickr. 

Khi đến Mũi Kê Gà, nếu muốn đến 
gần với ngọn hải đăng hơn bạn sẽ phải 
thuê thuyền composite lớn với giá áo 
phao từ 40.000 – 60.000đ/khách tùy số 
lượng người để ra đảo.  

Khi tới đó rồi các bạn có thể đứng ở 
dưới nhìn ngắm, hoặc có thể nhờ các anh 
lính canh đèn mở cửa để lên nóc ngắm 
toàn cảnh biển rất đẹp.  

Để có được tầm ngắm bao quát rộng 
lớn cảnh sắc này, bạn sẽ phải chinh phục 
183 bậc thang xoắn ốc bên trong. 

Khi đã chinh phục được độ cao đó. 
Chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được một 
trải nghiệm thú vị đáng nhớ, cảm giác nhẹ 
nhõm khoan thai khi phóng tầm mắt nhìn 
ra đại dương bao la.  

Văn Hào // http://laodong.com.vn.- 2016 
(ngày 28 tháng 4) 
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DU LỊCH CÙ LAO CÂU RẺ, ĐẸP CHỈ TỐN 600.000 ĐỒNG 

ù Lao Câu hay Cù Lao Cau, Hòn 
Câu là tên gọi của một hòn đảo nhỏ 
thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận, cách thành phố Phan Thiết 
khoảng 110 km. 

Trong Thế chiến thứ 2, Cù Lao Câu 
từng là nơi trú ẩn của hải tặc, cướp phá 
và đánh chìm các tàu Nhật đi ngang. 
Hằng năm, con cháu của những thủy thủ 
Nhật năm xưa vẫn ra đảo, thả vòng hoa 
tưởng niệm. Trước đây trên đảo chỉ có 
độc nhất quán Tư Hữu nên được gọi là 
“cô độc quán”, giờ có thêm quán bà Ba 
Giữ  

Nguồn nước chính trên đảo được lấy 
từ giếng Gia Long. Tương truyền, chúa 
Nguyễn Ánh, trong những tháng ngày bôn 
tẩu từng ghé đảo ẩn nấp. Nhiều địa danh 
với những tên gọi đầy ấn tượng gắn liền 
bao sự tích hư thực như: hang Tình Yêu, 
khe Sung Sướng, bãi San Hô, bãi cá 
Suốt, hang Yến, hang ba Hòn, giếng 
Tiên... ...  

 

Nên đi Cù Lao Câu trong tháng 4 đến tháng 8 
âm lịch.  

Từ đất liền nhìn ra, Cù Lao Câu như 
một chiếc tàu đang neo đậu trên biển mà 
mũi tàu quay về hướng Đông. Cù Lao 
cách đất liền khoảng 7 hải lý, vào những 
ngày biển động, thuyền máy chạy khoảng 
75phút, và khoảng 40 phút những ngày 
trời êm. Với tôi, Cù Lao này như “chiến 
hạm” đá. Đá ở đây hằng hà sa số, nhiều 
hình thù kỳ dị và màu sắc, biến đổi khác 
thường tùy theo ánh sáng mỗi ngày.  

Đi Cù Lao Câu tốt nhất là từ tháng 4 
đến tháng 8 âm lịch, mùa gió nam, biển 
lặng. Gần đây, trời hay trở chứng, lắm lúc 
mùa gió nam cũng đùng đùng bão nổi. 
Khách thích cảm giác mạnh, khoái đi mùa 
gió đông bắc, từ sau rằm tháng 8 đến 
tháng 3 âm lịch, biển động. Mùa này gió 
ngược, sóng lớn, đi thuyền cực kỳ vất vả. 
Mùa nào ở đảo cũng ngập nắng, đầy gió. 
“Gió như Phan (phang), nắng như Rang” 
mà.  

Nhưng gió biển ở đảo dịu mát hơn, 
còn biển thì xanh ngắt, mênh mông, 
quyến rũ. Đảo rất ít cây xanh bởi lượng 
mưa rất thấp. Chỉ có một số cây dương và 
bạt ngàn cỏ dại, cây thân bụi. Dù hơn 6 
tháng không một giọt mưa, nhưng cỏ cây 
trên đảo vẫn kiên cường tồn tại và nở 
hoa; nhiều loài đẹp mê hoặc. Mùa mưa, 
mượt mà như sân golf, át cả màu xanh 
của biển. Mùa nắng, xuống sắc, vẫn âm ỉ 
sức sống mãnh liệt. Hai loài bò sát có 
nhiều ở đảo là dông cát và rắn, cả rắn 
độc. Dù không còn nhiều như xưa nhưng 
“cẩn tắc vô áy náy”. Dạo chơi trên đảo, 
nhất là ban đêm, cứ đi giày và mặc quần 
dài cho chắc ăn. Rắn chẳng tấn công 
người, trừ khi vô tình đạp phải hoặc bị đe 
dọa.  

Lịch trình dự kiến đi trong 1 ngày 
dành cho các bạn không có nhiều thời 
gian  

- 9h tối: bạn ra bến xe miền Đông 
đón xe Quê Hương đi Phan Rang 

- 4h sáng: đến ngã ba Đại Hòa, bắt 
xe Đa Su đi Cảng Cá Phước Thể (khoảng 
3km). Tranh thủ nghỉ ngơi 

- 6h Sáng: ăn sáng, cafe, đi dạo 
quanh Cảng Cá, liên hệ ngư dân đón tàu 
ra đảo 

- 8h sáng: lên tàu ra đảo.  

- 9h sáng: tới đảo. Tắm biển và đi 
dạo quanh đảo, tận hưởng không khí 
trong lành. Lặn biển ngắm san hô. 

- 2h trưa: lên tàu về lại đất liền. 

C 
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- 3h chiều: đi tham quan chùa Cổ 
Thạch hay còn gọi là chùa Hang, trên 
đường từ Phước Thể chạy qua thị trấn 
Liên Hương để tới chùa.  

Hướng dẫn ra đảo Cù Lao Câu  

 

- Từ đất liền đi ra đảo Cù Lao Câu 
các bạn có thể xuất phát từ nhiều điểm: 
cảng cá Phước Thể, thị trấn Liên Hương, 
thị trấn Cà Ná, xã Vĩnh Tân…  

Tùy theo điểm xuất phát mà các bạn 
mất khoảng 45’ đến 60’.  

+ Xuất phát từ cảng cá Cà Ná ra Cù 
Lao Câu mất khoảng 1h15 phút . Cà Ná 
thì có bãi đậu xe lớn và các loại hình dịch 
vụ tốt nhất.  

+ Xuất phát từ bến đò ở thị trấn Liên 
Hương thì các bạn đi ca nô của Trung tâm 
Bảo tồn Biển. Các bạn có thể gọi trước số 
này 0918335617 (A. Lập) để đặt ca nô, 
giá 250k/ người/ khứ hồi. ( hoặc A quang 
chủ tàu song én 0915816131 )  

+ Từ cảng cá Phước Thể có thể đi 
tàu gỗ của ngư dân ra Cù Lao Câu hoặc 
đi nhờ tàu chở nước ngọt và thực phẩm 
ra đảo, mất khoảng 30’. Có một nhà hàng 
trên đảo của ông Tư Hữu cũng có tàu 
riêng ra đảo mà các bạn có thể gọi trước 
để hỏi thông tin. Số ĐT: 0932 144 454.  

Ngủ nghỉ  

Đảo thuộc quyền quản lý của bộ đội 
biên phòng nên nếu muốn ở lại đảo qua 
đêm các bạn cần xin phép bộ đội biên 
phòng trên đảo.  

Tuy nhiên, trên đảo cũng không có 
dịch vụ lưu trú nào nên muốn ở lại thì các 
bạn cần tự mang theo lều, túi ngủ…  

Hoặc các bạn có thể xin ngủ nhờ ở 
đồn biên phòng. Các anh bộ đội ở đây khá 
thân thiện và luôn giúp đỡ mọi người. 

 

Cần tự chuẩn bị đồ dùng nếu bạn xác định tự 
ngủ trên đảo.  

 Thường các nhóm chỉ ra đảo vào 
buổi sáng và chơi đến chiều thì quay về 
đất liền.  

Các nơi không nên bỏ qua trên 
đảo  

 

Tận hưởng phong cảnh hoang sơ và tuyệt đẹp 
của Cù Lao Câu.  

- Hang Tình Yêu  

- Khe Sung Sướng,  

- Bãi San Hô,  

- Bãi cá Suốt,  

- Hang Yến,  

- Hang ba Hòn,  

- Giếng Tiên  

- Bãi Tiên  

- Đền thờ thần Nam Hải ( thờ cá Ông 
dành cho dân đi biển ghé cầu và hàng 
năm đều có lễ hội vào rằm tháng Tư.)  
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Ăn gì  

Trên đảo có 2 quán mở thường 
xuyên. Trong đó có quán Sóng Biển của 
ông Tư Hữu được nhắc đến ở phía trên, 
quán nấu ăn rất ngon. Ông là người rất dễ 
mến, thân thiện và nhiệt tình. Ông sẵn 
sàng làm hướng dẫn viên du lịch cho các 
bạn cả ngày trên hòn đảo này vì với ông 
đây giống như ngôi nhà, nơi mà ông 
thương yêu nhất.  

- Ốc vú nàng, 

- Cua Mặt Trăng  

- Ùi sò rắc lạc giã vụn ăn rất thơm 
ngon và lạ, chưa thấy ở đâu có món này 
nhưng mải trầm trồ nên quên cả chụp 
ảnh.  

Lưu ý khi đi Cù Lao Câu  

1. Trước khi ra các bạn nên hỏi chủ 
tàu hoặc người dân đảo xem biển có động 
hay không vì nếu vào ngày biển động thì 
việc đi lại rất khó khăn và nguy hiểm.  

2. Nên mang theo áo phao để đề 
phòng khi di chuyển trên biển vì các bạn 
không chỉ di chuyển bằng tàu gỗ hay ca 
nô mà còn phải di chuyển bằng thuyền 
thúng nữa.  

3. Nếu bạn muốn cắm trại ở lại qua 
đêm cần nhờ người đi tàu hoặc người ở 
quán ăn xin phép bộ đội biên phòng.  

4. Nếu cần sử dụng nước ngọt có 
thể xin ở giếng trong doanh trại bộ đội 
nhưng các bạn cũng nên tiết kiệm cho các 
anh bộ đội ở đây.  

5. Trên đảo nổi tiếng là có nhiều rắn 
độc nên các bạn đi lại đều nên đi vào 
đường mòn, không nên đi vào bụi rậm, 
cắm trại ở những khu vực thoáng mát, tối 
nên đốt lửa để tránh.  

Điều kiện duy nhất: các bạn không 
xả rác khi ra đảo .  

Huỳnh Tuấn // 
http://www.ngaynay.vn.- 2016  

(ngày 21 tháng 4)

__________________________________ 

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM NÊN ĐẾN KHI ĐI DU LỊCH Ở BÌNH THUẬN  

ới nhiều bãi biển hoang sơ, những 
đồi cát vàng rực dưới nắng hay bãi 
đá cổ nhiều màu sắc, Bình Thuận 

luôn là điểm đến hấp dẫn du khách. 

Những địa điểm nên đến khi đi du 
lịch ở Bình Thuận 

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một 
vài điểm đến đẹp mê hồn ở Bình Thuận. 

Đồi cát Mũi Né 

 

Nằm ở phường Mũi Né, thành phố 
Phan Thiết, đồi cát bay là điểm đến không 
thể bỏ qua của du khách khi ghé thăm 
miền đất này. Với chiều dài hàng km, sau 

mỗi đợt gió, hay sau mỗi đêm, cát ở đây 
lại thay đổi hình dạng. Chính vì vậy mà nó 
còn có tên là đồi cát bay. Đến đây bạn 
còn được thỏa sức nô đùa trên những đồi 
cát vàng óng trải dài bất tận, tham gia vào 
các trò trượt cát hoặc tản bộ. 

Vào lúc hoàng hôn, nơi đây thu hút 
rất nhiều các bạn trẻ đến để trải nghiệm 
không gian yên tĩnh, đón những làn gió 
biển thổi vào. Thời điểm thích hợp để 
tham quan đồi cát vàng vào khoảng 5h 
sáng hoặc 4h chiều. 

Bãi Rạng 

 

V 
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Nằm cách thành phố Phan Thiết 
khoảng 15 km về phía Bắc, bãi Rạng 
được coi là bãi tắm đẹp nhất của Phan 
Thiết với những rặng dừa xanh mát uốn 
lượn bên bờ biển nước trong xanh. Nơi 
đây còn hấp dẫn với những khối đá ổ ong 
lộ thiên khiến khung cảnh nơi đây đẹp 
như một bức tranh. Vào mùa hè, nước 
biển trong xanh đến lạ. Thú vị nhất là 
được ngắm cảnh biển nơi đây vào lúc 
sáng sớm, phóng tầm mắt ra xa để ngắm 
những con tàu đang tấp nập vào ra. 

Chiều về, sau khi thỏa thuê nô đùa 
với sóng nước mênh mang, ngắm cánh 
hoàng hôn buông rực rỡ trên biển và 
những chiếc thuyền thúng lặng lẽ vào bờ, 
du khách có thể thưởng thức những món 
hải sản còn tươi rói như mực, ngao, cua, 
ghẹ, với những cách chế biến đậm chất 
Quảng. 

Gành son 

 

Nằm cách thành phố Phan Thiết 
khoảng 80km về phía Bắc, gành Son với 
những bãi đất màu đỏ rất đẹp mắt. Từ 
trên gành có thể nhìn thấy toàn cảnh sinh 
hoạt ấm cúng, nhộn nhịp của làng chài. 
Màu đỏ của đá, màu xanh của biển như 
hoà lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh 
thiên nhiên lý thú. 

Vào buổi sáng sớm hay chiều về, 
biển rất êm, tĩnh lặng. Từ trên gành, du 
khách có thể ngắm bao quát quang cảnh 
xung quanh, thấy cuộc sống nhộn nhịp 
của làng chài.  

Đảo Phú Quý 

 

Nằm ở ngoài khơi Bình Thuận, đảo 
Phú Quý được nhiều người biết đến là 
một trong những hòn đảo đẹp ở biển 
Đông, cách Phan Thiết 100 km. Du khách 
có thể tham quan những ngôi chùa lớn 
được công nhận là di tích lịch sử văn hóa 
trên đảo. Ngoài ra, bạn còn được ngắm 
những rạn san hô rất đa dạng, rực rỡ sắc 
màu và thỏa thích tắm ở những bãi biển 
hoang sơ với làn nước trong veo. 

Cù Lao Câu 

 

Nằm cách bờ biển khoảng 9 km, Cù 
Lao Câu được bao bọc xung quanh bởi 
hàng vạn khối đá. Để đi từ đất liền ra đảo 
hết hơn 1 tiếng lênh đênh trên biển. Đến 
đây, bạn sẽ ngỡ ngàng bởi khung cảnh 
đẹp như tranh vẽ trên hòn đảo vắng người 
này. Có hàng nghìn khối đá với hình thù 
và màu sắc độc đáo, những bãi biển đẹp 
và lặng sóng nằm trong những hõm núi đá 
kỳ lạ. Du khách có thể ngắm những rặng 
san hô và các loài cá màu sắc dưới làn 
nước biển trong vắt. 

Hòn Rơm 

http://phunutoday.vn/tu-khoa-tim-kiem/%E1%BA%A3nh-%C4%91%E1%BA%B9p.html
http://phunutoday.vn/tu-khoa-tim-kiem/%E1%BA%A3nh-%C4%91%E1%BA%B9p.html
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Cách thành phố Phan Thiết khoảng 
28 km, Hòn Rơm đẹp quyến rũ với bãi 
biển uốn lượn, gối đầu lên những đồi cát 
vàng óng bên rặng dừa xanh mát. Du 
khách đến đây bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp 
nguyên sơ, nước biển xanh trong vắt, 
những đợt sóng êm ả và không có những 
rạn đá ngầm. Vào mỗi buổi sáng sớm hay 
khi hoàng hôn buông xuống, bạn có thể 
ngắm cảnh biển đẹp như tranh vẽ. 

Bàu trắng 

 

Thuộc địa phận thôn Hồng Lâm, xã 
Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Bàu Trắng 
hình thành từ lâu đời. Trong tiếng địa 
phương Bàu có nghĩa là “hồ”. Bàu Trắng 
gồm có 2 bàu là bàu Ông và Bàu Bà. Bàu 
Bà diện tích 70 ha, nơi rộng nhất là 500m, 
độ sâu trung bình là 5m, nơi sâu nhất là 
19m vào mùa mưa. Nằm giữa những triền 
cát trắng nên Bàu Bà còn được gọi với cái 
tên Bàu Sen bởi sen trong hồ vào mùa nở 
hoa phủ kín cả hồ. Hệ sinh vật ở Bàu Sen 
rất phong phú, có nhiều loại cá nước ngọt. 

Dự Phạm // http://phunutoday.vn.- 2016 
(ngày 12 tháng 4)

__________________________________ 

TRẢI NGHIỆM QUÁI VẬT ĐỒI CÁT TẠI “DUBAI VIỆT NAM“ 

 

hông cần tốn hàng nghìn 
USD sang Dubai, nhiều tín đồ 
off-road Việt Nam vẫn có thể 

trải nghiệm cảm giác tốc độ một 
cách đầy mạo hiểm và phấn khích 
trên đồi cát uốn lượn dưới cái nắng 
chói chang tại Bình Thuận với 

những chiếc xe địa hình như 
Yamaha YFZ450R. 

  

Nằm cách Mũi Né khoảng 
30km, Đồi Cát Trắng là một địa 
điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Bình 
Thuận và được ví như sa mạc 

K 
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Sahara với những đụn cát trắng uốn 
lượn bên hồ sen xanh mát. 

Ngoài vẻ cuốn hút về phong 
cảnh, nơi đây còn được biết đến 
như một trong những điểm ưa thích 
của dân mê off-road trên đồi cát với 
hàng trăm chiếc xe địa hình để trải 
nghiệm và thử sức. 

Dù chi phí thuê xe chạy trên đồi 
cát không hề rẻ dao động từ 
400.000 đồng/20 phút cho xe dưới 
300 phân khối đến 600.000 đồng/20 
phút cho xe trên 300 phân khối, 
nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng 
rút ví để có cảm giác chinh phục đồi 
cát tại "Dubai Việt Nam". 

 

Dàn xe tại đây khá đa dạng về 
chủng loại từ những dòng xe giá rẻ 
của Trung Quốc với động cơ nhỏ 
dưới 200 phân khối tới những dòng 
xe tương đối sang của Polaris hay 
Yamaha.  

Trao đổi với báo Lao Động, anh 
Chúc - chủ một trong những điểm 
du lịch và cho thuê xe địa hình lớn 
nhất đồi Cát Trắng cho biết sở dĩ 
giá thuê xe cao là do chi phí đầu 
vào và khấu hao xe đều lớn. Mỗi 
đầu xe tốn cả trăm triệu tới vài trăm 
triệu đồng và thường phải thải sau 

vài năm sử dụng vì xe nhanh xuống 
cấp dưới cái nóng thiêu đốt tại đây.  

Không chỉ vậy chi phí xăng dầu 
cũng rất khủng tới vài triệu 
đồng/ngày. 

 Ngoài việc làm ăn, phần lớn 
những người cho thuê xe ở đây đều 
rất mê xe và thường đầu tư những 
dòng xe khá mới về làm dịch vụ 
đồng thời phải "độ" lốp, hệ thống 
treo để những chiếc xe có thể chịu 
đựng được địa hình nơi đây. Du 
khách tới đây có thể ngồi để cảm 
nhận cảm giác sau tay lái của 
những "nài" chuyên nghiệp hoặc tự 
mình điều khiển xe. Tuy nhiên, trừ 
những người đã có kinh nghiệm, 
việc thuần phục những chiếc xe tại 
đây không thật dễ dàng nên việc 
ngồi sau cái nài chuyên nghiệp có 
thể sẽ mang tới những cảm giác để 
đời hơn khi leo lên hoặc lao xuống 
những đỉnh cát cao nhất. 

Một trong những chiếc xe ăn 
khách và đáng chú ý nhất tại đây 
chính là chiếc Yamaha YFZ450R 
đời 2015 với thiết kế hầm hố và 
động cơ gần 500 phân khối. Côn số 
của chiếc xe này không thật nuột 
nhưng tay lái nhẹ hơn hẳn các dòng 
ATV khác giúp người lái không gặp 
nhiều khó khăn khi điều khiển xe. 
Tuy nhiên, để lao dốc hoặc "drift" 
trên cát như các nài, người lái cần 
luyện khá lâu mới có thể làm chủ 
hoàn toàn chiếc xe trên đồi cát nóng 
bỏng. 

Khánh Hoà // 
http://laodong.com.vn.- 2016  

(ngày 19 tháng 4) 
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