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TUYÊN DƯƠNG 85 THANH NIÊN TIÊN TIẾN  

LÀM THEO LỜI BÁC 

áng 26/8, tại Bình Thuận, Ban 
Thường vụ Đoàn Khối cơ quan 
các tỉnh, thành phố cụm miền 

Đông Nam bộ đã tuyên dương, khen 
thưởng 85 thanh niên điển hình tiên tiến 
trong chương trình Liên hoan “Thanh 
niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 
2016.  

Đây là những cán bộ Đoàn, đoàn 
viên thanh niên xuất sắc trong chuyên 
môn, công tác đoàn thể và trong “Học 

tập và làm theo Bác” được các cấp, 
ngành đánh giá cao về phẩm chất, đạo 
đức và năng lực. 

Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm 
theo lời Bác” năm nay diễn ra từ ngày 
25 đến 27/8 chủ đề “Với Bác vẹn tròn 
kính yêu” với sự tham gia của hơn 175 
đại biểu.       

Lan Anh / Đại đoàn kết.- 2016.- Số 240 
(ngày 27 tháng 8).- Tr. 5 

_________________________________

LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN:  

PHẤN ĐẤU NĂM 2016 CÓ HƠN 74.000 ĐOÀN VIÊN 

hực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ 
tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về 
"Năm phát triển đoàn viên", ngay 

từ đầu năm 2016, LĐLĐ tỉnh Bình 
Thuận  đã xây dựng kế hoạch triển 
khai và yêu cầu các cấp CĐ quyết tâm 
thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn 
viên, thành lập CĐCS giao chỉ tiêu cho 
các đơn vị. 

Đến tháng 8/2016, LĐLĐ tỉnh 
Bình Thuận đã phát triển thêm 3.618 
đoàn viên mới, nhưng số đoàn viên 
giảm đi là 2.017 đoàn viên, do đó số 
đoàn viên tăng thực tế chỉ chiếm 40% 
so với chỉ tiêu được Tổng LĐLĐVN 
giao năm 2016. Đã có 10 CĐCS được 
thành lập mới, trong đó có 9 DN ngoài 
khu vực nhà nước, chiếm 45% so với 
chỉ tiêu giao. 

Trước những khó khăn trong 
công tác phát triển đoàn viên, thành 

lập CĐCS trong các DN ngoài khu vực 
nhà nước, LĐLĐ tỉnh đã thành lập 2 
đoàn công tác với sự tham gia của đại 
diện một số sở, ngành, nhắm khảo sát 
việc thực hiện các chế độ, chính sách 
có liên quan đến quyền và lợi ích chính 
đáng của NLĐ. Đồng thời, kết hợp 
công tác tuyên truyền việc thực hiện 
pháp luật LĐ-CĐ, vận động phát triển 
đoàn viên, thành lập tổ chức CĐ tại 
các DN khu vực ngoài nhà nước, phấn 
đấu trong năm 2016 phát triển thêm 
4.000 đoàn viên, đến hết năm 2017 
tổng số đoàn viên CĐ trong tỉnh phải 
đạt hơn 74.000 đoàn viên, và phấn 
đấu thành lập CĐCS ở tất cả các DN 
đang hoạt động có từ 30 lao động trở 
lên. 

B.T.G / Lao Động.- 2016.- Số 199 
(ngày 26 tháng 8).- Tr. 5 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

S 

T 
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LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN:  

THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO BÀ CON LAO ĐỘNG NGHÈO 

 

Đồng chí Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch Liên 
đoàn Lao động tỉnh (người đứng giữa) - tại 
buổi trao quà cho bà con tại xã La Ngâu, huyện 
Tánh Linh.  

gày 23.8, ông Trần Văn Dũng - 
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - dẫn đầu 
đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh tới 

thăm và tặng quà cho bà con lao động 
nghèo xã La Ngâu, huyện Tánh Linh. Dịp 
này, LĐLĐ tỉnh trao quà, tiền mặt cho 10 
hộ nghèo, mỗi hộ được nhận một tivi màu 
21 inch, kèm theo phụ kiện điện tử và 
300.000 đồng. Tuy món quà có giá trị vật 
chất không lớn, nhưng thể hiện sự quan 
tâm của LĐLĐ tỉnh đối với cán bộ và nhân 
dân xã La Ngâu, nhất là bà con lao động 
nghèo có cuộc sống hết sức khó khăn.  

Hoàng Sinh / Lao động.- 2016.- Số 197 
(ngày 24 tháng 8).- Tr. 5 

__________________________________ 

NGƯỜI CAO TUỔI ĐỂ LẠI TIẾNG THƠM 

oàn huyện Hàm Thuận Bắc, có 
12.410 NCT phân bổ ở 17 xã, thị 
trấn. Những năm qua Hội NCT thể 

hiện vai trò, tiếng nói của mình trong 
phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa" và xây dựng nông thôn 
mới, để lại tiếng thơm cho đời, trở thành 
những "cây cao bóng cả", làm gương cho 
con cháu noi theo. 

Nhận thức được vai trò và uy tín của 
NCT trong cộng đồng, xã hội, Huyện ủy, 
UBND huyện đặc biệt quan tâm , chăm 
sóc, tạo điều kiện để NCT phát huy sức 
mạnh nội lực trong chương trình xây dựng 
nông thôn mới. Hội NCT các xã Hồng 
Liêm, Hàm Chính, Phú Long… vận động 
nhân dân đóng góp hơn 70.000 m2 đất 
làm đường giao thông nông thôn; hàng 
trăm triệu đồng làm đường bêtông. Lãnh 
đạo huyện thường xuyên động viên, thăm 
hỏi những NCT có hoàn cảnh khó khăn để 
họ yên tâm cống hiến, sống vui, khỏe và 
sống có ích. Nhiều xã, thị trấn thành lập 
được Quỹ chăm sóc NCT số tiền hàng tỉ 
đồng, thực hiện hiệu quả công tác chăm 
sóc NCT. 

Đến nay, nhiều xã, thị trấn trên địa 
bàn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe 
cho NCT. Câu lạc bộ NCT sống vui sống 
khỏe, thể dục dưỡng sinh… thu hút NCT 
17 xã, thị trấn sôi nổi tham gia. Hằng năm, 
tổ chức mừng thọ cho hàng trăm người từ 
70 tuổi trở lên; tặng Báo NCT là món ăn 
tinh thần có giá trị đối với hội viên. Tại Hội 
nghị tổng kết, Hội nghị NCT khu phố Lâm 
Giáo, thị trấn Ma Lâm tổ chức biểu diễn 
văn nghệ với hàng chục tiết mục được 
khán giả yêu thích. Vào dịp đoàn Xuân 
năm 2016, Hội NCT thị trấn tặng quà, Báo 
xuân NCT cho 13 cụ từ 80 trở lên. Nhiều 
sân chơi của NCT thu hút đông đảo hội 
viên tham gia như: Hội thi kể chuyện về 
Bác Hồ, tiếng hát NCT, giao lưu thể dục 
dưỡng sinh… được dư luận đánh giá cao, 
có sức lan tỏa rất lớn. 

Hội NCT huyện Hàm Thuận Bắc luôn 
phát huy vai trò gương mẫu, là cây cao 
bóng cả, phát huy lẽ sống cao đẹp; hoạt 
động của NCT không đơn độc mà có sự 
quan tâm, hỗ trợ rất lớn của cấp ủy, chính 
quyền địa phương. Với nhiều thành tích 
đạt được, năm 2015, 3 tập thể là Hội NCT 

N 

T 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 08 năm 2016  - 5 - 

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

thị trấn Ma Lâm, các xã Hàm Chính, Hàm 
Đức vinh dự được Trung ương Hội khen 
thưởng; Hội NCT xã Hàm Liên được 
UBND tỉnh khen thưởng; Hội NCT các xã 

Hàm Thắng, Hàm Trí, Hàm Phú được Hội 
NCT tỉnh khen thưởng. 

Đỗ Khắc Thể / Người cao tuổi.- 2016.- 
Số 136 (ngày 25 tháng 8).- Tr. 5

__________________________________ 

HÀM TRÍ - XÃ VĂN HÓA ĐẠT CHUẨN 

àm Trí là xã miền núi của huyện 
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 
Toàn xã có 2.092 hộ với 8.856 

khẩu, được chia thành 3 thôn dân cư.  

Trong đó, Lâm Giang là thôn thuần 
đồng bào dân tộc Chăm. Đến nay số hộ 
nghèo của xã còn 206 hộ theo tiêu chí 
mới, chiếm 9,8%. Từ khi tỉnh phát động 
phong trào xây dựng nông thôn mới 
(NTM), Hàm Trí được chọn làm xã điểm 
của tỉnh và huyện Hàm Thuận Bắc.  

Được sự hỗ trợ của cấp trên, Hàm 
Trí đã đạt chuẩn NTM vào năm 2014, là 
xã đầu tiên đạt chuẩn của huyện. Với kết 
quả đáng phấn khởi, 95% hộ dân trong xã 
đã thực hiện nếp sống văn minh trong 
việc cưới, việc tang và lễ hội. 95 - 97% hộ 
dân được công nhận gia đình văn hóa, 
100% cơ quan đơn vị của xã đạt chuẩn 
văn hóa, 100% trẻ em trong độ tuổi đến 
trường. Trạm y tế khám và cấp thuốc điều 
trị cho hàng chục ngàn bệnh nhân. Xã 
thành lập tổ vệ sinh, thường xuyên quét 
dọn vệ sinh, thu gom rác thải về nơi xử lý 

tập trung theo quy định, không vứt rác 
bừa bãi nơi công cộng.  

Mục tiêu đặt ra là có 85% hộ gia đình 
có 3 công trình vệ sinh và 90% hộ chăn 
nuôi xử lý chất thải, không gây ô nhiễm. 
Hàm Trí còn thành lập đội bóng đá, bóng 
chuyền, đội văn nghệ… Hàng năm, đội 
văn nghệ của xã tham gia đều đặn hội 
diễn do huyện tổ chức. Tham gia thi đấu 
bóng đá, bóng chuyền ở các giải của 
huyện.  

Đến nay, các trường tiểu học, THCS 
trên địa bàn xã đều đạt phổ cập giáo dục. 
Ông Bùi Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã 
cho biết, sau khi đạt chuẩn NTM các tiêu 
chí văn hóa, nhân dân phấn khởi, hăng 
hái lao động, SX. Khi chưa xây dựng 
NTM, bình quân thu nhập đạt 15 
triệu/người/năm, lương thực đạt 750 
kg/người. Sau khi đạt chuẩn NTM, tăng 
lên 26 triệu đồng và 1.200kg/người/năm. 

Đỗ Khắc Thể // http://nongnghiep.vn.- 
2016 (ngày 29 tháng 8) 

 __________________________________ 

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIÁO DỤC, CẢI TẠO  

PHẠM NHÂN NỮ 

áng 27-8, Trại giam Thủ Đức và Hội 
Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bình 
Thuận đã tổ chức chương trình Lễ 

ký kết phối hợp giáo dục, cải tạo phạm 
nhân nữ, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, 
giai đoạn 2016-2020 và giao lưu tọa đàm 
“Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 
2016. 

Chương trình nhằm thể hiện sự 
quan tâm, chia sẻ của cộng đồng và xã 

hội nói chung, của tổ chức Hội LHPN tỉnh 
Bình Thuận và Trại giam Thủ Đức nói 
riêng đối với các phạm nhân nữ đang lao 
động, cải tạo tại Trại giam Thủ Đức. 

Theo Đại tá Trần Hữu Thông, Giám 
thị Trại giam Thủ Đức, chương trình này 
có ý nghĩa thiết thực, góp phần tích cực 
trong việc giáo dục, cảm hóa các phạm 
nhân hướng thiện, định hướng khát vọng 
hoàn lương, qua đó giúp họ xác định rõ 

H 

S 
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hơn trách nhiệm của bản thân trong việc 
rèn luyện, cải tạo tốt, để sớm hòa nhập 
cộng đồng, trở thành người lương thiện, 
có ích cho xã hội. 

 

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ ký kết. 

 

Chương trình có gần 300 nữ phạm nhân tham 
dự. 

 

Lãnh đạo Trại giam Thủ Đức và Lãnh đạo Hội 
LHPN tỉnh Bình Thuận cùng ký kết phối hợp 
giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ, giai đoạn 
2016-2020.  

Tại buổi lễ, Hội LHPN tỉnh Bình 
Thuận và Trại giam Thủ Đức đã trao đổi 
và thống nhất nội dung kế hoạch phối hợp 
giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ, giúp họ 
tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016-
2020. 

Phú Lữ // http://cand.com.vn.- 2016 
(ngày 27 tháng 8) 

__________________________________ 

LỮ ĐOÀN 681 HẢI QUÂN NHẬN HUÂN CHƯƠNG BẢO VỆ  

TỔ QUỐC HẠNG BA 

hiều 18-8, tại TP Phan Thiết (Bình 
Thuận) Lữ đoàn 681 Hải quân đã 
long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 

năm Ngày thành lập và đón nhận huân 
chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. 
Báo Pháp Luật TPHCM đã gửi lẵng hoa 
chúc mừng. 

Đại tá Đỗ Minh Tuấn - Chính ủy Lữ 
đoàn 681 cho biết cách đây 10 năm, ngày 
23-8-2006, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra 
Quyết định thành lập Đoàn Tên lửa bờ 
681 Hải quân. 

Đến tháng 5-2013, đơn vị được tổ 
chức lại và đổi tên thành Lữ đoàn Tên lửa 

bờ 681 thuộc Quân chủng Hải quân. Đây 
là mốc son lịch sử có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng đánh dấu sự trưởng thành, 
phát triển của đơn vị. 

Trong giai đoạn mới, tình hình thế 
giới và khu vực tiếp tục có những chuyển 
biến phức tạp, khu vực biển Đông tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ căng thẳng, đe dọa. Nhiệm 
vụ xây dựng quân chủng, xây dựng Vùng 
2 Hải quân cách mạng chính quy, tinh 
nhuệ, hiện đại đặt ra yêu cầu rất cao, đòi 
hỏi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 phải nỗ 
lực phấn đấu không ngừng. 

 

C 
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Lữ đoàn 681 Hải quân đã long trọng tổ chức lễ 
kỷ niệm 10 năm ngày thành lập  

Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 
tiếp tục xác định tập trung nâng cao năng 
lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của 
Đảng bộ; nâng cao chất lượng tổng hợp, 
khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng 
Lữ đoàn là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện 
chiến đấu; làm công tác dân vận; xây 
dựng các tổ chức quần chúng, hội đồng 
quân nhân vững mạnh; xây dựng Đảng bộ 
Lữ đoàn trong sạch vững mạnh… luôn 
phấn đấu giữ vững là một trong những 
đơn vị đi đầu của quân chủng trong xây 
dựng chính quy, hiện đại, góp phần bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa 
thiêng liêng của Tổ quốc. 

 

Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà - Phó Tư lệnh 
Quân chủng Hải quân đã trao huân chương 
Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Lữ đoàn 

Tại buổi lễ, Chuẩn đô đốc Hoàng 
Hồng Hà - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải 
quân đã trao huân chương Bảo vệ Tổ 
quốc hạng Ba cho Lữ đoàn và tặng bức 
trướng của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân 
chủng Hải quân có dòng chữ: “Kỷ luật 
nghiêm minh - Chính quy mẫu mực - hiện 
đại đi đầu - chiến đấu thắng lợi” cho Lữ 
đoàn. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 19 tháng 8) 

__________________________________ 

KIỂM TRA THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG 
CTĐ, CTCT TẠI BÌNH THUẬN 

gày 4-8, tại Bình Thuận, Đoàn 
công tác Cục Chính trị BĐBP và 
Cục Chính trị Quân khu 7 đã kiểm 

tra, nắm tình hình thực hiện quy chế phối 
hợp hoạt động CTĐ, CTCT giữa BĐBP 
Bình Thuận với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 
Thiếu tướng Võ Văn Lẹ, Phó Chủ nhiệm 
Chính trị BĐBP; Thiếu tướng Võ Quyết 
Chiến, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 
7 đồng chủ trì đợt kiểm tra. 

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, 
nắm tình hình việc thực hiện quy chế phối 
hợp công tác Đảng, công tác chính trị 
(CTĐ, CTCT) giữa Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 
Thuận với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; giữa 

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã La Gi với Đồn 
BP Phước Lộc. 

 

Toàn cảnh buổi làm việc tại Bộ Chỉ huy BĐBP 
Bình Thuận. Ảnh: Hồ Phúc 

N 
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Trong 6 tháng đầu năm 2016, công 
tác phối hợp hoạt động CTĐ, CTCT giữa 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận và 
BĐBP tỉnh đã được lãnh đạo chỉ đạo, thực 
hiện chặt chẽ, hiệu quả. Hai bên đã làm 
tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; 
giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng-an ninh; công tác chính sách 
hậu phương quân đội. 

 

Toàn cảnh buổi làm việc tại Ban Chỉ huy Quân 
sự thị xã La Gi. Ảnh: Hồ Phúc 

Phối hợp chặt chẽ trong công tác 
dân vận, tuyên truyền đặc biệt, nhất là 
trên địa bàn các xã ven biển. Tổ chức 
khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 392 
lượt người, trị giá tiền thuốc hơn 11 triệu 
đồng, tặng 80 suất quà (mỗi suất trị giá 
250 ngàn đồng) cho các gia đình chính 
sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 
giúp đỡ trẻ em nghèo; tích cực tham 
gia xây dựng nông thôn mới… 

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thành 
lập Quân đội nhân dân Việt Nam, hai đơn 

vị đã phối hợp với chính quyền địa 
phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc 
cho 250 lượt người dân, tặng 230 suất 
quà cho các gia đình chính sách, hộ 
nghèo, với tổng số tiền 23 triệu đồng. 

Trong công tác nắm, trao đổi, phản 
ánh tình hình, nắm bắt thông tin giữa hai 
đơn vị được tổ chức thường xuyên và kịp 
thời, phục vụ tốt cho lãnh đạo, chỉ huy chỉ 
đạo và tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền địa phương có biện pháp xử lý kịp 
thời, không để xảy ra điểm nóng, phức 
tạp. 

Kết luận đợt kiểm tra, Thiếu tướng 
Võ Văn Lẹ và Thiếu tướng Võ Quyết 
Chiến đánh giá cao kết quả mà hai đơn vị 
đã đạt được trong công tác thực hiện quy 
chế phối hợp thời gian qua; đồng thời yêu 
cầu trong thời gian tới, hai bên phát huy 
những mặt mạnh, khắc phục những mặt 
tồn tại yếu kém, xây dựng kế hoạch phối 
hợp đi vào chiều sâu. Tăng cường công 
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật cho nhân dân cũng như tổ chức nắm, 
trao đổi thông tin, tình hình giữa hai đơn 
vị, nhất là hoạt động CTĐ, CTCT... Tiếp 
tục thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên 
phòng, đối ngoại Quốc phòng-an 
ninh, ngoại giao nhân dân, góp phần xây 
dựng biên giới vững chắc. 

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

(ngày 4 tháng 8)

__________________________________ 

BĐBP BÌNH THUẬN TUYÊN TRUYỀN, PBGDPL CHO CÁN BỘ 
VÀ NHÂN DÂN KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN 

hực hiện Đề án “Tăng cường phổ 
biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ 
và nhân dân khu vực biên giới biển” 

năm 2016, từ ngày 16 đến 19-8, Bộ Chỉ 
huy BĐBP Bình Thuận đã tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và 
nhân dân tại các địa phương: thị trấn 
Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong; phường 
Phước Lộc, Bình Tân, thị xã La Gi và 
phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. 

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ và 
nhân dân địa phương được nghe giới 
thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản 
của một số văn bản pháp luật có liên quan 
như: Công ước quốc tế về Luật Biển 
1982; Luật Biển Việt Nam 2013; tình hình 
biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng 
tài thường trực (PCA) về vụ kiện 
của Philippines đối với Trung Quốc; Chỉ 
thị 689/CT-TTg ngày 18-5-2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về một số biện pháp 

T 
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nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu 
cá và ngư dân bị nước ngoài bắt 
giữ; Công văn số 2071/UBND-KTN, ngày 
14-6-2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về 
việc hướng dẫn bổ sung về điều kiện và 
trình tự thủ tục hỗ trợ ngư dân theo Quyết 
định 48/2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Quang cảnh buổi tuyên truyền tại phường 
Phước Lộc, thị xã La Gi. Ảnh: Đình Phú 

Thông qua các buổi tuyên truyền 
nhằm giúp cho cán bộ và nhân dân các 
địa phương nâng cao nhận thức; quán 
triệt quan điểm, chính sách nhất quán của 
Đảng, Nhà nước ta trong công tác đấu 
tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ đó, 
động viên ngư dân tích cực vươn khơi 
bám biển, sẵn sàng tham gia đấu tranh 
bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; nêu 
cao ý thức trách nhiệm, chấp hành 
nghiêm các quy định của pháp luật khi 
hành nghề trên biển; nhất là không được 
xâm phạm vùng biển của các nước tiếp 
giáp để khai thác hải sản. 

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

(ngày 19 tháng 8) 

__________________________________ 

BĐBP BÌNH THUẬN TẬP HUẤN PHÁP LUẬT NĂM 2016 

gày 4-8, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 
Thuận tổ chức tập huấn pháp luật 
năm 2016 dành cho chỉ huy các 

đồn Biên phòng, Hải đội 2, Tiểu đoàn 
Huấn luyện - Cơ động, đội trưởng các đội 
nghiệp vụ của đồn Biên phòng và cơ quan 
chuyên môn trong BĐBP tỉnh. 

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Bình, Phó Chỉ huy trưởng 
BĐBP Bình Thuận, phát biểu khai mạc lớp tập 
huấn. Ảnh: Đình Phú 

Đợt tập huấn tập trung vào nội dung 
của 7 chuyên đề về pháp luật và 5 chuyên 
đề về công tác nghiệp vụ như: Bộ luật 

Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 
2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình 
sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, một 
số vấn đề cơ bản của Luật Tố tụng Hành 
chính, Luật Trưng cầu dân ý, Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật và chế 
định thừa phát lại, một số phương pháp 
tiến hành trong đấu tranh phòng, chống tội 
phạm, buôn lậu, gian lận thương mại… 

Qua đó, nhằm nâng cao kiến thức về 
pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ cho 
cán bộ chỉ huy các đơn vị, lực lượng 
phòng chống ma túy và tội phạm và các 
đội công tác, làm cơ sở cho các đơn vị 
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong 
quản lý Nhà nước về công tác biên phòng. 
Từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo; đảm 
bảo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền 
của BĐBP theo quy định trong quá trình 
công tác. 

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

(ngày 4 tháng 8) 

N 
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BĐBP BÌNH THUẬN ĐẠT GIẢI NHẤT TRONG HỘI THAO  

KHỐI THI ĐUA 9, TỈNH BÌNH THUẬN 

rong 2 ngày 19 và 20-8, tại Trung 
tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình 
Thuận, Khối thi đua 9 phối hợp với 

UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thao 
năm 2016. 

 

Đồng chí Trần Văn Hải, Chánh Thanh tra tỉnh 
Bình Thuận, Trưởng Ban Tổ chức trao giải 
Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị. Ảnh: 
Đình Phú 

Tham dự hội thao có hơn 250 vận 
động viên là cán bộ, chiến sỹ, công nhân 
viên chức, lao động của 9 đơn vị trong 
khối gồm: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân 
sự, Bộ Chỉ huy BĐBP, Sở Tư pháp, Viện 
Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, 
Cục thi hành án dân sự, Trại giam Huy 
Khiêm và Trại giam Thủ Đức. Các vận 
động viên thi đấu các môn gồm: Bóng đá 
nam, nhảy bao bố (đơn nam, đơn nữ, đôi 
nam nữ), đi xe đạp chậm (đơn nam, đơn 
nữ, đôi nam nữ) và kéo co. 

Năm nay, các đơn vị lựa chọn vận 
động viên và tổ chức tập luyện chu đáo 
nên các các nội dung thi đấu diễn ra hết 

sức gay cấn, quyết liệt với chất lượng 
chuyên môn tốt. 

 

Đại tá Võ Văn Cẩn, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, 
Phó trưởng Ban tổ chức Hội thao và đoàn vận 
động viên BĐBP tỉnh tham gia hội thao. Ảnh: 
Đình Phú 

Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức đã 
trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải 
nhất, nhì, ba các môn. Giải Nhất toàn 
đoàn thuộc về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Cục 
thi hành án dân sự đạt giải Nhì và Trại 
giam Thủ Đức đạt giải Ba. 

Đây là hoạt động thiết thực của các 
đơn vị trong khối thi đua 9, tỉnh Bình 
Thuận để chào mừng kỷ niệm 71 năm 
ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 
(19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh 
nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 
2/9/2016). 

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

(ngày 22 tháng 8)

__________________________________ 

BĐBP BÌNH THUẬN ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC TỈNH 108 
TRIỆU ĐỒNG 

ối 26-8, tại TP Phan Thiết, Ban Chỉ 
đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho 
em đến trường” tỉnh Bình Thuận đã 

tổ chức Lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ khuyến 
học và trao học bổng “Tiếp bước cho em 

đến trường” năm 2016. Tham dự buổi lễ 
có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban 
MTTQVN tỉnh và các sở, ban, ngành, các 
doanh nghiệp tham gia ủng hộ quỹ và đại 

T 

T 
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diện các em học sinh, sinh viên nghèo 
hiếu học trong tỉnh. 

 

Đại tá Võ Văn Cẩn, Phó Chỉnh ủy BĐBP tỉnh 
trao số tiền 108 triệu đồng ủng hộ cho quỹ 
khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” 
tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Đình Phú 

Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo cuộc vận 
động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh 
đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ và đăng ký 
ủng của 223 tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài tỉnh với tổng số tiền trên 2,4 tỷ 
đồng. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng tham 
gia hỗ trợ cho quỹ với số tiền 108 triệu 
đồng. Được biết, số tiền trên sẽ được sử 
dụng để cấp học bổng và hỗ trợ các em 
học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 
trong năm học 2016 - 2017 và các năm 
tiếp theo. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí 
Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy ghi 
nhận sự đóng góp, chia sẻ, hỗ trợ của các 
nhà hảo tâm, các đơn vị, cộng đồng 
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia 
đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học “Tiếp 
bước cho em đến trường”, giúp cho hàng 
nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn tiếp tục được đến trường. Đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy 
Đảng, chính quyền địa phương, các ban, 
ngành, đoàn thể hãy nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, đẩy mạnh hơn nữa Cuộc vận 
động; các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà 
hảo tâm tiếp tục tham gia ủng hộ Quỹ 
khuyến học “Tiếp bước cho em đến 
trường” của tỉnh. 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 
các đơn vị, doanh nghiệp có nhiều đóng góp, 
hỗ trợ quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến 
trường” tỉnh. Ảnh: Đình Phú 

Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo Cuộc vận 
động đã trực tiếp trao 51 suất học bổng 
cho các em học sinh và sinh viên tại khu 
vực TP. Phan Thiết, số còn lại sẽ được 
chuyển về Ban chỉ đạo các huyện để  tổ 
chức trao cho các em học sinh vào đầu 
năm học mới. 

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

(ngày 29 tháng 8)

__________________________________ 

ĐẦU TƯ 286 TỈ ĐỒNG XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG DU LỊCH 

gày 15/8, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận cho biết, tỉnh đã thông 
qua dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp 

tuyến từ Trung tâm thành phố Phan Thiết 
đến khu vực Hàm Tiến - Mũi Né. 

Đây là con đường trọng điểm phát 
triển du lịch của tỉnh Bình Thuận. 

Tuyến đường được đầu tư cải tạo, 
nâng cấp có chiều dài 4 km từ cầu Hùng 
Vương đến vòng xoay đại lộ Võ Nguyên 
Giáp (đường 706B), rộng 25m theo tiêu 
chuẩn đường phố chính của đô thị với 
tổng mức đầu tư 286 tỷ đồng. 

Đây là tuyến đường nâng cấp từ 
đường Nguyễn Thông đoạn từ cầu Hùng 

N 

http://bnews.vn/tag/b%C3%ACnh%20thu%E1%BA%ADn/1
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Vương đến vòng xoay đại lộ Võ Nguyên 
Giáp là tuyến đường chính, duy nhất nối 
trung tâm thành phố Phan Thiết với "thủ 
đô" resort Hàm Tiến - Mũi Né và tuyến 
đường ven biển kết nối với các đô thị, các 
trung tâm du lịch… ở phía bắc tỉnh Bình 
Thuận. 

 

Bình Thuận đầu tư 286 tỉ đồng xây dựng tuyến 
đường du lịch. Ảnh: Nguyễn Thanh-TTXVN 

Ngoài ra đây cũng là tuyến đường 
chính kết nối sân bay Phan Thiết với trung 
tâm tỉnh Bình Thuận khi sân bay này đi 
vào hoạt động. 

Trong những năm gần đây, tuyến 
đường phục vụ du lịch này đã xuống cấp, 
gây khó khăn cho việc đi lại và phát triển 
du lịch. 

Hiện trạng tuyến đường này có bề 
rộng mặt đường chỉ 6m, khá hẹp, nhưng 
mật độ các phương tiện và người tham 
gia giao thông hỗn hợp rất lớn nhất là các 
dịp lễ Tết và những ngày cuối tuần du 
khách từ khắp nơi đổ về khá đông nên 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ ùn tắc và mất an 
toàn giao thông. 

Ngoài ra, trải qua nhiều năm sử 
dụng tuyến đường này đã xuống cấp, hư 
hỏng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến bộ 
mặt đô thị. 

Toàn tuyến có dải phân cách và dải 
an toàn ở giữa rộng 1m. Vỉa hè được lát 
gạch rộng 3m mỗi bên, cùng với hệ thống 
thoát nước, hệ thống chiếu sáng theo tiêu 
chuẩn. 

Ngoài ra bố trí trồng cây xanh hai 
bên vỉa hè và dải phân cách giữa tạo mỹ 
quan đô thị. 

Đặc biệt dự án này cũng tiến hành 
cải tạo nâng cấp mở rộng cầu Phú Hài dài 
131m với khổ cầu 12m. 

Ông Phạm Văn Nam, Phó chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đây là 
công trình được tỉnh đặc biệt quan tâm. 

Hàng tháng, lãnh đạo UBND tỉnh đều 
chủ trì họp với các ngành và chủ đầu tư 
để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng 
mắc. 

Hiện nay tỉnh đang tiến hành công 
tác đầu thầu để lựa chọn nhà thầu có 
năng lực thi công công trình. 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận 
cũng đã ra nghị quyết đưa công trình này 
vào danh mục các công trình trọng điểm 
của tỉnh năm 2016 để ưu tiên nguồn vốn 
đầu tư và tập trung quyết liệt để thực hiện. 

Khi hoàn thành, đây là tuyến đường 
phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển 
du lịch của tỉnh./. 

Nguyễn Thanh // http://bnews.vn.- 2016 
(ngày 15 tháng 8) 

__________________________________ 

HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG HẠNG MỤC DÂN DỤNG 
SÂN BAY PHAN THIẾT 

gày 16/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận Phạm Văn Nam thông 
tin cho phóng viên Báo Đầu tư 

Online – Baodautu.vn biết, tỉnh Bình 
Thuận đã hoàn thành việc bàn giao mặt 
bằng hạng mục hàng không dân dụng 
thuộc Dự án sân bay Phan Thiết. Cụ thể, 

UBND tỉnh đã bàn giao tổng diện tích 
144,6 ha cho chủ đầu tư BOT hạng mục 
hàng không dân dụng (Công ty Cổ phần 
Rạng Đông). 

Sân bay Phan Thiết là sân bay 
lưỡng dụng, phục vụ mục đích quân sự và 

N 
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hàng không dân dụng. Dự án này được 
xây dựng tại xã Thiện Nghiệp, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận được khởi 
công vào ngày 18/1/2015. Dự án này bao 
gồm 2 hạng mục là hàng không dân dụng 
được đầu tư theo hình thức BOT và hạng 
mục sân bay quân sự đầu tư theo hình 
thức BT. 

Để dự án triển khai theo tiến độ, tỉnh 
Bình Thuận đã thực hiện các thủ tục đầu 
hạng mục hàng không dân dụng và thực 
hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt 
bằng. 

 

Phối cảnh tổng thể hạng mục dân dụng dự án 
Sân bay Phan Thiết. 

Ông Phạm Văn Nam cho biết, công 
tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang 
được đẩy nhanh thực hiện để đảm bảo 
tiến độ dự án. Tổng diện tích đất thu hồi 
dự án là 542 ha, trong đó khu đất cho 
hạng mục quân sự 150 ha, khu đất dành 

cho hạng mục dân dụng là 144,6 ha và 
 đất dùng diện tích đất dùng chung là 
247,4 ha. Toàn dự án có tổng cộng 56 hộ 
và 06 tổ chức bị thu hồi đất. Tính đến nay, 
tỉnh Bình Thuận đã kiểm kê 56/56 hộ và 
6/6 tổ chức; xét pháp lý 54/56 hộ; thông 
qua Hội đồng bồi thường 39/54 hộ và 5 tổ 
chức. Tỉnh Bình Thuận đã giải phóng 
363,706 ha/542 ha mặt bằng toàn dự án.. 

Hạng mục hàng không dân dụng đã 
được UBND tỉnh Bình Thuận ký kết thỏa 
thuận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư. Đến nay, đơn vị tư vấn thiết kế đã 
thực hiện xong công tác khảo sát địa hình, 
đại chất. Dự kiến trong tháng 8, tỉnh Bình 
Thuận ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu 
tư. Ngay sau đó, nhà đầu tư sẽ phối hợp 
với đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật 
hạng mục công trình trình cấp thẩm quyền 
thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở triển 
khai thi công xây dựng. 

Cũng theo thông tin từ UBND tỉnh 
Bình Thuận thì hạng mục sân bay quân 
sự, Bộ Quốc phòng đã phê duyệt báo cáo 
nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng 
khu sân bay quân sự tại Quyết định số 
801/QĐ-BQP ngày 4/3/2016. Dự kiến 
trong tháng 8/2016, Ban chỉ đạo e920 sẻ 
trình Bộ Quốc phòng phê duyệt kết quả 
lựa chọn nhà đầu tư. 

Ngọc Tuấn // http://baodautu.vn.- 2016 
(ngày 16 tháng 8)

__________________________________ 

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY MAY ĐỨC LINH VỐN 
ĐẦU TƯ 400 TỶ ĐỒNG TẠI BÌNH THUẬN 

hà máy may Đức Linh với quy mô 
sử dụng lên tới 4.000 lao động, 
tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng đã 

được Tổng công ty CP May Nhà Bè khởi 
công xây dựng tại Thị trấn Võ Xu, huyện 
Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 

Nhà máy May Đức Linh được được 
đầu tư xây dựng làm 2 giai đoạn. Giai 
đoạn 1 bắt đầu từ tháng 8/2016 với nguồn 

vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, xây dựng 
trên diện tích gần 3,7 hecta. 

Nhà máy có công suất 3 triệu sản 
phẩm may mặc các loại, sau khi hoàn 
thiện sẽ tạo việc làm cho hơn 2.000 lao 
động, doanh thu hàng năm hơn 250 tỷ 
đồng. 

N 
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Giai đoạn 1 Nhà máy may Đức Linh, Bình 
Thuận có mức đầu tư 200 tỷ đồng, quy mô 
2.000 lao động. 

Chủ đầu tư cho biết sẽ tiến hành xây 
dựng tiếp giai đoạn 2 trong năm 2017 với 
mức đầu tư thêm 200 tỷ đồng, giải quyết 
việc làm mới cho 2.000 lao động. 

Như vây, tổng mức đầu tư cho nhà 
máy này là 400 tỷ đồng, có quy mô sử 
dụng 4.000 lao động và tạo ra doanh thu 
500 tỷ đồng/năm. 

Ông Phạm Phú Cường, Chủ tịch 
HĐQT Tổng công ty CP May Nhà Bè cho 
hay, việc xây dựng nhà máy May Đức 
Linh nằm trong chiến lược nâng cao chuỗi 
giá trị sản phẩm, đảm bảo mối liên kết bền 

vững trong kinh doanh để đủ sức cạnh 
tranh trên thương trường cho Tổng công 
ty. 

Dự án này không thể khởi công 
chậm trễ hơn, bởi thời điểm một loạt Hiệp 
định thương mại tự do có hiệu lực đang 
cận kề, giúp Công ty chớp thời cơ gia 
tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu 

Năm 2015 cũng là năm đánh dấu 
nhiều dự án đầu tư lớn của May Nhà Bè 
được hoàn thành đi vào hoạt động. Điển 
hình là Dự án: Đầu tư xây dựng và đưa 
vào hoạt động nhà máy may Nhà Bè – 
Hậu Giang với quy mô 4000 lao động, 
Thành lập trung tâm đào tạo nguồn nhân 
lực NBC.... 

Cùng với dự án xây dựng Nhà máy 
may Đức Linh, trong năm nay, May Nhà 
Bè sẽ thực hiện tiếp Dự án xây dựng  xí 
nghiệp sản xuất đồ lót của thương hiệu 
thời trang Victoria Secret tại khu vực Phù 
Cát tỉnh Bình Định. 

Thế Hải // http://baodautu.vn.- 2016 
(ngày 5 tháng 8) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THANH LONG  

BỀN VỮNG 

BND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt 
quy hoạch vùng trồng thanh long 
tỉnh đến năm 2020, định hướng 

đến 2025.  

 

Thanh long là một loại cây trồng lợi thế của 
tỉnh Bình Thuận, có vai trò rất quan trọng trong 
nền kinh tế nông nghiệp. 

Theo đó, tỉnh Bình Thuận đã Quy 
hoạch diện tích trồng thanh long đến năm 
2020 đạt 28.000 ha, năng suất đạt 28 
tấn/ha, sản lượng đạt 750 ngàn tấn. Đến 
năm 2025 sẽ mở rộng lên 30.000 ha, 
năng suất bình quân đạt 30 tấn/ha, sản 
lượng đạt trên 843 ngàn tấn. Tuy nhiên từ 
nay đến năm 2020, chủ yếu ổn định diện 
tích, tập trung cải tạo để nâng cao chất 
lượng vườn cây sau đó mới tiếp tục mở 
rộng diện tích và phát triển thanh long trên 
đất lúa, đặc biệt là đất chuyên lúa. Sở NN-
PTNT Bình Thuận, cho biết, theo quy 
hoạch sẽ nâng tỉ lệ diện tích trồng thanh 
long an toàn (VietGAP, GlobalGAP) năm 
2020 đạt trên 50% và đến năm 2025 đạt 
trên 70%. Nâng giá trị xuất khẩu thanh 
long trong kim ngạch xuất khẩu của cả 
nước, đến năm 2020 các doanh nghiệp 

U 
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thanh long của tỉnh xuất khẩu chính ngạch 
đạt 20 - 25 triệu USD và định hướng đến 
năm 2025 đạt 50 - 60 triệu USD. Phấn 
đấu đến năm 2020, nâng giá trị sản xuất 
của ngành hàng thanh long chiếm 35% - 
36% giá trị sản xuất ngành trồng trọt, giá 

trị tăng thêm chiếm 28% - 30% GRDP 
ngành nông nghiệp, đóng góp từ 7% - 8% 
trong cơ cấu GRDP toàn tỉnh. 

Kim Sơ // http://nongnghiep.vn.- 2016 
(ngày 5 tháng 8) 

__________________________________ 

BỘ CÔNG THƯƠNG LÊN TIẾNG VỀ THÔNG TIN THƯƠNG LÁI 
TRUNG QUỐC THAO TÚNG THANH LONG BÌNH THUẬN 

ần đây, trên các phương tiện thông 
tin đại chúng đưa tin “Thương lái 
Trung Quốc thao túng thanh long 

Bình Thuận” và giá thanh long Bình Thuận 
rớt thê thảm. Về vấn đề này, Bộ Công 
Thương vừa có thông cáo báo chí thông 
tin chính thức. 

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, 
về thông tin “Thương lái Trung Quốc thao 
túng thanh long Bình Thuận”, Sở Công 
thương Bình Thuận đã kiểm tra và xác 
nhận sự hiện diện của các tổ chức, cá 
nhân người nước ngoài hoạt động mua 
bán thanh long trên địa bàn tỉnh là có thật. 
Trong đó tập trung nhiều nhất là tại huyện 
Hàm Thuận Nam. 

 

Qua kiểm tra thực tế, Sở Công thương Bình 
Thuận đã phát hiện tại các cơ sở này có sự 
hiện diện của người nước ngoài mang quốc 
tịch Trung Quốc đang hoạt động trong lĩnh vực 
thu mua, đóng gói, xuất khẩu trái thanh long 
với số lượng là 28 người. (Ảnh minh hoạ, 
nguồn: Internet) 

Người nước ngoài qua Việt Nam 
bằng con đường du lịch, tham quan, dưới 
hình thức núp bóng doanh nghiệp trong 
tỉnh, thuê lại nhà xưởng để tổ chức thu 

mua thanh long, một số còn thực hiện việc 
kiểm tra chất lượng trái thanh long để 
doanh nghiệp thu mua, đóng gói xuất 
hàng sang Trung Quốc. 

Trước hiện tượng này, tỉnh Bình 
Thuận đã tổ chức kiểm tra và phát hiện 26 
cơ sở, doanh nghiệp thu mua, đóng gói, 
vận chuyển để xuất khẩu quả thanh long 
trong tỉnh. Qua kiểm tra thực tế đã phát 
hiện tại các cơ sở này có sự hiện diện của 
người nước ngoài mang quốc tịch Trung 
Quốc đang hoạt động trong lĩnh vực thu 
mua, đóng gói, xuất khẩu trái thanh long 
với số lượng là 28 người. 

Đối với các đối tượng tổ chức, cá 
nhân người nước ngoài, qua kiểm tra hộ 
chiếu, thị thực nhập cảnh, mục đích nhập 
cảnh vào Việt Nam, có 7 cơ sở với 11 lao 
động người nước ngoài bị xử phạt vi 
phạm hành chính. Đoàn liên ngành đã 
tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết 
định xử phạt 235 triệu đồng/11 đối tượng 
với hành vi nhập cảnh, hành nghề hoặc có 
hoạt động khác tại Việt Nam nhưng không 
được cơ quan có thẩm quyền cho phép; 
quyết định xử phạt 50 triệu đồng đối với 2 
đối tượng tổ chức, cá nhân người Trung 
Quốc có hành vi kinh doanh trái phép trên 
lãnh thổ Việt Nam, tịch thu 12 tấn Thanh 
long đã đóng gói. 

Bên cạnh đó, Phòng Quản lý xuất 
nhập cảnh – Công an Bình Thuận (PA 72) 
đã áp dụng các biện pháp rút ngắn thời 
gian lưu trú tại Việt Nam đối với các đối 
tượng bị xử phạt vi phạm hành chính lần 
đầu; áp dụng tình tiết tăng nặng và kiến 
nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ 
Công an áp dụng biện pháp cấm nhập 

G 
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cảnh có thời hạn đối với các đối tượng tái 
phạm. 

Đối với chủ doanh nghiệp, cơ sở thu 
mua thanh long là người Việt Nam tại địa 
phương, đoàn kiểm tra đã phát hiện một 
số sai phạm như: Ghi tên biển hiệu không 
đầy đủ theo quy định, ghi nhãn hàng hóa 
không đúng, không đủ nội dung bắt buộc 
đối với sản phẩm trái thanh long (là thực 
phẩm), sử dụng ngôn ngữ nước ngoài sai 
quy định trên bao bì thanh long Bình 
Thuận… 

Tỉnh Bình Thuận đã quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính đối với các cơ 
sở, doanh nghiệp thu mua thanh long 
235,75 triệu đồng/9 đối tượng và bán 
hàng tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 
146 triệu đồng. 

Đại diện Bộ Công Thương khẳng 
định có hiện tượng tổ chức, cá nhân 
người nước ngoài tham gia thu mua thanh 
long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như một 
số báo đã đưa tin nhưng không đến mức 
“thao túng”. Tuy nhiên, sau khi có sự vào 
cuộc của địa phương, đến nay, hoạt động 
thu mua thanh long trên địa bàn đang đi 
vào nề nếp, theo đúng quy định của pháp 
luật. 

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng 
đã chỉ đạo Sở Công thương tỉnh Bình 
Thuận tiếp tục tăng cường quản lý hoạt 
động thu mua nông sản, đồng thời tổ chức 
các hoạt động kết nối, mở rộng thị trường 
tiêu thụ thanh long của tỉnh. 

Giang Phan // http://congluan.vn.- 2016 
(ngày 27 tháng 8)

__________________________________ 

HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO TÔM VIỆT NAM 

gày 15/8, Bộ NN&PTNT phối hợp 
với UBND tỉnh Bình Thuận tổ 
chức hội nghị “Quản lý giống tôm 

nước lợ” với sự tham dự của các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất tôm từ 28 tỉnh, 
thành ven biển cả nước.  

 

Các doanh nghiệp Việt quan tâm vấn đề xây 
dựng thương hiệu cho tôm Việt Nam. Ảnh: 
Vũ Sinh –TTXVN 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập 
trung thảo luận xoay quanh các vấn đề 
về: chất lượng, tiêu chuẩn tôm giống; 
nghiên cứu con giống giúp chủ động 

nguồn giống trong nước; quy trình kiểm 
địch chất lượng giống tôm… 

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ 
tịch Hiệp hội tôm Bình Thuận, thực tế 
cho thấy chất lượng con giống quyết 
định 70% sự thành công của người nuôi 
tôm thịt nên chất lượng con giống rất 
quan trọng đối với nghề nuôi tôm ở Việt 
Nam.  

Tình trạng thu gom tôm giống tràn 
lan của các công ty tôm giống, khiến tôm 
giống ra thị trường không thể kiểm soát 
nguồn gốc, chất lượng đồng thời những 
bất cập trong quản lý thuốc hóa chất, 
thuốc thú y, thủy sản… đã ảnh hưởng 
rất nhiều đến người nuôi.  

Vì vậy, Hiệp hội tôm Bình Thuận 
kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn cần chú trọng đến công tác 
quản lý chất lượng tôm bố mẹ, nhất là 
khâu kiểm định, xét nghiệm bệnh. Đồng 
thời, Bộ Nông nghiệp cần đẩy mạnh 
nghiên cứu sản xuất tôm bố mẹ trong 
nước vì vừa giảm chi phí sản xuất vừa 

N 
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thích hợp với điều kiện, thổ nhưỡng, 
đảm bảo yếu tố lâu dài và bền vững. 

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng 
kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn xem xét đưa con tôm thành 
sản phẩm chủ lực quốc gia, từ đó đề ra 
những chiến lược hành động mang tính 
đột phá, xây dựng phát triển ngành công 
nghiệp tôm.  

Các tỉnh ven biển, đặc biệt các tỉnh 
có sản xuất tôm giống cần có một quy 
trình chung thống nhất, liên kết trong 
việc sản xuất tôm nước lợ để nâng cao 
chất lượng tôm.  

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Nguyễn Xuân Cường cho biết, Việt Nam 
hiện có tiềm năng rất lớn để phát triển 
con tôm.  

Tuy nhiên, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, 
phân tán, chưa phát triển chuỗi liên kết; 
doanh nghiệp ngành tôm phát triển 
nhanh nhưng chưa tập hợp thành tập 
thể vững mạnh, thiếu vùng quy hoạch 
nguyên liệu, thiếu chiến lược phát triển; 
khâu quản lý nhà nước còn nhiều bất 
cập… là những nguyên nhân khiến 
ngành nuôi trồng và sản xuất tôm chưa 
khai thác hết tiềm năng. 

Trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu 
cầu các địa phương, các cơ quan cần 
tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát 
chặt chẽ tất cả các khâu từ quy trình sản 
xuất con giống, nguồn thức ăn đến quản 
lý dịch bệnh…  

Riêng các cơ sở sản xuất tôm, cần 
cải thiện môi trường sản xuất, rà soát lại 
quy trình tổ chức sản xuất, áp dụng 
khoa học công nghệ từng bước nâng 
cao chất lượng con tôm. Về lâu dài, Bộ 
Nông nghiệp sẽ phối hợp với các cơ 
quan liên quan xây dựng quy hoạch, 
chiến dịch phát triển con tôm và ngành 
công nghiệp tôm hướng đế xây dựng 
thương hiệu con tôm Việt Nam. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, trong các mặt hàng nông 
thủy sản, tôm nước lợ là đối tượng nuôi 
trồng thủy sản quan trọng, có tiềm năng 
lợi thế để phát triển. Hằng năm diện tích 
thả nuôi tôm nước lợ của cả nước 
khoảng 680 nghìn ha. 

Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng 
tôm nuôi nước lợ đạt 191 nghìn tấn, 
bằng 28% kế hoạch năm 2016. Sau ảnh 
hưởng của đợt hạn hán và xâm nhập 
mặn, đến nay điều kiện thời tiết đã có 
nhiều chuyển biến thuận lợi cho phát 
triển nuôi tôm. 

Về sản xuất tôm giống, theo Tổng 
cục Thủy sản, tính đến tháng 6 năm 
2016, cả nước có 1.750 cơ sở sản xuất 
giống tôm nước lợ, trong đó có 1.200 cơ 
sở sản xuất giống tôm sú và 510 cơ sở 
sản xuất giống tôm thẻ chân trắng.  

Cả nước đã sản xuất được hơn 55 
tỷ con giống, trong đó tôm thẻ chân 
trắng đạt gần 40 tỷ và tôm sú đạt hơn 15 
tỷ con. Các tỉnh Nam Trung bộ là Khánh 
Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận là khu 
vực sản xuất tôm giống trọng điểm của 
cả nước. Mỗi năm khu vực này đáp ứng 
khoảng 50% số lượng giống tôm nước 
lợ cho nhu cầu thả nuôi của cả nước. 

Hiện nay với nhu cầu tôm giống 
khoảng 130 tỷ con, mỗi năm cả nước 
cần khoảng 230 nghìn con tôm bố mẹ 
sản giống. Với tôm sú bố mẹ thì nguồn 
giống được sản xuất trong nước và khai 
thác từ tự nhiên. Riêng tôm thẻ chân 
trắng thì giống chủ yếu được nhập khẩu 
từ Mỹ, Singapore, Thái Lan và Mexico. 

Việc nghiên cứu tôm thẻ chân trắng 
trong nước đang có nhiều triển vọng khi 
cuối năm 2015, Viện nghiên cứu nuôi 
trồng thủy sản đã nghiên cứu được 4 
đàn tôm có chất lượng tốt làm vật liệu 
cho việc phát triển tôm thẻ chân trắng bố 
mẹ trong nước./.  

Hồng Hiếu // http://bnews.vn.- 2016 
(ngày 15 tháng 8)
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NÂNG TẦM CHẤT LƯỢNG TÔM GIỐNG 

ó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng 
Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường 
tại hội nghị quản lý giống tôm nước 

lợ tổ chức sáng 15/8, tại TP Phan Thiết, 
Bình Thuận. 

 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo tại hội 
nghị 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ 
đạo tại hội nghị Hội nghị có sự tham gia 
đại diện 28 tỉnh, thành ven biển trong cả 
nước và các DN sản xuất tôm giống trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo Tổng cục 
Thủy sản, tính đến hết tháng 6/2016, cả 
nước có 1.750 cơ sở sản xuất giống tôm 
nước lợ, trong đó 1.240 cơ sở sản xuất 
giống tôm sú và 510 cơ sở sản xuất giống 
tôm thẻ chân trắng, sản xuất được 55,4 tỷ 
con giống. Riêng tỉnh Bình Thuận, hiện có 
131 cơ sở sản xuất giống thủy sản với 
683 trại giống. Đa số các trại sản xuất 
giống tôm thẻ chân trắng và tôm sú, tập 
trung chủ yếu tại xã Vĩnh Tân (Tuy 
Phong). Số lượng cơ sở sản xuất tôm 
giống không có sự thay đổi nhiều qua các 
năm nhưng công suất và quy mô trại 
giống được tăng lên hàng năm do các cơ 
sở thường xuyên nâng cấp và mở rộng 
quy mô. Trong đó, có nhiều cơ sở sản 
xuất tôm giống được xây dựng khang 
trang, quy mô sản xuất lớn, được đầu tư 
trang thiết bị hiện đại và đội ngũ kỹ thuật 
lành nghề, sản xuất tôm giống có chất 
lượng, có uy tín, thương hiệu trên thị 
trường. Điển hình như Cty TNHH Đầu tư 
thủy sản Nam Miền Trung, Cty TNHH 
Thông Thuận, Cty TNHH Trường Thịnh, 
Cty TNHH Đại Thịnh, DNTN Trần Hậu 

Điển. Ngoài ra, có 2 Cty có vốn đầu tư 
nước ngoài là Cty CP chăn nuôi CP - Chi 
nhánh Bình Thuận và Cty CP thủy sản 
Việt Úc. 

  

Giới thiệu tôm giống bố mẹ tại cơ sở sản xuất 
tôm giống Việt – Úc, huyện Tuy Phong. Ảnh: 
Nguyễn Thanh  

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, 
ngày nay các cơ sở chú trọng đến công 
nghệ sản xuất tôm giống sạch bệnh, 
kháng bệnh, chất lượng cao, không sử 
dụng kháng sinh mà chủ yếu sử dụng các 
loại men vi sinh. Nhiều DN sản xuất tôm 
giống theo đơn đặt hàng, qua đó đã chủ 
động bố trí sản xuất, nâng cao chất lượng 
tôm giống và đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng trong việc lai tạo, nhân giống 
tôm nước lợ và sản xuất được nguồn tôm 
bố mẹ. Riêng Tập đoàn Việt - Úc, từ tháng 
6/2015 đến nay, đơn vị đã chọn tạo thành 
công giống tôm thẻ chân trắng trong nước 
thế hệ G3, được công nhận giống thủy 
sản mới. Mỗi năm, tập đoàn này sản xuất 
được 5.000 - 10.000 con tôm bố mẹ phục 
vụ cho nhu cầu sản xuất tôm giống. Cùng 
với đó, chúng ta cũng đã khá thành công 
trong việc thực hiện gia hóa tạo tôm sú bố 
mẹ trong điều kiện nhân tạo. Trung tâm 
giống hải sản cấp 1 (Sở NN-PTNT Ninh 
Thuận), cũng đã sản xuất thành công và 
cung cấp cho thị trường trên 10.000 con 
tôm sú bố mẹ, được Bộ NN-PTNT công 
nhận giống thủy sản mới… Tuy nhiên bên 
cạnh những thành tựu đạt được, ngành 
này vẫn còn nhiều bất cập, nhất là khâu 
tôm bố mẹ chủ yếu từ nguồn nhập nội và 
khai thác từ tự nhiên dẫn đến sản xuất 
thiếu tính chủ động, phụ thuộc vào các 

Đ 
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nước xuất khẩu. Ngoài ra, công tác quản 
lý về nguồn gốc tôm giống; hóa chất, chế 
phẩm sinh học xử lý cải tạo môi trường; 
sản xuất và thương mại… cũng bộc lộ 
nhiều hạn chế. Ông Nguyễn Hoàng Anh, 
Chủ tịch Hiệp hội tôm Bình Thuận cho 
rằng: “Việc sử dụng tôm bố mẹ không rõ 
nguồn gốc xuất xứ, thậm chí sử dụng tôm 
bố mẹ lấy từ tôm thịt nuôi dưới ao, đìa lên 
hoặc nhập lậu tôm từ Thái Lan, Trung 
Quốc là nguyên nhân chính làm thất bại, 
gây dịch bệnh gây thiệt hại cho người nuôi 
tôm”. Sau khi nghe các phát biểu tham 
luận, ý kiến phản ánh của các DN tôm 
giống, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường 
nhấn mạnh, nuôi trồng là một thế mạnh 
của nước ta, trong đó con tôm là đối 
tượng có lợi thế nhất. Cả nước đã bước 
đầu hình thành những vùng trọng điểm 
nuôi tôm ở những quy mô, cấp độ khác 
nhau; hình thành được đội ngũ doanh 
nhân ở các khâu như giống, sản xuất, chế 
biến, xuất khẩu… 

Một số DN làm chủ bước đầu về 
công nghệ; đội ngũ DN trưởng thành hơn, 
góp phần đặt nền móng cho tương lai 
phát triển của ngành tôm. Tuy nhiên, 
những vấn đề bất cập chung hiện nay của 
ngành tôm là vẫn dựa trên quy mô nhỏ lẻ, 
chủ yếu khai thác tài nguyên. Trong khi 
đó, yếu tố khoa học công nghệ sản xuất 
chuỗi chưa nhiều. Do vậy, con tôm Việt 
Nam được đánh giá là chưa có thương 
hiệu mạnh. Quản lý nhà nước từ Trung 
ương đến địa phương còn nhiều khâu, nội 
dung chưa đáp ứng yêu cầu; chưa có 
hiệp hội ngành hàng để thống nhất. Về 
phía địa phương, công tác quản lý nhà 

nước từ tổ chức, kiểm soát, phối hợp với 
các chủ thể quản lý, chủ thể sản xuất còn 
hạn chế. Bộ trưởng chỉ đạo, từ nay đến 
cuối năm, các doanh nghiệp sản xuất tôm 
tập trung nâng cao chất lượng, rà soát lại 
quy trình; nâng cao hơn nữa chất lượng 
tôm giống, góp phần hạ giá thành tôm 
giống. Yêu cầu các địa phương tăng 
cường kiểm tra, giám sát từ con giống; có 
biện pháp mạnh về các hành vi gian lận 
thương mại, phá hoại, tiêm chích dung 
môi... Đồng thời, tuyên truyền bằng nhiều 
hình thức trong vấn đề sản xuất sạch. 
Riêng Tổng cục Thủy sản và các cơ quan 
của Bộ cần có chiến lược xây dựng con 
tôm Việt Nam đúng với tầm vóc, tiềm 
năng lợi thế; phải phối hợp xây dựng 
được quy trình chuỗi đối với những đối 
tượng thâm canh, quảng canh… Tập 
trung SX tôm giống chất lượng cao Theo 
Sở NN-PTNT Bình Thuận, địa phương 
này đang có 131 cơ sở SX giống thủy sản 
với hơn 680 trại giống, trong đó phần lớn 
là các trại tôm giống tập trung trên địa bàn 
huyện Tuy Phong. Đến nay đã SX được 
gần 13 tỷ con tôm post, trong đó post thẻ 
chân trắng chiếm 12 tỷ con. Với cơ sở vật 
chất và kỹ thuật hiện có, tỉnh Bình Thuận 
có khả năng SX tôm giống đến hơn 40 tỷ 
post/năm theo hướng đầu tư công nghệ 
chất lượng cao, kháng bệnh, không sử 
dụng kháng sinh nhằm kịp thời đáp ứng 
nhu cầu nuôi tôm trong cả nước.   

Đ.QUYÊN  

Kiều Hằng - Thắng Minh // 
http://nongnghiep.vn.- 2016  

(ngày 16 tháng 8) 

__________________________________ 

5 KIẾN NGHỊ CỦA HIỆP HỘI TÔM BÌNH THUẬN NHẰM NÂNG 
CAO CHẤT LƯỢNG TÔM GIỐNG 

gày 15.8, tại Hội nghị quản lý tôm 
giống nước lợ do Bộ NNPTNT 
phối hợp với UBND tỉnh Bình 

Thuận tổ chức, ông Nguyễn Hoàng Anh 
– Chủ tịch Hiệp hội tôm Bình Thuận đã 
đại diện cho Hiệp hội nêu lên 5 kiến nghị 
nhằm nâng cao chất lượng tôm giống, 

góp phần phát triển ngành tôm bền 
vững. 

Ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết, 
với điều kiện thiên nhiên ưu đãi về khí 
hậu, thời tiết, đất đai, giao thông thuận 
tiện, nước biển trong sạch, không có 

N 
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sông suối đổ ra… Thiên nhiên ban tặng 
cho Bình Thuận về tiềm năng phát triển 
nghề sản xuất tôm giống. Đặc biệt là 
huyện Tuy Phong,  (Bình Thuận), là một 
vị trí rất thuận lợi cho nghề sản xuất tôm 
giống phát triển. Bên cạnh thiên nhiên 
ưu đãi, Bình Thuận còn có 1 đội ngũ 
doanh nghiệp nhiều năm kinh nghiệm, 
tâm huyết với nghề. 

Trước đây, từ những cơ sở sản 
xuất nhỏ lẻ, đến nay Bình Thuận đã hình 
thành một khu sản xuất tôm giống tập 
trung nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, 
năng lực sản xuất lớn, chất lượng tốt 
nhất. Theo thống kê của UBND tỉnh Bình 
Thuận, hiện trên địa bản tỉnh có 131 cơ 
sở sản xuất giống thủy sản với 683 trại 
giống, đa số tập trung ở Vĩnh Tân (Tuy 
Phong). Năng lực của các doanh nghiệp 
có thể sản xuất 40 tỷ pos/năm, tuy nhiên 
do phụ thuộc vào thị trường nên năm 
2015 sản xuất hơn 21 tỷ con post, 6 
tháng đầu năm 2016 sản xuất 12,6 tỷ 
con Post. 

Để ngành tôm phát triển bền vững, 
Hiệp hội tôm Bình Thuận nêu ra 5 vẫn 
đề khó khăn bất cập trong sản xuất kinh 
doanh tôm giống, từ đó kiến nghị lên các 
cơ quan chức năng nhằm tìm ra những 
tiếng nói chung, những biện pháp hợp lý 
tháo gỡ những khó khăn, bất cập như: 

Thứ nhất, về Công tác quản lý: 

Bộ NNPTNT cần chỉ đạo quyết liệt 
đồng bộ các tình ven biển trong công tác 
quản lý nhà nước về nuôi tôm, đặc biệt 
các tỉnh có sản xuất tôm giống. 

Tỉnh nào để xảy ra sai phạm, phải 
có hình thức xử lý, kỷ luật thích đáng 
những cá nhân của tỉnh đó. Muốn chất 
lượng Tôm giống tốt thì tỉnh nào cũng 
phải quản lý tốt chứ một vài tỉnh quản lý 
tốt là chưa đủ; Thành lập cung cấp số 
điện thoại đường dây nóng để người 
dân phản ánh về chất lượng tôm giống 
cũng nhưng công tác quản lý về chất 
lượng tôm giống. 

Nhà nước cần tăng cường nhân 
lực, hỗ trợ kinh phí quản lý, cho các tỉnh 
nuôi tôm giống nhiều trọng điểm như 
Bình Thuận, Ninh Thuận. 

Về kiểm tra chất lượng và kiểm 
dịch tôm bố mẹ nhập khẩu. Khi nhập 
khẩu tôm bố mẹ đã phải lấy mẫu kiểm 
dịch, khi về đến trại lại kiểm tra chất 
lượng, gây phiền hà. Kiến nghị nên  kết 
hợp thực hiện, đồng thời lấy mẫu xét 
nghiệm, kiểm tra số lượng, chất lượng 
ngay tại cửa khẩu sân bay và báo cáo 
kết quả cho chi cục địa phương để quản 
lý. 

  

Các đại biểu tham dự hội nghị 

 Về thực hiện giám sát xây dựng 
cơ sở an toàn dịch bệnh trại giống theo 
quy định tại Thông tư 26 và kiểm dịch 
theo thông tư 14 sắp có hiệu lực, quy 
định tần suất lấy mẫu 1 tháng và 2 tháng 
1 lần là quá dày và tỷ lệ lấy mẫu lưu 
hành quá lớn, chi phí theo đó rất lớn 
300-400 triệu/năm. Với cơ sở nhỏ thì 
không thể thực hiện được, vì vậy đề 
nghị phân chia theo quy mô và giảm tỷ 
lệ lấy mẫu, tầng suất lấy mẫu để cơ sở 
nhỏ cũng thực hiện được. 

Thứ 2, về quản lý tôm bố, mẹ: 

Đối với tôm bố, mẹ nhập khẩu: 
 Hiện nay, công tác quản lý tôm bố mẹ 
nhập khẩu đã xây dựng và thực hiện 
được quy trình quản lý rất rõ ràng và 
kiểm soát rất chặt chẽ. Tuy nhiên Bộ 
cũng cần tìm kiếm thêm những công ty 
sản xuất tôm bố mẹ có chất lượng kiểm 
tra và cấp phép cho bán tôm bố mẹ vào 
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Việt Nam. Để tránh thiếu hụt tôm bố mẹ 
lúc cao điểm mùa vụ. 

Đối với tôm bố mẹ sản xuất trong 
nước: Việc nhận chuyển giao công nghệ 
hoặc nghiên cứu tạo đàn tôm bố mẹ tại 
Việt Nam chỉ nên được tiến hành tại các 
viện, trường với sự trang bị đầy đủ điều 
kiện nghiên cứu và chịu sự kiểm soát 
của Bộ. Kết quả nghiên cứu chỉ được 
phổ biến rộng rãi khi đã được kiểm định 
chất lượng. 

Nói cách khác, không được cung 
cấp tôm bố mẹ cho thị trường khi chưa 
được kiểm định chắc chắn đã tạo được 
đàn tôm bố mẹ ổn định, lâu dài. 

 

Ông Nguyễn Hoàng Anh phát biểu tại Hội 
Nghị 

Những đơn vị được sản xuất tôm 
bố mẹ trong nước Bộ cần phải kiểm tra 
đánh giá về chất lượng của đàn tôm bố 
mẹ sản xuất trong nước, nếu không 
kiểm soát được đàn tôm bố mẹ này thì 
nguy cơ dịch bệnh triền miên là không 
thể tránh khỏi. Phải có quy định quản lý, 
kiểm định, kiểm tra chất lượng xét 
nghiệm bệnh, quy trình giám sát cụ thể, 
khi sản xuất giống phải đóng gói bao bì 
ghi rõ là giống sản xuất do nguồn tôm bố 
mẹ sản xuất trong nước. Tránh tình 
trạng người nuôi khi mua tôm giống 
không biết đâu là tôm giống được sản 
xuất từ tôm bố mẹ trong nước, đâu là 
tôm giống được sản xuất từ tôm bố mẹ 
nhập khẩu. Đây cũng là “kẽ hở” để 
những đơn vị làm ăn “chộp giật” lợi dụng 
trà trộn tôm giống kém chất lượng bán 

cho người nuôi.  Do đó, cần có quy định 
quản lý, kiểm định, kiểm tra chất lượng, 
dịch bệnh, thông tin công bố chất lượng 
nhãn mác tôm bố mẹ sản xuất trong 
nước giúp người nuôi phân biệt và lựa 
chọn. Mặt khác, chất lượng tôm giống 
được sản xuất từ tôm bố mẹ sản xuất 
trong nước. vẫn chưa được kiểm định 
chất lượng nên cần phải làm rõ vấn đề 
này. 

Đối với tôm bố mẹ không có nguồn 
gốc xuất xứ: Tình trạng sử dụng tôm bố 
mẹ không có nguồn gốc xuất xứ, thậm 
chí sử dụng tôm bố mẹ lấy từ tôm thịt 
nuôi dưới ao, đìa lên hoặc nhập lậu từ 
Trung Quốc. Đây là nguyên nhân chính 
làm thất bại, dịch bệnh, bệnh đốm trắng, 
và các bệnh vi rút khác gây thiệt hại lớn 
cho bà con. 

Do đó, Hiệp Hội tôm Bình Thuận 
kiến nghị Bộ Nông Nghiệp và phát triển 
nông thôn cần nghiên cứu để có chế tài 
mạnh hơn nhằm xử lý dứt điểm tình 
trạng này. 

 Thứ 3, về  Quản lý hóa chất, chế 
phẩm sinh học xử lý cải tạo môi 
trường: 

Hiện nay có rất nhiều sản phẩm 
kém chất lượng được bán dạo, ghi công 
dụng phòng trị được nhiều loại bệnh 
nhưng thực tế không có tác dụng, làm 
cho người nuôi bị thiệt hại. Mức độ thiệt 
hại ngày càng trầm trọng làm suy giảm 
ngành tôm trong những năm gần đây. 
Mỗi khi bị thiệt hại người ta đỗ lỗi cho 
chất lượng tôm giống. 

Kiến nghị Bộ NNPTNT có biện 
pháp thu tổng thể tất cả các loại thuộc, 
hóa chất, men vi sinh… phục vụ trong 
thủy sản đang lưu hành kinh doanh trên 
cả nước. Để đánh giá chất lượng từng 
nhóm sản phẩm, từ đó đưa ra khuyến 
cáo rộng rãi để người nuôi tôm biết lựa 
chon sử dụng. Đồng thời có biện pháp 
xử lý và công khai các loại sản phẩm 
kém chất lượng, đưa ra khỏi danh mục 
được phép lưu hành kinh doanh. 
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Thứ 4, về quản lý sản xuất và 
thương mại 

Trước thực trạng tôm giống của cơ 
sở sản xuất này nhưng khi xuất bán lại 
đóng gói bao bì, nhãn mác của công ty 
khác đang diễn ra tràn lan không kiểm 
soát nổi như đã nêu ở trên, Hiệp hội tôm 
Bình Thuận kiến nghị Bộ Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn cần có quy định 
quản lý rõ ràng hơn như:  Mỗi một trại 
sản xuất tôm giống phải đăng ký thủ tục 
giấy tờ đầy đủ với cơ quan quản lý nhà 
nước; các cơ sở, doanh nghiệp chỉ 
được đăng ký một thương hiệu tôm 
giống, kể cả trại sản xuất đó là thuê 
ngắn hạn; trong qua trình sản xuất phải 
chứng minh được nguồn gốc tôm bố mẹ 
hoặc nguồn gốc naup mua tại cơ sở sản 
xuất naup nào; khi xuất bán bắt buộc 
phải đóng bao bì, thùng, nhãn mác đúng 
với đăng ký ban đầu với cơ quan quản 
lý nhà nước… 

  

Toàn cảnh hội nghị 

Đối với nhiều lĩnh vực sản xuất 
khác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đều đang thực hiện quản lý 
theo chuỗi rất thành công. Do đó, Hiệp 
hội tôm Bình Thuận cũng kiến nghị, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
cần tiếp tục nghiên cứu và ban hành quy 
trình quản lý tôm theo chuỗi. Từ đó có 
thể giúp người nuôi dễ dàng truy xuất 
được nguồn gốc tôm giống. Khi mua, có 
nguồn gốc tôm bố mẹ ở đâu, tôm bố mẹ 
nhập khẩu hay tôm bố mẹ sản xuất 
trong nước cũng như truy xuất được 
công ty nào sản xuất, sản xuất từ nguồn 

gốc tôm bố mẹ nhập khẩu của công ty 
nào … có như vậy mới tìm ra được 
nguyên nhân thất bại để có giải pháp 
khắc phục. Hiện nay, người nuôi gặp 
phải tôm chậm lớn hoặc không lớn dẫn 
tới thua lỗ nhưng vẫn không biết nguyên 
nhân từ đâu và không có đơn vị nào 
chịu trách nhiệm. 

Thứ 5, về quản lý giống khi nhập 
tỉnh: Hiện nay chúng ta có hai cách 
mua bán tôm giống: 

- Một là nguồn giống có đặt kế 
hoạch trước khi thả cho người nuôi 
(người nuôi chuẩn bị sẵn ao, đìa, doanh 
nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ thủ tục, hồ 
sơ liên quan trước khi vận chuyển tôm 
giống đến là thả ngay tôm xuống ao 
hoặc dèo tại ao) 

- Hai là nguồn giống không có kế 
hoạch trước mà mang ra chợ bán, chờ 
người nuôi tới lựa chọn. 

Tại khu vực các tỉnh phía Nam, 
hiện nay có 3 chợ bán tôm thẻ chân 
trắng và tôm sú tại Bạc Liêu, Cà mau, 
Kiên Giang. Đối với tôm giống có kế 
hoạch trước khi thả cho người nuôi, tỉ lệ 
sống cao hơn, ít nguy cơ lây lan dịch 
bệnh hơn. Tôm không có kế hoạch, ở 
ngoài chợ sẽ dễ lây lan dịch bệnh, thời 
gian chờ đợi ở chợ làm cho tôm suy 
yếu, tỉ lệ sống cũng giảm Vì đặc thù của 
tôm giống là bảo quản ở nhiệt độ từ 18 
đến 24 độ C. 

 Do đó, Hiệp hội tôm Bình Thuận 
kiến nghị Bộ NNPTNT cần có Quy định 
cho các địa phương phải chỉ đạo người 
nuôi có kế hoạch mua bán trước mới 
được phép thả thẳng cho người nuôi. 
Đối với giống chưa có kế hoặc trước 
mang đi bán ở chợ, buộc phải dèo để 
đảm bảo giống được tốt hơn. 

Tại Hội nghị Quản lý chất lượng 
tôm giống nước lợ, ông Nguyễn Xuân 
Cường – Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã tiếp 
thu các kiến nghị của doanh nghiệp, 
hiệp hồi, các địa phương và chỉ đạo các 
đơn vị có liên quan rà soát lại các kiến 
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nghị để sớm tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp. “Những vẫn đề nào giải 
quyết được phải giải quyết ngay, cái gì 
chưa giải quyết được sẽ tiếp tục nghiên 
cứu và sớm có trả lợi cho các doanh 

nghiệp, hiệp hội, và 28 tỉnh ven biển”, 
ông Cường nói. 

Nguyễn Hoàng Anh // 
http://danviet.vn.- 2016  

(ngày 16 tháng 8)
__________________________________ 

CÓ MỘT “GÃ KHÙNG” XÂY KÈ BIỂN, NUÔI CÁ MÚ ĐỎ 
TRÊN ĐẢO PHÚ QUÝ  

hưa đến nửa ngày đặt chân lên 
đảo Phú Quý (Bình Thuận), trong 
câu chuyện dưa lê về đời sống, 

kinh tế biển đảo của người dân đã xuất 
hiện những câu chuyện khiến người nghe 
giựt mình về những “gã khùng” tự bỏ tiền 
túi ra xây kè chắn sóng biển, nuôi cá mú 
giàu chóng mặt ở xứ này. 

Thành - một cư dân sống 52 năm 
trên đảo tặc lưỡi: "Ban đầu nghe tin mấy 
cha bỏ tiền ra xây kè biển chắn sóng để 
nuôi cá mú, ai cũng cho là… khùng. 
Nhưng đến nay nhiều người phải học 
cách “khùng” để thay đổi cuộc sống trở 
thành tỷ phú trên đảo".  

Bí thư huyện đảo Phú Quý - ông 
Trần Tới tâm tình với tôi rằng những ngư 
dân trở thành gương điển hình, cánh chim 
đầu đàn phát triển kinh tế biển bằng nghề 
nuôi cá mú ở đảo ai ai cũng biết “gã 
khùng” tỷ phú.  

Dương Phùng Linh. Sinh năm 1969, 
quê xã Ngũ Phụng, học đến lớp 8 thì bỏ 
học theo cha đi biển. Nhưng nghề biển 
cũng bấp bênh, anh xin nghỉ để kiếm nghề 
trên bờ hầu mong thay đổi cuộc sống. 
Tuổi thanh niên của Linh cũng đã thấy 
“khùng” lắm rồi khi anh bỏ nghề kế toán, 
vào Phan Thiết học nghề đá mài, đúc 
chậu trồng cây kiểng…  

Những chuyến tàu ra vô từ đảo vào 
Phan Thiết đã bật trong Linh một ý tưởng 
về kinh doanh vật liệu xây dựng, vì tất cả 
đều phải mua từ bờ chuyển xuống tàu ra 
đảo để xây nhà, làm công trình. Và đây là 
nghề mang lại cho anh số vốn ban đầu 

kha khá và bắt đầu tự tin trong công việc 
kinh doanh, nắm bắt thị trường sau này. 

 

“Gã khùng” Dương Phùng Linh xây kè chắn 
sóng biển để nuôi cá mú đỏ ở đảo Phú Qúy.  

Năm 2000, thị trường du lịch, ẩm 
thực hải sản rất chuộng nên cá mú đỏ lên 
ngôi... vua, có giá bán rất cao khoảng vài 
trăm nghìn một ký. Loại cá quý hiếm này 
chỉ có nhiều ở vùng biển Phú Quý, Côn 
Đảo và Hoàng Sa. Nhưng nếu chỉ câu thả 
hoặc đánh bắt ngoài biển khơi, thì cũng 
chỉ được vài con mỗi ngày, không thể 
mang lại kinh tế.  

Nghĩ vậy, nên nên Linh nổi cơn 
“khùng” tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, quyết 
định đầu tư nuôi cá mú đỏ trong lồng bè 
trên biển ngay tại xã Long Hải.  

Trước tiên, anh bỏ tiền túi đầu tư xây 
kè chắn sóng biển dài khoảng 200m, 
nhiều người nói “dã tràng se cát” và cho 
rằng Linh đã “khùng nặng”. Đến khi anh 
thả 2.000 con giống nuôi, lại có người cho 
rằng “khùng đặc biệt... nghiêm trọng”.  

Vậy mà đến khi thu hoạch trên 200 
triệu đầu tiên, nhiều người nhao nhao đến 

C 
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hỏi thăm, xin chỉ cách nuôi cá mú đỏ của 
người... khùng.  

Sóng biển cao 4-5m trong cơn bão 
Chanchu 2005 đập rất dữ dội vào kè chắn 
sóng của Linh như một cuộc thực nghiệm 
về kỹ thuật xây kè chắn sóng của “kỹ sư 
lớp 8”. Khi đó, kè của Linh "khùng" vẫn 
đứng vững chãi, hiên ngang không hề hấn 
gì, lồng bè nuôi cá được bảo vệ an toàn.  

Từ cách làm kinh tế biển đầy sáng 
tạo và đột phá của Linh “khùng” đến nay, 
trên đảo Phú Quý có khoảng 10 hộ dân 
học theo Linh, xây kè chắn sóng biển, 
nuôi cá mú đỏ, nuôi ốc bằng lồng bè trên 
biển với tổng chiều dài gần 8.000m.  

Lợi nhuận thu được, anh đầu tư 
thêm gần 900m kè biển và kinh doanh 
nhà hàng, du lịch với những thứ đặc sản 
hấp dẫn và ngon nhất tại đảo như: Cá mú 
đò, cua huỳnh đế, cá mập, các loại ốc… 
Nhà hàng Long Vĩ của ông chủ Linh 
“khùng” ngày nay là một trong những địa 

điểm nổi tiếng đối với du khách đến Phú 
Quý.  

 

Phú Quý nằm cách TP Phan Thiết khoảng 56 
hải lý về phía Đông Nam, diện tích hơn 16 km2, trên 
25.000 dân và 22km bờ biển bao bọc cùng một số 
đảo lớn nhỏ xung quanh.  

Đã qua rồi cái thời dân trên đảo chỉ dám xài 
điện bình ắc qui, không tìm đâu ra bóng dáng một 
chiếc xe gắn máy, số người có xe đạp cũng chỉ đếm 
trên đầu ngón tay, còn học sinh muốn học cấp 3 phải 
xuống tàu vào Phan Thiết để học. Do đó, rất nhiều 
người mù chữ, học sinh bỏ học đi làm biển, còn cán 
bộ, giáo viên phải tăng cường từ trong bờ ra.  

Một Phú Quý ngày trước chỉ duy nhất bám biển, 
trời cho ăn thì sống, trời nổi giông bão thì treo lưới bỏ 
vào bờ đi mót lúa. Cuộc hồi sinh và thay da đổi thịt 
của đảo chậm chạp rất nhiều so với những nơi khác. 
Nhưng với người dân đảo, mốc lịch sử đó có thể tính 
từ khi có nhà máy nhiệt điện thắp sáng đời sống ngư 
dân, sản xuất, xây dựng, đầu tư hạ tầng giao thông, 
đóng mới tàu đánh bắt xa bờ mở rộng ngư trường, 
kinh doanh buôn bán… cũng bắt đầu phất lên từ đó. 

 

Nam Yên // http://cand.com.vn.- 2016 
(ngày 18 tháng 8) 

__________________________________ 

ĐỒNG Ý BÁN ‘KHU ĐẤT VÀNG’ VEN BIỂN PHAN THIẾT 

gày 22-8, tin từ UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết ông Nguyễn Ngọc 
Hai, Chủ tịch UBND tỉnh, đã có văn 

bản gửi Sở Tài chính và Trường Chính trị 
tỉnh liên quan đến diện tích nhà, đất của 
Trường Chính trị tọa lạc tại 207 Lê Lợi, TP 
Phan Thiết. 

 

Trường Chính trị Bình Thuận trên đường Lê 
Lợi, Phan Thiết. 

Theo đó, giao cho Sở Tài chính 
hướng dẫn Trường Chính trị lập hồ sơ 
thanh lý hội trường A (sức chứa khoảng 

500 chỗ) của đơn vị mình cho khách sạn 
Đồi Dương liền kề để mở rộng diện tích. 

Đối với phần nhà, đất còn lại, chủ 
tịch tỉnh đồng ý chủ trương bán đấu giá cả 
nhà và đất. Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận cũng lưu ý không được thanh lý 
nhà trước rồi bán đất sau. 

Toàn bộ diện tích đất của Trường 
Chính trị Bình Thuận rộng hơn 2 ha, một 
số cơ sở vật chất đã xuống cấp nằm trên 
trục đường Lê Lợi sát Công viên biển Đồi 
Dương và liền kề với các khách sạn Đồi 
Dương, Bình Minh. 

Đây được xem là “khu đất vàng” 
thích hợp cho việc mở resort, khách sạn, 
nhà hàng cao cấp. Được biết UBND tỉnh 
Bình Thuận đã bố trí diện tích đất khác 
cho Trường Chính trị Bình Thuận. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 22 tháng 8) 

N 
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KIỂM TRA KHẮC PHỤC SỰ CỐ VỠ HỒ CHỨA Ở BÌNH THUẬN 

rong hai ngày 18 và 19/8, Bộ 
TN&MT sẽ cử đoàn công tác đến 
làm việc với UBND tỉnh Bình 

Thuận và kiểm tra tình hình khắc phục 
vi phạm của Công ty TNHHH Thương 
mại Tân Quang Cường. 

 
Cơ quan chức năng khắc phục hiện trường sự cố vỡ 
bờ hồ chứa nước đãi titan. Ảnh: Báo SGGP 

Như báo chí đã đưa tin, rạng 
sáng 16/6, bờ bao hồ chứa chất thải 
khai thác titan, rộng khoảng 3.000 m2 
của Công ty Tân Quang Cường ở xã 
Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận bị vỡ, khiến hàng trăm 
mét khối nước và cát tràn ra đường, 
tràn vào các khu du lịch, một số nhà 
dân lân cận và đổ ra bãi biển Thuận 
Quý. 

Ngay sau khi nhận được thông 
tin, chiều tối 16/6, Bộ trưởng Bộ 
TN&MT Trần Hồng Hà đã yêu cầu 
Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt 
Nam chủ trì phối hợp với Tổng cục Môi 
trường vào ngay hiện trường, phối hợp 
với UBND tỉnh Bình Thuận và Sở 
TN&MT địa phương để truy tìm nguyên 
nhân, cũng như bàn giải pháp khắc 
phục hậu quả sự cố chất thải tràn ra 
môi trường. 

Trong hai ngày 17 và 18/6, đoàn 
kiểm tra của Tổng cục Địa chất và 
Khoáng sản Việt Nam cùng lãnh đạo 
Sở TN&MT, Sở Công Thương tỉnh 
Bình Thuận đã kiểm tra tại thực địa và 
phát hiện một số sai phạm của doanh 

nghiệp như: Không lập kế hoạch 
phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 
trường theo quy định; gây sự cố môi 
trường; không thực hiện chương trình 
quan trắc, giám sát môi trường theo 
quy định; thực hiện không đầy đủ một 
trong các nội dung báo cáo đánh giá 
tác động môi trường đã được phê 
duyệt... 

Trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra đã 
yêu cầu Công ty Tân Quang Cường 
tạm dừng toàn bộ hoạt động khai thác 
tại mỏ để xử lý dứt điểm sự cố, bảo 
đảm an toàn, đáp ứng các yêu cầu về 
môi trường và khắc phục xong các tồn 
tại thiếu sót nêu trên. 

Tiếp đó, chiều 21/6, Thứ trưởng 
Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc đã ký 
văn bản đình chỉ hoạt động khai thác 
quặng titan-zircon tại khu vực Nam 
Suối Nhum. 

Căn cứ biên bản vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực khoáng sản và 
bảo vệ môi trường của Công ty Tân 
Quang Cường, Bộ TN&MT đề nghị 
UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo việc 
ban hành các quyết định xử phạt theo 
thẩm quyền, đồng thời áp dụng hình 
thức phạt bổ sung “đình chỉ hoạt động 
khai thác”. 

Ngày 8/7, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã ký 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
đối với các sai phạm của Công ty Tân 
Quang Cường số tiền 1,1 tỷ đồng. 

Ngoài mức phạt nêu trên, công ty 
này còn bị đình chỉ hoạt động khai thác 
khoáng sản titan tại mỏ Nam Suối 
Nhum; khắc phục hậu quả; phải lắp đặt 
công trình xử lý môi trường đạt tiêu 
chuẩn kỹ thuật theo quy định. 

// http://baochinhphu.vn.- 2016 
(ngày 18 tháng 8) 

T 
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LỄ HỘI KATÊ 2016 ĐƯỢC TỔ CHỨC VỚI NHIỀU  

HOẠT ĐỘNG ĐẶC SẮC

ễ hội Katê năm 2016 của đồng bào 
Chăm (Bình Thuận) sẽ diễn ra từ 
ngày 29/9 - 30/9/2016, tại di tích 

Tháp Chăm Pô Sah Inư Phan Thiết (khu 
phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết) 
với nhiều hoạt động đặc sắc. 

 

Lễ hội Katê, Bình Thuận. Ảnh: baodulich 

Với ý nghĩa giới thiệu và phát huy 
vốn quý văn hóa, nghệ thuật truyền thống 
dân tộc Chăm, tạo thêm sự kiện phục vụ 
du lịch, Lễ hội Katê 2016 có nhiều phần lễ 
và phần hội phong phú và hấp dẫn. 
Chương trình tổ chức nghi thức lễ Katê sẽ 
do các chức sắc tôn giáo người Chăm 
huyện Hàm Thuận Bắc trực tiếp điều hành 
theo đúng phong tục, tập quán truyền 
thống. 

Mở đầu lễ hội Katê là lễ cúng Cầu an 
tại tháp chính do các chức sắc tôn giáo 
Bàni và Bàlamôn thực hiện. Lễ chính diễn 
ra vào sáng ngày 30/9 gồm: nghi lễ chào 
mừng Lễ hội Katê 2016, sau đó là nghi 
thức truyền thống như lễ phục, kiệu rước, 
nghinh, thỉnh và rước trang phục Nữ thần 
Pô Sah Inư từ sân lễ lên Tháp chính. 

Tiếp theo, là các nghi lễ mở cửa 
tháp, lễ tắm bệ thờ Linga - Yoni, lễ mặc 
trang phục và cúng mừng Katê trước tháp 
chính. Xen kẽ các nghi thức lễ là một 

chuỗi chương trình hội độc đáo và mang 
đậm bản sắc văn hóa truyền thống. 

Xen kẽ các nghi thức lễ là một chuỗi 
các chương trình độc đáo và mang đậm 
bản sắc văn hóa truyền thống. Các nghệ 
nhân Chăm thuộc các huyện Tánh Linh, 
Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận 
Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong sẽ tranh tài tại 
cuộc thi trưng bày và trang trí lễ vật (trên 
Thônla) và Cổ bồng để dâng cúng Nữ 
thần. 

Vào buổi tối, tại sân khấu chính sẽ 
có chương trình giao lưu văn nghệ với các 
tiết mục ca, múa, biểu diễn nhạc cụ truyền 
thống và giới thiệu trang phục dân tộc 
Chăm do Đoàn Nghệ thuật dân gian 
Chăm Bắc Bình, Đội Văn nghệ dân gian 
Chăm Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong biểu 
diễn. 

Trong suốt lễ hội còn liên tục diễn ra 
các hoạt động như: giao lưu văn nghệ, 
giới thiệu ẩm thực, biểu diễn nghề dệt, 
làm gốm truyền thống, tổ chức các trò 
chơi dân gian, thi đội nước vượt chướng 
ngại vật, bịt mắt đập niêu, thổi kèn 
Saranai, đánh trống Paranưng, múa 
truyền thống Chăm... 

Bên cạnh tìm hiểu và trải nghiệm 
cùng Lễ hội Katê, tham quan di tích Tháp 
Pô Sah Inư Phan Thiết, du khách còn tự 
mình khám phá nghệ thuật kiến trúc Chăm 
của cụm Tháp, tìm hiểu truyền thuyết về 
địa danh Lầu Ông Hoàng, nghe kể chuyện 
mối tình thơ Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm; 
hay lựa chọn và mua sắm những món quà 
thủ công mỹ nghệ dân gian Chăm độc 
đáo, tranh cát, xem biểu diễn nghệ thuật 
Chăm, triển lãm ảnh nghệ thuật về thành 
phố Phan Thiết. 

LA // http://cinet.vn.- 2016 
(ngày 30 tháng 8) 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

L 
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HÉ MỞ NHỮNG CÂU CHUYỆN LY KỲ VỀ BÁU VẬT CỦA VUA 
CHĂM PA 

 ai biết rằng, những cổ vật quý giá 
của hoàng tộc Chăm như vương 
miện, hoàng bào, thư tịch cổ, sắc 

phong, bút tích... của các triều vua 
Nguyễn ban tặng cho Vua Pô Klông Mơ 
H'Nai có niên đại từ thế kỷ 17 vẫn được 
các gia tộc của dòng họ này lưu giữ. 

Khám phá bảo vật cung đình 

Chúng tôi đã nghe danh các báu vật 
được ví quý hơn vàng ròng của vua Chăm 
từ lâu, song mãi đến gần đây chúng tôi 
mới có dịp tận mắt chứng kiến hàng trăm 
bảo vật của các triều đại vua Chăm. Các 
bảo vật này vẫn còn gần như vẹn nguyên 
và đang được vợ chồng ông Lư Thái 
Thuổi (ngụ tại thôn Tịnh Mỹ, thị trấn 
Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 
Thuận), hậu duệ của vua Chăm, Pô Klông 
Mơ H'Nai, gìn giữ. Có thể nói, đây là kho 
báu vô cùng quý hiếm của một dòng dõi 
quyền uy ngày nào và đến nay, nó được 
coi là vô giá. 

 

Ông Lư Thái Thuổi bên “kho báu mở” của gia 
tộc 

Tìm đến thôn Tịnh Mỹ hỏi gia tộc của 
vua Chăm Pô K’lông Mơ H'Nai thì hầu 
như ai cũng biết gia đình ông Lư Thái 

Thuổi (73 tuổi), có bốn thế hệ đang sinh 
sống cùng nhau. Những di vật hoàng tộc 
Chăm đang được gia đình ông Lư Thái 
Thuổi cất giữ và người dân địa phương 
quen gọi là "kho báu mở". 

Ngày chúng tôi đến không phải ngày 
"kiêng" của hoàng tộc Chăm nên ông Lư 
Thái Thuổi cùng vợ là Nguyễn Thị Đào đã 
đồng ý cho chúng tôi lên chiêm ngưỡng 
những di vật của hoàng tộc Chăm đang 
được lưu giữ ở lầu 2 của căn nhà. 

Trước lúc "mục sở thị" các di vật của 
hoàng tộc Chăm, ông Thuổi giải thích: 
"Người Chăm theo chế độ mẫu hệ, nên tài 
sản của cha mẹ phải để lại cho con gái út 
thừa kế. Người thừa kế lúc đó là cụ 
Nguyễn Thị Thềm, vào năm 1995 trong 
cơn bạo bệnh cụ đã mất, do không có con 
cái nối dõi nên vợ tôi là cháu gái đã được 
kế tục kho báu. Còn tôi là rể cũng phải có 
nhiệm vụ bảo ban con cháu cùng nhau 
chung sức bảo vệ, giữ gìn những di vật 
của hoàng tộc để lại". 

Chủ nhân đích thực của kho báu là 
vua Pô Klông Mơ H'Nai đang được thờ 
phụng tại ngôi đền mang tên vị vua này, 
nằm cách thôn Tịnh Mỹ khoảng 10km, 
thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình 
(tỉnh Bình Thuận). Theo sử sách của 
người Chăm ghi lại, vua Pô Klông Mơ 
H'Nai tên thật là Pômưhata, lên ngôi vào 
năm 1622. 

Ông có hai người vợ là hoàng hậu 
Po Bia Sơm và thứ phi Nguyễn Thị 
Thương là con gái của chúa Nguyễn. Vua 
Pô Klông Mơ H'Nai là một vị vua được 
người Chăm tôn kính, yêu mến vì ông đã 
có nhiều đóng góp trong việc xây dựng 
kênh mương thủy lợi thúc đẩy canh tác, 
chăn nuôi, trồng trọt góp phần mang lại 
đời sống ấm no, hạnh phúc. Đến năm 
1627, ông nhường ngôi cho con rể là Pô 
KLong Gahul. 

Từ ngày vua Pô Klông Mơ H'Nai mất 
đi, các con cháu trong dòng tộc không chỉ 

Ít 
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cùng nhau gìn giữ các di vật do ông để lại, 
mà cộng đồng người Chăm còn chung 
sức xây đền thờ phụng vua trên một ngọn 
đồi cao. Đền có bốn gian, trên đỉnh gắn 
bốn con rắn thần makara để bảo vệ. 

 

Hình mẫu tượng Vua Pô Klong Mo H’Nai và 
vương miện lúc vua thiết triều 

Điểm ấn tượng nhất ở ngôi đền là nó 
được tạo tác từ một khối đá xanh lớn với 
nhiều hoa văn đặc sắc, cầu kỳ mang tư 
thế thiết triều. Ông Lư Thái Thuổi cho biết 
thêm: "Tượng vua Pô Klông Mơ H'Nai 
được tạc dựa theo trí nhớ truyền đời của 
những hậu duệ dưới thời vua Chăm". 

Tận mắt chứng kiến kho báu, chúng 
tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng. Với vô số 
món cổ vật có niên đại hàng trăm năm 
tuổi, trải qua những thăng trầm lịch sử, 
biến cố thời gian các bảo vật vẫn còn gần 
như nguyên vẹn. Chiếm số lượng lớn, khá 
phong phú là hàng chục bộ trang phục 
của vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, 
các phi tần, cung nữ dưới các triều đại 
vua Chăm. Hoàng bào của vua mang 
phong thái uy nghiêm, dũng mãnh; đài các 
sang trọng là xiêm y của hoàng hậu, công 
chúa. Hầu hết trong các bộ trang phục 
đều được thêu chỉ vàng, có hoa văn tinh 
xảo, tương xứng với vị thế của con nhà 
quyền quý. 

Chưa có lời giải về chất liệu 

Ông Lư Thái Thuổi chỉ vào những 
hoa văn trên hoàng bào nói: "Cái quý ở 
hoàng bào là những đường nét hoa văn 
tinh xảo và chất liệu vải. Nhiều năm nay, 
đã có rất nhiều nhà nghiên cứu văn hóa 
đến kho báu mở với ý muốn phục hồi lại 
các trang phục của hoàng tộc Chăm, 
nhưng đến thời điểm này, họ vẫn chưa 
phát hiện ra loại chất liệu đã cấu thành 
những bộ trang phục trên". 

Chếch sang phía đối diện là những 
cổ vật quý khác, như đồ trang sức của 
các thành viên hoàng gia bằng bạc và 
nhiều thư tịch cổ, sắc phong, bút tích của 
các triều vua Nguyễn ban tặng cho vua Pô 
Klông Mơ H'Nai, nhìn vào bút tích vẫn còn 
nguyên như mới. Trong quá trình chạy 
loạn, hậu duệ của vua Pô Klông Mơ H'Nai 
cất giữ nó rất cẩn thận. 

Để tránh chữ không bị nhòe, dấu 
không bị phai, họ đã chặt những ống lồ ô 
dài rồi cẩn thận quấn chúng để vào trong 
rồi đeo theo người. Một số khác được 
người Raglay có dòng họ với người Chăm 
ở Lâm Đồng trông coi giúp. Do vậy, dù có 
tuổi hàng trăm năm nhưng bút tích vẫn 
không mất đi. Sau này khi đất nước thống 
nhất, người Raglay cũng di cư đi nhiều 
nơi khác nhau nên một số di vật của 
người Chăm cũng mất tích theo. 

Trong không gian trưng bày của gia 
đình còn sự hiện diện của nhiều chiếc lư 
đồng cũng được chạm khắc tỉ mỉ. Bà 
Nguyễn Thị Đào tâm sự: "Ngày xưa, trong 
bất kỳ lễ lớn nào, người Chăm đều ăn 
trầu, có tục cúng trầu cau, xem như đó là 
cách gợi nhớ tổ tiên, cội nguồn của mình. 
Trong các lễ hội, người Chăm không đốt 
nhang mà thắp nến làm từ sáp ong và đốt 
trầm hương. Bây giờ làm gì có trầm 
hương nữa, nếu có thì cũng đắt lắm dân 
không đủ tiền mua đâu". 

Qua quan sát, chúng tôi cũng rất ấn 
tượng với chiếc tủ kính bên trong có nhiều 
cổ vật độc đáo như chiếc nón của vệ binh 
được làm bằng gỗ thông nhẹ, bền, qua 
hàng trăm năm vẫn không bị hư hại. Cạnh 
đó là bộ phèng la có hình dáng giống bộ 
cồng chiêng của một số dân tộc Tây 
Nguyên được đúc bằng đồng thau bóng 
loáng. 

Sang gian bên cạnh là những phụ 
kiện, đồ trang sức của vua và hoàng hậu. 
Điều làm người lạ choáng ngợp nhất là 
chiếc vương miện chạm rắn thần makara 
của vua Pô Klông Mơ H'Nai có đính kim 
cương, đá quý nhưng trong quá trình loạn 
lạc và qua tay nhiều người nên chúng bị 
rơi rớt, và thất lạc gần hết. Ông Thuổi cho 
biết: "Vương miện là biểu trưng cho đỉnh 
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cao quyền lực của các triều vua Chăm 
nên được gia đình và cộng đồng gìn giữ 
như tính mạng của chính mình". 

Đặt bên cạnh vương miện của vua là 
búi tóc của hoàng hậu PoBiaSơm. Búi 
chụp có dạng nhũ được chạm trổ công 
phu với nhiều hoa văn truyền thống của 
người Chăm xưa, vốn chỉ dành riêng cho 
hoàng gia. Ông Lư Thái Thuổi tiết lộ, đáng 
lẽ có cả vương miện của hoàng hậu, 
nhưng vào năm 1945 để hưởng ứng Tuần 
lễ vàng do Bác Hồ phát động, cụ Nguyễn 
Thị Thềm đã đem hiến tặng cho chính 
quyền mới chiếc vương miện với mục 
đích góp tài lực xây dựng đất nước. 

Những năm sau đó, tình hình đất 
nước khó khăn nên cụ Thềm còn hiến 
nhiều cổ vật bằng bạc, đồng của hoàng 
tộc. Số lượng vật báu của kho mở triều 
vua Pô Klông Mơ H’Nai vẫn không dừng 
lại ở đó. Trên bức tường, nơi đặt chiếc tủ 
kính trưng bày vương miện của vua Chăm 
là bộ dao kiếm thuở sinh thời, vua Chăm 
thường đeo bên mình. Thanh kiếm của 

vua dài, giống vũ khí của kiếm sĩ Nhật. 
Kiếm được làm bằng thép đã gỉ màu, 
không có vỏ bọc. 

Theo ông Thuổi, nếu đem mài, kiếm 
sẽ sáng lóng lánh. Năm 1993 cùng với 
đền thờ vua Chăm Pô Klông Mơ H’Nai, 
kho báu mở được công nhận Di tích lịch 
sử quốc gia bởi giá trị văn hóa, nghệ 
thuật, lịch sử. 

Ông Lư Thái Thiêm, Trung tâm trưng 
bày văn hóa Chăm (tỉnh Bình Thuận) chia 
sẻ: "Vào ngày mùng 1 tháng 7 theo lịch 
Chăm, người Chăm tổ chức lễ hội Katê, 
trong dịp này, tượng vua Pô Klông Mơ 
H'Nai được tắm bằng nhiều loại nước 
thiêng gồm nước chanh, nước trầm 
hương và một thứ nước thiêng khác theo 
tín ngưỡng văn hóa của hoàng tộc Chăm. 
Sau đó tượng vua mới được mặc hoàng 
bào, đội vương miện trong sự tôn kính 
của những người tham gia lễ hội”. 

Thanh Lợi // http://congly.com.vn.- 
2016 (ngày 01 tháng 8) 

__________________________________ 

PHÁT HIỆN KHU MỘ TÁNG CÓ NIÊN ĐẠI SỚM HƠN THỜI 
SA HUỲNH 

ác nhà khảo cổ học vừa phát 
hiện hàng chục mộ táng và di 
vật có niên đại sớm hơn thời văn 

hóa Sa Huỳnh ở tỉnh Bình Thuận. 

 

Nhóm khảo cổ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
và Bảo tàng tỉnh Bình Thuận đang khai 
quật tại hiện trường. 

Các nhà khảo cổ học vừa phát 
hiện hàng chục mộ táng và di vật có 
niên đại sớm hơn thời văn hóa Sa 
Huỳnh ở di tích khảo cổ Động Bà Hòe, 
tỉnh Bình Thuận. Phát hiện mới này có 
ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực 
nghiên cứu lịch sử ven biển miền 
Trung, nhất là văn hóa bản địa ở vùng 
đất cuối dải miền Trung. 

Nhóm khảo cổ của Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia và Bảo tàng tỉnh Bình 
Thuận hiện đang khai quật di tích khảo 
cổ Động Bà Hòe, ở thôn 5, xã Hàm 
Đức, huyện Hàm Thuận Bắc.  

Bóc tách từng lớp đất cát trong 
trong vòng một tháng qua, nhóm khảo 
cổ vừa phát hiện khu mộ táng rộng 
250 mét vuông, lộ lên 23 ngôi mộ nồi 

C 
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và mộ đất cùng nhiều di vật cổ, trong 
đó có ly gốm dạng văn thừng thô mịn, 
mang phong cách sớm hơn thời Sa 
Huỳnh.  

Phát hiện mới này khẳng định: 
ngoài lớp cư trú văn hóa thời Sa 
Huỳnh như các đợt khảo cổ trước, ở 
đây còn tồn tại lớp cư trú sớm hơn có 
niên đại cách đây khoảng 2.500 - 
3.000 năm. 

 

Nhân viên kỹ thuật đang bảo vệ các di vật 
khảo cổ. 

Chia sẻ về điều này, ông Trương 
Đắc Chiến, chuyên gia khảo cổ của 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết: 
“Di tích động Bà Hòe này vừa có một 
giai đoạn sớm, vừa có giai đoạn muộn, 
vừa có yếu tố văn hóa tiền Sa Huỳnh, 
vừa có yếu tố văn hóa Sa Huỳnh. Cho 
nên việc nghiên cứu di tích này rất là 
quan trọng, bởi nó góp phần cho 
chúng ta nhận thức được bước phát 
triển từ giai đoạn tiền Sa Huỳnh lên 
văn hóa Sa Huỳnh như thế nào”. 

 

Nhà khảo cổ Trương Đắc Chiến (áo thun 
xanh) đang tra đổi kỹ thuật với ông Nguyễn 
Xuân Lý, Giám đốc Bảo tàng Bình Thuận. 

 

Một số mộ nồi trong khu mộ táng vừa phát 
hiện ở động cát Bà Hòe, Hàm Thuận Bắc, 
Bình Thuận. 

Di tích khảo cổ Động Bà Hòe tỉnh 
Bình Thuận được phát hiện vào năm 
1920 khi người Pháp thi công tuyến 
đường 1. Đến nay, đã có 6 đợt khảo 
cổ được thực hiện tại di tích này. 

 

Ly gốm trang trí họa tiết văn thừng được 
phát hiện trong khu vực mộ táng động Bà 
Hòe. 

Trước đây, các di tích phát hiện 
trên các động cát ở Bình Thuận cũng 
như miền Trung thường được các nhà 
nghiên cứu gộp vào văn hóa Sa 
Huỳnh. Theo nhà khảo cổ Trương Đắc 
Chiến, phát hiện mới này cho thấy sự 
thật không phải như vậy. Các lớp cư 
trú ở đây có các yếu tố sớm muộn 
khác nhau, yếu tố văn hóa bản địa 
khác nhau cần được tiếp tục nghiên 
cứu./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 17 tháng 8) 
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HÀNG NGÀN NGƯỜI VUI HỘI NGHINH ÔNG  

Ở PHAN THIẾT 

ghinh Ông là lễ hội truyền thống 
của người Hoa, đáo lệ hai năm một 
lần, có từ lâu đời ở thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Sáng nay (28/8, tức ngày 26/7 Âm 
lịch), nghi thức quan trọng nhất là phần 
hội Nghinh Ông xuất du khắp phố phường 
đã diễn ra, thu hút hàng ngàn người dân 
địa phương và du khách tham dự. 

 

Đội Rồng Xanh biểu diễn trong lễ rước Nghinh 
Ông 

Lễ rước Ông Quan Thánh du hành 
diễn ra vui nhộn. Trong tiếng trống kèn, 
sáo nhị, mã la, đoàn rước của Quan Đế 
Miếu khởi đầu với băng rôn mã lộ, bảng 
gỗ vác vai đậm nét văn hóa người Hoa lập 
nghiệp ở Phan Thiết từ thời các chúa 
Nguyễn. 

Tháp tùng là 4 hội quán với cờ 
phướn với đủ màu sắc nối đuôi nhau rực 
rỡ. Các đội múa lân sư rồng, biểu diễn cổ 
nhạc, biểu diễn các hoạt cảnh thần tiên, 
điển cố, điển tích hay trong văn hóa Trung 
Hoa, như: Thần tài Thổ địa, Bát tiên, Đồng 
tử bái Quan Âm, Thầy trò Đường Tăng, 
Phước Lộc Thọ, Bao Công xử án, Hoàn 
Châu Cách Cách, Kết nghĩa vườn đào... 

Đoàn diễu hành dài hơn một cây số, 
nối đuôi nhau đi qua các ngã đường trung 
tâm thành phố. Đi đến đâu, đoàn rước 
cũng được người dân ở hai bên đường 
chào đón nồng nhiệt. 

 

Đáng chú ý với đội múa rồng Thanh Long dài 
49 mét của Quan Đế miếu, tạo nên nét độc đáo 
trong phần hội.  

Xế trưa, đoàn Nghinh Ông mới kết 
thúc hành trình về lại Quan Đế miếu, nơi 
thờ ông Quan Công mà theo quan niệm 
của người Hoa là vị quan thánh hiển linh. 
Qua đó cầu cho quốc thái dân an, mưa 
thuận gió hòa, nhà nhà thịnh vượng, đoàn 
kết Việt - Hoa trên quê hương Phan Thiết. 

 

Hàng nghìn người dân tham gia xem lễ hội 

Ông Tô Đạt Bửu, Trưởng ban quản 
lý Quan Đế miếu Phan Thiết cho biết: 
“Chúng tôi xem đây là vốn quý giá của 
cộng đồng người Hoa, cũng như bà con 
người Việt ở đây. Bà con hết sức gắn bó, 
tình cảm với chúng tôi, cùng nhau xây 
dựng lễ hội thành công. Chúng tôi cầu 
mong sự thịnh vượng, giàu có và nhất là 
đất nước được hòa bình”./.  

Việt Quốc // // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 28 tháng 8)

N 
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FC ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN ĐĂNG QUANG CÚP BIA SÀI GÒN 
KHU VỰC BÌNH THUẬN 

ua 4 ngày thi đấu sôi nổi, tối 30/7, 
tại Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành, thành phố Phan Thiết, Bình 

Thuận, Giải bóng đá mini phong trào toàn 
quốc năm 2016 – Cúp Bia Sài Gòn khu 
vực Bình Thuận đã chính thức khép lại với 
trận chung kết giữa đội FC Điện Lực Bình 
Thuận và FC Quán 46.  

Kết quả, chiếc Cúp vô địch đã thuộc 
về đội FC Điện Lực Bình Thuận sau khi 
thắng FC Quán 46 với tỷ số 5-2. Đội FC 
Tuyền Vũ về hạng Ba nhận giải thưởng 10 
triệu đồng và giải hạng Tư trị giá 5 triệu 
đồng thuộc về đội FC đầu  kéo Nguyệt 
Hà. 

Như vậy, 2 đội FC Điện Lực Bình 
Thuận và  FC Quán 46 sẽ đại diện cho 
tỉnh Bình Thuận tham dự VCK toàn quốc, 
tranh tài với 24 đội bóng xuất sắc tại các 
cụm thi đấu sẽ hội tụ về thành phố Nha 
Trang vào tháng 9 năm nay để thi đấu 
VCK toàn quốc 2016 với tổng giá trị giải 
thưởng 270 triệu đồng. 

Ông Ngô Minh Chính, Tỉnh ủy viên, 
GĐ Sở VH, TT&DL Bình Thuận, nhận 
định: “Giải bóng đá mini phong trào toàn 
quốc 2016 Cúp Bia Sài Gòn không chỉ 
mang tính chất cổ vũ cho phong trào, mà 
ngày càng trở thành sân chơi đỉnh cao với 
chất lượng chuyên môn đã được khẳng 
định.  

Thành công của giải lần này khẳng 
định được sự chuyên nghiệp từ khâu tổ 
chức cho đến sự nhiệt tình tham gia của 
các đội bóng, tạo ra một sân chơi thể thao 
lành mạnh, rèn luyện sức khỏe cho mọi 
người. Hy vọng Cúp bia Sài Gòn sẽ trở lại 
với người hâm mộ Bình Thuận vào một 
ngày gần nhất”. 

Với giải đấu có quy mô toàn quốc và 
công tác tổ chức được chuẩn bị mỗi năm 
một chu đáo, chuyên nghiệp hơn, Cúp bia 
Sài Gòn đã khẳng định vị trí là một trong 
những giải bóng đá phong trào trên sân 
cỏ nhân tạo có uy tín nhất hiện nay, đồng 
thời đánh dấu chặng đường 4 năm nhãn 

hàng bia Sài Gòn mang đến một giải đấu 
đầy hào hứng, náo nhiệt. 

Sau Bình Thuận, giải sẽ tiếp tục tại 
thành phố Biên Hòa, Đồng Nai từ ngày 
4/8 đến ngày 7/8/2016, giải đấu hứa hẹn 
tạo nên những pha tranh bóng đầy kịch 
tính, tạo cho khán giả có những thời khắc 
hào hứng và sôi nổi cùng vũ điệu của quả 
bóng tròn. 

 

BTC trao Cúp vô địch cho đội FC Điện Lực 
Bình Thuận  cùng với phần thưởng 40 triệu 
đồng 

 

BTC giải trao giải nhì cho Đội FC Quán 46 với 
phần thưởng 20 triệu đồng. 

Minh Ngọc - Ảnh: Zen Trần // 
http://thethaovanhoa.vn.- 2016  

(ngày 01 tháng 8) 

Q 
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TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGHÈO TẠI BÌNH THUẬN 

gày 3/8, Tập đoàn Number 1 - Tân 
Hiệp Phát cùng Trung ương Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

đã tổ chức giao lưu và tặng học bổng cho 
học sinh nghèo tại hai huyện Tuy Phong 
và huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

 

Đại diện Trung ương đoàn và Tập đoàn Tân 
Hiệp Phát Trao học bổng cho học sinh nghèo 
học giỏi đến từ 13 trường cấp 1 trên địa bàn 
huyện Tuy Phong.  

Đại diện Tân Hiệp Phát và Trung 
ương Đoàn đã trao 50 suất học bổng bao 
gồm tập, bút và 1 triệu đồng tiền mặt cho 
50 em học sinh nghèo học giỏi trên địa 
bàn. 
 
Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết 
Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung 
ương Đoàn, Đại biểu Quốc hội khóa 14 đã 
giao lưu, thăm hỏi tình hình học tập và 
sinh hoạt của các em học sinh, chúc các 
em học tập tốt, trở thành con ngoan trò 
giỏi. Là tỉnh duyên hải cực nam Trung Bộ, 

Bình Thuận nằm trong khu vực ảnh 
hưởng do biến đổi khí hậu. Đặc biệt hai 
huyện Tuy Phong và Bắc Bình thuộc 
nhóm các địa phương bị ảnh hưởng nặng 
nề nhất. Từ đầu năm đến nay, hạn hán đã 
khiến hàng chục ngàn hộ dân không có 
nước sinh hoạt, thiệt hại hàng chục ngàn 
ha diện tích lúa và hoa màu. 

 

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung 
ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, 
Đại biểu Quốc hội khóa 14 cùng đoàn công tác 
hỏi thăm tình hình học tập và trao học bổng 
cho học sinh huyện Bắc Bình.  

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám 
đốc Đối ngoại Tập đoàn Number 1 - Tân 
Hiệp Phát cho biết, giá trị các suất học 
bổng tuy không lớn nhưng hi vọng sẽ là 
nguồn động viên hỗ trợ ít nhiều cho các 
em học sinh nghèo tại hai huyện Tuy 
Phong và Bắc Bình khi chuẩn bị bước vào 
năm học mới. 

PV // http://baotintuc.vn.- 2016 
(ngày 4 tháng 8) 

__________________________________ 

HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO ĐẾN LỚP 

 tháng đầu năm, Hội Khuyến học tỉnh 
Bình Thuận phối hợp Ban chỉ đạo cuộc 
vận động “Tiếp bước cho em tới 

trường” đã vận động được trên 13 tỉ đồng.  

Từ đó, đã cấp 5.847 suất học bổng 
cho học sinh nghèo hiếu học với tổng số 
tiền trên 4 tỉ đồng; hỗ trợ 20.356 suất cho 
học sinh nghèo, khó khăn, trên 49.000 suất 

khen thưởng học sinh, giáo viên dạy giỏi. 
Đồng thời, chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp 
học 460 triệu đồng. Toàn tỉnh đã có 52 dòng 
họ đăng ký xây dựng “Dòng họ hiếu học” và 
179 thôn, khu phố xây dựng “Cộng đồng 
học tập” trong năm 2016. 

Thuận Phong // Văn hóa.- 2016.- Số 2818 
(ngày 3 tháng 8).- Tr. 8 

 

N 
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THÊM 300 NGƯỜI NGHÈO ĐƯỢC SÁNG MẮT 

gày 30.7.2016, tại bệnh viện Tuy 
Phong – Bình Thuận, hơn 300 
người nghèo bị đục thủy tinh thể 

thuộc 2 huyện Tuy Phong và Lagi đã 
được phẫu thuật mắt miễn phí. 

Đây là sự kiện nằm trong cam kết 
của HDBank đồng hành cùng Hội Bảo Trợ 
Bệnh nhân nghèo hỗ trợ chi phí 1,000 ca 
phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo 
trong năm 2016. Trước đó tháng 6.2016, 
354 bà con tại tỉnh Kiên Giang đã được 
mổ miễn phí. Theo kế hoạch, 14.8.2016, 
đoàn sẽ đến với bà con nghèo tỉnh Lâm 
Đồng. Nhân chuyến thăm bà con nghèo 
mổ mắt, các CBNV HDBank đã thăm hỏi 
và tặng 300 phần quà trị giá 30 triệu đồng 
cho bà con với mong muốn chia sẻ phần 
nào những khó khăn trong cuộc sống. 

 

Ngay từ sáng sớm, các nhân viên 
của HDBank – những người đã đăng kí và 
quen thuộc trong đội thiện nguyện 
HDBank, với màu cờ, sắc áo của một 
ngân hàng năng động và thân thiên, đã có 
mặt tại Bệnh viện Tuy Phong – Bình 
Thuận để hỗ trợ các bệnh nhân làm hồ sơ 
đăng ký mổ đục thủy tinh thể. Đặc biệt, 
300 phần quà cho các bệnh nhân được 
phẫu thuật mắt trong chương trình: “Đem 
lại ánh sáng cho người nghèo bị đục thủy 
tinh thể” cũng đã trao đi. 

Ông Nguyễn Quốc Bình - Phó giám 
đốc HDBank Bình Thuận, đại diện cho 
nhà tài trợ chia sẻ: “Chúng tôi luôn mong 

muốn hướng đến cộng đồng xã hội như 
một nét văn hóa đặc trưng mà HDBank đã 
gây dựng và phát huy trong suốt thời gian 
qua. HDBank đã không ngừng cố gắng 
hiện thực mong muốn ấy, mỗi người đóng 
góp một chút sức của mình để thực hiện 
cam kết mang lại lợi ích cao nhất không 
chỉ cho khách hàng, đối tác mà còn cho 
cộng đồng xã hội”. 

 

Những bệnh nhân nghèo được tham 
gia chương trình mổ mắt miễn phí được 
chăm sóc y tế và hậu phẫu chu đáo. Họ 
cảm thấy sự chia sẻ được nhân đôi khi 
được các bác sỹ thăm hỏi ân cần, đoàn 
thiện nguyện quan tâm, được sự động 
viên ấm áp của Hoa khôi Cần Thơ Huỳnh 
Thúy Vi trong đồng phục HDBank - cô gái 
mà họ đã được nhìn thấy trên TV qua các 
chương trình phát sóng cuộc thi Hoa Hậu 
Việt Nam 2016. 

Bệnh nhân đến chờ từ sớm và thật 
xúc động trước khi đón tên mình trong 
danh sách phẫu thuật. Có ánh sáng, có 
sức khỏe là có tất cả nhưng đối với người 
nghèo để xoay sở  khoản tiền để phẫu 
thuật mắt vẫn còn quá khả năng. 

Chương trình "Đem ánh sáng cho 
người mù nghèo" do Hội bảo trợ Bệnh 
nhân nghèo TP.HCM triển khai từ năm 
1997. Sau 19 năm hoạt động, chương 
trình thu hút nhiều đơn vị tổ chức trong và 
ngoài nước tham gia hỗ trợ kinh phí hàng 
trăm tỷ đồng. Chương trình đã mang lại 
ánh sáng cho hàng trăm ngàn người 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

N 
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nghèo khắp cả nước và cả nước bạn Lào, 
Campuchia. 

Đồng hành với Hội Bảo trợ Bệnh 
Nhân nghèo, trong những năm qua 
HDBank triển khai nhiều chương trình 
thiết thực như tặng 10,000 thẻ BHYT cho 
người nghèo, tặng hàng chục căn nhà tình 
thương (chỉ riêng trong năm 2015, 
HDBank đã tặng 20 căn), hỗ trợ kinh phí 
xây đường ở nông thôn, tặng quà cho 
người nghèo khó, trao tặng học bổng… 

Bên cạnh đồng hành cùng các tổ 
chức xã hội, tại HDBank, các đơn vị, 
CBNV trong hệ thống HDBank tự tổ chức 
nhiều chương trình như “Tết ấm tình 
thương” tại SaPa – hỗ trợ quần áo ấm và 
lương thực cho bà con đợt rét đậm, rét 
hại; chương trình “Chắp cánh yêu thương” 
tặng những nhu yếu phẩm, thiết bị thiết 
thực cho làng trẻ em SOS Nha Trang; 
tặng 20 giếng nước cho bà con tỉnh Bến 
Tre đợt hạn hán cực điểm đầu năm, trao 

40 suất học bổng cho trẻ em nghèo tỉnh 
Bình Định, cùng khách hàng trúng thưởng 
các chương trình do HDBank tổ chức đến 
với người nghèo… Tổng kinh phí trong 6 
tháng đầu năm HDBank đã trao tặng gần 
2 tỷ đồng. 

 “Đem lại ánh sáng cho người mù 
nghèo” là một trong những chương trình 
gây xúc động cho nhiều người và mang 
tầm xã hội, cộng đồng cao cả, với sứ 
mệnh thiêng liêng đem lại ánh sáng cho 
những mảnh đời bất hạnh. Chương trình 
không chỉ mang lại hiệu quả cao trong 
việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mà 
còn có những tác dụng tích cực trong việc 
tuyên truyền, vận động xã hội yêu thương, 
đùm bọc lẫn nhau, phát huy truyền thống 
tương thân tương ái của dân tộc Việt 
Nam. 

P.V // http://danviet.vn.- 2016 
(ngày 01 tháng 8) 

__________________________________ 

HẢI CẨU BỊ LẠC VÀO BIỂN BÌNH THUẬN 

ải cẩu là động vật quý hiếm nên 
các hành động đánh bắt, làm hại 
hải cẩu sẽ bị xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

 

Hải cẩu xuất hiện ở vùng biển huyện Tuy 
Phong, Bình Thuận nhiều ngày nay. (ảnh: 
VnExpress). 

Hiện nay, các cơ quan chức năng 
của tỉnh Bình Thuận và chính quyền xã 
Chí Công, huyện Tuy Phong đang tích 
cực tuyên truyền cho người dân bảo vệ an 
toàn cho các cá thể hải cẩu bị lạc vào 
vùng biển thuộc địa phương này. 

Khoảng 10 ngày trở lại đây, người 
dân thôn Hà Thủy, xã Chí Công thường 
xuyên thấy ít nhất hai con hải cẩu liên tục 
xuất hiện tại khu vực Gành. Vì hải cẩu rất 
dạn nên nhiều người hiếu kỳ đã dễ dàng 
đến gần chứng kiến, chụp ảnh và quay 
phim đưa lên mạng xã hội. 

Theo Chi cục Thủy sản Bình Thuận, 
hai cá thể hải cẩu xuất hiện ở xã Chí 
Công có thể từ vùng Bắc Cực trong quá 
trình di chuyển theo dòng hải lưu đã lạc 
vào vùng biển Bình Thuận.  

Những năm gần đây đều có hiện 
tượng này. Người dân địa phương cần để 
hải cẩu nghỉ ngơi tự nhiên, sau khi khỏe 
mạnh trở lại, tự chúng sẽ bơi theo dòng 
hải lưu về vùng biển lạnh.  

Đây là động vật quý hiếm nên các 
hành động đánh bắt, làm hại hải cẩu sẽ bị 
xử lý theo quy định của pháp luật./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 16 tháng 8)

H 
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CHÚ RỂ TÂY TỰ TAY ĐÁNH XE BÒ RƯỚC DÂU  

TẠI BÌNH THUẬN 

ôm qua (12/8), những hình ảnh ghi 
lại cảnh rước dâu bằng xe bò vô 
cùng náo nhiệt tại thị xã Lagi (tỉnh 

Bình Thuận) được dân mạng chia sẻ rộng 
rãi. 

 

Đám cưới rước dâu bằng xe bò gây xôn xao 
Bình Thuận 

Trong ảnh, cô dâu – chú rể diện áo 
dài truyền thống, ngồi trên chiếc xe bò 
được trang trí tỉ mỉ bằng bóng bay, đầu bò 
dán chữ hỷ. Cặp đôi tỏ rõ niềm hân hoan 
khi lễ rước dâu của mình thu hút chú ý 
của đông đảo người dân thị xã Lagi. 

Cộng đồng mạng không còn lạ lẫm 
trước những đám cưới rước dâu bằng xe 
trâu, xe bò… ở Việt Nam. Thế nhưng, đây 
lại là lần đầu tiên họ thấy một chàng rể 
ngoại quốc sử dụng phương tiện này để 
“rước nàng về dinh”. Diện áo dài truyền 
thống, chú rể Tây tự tay đánh xe bò, cùng 
cô dâu ra mắt khắp xóm làng. 

Cư dân mạng dành nhiều lời khen 
ngợi cho ý tưởng rước dâu độc đáo của 
cặp đôi Bình Thuận. 

“Nhà trai chắc phải thích cách rước 
dâu này lắm, có khi lại chụp cả đống ảnh 

gửi về nước cho mọi người xem”, nick 
name Bảo Thanh bình luận. 

 

Cặp đôi tổ chức lễ cưới sau 3 năm quen nhau 

Một nick name khác có người yêu là 
người ngoại quốc bày tỏ, sau này cũng 
muốn được nhà trai rước dâu bằng 
phương tiện đậm chất quê thế này. 

Được biết, đám cưới độc đáo diễn ra 
vào chiều ngày 11/8 tại thị xã Lagi, tỉnh 
Bình Thuận. Cô dâu là Hoàng Cơ Đại 
(sinh năm 1987, Bình Thuận) còn chú rể 
là Mattais Alexander Wihlnorg (sinh năm 
1982, Thụy Điển). Sau lễ cưới tại quê nhà 
cô dâu, cặp đôi sẽ vào Sài Gòn (nơi chị 
Đại sinh sống và làm việc), tổ chức lễ báo 
hỷ với bạn bè. 

 

Dàn trai Tây bê tráp thu hút sự chú ý 

H 
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Cô dâu chia sẻ, ý tưởng rước dâu 
bằng xe bò do chính chị đề xuất và được 
nhà trai ủng hộ nhiệt tình. Chị muốn sử 
dụng phương tiện quen thuộc với người 
dân vùng quê làm xe hoa, cùng chồng tận 
hưởng khoảnh khắc trọng đại. 

 “Khi xưa chưa có ô tô, xe máy, 
người dân thường đi lại bằng xe bò, xe 
ngựa hoặc ngồi trên võng có người 
khiêng… Mình muốn trong ngày vui có 
chút gì đó là hương vị của miền quê nên 
nảy ra ý tưởng dùng xe bò rước dâu, hơn 
nữa, lại vui và tiết kiệm”, chị Hoàng Cơ 
Đại nói. 

Cô dâu cho biết thêm, khi biết ý 
tưởng này, chồng chị đã cười rất nhiều và 
hoàn toàn ủng hộ. Còn nhà trai, sau khi lễ 

cưới kết thúc đã chia sẻ, đây là lần đầu 
tiên họ được tham dự một đám cưới đông 
vui và náo nhiệt như vậy. 

Chị Đại và người chồng Thụy Điển 
quen nhau tại nhà thờ vào năm 2013. 
Trúng phải “tiếng sét ái tình” của cô gái 
Bình Thuận, chàng trai ngoại quốc tìm mọi 
cách để làm quen và theo đuổi. Một năm 
sau, chị chấp nhận tình cảm ấy bởi thấy 
được sự chân thành ở anh. 

“Chúng tôi yêu xa 2 năm rồi và giờ 
quyết định cưới để được ở gần nhau. Sau 
khi bàn giao xong công việc ở Việt Nam, 
tôi sẽ cùng chồng sang Thụy Điển sinh 
sống”, chị Đại chia sẻ. 

Hạ Nhiên // http://danviet.vn.- 2016 
(ngày 13 tháng 8) 

__________________________________ 

NGÀY HỘI SỨC KHỎE "HỢP TRÍ SUPER HUMIC – VÌ CUỘC 

 SỐNG NGÀY MỘT TỐT ĐẸP HƠN" KẾT THÚC HÀNH TRÌNH 

 NĂM 2016 TẠI BÌNH THUẬN 

gày 28/8/2016 chương trình Ngày 
hội sức khỏe thuộc Quỹ "Hợp Trí 
Super Humic - Vì cuộc sống ngày 

một tốt đẹp hơn" tiếp tục diễn ra tại Bình 
Thuận. 

Đây là điểm đến cuối cùng của chuỗi 
hành trình ý nghĩa năm 2016 sau khi trải 
qua 6 tỉnh thành Sóc Trăng, Tiền Giang, 
An Giang, Đồng Tháp, Bình Phước, Đắk 
Lắk.  

Tiếp nối thành công của chương 
trình Ngày hội sức khỏe “Hợp Trí Super 
Humic – Vì cuộc sống ngày một tốt đẹp 
hơn” tại 6 tỉnh thành, Bình Thuận được 
xem là điểm đến cuối cùng kết thúc chuỗi 
hành trình vì sức khỏe cộng đồng của 
Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Trí trong 
năm 2016. 

Tại xã Phan Hiệp – huyện Bắc Bình 
– tỉnh Bình Thuận, Công ty Hợp Trí đã 
phối hợp với Bệnh viện Nguyễn Tri 
Phương tổ chức khám chữa bệnh, kiểm 
tra đường huyết, đo điện tim, phát thuốc 

cho hơn 450 bà con nông dân, trao 400 
phần quà; hướng dẫn tập vật lý trị liệu và 
chăm sóc sức khỏe về bệnh xương khớp, 
tim mạch; tổ chức sân chơi cho 450 em 
học sinh của trường Tiểu học Phan Hiệp; 
trao 50 phần học bổng là các dụng cụ học 
tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn; 
tặng 1 bộ dụng cụ y tế cho trạm y tế xã 
Phan Hiệp và tổ chức tư vấn sức khỏe 
cây trồng cho bà con nông dân xã.  

Sự kiện tại Bình Thuận đã chính 
thức khép lại chuỗi hành trình dài đầy ý 
nghĩa của Ngày Hội Sức Khỏe thuộc Quỹ 
“Hợp Trí Super Humic – Vì cuộc sống 
ngày một tốt đẹp hơn” trong năm 2016.  

Chuỗi sự kiện này đã để lại nhiều ấn 
tượng khó phai trong lòng người dân. Qua 
đó giúp nông dân có cái nhìn sâu sắc và 
tin tưởng hơn về những chương trình 
cộng đồng cũng như sự chung tay góp 
sức của doanh nghiệp với xã hội bằng 
những hành động thiết thực để mang lại 
lợi ích lớn cho người dân.  

N 
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Quỹ "Hợp Trí Super Humic – Vì cuộc 
sống ngày một tốt đẹp hơn” được phát 
động từ tháng 4/2015, theo đó khi mua 1 
sản phẩm Hợp Trí Super Humic 1 kg, bà 
con đã góp 2.000 đồng vào quỹ. Hợp Trí 
mong rằng với những nỗ lực của mình, 
quỹ Hợp Trí Super Humic đã được phát 

triển và sẽ nhân rộng trên phạm vi toàn 
quốc. Đây chính là mục tiêu mà công ty 
hướng đến để xây dựng một thương hiệu 
vì cộng đồng. 

CTV // http://nongnghiep.vn.- 2016 
(ngày 29 tháng 8)

__________________________________ 

MỘT SỐ THÔNG TIN MỚI VỤ CHÌM TÀU  

TẠI BIỂN BÌNH THUẬN 

iên quan đến vụ tai nạn tại vùng biển Bình Thuận 
giữa tàu Thành Đạt 01 và tàu Guo Shun 21 xảy ra 
đêm 8/8 làm tàu Thành Đạt 01 chìm, hiện tại, các 

cơ quan chức năng đã định vị được vị trí tàu chìm, tiến 
hành lặn thăm dò chuẩn bị cho công tác trục vớt và tiếp 
tục tìm kiếm nạn nhân còn mất tích là thợ máy Dương 
Văn Minh. 

 

Tàu Guo Shun 21 neo đậu tại Vũng Tàu 

Mới đây nhất, ngày 16/8, trong khi thực hiện nhiệm 
vụ tìm kiếm nạn nhân còn mất tích trong vụ tàu Thành 
Đạt 01 bị chìm, tàu SAR 413 đã phát hiện một vệt dầu 
loang rộng khoảng 1 m2, từ dưới biển nổi lên, ngắt 
quãng không liên tục. Vị trí vết dầu loang tại tọa độ 
11007’460N-108053’838E, trùng với khu vực tàu Thành 
Đạt 01 bị chìm đêm 8/8. 

Liên quan đến công tác tìm kiếm thuyền viên tàu 
Thành Đạt 01 còn mất tích là thợ máy Dương Văn Minh 
(45 tuổi, quê Nam Định), sau nhiều ngày nỗ lực tìm 

kiếm trên mặt nước không 
có kết quả, từ ngày 13/8, 
cơ quan chức năng đã 
quyết định tiến hành 
phương án lặn để tìm 
kiếm.  

Công tác này do 
Công ty Cổ phần Trục vớt 
cứu hộ Việt Nam (chi 
nhánh 1) tiến hành tại vị trí: 
110 07’410N-
1080 53’760E. Thời gian 
tiến hành bắt đầu từ ngày 
13/8 cho đến khi hoàn 
thành.  

Trước đó, ngày 10/8, 
để bảo đảm an toàn hàng 
hải, Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải đã ủy quyền 
cho Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam thông báo chướng 
ngại vật nguy hiểm mới 
phát hiện là tàu Thành Đạt 
01 bị chìm trên vùng biển 
tỉnh Bình Thuận tại vị trí có 
tọa độ địa lý (do Cảng vụ 
Hàng hải Bình Thuận cung 
cấp) như sau: 

Vị trí chướng ngại vật 
nằm cách mũi Dinh khoảng 
18 hải lý về hướng nam-tây 
nam. 

Hoàng Hạnh // 
http://baodientu.chinhph

u.vn.- 2016 (ngày 20 
tháng 8) 

L 

Tên chướng ngại vật 

Hệ WGS-84 

Vĩ độ (j) Kinh độ (l) 

Tàu Thành Đạt 01 11007,5’N 108054,3’E 
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CÔNG AN PHAN THIẾT KIỂM TRA TOÀN DIỆN VIỆC SỬ DỤNG 
VŨ KHÍ QUÂN DỤNG 

in từ Công an thành phố Phan Thiết 
(Bình Thuận) cho biết, từ ngày 25.8, 
cơ quan này sẽ thành lập tổ kiểm tra 

toàn diện việc bảo quản, sử dụng súng 
quân dụng của lực lượng công an trên địa 
bàn thành phố Phan Thiết.  

Theo đại tá Nguyễn Văn Ly - Trưởng 
Công an Tp. Phan Thiết - việc kiểm tra 
này là công việc định kỳ của ngành công 
an nhằm quản lý việc lưu giữ, bảo quản 
vũ khí và tránh việc cán bộ chiến sĩ lơ là 

trong bảo quản, làm hư hỏng vũ khí quân 
dụng.  

Trước đó, liên quan đến việc thiếu tá 
Nguyễn Chí Hiếu - Trưởng Công an xã 
Tiến Thành, Tp. Phan Thiết - bắn 2 phát 
đạn cao su vào lưng anh Lê Văn Thảo, cơ 
quan chức năng đã tiến hành thu giữ khẩu 
súng K54 đã cấp cho công an xã Tiến 
Thành, đồng thời thu hồi khẩu súng bắn 
đạn cao su mà thiếu tá Hiếu.  

Phan Thanh / Lao động.- 2016.- Số 199 
(ngày 26 tháng 8).- Tr. 2 

__________________________________ 

QUYẾT ĐỊNH RÚT ĐƠN KIỆN VÀ LÒNG TỰ TRỌNG CỦA NGƯỜI 
MANG “ÁN OAN” HIV SUỐT 19 NĂM 

ng Trần Ngọc Khanh, người bị “án 
oan” nhiễm HIV suốt 19 năm ở Bình 
Thuận cho biết đã rút đơn khiếu 

kiện và không đòi bồi thường, thậm chí 
không nhận hỗ trợ. 

Ông Khanh cho biết việc rút đơn 
khiếu kiện là do ông tự nguyện. Ông 
khẳng định không phải vì sợ không thắng 
kiện hay vì sợ bất cứ điều gì khác. 

 

Ông Khanh và vợ tại nhà riêng 

Trước đây ông gửi đơn kiện và đòi 
bồi thường chẳng qua vì quá bức xúc sau 
bao nhiêu năm phải chịu đựng sự tủi 
nhục, mất mát. Nhưng sau khi có thời gian 

suy nghĩ lại, ông cho rằng hiện nay ông đã 
được giải tỏa nỗi khổ đeo đẳng suốt nhiều 
năm. 

 

Ông Khanh gửi thư cám ơn Báo Dân Trí và 
Công ty Đông Phương Luật 

“Tôi cũng nhận ra rằng, dù sao mình 
cũng đã được giải tỏa tâm lý và biết được 
bản thân không nhiễm HIV cũng là điều 
hạnh phúc rồi. Thôi thì dù sao chuyện đã 
rồi cho qua luôn”, ông Khanh nói. 

Việc ông rút đơn kiện được vợ con 
ông ủng hộ. Ông Khanh cũng bày tỏ, nếu 
ông theo đuổi vụ kiện thì e rằng nhiều 
người từng tham gia xét nghiệm trước đây 

T 

Ô 
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sẽ bị liên lụy trách nhiệm và đó là điều 
ông không mong muốn. 

Đồng thời, qua việc rút đơn đòi bồi 
thường, ông Khanh muốn ngành Y tế và 
mọi người đừng hiểu nhầm rằng ông là kẻ 
“thừa nước đục thả câu”. 

Như Dân trí đã đưa tin, trước đây 
ông Khanh đã gửi đơn kiện ngành Y tế 
tỉnh Bình Thuận, yêu cầu các khoản bồi 
thường tổng cộng hơn 1,5 tỉ đồng. Các 
khoản bồi thường này bao gồm: Chi phí 
hợp lý để phục hồi sức khỏe là 4.400.000 
đồng. Thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút 
sau khi bị kết luận nhiễm HIV sai: Mỗi 
tháng thất thu 5,25 triệu đồng x 12 tháng x 
19 năm = 1.197.000.000 đồng. Tiền bù 
đắp về tổn thất tinh thần là 300 triệu đồng. 

Tiền bù đắp về danh dự, uy tín, nhân 
phẩm là 50 triệu đồng. 

Cũng theo ông Khanh, trước đây 
ngành Y tế tỉnh đã thương lượng với ông 
về mức “hỗ trợ” vài chục triệu đồng để 
ông rút đơn nhưng ông không đồng ý. Nay 
ông tự nguyện rút đơn và không nhận bất 
cứ khoản tiền nào, dù là “bồi thường” hay 
“hỗ trợ” từ ngành Y tế. 

Ông Khanh cũng gửi thư cám ơn 
Báo Dân Trí và Công ty Đông Phương 
Luật (TPHCM) đã giúp ông đưa sự việc ra 
làm sáng tỏ trước dư luận và hỗ trợ hoàn 
toàn miễn phí cho ông về pháp lý. 

Trung Phương - Công Quang // 
http://dantri.com.vn.-2016  

(ngày 24 tháng 8)
__________________________________ 

ÁN ĐÃ TUYÊN NHƯNG CHUYỆN CHƯA HẾT 

ặc dù Luật sư Hồ Sơn Hà đề nghị 
trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Bình 
Thuận để điều tra lại, nhưng lúc 

18 giờ ngày 26/8, TAND tỉnh Bình Thuận 
vẫn tuyên phạt Nguyễn Thọ, thủ phạm 
thực sự của vụ án oan Huỳnh Văn Nén 
mức hình phạt tổng hợp 20 năm tù. 

 

Tại tòa, ông Trần Văn Sáng cho biết, Nguyễn 
Thọ đã xanh mặt, run và toát mồ hôi khi ông 
nói Thọ là thủ phạm giết bà Bông. 

Tại phiên tòa ngày 26/8, bị cáo 
Nguyễn Thọ khai nhận việc mình cùng Hồ 
Thanh Việt (đã chết) giết bà Lê Thị Bông 
vào đêm 23/4/1998. Đại diện VKSND tại 
phiên tòa cho rằng, việc Thọ giết bà Bông 
là để diệt khẩu, khi Thọ và Việt bị bà Bông 
phát hiện trong nhà bà.  

Bản án 20 năm của Nguyễn Thọ cho 
thấy sự cay nghiệt, oan ức mà ông Huỳnh 
Văn Nén và người thân ông ấy phải chịu 
đựng. Mặt khác, còn tổn hại uy tín cả nền 
tư pháp Việt Nam. Chính vì vậy, tôi cho 
rằng cần làm rõ về trách nhiệm của những 
ai gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng 
này. 

Ông Nguyễn Thận, nguyên Chủ tịch 
UBND xã Tân Minh 

VKSND tỉnh Bình Thuận truy tố bị 
cáo về tội “Giết người” theo điểm e, khoản 
1 Điều 101 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 
1985 (hình phạt cao nhất là tử hình) và tội 
“Cướp tài sản của công dân” theo khoản 
1, Điều 151 BLHS năm 1985 là có căn cứ, 
đúng pháp luật. Tuy nhiên, hành vi phạm 
tội xảy ra đã lâu, bị cáo đã đầu thú, khai 
báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên có thể 
xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
Ngược lại, luật sư Hồ Sơn Hà, người bảo 
vệ quyền lợi cho người đại diện hợp pháp 
của bị hại cho rằng,  

Nguyễn Thọ khai nhận tội chưa hoàn 
toàn đúng sự thật, mà là nhằm chạy trốn 
sự thật.  

Theo LS Hà, ngày 10/10/2015 
Nguyễn Thọ không tự đến cơ quan công 

M 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 08 năm 2016  - 41 - 

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

an để khai báo, anh ta không đầu thú, việc 
lập biên bản Nguyễn Thọ đầu thú là không 
đúng quy định của pháp luật. LS Hồ Sơn 
Hà đề nghị Hội đồng xét xử tuyên trả hồ 
sơ cho VKSND tỉnh Bình Thuận để điều 
tra lại. Tuy nhiên, bản án đã được tuyên, 
theo đó Nguyễn Thọ bị phạt 20 năm tù về 
tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài 
sản của công dân”, tổng hợp hình phạt là 
20 năm tù. 

Chuyện hiếm có trong lịch sử tố 
tụng 

 

Bị cáo Nguyễn Thọ 

“Có thể nói, trong lịch sử tố tụng của 
nước ta chưa có vụ án nào kể từ khi hành 
vi phạm tội được thực hiện đến ngày thủ 
phạm đứng trước vành móng ngựa lại lâu 
vậy: 18 năm 4 tháng. Việc này có căn 
nguyên từ việc xác định không đúng 
người có hành vi phạm tội”. Đó là nội 
dung trong bản luận tội của KSV Trần Ân 
Đông, đại diện VKSND tỉnh Bình Thuận 
giữ quyền công tố tại Tòa. 

Theo cáo trạng, sáng 24/4/1988, ông 
Trần Văn Sáng, lúc đó là Phó trưởng 

Công an xã Tân Minh nói với Thọ và Việt:  
“Bà Năm tép (tên thường gọi của bà 
Bông) bị giết tối qua rồi, tụi mày làm phải 
không? Tao đi khám nghiệm nhìn trong 
mắt bả thấy bóng của tụi mày, ngày mai 
tụi mày lên xã trình diện”. Tại Tòa, ông 
Sáng khẳng định việc này và nói thêm, khi 
nghe ông nói vậy, Thọ xanh mặt, run và 
toát mồ hôi. 

Theo quy định của pháp luật, trong bản 
án phải thể hiện đầy đủ nội dung tranh luận 
tại phiên tòa, lý do đồng ý hay không đồng ý 
với đề nghị của luật sư. Nhưng bản án này 
không nêu nội dung tranh luận giữa luật sư 
và đại diện VKSND, không nhắc gì đến kiến 
nghị của luật sư. 

Luật sư Hồ Sơn Hà 

Ông Sáng đã báo cáo về việc này. 
Nhưng công an không những không làm 
rõ được Nguyễn Thọ có thực sự là thủ 
phạm hay không, chỉ vài tháng sau ông 
Sáng bị khởi tố trong “Vụ án vườn điều”, 
một trong hai vụ án oan Huỳnh Văn Nén. 
Trong khi đó, Cơ quan điều tra, Công an 
tỉnh Bình Thuận cho rằng, Nguyễn Thọ 
ngoại phạm, vì đã đi khỏi địa phương 
trước khi bà Bông bị giết. Trớ trêu hơn, 
ông Sáng bị khởi tố từ lời khai do bị bức 
cung của ông Huỳnh Văn Nén, sau khi 
ông Nén bị bắt, vì bị coi là thủ phạm giết 
bà Bông.  

Nguyễn Đình Quân // 
http://www.tienphong.vn.- 2016  

(ngày 27 tháng 8)

__________________________________ 

LY KỲ PHIÊN TÒA MUỘN 16 NĂM 

gày 26/8/2000, biết việc ông 
Huỳnh Văn Nén bị tù oan vì bị 
cho là thủ phạm giết bà Lê Thị 

Bông, anh Nguyễn Phúc Thành tố cáo 
thủ phạm là Nguyễn Thọ. Tố cáo của 
anh Thành bị bỏ qua, nên sau chẵn 16 
năm, sáng nay, Nguyễn Thọ mới bị 
TAND tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử. 

Hơn 17 năm lẩn trốn 

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh 
Bình Thuận, Nguyễn Thọ sinh năm 1976 
tại thôn 2, xã Tân Minh, nay là thôn 5, xã 
Tân Đức (Hàm Tân, Bình Thuận), trình 
độ học vấn lớp 5. Khoảng 22h30 ngày 
23/4/1998, sau khi cùng hai người nữa 
nhậu hết 2 lít rượu, Nguyễn Thọ và bạn 

N 
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cùng thôn là Hồ Thanh Việt (sinh năm 
1982) nảy sinh ý định cướp sợi dây 
chuyền vàng của chị Phạm Thị Hồng 
(con gái bà Lê Thị Bông, sống với bà 
Bông ở thôn 2, Tân Minh). Thông 
thường vào giờ đó, mẹ con bà Bông còn 
bán quán ăn ở chợ Tân Minh, nên Thọ 
và Việt đến nhà bà Bông phục sẵn. Sau 
đó, Thọ bàn không cướp dây chuyền chị 
Hồng nữa, mà vào nhà bà Bông trộm 
đồ. Khi vào nhà, Thọ và Việt bị bà Bông 
(đã về nhà từ trước) phát hiện. 

 
Nguyễn Thọ, ảnh chụp trước tháng 4/1998.  

 Với sự trợ giúp của Việt, Thọ dùng 
sợi dây dù xiết cổ bà Bông đến chết. 
Thọ và Việt lấy chiếc nhẫn 1 chỉ vàng 
24k trên ngón tay áp út của bàn tay trái 
bà Bông rồi bỏ chạy… Sáng hôm sau, 
họ tới nhà anh Nguyễn Phúc Thành ở 
gần nhà Việt, khoe chỉ vàng lấy được. 
Họ đang nói chuyện thì ông Trần Văn 
Sáng, Phó trưởng Công an xã Tân Minh 
chạy xe vào sân nhà Thành, nói với ý 
nghi ngờ Thọ là thủ phạm giết bà Bông, 
khiến Thọ lo sợ. 

Khi ông Sáng đi khỏi, Thọ và Việt 
kể với Thành việc giết và cướp của bà 
Bông, Thọ nhờ Thành gọi anh Huỳnh 
Long Nghĩa ở thôn 3, xã Tân Minh, làm 
nghề chạy xe ôm. Anh Nghĩa chở anh 
Thành và Thọ vào huyện Xuân Lộc 
(Đồng Nai) để Thọ bán chiếc nhẫn vàng 
và mua bẫy thú rừng làm phương tiện 
kiếm sống khi đi trốn. Sau đó, Thọ trốn 
tới huyện Lộc Ninh (Bình Phước), rồi 
vượt biên giới qua Campuchia.  

Sinh sống tại Campuchia được hơn 
một năm, Thọ bị sốt rét nên quay về 
thành phố Cần Thơ, lấy tên là Phạm 
Văn Khanh, sinh năm 1968. Thọ xin làm 

thuê cho cơ sở sản xuất kem Tân Phát 
tại số 01, đường Đinh Tiên Hoàng, 
thành phố Cần Thơ được khoảng 1 
tháng thì bỏ ra Vũng Tàu, làm thuê cho 
tiệm kem Sài Gòn tại số 127 đường Lê 
Lai. Làm tại đây được khoảng 7 tháng, 
Thọ và chị Trà Thị S. (sinh năm 1972) về 
ấp Tân Lập, xã Long Phú (Long Phú, 
Sóc Trăng) sống với nhau như vợ 
chồng. Năm 2002, họ có con trai chung 
là Phạm Minh Th.  

Năm 2010, Thọ bỏ chị S., sang 
huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) sống 
với chị Sơn Thị H. như vợ chồng. Sáng 
8/7/2012, sau khi đã uống hết 2 xị rượu 
gạo, Thọ dùng kéo đâm vào hông anh 
Nguyễn Văn Hùng (bạn trai cũ của chị 
H.), gây thương tích 21% nên bị TAND 
huyện Cù Lao Dung tuyên phạt (với tên 
giả Phạm Văn Khanh) 2 năm tù, thụ án 
tại Trại giam Cái Tàu, tỉnh Cà Mau.  

Ra tù ngày 9/4/2014, Thọ đến nuôi 
tôm thuê cho ông Nguyễn Văn Đông ở 
xã Bình Trị (Kiên Lương, Kiên Giang). 
Khi làm cho ông Đông, Thọ làm quen 
qua điện thoại với chị Nguyễn Thị Ph. 
(sinh năm 1970, trú tại xã Phú Thuận A, 
Hồng Ngự, Đồng Tháp). Đầu năm 2015, 
Thọ đến huyện Hồng Ngự sống với chị 
Ph. như vợ chồng. Ngày 10/10/2015, 
sau khi bị lực lượng tuần tra của Công 
an huyện Hồng Ngự mời về trụ sở làm 
việc vì không xuất trình được giấy tờ xe 
và giấy tờ tùy thân, Thọ khai nhận tên 
tuổi thật cùng hành vi phạm tội với bà 
Bông.  

Hơn 17 năm bị giam oan 

Hơn 17 năm Nguyễn Thọ lẩn trốn 
cũng là hơn 17 năm ông Huỳnh Văn 
Nén bị bắt giam oan. Ngày 17/5/1998, 
ông Nén bị bắt vì bị coi là thủ phạm giết 
bà Bông. Ngày 26/8/2000, khi đang thụ 
án tù tại Trại giam Sông Cái (Ninh 
Thuận) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 
anh Nguyễn Phúc Thành được mẹ vào 
thăm và báo tin ông Nén sắp phải ra tòa, 
có thể phải chịu án tử hình.  

Nghe vậy, anh Thành vội viết đơn 
tố cáo Nguyễn Thọ và Hồ Thanh Việt 
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mới là thủ phạm giết bà Bông, Giám thị 
Trại giam Sông Cái gửi ngay đơn tố giác 
của anh Thành lên cấp trên.  Tuy nhiên, 
TAND tỉnh Bình Thuận vẫn mở phiên tòa 
xét xử ông Nén vào ngày 31/8/2000, 
tuyên phạt ông Nén án tù chung thân về 
tội “Giết người”. Đến ngày 28/11/2015, 
ông Nén mới được trả tự do và ngày 
2/12/2015 được các cơ quan tố tụng tỉnh 
Bình Thuận xin lỗi công khai do việc bắt 
giam và kết án oan đối với ông. 

 
Anh Nguyễn Phúc Thành lo bị những người 
làm oan cho ông Huỳnh Văn Nén trả thù. 

Theo báo cáo xác minh của Công 
an xã Tân Minh và báo cáo ngày 
29/9/2000 của ông Nguyễn Thận, 
nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Minh, 
sau khi bà Lê Thị Bông bị giết, Nguyễn 
Thọ mới đi khỏi Tân Minh. Báo cáo của 
ông Nguyễn Thận còn cung cấp thông 
tin, năm 2000 Nguyễn Thọ đang ở Cần 
Thơ, làm nghề sản xuất kem ký với cậu 
ruột (cáo trạng vụ Nguyễn Thọ đã cho 
thấy thông tin này là đúng).  

Cuối năm 2000, Trung tướng 
Nguyễn Quốc Thước nguyên Tư lệnh 
Quân khu 4, đại biểu Quốc hội các khoá 
VIII, IX, X chuyển đơn của anh Thành tố 
giác Nguyễn Thọ và các văn bản nêu 
trên đến VKSND Tối cao. Ngày 
8/6/2001, VKSND Tối cao trả lời Trung 
tướng Nguyễn Quốc Thước: Theo nội 
dung xác minh của Cơ quan điều tra, 
Nguyễn Thọ đi khỏi địa phương trước 
khi bà Lê Thị Bông bị giết, bản án sơ 
thẩm kết tội Huỳnh Văn Nén là có căn 
cứ, đúng pháp luật.  

Những người thực hiện việc xác 
minh không đúng sự thật này là ông Cao 
Văn Hùng, nguyên điều tra viên và ông 

Đinh Kỳ Đáp, nguyên Phó thủ trưởng 
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình 
Thuận, chính là những người có vai trò 
quan trọng trong việc bắt giam, kết án 
oan ông Nén trước đó. 

* Hồ Thanh Việt đã chết ngày 
26/7/2011, nên cơ quan tố tụng chưa có 
đủ cơ sở để xem xét vai trò đồng phạm 
của Việt trong vụ án như Thọ khai. 

* Theo quyết định ngày 9/8 của 
TAND tỉnh Bình Thuận về việc đưa vụ án 
ra xét xử, chị Phạm Thị Hồng là người đại 
diện hợp pháp của bị hại, ông Trần Văn 
Sáng là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan, anh Nguyễn Phúc Thành và bà 
Trần Thị Minh Hoàng ở khu phố 2, thị trấn 
Tân Minh là nhân chứng. Nhưng đến 16h 
ngày 25/8, chị Hồng mới nhận được giấy 
triệu tập đề ngày 9/8 của TAND tỉnh Bình 
Thuận, những người khác chưa nhận 
được giấy này.  

Anh Nguyễn Phúc Thành cho biết, 
nếu nhận được giấy triệu tập và được cơ 
quan chức năng bảo vệ, anh mới tới phiên 
tòa. “Tôi lo mấy người làm sai trong vụ án 
này trả thù, làm ẩu với tôi”, anh Thành nói. 

“Tôi rất áy náy về việc xảy ra với anh 
Nén”, ông Cao Văn Hùng nói với PV Tiền 
Phong. 

- Ông có định xin lỗi ông Nén và gia 
đình ông ấy? 

- Xảy ra án oan cho anh Nén là do 
nhiều người, không phải riêng tôi. Tôi chỉ 
là điều tra viên, còn cả ban chuyên án, 
Viện Kiểm sát, Tòa án. Việc xin lỗi anh 
Nén, cơ quan nhà nước đã đứng ra làm. 

- Nhưng ông có thấy rằng, cá nhân 
ông cần xin lỗi ông Nén và gia đình ông 
ấy? 

- Tôi đã qua một số kênh, để họ thấy 
rằng, tôi biết lỗi. 

- Sao ông không trực tiếp xin lỗi? 

- Tôi đến nhà anh Nén, nhỡ có ai 
bức xúc, có hành động gì đó với tôi thì 
sao? 

Nguyễn Đình Quân / 
Tiền phong.- 2016.- Số 239  

(ngày 26 tháng 8).- Tr. 11 
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TAND TỈNH BÌNH THUẬN TIẾP TỤC THƯƠNG LƯỢNG VỚI 
ÔNG HUỲNH VĂN NÉN 

ôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh 
Bình Thuận tiếp tục thương lượng 
với ông Huỳnh Văn Nén về số tiền 

yêu cầu bồi thường oan sai 18 tỷ đồng 

Theo nguồn tin của phóng viên, ngày 
31/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận 
sẽ có buổi làm việc với ông Huỳnh Văn 
Nén để tiếp tục thương lượng về số tiền 
18 tỷ đồng mà ông Nén yêu cầu bồi 
thường sau 17 năm ngồi tù oan. 

 
Ông Huỳnh Văn Nén cùng người thân và các luật sư 
tại TAND tỉnh Bình Thuận ngày 20/5 (Ảnh do LS 
Nguyễn Văn Quynh cung cấp) 

Tham dự buổi làm việc lần này, 3 
luật sư Phạm Công Út (Đoàn luật sư 
TPHCM), Nguyễn Văn Quynh và Trần Văn 
Đạt (Đoàn luật sư TP Hà Nội), đại diện 
cho nhóm 7 luật sư đã từng góp sức kêu 
oan cho ông Nén sẽ cùng tham gia bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Huỳnh 
Văn Nén. 

Gần đây nhất, ngày 16/8, TAND tỉnh 
Bình Thuận đã có buổi làm việc chính 
thức lần thứ 2 với ông Huỳnh Văn Nén 
sau khi “người tù oan” nộp đơn yêu cầu 
bồi thường 18 tỷ đồng. Tại buổi làm việc 
này, luật sư của ông Nén đã đưa ra kết 
quả giám định tâm thần của ông Nén do 
Bệnh viện tâm thần Trung Ương 2 (TP 
Biên Hòa, Đồng Nai) và Trung tâm Giám 
định pháp y tỉnh Bình Thuận thực hiện để 
làm một trong những căn cứ đòi bồi 
thường. Theo kết quả giám định này, ông 
Nén bị rối loạn cảm xúc không biệt định 
21%. Cộng thêm các tổn thương khác về 
nội tạng và bên ngoài cơ thể thì tổng cộng 
ông Nén bị tổn thương 63% sau khi ra tù. 
(Khi bị bắt ông Nén được cơ quan chức 

năng xác định là người có sức khỏe bình 
thường). 

Tại buổi làm việc này, hai bên chưa 
thống nhất một số yêu cầu bồi thường. 
Phía ông Nén và gia đình vẫn bảo lưu 
quan điểm chỉ yêu cầu được nhận đúng 
con số 18 tỉ đồng. Lần thương lượng đầu 
tiên giữa ông Nén và Tòa án Nhân dân 
tỉnh Bình Thuận được thực hiện vào ngày 
20/5/2016. 

 
Buổi làm việc giữa đại diện TAND tỉnh Bình Thuận 
với những người được ông Nén ủy quyền cùng các 
luật sư (Ảnh: LS Nguyễn Văn Quynh) 

Ngày 11/4, ông Huỳnh Văn Nén gửi 
đơn yêu cầu được bồi thường 18 tỷ đồng 
tới TAND tỉnh Bình Thuận. Cơ quan này 
sau khi tiếp nhận đơn yêu cầu bồi thường 
đã đề nghị ông Nén cung cấp các hóa 
đơn, chứng từ liên quan. 

Ngày 21/4, gia đình ông Nén đến 
Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận để bổ 
sung yêu cầu bồi thường. 

Ngày 25/4, TAND tỉnh Bình Thuận 
thụ lý đơn yêu cầu bồi thường của ông 
Huỳnh Văn Nén, tiến hành thẩm tra các 
hạng mục trong đơn yêu cầu bồi thường 
của ông Nén để có cơ sở thương lượng 
bồi thường. 

Ngày 4/5, ông Nguyễn Hòa Bình, 
Chánh án TAND tối cao, đã có buổi làm 
việc với các cơ quan tố tụng tỉnh Bình 
Thuận về việc bồi thường oan sai cho ông 
Nén. Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn 
Hòa Bình chỉ đạo TAND tỉnh Bình Thuận 
tạo mọi điều kiện cho gia đình ông Nén 
trong việc bồi thường./. 

Hà Thanh // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 31 tháng 8)

H 
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PHỤC HỒI SINH HOẠT ĐẢNG CHO HAI NÔNG DÂN  

"NHẬN HỐI LỘ" 

gười dân gửi đơn đến các cơ quan 
tố tụng tỉnh Bình Thuận để trình 
bày và kêu oan cho hai nông dân. 

Ngày 29-8, tin từ Huyện ủy Hàm 
Thuận Nam, Bình Thuận cho biết đại diện 
cơ quan này đã đến thôn Lò To, xã Hàm 
Cần (Hàm Thuận Nam) để trao quyết định 
phục hồi sinh hoạt Đảng cho hai ông 
Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Thành 
Nam. 

Trước đó, theo yêu cầu của CQĐT, 
Huyện ủy Hàm Thuận Nam đã ra quyết 
định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 
hai nông dân này để phục vụ điều tra.  

Ông Tuấn và ông Nam là hai nông 
dân từng bị buộc tội nhận hối lộ và bị 
TAND huyện Hàm Thuận Nam xử phạt lần 
lượt tám và bảy năm tù. Hai ông là người 
làm giúp hồ sơ vay tiền cho các hộ dân 
nghèo, được bà con trả cho chút đỉnh tiền 
thù lao xăng xe, công sức nhưng cơ quan 
tố tụng quy buộc họ nhận hối lộ của người 
dân 13,6 triệu đồng. 

 

Hai nông dân Nguyễn Thành Nam (trái) và 
Nguyễn Thanh Tuấn đang khiếu nại quyết định 
đình chỉ kiểu né bồi thường oan. Ảnh: Phương 
Nam 

Sau khi TAND tỉnh Bình Thuận hủy 
án, hai ông được CQĐT công an huyện 
này đình chỉ nhưng lại căn cứ do chuyển 
biến tình hình để miễn trách nhiệm hình 
sự theo khoản 1 Điều 25 BLHS. Điều này 
có nghĩa hai ông sẽ không được công 
khai xin lỗi và bồi thường oan. Hai ông 

đang kêu oan và khiếu nại quyết định đình 
chỉ này. 

Trong một diễn biến khác, tin từ chi 
tổ Hội Nông dân thôn Lò To, xã Hàm Cần 
(Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) cho biết 
17 người trong đó phần lớn là những 
người có quyền và nghĩa vụ liên quan 
trong vụ án đã có đơn gửi đến UBND tỉnh 
và các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận 
kêu oan cho hai ông Nguyễn Thanh Tuấn 
và Nguyễn Thành Nam. 

Theo đơn, trước đây phần lớn người 
dân thôn Lò To có cuộc sống rất khó 
khăn. Khi thành lập thôn Lò To, người dân 
đã đồng lòng bầu ông Nam làm thôn 
trưởng. Sau đó Ngân hàng Chính sách xã 
hội (CSXH) huyện Hàm Thuận Nam hợp 
đồng ủy nhiệm cho ông Nam và ông Tuấn 
thành lập tổ vay vốn đã thay đổi bộ mặt 
của thôn Lò To. Trước đây, người dân 
không có vốn đầu tư vụ mùa, chỉ biết vay 
nóng lãi suất cao, đến khi thu hoạch 
không đủ tiền trả lãi, có hộ còn phải bán 
rẫy để trả nợ. Từ khi có tổ vay vốn, nhiều 
người dân đã giảm nghèo, mua được bò, 
được rẫy canh tác.  

Theo những hộ dân này thì khi vụ án 
“hai nông dân… nhận hối lộ” khởi tố, họ bị 
điều tra viên mời làm việc và hầu hết bà 
con đều khẳng định họ tự cho tiền bồi 
dưỡng xăng xe, card điện thoại cho ông 
Tuấn. Tuy nhiên, điều tra viên yêu cầu bà 
con phải khai là ông Tuấn buộc đưa tiền 
trước mới làm hồ sơ cho vay, nếu không 
sẽ mời lần hai, lần ba và thậm chí triệu tập 
về công an huyện.  

Do bà con thấy bị mời lên mời 
xuống, bỏ hết công ăn việc làm nên bà 
con đồng loạt làm theo gợi ý của điều tra 
viên. Về một số trường hợp chậm cho 
vay, trong cuộc họp ngày 9-10-2014, đích 
thân ông Nguyễn Thái Hòa, Giám đốc 
Ngân hàng CSXH, có mặt giải thích ngân 
hàng đã phê duyệt nhưng chưa có tiền để 
giải ngân. 

N 
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Tại phiên tòa xử ông Tuấn và ông 
Nam, khi người dân được mời tham dự, 
nhiều người mới bất ngờ khi nghe tòa đọc 
nội dung họ tố cáo. Khi tòa cho lên xem 
chữ viết trong đơn, có người khẳng định 
không phải chữ của họ vì họ không biết 

viết, có người nhận ra chữ của mình 
nhưng khẳng định nội dung là do điều tra 
viên đọc. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 30 tháng 8) 

__________________________________ 

PHÁT HIỆN CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÁ CƠM  

SỬ DỤNG CHẤT TẨY RỬA 

gày 30.8, Phòng Cảnh sát Phòng, 
chống tội phạm về môi trường - 
Công an tỉnh Bình Thuận đã làm 

việc với bà Huỳnh Thị Long (50 tuổi, chủ 
cơ sở chế biến cá cơm ở KP3 phường 
Phú Hài, Tp. Phan Thiết) để hoàn chỉnh 
hồ sơ xử lý hành vi sử dụng hóa chất độc 
hại tại cơ sở chế biến cá cơm này.  

Trước đó, từ nguồn tin của quần 
chúng nhân dân và qua trinh sát theo dõi, 
rạng sáng 27.8, Phòng Cảnh sát môi 
trường - Công an Bình Thuận kiểm tra cơ 
sở chế biến cá cơm của bà Long và phát 
hiện quả tang cơ sở này đang sử dụng 
chất cấm trong sản xuất, chế biến cá cơm 
với quy mô lớn. 

Tại hiện trường, cơ quan chức năng 
lập biên bản thu giữ 2 can nhựa màu xanh 
chứa hóa chất tẩy rửa dùng trong ngành 
công nghiệp dệt (H2O2), 12kg hàn the và 
155kg cá cơm thành phẩm đã sử dụng 

chất tẩy rửa công nghiệp và dương tính 
khi test nhanh với que thử hàn the. 

Thừa nhận với tổ kiểm tra, vợ chồng 
bà Long cho biết, cá cơm nguyên liệu mua 
từ cảng cá Cồn Chà về thường có màu 
sậm, khi chế biến thường bị gãy vụn rất 
khó bán nên vợ chồng bà đã mua chất tẩy 
rửa công nghiệp có hàm lượng mạnh và 
hàn the về để chế biến giúp cá cứng, 
không gãy đầu và bảo quản được lâu. 

Cơ sở chế biến cá cơm của bà Long 
hoạt động từ năm 2004 đến nay nhưng 
không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm, không có giấy chứng 
nhận tập huấn kiến thức an toàn thực 
phẩm. Đây là cơ sở chế biến cá cơm có 
quy mô lớn, rộng hơn 1ha. Trung bình mỗi 
ngày cơ sở này chế biến khoảng 2 tấn cá 
cơm thành phẩm để bán ra thị trường. 

Phan Thành // 
http://laodong.com.vn.- 2016  

(ngày 31 tháng 8)
__________________________________ 

THANH LONG BÌNH THUẬN KHÔNG BỊ THƯƠNG LÁI  

THAO TÚNG ÉP GIÁ 

iá thu mua thanh long Bình Thuận 
loại xấu nhất vẫn giữ mức trên 
1.000 đồng/kg và đảm bảo không 

bị thương lái nước ngoài thao túng thị 
trường. 

Liên quan đến thông tin thương lái 
Trung Quốc thao túng thị trường thanh 
long ở Bình Thuận, theo hướng dẫn và chỉ 
đạo của Bộ Công Thương, Sở Công 

Thương tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra, xác 
minh và xác nhận, sự hiện diện của các tổ 
chức, cá nhân người nước ngoài hoạt 
động mua bán thanh long trên địa bàn tỉnh 
là có thật. Trong đó tập trung nhiều nhất là 
tại huyện Hàm Thuận Nam. 

Đoàn liên ngành của tỉnh Bình Thuận 
đã tổ chức kiểm tra, phát hiện 26 cơ sở, 
doanh nghiệp thu mua, đóng gói, vận 

N 

G 
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chuyển để xuất khẩu thanh long. Tại các 
cơ sở này có sự hiện diện của 28 người 
nước ngoài mang Quốc tịch Trung Quốc 
đang hoạt động trong lĩnh vực thu mua, 
đóng gói, xuất khẩu thanh long. 

 

Thanh long không đủ trọng lượng cũng có giá 
bán dao động từ 1.000-3.000 đồng/kg. (Ảnh 
minh họa: KT) 

Có 7 cơ sở với 11 lao động người 
nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính 
với lý do người nước ngoài nhập cảnh, 
hành nghề hoặc có hoạt động khác tại 
Việt Nam nhưng không được cơ quan có 
thẩm quyền cho phép; người nước ngoài 
hoạt động thương mại trái phép trên lãnh 
thổ Việt Nam; người nước ngoài được 
doanh nghiệp tại Bình Thuận bảo lãnh, có 
giấy phép lao động nhưng không hoạt 
động kinh doanh tại doanh nghiệp đã bảo 
lãnh lại hoạt động ở địa điểm khác. 

Do đó, Đoàn liên ngành đã tham 
mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận quyết định xử phạt 235 triệu đồng 
đối với 11 đối tượng với hành vi nhập 
cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác 
tại Việt Nam nhưng không được cơ quan 
có thẩm quyền cho phép. Xử phạt 50 triệu 
đồng đối với 2 đối tượng tổ chức, cá nhân 
người Trung Quốc có hành vi kinh doanh 
trái phép trên lãnh thổ Việt Nam, tịch thu 
12 tấn Thanh long đã đóng gói. 

Đối với chủ doanh nghiệp, cơ sở thu 
mua thanh long là người Việt Nam tại địa 
phương có một số sai phạm về biển hiệu, 
nhãn hàng hóa và có hành vi trốn thuế; 
kinh doanh không có giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh, kinh doanh sai nội 
dung đăng ký; cho thuê, cho mượn giấy 
phép kinh doanh… cũng bị xử phạt 

235,75 triệu đồng với 9 đối tượng, tịch thu 
nộp ngân sách Nhà nước 146 triệu đồng. 

Đồng thời, Đoàn liên ngành đã 
chuyển hồ sơ vụ việc đến ngành thuế xem 
xét, xử lý. Đến nay, ngành thuế đã có 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
truy thu thuế với số tiền 348,5 triệu đồng 
đối với 8 đối tượng. 

Đối với thông tin thanh long Binh 
Thuận chính vụ đang rớt giá thê thảm, 
nhiều loại được đầu mối thu mua tại vườn 
ở mức giá 200-300 đồng/kg…, theo báo 
cáo của Sở Công Thương Bình Thuận, 
thông tin nêu trên là chưa đúng với thực 
tế. 

Bởi lẽ, trên thực tế đối với thanh long 
Binh Thuận có trọng lượng từ 500g trở lên 
với giá thấp thu mua nhất cũng từ 8.000-
10.000 đồng/kg; nếu mua xô (mua cả 
vườn) thì giá họ mua dao động 4.000-
5.000 đồng/kg. Những loại còn lại do nấm 
bệnh và không đủ trọng lượng giá tại 
vườn dao động 1.000-2.000 đồng/kg. 

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, 
thời gian tới Sở Công Thương tỉnh Bình 
Thuận xác định đẩy mạnh công tác xúc 
tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị 
trường mới để tiêu thụ thanh long; động 
viên và tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
trong tỉnh mở rộng quy mô, phát triển sản 
xuất kinh doanh để nâng cao sức cạnh 
tranh trên thị trường. 

Tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành phổ 
biến, hướng dẫn các thương nhân, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài nói chung và 
Trung Quốc nói riêng thực hiện đúng các 
quy định của pháp luật Việt Nam liên quan 
đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thanh 
long tại Bình Thuận. 

Dự kiến trong thời gian tới, để tháo 
gỡ khó khăn về thị trường và về giá cho 
thanh long tại Bình Thuận, Bộ Công 
Thương cũng sẽ tổ chức Hội nghị kết nối 
thanh long Bình Thuận với hệ thống phân 
phối hiện đại và truyền thống trên địa bàn 
cả nước cũng như với các nhà nhập khẩu 
thanh long từ Trung Quốc…/. 

Nguyễn Quỳnh // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 27 tháng 8)
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XÂY CHUNG CƯ CHO CÔNG NHÂN TRUNG QUỐC: 

"SỰ THẬT KHÁC" 

hông tin tỉnh Bình Thuận cấp đất 
xây chung cư cao tầng cho công 
nhân Trung Quốc làm việc tại nhà 

máy nhiệt điện Vĩnh Tân là không chính 
xác.  

Mới đây, trong buổi làm việc với ông 
Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Trung 
ương Đoàn, ĐBQH khóa XIV, nhiều cử tri 
xã Bình Thạnh (huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận) phát biểu, không đồng ý với 
chủ trương của tỉnh Bình Thuận cấp đất 
để xây dựng các tòa nhà cao tầng làm 
khu chung cư cho công nhân Trung Quốc 
thi công các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 
cư trú. 

Cử tri lo ngại, việc xây dựng khu nhà 
tập trung trên địa bàn xã Bình Thạnh có 
thể dẫn đến tình trạng kết hôn tràn lan với 
thiếu nữ ở địa phương. 

Trước thông tin trên, ngày 10/8, trao 
đổi với Đất Việt, ông Phạm Thanh Bình – 
Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, Tuy 
Phong, Bình Thuận cho biết đây chỉ là lo 
lắng không có cơ sở của một vài người 
dân địa phương khi có đoàn ĐBQH đến 
tiếp xúc cử tri.  

 
Thông tin tỉnh Bình Thuận cấp đất xây chung cư cao 
tầng cho công nhân Trung Quốc làm việc tại nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân là không chính xác.  

Theo ông Bình, tập đoàn điện lực 
Việt Nam được giao làm chủ đầu tư, đang 
triển khai xây dựng nhà ở trên diện tích 8 
ha cho công nhân làm việc tại các nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, 4 trên địa bàn 
xã Bình Thạnh.  

“Khi triển khai dự án tỉnh  cũng lấy ý 
kiến của nhân dân. Công trình sẽ đáp ứng 

khoảng 2800 chỗ ở cho công nhân người 
Việt Nam làm việc tại các nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân thôi, chứ không có công 
nhân người Trung Quốc nào cả. Sáng họ 
đến chỗ làm còn tối về đây nghỉ ngơi. 

Dự án mới được triển khai, đào xong 
phần móng chứ chưa hoàn thiện. Tại buổi 
tiếp xúc cử tri, có 1 số người dân lo lắng 
quá vậy thôi, chứ thực chất không có gì 
cả. UBND xã và các cơ quan, ban ngành 
sau đó đã giải thích để người dân hiểu 
rồi”, ông Bình khẳng định.  

Cùng ngày, thông tin thêm với Đất 
Việt, chị Oanh, chủ tịch Hội liên hiệp phụ 
nữ xã Bình Thạnh, Tuy Phong, Bình 
Phước cho biết, chưa nhận được phản 
ánh công nhân Trung Quốc sẽ sinh sống 
trên địa bàn xã.  

“Chúng tôi cũng thường xuyên tổ 
chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với chị em 
phụ nữ nhưng chưa nhận được phản ánh 
gì cả. Trên địa bàn chỉ có 1 số người lấy 
chồng tại Đài Loan, Trung Quốc, hoặc 1 
số người Trung Quốc sau khi lấy vợ là 
người Việt Nam thì ở luôn tại địa phương 
thôi”, chị Oanh nhấn mạnh.  

Trong khi đó, trao đổi với Đất Việt, 
ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận khẳng định, thông tin xây 
nhà cao tầng cho công nhân Trung Quốc 
ở mà báo chí đưa là không chính xác.  

“Cái đó không ai cấp đất xây nhà cao 
tầng cả. Đó là nhà ở công nhân tạm của 
nhiệt điện Vĩnh Tân. Tuy nhiên bây giờ đã 
dừng dự án đó rồi. Cách đây 1-2 năm khi 
dự án bắt đầu thì tỉnh quy hoạch chỗ đó 
nhưng mà bây giờ cũng xa xôi nên chúng 
tôi đang xem xét lại.  

Nhà đầu tư cũng đồng tình với việc 
này và có công văn nói không phù hợp rồi. 
Người dân, báo chí phản ánh nhưng thực 
tế không phải cao tầng dành cho công 
nhân Trung Quốc”, ông Hai cho biết thêm.  

Hà Đông // http://baodatviet.vn.- 2016 
(ngày 11 tháng 8) 

T 
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CÁCH LÀM MỚI TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO NGƯỜI TRỒNG 
THANH LONG 

gày 10/8, Hội Nông dân tỉnh Bình 
Thuận phối hợp với Công ty cổ 
phần Bóng đèn Rạng Đông tổ chức 

hội thảo ứng dụng đèn tiết kiệm điện năng 
compact ánh sáng đỏ trong sản xuất 
thanh long. 

 

Sử dụng đèn đèn compact chiếu sáng khi sản 
xuất thanh long trái vụ. (Ảnh: Hồng 
Nhung/TTXVN) 

Những năm qua, cây thanh long trở 
thành cây làm giàu của nông dân tỉnh 
Bình Thuận. Toàn tỉnh hiện có diện tích 
thanh long khoảng 27.000ha, lớn nhất cả 
nước. 

Với biện pháp chong đèn kích thích 
thanh long ra hoa trái vụ, nông dân Bình 
Thuận chủ động cho thanh long ra trái 
theo ý mình, đáp ứng nhu cầu thị trường 
quanh năm. Đây là lợi thế cạnh tranh rất 
lớn của thanh long Bình Thuận. 

Tuy nhiên do diện tích thanh long 
toàn tỉnh tăng quá nhanh dẫn đến tình 
trạng thiếu hụt điện mùa cao điểm. Thời 
điểm này, nông dân Bình Thuận bắt đầu 
chong đèn vụ nghịch 2016 vì vậy việc tìm 
giải pháp để tiết kiệm điện năng nhưng chi 
phí thấp, năng suất đảm bảo trở nên rất 
cần thiết. 

Sau thời gian thí nghiệm thành công 
tại các tỉnh Long An, Tây Ninh, Tiền 
Giang, mô hình sử dụng ánh sáng đỏ kích 

thích ra hoa trên cây thanh long là mô 
hình được các ngành chức năng khuyến 
khích người dân sử dụng khi nguồn điện 
thiếu như hiện nay. 

Theo phó giáo sư, tiến sỹ Lê Văn Bé, 
Trường Đại học Cần Thơ, cây thanh long 
là cây dài ngày, muốn ra hoa cần chiếu 
sáng trong mùa nghịch. 

Hiện nay, phần lớn người trồng 
thường sử dụng bóng đèn tròn 60-75W, 
chiếu từ 11 tiếng đồng hồ/đêm, chiếu liên 
tục trong 20 đêm, chi phí điện năng 
khoảng 20 triệu/ha/chu kỳ xử lý. 

Năm 2014, Công ty Rạng Đông và 
nhóm nghiên cứu đưa ra bóng đèn 
compact đỏ 20W, bóng đèn có phổ ánh 
sáng phù hợp kích thích ra hoa cây thanh 
long trái vụ. 

Sau thời gian thử nghiệm, bóng đèn 
compact ánh sáng đỏ đã phát huy hiệu 
quả, kích thích ra hoa cao hơn 60%, điện 
năng giảm 50% so với hệ thống cũ đang 
dùng đèn tròn 60W.  

Là một trong những người mạnh dạn 
chuyển đổi theo mô hình chiếu đèn bằng 
ánh sáng đỏ, anh Nguyễn Văn Thanh, chủ 
trang trại thanh long Thanh Thanh, xã 
Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam 
(Bình Thuận), cho biết hiện trang trại đang 
sử dụng 6.000 bóng đèn đỏ, qua 2 năm 
sử dụng, bóng đèn đỏ 20W cho hiệu quả 
cao hơn so với bóng đèn compact 20W 
khác và các loại bóng áng sáng vàng 
khác. 

Thời gian chiếu sáng cho thanh long 
được rút ngắn còn 8-9 tiếng đồng hồ/đêm 
thay vì 11 giờ như ánh đèn vàng trước 
đây. Chu kỳ chiếu sáng cũng rút ngắn còn 
khoảng 12 đêm thay vì 15 đêm như trước. 

Còn theo chị Nguyễn Thị Tuyết, xã 
Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình 

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

N 
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Thuận), qua việc đối chiếu thử nghiệm 
giữa 2 diện tích thanh long được chăm 
sóc như nhau nhưng sử dụng 2 loại bóng 
chiếu sáng khác nhau thì bóng đèn ánh 
sáng đỏ cho kết quả hết sức bất ngờ. 

Trên các trụ thanh long được chiếu 
ánh sáng đỏ, số cành ra hoa và số hoa 
trên từng cành đều tăng. Trung bình mỗi 
trụ có 28 cành cho hoa và số hoa đạt 
80%. Bên cạnh đó, bóng đèn compact 
20W ánh sáng đỏ có tuổi thọ khá cao, 
giúp nông dân tiết kiệm chi phí. 

Với những tính năng vượt trội, mô 
hình chiếu sáng bằng ánh sáng đỏ trên 
cây thanh long không chỉ giải quyết bài 
toán khó về thiếu hụt nguồn điện cho 
thanh long mùa cao điểm mà còn giúp 
người nông dân tiết kiệm sản xuất, nâng 
cao năng suất./.  

// http://www.vietnamplus.vn.- 2016 
(ngày 10 tháng 8)

__________________________________ 

BỎ TÚI GẦN 2 TỶ ĐỒNG MỖI LỨA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 

ới việc không ngừng tìm tỏi, học 
hỏi kinh nghiệm và biết lựa chọn 
con giống tốt, ông Nguyễn Văn 

Dũng ở thị trấn Phú Long huyện Hàm 
Thuận Bắc (Bình Thuận) mỗi vụ nuôi “bỏ 
túi” trung bình 2 tỷ đồng tiền lời. 

Bí quyết là chia nhỏ ao nuôi 

Nếu so với hàng loạt các “đại gia” 
nuôi tôm thẻ chân trắng hiện nay thì diện 
tích nuôi tôm của ông Nguyễn Văn Dũng 
ở thị trấn Phú Long huyện Hàm Thuận 
Bắc chẳng đáng kể gì nhưng hiệu quả 
từ nuôi tôm của ông lại khiến nhiều 
người khao khát. Đi tham quan mô hình 
nuôi tôm của ông dù chỉ có vỏn vẹn 2ha 
nhưng lúc nào cũng có 6 công nhân thay 
ca nhau túc trực trên đầm tôm 24/24 giờ 
trong ngày. “Các chú thấy đấy, nhân 
viên của tôi còn có thời gian nghỉ nhưng 
bản thân tôi thì cả ngày lẫn đêm đêm 
canh đầm tôm như canh “vợ đẻ” chẳng 
dám đi đâu bao giờ”, ông Dũng tâm sự. 

 Trải qua nhiều nghề khác nhau, từ 
đi buôn bán rồi trồng thanh 
long…khoảng 3 năm trở lại đây, sau khi 
dành dụm được một số vốn nhất định, 
ông Nguyễn Văn Dũng đã quyết định 
đầu tư vào nuôi tôm thẻ trân trắng. 
“Trước khi bước vào nghề nuôi tôm tôi 
đã đi học hỏi kinh nghiệm suốt từ Vũng 
Tàu ra đến Thanh Hóa. Cứ chỗ nào nuôi 

tôm thành công mà các đại lý người ta 
giới thiệu là tôi tham quan, học hỏi hết, 
không bỏ sót một địa chỉ nào. Rồi các 
cuộc hội thảo, hội nghị liên quan tới lĩnh 
vực nuôi trồng thủy sản, không có cuộc 
nào tôi biết mà lại bỏ qua. Sau khi có 
nhiều kinh nghiệm học hỏi được, tôi mới 
quyết định nuôi “thử nghiệm” từ những 
ao nhỏ rồi mới tiếp tục phát triển thành 
tổng diện tích 13 ao với 2 ha như hiện 
nay”, ông Dũng nói. 

 

Bộ trưởng Bộ NNPTNT khảo sát quy trình 
sản xuất tôm giống tại Công ty NTHH Nam 
Miền Trung (Bình Thuận). 

Mặc dù đi khá nhiều mô hình nuôi 
tôm nhưng có lẽ chưa ở đâu tôi nhận 
thấy ao nuôi lại được chia nhỏ như mô 
hình của ông Dũng. Thấy chúng tôi tò 
mò về cách bố trí của đầm nuôi tôm thẻ 
chân trắng, ông Dũng sau một hồi định 

V 
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giữ “bí kíp” cũng đã mở lòng chia sẻ. 
“Sau nhiều lần mày mỏ, tìm tòi và học 
hỏi của những người thành công, tôi đã 
đúc kết ra được một bí quyết là ao càng 
nhỏ càng dễ xử lý những sự cố xảy ra”, 
ông Dũng chia sẻ. Theo ông Dũng, đối 
với mỗi một chất đất lại có độ PH khác 
nhau, nguồn nước cũng có độ mặn khác 
nhau nên người nuôi phải biết để xử lý 
cho phù hợp với điều kiện sống của tôm. 

Để “nắng nghe” cơ thể của con tôm 
cũng cần phải có kinh nghiệm và đặc 
biệt là phải cần cù, chịu khó không được 
lơ là bất cứ giây phút nào. “Hiện nay, 
người nuôi sợ nhất là con tôm bị bệnh 
phân trắng bởi căn bệnh này rất phổ 
biến và có mức độ nguy hiểm rất cao, 
không xử lý kịp là thiệt hại hết. Do đó, 
cần phải theo dõi thật sát sao, hễ thấy 
xuất hiện của tảo xanh lục là phải xử lý 
ngay vì tôm khi ăn phải loại tảo này sẽ 
gây ra bệnh phân trắng”, ông Dũng nói. 
Do chia nhỏ ao nuôi, với tổng số 13 
ao/diện tích 2ha nên mỗi khi có sự cố 
ông Dũng đều xử lý rất kịp thời. 

Thành công nhờ chọn được con 
giống tốt 

“Có giống tốt, thực hiện đúng các 
kỹ thuật và nếu thêm yếu tố may mắn 
về thị trường được giá nữa thì sẽ đạt 
“siêu” lợi nhuận, trung bình 1ha từ 3-4 
tỷ đồng/năm, ít có lĩnh vực đạt được 
mức lợi nhuận như nuôi tôm thẻ chân 
trắng”, ông Dũng nói. 

Ông Nguyễn Văn Dũng cũng cho 
biết, sau khi đã học hỏi được kinh 
nghiệm của nhiều người thành công rồi, 
ông mới quyết định đào ao, đầu tư vào 
lĩnh vực nuôi tôm thẻ chân trắng. Dù chỉ 
có tổng diện tích đất là 2ha nhưng ông 
đào tới 13 ao nuôi và ban đầu chỉ đầu tư 
nuôi ở dạng thí điểm.  

Không ngừng tìm tòi, học hỏi nên 
trong 3 năm qua dù tôm thẻ chân trắng 
gặp nhiều loại dịch bệnh khiến nhiều 
người nuôi tôm liên tiếp thất bại nhưng 
ông Dũng lại luôn thành công. “Bí quyết 

của tôi như đã nói, ngoài chia nhỏ ao 
nuôi thì bản thân người nuôi phải biết 
được chất đất, độ PH, độ mặn của nước 
như thế nào để xử lý cho hợp lý. Đối với 
các loại thuốc kháng sinh, chế phẩm 
sinh học tôi cũng thử nghiệm đủ các 
hãng để sau đó chọn ra loại thuốc tốt và 
phù hợp nhất với đất, nước, khí hậu tại 
khu nuôi của gia đình. Đặc biệt, đối với 
con giống rất quan trọng, chiếm hơn 
70% tỷ lệ thành công nên tôi cũng đã 
thử nghiệm qua hàng loạt các đơn vị có 
thương hiệu. Cuối cùng tôi thấy giống 
của Công ty TNHH Thủy sản Nam Miền 
Trung (Bình Thuận) là tốt nhất nên tôi đã 
tin tưởng và lựa chọn”, ông Dũng nói. 

Cũng chính bí kíp chia nhỏ ao nuôi 
và lựa chọn được con giống tốt nên mặc 
cho lĩnh vực nuôi tôm thẻ chân trắng 
đang gặp khó khăn do dịch bệnh khiến 
nhiều người thất bản còn ông Dũng 
trong suốt 3 năm nuôi tôm chưa bao giờ 
ông biến đến thất bại là gì. Vừa cất xong 
mẻ tôm mới nhất cũng là lấy giống của 
Công ty TNHH Thủy sản Nam Miền 
Trung đã giúp ông Dũng thu về  27 tấn 
tôm trên diện tích 2ha. Dù giá tôm trên 
thị trường có giảm nhưng vẫn đem về 
cho ông Dũng doanh thu 3,6 tỷ, trừ chi 
phí thức ăn 1 tỷ, 400 triệu tiền điện, tiền 
thuốc, nhân công…ông Dũng vẫn bỏ túi 
2 tỷ đồng. 

“Sau khi thu hoạch và sử lý cải tạo 
ao nuôi bằng các biện pháp tiêu độc khử 
trùng, tôi vừa mua thêm 2 triệu con 
giống của Công ty TNHH Thủy sản Nam 
Miền Trung để thả cho vụ kế tiếp. “Trung 
bình mỗi năm tôi nuôi gối vụ được 3 vụ 
tôm, nếu giá thị trường ổn định cũng có 
lợi nhuận tối thiểu khoảng 6 tỷ mỗi năm”, 
ông Dũng chia sẻ. 

Hiện tại, cơ sở nuôi tôm của ông 
Dũng giải quyết việc làm thường xuyên 
cho 6 lao động với mức lương trung 
bình 4,5 triệu đồng môi người sau khi đã 
đưa chăm lo đầy đủ chỗ ăn, nghỉ. 

Phương Vy // http://danviet.vn.- 2016 
(ngày 26 tháng 3)
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NƯỚC MẮM TỪ LÒNG ÁI QUỐC 

oại nước mắm có thương hiệu lâu 
đời nhất Việt Nam chính là nước 
mắm Liên Thành. Sự khởi đầu của 

thương hiệu này gắn với lòng ái quốc của 
những con người một lòng vì dân, vì 
nước. 

“Có nhiều lúc chúng tôi cảm thấy có 
lỗi với tiền nhân vì chưa thể khôi phục vị 
trí xứng đáng của Liên Thành trong thị 
trường nước mắm cũng như trong lòng 
người tiêu dùng Việt Nam như trước đây”. 
Bà Ngô Thị Hoàng Mai, Phó Tổng Giám 
đốc Công ty Cổ phần Chế biến thủy hải 
sản Liên Thành, đã mở đầu cho buổi nói 
chuyện về một thương hiệu nước mắm 
từng một thời vang bóng… 

Hiến tặng xong chết luôn công ty 

Tại số 243 Bến Vân Đồn, trên lầu 
một của ngôi nhà cổ đã được dùng làm trụ 
sở của Liên Thành suốt 90 năm qua có 
một bàn thờ thường khói hương nghi 
ngút. Đấy là bàn thờ sáu cụ tổ sáng lập 
của Liên Thành. Ngoài ra còn có hình ảnh 
của ông Huỳnh Văn Dậu và bà Hồ Thị 
Tường Vân là hai người lãnh đạo cuối 
cùng trước khi Liên Thành giải thể. 

 

Trụ sở nước mắm Liên Thành hiện nay. Ảnh: 
PTG 

Chính ông Dậu và bà Tường Vân 
vào năm 1976 đã ra điều kiện để hiến 
tặng công ty nước mắm nổi tiếng cho Nhà 
nước quản lý với điều kiện: Không được 

thay đổi thương hiệu Liên Thành và phải 
giữ bàn thờ tổ sáng lập nên thương hiệu. 

Lời hứa đã được thực hiện, thương 
hiệu và bàn thờ đã được giữ đến ngày 
nay. Thế nhưng giá trị của Liên Thành đã 
chết ngay từ lúc áp dụng cung cách quản 
lý mới. Thậm chí có những giai đoạn Liên 
Thành đã phải sản xuất nước mắm xá 
(tức là nước mắm vào can không nhãn 
hiệu - còn gọi “no name” hay vô danh) là 
đáy sâu nhất trong quá trình phát triển 
110 năm. 

Sản phẩm xuất phát từ lòng yêu 
nước 

Cách đây đúng 111 năm, sáu nhà 
nho, trí thức Tây học, quan lại ở Phan 
Thiết có cùng chí hướng đã tập hợp lại để 
hưởng ứng lời kêu gọi phong trào Duy 
Tân của cụ Phan Chu Trinh. Đó là Nguyễn 
Trọng Lợi, Nguyễn Quý Anh (cả hai là con 
trai nhà thơ yêu nước Nguyễn 
Thông), Ngô Văn Nhượng, Hồ Tá 
Bang, Nguyễn Hiệt Chi, Trần Lệ Chất, sáu 
người sau này trở thành cụ tổ của nước 
mắm Liên Thành. 

Ban đầu họ lập nên Liên Thành thư 
xã nhằm tuyên truyền các sách báo có nội 
dung yêu nước. Để có ngân quỹ cho các 
hoạt động “Khai dân trí - Chấn dân khí - 
Hậu dân sinh” của phong trào Duy Tân và 
cũng để tạo nên việc làm cho người lao 
động, qua năm sau vào ngày 6-6-1906, 
nhóm lập nên Liên Thành thương quán 
(nhưng lại đăng ký với chính quyền thực 
dân dưới danh nghĩa một công ty nặc 
danh với thời hạn hoạt động trong 10 
năm), rồi đến năm 1907 lập nên Dục 
Thanh học hiệu để dạy học cho con em 
lao động nghèo những tư tưởng tiến bộ 
yêu nước. 

Vào thời điểm đó, phần lớn ngành 
nghề trong nước cả sản xuất và thương 
mại đều bị người Pháp, người Hoa, người 

V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ 

L 
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Ấn… nắm giữ hoặc chiếm ưu thế. Người 
Việt có rất ít cơ hội cạnh tranh với họ. Do 
đó Liên Thành thương quán quyết định 
đầu tư vào sản xuất nước mắm vì nhiều 
lẽ. Trước hết, nước mắm vốn là một sản 
phẩm truyền thống, là nước chấm quốc 
hồn quốc túy của Việt Nam, lại chỉ được 
sản xuất nhỏ lẻ, ngoại kiều chưa tham gia 
vào nên khả năng bị cạnh tranh, kèn cựa 
thấp. Thứ nữa, nguồn nguyên liệu sản 
xuất ra nước mắm là cá biển vốn rất sẵn 
ở Phan Thiết, do ngư dân Việt khai thác 
nên chủ động hoàn toàn. 

Liên Thành nghĩa là tòa thành hoa 
sen, vốn là tên cũ của Hòa Đa, là thủ phủ 
cũ của tỉnh Bình Thuận. Hoa sen tượng 
trưng cho người quân tử giữ được cái tâm 
trong sạch từ bùn lầy. Nước mắm Liên 
Thành không dùng biểu tượng con cá mà 
chọn con voi, bởi voi là loài chuyên sống 
bầy đàn, tụ tập theo quần thể. Biểu tượng 
con voi đỏ như để thể hiện tinh thần đoàn 
kết của dân tộc Việt Nam trước khó khăn, 
nguy hiểm. 

Trong giai đoạn đầu, việc sản xuất 
nước mắm mới ra còn khó khăn, Liên 
Thành hội quán duy trì nhờ những hoạt 
động kinh doanh khác như bán thuốc Bắc, 
kinh doanh khách sạn, bán máy móc… 
nhờ sự ủng hộ của những người tham gia 
phong trào Duy Tân, cũng như sự hỗ trợ 
của Công sứ Pháp tại Bình Thuận là 
Claude Garnier vốn có tư tưởng dân 
quyền nên Liên Thành có điều kiện phát 
triển trong những năm đầu tiên, càng về 
sau việc kinh doanh nước mắm thuận lợi 
hơn và là nguồn thu chủ yếu của hội. 

Sau khi phong trào Duy Tân bị đàn 
áp, thực dân Pháp bắt đầu truy tìm những 
cơ sở đã hỗ trợ cho phong trào, trong đó 
có Liên Thành. Tuy nhiên, Pháp đã không 
tìm được bằng chứng gì để buộc tội vì 
Liên Thành có hệ thống sổ sách kinh 
doanh rất rõ ràng, minh bạch. Những 
khoản tiền mà Liên Thành ủng hộ cho 
phong trào Duy Tân và phong trào Đông 
Du đều được hợp thức hóa là khoản tiền 
chia cho các cổ đông. 

Trong 10 năm đầu tiên, Liên Thành 
hoạt động có hiệu quả khi đã mở rộng 

được các phân cuộc ở Đức Thắng, Huy 
Long, Phú Hào, Mũi Né và Phan Rí thuộc 
Phan Thiết, rồi từ Phan Thiết đã vươn ra 
mở các phân cuộc tại Sài Gòn, Mỹ Tho, 
Cao Lãnh và Bến Tre. Cảm thấy Bình 
Thuận là đất còn có sự quản lý của triều 
đình, chưa có một môi trường kinh doanh 
thuận lợi nên vào năm 1917, tức là sau 
khi mãn hạn 10 năm đăng ký hoạt động, 
công ty chuyển về Sài Gòn xây dựng tổng 
cuộc ban đầu tại đại lộ Kitchener (cầu 
Ông Lãnh) và sau đó chuyển qua trụ sở 
tại 1-2-3 Quai Testard Chợ Lớn (nay là 
đường Châu Văn Liêm), rồi cuối cùng dời 
đến 243 Bến Vân Đồn, quận 4 đến nay… 

Những yếu tố mang lại thành công 

Thành công của Liên Thành được 
đúc kết ở những yếu tố chính: 

Thứ nhất, đó là tinh thần duy tân, 
hướng về cái mới nên ngay từ khi thành 
lập đã nhanh chóng nghiên cứu đưa khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất nước mắm, 
phân cá, lập phòng hóa nghiệm, bảo quản 
chất lượng, chống hàng giả, hàng nhái, 
đào tạo nhân viên kỹ thuật, quan hệ với 
hãng Kubota (Nhật Bản) để được giúp đỡ 
trang bị máy móc, huấn luyện kỹ thuật 
viên, mở phân xưởng sửa chữa thủy động 
cơ, làm đại lý bán động cơ thuyền hộ ở 
Bình Thuận. 

Thứ hai là năng động nắm bắt được 
cách thức marketing, tận dụng quảng bá 
thương hiệu, như gửi sản phẩm ra hội 
chợ Hà Nội năm 1918, tham dự cuộc đấu 
xảo thuộc địa tổ chức ở Marseille, Pháp 
vào năm 1922. Nhờ tạo ra tiếng vang lớn 
tại đây, sau đó Liên Thành dần mở rộng 
mạng lưới các phân cuộc ở nhiều tỉnh 
miền Trung, miền Nam, phủ qua cả 
Campuchia và châu Âu. 

Thứ ba, khác với tư duy “con buôn” 
làm ăn chụp giật, tủn mủn dễ gặp, với 
quan niệm chữ tín của những nhà Nho, 
Liên Thành đã luôn giữ uy tín của mình 
với khách hàng và cổ đông.  

Dưới đây là một câu chuyện trong vô 
vàn câu chuyện về chữ tín của Liên 
Thành: Năm 1976, sau khi đất nước thống 
nhất, gia đình nhà sử học Dương Trung 
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Quốc ở Hà Nội bất ngờ nhận được thư 
của hãng Liên Thành mời vào Sài Gòn 
nhận cổ tức và cổ phần mà ông nội của 
ông Quốc đã mua từ… gần 70 năm trước, 
do điều kiện chiến tranh thất lạc cổ đông 
và công ty phải giải thể để chuyển sở hữu 
sang nhà nước. Khi ông Quốc vào đến 
nơi thì đại hội cổ đông đã kết thúc ba ngày 
trước, dẫu vậy đại diện công ty vẫn ân 
cần mời ông ngồi lại để tính toán sổ sách 
và cổ phần nhận lại dù chỉ đủ mua một 
chiếc tivi trắng đen và một chiếc màn tuyn 
nhưng ông Dương Trung Quốc vẫn đánh 
giá rất cao chữ tín mà Liên Thành giữ 
vững chừng ấy năm cho đến ngày giải 
thể. “Trong phong trào canh tân đất nước 
đầu thế kỷ 20, có rất nhiều doanh nhân 
Việt Nam thời bấy giờ với lòng yêu nước 
và tinh thần dân tộc đã giữ được chữ tín 
và điều này đã đưa nhiều nhà buôn Việt 
Nam trở thành các chủ tư bản dân tộc có 
sản phẩm, dịch vụ sánh ngang với các 
nhà buôn Hoa kiều, Ấn kiều, Pháp kiều 
đương thời” - ông Dương Trung Quốc 
nhận xét. 

♦  ♦  ♦ 

Được cổ phần hóa và trở lại thị 
trường từ năm 2001, dù những người 
lãnh đạo đã rất quyết tâm và đã áp dụng 
rất nhiều phương cách khác nhau nhưng 

chặng đường trở lại đỉnh cao của Liên 
Thành còn rất nhiều chông gai, trở ngại 
bởi các thương hiệu nước mắm có yếu tố 
ngoại đang nắm giữ thị phần rất lớn và số 
tiền khổng lồ họ đổ ra cho quảng cáo, 
khuyến mãi… dễ dàng lấn át, thậm chí đè 
bẹp các thương hiệu có thị phần nhỏ. 

Liên Thành thương quán đưa 
Nguyễn Tất Thành vào Sài Gòn 

Dù chỉ duy trì được năm năm, đến năm 
1911 khi phải đóng cửa, Dục Thanh học 
hiệu đã kịp dạy dỗ hàng trăm con em đất 
Bình Thuận và nhiều nơi khác gửi đến học 
tinh thần quật cường, yêu nước. Đặc biệt, 
Dục Thanh học hiệu cũng là nơi nhận thầy 
giáo trẻ Nguyễn Tất Thành vào dạy học một 
thời gian. Chính Liên Thành thương quán 
đã đưa Nguyễn Tất Thành vào Sài Gòn cho 
ở tại trụ sở Tổng cuộc Liên Thành (nay là di 
tích lịch sử số 3-5 Châu Văn Liêm) suốt 
chín tháng đến khi xuống tàu sang Pháp. 

Ông Võ Ngọc Tựu, từng làm kế toán 
37 năm ở Liên Thành, cho biết Liên Thành 
đã tặng cho Nguyễn Tất Thành 18 đồng bạc 
Đông Dương để làm lộ phí cho chuyến đi 
tìm đường cứu nước năm ấy. 

Phạm Trường Giang // 
http://plo.vn.- 2016 (ngày 7 tháng 8) 

__________________________________ 

QUY HOẠCH 1/500 DỰ ÁN BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG 4 SAO 
AURORA RESIDENTIAL AND RESORT SPA 

BND tỉnh Bình thuận vừa phê duyệt 
đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự 
án Aurora Residential and Resort 

Spa tại bãi biển Cam Bình thuộc xã Tân 
Phước, thị xã La Gi. 

Theo quy hoạch, dự án Aurora 
Residential and Resort Spa có tổng diện 
tích 63.065 m2, quy mô dân số 655 người. 
Dự án là khu biệt thự, khách sạn biển cao 
cấp, khu dịch vụ, nhà hàng và các loại 
hình giải trí thể thao đa dạng. 

Khu biệt thự có tổng diện tích 
29.936,76 m2 gồm: Biệt thự 12.792,17 

m2, Cây xanh 5.094,65 m2, Hạ tầng 50 
m2 và Giao thông 11.999,94 m2; 

 

U 
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Khu du lịch nghỉ dưỡng có tổng diện 
30.055 m2 gồm: Thương mại dịch vụ 
3.341 m2, Bungalow 2.630 m2, Cây xanh 
và đường dạo 24.034 m2, Hạ tầng 50 m2; 

Ngoài ra dự án có khoảng 3.073,24 
m2 thuộc phần đất quy hoạch giao thông 
của đường Lê Minh Công. 

Khu Biệt thự phân bố phía Bắc dự 
án, tiếp cận đường giao thông đối ngoại, 
chủ yếu bố trí các biệt thự nghỉ dưỡng. 
Khu Du lịch nghỉ dưỡng phân bố phía 
Nam dự án, tiếp cận mặt biển, chủ yếu bố 
trí các Bugalow, kết hợp với các dịch vụ 
nghỉ dưỡng cao cấp. 

Dự án Aurora Residential and Resort 
Spa do Công ty TNHH Việt Rạng Đông 
làm chủ đầu tư. Theo Việt Rạng Đông, 
Aurora Residential and Resort Spa được 
đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế 4 sao và 
có vốn đầu tư khoảng 80 tỷ đồng, dự kiến 
hoàn thành vào năm 2018. 

Dự án có phía Đông giáp đất sản 
xuất của dân, phía Tây giáp khu du lịch 
Mũi Đá, phía Nam giáp Biển Đông và phía 
Bắc giáp đường Lê Minh Công. 

N. Đăng // http://cafeland.vn.- 2016 
(ngày 20 tháng 8) 

__________________________________ 

BỒI DƯỠNG TIẾNG TRUNG DU LỊCH CƠ BẢN  

TẠI BÌNH THUẬN  

hực hiện Chương trình hành 
động quốc gia về Du lịch năm 
2016, Tổng cục Du lịch chọn 

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể 
thao và du lịch tổ chức các lớp Bồi 
dưỡng tiếng Trung trình độ cơ bản cho 
các cán bộ, người lao động làm công 
tác du lịch tại các địa phương trong cả 
nước. 

 

(Du khách Trung Quốc đang tham quan 
resort ở Hàm Tiến; Ảnh: Nguyên Vũ) 

Theo kế hoạch, Trường Cán bộ 
Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch sẽ 
phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và 
du lịch Bình Thuận tổ chức lớp tiếng 

Trung trình độ cơ bản cho cán bộ, 
người lao động làm công tác du lịch tại 
địa phương. Lớp bồi dưỡng tiếng 
Trung sẽ diễn ra trong 3 tháng (từ 24/8 
- 21/11/2016) tại thành phố Phan Thiết. 
Việc bồi dưỡng tiếng Trung cơ bản sẽ 
góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực 
tiếng Trung phục vụ du lịch, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả làm việc của cán 
bộ, công nhân viên, người làm lao 
động làm du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Dự kiến, lớp bồi dưỡng sẽ khai 
giảng vào lúc 17h30 ngày 24/8/2016 
tại Trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể 
dục Thể thao Bình Thuận (đường Hải 
Thượng Lãn Ông, Tp. Phan Thiết). Kết 
thúc khóa học, các học viên sẽ được 
cấp Chứng chỉ hoàn thành chương 
trình bồi dưỡng tiếng Trung du lịch 
trình độ cơ bản. 

Xuân Hoàn // 
http://dulichbinhthuan.com.vn.- 2016 

(ngày 14 tháng 8) 

Các báo cùng đưa tin: NH / Bưu điện Việt 
Nam.- 2016.- Số 101 (ngày 22 tháng 8).- 

Tr. 14 

T 
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ĐẾN  MŨI NÉ ĐỪNG QUÊN ĂN DÔNG 

ến Mũi Né (Bình Thuận) mà không 
thử qua món dông thì bạn chưa 
thưởng thức trọn vẹn ẩm thực đặc 

trưng ở vùng cát vàng nắng cháy da này. 
Một lần tình cờ trong lúc tìm chỗ ăn cơm 
trưa, tôi được chị chủ quán giới thiệu 
dong nướng muối ớt ngon hơn cả thịt gà. 

Người dân ở đây cho biết, dông có 
quanh năm, nhưng ngon nhất là vào mùa 
mưa, mùa dông sinh sôi nảy nở, thịt báo 
và ngọt hơn so với mùa nắng, nhưng lại 
khó bắt hơn vì chúng ẩn sâu dưới cát. 
Dông sống trong hang, sáng tinh mơ ra 
đồi cát tìm ăn chồi non và uống sương 
đêm đọng lại, thế nên thịt săn, đạm cao, 
lành tính. Thịt dông ngọt nên chế biến đơn 
giản và nhanh gọn nhất là nướng mọi> 
Món này được nhiều người ưa thích vì giữ 
nguyên hương vị thơm ngon. Thực đơn 
món dông đa dạng như làm gỏi, nấu cháo, 
làm chả, trong đó, dông nướng muôi ớt vị 
ngọt không thua gì dông nướng mọi. Dông 
sau khi làm sạch, dùng loại muối và ớt 
đặc sản địa phương thoa đều khoảng 10 
phút cho thấm, rồi đem nướng mà không 
cần phải thêm gia vị nào khác. Thịt chín 
vàng đều khi ăn  có đủ cung bậc cảm xúc 
của vị ngọt, vị mặn và vị cay, nhất là da 
nướng giòn sừng sựt thơm phức. 

Để thêm lạ miệng, quán ăn có canh 
dông dưa hồng, loại dưa trái nhỏ hạt non 
hoặc không hạt, trồng nhiều và nổi tiếng ở 
Phan Rang. Dưa mang gọt bỏ vỏ, dông 
làm sạch cắt khúc ướp gia vị gồm tiêu, 
hành, tỏi và ít nước mắt để khoảng 15 
phút, xào nhẹ cho có múi thơm, để thịt 

săn lại. Sau đó, bỏ dưa hồng vào nêm lại 
cho vừa ăn, nấu sôi hai dạo cho dông và 
dưa mềm vừa, có độ trong và tỏa hương 
thơm nức. Miếng dưa thấm hòa với thịt 
dông tạo ra vị ngọt tự nhiên. 

Không hẳn nơi nào có biển là có 
dông, và dông từng vùng có sự khác biệt 
khá lớn do thổ nhưỡng. Người ta chi làm 
hai loại dông vùng cát và dông đất thịt. 
Dông vùng cát có màu sậm, màu càng 
đậm thì dông càng lớn, thịt càng ngọt. 
Dông vùng cát ở Bình Thuận nổi tiếng to, 
dài, thịt săn, béo, trọng lượng trung bình 
khoảng 500g, thi thoảng có con đến 800g. 
Dông đất thịt nhỏ hơn, khoảng 200g con, 
xương mềm, thịt mỏng, có nhiều ở vùng 
Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Dông bán giá cao (khoảng 500.000 - 
700.000đ/kg tùy vùng, tùy loại nhỏ hay 
lớn). Để bắt được dông người ta phải dậy 
từ sáng sớm khi mặt trời chưa ló dạng, 
lên những đồi cát, lần theo dấu chân dông 
để tìm đến hang. Dụng cụ bắt dông là găn 
tay lưới, không quá dày để lọt được vào 
hang, nhưng không mỏng quá dễ bị dông 
cắn. Mọi thao tác diễn ra thật khẽ khàng vì 
chỉ cần nghe tiếng động nhỏ, dông sẽ tìm 
đường thoát thân. 

Trước đây chủ yếu bắt từ thiên 
nhiên, nay có nhiều cơ sở nuôi dông ra 
đời, đáp ứng nhu cầu ẩm thực quanh 
năm. 

Nguyễn Bảo / Phụ nữ.- 2016.- Số 90 
(ngày 12 tháng 8).- Tr. 20 

__________________________________ 

ĐẾN PHAN THIẾT, ĐỪNG BỎ QUA GỎI HẢI SẢN VÀ 
LẨU THẢ 

ỏi cá mai, gỏi cá suốt hay gỏi óc 
đều là những cái tên quen thuộc, 
có mặt trong hầu hết thực đơn của 

xứ biển Phan Thiết. Đây là những món dễ 
làm, ăn nhanh và đều hấp dẫn thực khách 
bởi vì tươi ngon, lạ miệng. 

Khác với gỏi ở Sài Gòn, nguyên liệu 
cho món gỏi Phan Thiết đều được chế 
biến từ hải sản đánh bắt tại chỗ tươi rói, 
ngon thịt. Những món gỏi quen thuộc có 
thể kể đến là gỏi cá mai, cá chỉ vàng, cá 
suốt, cá đục, ốc giác. 

Đ 

G 
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Món gỏi cá rất dễ làm, nguyên liệu 
ăn kèm có ở khắp khu chợ xứ biển nên 
càng tiện, chỉ cần có cá tươi là có ngay 
đĩa gỏi ngon. Nếu từng có dịp thưởng 
thức gỏi cá địa phương, bạn sẽ nhận ra 
rằng, trừ cách chế biến riêng cho từng loại 
cá thì món gỏi cá Phan Thiết nói chung 
gần như na ná nhau với xấp bánh tráng 
mỏng hay bánh tráng nướng, nhúm rau 
sống thơm hăng, kèm khế chua, chuối 
chát, rau, gỏi cá và chén nước mắm đặc 
biệt. Cách ăn cũng khá đơn giản: gỏi cá 
được cho lên bánh tráng kèm rau sống, 
cuộn lại rồi chấm với nước mắm. 

Cá chỉ vàng rộ vụ vào đầu hạ, cuối 
thu. Thân cá hình thoi, lép kẹp, chỉ bằng 
hai ngón tay người lớn. Dọc sống lưng cá 
có một đường sọc vàng óng ánh chạy 
thẳng nên mới có tên đó. Cá sau khi đánh 
được xối qua nước biển, rút xương ngay 
trên ghe, sau đó được cột chặt bằng túi ni 
lông, cho vào thùng đá ướp lạnh trong lúc 
đợi thuyền quay vào bờ. Cá tươi nên chỉ 
ướp chút tỏi, ớt, nước mắm, đường, bột 
ngọt đã rất ngon. Trước khi trộn gỏi, cá 
được vắt ráo nước, bóp với cốt chanh cho 
chín tái, trộn đều với nước mắm tỏi ớt cho 
thấm rồi đem kẹp với bánh tráng nướng, 
chấm nước mắm tỏi ớt, ăn kèm xoài xanh, 
khế chua, dưa leo. 

Một món không thể bỏ qua khác là 
gỏi cá mai. Nhìn vào màu trắng của cá, 
nhiều thực khách ban đầu e ngại vì không 
quen ăn cá tái, nhưng nếu ăn một lần, 
đảm bảo ghiền ngay. Để đảm bảo vị ngọt 
tự nhiên của món cá này, đầu bếp đã 
khéo léo làm chín tái cá bằng nước cốt 

chanh và ớt. Miếng cá sẽ được kèm theo 
các loại rau rồi cuốn vào miếng bánh 
tráng dẻo Phan Thiết, chấm nước mắm 
thơm cay. 

Nếu có hơi ái ngại với món gỏi cá 
tươi tái, bạn có thể chọn thưởng thức gỏi 
ốc giác, một đặc sản ngon không kém. 
Đĩa gỏi ngon tuyệt là nhờ hòa trộn với đu 
đủ, rau răm, hành tây, ốc giác và thịt luộc, 
rưới thêm nước mắm trộn đậm đà ăn kèm 
bánh tráng. Để làm món này, ốc giác tươi 
mới đánh bắt lên bờ được cạo rửa sạch, 
luộc chín, xắt mỏng trước khi trộn gỏi. 

Một thành phần quan trọng khác bên 
cạnh độ tươi của cá chính là nước chấm. 
Chén nước mắm của món gỏi cá tùy từng 
nhà hàng mà được pha trộn theo bí quyết 
riêng. Tuy nhiên, tựu trung nước chấm 
đều được pha trộn từ nước mắm nhỉ Phan 
Thiết chưng cất theo lối thủ công, cùng 
đậu phộng xay nhuyễn, me, ớt… đậm đà, 
sánh quyện. 

Ngoài các loại gỏi trên, khi đến Phan 
Thiết bạn cũng có thể thưởng thức lẩu 
thả, một biến tấu đa vị của gỏi cá, được 
làm từ cá đục, cá suốt hay cá mai. Nói đa 
vị bởi ngoài cá, lẩu thả còn đặc biệt với sự 
góp mặt của thịt ba chỉ luộc, trứng vịt 
chiên thái sợi, kèm khế, dưa leo xắt mỏng, 
rau muống, bắp chuối bào và nước lèo 
nóng hổi được làm từ cà chua, tôm và thịt 
heo thái sợi, đặt trên than hồng, hài hòa, 
hấp dẫn. 

Huy Chương / Phụ nữ.- 2016.- Số 30 
(ngày 7 tháng 8).- Tr. 28 

__________________________________ 

NHỮNG ĐIỂM ĐẾN KHÔNG THỂ BỎ QUA Ở ĐẢO PHÚ QUÝ 

à một hòn đảo xinh đẹp của tỉnh 
Bình Thuận, Phú Quý là điểm đến 
hấp dẫn du khách bởi nhiều thắng 

cảnh đẹp, con người thân thiện và hải sản 
tươi ngon. 

Chùa Linh Sơn 

Chùa Linh Sơn là điểm đến du khách 
không nên bỏ qua khi đến đảo này. Chùa 
Linh Sơn là một quần thể thắng cảnh tuyệt 

đẹp nằm trên đỉnh núi Cao Cát với lối kiến 
trúc độc đáo kết hợp giữa tự nhiên và 
nhân tạo. Nơi đây có tượng phật bà Quan 
Âm rất thiêng – được người dân trên đảo 
một mực tôn thờ. 

L 
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Chùa Linh Sơn là điểm đến mà du khách không 
thể bỏ qua khi đến với đảo. 

Bảo tàng hải dương học Vạn An 
Thạnh 

Vạn An Thạnh thuộc làng Triều 
Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý. 
Nơi đây lưu giữ gần 100 bộ xương cốt 
của cá voi, rùa da, …và nhiều sinh vật 
biển khác. Đặc biệt nơi đây còn trưng bày 
bộ xương cá Nhà Táng có chiều dài 17 m 
để du khách tham quan, chiêm ngưỡng. 

Hòn Tranh 

Hòn Tranh là một hòn đảo nhỏ nằm 
trong quần thể đảo Phú Quý mang vẻ đẹp 
hoang sơ, gần gũi. Đến với hòn Tranh, du 
khách sẽ được tận hưởng không khí trong 
lành, nước biển xanh mát cùng những 
hàng cây trải dài vô tận. Tắm biển, câu cá 
hay lặn biển ngắm san hô là những thú 
vui hấp dẫn mà du khách có thể tận 
hưởng khi đến đây. 

 
Hòn Tranh là một hòn đảo nhỏ nằm trong quần 
thể đảo Phú Quý mang vẻ đẹp hoang sơ, gần 
gũi. 

Hòn Đen 

Ngoài Hòn Tranh, Hòn Đen cũng là 
một điểm đến thú vị khi nơi đây chỉ có 
toàn đá đen. Người dân địa phương còn 
gọi là hòn Nghiên hay hòn Mực. Chính sự 

sắp xếp ngẫu nhiên của những tảng đá 
đen với vô vàn hình thù kỳ dị đã tạo nên 
một bức tranh vô cùng sống động. 

 
Người dân địa phương còn gọi Hòn Đen là hòn 
Nghiên hay hòn Mực. 

Gành Hang 

Đến Phú Quý, du khách không nên 
bỏ qua Gành Hang, đây là một trong 
những bãi tắm đẹp rất được lòng du 
khách bởi nước biển trong xanh, bờ cát 
mịn, không khí trong lành và đặc biệt là 
những mỏm đá nhiều hình thù sống động 
nhô ra biển, thích hợp cho những bạn trẻ 
check – in kiểu chụp hình “so deep”. 

Khu vực Gành Hang có bãi Nhỏ rất 
đẹp, với làn nước xanh trong, bãi tắm cát 
mịn, rất thích hợp để tắm biển và ngắm 
bình minh. Từ trên cột cờ đảo Phú Qúy 
hay đứng trên tảng đá ở Gành Hang, bạn 
sẽ chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp toàn cảnh 
của bãi Nhỏ. 

 
Bãi Nhỏ rất đẹp. 

Vịnh Triều Dương 

Những bãi cát dài, bằng phẳng và 
rộng, cùng với nước biển trong xanh,… là 
nét thu hút nhất của Vịnh Triều Dương. 
Nơi đây đặc biệt thú vị cho những ai yêu 
thích tắm biển, đắm mình trong dòng 
nước mát rượi để quên hết những muộn 
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phiền, lo lo của cuộc sống. Ngoài ra trên 
bờ biển còn có một rừng cây dương cao 
lớn, rợp tràn bóng mát, phù hợp cho 
những hoạt động cắm trại hay dã ngoại. 

 
Vịnh Triều Dương xanh trong và yên bình. 

Ngọn Hải Đăng - Núi Cấm 

Với chiều cao 18m, ngọn Hải Đăng 
trên núi Cấm là một trong những ngọn hải 
đăng lớn nhất Việt Nam, nằm trên độ cao 
108m so với mực nước biển. Trên ngọn 
hải đăng, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn 
cảnh thành phố biển tuyệt đẹp vào ban 
đêm. Tuy nhiên, để chinh phục ngọn hải 
đăng, bạn phải đi bộ và vượt hơn 120 bậc 
thang đá men theo sườn núi, dài khoảng 
200 mét để trải nghiệm cảm giác mới lạ. 

Dinh mộ Thầy Nại 

 
Trong tín ngưỡng của người dân trê đảo, thầy 
Nại được coi là một trong những vị thần hiển 
linh. 

Dinh mộ Thầy Nại nằm trên một 
ngọn đồi cao thuộc thôn Phú An, xã Ngũ 
Phụng, huyện Phú Quý, xây dựng từ thế 
kỷ 17. Qua hơn 3 thế kỷ tồn tại, đền thờ 
Dinh mộ Thầy Nại đã được UBND tỉnh 
Bình Thuận công nhận là di tích lịch sử 
văn hóa cấp tỉnh. 

 

Trong tín ngưỡng của người dân trê 
đảo, thầy Nại được coi là một trong những 
vị thần hiển linh, phồ hộ và ba phước 
lành, mang đến cho người dân cuộc sống 
yên bình và hạnh phúc. 

Bờ kè Ngũ Phụng 

Bờ kè Ngũ Phụng là một địa điểm lý 
tưởng để ngắm hoàng hôn cho những du 
khách yêu mến vẻ đẹp bình yên, lãng 
mạn. Bờ kè Ngũ Phụng ít đá, nước biển 
trong, nơi đây thường có nhiều du khách 
nước ngoài chơi dù (parasailing) rất thú vị. 

 
Bờ kè Ngũ Phụng là một địa điểm lý tưởng để 
ngắm hoàng hôn. 

Bãi Doi Dừa 

Những hàng dừa vươn mình che 
bóng mát dọc theo bờ biển tạo thành một 
bức tranh phong cảnh hoang sơ nhưng rất 
đẹp cho bãi Doi Dừa. Bên cạnh đó, bãi 
tắm này khá vắng người, nước biển trong 
và xanh mát. 

Chợ Long Hải 

Đến Phú Quý, nếu muốn chọn mua 
nhiều loại hải sản thì chợ Long Hải là 
điểm đến mà bạn không thể bỏ qua. Đến 
đây, khách du lịch được chiêm ngưỡng 
nhiều loại hải sản lạ mắt, đặc biệt là 
những loại ốc to lớn. Hải sản ở chợ Long 
Hải được bày bán đa dạng, phong phú và 
đặc biệt là giá rất rẻ, phù hợp túi tiền của 
đại da số du khách. 

Hoặc bạn có thể đi thuyền của ngư 
dân ra nhà bè Long Hải để ngắm biển, lặn 
san hô và thưởng thức những bữa tiệc hải 
sản vừa tươi, ngon lại còn rẻ. Đến Phú 
Qúy nhất định phải thưởng thức cua 
huỳnh đế, tôm hùm, thị bò, các loài ốc,… 

Bài, ảnh: Xuân Lộc // http:// 
dantri.com.vn.- 2016 (ngày 26 tháng 8) 
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