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THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG BỜ 

BND tỉnh Bình Thuận đã ban hành 
văn bản Thực hiện chiến lược 
quản lý tổng hợp vùng bờ (vùng 

chuyển tiếp giữa lục địa và biển) trên địa 
bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030. 

 

Toàn huyện đảo Phú Quý có hơn 1.200 tàu 
thuyền hoạt động khai thác hải sản, dịch vụ 

hậu cần nghề cá.  

Bình Thuận có bờ biển dài 192 km 
với diện tích mặt biển hơn 52.000 km2, là 

một trong những ngư trường lớn của cả 
nước. 

Biển Bình Thuận phong phú về 
chủng loại với 500 loài cá, trữ lượng 
220.000 tấn, hàng năm có khả năng khai 

thác 120.000 tấn. Trữ lượng nhuyễn thể 
hai vỏ ước tính trên 50.000 tấn, khả năng 

khai thác có thể đạt 25.000 - 30.000 
tấn/năm. Trữ lượng mực 10.000 - 15.000 
tấn, khả năng khai thác 6.300 - 7.200 

tấn/năm…  

Ven bờ biển Bình Thuận có nhiều 

đảo, cù lao, vũng, vịnh, bãi biển có cảnh 
đẹp với nhiều bãi cát trắng, nước biển 
trong xanh rất phù hợp với phát triển du 

lịch… 

Hiện Bình Thuận là một trong những 

địa phương có đội tàu đánh cá gần bờ và 
xa bờ nhiều nhất của cả nước. Toàn tỉnh 
Bình Thuận hiện có gần 8.500 tàu thuyền 

hoạt động trên biển, trong đó trên 2.000 

tàu khai thác xa bờ với tổng công suất 
trên 567.000 CV. Số lượng tàu làm dịch 
vụ hậu cần nghề cá trên biển đã lên đến 

gần 100 chiếc, công suất từ 90 CV trở lên.  

Tuy nhiên, hiện nay tại Bình Thuận 

của xuất hiện tình trạng, nguồn lợi thủy 
sản bị khai thác quá mức, thủy triều đỏ 
xuất hiện nhiều hơn, rác biển, sinh cảnh 

và cảnh quan ven biển bị xâm hại và suy 
thoái; việc nuôi trồng thuỷ sản ven sông, 

ven biển, các loại rác thải từ lục địa do lũ 
cuốn trôi đã làm giảm chất lượng nước 
mặt vùng biển ven bờ. 

Bên cạnh đó, tình trạng biển xâm 
thực hàng năm đã làm nhiều bờ biển sạt 

lở, người dân mất nhà, mất đất; thêm vào 
đó là việc quy hoạch phát triển và khai 
thác tài nguyên chưa hợp lý, thiếu đồng 

bộ cũng tạo áp lực, tiềm ẩn thiệt hại và 
thảm họa, đòi hỏi cần có biện pháp khắc 

phục, ngăn ngừa lâu dài… 

Thời gian qua các địa phương, các 
ngành trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực giải 

quyết những vấn đề bức xúc từ biển, 
nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn, 

nhất là đối với vùng ven bờ, nơi tập trung 
đông dân cư với đa dạng loại hình phát 
triển kinh tế…  

Chiến lược quản lý tổng hợp ven bờ 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 được 
UBND tỉnh Bình Thuận ban hành, nhằm 
quản lý để các nguồn tài nguyên, giá trị 

chung của biển và vùng ven bờ được sử 
dụng hợp lý, lâu bền, tiến tới giảm thiểu 
mâu thuẫn sử dụng ven bờ giữa các 

ngành, các cấp nhằm tránh những rủi ro 
của thiên tai và đạt được sự phát triển bền 

vững vùng ven bờ. 

Đây cũng là cơ sở quan trọng từng 
bước cải thiện chất lượng môi trường, 

bảo tồn và giữ gìn tài nguyên, sử dụng 
hợp lý các giá trị chung vùng ven bờ, góp 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

U 
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phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 

ổn định dân sinh trước mắt và lâu dài. 

Nội dung chiến lược quản lý tổng 

hợp ven bờ là tăng cường giáo dục nâng 
cao nhận thức cộng đồng về giá trị, 
phương thức sử dụng tối ưu các nguồn tài 

nguyên, giá trị chung vùng ven bờ và bảo 
vệ môi trường vùng ven bờ; tăng cường 

đào tạo nguồn nhân lực, trang bị cơ sở 
vật chất; khai thác và sử dụng hợp lý 
nguồn tài nguyên, bảo vệ tốt vùng ven 

biển, phục hồi dải rừng phòng hộ trên cồn 
cát, rặng san hô, khu bảo tồn thiên nhiên, 

nguồn lợi thủy sản, cảnh quan thiên nhiên 
cũng như các giá trị văn hóa, lịch sử vùng 
ven bờ; giảm thiểu và ngăn ngừa những 

tác động tiêu cực đến môi trường do sự 
phát triển của các hoạt động kinh tế tổng 

hợp, đô thị hóa vùng bờ, sự cố môi 
trường, thiên tai, biến đổi khí hậu… nhằm 
bảo vệ chất lượng môi trường các hệ sinh 

thái; sử dụng bền vững tài nguyên vùng 
ven bờ, giảm xung đột lợi ích trên cơ sở 

kết hợp hài hòa lợi ích kinh tế trước mắt 

và lợi ích bảo vệ môi trường lâu dài. 

Phạm vi của Chiến lược quản lý tổng 

hợp vùng ven bờ tỉnh Bình Thuận đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, bao 
gồm: vùng biển ven bờ của tỉnh có ranh 

giới cách bờ khoảng 6 hải lý và vùng đất 
ven biển là các huyện Hàm Tân, Hàm 

Thuận Nam, Bắc Bình, Tuy Phong, thị xã 
La Gi, thành phố Phan Thiết và huyện đảo 
Phú Quý, trong đó tập trung vào các xã 

ven biển. Tuy nhiên, mỗi nhiệm vụ đề xuất 
trong chiến lược có thể được thực hiện 

trong một phạm vi hẹp hơn hoặc mở rộng 
hơn, tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của 
nhiệm vụ, nhu cầu và năng lực của địa 

phương. 

Nguyễn Thanh //  

http://baotintuc.vn.- 2017  
(ngày 10 tháng 01) 

Cùng đưa tin: Tài nguyên Môi trường.- 

2017.- Số 4 (ngày 12 tháng 01).- Tr. 13

__________________________________ 

GẮN CÔNG TÁC BIÊN PHÒNG VỚI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI Ở ĐỊA PHƯƠNG 

gày 5-1, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 

Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết 
công tác Biên phòng năm 2016, 

triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí 

Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh 
đến dự và chỉ đạo hội nghị. 

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Hào, Chỉ huy trưởng BĐBP 
Bình Thuận phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: 
Đình Phú 

Năm 2016, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy 

BĐBP Bình Thuận đã bám sát tình hình, 
nhiệm vụ; lãnh đạo, triển khai đồng bộ, có 
hiệu quả công tác Biên phòng. Chủ động 

tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra 
nhiều chủ trương, biện pháp làm tốt công 

tác quản lý Nhà nước về công tác Biên 
phòng; quản lý bảo vệ vững chắc chủ 
quyền quốc gia trên biển. Phối hợp chặt 

chẽ với các ngành, các lực lượng, xử lý 
kịp thời các vụ việc; đấu tranh hiệu quả 

với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm 
về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại; 
đã phát hiện, bắt giữ 23 vụ/45 đối tượng 

phạm tội về ma túy, thu 13g heroin và 
0,95 gam ma túy tổng hợp; khởi tố 16 

vụ/19 đối tượng; phá nhổ, tiêu hủy trên 7 
ngàn cây cần sa; bắt 1 vụ/1 đối tượng 
buôn lậu thuốc lá ngoại; xử lý vi phạm 

hành chính 177vụ/180 đối tượng theo lĩnh 
vực quản lý. 

N 
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Các đồn biên phòng đã tổ chức 250 

buổi tuyên truyền với trên 22 ngàn lượt 
người dân trên địa bàn về chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước, nhất là các quy định đối với hoạt 
động khai thác hải sản; tuyên truyền, vận 

động ngư dân không vi phạm các quy 
định về hoạt động khai thác hải sản, 

không xâm phạm vùng biển nước ngoài, 
không di cư trái phép bằng đường biển; 
thường xuyên duy trì thông tin liên lạc với 

lực lượng BĐBP để kịp thời thông báo, 
phối hợp trong phòng chống thiên tai, cứu 

hộ, cứu nạn. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh ghi 

nhận, đánh giá cao những kết quả đạt 
được và sự cố gắng nỗ lực của lực lượng 

BĐBP tỉnh trong năm 2016. Đồng chí yêu 
cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp 
tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị đã đề ra 
trong năm 2017, triển khai đồng bộ các 
biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, 

không để bị động, bất ngờ. Gắn công tác 
Biên phòng với nhiệm vụ phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Tăng 
cường giáo dục cán bộ, chiến sỹ nâng cao 
bản lĩnh chính trị, sẵn sàng hoàn thành tốt 

mọi nhiệm vụ được giao. Quán triệt, triển 
khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, 

đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh… 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trao Cờ thi 

đua, Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị 
dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng. Ảnh: 
Đình Phú 

Cũng tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh đã tổ chức trao thưởng cho các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2016 
và phát động thi đua năm 2017 với chủ 

đề: “Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng”; 
tiếp tục thực hiện tốt 2 nội dung thi 

đua “Một tập trung, ba khâu đột phá” theo 
tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII 
của Đảng bộ Quân đội. 

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

(ngày 7 tháng 01)

__________________________________ 

KIỂM SOÁT CHẶT MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC 
SÔNG LA NGÀ  

ua một năm triển khai Đề án bảo 
vệ môi trường lưu vực sông La 
Ngà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, 

tình trạng ô nhiễm môi trường lưu vực 
sông La Ngà đã được kiểm soát, các chỉ 
tiêu gây ô nhiễm môi trường phần lớn 

đều nằm trong quy chuẩn cho phép.  

Lưu vực sông La Ngà với tổng 
chiều dài 299 km, diện tích đất tự nhiên 

3.990 km2, trong đó phần diện tích lưu 
vực nằm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là 
1.759 km2 có chiều dài là 143 km.  

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, lưu 
vực sông La Ngà chảy qua 3 huyện: 
Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh. 

Trong quá trình triển khai đề án, tỉnh 
Bình Thuận thường xuyên tổ chức kiểm 
tra, giám sát, đo đạc... tại các điểm nóng 

Q 
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về môi trường có khiếu kiện trên địa bàn 
tỉnh, khu vực giáp ranh 2 tỉnh Đồng Nai 

và Bình Thuận. 

 

Làng bè trên dòng sông La Ngà, thuộc xã 
Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. 
Ảnh: Công Phong/TTXVN 

Ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, từ đầu 
năm 2016 tỉnh đã triển khai phòng ngừa, 

ngăn chặn, xử lý và kiểm soát ô nhiễm, 
bảo vệ môi trường nước lưu vực sông 
La Ngà, tổ chức lấy mẫu, phân tích, 
đánh giá chất lượng nước sông La Ngà 
(4 đợt/năm) tại 7 vị trí trên địa bàn 3 
huyện để theo dõi diễn biến chất lượng 

nước trên lưu vực sông. Qua 4 đợt lấy 
mẫu tại 28 điểm, kết quả cho chất lượng 
nước tương đối tốt, đa số các chỉ số đều 
nằm trong quy chuẩn môi trường cho 
phép; một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn 
môi trường cho phép nhưng vẫn đạt 

mức an toàn. 

Đối với công tác kiểm tra các cơ sở 
có khả năng gây môi trường, năm 2016, 
Bình Thuận đã tổ chức 8 đợt kiểm tra 
công tác bảo vệ môi trường đối với 90 
cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh, trong đó tập trung kiểm tra đối với 
các cơ sở chăn nuôi lợn, chế biến cao 
su, bệnh viện, bãi rác, các điểm nóng về 
môi trường, các nguồn gây ô nhiễm 
thuộc các huyện thuộc lưu vực sông La 
Ngà. 

Qua các đợt kiểm tra cho thấy có 
21 cơ sở có nguồn thải chính gây ô 
nhiễm môi trường, trong đó đã đưa ra 
khỏi danh sách gây ô nhiễm môi trường 
6 cơ sở, đang theo dõi 14 cơ sở, 1 cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng là Bãi rác huyện Tánh Linh. UBND 

tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu huyện Tánh 
Linh có trách nhiệm thực hiện và chấp 
hành các biện pháp xử lý, khắc phục ô 
nhiễm môi trường đúng quy định. 

Theo ông Phạm Văn Nam, để triển 
khai hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường 

lưu vực sông La Ngà trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận, trong thời gian tới tỉnh chỉ 
đạo các sở, ngành liên quan tăng cường 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ 
các quy định về bảo vệ môi trường sau 
khi đánh giá tác động môi trường của 

các dự án đầu tư trên lưu vực sông La 
Ngà; kiểm tra lấy mẫu phân tích, phân 
loại các cơ sở ô nhiễm môi trường trong 
lưu vực để phục vụ công tác quản lý về 
bảo vệ môi trường. Thực hiện thường 
xuyên công tác quan trắc, theo dõi diễn 

biến chất lượng nước lưu vực sông La 
Ngà; xử lý triệt để ô nhiễm, khắc phục 
và cải tạo môi trường những khu vực, 
cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nặng, 
những điểm nóng về môi trường tại các 
huyện thuộc lưu vực sông La Ngà. 

UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ 
đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối 
hợp với các ngành, địa phương liên 
quan của hai tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, 
thường xuyên kiểm tra, giám sát tình 
hình ô nhiễm môi trường tại khu vực 

giáp ranh, không để việc sản xuất của 
các cơ sở gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh 
hưởng đến đời sống của người dân 
vùng hạ lưu các con sông. 

Ngoài ra, do đây là vấn đề môi 
trường liên ngành, liên tỉnh nên UBND 

tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi 
trường, đề nghị hỗ trợ việc điều tra, 
đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi 
trường và phân vùng quản lý tại khu vực 
giáp ranh. 

Nguyễn Thanh // 
http://baotintuc.vn.- 2017  

(ngày 7 tháng 01)
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GẶP MẶT CÁC CHỨC SẮC TÔN GIÁO, DÂN TỘC, 
NGƯỜI TIÊU BIỂU  

gày 10/1, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ 
chức gặp mặt hơn 200 chức 

sắc các tôn giáo, dân tộc, người tiêu 
biểu trên địa bàn tỉnh và giới thiệu 
nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 4 khóa XII. 

Tại buổi gặp mặt, các biểu đã 
được nghe lãnh đạo tỉnh thông báo 
tình hình phát triển kinh tế, chính trị, 
xã hội năm 2016 và phương hướng 
nhiệm vụ trong năm 2017 trên địa 
bàn tỉnh. 

Trong năm qua, Bình Thuận có 
13/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. 
Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng 
khá, cơ cấu chuyển dịch theo 
hướng tích cực. Sản lượng lương 
thực đạt 782.000 tấn, tổng thu ngân 
sách nhà nước đạt 8.025 tỷ đồng, tỷ 
lệ hộ nghèo giảm từ 1- 1,2%/năm… 
Lãnh đạo tỉnh đã đánh giá cao 
những đóng góp của các vị chức 
sắc tôn giáo, dân tộc và người tiêu 
biểu đối với sự phát triển kinh tế - 
xã hội, củng cố khối đoàn kết toàn 
dân tộc trên địa bàn. 

Tại đây, các vị chức sắc, tôn 
giáo, người tiêu biểu thể hiện sự tin 
tưởng vào chủ trương, đường lối 
của Đảng và Nhà nước. Trong 
những năm qua, đại bộ phận các 
chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các 
tôn giáo và người tiêu biểu yên tâm, 
phấn khởi thực hiện tốt “Việc đạo, 
việc đời” cùng nhân dân tích cực 
hưởng ứng các phong trào thi đua 
như: “Chung sức chung lòng xây 
dựng nông thôn mới”, “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn 
háo khu dân cư”, “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…  

Từ đó, đã tạo chuyển biến 
nhận thức của cán bộ và nhân dân, 
đồng bào có đạo nói riêng trong việc 
xây dựng đạo đức và lối sống, gắn 
với việc giữ gìn phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc, tạo môi trường văn 
hóa lành mạnh ở địa bàn dân cư, 
góp phần giữ gìn thuần phong mỹ 
tục, bảo tồn các giá trị văn hóa 
truyền thống tốt đẹp. Các đại biểu 
mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục 
quan tâm tạo điều kiện để bà con 
vùng đồng bào dân tộc, bà con có 
đạo phát triển, quan tâm đến vấn đề 
giải quyết việc làm cho con em vùng 
khó khăn, bình ổn giá cả… 

Dịp này, các lãnh đạo tỉnh đã 
lắng nghe và giải đáp những tâm tư 
nguyện vọng của các vị chức sắc 
tôn giáo; mong muốn các vị chức 
sắc, tôn giáo, người tiêu biểu tiếp 
tục phát huy vai trò, tuyên truyền 
vận động các tầng lớp nhân dân 
thực hiện tốt chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
để tạo sự đồng thuận trong nhân 
dân; hăng hái hưởng ứng các 
phong trào thi đua, các cuộc vận 
động do tỉnh phát động. Bên cạnh 
đó, các vị tích cực tham gia đại diện 
bảo vệ và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của các tầng lớp nhân dân… 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 
2017 (ngày 10 tháng 01) 

Cùng đưa tin: Đại đoàn kết.- 2017.- 

Số 11 (ngày 11 tháng 01).- Tr. 4 

N 
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MTTQ TỈNH BÌNH THUẬN TỔNG KẾT CÔNG TÁC 
NĂM 2016  

áng ngày 16/1, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã 
tổ chức Hội nghị lần thứ 7, 

Khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019 tổng 
kết công tác Mặt trận năm 2016, 
triển khai chương trình phối hợp 
thống nhất hành động năm 2017. 

 

Các tập thể, cá nhận được tặng Cờ thi 

đua và Bằng khen của Mặt trận tỉnh 
Bình Thuận. 

Trong năm 2016, những chủ 
trương lớn về đổi mới công tác Mặt 
trận theo Chương trình phối hợp 
thống nhất hành động của Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh được Mặt 
trận các cấp và các tổ chức thành 
viên nghiêm túc quán triệt và thực 
hiện, tạo ra sự thống nhất cao về 
mục tiêu, phương châm hành động 
trong toàn hệ thống, tạo cơ sở quan 
trọng cho việc triển khai các nhiệm 
vụ của Mặt trận trong cả nhiệm kỳ. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các 
cấp trong tỉnh đã xác định công tác 
tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XIV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 là nhiệm 
vụ trọng tâm, từ đó bám sát sự lãnh 

đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp 
chặt chẽ với chính quyền và các tổ 
chức thành viên đã chủ trì, triển khai 
thực hiện tốt các nội dung công việc 
theo như Luật định. 

Công tác tuyên truyền đã được 
triển khai đồng bộ, rộng khắp và 
hiệu quả, góp phần định hướng dư 
luận và kịp thời phản ánh thông tin 
hai chiều đến với các tầng lớp nhân 
dân. Các phong trào thi đua, các 
cuộc vận động ở nhiều địa phương 
trong tỉnh được tổng kết, rút kinh 
nghiệm và đổi mới phương thức 
triển khai. Việc tăng cường các hoạt 
động biểu dương, tôn vinh các điển 
hình tiên tiến trong đoàn viên, hội 
viên và nhân dân đã góp phần động 
viên khích lệ các nhân tố tích cực 
trong xã hội. 

Bên cạnh đó, nhiệm vụ Mặt trận 
tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp chính đáng của nhân dân 
được xác định rõ hơn từ tỉnh đến cơ 
sở. Các chương trình giám sát 
được Mặt trận và các tổ chức thành 
viên chú trọng triển khai đồng bộ, 
đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Hệ 
thống tổ chức, bộ máy của cán bộ 
Mặt trận tiếp tục được củng cố, kiện 
toàn, hoạt động hiệu quả hơn. 

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Bình Thuận đã trao tặng 
bằng khen cho 60 tập thể và 34 cá 
nhân đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác Mặt trận năm 2016. 

V. Nhất / Đại đoàn kết.- 2017.- Số 17 

(ngày 17 tháng 01).- Tr. 5

S 
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ĐỒNG BÀO VÙNG CAO BÌNH THUẬN ĐÓN TẾT ĐẦU LÚA  

hời điểm này, đồng bào Raglai, K’ho 
ở các xã vùng cao huyện Bắc Bình, 
tỉnh Bình Thuận đang rộn ràng vui 

đón Tết Đầu lúa theo truyền thống của 
dân tộc. Tết Đầu lúa thường diễn ra vào 

giữa tháng 12 Âm lịch khi mùa vụ đã thu 
hoạch xong.  

Năm nay, Tết Đầu lúa rơi vào hai 

ngày 11 và 12/1. Đây là ngày Tết quan 
trọng, lâu đời và gắn liền với tập tục trồng 

lúa rẫy của đồng bào nơi đây. 

Tết Đầu lúa hay còn gọi là Tết 
Nhôbrêhê, Lễ ăn lúa mới…Với người 

Raglai, K’ho ở Bình Thuận, lúa được xem 
là thứ quý nhất, thiêng liêng nhất. Mỗi 

năm khi có những cơn mưa đầu mùa, bà 
con lại mang lúa giống lên các triền đồi để 
gieo trồng. Sau 6 tháng bà con thu hoạch 

lúa, chủ yếu bằng cách tuốt tay, đưa vào 
gùi và mang về nhà. 

Với ý nghĩa thể hiện sự biết ơn và 
niềm tin của bà con đối với cây lúa mẹ 
trên rẫy, cầu mong cho cây lúa không bị 

quấy nhiễu, không bị sâu rầy, đơm bông 
trổ hạt, đem lại ấm no cho mọi người, Tết 

Đầu lúa thường được bắt đầu bằng các 
nghi thức cúng dâng, cúng hạt lúa mới 
của các già làng, trưởng bản. Các gia 

đình đều tổ chức cúng lúa mới và quây 
quần sau mùa vụ. 

Nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn 
kết trong dịp Tết Đầu lúa, huyện Bắc Bình 
tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao các 

xã vùng cao. Ngay từ sáng sớm, đông 
đảo bà con đã tập trung về Trung tâm văn 

hóa xã Phan Lâm để cùng tham gia các 
hoạt động giao lưu thể thao sôi nổi và trò 
chơi dân gian như thi bắn nỏ, thi gùi nước 

về làng, thi dựng cây nêu, biểu diễn trang 
phục dân tộc… 

Tết Đầu lúa giờ không chỉ là cái Tết 
đón chào hạt lúa mới, gói gọn trong từng 
gia đình mà đã trở thành một ngày hội 

đoàn kết của cộng đồng đồng bào 4 xã 
vùng cao huyện Bắc Bình và thu hút sự 

tham gia của đông đảo người dân, du 
khách. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi 
cho bà con đón Tết Đầu lúa, Trung tâm 

dịch vụ miền núi tỉnh Bình Thuận tổ chức 
nhiều chuyến xe bán hàng bình ổn lưu 

động phục vụ bà con. 

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận cũng đã đến thăm, tặng quà và 

chúc Tết bà con. Đồng thời tuyên truyền, 
vận động bà con phát huy văn hóa truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc, vui Tết nhưng 
không quên nhiệm vụ phát triển sản xuất, 
ổn định đời sống. 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 12 tháng 01) 

__________________________________ 

LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN: KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI 

HỢP VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH 

ĐLĐ tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh 
vừa ký kết chương trình phối hợp 
công tác giai đoàn 2016 - 2020. Việc 

ký kết chương trình phối hợp công tác 
giữa LĐLĐ tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh 

nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, 
nâng cao hiệu quả công tác tham gia xây 
dựng, tuyên truyền pháp luật về lao động, 

bảo hiểm xã hội; tăng cường trách nhiệm 
của hai bên cùng tham gia phối hợp cung 

cấp trao đổi thông tin, kiểm tra giám sát 
việc thực hiện pháp luật, thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ trong việc khởi kiện 

các vụ về pháp luật lao động, công đoàn, 
bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao 

động… Qua đó, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp trong đoàn viên, CBCNVC-LĐ 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

H. Sinh / Lao động.- 2017.- Số 3 
(ngày 4 tháng 01).- Tr. 4 

T 

L 
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LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN:  

“TẾT SUM VẦY” ĐẾN VỚI HÀNG TRĂM CNLĐ NGHÈO 

gày 15.1, LĐLĐ tỉnh Bình Thuận 

phối hợp Quỹ XHTT Tấm lòng 
Vàng tổ chức chương trình “Tết 

sum vầy 2017” cho hàng trăm công nhân 
lao động. Với 255 phần quà, mỗi phần 
gồm 800.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 

200.000 đồng, được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh 
Bình Thuận trao trực tiếp cho 255 công 

nhân, người lao động là những người bị 
mất việc làm, bị nợ lương, bị tai nạn lao 
động, công nhân lao động khó khăn... 

Ông Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch LĐLĐ 

tỉnh Bình Thuận - cho biết, thông qua Quỹ 
TLV, nhiều doanh nghiệp tích cực tham 

gia ủng hộ để chúng tôi có điều kiện tổ 
chức tươm tất cho NLĐ nhằm hỗ trợ, sẻ 
chia một phần những thiệt thòi của những 

công nhân lao động kém may mắn, giúp 
họ có được cái tết đầm ấm.   

Phan Thành // 
http://laodong.com.vn.- 2017  

ngày 18 tháng 01) 

___________________________________ 

ĐẦU TƯ HƠN 1.500 TỶ ĐỒNG CHO DỰ ÁN ĐIỆN 
MẶT TRỜI NỔI Ở BÌNH THUẬN 

ự án nhà máy điện mặt trời nổi tại 

hồ Đa Mi có tổng mức đầu tư 
khoảng hơn 1.500 tỷ đồng nằm 

trên địa bàn xã La Ngâu, huyện Tánh Linh 

xã Đa Mi, La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, 
tỉnh Bình Thuận. 

 

Ảnh minh họa  

Với chủ trương ưu tiên phát triển 
nguồn năng lượng tái tạo, UBND tỉnh Bình 

Thuận vừa chấp thuận chủ trương cho 
Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm 
Thuận - Đa Mi khảo sát, nghiên cứu và 

đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời nổi tại 
hồ Đa Mi thuộc địa bàn tỉnh. 

Dự án điện mặt trời nổi có tổng mức 

đầu tư khoảng hơn 1.500 tỷ đồng nằm 
trên địa bàn xã La Ngâu, huyện Tánh Linh 
xã Đa Mi, La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận. Diện tích đất sử dụng 
cho dự án, gồm phần trên mặt hồ khoảng 

gần 57ha (lắp đặt panel mặt trời) và phần 
trên mặt đất khoảng gần 67ha (xây dựng 
trạm biến áp, inverter và đường dây tải 

điện...). 

Nhà máy điện mặt trời có quy mô 
công suất 47,5 MWp. Điện năng sản xuất 

bình quân dự kiến hơn 69 triệu kWh/năm 
đầu tiên và dự kiến đi vào hoạt động vào 

năm 2019. 

Đây là dự án nguồn điện độc lập 
chưa có tên trong danh mục nguồn điện 

của Quy hoạch phát điện lực quốc gia giai 
đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030. Do 

vậy, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Tổng 
cục Năng lượng - Bộ Công Thương thẩm 
định và phê duyệt điều chỉnh bổ sung theo 

đúng quy định hiện hành. 

Diệu Ly // 

http://www.nguoiduatin.vn.- 2017  
(ngày 31 tháng 01) 

N 

D 
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NGƯ DÂN ĐẢO PHÚ QUÝ ĐÓNG “TÀU 67” ĐÃ CÓ LÃI 

TRẢ NGÂN HÀNG  

au khi được giải ngân, ngư dân địa 
phương đã phát huy nguồn vốn, sử 

dụng đúng mục đích và trả lãi theo 
đúng quy định của nhà nước. 

Huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình 
Thuận hiện có nhiều ngư dân đăng ký vay 
vốn hỗ trợ đóng tàu theo Nghị định 67 của 

Chính phủ. Sau khi được giải ngân, ngư 
dân địa phương đã phát huy nguồn vốn, 

sử dụng đúng mục đích và trả lãi theo 
đúng quy định của nhà nước. 

Anh Nguyễn Hoàng Oanh là một 

trong số 127 ngư dân ở huyện đảo Phú 
Quý được chấp thuận vay vốn đóng tàu 

mới theo Nghị định 67. Đầu năm 2016, 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (Agribank) Phú Quý đã giải 

ngân cho anh 6,8 tỷ đồng. 

 

Nhờ làm ăn hiệu quả, ông Nguyễn Văn Sáu, xã 
Ngũ Phụng đã trả lãi đúng hạn cho Agribank 

huyện Phú Quý.  

Cùng với vốn tự có, anh đóng con 
tàu vỏ gỗ công suất 500 CV làm nghề 

mành chụp với tổng kinh phí 9,8 tỷ đồng. 
Hoàn thành vào tháng 6/2016, anh Oanh 

đi được 4 chuyến, trừ chi phí thu về hơn 
800 triệu đồng. Số tiền lớn có được sau 
những chuyến biển đầu tiên nhờ con "tàu 

67" là điều tưởng chừng như mơ.  

“Có chính sách hỗ trợ vay vốn 67, 

gia đình mạnh dạn vay để đóng tàu lớn 
vươn khơi đánh bắt đạt hiệu quả hơn. Từ 
tháng 6 đến giờ khai thác được 4 chuyến 

thấy ngành nghề mới này cũng mang lại 
hiệu quả cao”, anh Oanh cho biết. 

Hàng xóm của anh Oanh là anh 
Nguyễn Hải Hồ Phương, ở thôn Triều 

Dương, xã Tam Thanh cũng nằm trong 
diện được vay vốn 67 đóng tàu mới. Anh 

Phương hạ thủy tàu vào tháng 8/2016, 
sau 2 chuyến biển trúng đậm, bán hải sản 
được gần 1 tỷ đồng.  

“Sau mấy chuyến biển trừ chi phí 
vẫn còn dư khoảng 800 triệu đồng. Chia 

cho công nhân mỗi người được 35 triệu/2 
tháng còn lại mình tiếp tục đầu tư những 
hạng mục còn thiếu cho tàu. Sau đấy còn 

phải tích lũy để những năm sau phải trả 
và gốc cho nhà nước”, anh Phương vui vẻ 

cho biết. 

Cũng nhờ vay 3,4 tỷ đồng để đóng 
con tàu 405 CV, ông Nguyễn Văn Sáu, ở 

xã Ngũ Phụng đi thu mua hải sản ở vùng 
biển xa đạt hiệu quả cao. Sau 1 năm đưa 

vào khai thác, kể từ tháng 8/2016, ông bắt 
đầu trả lãi cho ngân hàng mỗi tháng gần 9 
triệu đồng.  

“Chúng tôi đã vay vốn theo Nghị định 
67 phải làm có uy tín và hiệu quả để trải 

lại vốn cho nhà nước và lo cho cuộc sống 
gia đình”, ông Sáu vừa trả lãi xong tháng 
thứ 5 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện đảo Phú Quý cho 
biết. 

Theo ông Trần Văn Cường, Giám 
đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn huyện Phú Quý, hầu hết ngư 

dân vay vốn theo Nghị định 67 đều thực 
hiện đúng cam kết với ngân hàng. Vì vậy, 

ngân hàng Phú Quý sẽ tiếp tục xem xét 
đề xuất Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Bình Thuận phê duyệt 

cấp vốn cho các trường hợp tiếp theo.  

Đến nay, huyện đảo Phú Quý có 127 

hồ sơ được UBND tỉnh Bình Thuận phê 
duyệt danh sách đóng mới tàu theo Nghị 
định 67. Trong đó 58 chiếc đã được giải 

ngân với tổng số tiền hơn 366 tỷ đồng. 
Các tàu sau khi hạ thủy, đi hoạt động ở 

các vùng biển xa với các nghề chủ yếu 

S 
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như: câu, mành chụp, lưới vây, nghề câu 

kiêm dịch vụ thu mua xa bờ...  

“Các tàu hạ thủy trong năm qua đã 

đưa vào hoạt động và phát huy hiệu quả 
tốt. Các chủ tàu đã trả gốc và lãi kịp tiến 
độ. Thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp 

huyện Phú Quý tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn 
vay cho ngư dân để phát triển đội tàu 

công suất lớn vươn khơi xa, bám biển dài 
ngày, nhằm phục vụ phát triển kinh tế cho 
huyện đảo”, ông Cường cho biết. 

Còn theo ông Nguyễn Văn Linh, Phó 
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, những 

năm trước, với nguồn vốn tự có và vay 

ngân hàng thương mại rất khó khăn, ngư 

dân không được vay nhiều, không có 
nhiều tiền để đầu tư đóng tàu lớn đi xa.  

Từ khi có Nghị định 67, bà con ngư 
dân rất phấn khởi và tham gia, qua đó sản 
lượng khai thác ngày càng tăng lên và thu 

nhập của ngư dân cũng cao hơn nhiều.   

Sau Tết, những con "tàu 67" của đảo 

Phú Quý sẽ tiếp tục vươn khơi, đánh bắt 
xa bờ, góp phần phát triển kinh tế địa 
phương, đồng thời bảo vệ chủ quyền biển 

đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.   

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 

(ngày 26 tháng 01) 

__________________________________ 

ĐẢO PHÚ QUÝ "KHOÁC ÁO MỚI" 

hiều tuyến giao thông được đầu 

tư hiện đại, người dân chấp 

hành tốt Luật giao thông nên 

nhiều năm không xảy ra TNGT. 

 

Tàu thuyền neo đậu tại cảng Phú Quý. 

Trong những năm qua, chất 

lượng cuộc sống của người dân trên 

đảo Phú Quý đã có nhiều bước thay 

đổi vượt bậc. Nhiều tuyến giao thông 
được đầu tư hiện đại, người dân có ý 

thức chấp hành tốt Luật giao thông cao 

nên nhiều năm không xảy ra TNGT. 

Huyện Phú Quý là một huyện đảo 

nằm giữa biển Đông của tỉnh Bình 

Thuận, là một quần đảo nằm giữa biển 

Đông với 10 đảo lớn nhỏ gồm: đảo 

Phú Quý, Hòn Tranh, Hòn Trứng, Hòn 

Đen, Hòn Giữa, Hòn Đỏ, Hòn Đồ lớn, 

Hòn Đồ Nhỏ, Hòn Tí và Hòn Hải. 

Trong đó, đảo Phú Quý có diện tích 

lớn nhất và có dân sinh sống. Đảo Phú 

Quý cách đất liền 56 hải lý về hướng 

Đông Nam. Huyện có ba xã Tam 

Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải, với 

tổng dân số hơn 27.400 người. 

Nhà nước và dân cùng chung 

sức làm đường 

Vào một ngày cuối tháng 12/2016, 

chúng tôi đã có dịp ra thăm đảo Phú 
Quý với tâm trạng đầy háo hức vì đây 

là lần đầu tiên được ra hòn đảo nổi 

tiếng xinh đẹp này. Sau gần 4 tiếng 

đồng hồ lênh đênh trên biển, tận mắt 

thấy đảo Phú Quý thay đổi ấn tượng. 

Tàu sắp cập bến, từ phía xa là hàng 

trăm tàu cá neo đậu tại bến cảng Phú 

Quý. Khi vừa xuống tàu, đập vào mắt 

chúng tôi là bến cảng rộng hàng nghìn 

mét vuông, các loại xe máy, xe tải nhỏ 

nườm nượp ra vào cảng bốc dỡ xi 

măng, hàng hóa từ những con tàu mới 

từ đất liền vào cập bến chuyên chở vật 

liệu xây dựng phục vụ các công trình 

xây dựng. 

N 
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Dạo quanh các tuyến đường trên 

đảo, du khách thập phương đều không 

khỏi bị cuốn hút bởi những tuyến 

đường chạy thẳng tắp rộng 4 làn xe dù 

đầy là nơi nơi đảo xa cách đất liền hơn 

100km. Hai bên đường là những dãy 

nhà san sát cùng trường học, nhà thờ, 

chùa được xây dựng mới khang trang 

kiên cố và đẹp với những kiểu kiến trúc 

khác nhau. 

 

Đường Võ Văn Kiệt trên huyện đảo Phú 
Quý (Bình Thuận) được xây dựng 4 làn. 

Ông Huỳnh Quến (66 tuổi, xã Ngũ 

Phụng) cho biết, cách đây chỉ vài năm 

các tuyến đường trên đảo bị hư hỏng 

sụt lún, nơi ổ gà, ổ voi, nơi bong tróc 

việc đi lại vất vả khó khăn đặc biệt vào 

mùa mưa. Từ lúc chương trình nông 

thôn mới được triển khai, ông cũng 

như bà con trong thôn đều tích cực 

hưởng ứng xây dựng đường giao 

thông, các công trình công cộng. 

“Người dân ở đây hầu hết đều bám 

biển mưu sinh, ngoài việc góp tiền làm 

đường khi nào không đi biển thì thanh 
niên đóng góp ngày công để xây dựng 

các công trình công cộng trong thôn, 

xóm. Vừa qua, nhà thôn đã đưa vào 

sử dụng ai cũng phấn khởi vì có chỗ 

hội họp rộng rãi không phải đi xa”, ông 

Quến phấn khởi nói. 

Theo lãnh đạo UBND huyện Phú 

Quý, đến nay mạng lưới giao thông 

trên địa bàn huyện có 72,72 km, láng 

nhựa hoặc bê tông xi măng là 64,28 

km, đạt tỷ lệ  88,39%. Mặc dù điều 

kiện kinh tế khó khăn, nhưng người 

dân luôn tích cực hưởng ứng các 

phong trào bê tông hóa giao thông 

nông thôn. Trong đó, có trên 21 km 

mặt đường được bê tông hóa từ số 

tiền của nhân dân đóng góp là 4.3 tỷ 

đồng xây dựng đường làng, ngõ xóm. 

Người dân trên huyện đảo Phú 

Quý cho biết, từ khi tàu trung tốc đưa 

vào hoạt động việc đi lại giữa đất liền 

với đảo Phú Quý chỉ còn khoảng 3,5 

tiếng, rút ngắn khoảng 2,5 tiếng so với 

trước kia. Đây là chiếc tàu đầu tiên do 

tư nhân Phú Quý đầu tư đóng mới, 
phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân 

huyện đảo và khách du lịch. Ông 

Nguyễn Thanh Nhanh, Thuyền trưởng 

tàu Hưng Phát 26 cho biết: "Trước 

đây, trên đảo chỉ có 4 tàu chậm loại 

nhỏ nên bà con ra vào đảo phải mất 

khoảng 6-8 tiếng đồng hồ để vào thành 

phố Phan Thiết và ngược lại. 

 

Bờ kè được xây dựng nhiều tỷ đồng để 
chống lại sự xâm nhập của nước biển trên 
đảo. 

Vào mùa biển động, việc vận 

chuyển hải sản, hàng hóa thường 

xuyên bị ùn ứ công việc kinh doanh bị 

ảnh hưởng. Thấy được những khó 

khăn của gia đình và bà con nơi đây, 

nên tôi đã quyết định vay tiền ngân 

hàng và người thân đầu tư đóng một 

con tàu trung tốc thiết kế hiện đại có 

sức chở 250 khách cùng 20 tấn hàng 

hóa. Tốc độ chạy 20 hải lý/giờ, chịu 

được sóng gió cấp 8, cấp 9. Tổng giá 

trị con tàu này là hơn 50 tỷ đồng. Hiện 

nay, bình quân mỗi chuyến tàu (1 
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ngày/1 chuyến) có khoảng 170 khách 

cùng hàng chục tấn hàng hóa ra vào 

đất liền, nên công việc kinh doanh của 

gia đình cũng khấm khá hơn. Nếu 

công việc tiếp tục thuận lợi, sẽ sớm thu 

hồi vốn trả tiền đóng tàu”, Thuyền 

trưởng Nhanh phấn khởi nói. 

Người dân chấp hành tốt Luật 

giao thông 

Quan sát của PV Báo Giao thông, 

các tuyến đường trên đảo Phú Quý 

hầu như vắng bóng CSGT nhưng 

người dân khi ra đường đểu chấp 
hành tốt việc đội mũ bảo hiểm, không 

phóng nhanh vượt ẩu khi lưu thông 

trên đường. Anh Nguyễn Văn Giỏi 

(ngụ xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý) 

cho biết, trước đây đường sá trên đảo 

ghập ghềnh ảnh hưởng đến việc đi lại 

vận chuyển hải sản, hàng hóa. “Từ khi 

các tuyến đường được trải nhựa, 

người dân đi lại thuận lợi công việc 

buôn bán vận chuyển dễ dàng nên làm 

ăn khấm khá hơn trước. Người dân 

trên đảo luôn ý thức tuân thủ Luật giao 

thông, vì thế mỗi khi ra đường mọi 

người đều đội mũ bảo hiểm dù quãng 
đường rất gần”, anh Giỏi nói. 

Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh 

văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Thuận 

cho biết, huyện đảo Phú Quý là một 

điểm sáng về công tác đảm bảo ATGT 

trên địa bàn tỉnh. Đây là địa phương 

không để xảy ra TNGT chết người 

trong nhiều năm qua. Cá biệt trong 

năm 2015, chỉ xảy ra một vụ tai nạn 

khiến 1 người tử vong. Trong năm 

2016 ,trên địa bàn huyện đảo Phú Quý 

không xảy ra TNGT. 

Tại các cuộc họp trực tuyến về 

công tác ATGT, Ban ATGT tỉnh luôn 

phổ biến các chủ trương, chính sách 
Quốc gia về ATGT đến huyện để tuyên 

truyền và đến từng hộ gia đình. Mục 

tiêu Ban đặt ra trong năm 2017 đối với 

huyện đảo này là tiếp tục không để xảy 

ra TNGT. Đối với tuyến đường thủy 

vận chuyển hành khách Phan Thiết-

Phú Quý, Ban ATGT, Sở GTVT 

thường xuyên tăng cường công tác 

kiểm tra và bố trí tăng thêm chuyến tàu 

nếu lượng khách tăng đột biến, không 

để hành khách ùn ứ ở hai đầu bến đặc 

biệt trong các dịp lễ, Tết. 

 

Người dân luôn đội mũ bảo hiểm khi tham 
gia giao thông. 

“Sở dĩ tình hình TTATGT trên đảo 

Phú Quý không phức tạp ngoài nguyên 

nhân mật độ giao thông thấp, đường 

sá được đầu tư xây dựng khá đồng bộ 

thì công tác tuyên truyền pháp luật 

giao thông luôn được quan tâm. Ý 

thức chấp hành tốt Luật giao thông của 

người dân luôn là yếu tố quan trọng 

hàng đầu trong việc không để xảy ra 

TNGT trên đảo”, ông Thanh cho biết. 

Vừa qua ngày 26/12/2016, tại 

huyện đảo Phú Quý, UBND tỉnh Bình 

Thuận đã tổ chức lễ công bố Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ công 

nhận đảo Phú Quý là huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới. Tại đây, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và 

UBND tỉnh Bình Thuận đã khởi công 

xây dựng khu neo đậu tránh trú bão 

trên đảo. Dự án có tổng kinh phí 544 tỷ 

đồng, đáp ứng nhu cầu cho hơn 1.000 

tàu cá có công suất đến 600 CV của 

tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận 

vào neo đậu, tránh trú bão để ngư dân 

tiếp tục yên tâm bám biển. 

Vĩnh Phú // http://www.atgt.vn.- 2017 

(ngày 15 tháng 01) 
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PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN):  

TƯNG BỪNG LỄ HỘI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG 

MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 

àng năm “đến hẹn lại lên”, chiều 

mùng 2 Tết âm lịch (29/01/2017), 
thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) 

lại tưng bừng với Lễ Hội đua thuyền 

truyền thống mừng Xuân Đinh Dậu mừng 
Đảng Quang vinh. Lễ hội diễn ra với 

những màn tranh tài sôi nổi, trong sự cổ 
vũ hò reo của hàng nghìn người dân, du 
khách trong và ngoài nước… đến xem và 

cổ vũ hai bên dòng sông. 

Lễ Hội đua thuyền truyền thống trên 

dòng sông Cà Ty Tp. Phan Thiết vào 
chiền ngày mùng 2 Tết Ấm lịch hàng năm 
được xem là một Lễ hội khá đặc biệt, 

mang đậm bản sắc văn hóa của ngư dân 
vùng biển Phan Thiết. 

 

Lễ hội đua thuyền mừng xuân Đinh Dậu 2017.  

Theo quan niệm việc tổ chức Lễ Hội 

đua thuyền đầu năm sẽ mang lại sự may 
mắn cho ngư dân có một năm thuận 
buồm xui gió, khai thác hải sản bội thư. 

Ngay từ đầu giờ trưa, thành phố Phan 
Thiết đã tưng bừng náo nhiệt hơn khi 

dòng người từ khắp nơi đổ về sông Cà 
Ty. 

Tất cả đang náo nức chờ đón một 

sự kiện thể thao hấp dẫn nhất trong 

những ngày Tết: “Lễ hội đua thuyền mừng 

Xuân Đinh Dậu”. 

Sông Cà Ty trong lúc này đã trở 
thành một bức tranh được tô điểm thêm 

bởi sắc màu, các cờ phướn hòa cùng 
màu xanh trong của dòng nước, sắc ảo…. 

Từ lâu, ngày hội đua thuyền đã trở thành 
nét sinh hoạt văn hóa thể thao truyền 
thống ở thành phố Phan Thiết trong ngày 

đầu năm, như một món ăn tinh thần của 
những ngày đón Xuân, mừng ngày thành 

lập Đảng. 

 

Lễ hội được chia làm 9 đội đua nằm ở trong 3 
bảng với 300 vận động viên tham dự. 

Năm nay với sự tham gia của gần 

300 vận động viên đến từ 13 đơn vị các 
phường, xã trên địa bàn Tp. Phan Thiết 
được hình thành 9 đội đua, chia làm 3 

bảng. 

Ở nội dung thi đấu thuyền nam đồng 

hạng cự ly 500 mét và đua thuyền nam cự 
ly quay vòng 1.700 mét gồm 270 vận 
động viên đến từ 9 đội của các đơn vị 

phường, xã. 

Bên cạnh đó còn có hơ 20 vận động 

viên tham gia ở nội dung bơi và quấy 
thúng chai của 4 đơn vị như: Tiến Thành, 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

H 
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Hưng Long, Hàm Tiến và phường Thanh 

Hải. 

Tất cả những vận động viên tham 

gia đều là những ngư dân sinh sống bằng 
nghề ngư phủ ở thành phố Phan Thiết. 

Sau những đợt tranh tài quyết liệt 

cùng sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn 
khán giả, ở giải Nhất cự ly đua thuyền 

nam đồng hạng 500 mét, phường Phú Tài 
đã xuất sắc dành giải Nhất, giải Nhì thuộc 
về phường Đức Nghĩa và giải Ba phường 

Bình Hưng. Đối với cự ly đua thuyền nam 
quay vòng 1.700 mét, giải Nhất thuộc về 

phường Lạc Đạo, phường Phú Tài đoạt 
giải Nhì và Hạng Ba thuộc về phường 
Bình Hưng. 

Ngoài ra Ban Tổ chức giải cũng đã 
trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động 

viên ở nội dung môn bơi thúng và quấy 
thúng. 

 

Các đội đang băng băng về đích trong không 

khí cổ vũ cuồng nhiệt của người dân.  

Có thể nói, dòng sông Cà Ty chiều 
mồng 2 Tết như thay một diện mạo mới 

rực rỡ và lộng lẫy hơn. Sau hồi trống khai 
hội, cuộc đua bắt đầu, các thuyền đua sắp 

hàng ngang lằn ranh xuất phát. 

Pháo hiệu nổ, các thuyền đua hè 
nhau xé nước nhắm cọc tiêu băng băng 

lướt tới. Hai bên bờ sông, tiếng trống, 
tiếng ngừơi hò reo vang dậy. 

Dòng sông Cà Ty Tp. Phan Thiết 
đang yên ả, nay đã dậy sóng trong những 
cuộc tranh tài của các “ngư thủ”. 

Xen giữa các cuộc đua tài, đội đua 
thúng đã chúc tết người xem bằng các 

màn trình diễn đẹp mắt.  Trên làn nước 

xanh, các “ngư thủ” loang loáng những 
mái dầm, giành nhau từng lợi thế, thể hiện 

tài trí và nghệ thuật đua, mà quanh năm 
suốt tháng họ lênh đênh trên biển khơi để 
khai thác, đánh bắt hải sản. 

 

Lễ hội đua thuyền là một món ăn tinh thần 
không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền.  

Đây là dịp để các “ngư thủ” phô tài 

và cũng là dịp thể hiện sức mạnh cuộc 
tranh tài trước khi chuẩn bị cho một năm 

xa khơi bám biển... Với người dân Phan 
Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói 
chung, lễ hội đua thuyền là một món ăn 

tinh thần không thể thiếu trong ngày Tết 
cổ truyền. 

Bởi lẽ, lễ hội đua thuyền truyền 
thống vốn là một trong những nét văn hoá 
độc đáo, gắn bó mật thiết với đời sống 

tinh thần của ngư dân Bình Thuận từ bấy 
lâu nay. 

Môn thể thao này được khơi nguồn 
từ chính cuộc sống hàng ngày của ngư 
dân miền biển Phan Thiết. 

Đúng vậy, chúng tôi nhận thấy trên 
gương mặt của các du khách họ đã hiện 

rõ sự rạng rỡ lẫn ngạc nhiên thích thú 
trước món ăn tinh thần độc đáo của người 
dân miền biển Phan Thiết. 

Điều đó tạo thêm động lực để mỗi 
người dân Phan Thiết hướng đến những 

vụ biển khấm khá, bội thu cho những 
ngày đầu năm ra khơi của các ngư phủ. 

Bài và ảnh: Ngọc Phúc // 

http://www.phapluatplus.vn.- 2017 
(ngày 31 tháng 01) 
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BÀN GIAO TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI, BÌNH THUẬN 

gày 6-1, tại xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong (Bình Thuận), Tổng 
Công ty Phát điện 3 (Genco3) đã tổ 

chức bàn giao tám phòng học Trường 
Mầm non Sao Mai (giai đoạn 1), thôn Vĩnh 

Tiến, xã Vĩnh Tân. 

 

Công trình Trường Mầm non Sao 

Mai do Tổng Công ty Phát điện 3 là chủ 
đầu tư và tài trợ xây dựng có tổng mức 
đầu tư gần 6,1 tỷ đồng được trích từ 

nguồn kinh phí sản xuất kinh doanh và 
một phần Quỹ phúc lợi xã hội. Công trình 

được khởi công xây dựng từ ngày 11-9-
2016, sau hơn ba tháng thi công, giai 
đoạn 1 của công trình đã hoàn thành gồm 

1 đơn nguyên (hai tầng) với tám phòng 
học theo tiêu chuẩn, đáp ứng được 

khoảng 240 trẻ em, độ tuổi từ 3-5 tuổi, 
mỗi phòng 30 trẻ; cùng với đó là sửa 
chữa, sơn mới hàng rào, làm bề mặt 

đường vào lớp học. 

Ông Võ Minh Thắng, Phó Giám đốc 

phụ trách Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 
Vĩnh Tân, đại diện chủ đầu tư cho biết, 
công trình xây mới 8 phòng học Trường 

Mầm non Sao Mai là một trong những 
công trình an sinh xã hội của Genco 3 

nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với chính 
quyền và người dân địa phương nơi Tổng 
Công ty đang quản lý, vận hành Nhà máy 

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và đang triển khai 
đầu tư xây dựng các Nhà máy Nhiệt điện 

Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 Mở rộng. Qua đó 
giúp trường mầm non Sao Mai có phòng 
học khang trang hơn để cho con em địa 

phương có điều kiện học tập tốt hơn. 

 

Đại diện Genco 3 cùng các đơn vị trực thuộc và 
chính quyền địa phương tặng quà lưu niệm 
cho Trường Mầm non Sao Mai 

 

Một tiết sinh hoạt của các cháu tại phòng học mới. 

Cô Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng 

trường mầm non Sao Mai xúc động cho 
biết: Sau khi được tách ra từ xã Vĩnh Hảo, 

trường mầm non Sao Mai được tiếp nhận 
cơ sở từ trường tiểu học Vĩnh Tiến, xã 
Vĩnh Tân không phù hợp với lứa trẻ mầm 

non từ 3-5 tuổi. Mặc dù vậy, tập thể giáo 
viên nhà trường vẫn khắc phục khó khăn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hôm 

nay, được nhận bàn giao ngôi trường mới 
với 8 phòng học rất khang trang, sạch 

đẹp, có đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho 
dạy và học, tập thể cán bộ, giáo viên nhà 
trường rất phấn khởi, còn các cháu thì rất 

vui. Với 210 trẻ đang theo học tại trường 
thì số phòng học mới này đủ đáp ứng cho 

nhu cầu học tập và vui chơi của các em. 

Giai đoạn 2 công trình Trường Mầm 
non Sao Mai bao gồm: tháo dỡ hai khối 

phòng học cũ, cải tạo sân trường, trồng 
cây xanh, xây mới khu bếp ăn… dự kiến 

sẽ hoàn thành trong tháng 2-2017. 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.com.vn.- 2017 

(ngày 6 tháng 01)  

N 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 01 năm 2017  - 18 - 

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

XUÂN TRAO YÊU THƯƠNG CỦA CÁC THẦY CÔ Ở 

BÌNH THUẬN 

ỗi dịp Tết đến là dịp để người dân 

Việt Nam thể hiện tinh thần 
"tương thân tương ái", “lá lành 

đùm lá rách”. 

LTS: Mỗi dịp Tết đến là dịp để 
người dân Việt Nam thể hiện tinh thần 

"tương thân tương ái", “lá lành đùm lá 
rách”. 

Cô giáo Phan Tuyết chia sẻ câu 
chuyện về sự sẻ chia của các thầy cô 
giáo, học sinh và nhân dân tại thị xã La Gi 

tỉnh Bình Thuận với những mảnh đời 
không may mắn trong cuộc sống. 

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc 
giả bài viết! 

Những ngày này, đi đến đâu cũng 

thấy bao sự tất bật lo toan, ngoài những 
nỗi lo thường nhật cho gia đình, từ trường 

học đến các công sở, ai ai cũng gắng sức 
tìm nguồn tài trợ để có chút quà hỗ trợ 
đến những mảnh đời không may mắn 

trong cuộc sống. 

Bữa tiệc tinh thần ấm áp 

Diễn văn nghệ để quyên góp tiền 
ủng hộ giúp học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn có lẽ là cách làm hiệu quả nhất mà 

nhiều trường học tại thị xã La Gi, tỉnh Bình 
Thuận đang sử dụng vào mỗi độ xuân về.  

Học sinh là diễn viên, thầy cô giáo là 
những biên đạo múa, là đạo diễn chương 
trình nhưng không vì thế mà các tiết mục 

thiếu đi tính nghệ thuật, tính hấp dẫn.  

Tiết mục nào cũng được đầu tư một 

cách công phu, bài bản. Các bài hát, điệu 
múa trên nền nhạc vô cùng phong phú từ 
những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính 

yêu đến những bài nhạc hào hùng hừng 
hực khí thế tiến quân, từ những bài dân 

ca ba miền ngọt ngào sâu lắng đến những 
bài nhạc trẻ sôi động.  

Đan xen là màn ảo thuật, múa kiếm 

tạo nên một bữa tiệc tinh thần vừa ấm áp 
vừa đầy màu sắc... Những điệu múa lời 

ca tuy chỉ là “cây nhà lá vườn” nhưng luôn 

thu hút sự chú ý của khán giả.  

Nhiều người xem các em biểu diễn 

đã thốt lên: “Cũng chẳng thua gì trên ti vi 
cả. Học sinh của mình cũng tài giỏi thiệt”.  

Được sự ủng hộ nhiệt tình của phụ 

huynh và các nhà hảo tâm, số tiền thu 
được sau đêm văn nghệ của các trường 

thường đạt mức vài ba chục triệu đồng. 

 

Trao quà cho học sinh nghèo trường tiểu học 
Phước Hội 2 . (Ảnh tác giả cung cấp)  

Đã có hàng trăm phần quà được trao 
như quần áo, sách vở, xe đạp, và một số 

nhu yếu phẩm.  

Chị Hoa một phụ huynh có con được 
nhận quà ở trường tiểu học Phước Hội 2 

chia sẻ:  

“Từ ngày ba cháu đột ngột qua đời 

để lại một món nợ thì ba mẹ con đã quên 
mất Tết. Năm học này, cả hai em đều 
nhận được quà hỗ trợ từ nhà trường. Gia 

đình chúng tôi vô cùng cảm động và biết 
ơn”.  

Chị Lan ở phường Phước Lộc lại xúc 
động bày tỏ “Cận Tết rồi mà chẳng lo nổi 
tiền cho con một bộ đồ mới mặc cùng bạn 

bè. Nhận được quà lần này việc đầu tiên 
phải mua cho con một bộ đồ mới”. 

Mọi người cùng chung tay  

Khác với trường học, nhiều xã 
phường, công sở nơi đây vẫn thường tổ 

chức vận động mọi tổ chức cá nhân cùng 

M 
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chung tay san sẻ yêu thương đến những 

mảnh đời bất hạnh.  

Điển hình như Ủy ban nhân dân 

phường Phước Hội cùng các đoàn thể đã 
quyên góp được hàng trăm triệu đồng để 
ủng hộ cho các gia đình nghèo, khó khăn 

và các gia đình chính sách trong toàn 
phường. 

Ủy ban nhân dân phường Tân An đã 
trao 4 chiếc xe đạp cùng hai chục phần 
quà đến các em học sinh nghèo trên địa 

bàn.  

Em Thanh học sinh trường trung học 

cơ sở Tân An đã rớm nước mắt khi được 
nhận chiếc xe đạp để quãng đường đến 
trường của em bớt đi sự vất vả nhọc 

nhằn.  

Ủy ban nhân dân phường Phước 

Lộc và các mặt trận đoàn thể đã cùng 
chung tay gói những cặp bánh chưng 
nghĩa tình tặng cho gia đình bà con 

nghèo, chính sách để hương vị Tết nồng 
ấm hơn. 

Ngoài những gia đình khó khăn, 

những học sinh nghèo, những em học 
sinh khiếm thị, khiếm thính, những đứa trẻ 

mồ côi không nơi nương tựa cũng nhận 
được sự quan tâm.  

Cùng với đó, những giáo viên, cán 

bộ công nhân viên gặp khó khăn Công 
đoàn ngành cũng kịp thời thăm hỏi, động 

viên bằng những phần hỗ trợ tuy giá trị 
kinh tế không cao nhưng giá trị về tinh 
thần lớn gấp nhiều lần như thế. 

Cho yêu thương nhận lại yêu 
thương, sự chia sẻ cùng những lời thăm 

hỏi động viên của mọi người như làn hơi 
ấm xua tan đi bao vất vả nhọc nhằn mà 
những con người không may mắn đang 

phải gánh chịu.  

Sự sẻ chia ấy giống như động lực 

giúp họ vững tin để vượt qua mọi thử 
thách trong cuộc sống bởi bên họ luôn có 
mọi người. 

Phan Tuyết // 
http://giaoduc.net.vn.- 2017  

(ngày 22 tháng 01) 

__________________________________ 

THÚC ĐẨY TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 

THEO ĐÚNG LỘ TRÌNH 

ây là nội dung trong văn bản số 2835 

/SGDĐT-GDMN của Sở GD&ĐT 
Bình Thuận gửi trưởng phòng 

GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố về 

triển khai thực hiện Đề án xây dựng trường 
học đạt chuẩn quốc gia. 

Theo văn bản này, vừa qua, Sở 
GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra tại một số 

huyện việc triển khai thực hiện Quyết định 

số 2226/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc 
phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt 

chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

giai đoạn 2016-2020. 

Qua kiểm tra, nhìn chung các địa 

phương đã có sự quan tâm quy hoạch quỹ 
đất; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang 

thiết bị; bố trí đội ngũ giáo viên…cho các 

trường theo lộ trình Đề án.  

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường 

thiếu một số phòng hành chính quản trị, bếp 

ăn thiếu diện tích, một số cơ sở lẻ cơ sở vật 

chất xuống cấp; thiếu giáo viên, một số tiêu 
chí thi đua chưa đảm bảo… 

Theo lộ trình Đề án, năm 2017 bậc 

học mầm non phải đạt 9 trường; do đó, các 
phòng GD&ĐT cần tập trung chỉ đạo, 

hướng dẫn các trường nằm trong lộ trình 
tiến hành rà soát lại các tiêu chí, tiêu chuẩn, 

tích cực tham mưu các cấp chính quyền địa 

phương tập trung các nguồn lực đầu tư các 
tiêu chuẩn, tiêu chí chưa hoàn thiện, còn 

thiếu; đồng thời có các giải pháp nâng cao 

chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo 
dục trẻ để cuối năm 2017 bậc học mầm non 

đảm bảo số trường mầm non, mẫu giáo đạt 
chuẩn theo đúng lộ trình Đề án. 

Lập Phương // 

http://giaoducthoidai.vn.- 2017  
(ngày 6 tháng 01) 

Đ 
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MỜI NGƯỜI DÂN THAM QUAN, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2 

áng 10-1, Công ty Nhiệt điện Vĩnh 
Tân, đơn vị quản lý và vận hành 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã 
mời người dân huyện Tuy Phong tới tham 

quan, kiểm tra, giám sát công tác vận 
hành nhà máy, đặc biệt là công tác quản 
lý môi trường của nhà máy. 

 

Đại diện Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 giới 
thiệu quy trình vận hành nhà máy và hoạt động 

giám sát xử lý môi trường tại bãi xỉ. 

Gần 30 người đại diện cho nhân dân 
địa phương và cán bộ chính quyền huyện 

Tuy Phong đã vào tham quan quy trình 
hoạt động nhà máy, giám sát công tác vận 

hành cũng như xử lý môi trường, quản lý 
bãi thải xỉ của Công ty Nhiệt điện Vĩnh 
Tân. 

Tại đây, đại diện nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2 đã giới thiệu sơ lược về quy 

trình vận hành nhà máy, bãi xỉ, công tác 
vận hành hệ thống tiếp nhận than, công 
tác kiểm soát và xử lý tro bay, khói thải, 

nước thải, hoạt động xử lý tại bãi xỉ thải 
của nhà máy. Đồng thời, giải đáp các thắc 

mắc, các câu hỏi về vấn đề vận hành, bảo 
đảm vệ sinh môi trường của nhà máy. 

Ông Thiên Thanh Sơn, Phó Giám 

đốc phụ trách Công ty Nhiệt điện Vĩnh 
Tân cho biết: Chúng tôi mời người dân 

vào tham quan, giám sát nhà máy nhằm 
giúp cho người dân hiểu rõ hơn về quy 
trình vận hành, công tác quản lý của một 

nhà máy điện có công suất lớn, với các 
thiết bị công nghệ hiện đại và đặc biệt là 

đạt tiêu chuẩn an toàn về môi trường. 

 

Tham quan trung tâm điều hành Nhà máy Nhiệt 

điện Vĩnh Tân 2.  

Theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam, định kỳ hằng tháng, Công ty sẽ 
mời người dân và chính quyền địa 
phương tới tham quan, giám sát kiểm tra 

công tác bảo đảm về môi trường. 

 

Người dân địa phương tham quan hoạt động 
tại cảng nhập than của Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2. 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gồm 
hai tổ máy có tổng công suất 1.244 MW 
do Tổng Công ty Phát điện 3 làm chủ đầu 

tư, thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đặt 
tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận. Từ năm 2015, khi đi vào hoạt 
động chính thức, mỗi ngày Nhà máy sản 
xuất hơn 23 triệu ki-lô-oát giờ (kWh), đóng 

góp vào việc bảo đảm cung ứng đủ điện 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

S 
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cho hệ thống điện quốc gia để phục vụ 

phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt khu vực 
miền nam. Năm 2016 vừa qua, Nhà máy 

đã cung cấp cho hệ thống điện 7,105 tỷ 
kWh, đạt 100,99% kế hoạch đề ra. 

Bà Phạm Thị Mỹ Loan, Trưởng Ban 

Dân vận Huyện ủy Tuy Phong chia sẻ: 
Sau khi vào tham quan thực tế, được giải 

thích và nhìn tận mắt quy trình hoạt động 
của nhà máy, đặc biệt là quy trình xử lý 
khí thải, chất thải và nước thải, các thông 

số về môi trường, chúng tôi hiểu được sự 
nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công 

nhân viên Nhà máy trong công tác quản lý 
bảo đảm môi trường. Điều đó giúp cho 
chúng tôi yên tâm, đồng thời sẽ giải thích 

thêm cho nhân dân ở địa phương về công 
tác xử lý môi trường của nhà máy, giúp 

cho người dân trong khu vực yên tâm sinh 
sống và qua đó cũng là điều kiện thuận lợi 
cho nhà máy hoạt động tốt hơn. Chúng tôi 

mong rằng, trong thời gian tới, lãnh đạo 
Công ty tạo điều kiện thuận lợi để có 
nhiều người dân hơn nữa được vào tham 

quan, giám sát hoạt động của nhà máy, 

để người dân yên tâm, tin tưởng vào 
những cam kết của nhà máy đối với quy 

trình vận hành và bảo đảm môi trường ở 
địa phương. 

Đây là lần thứ hai Nhà máy Nhiệt 

điện Vĩnh Tân 2 mời người dân và đại 
diện chính quyền địa phương tới tham 

quan, giám sát công tác vận hành và quản 
lý bảo đảm môi trường nhà máy sau lần 
đầu tiên vào đầu tháng 11-2016. Đại diện 

lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cho 
biết, sau quá trình cải tiến và lắp đặt, hiện 

nay Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã 
đưa vào vận hành hệ thống lọc bụi tĩnh 
điện hiện đại, nên không còn hiện tượng 

khói đen tại ống khói nhà máy nữa ngay 
từ khi bắt đầu khởi động lò. Nhà máy cũng 

đang tích cực trồng phủ thêm cây xanh 
chung quanh Nhà máy và tại khu vực bãi 
xỉ. 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.com.vn.- 2017 

(ngày 10 tháng 01) 

__________________________________ 

TĂNG CHUYẾN TÀU KHÁCH TỪ PHAN THIẾT RA 
ĐẢO PHÚ QUÝ 

ng Lê Bảy, Trưởng phòng quản lý 

vận tải phương tiện và người lái (Sở 
Giao thông Vận tải Bình Thuận) cho 

biết bắt đầu từ ngày 17/1, Sở chỉ đạo tăng 

chuyến tàu khách đường thủy tuyến Phan 
Thiết-đảo Phú Quý để phục vụ nhu cầu đi 

lại cho bà con, không để xảy ra tình trạng 
ùn ứ khách tại bến. 

Hiện nay, tuyến vận tải đường thủy 

Phan Thiết-đảo Phú Quý có 5 chiếc tàu 
khách đang hoạt động; trong đó, có 1 tàu 

trung tốc Hưng Phát chở được 256 hành 
khách/chuyến. 

Từ ngày 17/1, tàu khách Hưng Phát 

thực hiện chuyến đi và về lại trong ngày. 
Còn lại 4 chiếc, gồm Bình Thuận 16, Bình 

Thuận 18, Quê Hương 2, Phú Quý 7 (bình 
quân 160 hành khách/chuyến), hoạt động 
đều đặn, mỗi ngày 1 chuyến xuất bến ở 

hai đầu tuyến Phan Thiết-Phú Quý. Hiện 

nay, không có hiện tượng ùn ứ khách tại 
bến. 

 

Tàu trung tốc Hưng Phát 26 đưa khách ra đảo 

Phú Quý. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN) 

Sở Giao thông Vận tải đã triển khai 
đến các đơn vị Ban quản lý cảng Phú Quý 

Ô 
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tăng thêm chuyến tàu hoạt động trong 

ngày nếu lượng hành khách tăng đột biến, 
bố trí nhân viên phục vụ tăng cường tại 

đầu bến cảng Phan Thiết để làm tốt công 
tác kiểm soát vé và đảm bảo an ninh trật 
tự tại bến. 

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải phối 
hợp với Cảng vụ hàng hải Bình Thuận và 

các đơn vị liên quan tăng cường công tác 
kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp 
luật về hàng hải đối với các tàu khách 

hoạt động trên tuyến. 

Theo ông Lê Bảy, để đảm bảo 

phương tiện đi lại trong dịp Tết, Sở Giao 
thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị vận 
tải, bến xe chuẩn bị đầy đủ phương tiện 

chuyên chở hành khách, có thể điều động 
xe chở công nhân chất lượng tốt, xe hợp 

đồng tham gia giải tỏa hành khách. 

Vấn đề đáng lo ngại hiện nay là trật 
tự an toàn giao thông, tình trạng phóng 

nhanh để quay vòng. Sở đã cử người 
theo dõi hoạt động của thiết bị giám sát 
hành trình (hộp đen) để đình chỉ kịp thời 

phương tiện và lái xe chạy quá tốc độ quy 
định. 

Bên cạnh đó, Sở đẩy mạnh các hoạt 

động tuyên truyền bằng nhiều hình thức 
về các nguyên nhân, nguy cơ trực tiếp 

gây ra tai nạn giao thông trong dịp Tết; 
khuyến cáo thực hiện các biện pháp 
phòng ngừa tai nạn giao thông như "Đã 

uống rượu, bia-Không lái xe," tích cực 
tuyên truyền nhằm vào đối tượng là người 

điều khiển môtô, xe gắn máy ở khu vực 
đô thị, nông thôn, Quốc lộ 1A và các tuyến 
đường có mật độ phương tiện lưu thông 

cao, tại các bến tàu, bến xe… 

Nhằm ngăn chặn tình trạng thu giá 

vé tăng quá mức quy định, Sở Giao thông 
Vận tải và Sở Tài chính đã đề nghị Ủy ban 
Nhân dân tỉnh quy định mức giá cho xe 

chạy tuyến cố định được tăng trong dịp 
Tết từ các bến xe thuộc tỉnh đến Bến xe 

Miền Đông, Miền Tây, Thành phố Hồ Chí 
Minh với mức không quá 40% so với giá 
vé ngày thường, thời gian áp dụng từ 

ngày 29/1/2017 đến hết ngày 5/2/2017 (từ 
ngày mùng 2 Tết đến mùng 9 Tết âm 
lịch)./. 

Nguyễn Thanh // 
http://www.vietnamplus.vn.-2017  

(ngày 17 tháng 01) 

__________________________________ 

TĂNG GIÁ VÉ XE KHÁCH KHÔNG QUÁ 40% 

ác doanh nghiệp vận tải chỉ được 
phép tăng không quá 40% giá vé 

so với ngày thường. 

 

Một đoạn QL1 qua tỉnh Bình Thuận. 

Trao đổi với PV Báo Giao thông 

sáng 19/1, ông Nguyễn Hồng Hải, Giám 

đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cho biết, 
nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại 

của người dân cũng như công tác quản lý 
vận tải hành khách vào thời điểm trước và 

sau Tết Nguyên đán, Sở GTVT đã thành 
lập Ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch 
đảm bảo trật tự ATGT. Theo đó, việc phục 

vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết 
Nguyên đán được giao cho các đơn vị tổ 

chức bán vé trước cho các tuyến cố định 
nhằm phục vụ bà con về quê đón Tết 
thuận lợi nhất. 

Nhằm ngăn chặn tình trạng thu giá 
vé tăng hơn mức quy định, Sở GTVT và 

Sở Tài chính đã đề nghị UBND tỉnh Bình 
Thuận quy định mức giá cho xe chạy 
tuyến cố định được tăng sau Tết từ các 

bến xe thuộc tỉnh đến các bến xe Miền 

C 
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Đông, Miền Tây (TP.HCM) với mức 40% 

so với giá vé ngày thường. Thời gian áp 
dụng từ ngày 29/1 - 5/2 (Mùng 2 Tết - 

Mùng 9 Tết ÂL). Riêng các tuyến nội tỉnh 
và liên tỉnh khác không được tăng giá vé 
trước và sau Tết. 

 

Tuyến vận tải Phan Thiết - Phú Quý sẽ được 
tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại vận 

chuyển hàng hóa của người dân. 

Đến nay Sở GTVT đã cùng các đơn 
vị vận tải hoàn tất công tác chuẩn bị, huy 

động đầy đủ phương tiện chất lượng tốt 
đảm bảo vận chuyển, giải tỏa hành khách 
trong dịp Tết Đinh Dậu. Vấn đề đáng lo 

ngại là trật tự ATGT, trong đó đáng lưu ý 
là tình trạng các phương tiện vận tải 

khách phóng nhanh để quay vòng, vấn đề 
này Sở đã nhắc nhở các đơn vị vận tải, 
cử cán bộ theo dõi hoạt động của thiết bị 

giám sát hành trình. Chỉ đạo Thanh tra 
Sở, tổ kiểm tra liên ngành 1943 tăng 

cường kiểm tra, giám sát để xử lý nghiêm 

khắc kịp thời phương tiện và lái xe chạy 

quá tốc độ quy định. 

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Hải, 

trên tuyến giao thông đường biển Phan 
Thiết-Phú Quý hiện nay có 5 chiếc tàu 
khách đang hoạt động ổn định. Trong đó 

tàu trung tốc Hưng Phát hoạt động được 
trong điều kiện gió cấp 7 cấp 8 và 4 tàu 

khách hoạt động trong điều kiện gió dưới 
cấp 7. 

Cảng Phan Thiết sẽ bố trí tăng 

cường nhân viên phục vụ nếu lượng hành 
khách tăng đột biến, sắp xếp bố trí tăng 

chuyến. Bắt đầu từ ngày 17/1, tàu khách 
Hưng Phát thực hiện chuyến đi và về lại 
trong ngày, 4 tàu khác hoạt động đều đặn 

mỗi ngày có 1 chuyến xuất bến ở hai đầu 
tuyến Phú Quý - Phan Thiết. 

Lực lượng CSGT, TTGT,  Tổ Liên 
ngành, Công an các địa phương đẩy 
mạnh tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý 

nghiêm những hành vi vi phạm về tốc độ, 
đi sai phần đường, làn đường, vượt sai 
quy định, vi phạm về nồng độ cồn, không 

đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô các vi  phạm 
trong hoạt động vận tải xe ôtô chở quá số 

người quy định, nhồi nhét khách dừng đỗ 
không đúng quy định...  

Vĩnh Phú // 

http://www.baogiaothong.vn.- 2017 
(ngày 19 tháng 01) 

___________________________________ 

QL1 QUA BÌNH THUẬN HOÀN THÀNH:  

HẾT LO TAI NẠN ĐỐI ĐẦU 

on đường đổi mới khiến cuộc sống 
người dân nơi đây phát triển hơn, 
nhà cửa khang trang hơn. 

Dự án nâng cấp mở rộng QL1 qua 
Bình Thuận đã hoàn thành gần hai năm. 

Con đường đổi mới khiến cuộc sống 
người dân nơi đây phát triển hơn, nhà 
cửa khang trang hơn. 

Đường rộng an toàn, hết tai nạn 
đối đầu 

Trở lại Phan Thiết, tuyến QL1 sau 
khi được nâng cấp mở rộng, có dải phân 
cách giữa nên phương tiện đi lại rất an 

toàn, xe bon bon chạy êm ru. Nói về 
chuyện mở rộng QL1, bà Lê Thị Hà, nhà 

ngay sát QL1 cho biết, khi dự án triển 
khai, gia đình bà phải lùi vào hơn 4m sâu, 
28m chiều dài mặt tiền QL1. Tính theo giá 

thị trường, số tiền cũng không nhỏ, nhưng 
vì lợi ích chung, bà chấp nhận mức đền 

C 
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bù Nhà nước đưa ra. “Trước đây, tuần 

nào cũng có mấy vụ tai nạn trước cửa 
nhà. Có những vụ chết người thảm khốc 

lắm. Khi quốc lộ được mở rộng, có dải 
phân cách, người dân đi lại an toàn hơn 
rất nhiều. Gần hai năm nay không có vụ 

tai nạn nào nữa”, bà Hà cho biết. 

 

Ông Nguyễn Trọng Chuông cho biết, từ khi 
QL1 mở rộng với dải phân cách giữa, tai nạn 
đối đầu không còn.  

Khu vực thị trấn Chợ Lầu, Phan Rí 
Thành, huyện Bắc Bình sau khi QL1 được 

mở rộng thì phố phường cũng đã được 
chỉnh trang. Ông Lê Văn Long, Chủ tịch 
UBND huyện Bắc Bình cho biết, đường 

được mở rộng với hai làn xe mỗi bên, có 
dải phân cách giữa, người dân đi lại được 

thuận lợi hơn. “Đường sá mở rộng đã tác 
động đến sự phát triển kinh tế của huyện, 
giao thương thuận lợi, rút ngắn thời gian 

lưu thông từ huyện đi đến các nơi. Trước 
đây, năm nào cũng có một vài vụ xe đối 

đấu khiến nhiều người thiệt mạng rất xót, 
nhưng giờ hầu như không còn tai nạn đối 
đầu”, ông Long chia sẻ. 

Du lịch phát triển nhờ đường đẹp 

Ngành ghi dấu sự tăng trưởng mạnh 

nhất của tỉnh Bình Thuận sau khi QL1 
hoàn thành là du lịch. Không có sân bay 
nên khách du lịch đến với Bình Thuận chỉ 

có thể tiếp cận đường bộ và đường sắt. 
Khi cầu Ghềnh bị sập, lượng khách đi 

đường sắt sụt giảm đáng kể. Thế nhưng, 
lượng khách du lịch đến với Bình Thuận 
trong năm 2016 tiếp tục tăng. 

Thống kê cho thấy trong năm 2016 
lượng khách du lịch đến Bình Thuận đạt 

trên 4 triệu lượt. Doanh thu từ du lịch ước 
đạt gần 9.000 tỷ đồng. Đặc biệt, đầu năm 

2017, sau 2 năm tạm dừng, mới đây 

chuyến bay thẳng từ Moscow đến TP 
HCM do Tập đoàn Pegas Touristik tổ 

chức đưa khách Nga đến Việt Nam nghỉ 
dưỡng đã chính thức nối lại. Trong số 286 
khách bay đến thì có đến 280 khách chọn 

Bình Thuận để đến các resort ven biển 
Hàm Tiến - Mũi Né (TP Phan Thiết) nghỉ 

dưỡng, vui chơi giải trí... Điều này chứng 
tỏ sự vai trò quan trọng của việc mở rộng 
QL1 trong việc thu hút du khách đến với 

Bình Thuận. 

Nói về chất lượng mặt đường, ông 

Nguyễn Trọng Chuông, nguyên Phó giám 
đốc Công ty CP 677, có nhà ở gần cầu 
Suối Sâu cho biết, mặt đường QL1 sau 

khi mở rộng đạt chất lượng rất tốt. “Đoạn 
qua trước nhà tôi từ Hàm Thuận Nam đến 

TP Phan Thiết mặt đường nhựa nổi đá lên 
rất đẹp. Phần đường mở rộng đưa vào 
khai thác gần hai năm này mà không hề 

có dấu hiệu hư hỏng”, ông Chuông nói. 

Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn 
Hồng Hải, đại biểu QH, Giám đốc Sở 

GTVT tỉnh Bình Thuận nhận định, dự án 
đã đưa vào khai thác gần hai năm nhưng 

chất lượng mặt đường, đặc biệt là các gói 
thầu thực hiện từ nguồn vốn trái phiếu 
Chính phủ đều đảm bảo tốt. “Một số địa 

phương xuất hiện hằn lún vệt bánh xe 
nhưng đoạn qua Bình Thuận vẫn đảm 

bảo, điều này chứng tỏ Ban QLDA1, Tư 
vấn giám sát kiểm soát rất chặt trong quá 
trình thi công. Một số đoạn như Gói thầu 

số 1 qua khu vực Cà Ná thi công trong 
giai đoạn nước rút, cả ngày lẫn đêm 

nhưng chất lượng đến nay vẫn rất tốt”, 
ông Hải nhấn mạnh. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư 

Tỉnh ủy Bình Thuận, đánh giá, việc mở 
rộng QL1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận đã 

góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh 
tế - xã hội, giảm TNGT. Tuy nhiên, ở cửa 
ngõ phía Nam giáp Đồng Nai, mặc dù 

cũng được nâng cấp nhưng chưa mở 
rộng mặt đường nên việc lưu thông của 

các phương tiện có phần hạn chế. Về lâu 
dài, cần triển khai sớm dự án cao tốc Dầu 
Giây - Phan Thiết bởi lưu lượng phương 

tiện qua đoạn tuyến này rất lớn. 
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Ông Hùng cho biết, từ khi có chủ 

trương làm đường cao tốc Dầu Giây - 
Phan Thiết, địa phương đã sớm tiến hành 

kiểm kê công tác GPMB, chỉ chờ bố trí 
nguồn vốn là triển khai ngay. “Nhân dân 
tỉnh Bình Thuận đang rất mong mỏi T.Ư 

sớm triển khai đầu tư dự án cao tốc Dầu 

Giây - Phan Thiết để tạo đà phát triển kinh 

tế - xã hội, du lịch và giao thương hàng 
hóa giữa Bình Thuận và vùng Đông Nam 

bộ, Nam Trung bộ”, ông Hùng nói. 

Phan Tư // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2017 

(ngày 30 tháng 01)

__________________________________ 

QUÀ TẾT ĐẾN VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC  

ối tượng nhận quà là người 

nghèo các dân tộc Châu Ro và 

Raglai ở xã Tân Đức và Tân 

Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 

 
Bà Trần Thị Phương Hoa (thứ hai từ phải sang), Phó 
chủ tịch Hội LHPN TP.HCM,  trao quà cho các em 
nhỏ ở huyện Hàm Tân.   

Ngày 15/1, Hội LHPN TP.HCM, 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam 

(văn phòng phía Nam) và Hội Bảo vệ 

quyền trẻ em TP.HCM, đã tổ chức 

đoàn đến thăm, trao 200 phần quà cho 

trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó 

khăn ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 

Thuận, mỗi phần quà trị giá 500.000 

đồng, gồm nhu yếu phẩm và 100.000 

đồng tiền mặt. 

Trong đó, đoàn đã trao 100 suất 

quà cho phụ nữ và trẻ em ở thôn 3, xã 
Tân Đức, huyện Hàm Tân. Đây là thôn 

có hơn 200 hộ dân, chủ yếu là người 

dân tộc Châu Ro. Dù xã đang xây 

dựng nông thôn mới, nhưng đời sống 

của đa số hộ dân vẫn còn cơ cực, 

người dân chủ yếu làm nghề nông, thu 

nhập bấp bênh. 

 
Niềm vui của những đứa trẻ ở thôn Suối Máu khi 
nhận được quà.  

Đoàn cũng đã trao 200 phần quà 

cho người dân ở thôn Suối Máu, xã 
Tân Hà, huyện Hàm Tân. 

Ông Nguyễn Lý Hồng Đăng, Chủ 

tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Tân Hà, cho biết, Suối Máu là 

một trong những thôn khó khăn nhất 

của xã, nơi có 100% người dân tộc 

Raglai sinh sống. Đất đồi núi khô cằn, 

năng suất trồng sắn, khoai, chăn 

nuôi… đều rất thấp. 

Hoài An // 

http://phunuonline.com.vn.- 2017  

(ngày 17 tháng 01)

Đ 
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VNPT BÌNH THUẬN TRAO THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH  

"NẠP THẺ NGAY HÔM NAY, TRÚNG HONDA MỖI NGÀY" 

áng ngày 14/1, VNPT VinaPhone 
Bình Thuận đã tổ chức trao thưởng 

chương trình “Nạp thẻ ngay hôm 
nay, trúng Honda mỗi ngày” cho khách 

hàng trúng thưởng trên địa bàn. 

Theo đó, khách hàng Trần Thị Ngọc 
Thủy, ngụ tại 591 đường Trần Hưng Đạo, 

khu phố 4, phường Lạc Đạo, TP Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận, chủ nhân số điện 

thoại 0917725xxx, với mã dự thưởng 
13519246 đã trở thành người may mắn 
nhất trong lần quay thưởng vào ngày 

19/12/2016 và đã được nhận một xe máy 
Honda Vision trị giá 34 triệu đồng. 

 

Ông Trịnh Thế Muôn, Giám đốc Trung tâm kinh 
doanh VNPT Bình Thuận trao giải thưởng cho 
bà Trần Thị Ngọc Thủy 

Đến nay, chương trình “Nạp thẻ 
ngay hôm nay, trúng Honda mỗi ngày” do 

VNPT VinaPhone tổ chức đã đi đến hồi 
kết vào ngày 4/1/2016. Đúng như kế 

hoạch ban đầu, với 45 ngày quay thưởng, 
chương trình đã tìm ra 45 chủ nhân của 
45 chiếc xe máy Honda Vision 2016. 

Để tiếp nối chuỗi hoạt động chăm 
sóc khách hàng cũng như tạo không khí 

vui tươi đón Tết, mang lộc đến khách 
hàng, chỉ 2 ngày sau khi kết thúc chương 
trình “Nạp thẻ ngay hôm nay, trúng Honda 

mỗi ngày” VinaPhone tiếp tục chương 
trình “Lộc xuân mỗi ngày, xe sang đón 

Tết” từ ngày 6/1 đến ngày 13/3/2017 . 
Chương trình áp dụng cho khách hàng 
hòa mạng các dịch vụ di động trả sau 

VinaPhone, dịch vụ Internet cáp quang 
Fiber VNN, truyền hình MyTV và điện 

thoại cố định của VNPT; các khách hàng 
sử dụng di động trả trước VinaPhone nạp 
thẻ mệnh giá 100.000 đồng trở lên; khách 

hàng hòa mạng mới dịch vụ VinaPhone 
trả trước nạp thẻ 50.000 đồng trở lên 

trong ngày kích hoạt. Tổng trị giá giải 
thưởng của chương trình lên đến 6,3 tỉ 
đồng. 

PV // http://xahoithongtin.com.vn.- 2017 
(ngày 16 tháng 01)

__________________________________ 

“TẾT SUM VẦY” ẤM ÁP CỦA HÀNG TRĂM CÔNG NHÂN 
LAO ĐỘNG NGHÈO BÌNH THUẬN 

áng ngày 15.1, hội trường LĐLĐ 
tỉnh Bình Thuận trở nên ấm áp  hơn 

khi  250 công nhân lao động  trên 
địa bàn tỉnh đến vui hội “Tết sum vầy 
2017” do LĐLĐ tỉnh Bình Thuận, Quỹ xã 

hội từ thiện Tấm lòng vàng tổ chức.  

Chị Nguyễn Thị Minh, công nhân tại 

KCN Phan Thiết cho biết, lâu lắm rồi chị 
mới được xem trực tiếp một chương trình 

ca múa nhạc hoành tráng do Nhà hát ca 
múa nhạc Biển Xanh của Bình Thuận biểu 

diễn và gặp gỡ giao lưu với nhiều anh em 
công nhân lao động trên toàn tỉnh trong 
không khí ấm cúng như vậy. 

255 phần quà, mỗi phần gồm 
800.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 

200.000 đồng, được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh 
Bình Thuận trao trực tiếp cho 255 công 

S 

S 
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nhân, người lao động là những người bị 

mất việc làm, bị nợ lương, bị tai nạn lao 
động,  gia đình thuộc diện hộ nghèo, khó 

khăn...được đề nghị từ các cấp công đoàn 
trong Tỉnh. Đây là món quà nhằm động 
viên hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, 

tinh thần cho công nhân lao động nhân 
dịp tết cổ truyền của dân tộc. 

 

Tết sum vầy 2017 được tổ chức tại Bình Thuận 
sáng ngày 15.1  

Theo ông Nguyễn Xuân Phối – Chủ 

tịch LĐLĐ Bình Thuận, đây là lần thứ 2 
Bình Thuận tổ chức chương trình “Tết 

sum vầy” cho những công nhân lao động 
kém may mắn theo chủ trương của Tổng 
LĐLĐ Việt Nam. “Thông qua Quỹ Tấm 

lòng vàng, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh 
đã tích cực tham gia ủng hộ để chúng tôi 

có điều kiện tổ chức tươm tất cho người 

lao động nhằm hỗ trợ, sẻ chia một phần 

nào những thiệt thòi của những công 
nhân lao động kém may mắn, giúp họ có 

được một cái tết đầm ấm” - ông Nguyễn 
Xuân Phối cho biết thêm. 

Cầm trên tay món quà xuân do lãnh 

đạo LĐLĐ tỉnh Bình Thuận trao tặng, anh 
Lê Quốc Tuấn, công nhân một doanh 

nghiệp trên địa bàn thành phố Phan Thiết 
vui vẻ nói: “Công ty tôi không có hàng làm 
nên nợ lương, nghe nói tết sẽ không có 

tiền thưởng, giờ nhận được món quà này 
rất ý nghĩa với gia đình tôi. Tôi sẽ dành số 

tiền này sắm sửa tết cho gia đình”. 

Đánh giá cao vai trò cầu nối mang 
xuân đến với người lao động của công 

đoàn các cấp, ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy 
viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Dân 

vận Tỉnh uỷ Bình Thuận nhấn mạnh: “Tết 
sum vầy 2017 thể hiện giá trị nhân văn 
sâu sắc. Với sự đồng tình hưởng ứng 

đóng góp hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân 
chia sẻ cùng người lao động. Mong sự ấm 
áp nghĩa tình sẽ tiếp tục được tổ chức 

công đoàn, doanh nghiệp… phát huy hiệu 
quả hơn nữa để mỗi ngày người lao động 

đều cảm nhận được tết sum vầy như hôm 
nay”. 

Phan Thành // 

http://laodong.com.vn.- 2017  
(ngày 15 tháng 01) 

__________________________________ 

TÌM GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG SẠT LỞ 
VEN BIỂN 

gày 5/1, ông Phạm Văn Nam, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra 

tại các khu vực sạt lở ven biển do ảnh 

hưởng của triều cường trên địa bàn tỉnh. 

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các địa 
phương nhanh chóng khắc phục tình 
trạng sạt lở.  

Trước mắt, các địa phương phối hợp 
với Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn 

và Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Thuận 

triển khai xây dựng kè tạm bảo vệ bờ 

biển, gia cố, sửa chữa các đoạn kè bảo 
vệ khu dân cư bị hư hỏng, nhất là những 
vùng xói lở khẩn cấp để người dân ổn 

định cuộc sống, kịp đón Tết Nguyên đán. 

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp Phát 

triển nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Bình Thuận và các địa 
phương sớm tham mưu cho tỉnh xin chủ 

trương đầu tư xây dựng kiên cố các dự án 
kè bảo vệ dân cư, kè bảo vệ bờ biển… tại 

các khu vực xảy ra xâm thực, sạt lở. 

N 
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Theo báo cáo nhanh của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình 
Thuận, tại huyện Tuy Phong, tình trạng 

sạt lở, xâm thực bờ biển xảy ra tại các xã 
Vĩnh Hảo, xã Phước Thể, thị trấn Liên 
Hương, xã Bình Thạnh, thị trấn Phan Rí 

Cửa và xã Hoà Phú với chiều dài bờ biển 
bị sạt lở là hơn 9.000 m. 

 

Những đoạn kè tạm được tại thôn Tiến Đức, xã 
Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình 
Thuận Ảnh: An Hiếu/TTXVN  

Từ ngày 17 - 30/12/2016, do ảnh 
hưởng của gió mùa Đông Bắc thổi mạnh, 
kết hợp triều cường, sóng lớn đã gây sạt 

lở, làm sập, hư hỏng hơn 10 nhà dân ở 
khu vực Bực Lở, thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Tân và gây sạt lở 300 m bờ biển tại khu 
phố 14, thị trấn Liên Hương. Hiện có hơn 
150 hộ dân sống dọc ven biển đang bị đe 

dọa. 

Tại thành phố Phan Thiết, biển xâm 

thực gây thiệt hại nặng nhất là ở 2 khu 
vực thuộc phường Đức Long và xã Tiến 

Thành. Từ năm 2010, biển xâm thực gây 
sạt lở chiều dài đoạn bờ biển khoảng 800 
m, ảnh hưởng đến 46 hộ dân ở khu phố 5, 

phường Đức Long. 

Hiện nay, 1.000/1.550 m kè biển 

chống xâm thực Đức Long đã được hoàn 
thành, do đó đã khắc phục cơ bản tình 
trạng biển xâm thực, sạt lở tại khu vực 

này. Riêng khu vực thôn Tiến Đức, xã 
Tiến Thành, từ năm 2013 đến nay, triều 

cường xâm thực gây sạt lở bờ biển với 
chiều dài khoảng hơn 1.000 m, sâu vào 
đất liền khoảng 20 - 30 m, ảnh hưởng đến 

đến đời sống nhân dân và tuyến đường 
Trần Lê.  

Biển xâm thực đã làm ảnh hưởng 
đến khoảng 200 hộ dân sinh sống tại đây, 
làm sạt lở và sập hoàn toàn 66 căn nhà, 

hiện còn 34 hộ nằm trong khu vực có 
nguy cơ cao. Ngoài ra, bờ biển tại khu 
vực phường Hàm Tiến, Phú Hài cũng bị 

sạt lở mỗi khi có triều cường kết hợp sóng 
lớn, mỗi năm biển lấn từ 2 - 3 m. 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 5 tháng 01) 

__________________________________ 

'CANH' THANH LONG BÁN TẾT 

ể cung ứng thanh long cho dịp Tết 

Nguyên đán sắp tới, ở "thủ phủ" 
cây thanh long Bình Thuận, nông 

dân đang tất bật chong đèn và chăm sóc 

cây trái chờ ngày thu hoạch. 

Về Bình Thuận những ngày này vào 

ban đêm, vùng trời các xã trồng thanh 
long đâu cũng rực sáng ánh đèn vàng. Đó 
là hình ảnh những vườn thanh long đang 

được nông dân chong đèn để điều khiển 
ra trái “nghịch” vụ bán vào dịp Tết.   

Để có thanh long bán tết, nhiều nhà vườn phải 
chong đèn điều khiển  

Đ 
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Cũng như các vùng trồng thanh long 

khác trong tỉnh, tại xã Hàm Hiệp, huyện 
Hàm Thuận Bắc thời điểm này, chúng tôi 

chứng kiến nhiều vườn đang kỳ chong 
đèn, quả mới ra to hơn nửa nắm tay. Gặp 
chị Đặng Thị Thanh Hương, thôn Phú 

Nhang đang tất bật vuốt tai thanh long- 
đây là khâu quan trọng giúp trái có mẫu 

mã đẹp. Toàn bộ 280 trụ thanh long của 
gia đình chị đã ngắt chong đèn gần 2 
tháng nay, dự kiến sẽ cắt trái vào sát Tết. 

Hy vọng thanh long được mùa, được giá 
giúp chị có tiền sắm Tết. Còn gia đình chị 

Trương Thị Trinh, người cùng thôn có 700 
trụ thanh long hiện còn đang chong đèn, 
dự kiến sẽ bán trái vào dịp trước và sau 

Tết.  

 

Chong đèn "canh" thanh long ra quả bán dịp 
tết  

Nói về giá cả, chị Trinh cho hay, gần 
đây giá thanh long tăng lên 15-18.000 
đồng/kg (loại 1), nông dân rất phấn khởi. 

Tuy nhiên giá này chỉ được giữ được thời 
gian ngắn, sau đó giảm mạnh, hiện chỉ 

còn 10-11.000 đồng/kg, riêng thanh long 
loại 2, chỉ bán được từ 4-5.000 đồng/kg. 
“Chính sự “nhảy múa” của giá thanh long 

dao động từng ngày khiến chúng tôi rất lo 
lắng cho vụ thu hoạch thanh long giáp 

Tết”, chị Trinh hồi hộp nói. Tượng tự, tại 
xã Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc) nhiều 
nông dân cũng đang “canh” thời gian để 

thanh long thu hoạch trúng tết Nguyên 
đán. Ông Nguyễn Văn Tuấn có gần 1.000 

trụ thanh long, hiện thanh long đang rút 
râu và quả chạy chỉ (trái xanh, có những 
sọc chỉ màu đỏ dọc thân trái, bắt đầu 

chín). Theo tính toán của ông Tuấn, lứa 
này thanh long này ông sẽ thu hoạch 

khoảng giữa tháng Chạp. Nếu như giá 

trên 15.000 đ/kg, thì cũng kiếm vài chục 
triệu đồng dư tiền sắm Tết.  

 

Nông dân lo lắng giá thanh long dịp Tết 

 Gia đình anh Lê Tùng, xã Hàm 
Cường, huyện Hàm Thuận Nam có trên 
1.000 trụ thanh long lại chọn cách chong 

đèn theo pha, mỗi pha chong đèn từ 18- 
20 ngày (tương tự như mỗi lứa chong đèn 

khoảng 18-20 ngày). Bởi theo anh Tùng, 
cách chong đèn kiểu này sẽ thu hoạch lai 
rai, chứ không dồn vào một lần bán Tết, 

nếu thất bại thì còn lứa khác để bù vào. 
Chứ như năm ngoái nhiều người căng 

sức dồn cho vụ Tết nhưng do chong đèn 
bị “gãy” lứa nên thua lỗ nặng. Theo kinh 
nghiệm bà con nông dân, để vụ chong 

đèn thanh long hiệu quả cao cần chăm 
sóc cho thanh long có đủ sức để ra nụ, ra 

hoa. Đồng thời, phải bón phân theo 
nguyên tắc “4 đúng” và “4 nhìn” (nhìn trời, 
đất, cây và hiệu quả kinh tế). Trong đó, ưu 

tiên các loại phân có hàm lượng lân, cali, 
canxi, magie, silic, kẽm... Nếu vườn quá 

suy yếu, ngoài việc bón phân theo “4 
đúng”, “4 nhìn”, cần hỗ trợ thêm phân bón 
lá có hàm lượng lân, canxi, kẽm cao. 

Kiểm tra độ chắc, khỏe của cành thanh 
long trước khi chong điện. Nếu cành còn 

suy yếu thì phải chờ phục hồi hoàn toàn 
mới bắt đầu chong. Tùy theo thời tiết, để 
quyết định thời gian chong đèn, cũng như 

kỹ thuật mắc bóng đèn (xen kẽ bóng đèn 
compact và bóng tròn nếu trời lạnh). Theo 

Sở NN-PTNT Bình Thuận, toàn tỉnh có 
trên 26.500 ha thanh long, sản lượng trên 
500 ngàn tấn/năm. Để phát triển bền 

vững, tỉnh định hướng nâng cao sản xuất 
thanh long VietGAP, GlobalGAP; đồng 
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thời tích cực triển khai các hoạt động xúc 

tiến thương mại, tiếp cận thị trường, thu 
hút các DN tham gia chế biến, tiêu thụ sản 

phẩm. Thời gian qua do ảnh hưởng của 
áp thấp nhiệt đới, trời mưa đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho nấm bệnh đốm nâu 

phát triển mạnh trên các vườn thanh long, 
đặc biệt là những vườn đang mang trái và 

vườn lấy cành non. Theo Chi cục BVTV 
tỉnh Bình Thuận, toàn tỉnh hiện có 5.544 
ha thanh long nhiễm bệnh đốm nâu, trong 

đó nhiễm nhẹ 4.641 ha, nhiễm trung bình 
867 ha và nhiễm nặng 36 ha, so cùng kỳ 

năm 2015 tăng 3.106 ha. Chi cục BVTV 

đề nghị các Trạm BVTV tiếp tục theo dõi 

sát dịch bệnh trên vườn, đồng thời hướng 
dẫn nông dân các biện pháp phòng bệnh. 

Mặt khác, cần vệ sinh vườn, cắt tỉa cành, 
quả bị bệnh và ủ bằng chế phẩm BIO-
ADB để diệt nấm bệnh. Tuyệt đối không 

để cành, trái bị bệnh hại nặng trong vườn 
thanh long, hoặc vứt bỏ tại lề đường, bờ 

mương, bờ sông và kênh rạch vì đây là 
nguồn bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan theo 
gió và nước. 

Kiều Hằng - Kim Sơ // 
http://nongnghiep.vn.- 2017  

(ngày 6 tháng 01)
__________________________________ 

NHIỀU NÔNG DÂN TRỒNG THANH LONG  

THUA LỖ NẶNG  

ơn một tháng qua, nhiều diện tích 

thanh long trái vụ của nông dân 
tỉnh Bình Thuận dù chong đèn 

nhưng không ra hoa, kết trái (xem ảnh). 
Lại có trường hợp cây không kết trái do 
thiếu điện không thể chong đèn. Trong 
khi đó, giá thanh long dù đang trái vụ 

nhưng rất thấp, nhiều nông dân thua lỗ 
nặng. Theo kinh nghiệm của người dân 
nơi đây, biện pháp chong đèn cả đêm 
để kích thích thanh long ra hoa trái vụ 
những năm qua đã có lợi nhuận rất khá 
nhờ giá cao. Thế nhưng, năm nay thanh 

long vừa rẻ lại không ra hoa kết trái.  

 

Vào thời điểm hiện tại, tình trạng 
nhiều nhà vườn tại hai huyện Hàm 

Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam đang 

chong đèn cho cây thanh long để đón 
đầu vụ trái mùa nhưng không đậu trái 
khá phổ biến. Nhiều vườn rộng cả chục 
héc-ta nhưng chỉ lác đác vài vạt ra hoa. 
Nhiều vườn thậm chí không ra hoa dù 
đã chong đèn từ 15-20 ngày. Ông Đặng 

Minh Tiến ở thôn Phú Thái, xã Hàm Trí, 
huyện Hàm Thuận Bắc phản ảnh: “Cách 
đây khoảng 5 năm, chúng tôi đã được 
điện lực địa phương ký hợp đồng lắp đặt 
bình biến áp để chong đèn thanh long 
trái vụ.  

Sau khi lắp đặt bình biến thế công 
suất 100kW thì ngành điện cắt giảm 
công suất chỉ còn 50kW, bình 50kW cắt 
giảm còn 25kW. Không đủ điện để sản 
xuất, chúng tôi phản ảnh thì điện lực trả 
lời do không đủ điện để cung cấp”. Hiện 

tại, thanh long loại đẹp chỉ ở mức từ 
12.000-14.000 đồng/kg. Do phải đầu tư 
tiền điện, công chăm sóc… nên với giá 
này, nông dân vẫn thua lỗ nặng. 

Đỗ Khắc Thể / Quân đội nhân dân.- 

2017.- Số 20046 (ngày 21 tháng 01).- Tr. 6

H 
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CHỈ ĐẠO LÀM RÕ VỤ ĐÁNH CÁN BỘ KIỂM TRA 
KHAI THÁC CÁT TRÁI 

hủ tịch tỉnh Bình Thuận chỉ đạo 

kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin 
việc Giám đốc Công ty Thiên 

Thanh tấn công người thi hành công vụ. 

 

Khai thác cát lậu tràn lan ở Bình Thuận. Khai 
thác cát lậu tràn lan ở Bình Thuận.  

Hôm nay (4/1), Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài 
nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 

với UBND huyện Tánh Linh, UBND xã Gia 
An và các sở, ngành liên quan kiểm tra, 

xác minh, làm rõ thông tin việc ông Huỳnh 

Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Thiên 

Thanh tấn công người thi hành công vụ; 
đồng thời làm rõ tình hình vi phạm, khai 
thác khoáng sản trái phép, kiểm tra việc 

cấp dự án khu vui chơi - hồ bơi của UBND 
huyện Tánh Linh; xử lý nghiêm hành vi vi 

phạm. Kết quả xử lý báo cáo UBND tỉnh 
trước ngày 10/01 tới. 

Như tin đã đưa, vào ngày 1/1, đoàn 

công tác của huyện Tánh Linh vào kiểm 
tra hoạt động khai thác cát trái phép ở xã 

Gia An, huyện Tánh Linh. Khi đoàn vào 
hiện trường kiểm tra, ông Huỳnh Thanh, 
Giám đốc Công ty Thiên Thanh đã không 

hợp tác mà còn có hành động chống đối, 
dùng nón bảo hiểm đánh Phó Chủ tịch 

UBND xã Gia An và Phó Phòng Tài 
nguyên và Môi trường huyện Tánh Linh bị 
thương./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 4 tháng 01)

__________________________________ 

CÔNG AN ĐIỀU TRA VỤ “HẢI CẨU BỊ CHẾT Ở BÃI 
BIỂN BÌNH THUẬN” 

gày 4.1, UBND huyện Tuy Phong 

(Bình Thuận) cho biết đã chỉ đạo 
công an điều tra vụ con hải cẩu 

nằm chết ở bãi cát thuộc thị trấn Phan Rí 
Cửa với nhiều thương tích trên đầu. 

Ngày 4.1, liên quan đến vụ việc “hải 

cẩu yêu quý người nghi bị đánh chết tại 
Bình Thuận”, UBND huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo công an vào 
cuộc điều tra vụ con hải cẩu nằm chết ở 
bãi cát thuộc thị trấn Phan Rí Cửa, với 

nhiều thương tích trên đầu. 

Trước đó, ông Nguyễn Lộc Quân, 

ngụ tại địa phương, cho biết, vào tối 1.1, 
ông vẫn thấy con hải cẩu trên ở bãi biển 

Đồi Dương, thị trấn Phan Rí Cửa. Ông 

còn chơi đùa với con hải cẩu này. 

 

Con hải cẩu được người dân phát hiện bị đánh 

chết vào đêm Tết Dương lịch. Nguồn: Zing 

C 

N 
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Tuy nhiên, đến 21h cùng ngày, ông 

Quân nhận tin báo hải cẩu đã bị đánh 
chết. Ông chạy lại bãi biển thì thấy con hải 

cẩu bị thương ở đầu, chảy nhiều máu 
dính trên cát biển. 

Ông Quân và một số người khác đã 

cùng chôn xác con hải cẩu. Nhiều người 
nghi vấn hải cẩu bị đánh chết do cắn phá 

lưới giăng đánh bắt hải sản của ngư dân 
thả tại khu vực biển gần bờ. 

Được biết, con hải cẩu trên xuất hiện 

tại khu vực biển Phan Rí Cửa từ tháng 
12.2016 và thu hút sự quan tâm của nhiều 

người dân địa phương, do khá thân thiện 

với mọi người xung quanh. 

Chính quyền địa phương cũng đã cử 

người vận động bà con tiếp xúc với hải 
cẩu không có hành động xâm hại hải cẩu. 

Một số con hải cẩu khác cũng đã 

từng xuất hiện tại khu vực bãi biển huyện 
Tuy Phong vào giữa năm 2016, nhưng 

cho đến nay những con hải cẩu này 
không thấy xuất hiện trở lại. 

PV // http://danviet.vn.- 2017 

(ngày 4 tháng 01) 

__________________________________ 

CẤM DÙNG NƯỚC NGẦM KHAI THÁC TITAN 

hiều 4/1, nhiều tờ báo dẫn nguồn 

thông tin từ UBND tỉnh Bình Thuận 
cho biết tỉnh này vừa gửi văn bản 

đề nghị Bộ Tài nguyên và môi trường (TN-
MT) tạm thời chưa cấp phép khai thác 
quặng titan tại khu vực Mũi Đá 2, xã Thiện 

Nghiệp, TP Phan Thiết. 

Theo thường trực Tỉnh ủy Bình 

Thuận, địa phương này nằm trong vùng 
khô hạn, nên dự án khai thác titan muốn 
được chấp thuận phải đáp ứng điều kiện 

là không được sử dụng nước ngầm, nước 
suối, ao, bàu, hồ phục vụ khai thác titan.  

Tỉnh Bình Thuận muốn để dành 
nguồn nước này tập trung cho nhân dân 
phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, 

chăn nuôi gia súc và ngăn ngừa nhiễm 
mặn. 

 

UBND tỉnh Bình Thuận vừa đề nghị Bộ TN-MT 
tạm thời chưa cấp phép khai thác quặng titan 
tại địa phương vì vấn đề nước ngầm. Ảnh: TTO 

Vì vậy, các chủ đầu tư muốn khai 

thác sơ tuyển quặng sa khoáng titan phải 
hợp đồng với Công ty TNHH MTV Khai 

thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Thuận để 
được cung cấp nước. 

Trước đó, tháng 8/2016, Công ty Cát 

Tường có bản giải trình với Sở TN-MT 
tỉnh Bình Thuận trong đó xin sử 

dụng nước ngầm và nước mưa phục vụ 
cho khai thác quặng sa khoáng titan-
zircon. 

Tổng cục Địa chất và khoáng sản VN 
cũng gửi công văn cho tỉnh Bình Thuận 

lấy ý kiến thỏa thuận đối với khu vực đề 
nghị cấp phép khai thác quặng sa khoáng 
titan-zircon tại khu vực này. 

Không lâu sau đó, vào tháng 
10/2016, ông Nguyễn Ngọc Hai, chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng ký văn bản 
gửi Bộ TN-MT nêu rõ không cho dự án 
titan của Công ty TNHH khai thác chế biến 

khoáng sản Cát Tường sử dụng nước 
ngầm để khai thác titan. 

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, dự 
án trên cần phải được làm việc lại kỹ càng 
giữa các bên để xem xét tính khả thi trước 

khi quyết định có cấp phép hay không. 

Hoàng Nam // http://baodatviet.vn.- 

2017 (ngày 6 tháng 01) 

C 
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CƠ SỞ KHAI THÁC CÁT LẬU QUY MÔ LỚN THÁCH 

THỨC PHÁP LUẬT 

ột cơ sở khai thác cát lậu với quy 

mô gần 2.000 m3/ngày để cung cấp 
cho cả vùng Hàm Tân, La Gi và 

Đồng Nai vừa được Phòng Cảnh sát môi 

trường, Công an Bình Thuận phát hiện và 
đang tiến hành xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

Trước đó vào ngày 16/1, một tổ công 

tác của Phòng Cảnh sát môi trường – Công 

an Bình Thuận và Sở TNMT Bình Thuận bất 
ngờ kiểm tra bãi khai thác cát tại khu vực 

lòng hồ Sông Dinh thuộc thị trấn Tân Nghĩa, 

huyện Hàm Tân (Bình Thuận) do ông Trần 
Thanh Hùng làm chủ; phát hiện quả tang tại 

bãi này có gần 1.000 m3 cát xây dựng đã 

khai thác chất thành đống đang chờ chở đi 
tiêu thụ.  

Ngoài ra, tại bãi khai thác này có 2 
máy đào, máy ủi và 2 xe tải ben được xúc 

cát lên đầy xe, chuẩn bị rời bãi. 

 

Hiện trường vụ khai thác cát trái phép bị cơ quan 
công an phát hiện 

Làm việc với tổ kiểm tra, ông Trần 
Thanh Hùng đã không xuất trình được giấy 

phép khai thác khoáng sản và bất kỳ giấy tờ 

nào liên quan đến hoạt động khai thác cát 
xây dựng để bán ra thị trường. 

Tổ kiểm tra đã lập biên bản các hành 

vi vi phạm và yêu cầu ông Trần Thanh Hùng 
ngừng ngay các hoạt động khai thác cát trái 

phép, yêu cầu 2 xe tải ben đổ trả lại cát đã 
mua và tiến hành tạm giữ 2 phương tiện 

máy đào và máy ủi... 

Đến ngày 18/1, PV của VietNamNet 
đã trở lại bãi khai thác cát lậu của ông 

Hùng, trực tiếp chứng kiến bãi khai thác này 

vẫn hoạt động, các xe tải ben ra vào chở 

cát công khai như chưa từng được kiểm tra, 
xử lý vi phạm.  

Hiện trường bãi khai thác của ông 

Hùng nằm ở trong lòng hồ Sông Dinh bị 
khai thác ngổn ngang với diện tích đã khai 

thác trắng rộng gần 10 ha. Bãi tập kết nằm 
cách đó khoảng 800m rộng hơn 2ha với gần 

1.000 m3 cát xây dựng chất cao như núi. 

 

 

Phương tiện xe máy bị cơ quan chức năng tạm 
giữ 

Ông Nguyễn Trọng Sơn, nhà ở thị trấn 

Tân Nghĩa có rẫy trồng mì gần khu vực khai 
khác của ông Hùng nói với chúng tôi: “Bãi 

này khai thác trái phép nhưng tồn tại nhiều 

năm nay. Người dân cũng đã phản ánh với 
chính quyền địa phương nhưng vẫn đâu 

vào đấy chẳng thấy ai xử lý gì”.   

Chỉ tay về phía bãi khai thác, ông Sơn 

lắc đầu ngao ngán nói: “rồi đâu cũng vào 

đấy thôi các chú ơi” (?) 

Được biết, ông Hùng đã lập bãi khai 

thác tại đây từ năm 2006 và hoạt động rầm 

rộ vài năm gần đây với doanh thu hằng 
tháng lên đến hàng tỷ đồng. Hằng ngày 

nhiều đoàn xe từ Đồng Nai đến lấy cát tại 

M 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 01 năm 2017  - 34 - 

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

bãi tập kết của ông Hùng. Ngoài ra cát khai 

thác trái phép từ bãi này được ông Hùng 

vận chuyển về cơ sở kinh doanh vật liệu 
xây dựng Ngọc Anh của gia đình trên QL1A 

thuộc thôn 3, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân 

để bán.  

Lê Ân // http://vietnamnet.vn.- 2017 
(ngày 21 tháng 01) 

__________________________________ 

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU LÀM RÕ VỤ TRÁO MÁY PHÁT 

CHO DÂN NGHÈO 

gày 19-1, tin từ Văn phòng Chính 

phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến 

truyền đạt liên quan vụ tráo máy nông cụ 

của Nhật bằng máy Trung Quốc phát cho 
dân nghèo mà Pháp Luật TPHCM đã phản 

ảnh. 

Theo đó, yêu cầu UBND tỉnh Bình 

Thuận kiểm tra, làm rõ vấn đề báo nêu, báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/2.  

Được biết, trước đó sau khi UBND 

tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc thành lập đoàn kiểm tra làm rõ 
vụ này, ông Nguyễn Thành Tâm, Trưởng 

Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận cũng có 
văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan 

khẩn trương làm rõ, báo cáo vụ việc. 

Như tin đã đưa, theo Quyết định 
755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

hỗ trợ cho những hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số nghèo và các hộ nghèo ở các 
xã/thôn/bản đặc biệt khó khăn, đầu năm 

2017 huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức trao 

nông cụ cho nông dân nghèo tại một số xã 
trong đó có xã La Dạ. Cụ thể, mỗi hộ được 

cấp máy cắt cỏ, máy xịt thuốc, máy bơm 
nước tùy theo nhu cầu, trị giá 5 triệu 

đồng/hộ. 

Ngày 3-1, UBND xã La Dạ và đại diện 
UBND huyện Hàm Thuận Bắc cùng ông Hồ 

Minh Thắng, chủ cơ sở nông cơ Minh 

Thắng (Tánh Linh) đã cấp phát hơn 300 
nông cụ cho các hộ nghèo của xã, riêng 

thôn 4, xã La Dạ có 41 hộ được nhận nông 
cụ sản xuất.  

Tuy nhiên, khi ký nhận máy về nhà ai 

cũng khóc ròng khi phát hiện hầu hết các 
nông cụ đã nhận đều là vỏ của hãng Honda 

nhưng ruột là của Trung Quốc, thậm chí có 

nhiều máy cũ và mang nhãn hiệu rất lạ.  

Nhiều người nhận máy cắt cỏ hiệu GX 

200 Honda 6.5, tuy nhiên khi lột nhãn hiệu 
này ra thì phía trong lại ghi là của hãng 

Toyo nào đó. Tương tự, một người dân 

khác nhận máy bơm nước hiệu Honda 
nhưng khi tháo nhãn hiệu Honda ở bên 

ngoài ra thì phía trong chỉ ghi vỏn vẹn 
GX200 mà không biết của hãng nào, nước 

nào sản xuất. Riêng ở thôn 4, xã La Dạ có 

đến sáu hộ nhận máy bơm nước ghi của 
hãng Honda nhưng tháo lớp giấy trên lốc 

máy ra thì lại là hàng của Trung Quốc. 

Bức xúc, nhiều người đi dò thử giá và 
biết được nếu là máy cắt cỏ, máy xịt thuốc 

hoặc máy bơm nước của Trung Quốc chỉ có 
không quá 2 triệu đồng/cái. Nhiều hộ dân 

nghèo đã yêu cầu cán bộ xã/huyện làm rõ 

việc đánh tráo và ăn bớt tiền của dân 
nghèo. 

Trước việc phản đối của dân nghèo, 

để chữa cháy, ông Thắng đã làm giấy cam 
kết đổi máy lại cho bà con. 

Theo ông Huỳnh Trọng Nghĩa, Giám 

đốc Dịch vụ khách hàng Công ty TNHH 
Honda Việt Nam Power Products, căn cứ 

hình ảnh của PV cung cấp thì số nông cụ 
mà bà con dân nghèo được cấp phát mang 

nhãn hiệu Honda đều là hàng nhái, hàng giả 

và Tập đoàn Honda đang xúc tiến để khởi 
kiện vụ việc này.  

Được biết, tháng 4/2016, UBND tỉnh 

Bình Thuận đã có quyết định phân khai kế 
hoạch vốn hỗ trợ cho đồng bào dân tộc 

thiểu số và hộ nghèo theo QĐ 755 trong 
toàn tỉnh. Cụ thể huyện Hàm Thuận Bắc 

mua sắm máy nông cụ phát cho dân nghèo 

gần 700 cái trị giá 3,4 tỷ đồng; huyện Tánh 
Linh 580 nông cụ trị giá 2,9 tỷ đồng.  

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 

(ngày 20 tháng 01)
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SẼ CÓ TÔM SÚ GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO TỪ HAWAII 

ĐẦU NĂM 2017 

ông ty TNHH Đầu tư Thủy sản 
Nam Miền Trung (Bình Thuận) cho 

biết, đang kết hợp với các đối tác 
hàng đầu trên Thế giới để tập trung sản 

xuất giống tôm Sú với nguồn tôm bố mẹ 
từ Hawaii sạch bệnh, tăng trưởng nhanh 
và phù hợp với điều kiện môi trường khí 

hậu Việt Nam. 

Hiện nay, Việt Nam đang là quốc gia 

sản xuất tôm Sú lớn nhất Thế giới với sản 
lượng khoảng 300,000 tấn hàng năm, 
trong khi đó số nước đang sản xuất tôm 

Sú không còn nhiều mà nhu cầu tôm Sú 
ngày càng tăng. Trước những thách thức 

về dịch bệnh, chi phí sản xuất, thị 
trường… mà ngành tôm đang gặp khó 
khăn trong những năm gần đây thì con 

tôm Sú được Bộ NNPTNT chọn là đối 
tượng chiến lược để phát triển ngành tôm 

Việt Nam trong thời gian tới. 

 

 

Tôm sú có nguồn gốc từ Hawaii đang được 
Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền 
Trung nghiên cứu, sản xuất. 

Theo Bộ NNPTNT, việc xác định con 
tôm Sú là đối tượng nuôi chiến lược vì 

đây mới là con tôm của Việt Nam mà thị 
trường thế giới đang rất cần. Mặt khác, 

các nước nuôi tôm trên thế giới chủ yếu 
ưu tiên sản xuất tôm thẻ chân trắng và 
không có lợi thế về điều kiện tự nhiên, 

kinh nghiệm để phát triển sản xuất tôm Sú 
như ở Việt Nam. 

Theo Tổng cục Thủy sản, tôm Sú là 
loài bản địa đã có truyền thống nuôi trồng 
nhiều năm ở nước ta, với lợi thế về thị 

trường, chi phí đầu tư thấp, giá trị cao, 
tổng diện tích nuôi tôm Sú hiện nay 

khoảng 600,000 ha và đang có xu hướng 
mở rộng do xâm nhập mặn ở khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long. 

Theo số liệu của Bộ NNPTNT, năm 
2016, mặc dù tình hình hạn mặn và dịch 

bệnh làm ảnh hưởng nhiều tới nuôi tôm 
nước lợ trong 9 tháng đầu năm. Tuy 
nhiên, mưa nhiều trong những tháng cuối 

năm, độ mặn giảm... cùng với sự chỉ đọa 
sát sao của các cấp trong việc kiểm soát 

dịch bệnh nên sản lượng thu hoạch tăng 
vào những tháng cuối năm. Sản lượng 
tôm nước lợ cả nước ước đạt 609.300 tấn 

(+3,3%), trong đó sản lượng tôm sú ước 
đạt 251,7 nghìn tấn (+1%), Tôm thẻ chân 

trắng có nhiều tín hiệu tích cực từ thị 
trường nên diện tích nuôi cả nước tăng 
cao đạt 102,3 nghìn ha (+16,3%), sản 

lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt 357,6 
nghìn tấn (+5%). Tại các tỉnh đồng bằng 

sông Cửu Long, diện tích tôm sú ước đạt 
569.500 ha (+1,8%), sản lượng ước đạt 
251 nghìn tấn (+2,1%). Diện tích tôm thẻ 

chân trắng ước đạt 64.440 ha, tăng 11,5% 
so với cùng kỳ năm trước, sản lượng ước 

đạt 253.1 nghìn tấn (+15,6%). 

Xuất phát từ tiềm năng và định 
hướng phát triển con tôm Sú của Bộ NN 

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

C 
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PTNT cũng như nhu cầu thực tế về giống 

tôm Sú chất lượng cao sạch bệnh. Công 
ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền 

Trung với nhiều năm kinh nghiệm sản 
xuất tôm giống đang kết hợp với các đối 
tác hàng đầu trên Thế giới để tập trung 

sản xuất giống tôm Sú với nguồn tôm bố 
mẹ từ Hawaii được nghiên cứu lai tạo và 

chọn giống di truyền qua nhiều thế hệ 
đảm bảo sạch bệnh, tăng trưởng nhanh 
và phù hợp với điều kiện môi trường khí 

hậu Việt Nam. Tôm giống được xuất trên 

nền ứng dụng Công nghệ cao với quy 

trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. 

Theo dự kiếm, trong tháng 1.2017 

(âm lịch), giống tôm Sú của Công ty 
TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền 
Trung (Tuy Phong – Bình Thuận) sẽ 

chính thức cung cấp đến toàn bộ quý 
khách hàng nuôi tôm trên cả nước. 

Thảo Lê // http://danviet.vn.- 2017 
(ngày 13 tháng 01) 

__________________________________ 

CTY NAM MIỀN TRUNG CUNG ỨNG TÔM SÚ GIỐNG 
THẾ HỆ MỚI 

ụ thể, ngay trong tháng 1 này, Nam 

Miền Trung sẽ đưa tôm sú giống ra 
thị trường, và dự kiến trong cả năm 

2017 sẽ cung ứng khoảng trên 1 tỷ con 
tôm sú giống. 

Vừa qua, tại Hội nghị khách hàng 

“Vững niềm tin, mang tầm cao”, lãnh đạo 
Cty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền 

Trung (Bình Thuận), cho biết, trong năm 
2017, Cty này sẽ cung cấp trở lại tôm sú 
giống sau 10 năm chỉ làm con giống tôm 

thẻ chân trắng. Cụ thể, ngay trong tháng 1 
này, Nam Miền Trung sẽ đưa tôm sú 

giống ra thị trường, và dự kiến trong cả 
năm 2017 sẽ cung ứng khoảng trên 1 tỷ 
con tôm sú giống. Điều đáng chú ý là tôm 

sú giống của Nam Miền Trung được sản 
xuất từ những tôm sú bố mẹ thế hệ mới, 

nhập khẩu từ Hawaii. Tôm sú bố mẹ thế 

hệ mới được nghiên cứu, lai tạo và chọn 

giống di truyền qua nhiều thế hệ, đảm bảo 
sạch bệnh, tăng trưởng nhanh và phù hợp 

với điều kiện môi trường, khí hậu Việt 
Nam. Tôm sú giống được Cty Nam Miền 
Trung sản xuất trên nền ứng dụng công 

nghệ cao với quy trình kiểm soát chất 
lượng nghiêm ngặt. Sau hơn 15 năm hình 

thành và phát triển, đến nay, Nam Miền 
Trung đã trở thành thương hiệu tôm giống 
hàng đầu Việt Nam, nỗi năm cung cấp ra 

thị trường 6 tỷ con giống và 1.000 tấn tôm 
thịt. Năm 2016, Cty đã được Bộ NN-PTNT 

chứng nhận là doanh nghiệp nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất 
tôm giống 

Thanh Sơn // 
http://nongnghiep.vn.- 2017  

(ngày 10 tháng 01)

__________________________________ 

NIỀM VUI MÙA DƯA TẾT Ở ĐỨC LINH 

ức tiêu thụ mạnh khiến giá dưa tăng 
cao đã giúp người trồng dưa ở 

huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận có 
thêm thu nhập trong dịp Tết. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán 
Đinh Dậu, cũng là thời điểm bước vào vụ 

thu hoạch dưa hấu Tết của bà con nông 
dân vùng ven sông La Ngà, huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình Thuận. Nếu như năm 
ngoái, người trồng dưa phải bán đổ bán 

tháo vì giá dưa rẻ mạt thì năm nay giá lại 
tăng đột biến khiến ai cũng vui mừng. 

C 

S 
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Năm nào cũng vậy, trước Tết 

Nguyên đán 1 tuần là thời điểm dưa hấu ở 
vùng ven sông La Ngà, huyện Đức Linh 

chín rộ. Những ngày này, xe công nông từ 
các cánh đồng Nam Chính, Võ Xu và Mê 
Pu ra vào tấp nập ở bãi tập kết dưa gần 

trạm bơm Võ Xu. Còn xe tải từ khắp nơi 
đổ về nối đuôi nhau chờ nông dân ra cân 

dưa chở đi tiêu thụ. 

 

Tại Đức Linh, giá dưa hấu dài đã tăng lên đến 
11.000 đồng/kg. 

Anh Nguyễn Tấn Ánh vừa theo xe 

công nông chở dưa thu hoạch từ rẫy về 
bãi dưa để giao cho thương lái. Năm nay, 
gia đình anh Ánh trồng 10 sào dưa hấu 

dài Hắc Mỹ nhân. Do canh tác ở vùng 
trũng, vừa qua bị ảnh hưởng mưa lũ, nên 

chỉ thu được 15 tấn. Dù vậy, anh vẫn hồ 
hởi, vì giá dưa rất cao, mang lại thu nhập 
khá cho gia đình. 

“Tết năm nay dưa bán với giá 9.000 
đồng/kg, cao gấp 4 lần so với dịp tết năm 

ngoái. Nhờ được giá, nhà vườn có thu 
nhập 8 - 10 triệu đồng/sào”, anh Ánh cho 
biết. 

Giống như anh Ánh, ông Nguyễn 
Ngọc Phước ở xã Võ Xu cũng là người 

chuyên trồng dưa Tết từ 20 năm qua. Ông 
trồng cả 2 loại dưa tròn và dưa dài. Từ lúc 
trồng đến lúc thu hoạch khoảng 3 tháng, 

trừ chi phí, gia đình ông lãi hơn 150 triệu 
đồng/ha. 

“Giá dưa trên thị trường năm nay 
cao hơn nhiều so với năm ngoái. Hiện tại 
giá dưa tròn từ 5.000 -5.500 đồng/kg, dưa 

dài 7.000 – 11.000 đồng/kg nên người 
trồng dưa ai cũng vui, phấn khởi vui tết”, 

ông Phước nói. 

Năm nay, do nguồn dưa ở các nơi 

khác thiếu hụt nên rất nhiều đầu mối về 
vùng Đức Linh gom hàng. Từ nhiều ngày 

trước, các thương lái đều phải đặt cọc cho 
nhà vườn mới có thể mua đủ nguồn xuất 
khẩu hoặc tiêu thụ nội địa.  

Chị Nguyễn Thị Tín, thương lái mua 
dưa hấu Tết tại huyện Đức Linh cho biết, 

năm trước dưa nhiều nên hàng bị ế, có 
lúc giá dưa chỉ còn 2.000 đồng/kg. Còn 
năm nay thời tiết mưa gió nhiều, dưa bị 

mất mùa nên sản lượng ít, giá dưa tăng 
cao lên tới 10.000 đồng/kg. Cùng lúc 

Trung Quốc cũng thu mua nhiều nên dưa 
có giá. 

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT 

huyện Đức Linh, vùng trồng dưa Tết ven 
sông La Ngà năm nay chỉ có 160 ha, giảm 

20 ha so với năm ngoái. Do thời tiết mưa 
nhiều, một số chân ruộng thấp bị trũng 
nước nên năng suất đạt khoảng từ 25 - 30 

tấn/ha. Chính nhờ giá dưa tăng đột biến 
nên nông dân trồng dưa có lãi cao. 

Năm ngoái, nhiều gia đình phải cầm 

cố sổ đỏ trả nợ tiền thuê đất, công cán và 
chi phí trồng dưa; còn năm nay họ được 

một vụ dưa khấm khá nên chuẩn bị cái 
Tết được chu đáo hơn. Đó là niềm vui 
chung của địa phương.  

Ông Nguyễn Văn Húy, Chủ tịch 
UBND huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

cho biết, thu nhập bình quân mỗi ha trồng 
dưa tại Đức Linh sau khi trừ chi phí còn 
khoảng 150 - 200 triệu đồng nên người 

trồng dưa có lãi. Thu nhập tốt từ trồng 
dưa đã giúp cho nông dân Đức Linh có 

khoản thu nhập, trang trải trong cuộc 
sống. 

Theo các thương lái, trong những 

ngày tới, sức tiêu thụ dưa hấu Tết trong 
nước mới thực sự tăng, do đó có khả 

năng giá thu mua dưa hấu ở Đức Linh sẽ 
còn cao hơn giá hiện tại.  

Mùa dưa hấu trúng giá đã góp thêm 

niềm vui cho người trồng dưa vùng ven 
sông La Ngà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận trong mùa Xuân Đinh Dậu này./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 21 tháng 01)
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CHONG ĐÈN ĐỂ THANH LONG VÙNG MƯA LŨ  

RA TRÁI KỊP TẾT 

ần một tháng qua, nông dân tỉnh 

Bình Thuận chong đèn cho vụ 
thanh long nghịch mùa để bán vào 

dịp Tết nguyên đán 2017.  

Trước đây, người trồng thanh long 
bán dịp Tết không phải chong đèn do 

đúng thời vụ. Năm nay, mưa lũ nhiều 
khiến hàng loạt diện tích trồng thanh long 
ở đây bị thiệt hại, thu hoạch không đúng 

dịp Tết nên nhiều hộ phải kéo điện ra tận 
vườn, mắc bóng đèn thắp sáng, tạo thêm 

sự quang hợp, kích thích cây đơm hoa, 

kết trái sớm. 

Hiện các vườn thanh long chong đèn 
ở Bình Thuận đã có trái gần nắm tay, kịp 

bán vào dịp Tết sắp tới. Giá thanh long tại 
Bình Thuận đang ở mức 11.000-13.000 

đồng/kg (loại 1). Với giá này, người trồng 
có lãi. Toàn tỉnh hiện có 26.500 ha thanh 
long, nếu thuận lợi sẽ cung cấp cho thị 

trường Tết khoảng 80.000 tấn trái. 

L.Trường // http://nld.com.vn.- 2017 

(ngày 8 tháng 01)

__________________________________ 

NGHE KHAISILK TẢN MẠN MÓN LẨU THẢ MIỀN 
BIỂN PHAN THIẾT 

ẩu thả là món ngon của miền biển 

Phan Thiết. Mỗi ai khi đến vùng biển 
này đều có thể thưởng thức món ăn 

dân dã này ở các resort sang trọng và dư 
vị của nó đã đọng lại trong mạch cảm xúc 
của người lữ khách phương xa. 

Doanh nhân Hoàng Khải là người 
yêu thích cái đẹp, thích tìm tòi, khám phá 

cũng điều mới lạ trong kiến trúc và ẩm 
thực cũng không ngoại lệ. Trong một buổi 
chiều, ông đã chia sẻ với những người 

yêu mến mình những cảm xúc, dư vị món 
ngon dân dã của miền biển cùng kỷ niệm 

với người mẹ kính yêu của mình. 

 “Những ngày giáp Tết mưa lâm 
thâm, rét ngọt, đâu đó hồng màu bích đào 

ngõ phố Hà Nội như thế này làm mẹ nhớ 
quay quắt cái nắng vàng ươm của miền 

biển Phan Thiết mà con vẫn hay đưa mẹ 
đi chơi những lúc mẹ vào thăm. Và món 
lẩu thả của mẹ vào bữa trưa là khi vừa 

đặt chân mềm trên cát nóng vùng miền 
biển ấy. 

Lẩu thả được làm bằng cá đục, cá 
suốt, nhưng ngon nhất vẫn là cá mai, một 

trong những loài cá đặc sản của vùng 

biển Phan Thiết, Bình Thuận. Muốn có lẩu 
thả ngon, trước hết phải chọn cá tươi từ 

sáng sớm khi thuyền chài vừa cập bến 
bình minh. 

 

Lẩu thả, món ngon dân dã của Phan Thiết 

Dùng lưỡi dao bén cắt lấy hai bên 
thân cá, rồi trụng và rửa bằng nước chanh 

G 

L 
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tươi cho khử mùi tanh. Sau đó, thịt cá vắt 

sạch trộn với ớt, tỏi đã được giã nhuyễn 
cùng với nước gừng già, phải đúng "gừng 

càng già thì càng cay" nhé. 

Ngoài nguyên liệu là cá, lẩu thả yêu 
cầu còn phải có thịt heo ba chỉ luộc vừa 

chín tới, xắt nhỏ từng sợi; trứng gà chiên 
thái rối màu vàng ươm , còn khế xanh thái 

ngang, dưa chuột thái con kim cùng chút 
rau thơm. Lẩu Thả dùng với bánh tráng 
(bánh đa) nướng vàng và nước lèo chua 

mặn ngọt dịu êm . Nhưng bí quyết chính 
là ở nước chấm. Nước chấm phải từ 

nước mắm cá cơm nguyên chất Phan 
Thiết. Tất cả được đặt trên một cái nia với 
màu chủ đạo xanh lá chuối cùng các 

nguyên liệu được đặt riêng từng loại trông 
thật huyền ảo và lạ lẫm như sắc màu của 

đại dương. Món ăn càng trở nên hoàn hảo 
hơn khi điểm xuyết cho từng cánh hoa là 
một chiếc nhụy được làm từ đĩa cá suốt 

ướp. Nước lẩu được đựng trong thố đất 
nung với sắc màu đỏ cà chua trông thật 
bắt mắt, đi kèm là bún gạo trắng, nước 

dùng được làm từ cà chua nấu cho nhừ 
cùng tôm nõn và thịt heo thái sợi được đặt 

trên bểp than hồng. 

 

Món lẩu thả nhiều sắc màu tượng trưng cho 
thuyết ngũ hành, mang triết lý sâu sắc của văn 

hóa ẩm thực Việt 

Lẩu thả là một món ăn mà qua đó 
người ta có thể khám phá và thưởng thức 

hương vị với những triết lý sâu sắc và ý 
nghĩa của ẩm thực Việt Nam, dựa trên 5 

yếu tố tuyệt vời của người Việt theo thuyết 
Phật giáo cổ đại. Theo nguyên tắc, các 

bữa ăn bao gồm sự kết hợp đầy đủ và hài 

hòa của các thành phần "sinh ra" bởi 5 
yếu tố tự nhiên: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 

có thể mang lại sức khỏe và năng lượng 
cần thiết cho con người. Tương ứng với 5 
yếu tố tuyệt vời đó, 5 loại gia vị nên được 

sử dụng trong nấu ăn là: cay, chua, đắng, 
mặn, ngọt. 

 

Doanh nhân Hoàng Khải cùng món khoái khẩu 
mỗi khi ông đến thăm vùng biển này  

Bữa ăn được chuẩn bị phải thu hút 

và đánh thức 5 giác quan: hấp dẫn trực 
quan, hài hòa cho đôi mắt,dễ chịu cho 
hương vị và mùi thơm cho cái khứu giác 

tung hoành. Cuối cùng là bao gồm 5 màu 
sắc: trắng, xanh lá, vàng, đỏ và đen. Thịt 

heo luộc dưa leo, trứng chiên... Búp 
chuối, bún được ăn kèm với lẩu thả Nước 
lẩu ngon và đậm đà... Bánh tráng nướng 

được bẻ vụn. Cá mai hoặc có thể thay thế 
bằng cá suốt, thêm tí chanh và ớt. 

Cách ăn thì không có gì cầu kỳ, mọi 
thứ được cho hết vào tô Sau đó thì cho 
nước lẩu vào... Mẹ thường chế biến nước 

chấm bằng chuối sứ, tỏi, me khô, ớt và 
đậu phộng rang cùng trộn và xay nhuyễn. 

Tỷ lệ chuối sứ chín, me, ớt và tỏi chính là 
bí quyết của loại nước chấm cho lẩu thả. 
Lẩu thả được trang trí bằng trên chiếc mẹt 

thô lót lá xuân và ăn với bún chính hiệu 
Hàm Tiến, Phan Thiết. Màu xanh của rau, 

màu vàng của trứng và đỏ hồng của thịt 
trong một cái mẹt tròn sẽ khiến ai cứ xuýt 
xoa và nhớ mãi hương vị đồng quê độc 

đáo của nó". 

Hoàng Khải-  

Ảnh: FBNV // http://motthegioi.vn.- 2017 
(ngày 12 tháng 01) 
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LÀNG BÁNH TRÁNG PHÚ LONG NHỘN NHỊP VÀO TẾT 

ược làm chủ yếu từ bột gạo, bánh 
tráng Phú Long nổi tiếng với độ 
mềm, dẻo, giữ được hương vị 

truyền thống.  

Thị trấn Phú Long, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có khoảng 30 
hộ dân làm bánh tráng. Những ngày này, 
làng bánh tráng Phú Long tất bật sản xuất 

để phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên 
đán và cũng là mùa làm bánh chính trong 

năm. 

Từ đầu tháng 12 Âm lịch, gạo được 
ngâm nhiều hơn, lò lửa lớn hơn và thời 

gian ngồi tráng bánh của chị Huỳnh Thị 
Thái Thu, thôn Phú Thành, thị trấn Phú 

Long cũng kéo dài hơn. Mỗi ngày làm việc 
cuối năm của lò bánh tráng nhà chị bắt 
đầu từ 2 giờ sáng và kéo dài đến 4 giờ 

chiều. Từ người xay bột, người tráng, 
người phơi đến người gỡ bánh đều làm 

việc rất khẩn trương. Từng chồng bánh 
tráng thành phẩm được chất cao, ngay 
ngắn chờ người đến lấy. 

Không chỉ thị trường trong tỉnh, năm 
nay lò bánh nhà chị còn nhận được các 

đơn đặt hàng từ: Ninh Thuận, TP Hồ Chí 
Minh…Với số lượng bánh được đặt trước 
nhiều như hiện nay, chị Thu nhẩm tính sẽ 

tráng bánh đến tận 28 Tết mới đóng lò. 

Chị Thu chia sẻ để có những mẻ 

bánh vừa ý, tất cả các công đoạn như 
chọn gạo, ngâm bột, xay bột, nhóm lửa, 
tráng bánh, xếp bánh, phơi bánh...đều đòi 

hỏi sự chú tâm và kinh nghiệm của người 
thợ. Ngày thường mỗi ngày chỉ làm 

khoảng 1.000 bánh nhưng dịp này tăng 
khoảng 200 - 400 bánh. Để kịp tiến độ 
bánh Tết, chị phải thuê 3 nhân công giúp 

việc. Mặc dù bánh trong dịp Tết được làm 
theo nhu cầu của khách, kỹ càng, chất 

lượng hơn nhưng giá không thay đổi. Với 
loại bánh chủ lực là bánh mỏng dẻo, mỗi 
cái chị bán với giá 1.700 đồng. Sau khi trừ 

chi phí, mỗi ngày chị thu được từ 300 - 
400 nghìn đồng. 

Theo bà Nguyễn Thị Nở, ở thôn Phú 
Thành, thị trấn Phú Long là người có hơn 

50 năm làm bánh tráng cho biết: Nhờ gắn 
bó với nghề mà kinh tế gia đình ổn định, 
có điều kiện nuôi con ăn học. Đến nay, 

nghề tráng bánh không còn hưng thịnh 
như trước nhưng nhiều gia đình vẫn gắn 

bó vì không bỏ được nghề truyền thống. 
Các con dâu bà cũng đều học nghề và 
tráng tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Vào 

mỗi dịp Tết, số lượng bánh tráng được 
làm nhiều hơn so với ngày thường. Bình 

quân mỗi ngày gia đình bà làm khoảng 
1.500 cái. Vì năm nay mưa thất thường, 
sợ không đủ bánh cung cấp nên từ đầu 

tháng 11 Âm lịch gia đình đã bắt đầu làm 
bánh chuẩn bị cho Tết. Có nhiều loại bánh 

được đặt trước như: bánh tráng dày để 
nướng phồng, bánh tráng cuốn chả 
chiên… nhưng loại được ưa chuộng nhất 

vẫn là bánh mỏng dẻo. 

Ông Võ Quang Minh, Chủ tịch Hội 

Nông dân thị trấn Phú Long cho biết: Hiện 
nay phần lớn các lò bánh trên địa bàn 
không nhận đặt hàng nữa vì sợ không đáp 

ứng kịp. Làm bánh tráng, nhất là mùa 
bánh Tết không chỉ đem lại thu nhập ổn 

định, giúp bà con sắm sửa đón Tết mà 
còn góp phần giúp giải quyết việc làm cho 
phụ nữ. Thời gian tới, Hội Nông dân sẽ 

tham mưu cho địa phương liên kết các hộ 
sản xuất xây dựng thành chi hội nghề 

nghiệp nhằm xây dựng thương hiệu và 
quảng bá mạnh mẽ bánh tráng Phú Long. 
 

Bình Thuận có 2 địa phương sản xuất 
bánh tráng tập trung và nổi tiếng là thị trấn 

Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc) và thị 
trấn Chợ Lầu (huyện Bắc Bình) với hơn 
100 hộ sản xuất theo phương thức truyền 

thống. Nghề làm bánh tráng không chỉ là 
công việc được lưu truyền qua nhiều thế 

hệ, giúp cuộc sống ổn định mà còn góp 
phần giải quyết việc làm cho lao động 
nông thôn. Làng bánh tráng Phú Long, 

Chợ Lầu còn là điểm đến hấp dẫn cho du 
khách muốn tìm hiểu nghề truyền thống 

của địa phương. 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 14 tháng 01) 

Đ 
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ĐẦU XUÂN, DU KHÁCH NƯỜM NƯỢP ĐỔ VỀ MŨI NÉ 

ượng du khách đến Mũi Né tăng đột 

biến trong ngày mồng 4 tết Nguyên 
Đán. 

Ngày 31/1 (tức mùng 4 Tết), các 

điểm du lịch tại thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận thu hút đông du khách đến 

tham quan, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng. 

 

Xe ô tô nối đuôi nhau chở du khách ra Mũi Né 

Trong ngày hôm nay (31/1), tại các 

thắng cảnh và di tích nổi tiếng của thành 
phố Phan Thiết như tháp Chăm Phố Hài, 
biển Đồi Dương, bãi đá Ông Địa, bãi biển 

Hòn Rơm, đồi Hồng Mũi Né vẫn đông 
khách du lịch...  

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du 

lịch tỉnh Bình Thuận, ước tính từ ngày 29 
đến mùng 4 Tết, toàn tỉnh đón hơn 
180.000 lượt khách. Trong đó, có khoảng 

85.000 khách lưu trú. Tại khu  du lịch cao 
cấp Hàm Tiến – Mũi Né, công suất phòng 

đạt khoảng 90%; các khu dã ngoại ở Hòn 
Rơm đều kín phòng. Năm nay, thời tiết tại 
Phan Thiết, Bình Thuận cũng khá thuận 

lợi cho khách đến du xuân. 

 

Du khách chơi trượt đồi cát Mũi Né trong ngày 

mùng 4 Tết 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 31 tháng 01) 

__________________________________ 

LÀNG CHÀI KHE GÀ VỚI HẢI ĐĂNG HƠN TRĂM TUỔI  

Ở BÌNH THUẬN  

ải đăng Kê Gà đối diện làng chài ở 

huyện Thuận Nam với gần 200 bậc 
thang xoáy tròn ốc, cao 35 m, 

được đánh giá cao nhất Đông Nam Á. 

Làng Khe Gà ở xã Tân Thành, 
huyện Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận có tổ 

tiên là lưu dân gốc ngũ Quảng (miền 
Trung), làm nghề chài lưới. Quá trình di 

cư, họ phát hiện khe nước đây và gà rừng 
tụ lại rất nhiều.  

Thấy vùng đất này thuận lợi cho 

nghề ngư nghiệp, người xưa khai khẩn 
lập làng để sinh sống. Lúc ban sơ, làng 

Khe Gà có khoảng 40 nóc nhà, mưu sinh 
bằng nghề chài lưới. "Do có nhiều gà 
rừng, nên tổ tiên mới đặt tên làng là Khe 

Gà, cho dễ nhớ", ông Lâm Hòa Hoàng (64 
tuổi), ngư dân ở làng, cho biết. 

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 

L 

H 
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Lễ cùng ngư ông của làng Khe Gà, nằm đối 

diện hải đăng. Ảnh: Tư Huynh. 

Để phục vụ phát triển ngành hàng 
hải trong thời Pháp thuộc, năm 1897 

chính quyền bảo hộ đã cho khảo sát vị trí 
và khởi công xây dựng ngọn hải đăng trên 

mũi đá nhô ra nằm gần làng chài, nên sau 
này người dân địa phương quen gọi là 
Mũi Điện. Qua thời gian, do sự biến đổi 

của thiên nhiên, lúc triều dâng, Mũi Điện 
tách biệt khỏi bờ, hình thành nên đảo nhỏ. 

Mọi vật liệu để xây hải đăng đều 
được vận chuyển từ Pháp sang. Sau 2 
năm thi công, ngọn hải đăng được hoàn 

thành. "Mắt biển" Kê Gà với gần 200 bậc 
thang xoáy tròn ốc, cao đến đỉnh đèn là 

35 m, được đánh giá cao nhất Đông Nam 
Á. "Đèn quét xa đến 22 hải lý, giúp tàu 
thuyền định hướng khi hoạt động ngoài 

khơi xa", ông Nguyễn Văn Sáu, Trạm 
trưởng hải đăng Kê Gà - cho biết. 

Thi công ngọn hải đăng tốn lượng 
nhân công rất lớn. Nhiều người ngoại 
quốc đến xây hải đăng đã không may bị 

nạn, tử vong. Họ được chôn cất trong khu 
đất của vạn chài Văn Phong (thuộc làng 

Khe Gà), nên phía sau hải đăng có dựng 
miếu thờ vong linh của những công nhân 
bị chết. "Dân địa phương, anh em nhà 

đèn thường xuyên nhang khói cho người 
đã mất", ông Sáu nói. 

Theo các bô lão địa phương, hải 
đăng được lấy theo tên của làng chài là 
"Khe Gà". Tuy nhiên, trong văn bản hành 

chính của Pháp ghi "Ke Ga" nên dần dần 
được đọc thành Kê Gà. Dù chữ "Kê Gà" 

không chuẩn, nhưng dùng quen, nên đến 
nay trở thành trên gọi chính thức trong 
văn bản hành chính nhà nước. 

Ở làng chài Khe Gà có vạn thờ cá 

Ông, được xây dựng từ năm 1890, mỗi 
năm hai lần tổ chức lễ Cầu Ngư (20/1 Âm 

lịch) và Giỗ Bà (16/4 Âm lịch). Dinh vạn 
được các cụ xưa đặt tên là Văn Phong. 
Dân làng Khe Gà rất tin tưởng vào sự linh 

ứng giúp đỡ của thần cá Ông. 

 

Sắc phong vua Khải Định ban cho vạn Văn 

Phong, ghi nhớ công lao của thần cá Ông. Ảnh: 
Tư Huynh 

 Chuyện kể, hai cha con lão ngư phủ 

đánh cá, bị sóng lớn gặp nạn. May mắn, 
ông lão được cá Ông cứu đưa vào bờ đá. 

Người làng tin vào sự linh ứng giúp đỡ 
của thần cá Ông. "Ngôi vạn là nơi anh em 
làm nghề biển thường lui tới, gắn bó, chia 

sẻ kinh nghiệm làm ăn với nhau, đoàn kết 
tương ái trong mọi hoàn cảnh cuộc sống", 

ông Diệp Minh Hùng, Trưởng vạn Văn 
Phong, làng chài Kê Gà nói. 

Năm 1924, vua Khải Định ban cho 

vạn Văn Phong sắc phong ghi nhớ công 
lao phù trợ của thần cá Ông đối với dân 

làng. 

 

Hải đăng Kê Gà đối diện làng chài già Bình 
Thuận. Ảnh: Tư Huynh 
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Năm 1972, ở vùng Khe Gà, chiến 

tranh khá liệt, đây được xem là nơi nguy 
hiểm buộc người trong làng phải đến vùng 

Ba Đăng - Tân Hải để sinh sống. Hòa bình 
được lặp lại, bà con trở về nơi ở cũ và tìm 

cách khôi phục lại ngôi dinh vạn như ngày 

trước theo truyền thống ngày trước. 

Tư Huynh // http://vnexpress.net.- 2017 

(ngày 29 tháng 01)

__________________________________ 

NHỮNG “CÂY PHONG BA” TRÊN HẢI ĐĂNG  

ĐẢO PHÚ QUÝ 

ải đăng Phú Quý được xây dựng 
trên đỉnh núi Cấm năm 1997, cao 
162m so với mặt nước biển. 

 

Trạm trưởng Huỳnh Kiên Trung đang làm vệ 

sinh ngọn đèn biển Phú Quý. 

Một ngày cuối tháng 11, chúng tôi 

lên tàu cao tốc Hưng Phát 26, (tàu vận tải 
hành khách tuyến Phan Thiết - Phú Quý 
và ngược lại) tại TP Phan Thiết để đến với 

các ngọn hải đăng trên đảo Phú Quý. 

Rời quân ngũ, xách ba lô ra đảo 

Sau gần 4 giờ lênh đênh trên biển 
cùng tàu Hưng Phát 26, chúng tôi đặt 
chân lên đảo Phú Quý. Ra đón chúng tôi 

ngay dưới chân cột đèn hải đăng Phú Quý 
là Trạm trưởng Huỳnh Kiên Trung. Anh 

Trung sinh năm 1972, quê ở phường Lê 
Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định. Học hết 
cấp 3, năm 1994 anh nhập ngũ vào một 

đơn vị thông tin của Binh chủng Phòng 
không - Không quân, lên đường làm 

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến năm 1996, 
anh Trung rời quân ngũ với cấp hàm thiếu 
úy. Năm 1997, nghe tin ở huyện đảo Phú 

Quý, Bình Thuận vừa khánh thành xong 
ngọn hải đăng trên núi Cấm. Với tình yêu 
biển đảo quê hương, anh làm đơn tình 

nguyện ra đảo. 

Theo chân Trạm trưởng Trung, 

chúng tôi leo 5 tầng cầu thang để tới chiếc 
cầu thang xoắn lên đỉnh đèn. Đứng trên 
nóc hải đăng, chúng tôi có thể nhìn khắp 

được tứ phía hòn đảo Phú Quý xinh đẹp. 
Theo lời vị Trạm trưởng, công việc này 

phải được làm hàng ngày và phải hoàn 
thành cho kịp giờ mở đèn (17h30). 

Ông Bùi Đức Thắng, Giám đốc Công 

ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung 
bộ cho biết: Đảo Phú Quý là một trong 

những “pháo đài tiền tiêu”, vững chắc bảo 
vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 
Trên đảo hiện có ba ngọn hải đăng gồm: 

Hải đăng Phú Quý được xây dựng trên 
đỉnh núi Cấm năm 1997, cao 162m so với 

mặt nước biển. Hải đăng Hòn Hài trên đảo 
Hòn Hài (xây dựng tháng 3/2002), cách 
đảo Phú Quý 32 hải lý, diện tích gần 

4.000m2, cao 11m so với mặt nước biển. 
Ngoài ra, còn có hải đăng Triều Dương 

gắn liền với luồng hàng hải Phú Quý, dài 
2,4km. Trên các ngọn hải đăng này hiện 
có 15 CB, CNV của công ty đang ngày, 

đêm canh giữ, hướng dẫn cho hàng triệu 
lượt tàu, thuyền trong nước và quốc tế 

qua lại trên tuyến an toàn. 

Hòn Hài xa lắm người ơi 

Cũng để đảm bảo an toàn hàng hải 

cho các chuyến tàu qua lại trên vùng biển 
Bình Thuận, tháng 3/2002, ngọn hải đăng 

Hòn Hài tại vị trí cột mốc A.6 ra đời. 

H 
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Từ đảo Phú Quý đến Hòn Hải nếu đi 

bằng tàu vận tải (loại 50 - 100 tấn) phải 
mất gần 6 giờ. May cho chúng tôi, hôm đó 

được đi nhờ tàu tuần tra của đồn Biên 
phòng cửa khẩu Phú Quý do Trung tá 
Nguyễn Trường Thanh hướng dẫn. 

Gọi là đảo, chứ thực ra, Hòn Hài rất 
bé và nguy hiểm với những phiến đá dựng 

đứng bị những con sóng bạc đầu mài mòn 
theo năm tháng. Xung quanh đảo toàn bãi 
đá, tàu chúng tôi phải neo cách xa đảo 

chừng 30m, mọi người tuột giày, sắn quần 
lội về phía đảo. 

Anh Đinh Văn Hữu, Trạm trưởng hải 
đăng Hòn Hải (SN 1965, quê Hải Dương) 
cho biết: Tổ công nhân gác đèn của anh 

có 5 người ăn ở, sinh hoạt trên diện tích 
hơn 30m2 gồm cả đường hầm. Bốn bề là 

sóng vỗ, đặc biệt mùa đông sóng đánh 
phủ lên tận nóc nhà. Những thời điểm đó, 
anh em phải rút vào trong đường hầm trú 

ẩn và mọi sinh hoạt đều diễn ra trong ở 
đó. Thực phẩm mùa bấc chủ yếu là đồ 
hộp và đồ khô, thiếu rau xanh, nước ngọt. 

Muốn có ánh sáng trong hầm phải chạy 
máy nổ… 

Cũng theo ông Bùi Đức Thắng, khó 
khăn nhất là hải đăng Hòn Hài quanh năm 
sóng to, gió lớn, tàu bè cập đảo rất khó 

khăn vì không có bãi cát. Các anh em 
công nhân thay phiên nhau bốn tháng ra 

đảo một ca. 

Vậy nhưng, có cán bộ đã bám đảo 

hơn 20 năm như anh Huỳnh Kiên Trung, 
Trạm trưởng Hải đăng Phú Quý. 

Cũng trong chuyến công tác, chúng 
tôi đã có dịp thăm hải đăng Triều Dương. 
Trạm trưởng Đinh Trung Hải (SN 1975, 

quê Hải Dương) cho hay: Trạm có nhiệm 
vụ quản lý luồng hàng hải Phú Quý dài 

2,4km và đèn biển Triều Dương (đèn quét 
ngang xa 100m). Công việc hàng ngày 
của các anh là kiểm tra phao, bảng hiệu, 

màu sắc ban ngày, đặc tính ban đêm của 
đèn phao… đúng như thông báo hàng hải. 

Nhờ đó mà tàu, thuyền nhận biết được và 
đi đúng luồng. “Trên đảo này anh em 
chúng tôi đều gọi anh Huỳnh Kiên Trung 

là thủ lĩnh vì anh Trung bám đèn, bám đảo 
lâu nhất. Khi các trạm mới thiếu người, 

anh như “chim đầu đàn” lao đến, quán 
xuyến mọi công việc, hướng dẫn, động 
viên nhân viên mới quen với nghề thức 

đêm”, anh Hải nói. 

Rời đảo Phú Quý, chúng tôi mang 
theo hình ảnh những con người gan dạ 

đang hàng ngày, hàng giờ bám trụ với 
đảo, với đèn biển, kể cả khi gió lớn, sóng 

chồm lên đỉnh đảo… 

Mai Huyên - Danh Lư // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2017 

(ngày 25 tháng 01) 
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BIỂN CAM BÌNH ĐƯỢC DU KHÁCH ƯA CHUỘNG 
MÙA TẾT 

u khách đến với biển Cam Bình 

(Bình Thuận) có thể ngồi trên chiếc 
xe bò, đi dạo dọc bờ biển với giá 

rẻ. Hoạt động này khiến nhiều người cảm 
thấy rất thích thú. 

Biển Cam Bình (thôn Cam Bình, xã 

Tân Phước, Thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận) 
là một trong những địa điểm lý tưởng 

được nhiều du khách đổ về vui chơi, đặc 
biệt là trong dịp lễ, Tết. 

Từ mùng 2 Tết, hàng trăm lượt 

khách từ khắp nơi đổ về vùng biển này để 
du xuân. Đây là vùng biển được biết đến 

với lượng hải sản phong phú, rẻ và tươi 
ngon.  

Năm nay, dịch vụ nướng hải sản trên 

bờ biển được mở rộng với nhiều loại khác 
nhau rất phong phú. Vùng biển này còn 

rất hoang sơ, tự nhiên với những hàng 
thông dài, bãi cát chạy dọc bờ biển khiến 
du khách rất thích thú. 

D 
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Tại đây, du khách có thể ngồi ăn hải 

sản ngay bên bờ biển, được tận tay chọn 
những con cá, mực, ốc mà mình thích và 

nướng ngay tại chỗ. Từng con cá, con 
mực được gỡ ngay tại bãi biển cho du 
khách có được món ăn vừa tươi ngon vừa 

bổ dưỡng.  

Bên cạnh đó, dịch vụ cho thuê xe bò 

để đưa khách đi dạo dọc bờ biển cũng 
được người dân giới thiệu. Mỗi lượt đi 
như vậy khoảng 700m với giá 

10.000đồng/ lượt. Các du khách thành thị 
đặc biệt lạ mắt và tò mò với hoạt động vui 

chơi này. 

Anh Cường, một người cho thuê xe 
bò cho biết giá bình thường hay ngày Tết 

đều như nhau. Cả ngày nay, anh đã đưa 

tổng cộng hơn 80 lượt khách đi dọc bờ 
biển bằng xe bò. Sở dĩ mọi người đưa ra 

ý tưởng này là vì nhiều du khách ở thành 
phố về không biết cảm giác ngồi xe bò 
nên mọi người muốn để khách trải 

nghiệm. 

Du khách đến đây, nhiều người chọn 

ở lại qua đêm để ngắm hoàng hôn và bình 
minh trên biển. Dưới đây là một số hình 
ảnh vui chơi của du khách trong chiều 

mùng 4 Tết:  

 
Thanh Tuyền // http://plo.vn.- 2017 

(ngày 31 tháng 01) 

__________________________________ 

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUÝ  

ằm cách đất liền 56 hải lý theo 
hướng Đông-Đông Nam, huyện 
đảo Phú Quý (Bình Thuận) được 

biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển 
rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. 

 

Cảnh đẹp trên đảo Phú Quý. 

Nhằm khai thác tối đa tiềm năng, 
huyện đảo Phú Quý đã tập trung phát 
triển các loại hình và sản phẩm du lịch 
gắn với biển cũng như đa dạng hóa các 

loại hình du lịch hướng đến phát triển du 
lịch xanh và bền vững. Bên cạnh đó, 
Phú Quý chú trọng đầu tư phát triển kết 
cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông đường 
biển, mở rộng đường vành đai, đường 
liên xã, xây dựng hệ thống kè biển, phát 

triển điện gió; quy hoạch chi tiết các khu 

du lịch, trong đó tập trung quy hoạch 5 
khu du lịch với các sản phẩm riêng biệt 
(khu du lịch bãi tắm Doi Dừa, khu du lịch 

Bãi Nhỏ-Gành Hang, khu du lịch Mộ 
Thầy, khu du lịch vịnh Triều Dương, khu 
du lịch Hòn Tranh)… 

Tính đến cuối năm 2016, toàn 
huyện đảo đã có 20 cơ sở lưu trú (trong 
đó có 13 nhà nghỉ, 5 nhà khách) cung 

ứng hơn 100 phòng đạt tiêu chuẩn du 
lịch. 

Chủ tịch UBND huyện đảo Phú 
Quý Tạ Minh Nhật cho biết: Từ đầu năm 
2016 đến nay, du lịch Phú Quý đã có 
những bước phát triển mạnh, nhất là từ 

khi nguồn điện được phát 24/24 
giờ/ngày đã mở ra một thời kỳ mới cho 
Phú Quý. Từ đầu năm đến nay, hơn 
7.000 lượt du khách đã đến Phú Quý. 
Kết quả trên có được là nhờ thời gian 
qua, lãnh đạo huyện và các ngành chức 

năng tiếp tục tuyên truyền quảng bá sâu 
rộng những hình ảnh, nét đẹp của Phú 
Quý đến với du khách. Hình ảnh của 
huyện đảo ngày càng được nhiều người 
biết đến với nhiều loại hình du lịch đa 
dạng như: Du lịch sinh thái biển, du lịch 

văn hóa, tín ngưỡng... 

N 
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Hiện nay, tuyến vận chuyển hành 
khách Phan Thiết-Phú Quý có 5 tàu 

đang hoạt động. Vận tải đường biển 
được duy trì hoạt động thường xuyên, 
trong năm 2016, các phương tiện vận tải 
đã đưa hơn 100.000 lượt người đi và 
đến đảo tăng 58% so cùng kỳ năm 
trước. Giao thông đường biển từ đất liền 

ra đảo được cải thiện, do vậy, du khách 
khắp nơi trong tỉnh, cả nước và khách 
quốc tế đến đảo ngày một đông để công 
tác, nghiên cứu lịch sử và ngắm cảnh 
thiên nhiên... Đây là cầu nối quan trọng 
góp phần đưa Phú Quý gần hơn với đất 

liền, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát 
triển. 

Trong năm 2017, huyện đảo Phú 
Quý tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, liên 
kết với các công ty du lịch tại đất liền 

quảng bá và thực hiện tour du lịch ra 
đảo. Huyện phối hợp với sở, ngành liên 
quan để hoàn chỉnh quy hoạch điểm du 
lịch quốc gia tại Phú Quý; tăng cường 

công tác vệ sinh môi trường ở các khu, 
điểm du lịch. Huyện từng bước phát 

triển và hoàn thiện các sản phẩm du 
lịch, khai thác có hiệu quả du lịch sinh 
thái, câu cá biển; chú trọng xây dựng 
hình ảnh điểm đến du lịch Phú Quý “An 
toàn - Thân thiện - Chất lượng”. 

Được biết, trước cơ hội đưa du lịch 

trở thành thế mạnh phát triển, huyện đã 
xây dựng kế hoạch phát triển du lịch đến 
năm 2020. Theo đó, huyện đảo sẽ tập 
trung kêu gọi đầu tư phát triển các đội 
tàu cao tốc, trung tốc để rút ngắn thời 
gian, khoảng cách giữa đảo với đất liền; 

kêu gọi đầu tư trọng điểm cho phát triển 
kết cấu hạ tầng du lịch như nâng cấp 
hoàn chỉnh hệ thống giao thông đến các 
điểm du lịch; phát triển phương tiện tàu 
biển, sân bay, bến tàu, hệ thống khách 
sạn nhà hàng, tạo ra các sản phẩm du 

lịch đa dạng, hấp dẫn. 

PV // http://baochinhphu.vn.- 2017 
(ngày 4 tháng 01) 

__________________________________ 

XÂY DỰNG PHÚ QUÝ THÀNH ĐIỂM DU LỊCH  

QUỐC GIA 

ó là mục tiêu chung của Nghị 

quyết số 05-NQ/HU của huyện 
Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) về 

phát triển du lịch đến năm 2020. Bên 

cạnh đó, Phú Quý còn phát huy tiềm 

năng, lợi thế biển, đảo để phát triển du 

lịch; gắn phát triển du lịch với giữ vững 

quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền 

biển đảo Tổ quốc.  

Với mục đích khai thác các nguồn 

lực gắn với bảo tồn những nét văn hóa 

đặc trưng biển đảo để phát triển du 

lịch, huyện đảo Phú Quý phấn đấu đến 

năm 2020 thu hút 15.000 lượt du 

khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, 

bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đón 

13.000 lượt khách/năm và doanh thu 
du lịch tăng 15%/năm. Đến năm 2020, 

huyện đảo sẽ thu hút đầu tư và đưa 

vào hoạt động từ 1 - 2 khu du lịch, 
từng bước hình thành và phát triển loại 

hình du lịch khám phá biển, đảo. 

Cùng với việc triển khai thực hiện 

các đề án phát triển du lịch, Phú Quý 

sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

quảng bá, xúc tiến du lịch như giới 

thiệu tiềm năng, hình ảnh, ẩm thực, 

tour tuyến, bản sắc văn hóa và con 

người Phú Quý... Bên cạnh đó, Phú 

Quý còn tăng cường đầu tư hoàn thiện 

kết cấu hạ tầng như sây bay, tàu trung 

tốc, đường vành đai, kè chắn sóng, 

khu neo đậu tàu thuyền trên đảo. 

 Nguyên Vũ / Văn hóa.- 2017.- Số 2884 
(ngày 4 tháng 01).- Tr. 6 

Đ 
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HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN  

DU LỊCH XANH VÀ BỀN VỮNG 

uyện đảo Phú Quý tập trung phát 

triển các loại hình và sản phẩm du 
lịch gắn với biển cũng như đa dạng 

hóa các loại hình du lịch hướng đến phát 

triển du lịch xanh và bền vững. 

 

Khu neo đậu tránh trú bão cho các tàu cá ở đảo 

Phú Quý. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

Nằm cách đất liền 56 hải lý theo 
hướng Đông - Đông Nam, huyện đảo Phú 

Quý (Bình Thuận) được biết đến là nơi có 
tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là 

trong lĩnh vực du lịch. Thiên nhiên đã ban 
tặng cho Phú Quý phong cảnh thiên nhiên 
đẹp, hoang sơ với các bãi tắm đẹp. Năm 

2016, lượng du khách đến với Phú Quý 
tiếp tục tăng, đây là một tín hiệu đáng 
mừng cho ngành du lịch của huyện đảo. 

Nhằm khai thác tối đa tiềm năng, 
huyện đảo Phú Quý đã tập trung phát 

triển các loại hình và sản phẩm du lịch 
gắn với biển cũng như đa dạng hóa các 
loại hình du lịch hướng đến phát triển du 

lịch xanh và bền vững.  

Bên cạnh đó, Phú Quý chú trọng đầu 

tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao 
thông đường biển, mở rộng đường vành 
đai, đường liên xã, xây dựng hệ thống kè 

biển, phát triển điện gió; quy hoạch chi tiết 
các khu du lịch, trong đó tập trung quy 

hoạch 5 khu du lịch với các sản phẩm 
riêng biệt (khu du lịch bãi tắm Doi Dừa, 
khu du lịch Bãi Nhỏ - Gành Hang, khu du 

lịch Mộ Thầy, khu du lịch vịnh Triều 

Dương, khu du lịch Hòn Tranh)…Tính đến 

cuối năm 2016, toàn huyện đảo đã có 20 
cơ sở lưu trú (trong đó có 13 nhà nghỉ, 5 
nhà khách) cung ứng hơn 100 phòng đạt 

tiêu chuẩn du lịch. 

Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý 

Tạ Minh Nhật cho biết: Từ đầu năm 2016 
đến nay, du lịch Phú Quý đã có những 
bước phát triển mạnh, nhất là từ khi 

nguồn điện được phát 24/24 giờ/ngày đã 
mở ra một thời kỳ mới cho Phú Quý. Từ 

đầu năm đến nay, hơn 7.000 lượt du 
khách đã đến Phú Quý. Kết quả trên có 
được là nhờ thời gian qua, lãnh đạo 

huyện và các ngành chức năng tiếp tục 
tuyên truyền quảng bá sâu rộng những 

hình ảnh, nét đẹp của Phú Quý đến với du 
khách. Hình ảnh của huyện đảo ngày 
càng được nhiều người biết đến với nhiều 

loại hình du lịch đa dạng như: du lịch sinh 
thái biển, du lịch văn hóa, tín ngưỡng... 

Hiện nay, tuyến vận chuyển hành 
khách Phan Thiết – Phú Quý có 5 tàu 
đang hoạt động là: Bình Thuận 16, Bình 

Thuận 18, Phú Quý 07, Quê Hương 02, 
tàu cao tốc Hưng Phát. Vận tải đường 

biển được duy trì hoạt động thường 
xuyên, trong năm 2016, các phương tiện 
vận tải đã đưa hơn 100.000 lượt người đi 

và đến đảo tăng 58% so cùng kỳ năm 
trước. Giao thông đường biển từ đất liền 

ra đảo được cải thiện, do vậy, du khách 
khắp nơi trong tỉnh, cả nước và khách 
quốc tế đến đảo ngày một đông để công 

tác, nghiên cứu lịch sử và ngắm cảnh 
thiên nhiên... Đây là cầu nối quan trọng 

góp phần đưa Phú Quý gần hơn với đất 
liền, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát 
triển. 

Năm 2017, huyện đảo Phú Quý tiếp 
tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết với các 
công ty du lịch tại đất liền quảng bá và 
thực hiện tour du lịch ra đảo. Huyện phối 

hợp với sở, ngành liên quan để hoàn 

H 
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chỉnh quy hoạch điểm du lịch quốc gia tại 

Phú Quý; tăng cường công tác vệ sinh 
môi trường ở các khu, điểm du lịch. 

Huyện từng bước phát triển và hoàn thiện 
các sản phẩm du lịch, khai thác có hiệu 
quả du lịch sinh thái, câu cá biển; chú 

trọng xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch 
Phú Quý “An toàn - thân thiện - chất 

lượng”. 

Chủ tịch UBND huyện đảo cho biết: 
Trước cơ hội đưa du lịch trở thành thế 

mạnh phát triển, huyện đã xây dựng kế 
hoạch phát triển du lịch đến năm 2020. 

Theo đó, huyện đảo sẽ tập trung kêu gọi 

đầu tư phát triển các đội tàu cao tốc, trung 
tốc để rút ngắn thời gian, khoảng cách 

giữa đảo với đất liền; kêu gọi đầu tư trọng 
điểm cho phát triển kết cấu hạ tầng du lịch 
như nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống giao 

thông đến các điểm du lịch; phát triển 
phương tiện tàu biển, sân bay, bến tàu, hệ 

thống khách sạn nhà hàng, tạo ra các sản 
phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn./.  

Nguyễn Thanh // http://bnews.vn.- 2017 

(ngày 28 tháng 01)

__________________________________ 

TIỀM NĂNG DU LỊCH VÙNG GIÓ CÁT 

hờ thiên nhiên ban tặng cùng sự 
quan tâm đầu tư tôn tạo của bàn 

tay con người, Tuy Phong (Bình 
Thuận) đang sở hữu nhiều danh thắng 
đẹp, hấp dẫn, như: Bãi đá bảy màu, hòn 

Lau Câu, thác Yavly, chùa Cổ Thạch, đình 
Bình An, chùa Linh Sơn tự, đền thờ Cát 

Bay, lăng Ông Nam Hải… Song song với 
đó là các tuyến đường giao thông thuận 
tiện, giá cả dịch vụ hợp lý, an ninh tốt, con 

người thân thiện… làm cho Tuy Phong trở 
thành điểm đến lý tưởng đối với du khách. 

 

Bãi biển Bình Thạnh. Ảnh: Hồ Xuân Hải  

Tôi có dịp đi tham quan một số điểm 

du lịch ở huyện Tuy Phong vào những 
ngày đầu mùa khô. Giữa tuần, nhưng 
cũng có một số du khách đến đây tham 

quan, nghỉ dưỡng. Theo chân du khách, 
tôi tới thăm chùa Cổ Thạch, ngôi chùa 

thuộc địa phận xã Bình Thạnh, tọa lạc trên 

núi Cổ Thạch nằm ở độ cao 64m so với 
mặt nước biển. Từ lâu, chùa Cổ Thạch đã 

trở thành một thắng tích nổi tiếng phía 
Bắc của tỉnh Bình Thuận, có sức thu hút 
đông đảo du khách gần xa đến viếng và 

ngoạn cảnh. Chùa Cổ Thạch ngoài vẻ đẹp 
tự nhiên bởi đồi đá hang động, cây rừng, 

bờ biển còn kết hợp với kiến trúc tạo dáng 
của bàn tay con người, với hàng chục 
công trình kiến trúc lớn nhỏ. Cổ Thạch tự 

còn ẩn chứa, lưu giữ nhiều di sản lịch sử 
văn hóa tín ngưỡng, tâm linh quý giá ở 

hầu hết các hang động. Đó là những pho 
tượng Phật chất liệu đá, đồng và gỗ. 

Có thể nói, mỗi hang động, am cốc 

thờ Phật ở chùa Cổ Thạch là những công 
trình kiến trúc thạch động lạ và đẹp. Tính 

nguyên sơ của tự nhiên bao trùm lên tất 
cả các công trình kiến trúc bằng bàn tay 
khéo léo của con người đã cải dáng, tôn 

tạo những hang động của tự nhiên thêm 
phần hoàn chỉnh. So với những ngôi chùa 

khác, quy mô kiến trúc của chùa Cổ 
Thạch không lớn lắm, nhưng ngôi chùa 
này lại rất đa dạng và muôn vẻ. Chính sự 

tọa lạc trong một quần thể hang động 
rộng lớn nối tiếp nhau, chen chúc giữa đá 

và cây rừng nhấp nhô đã tạo nên vẻ đẹp 
huyền bí, rất đặc trưng của ngôi chùa. Sự 
hòa hợp giữa nghệ thuật hoa viên, kiến 

trúc và điêu khắc hài hòa với cách bài trí 
thờ phụng ở bên trong đã làm tăng thêm 

N 
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không khí yên tĩnh và trang nghiêm của 

chùa. 

Đến đây, du khách sẽ trút bỏ được 

những ưu tư, phiền muộn của cuộc sống 
đời thường, quên hết mọi lo toan trần tục 
để hướng đến cõi thiện... Những người 

dân sống ở gần chùa Cổ Thạch nói, hằng 
năm, tại ngôi chùa này đều diễn ra các lễ 

hội lớn vào các dịp Tết Nguyên đán, rằm 
tháng Tư (lễ Phật đản), rằm tháng Bảy (lễ 
Vu Lan), rằm tháng Mười âm lịch... để 

người dân địa phương và du khách đến 
chùa dâng hương, chiêm bái. 

Rời chùa Cổ Thạch, chúng tôi đến 
tham quan bãi đá bảy màu. Quả là thú vị 
khi được đi bộ và ngắm nhìn những viên 

đá cuội với nhiều loại kích cỡ, màu sắc 
xếp chồng lên nhau trải dọc theo bờ biển, 

thỏa thích đùa giỡn với làn nước biển 
trong xanh cùng những con sóng nhấp 
nhô ập vào bờ. Tôi cùng các du khách 

tranh thủ ghi lại những bức hình của mình 
bên bãi đá lung linh sắc màu để làm kỷ 
niệm. Khi nắng chiều dần tắt, màn đêm 

buông xuống, chúng tôi ngồi bên bãi đá 
bảy màu lắng nghe sóng biển vỗ về và 

nhìn về phía trước mũi La Gàn nhô ra 
biển trông rất hùng vĩ, nên thơ. Ngoài khơi 
xa, ánh đèn câu mực nhấp nháy tựa sao 

sa, sáng rực một vùng trời nước mênh 
mông, khiến lòng tôi trỗi dậy cảm giác 

lâng lâng, kỳ lạ. 

Rời xứ biển, chúng tôi đến với núi 
rừng Tà Hòn, xã Phan Dũng, nơi có thác 

Yavly xinh đẹp hữu tình. Dòng nước mát 
lạnh từ trên cao đổ xuống trắng xóa giống 

như mái tóc dài mượt mà của nàng tiên 
giáng trần, khiến ai đến đây cũng phải 
trầm trồ, khen ngợi bởi vẻ đẹp quyến rũ 

của nó. 

Nói về du lịch Tuy Phong, anh Hồ 

Công Tiền, Trưởng phòng Văn hóa - 
Thông tin huyện cho biết, ngành du lịch là 
một phần quan trọng trong sự phát triển 

kinh tế của Tuy Phong. Trong giai đoạn từ 
năm 2010 đến 2015, trên địa bàn huyện 

có hơn 3 triệu lượt khách trong và ngoài 
nước đến tham quan. Năm 2016 dự kiến 
thu hút hơn 1 triệu lượt khách, tập trung 

chủ yếu tại khu du lịch Bình Thạnh. Ngoài 

ra, tại các điểm du lịch khác, cũng thu hút 

nhiều lượt khách đến tham quan, như khu 
du lịch Vĩnh Tân, đảo Hòn Cau. Các sản 

phẩm, loại hình du lịch ở Tuy Phong đáp 
ứng nhu cầu tâm linh của nhiều đối tượng 
du khách, thông qua các lễ hội dân gian 

được duy trì và tổ chức hàng năm. Trên 
địa bàn của huyện hiện có 22 dự án du 

lịch được UBND tỉnh và huyện chấp thuận 
đầu tư. Nhưng một số dự án lớn còn 
chậm triển khai do nguồn tài chính có hạn. 

Thời gian tới, huyện sẽ tập trung 
đồng bộ các giải pháp tạo sự chuyển biến 

về quy mô và chất lượng hoạt động của 
các khu du lịch; kêu gọi, thu hút các dự án 
đầu tư vào các khu du lịch; nâng cao chất 

lượng các sản phẩm du lịch. Tăng cường 
công tác quản lý, bảo đảm vệ sinh môi 

trường ở các khu, điểm du lịch. Di dời các 
cơ sở kinh doanh nhà trọ tự phát ven biển 
ở khu du lịch Bình Thạnh, sắp xếp các hộ 

kinh doanh vào khu vực bến xe cũ, để tạo 
ra cảnh quan sạch đẹp, hấp dẫn, thu hút 
du khách... 

Du lịch Tuy Phong tuy có rất nhiều 
tiềm năng, nhưng còn nhiều hạn chế, bất 

cập trong quy hoạch. Đến Bình Thạnh, 
chúng tôi thấy nhiều hàng quán bày bán 
nghênh ngang trên lòng lề đường, ảnh 

hưởng đến trật tự và sự tôn nghiêm khung 
cảnh chùa. Nhiều nhà nghỉ mọc lên theo 

kiểu tự phát, nước thải tự do xả ra biển, 
du khách muốn tìm đường ra biển cũng 
khó có lối đi. Một trong những cái khó về 

quy hoạch để phát triển du lịch bền vững 
ở Bình Thạnh là vấn đề giải phóng mặt 

bằng và môi trường... Làm sao để du 
khách đến đây cảm nhận được vẻ nguyên 
sơ, thuần khiết của biển trời, vừa hài lòng 

với các dịch vụ là một thách thức không 
nhỏ. Tuy Phong còn nhiều việc phải làm 

để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư 
trong và ngoài tỉnh tìm đến. Vùng đất này 
có tiềm năng du lịch rất lớn, nếu như 

được quan tâm đầu tư đúng mức, du lịch 
sẽ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn 

của địa phương trong tương lai gần. 

Hồ Xuân Hải // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2016 

(ngày 7 tháng 01)
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HAI HÒN ĐẢO ĐẸP “MÊ HỒN” Ở BÌNH THUẬN  

LÝ TƯỞNG CHO KỲ NGHỈ LỄ 

ến Bình Thuận mà không ghé qua hai 
hòn đảo Phú Quý và Cù Lao Câu sẽ là 
một thiếu sót lớn của du khách. Bởi 

nơi đây không chỉ có phong cảnh thiên nhiên 
tuyệt đẹp mà còn hấp dẫn bởi ẩm thực cũng 
như sự thân thiện của người dân xứ đảo. 

1. Đảo Phú Quý: 

Đảo Phú Quý hay còn gọi là Cù Lao 
Thu, nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 
120km đường biển, mất khoảng 4 tiếng đi tàu 
trung tốc. 

Với diện tích khoảng 16km2, đảo Phú 
Quý có nguồn tài nguyên thiên nhiên biển 
giàu có với nhiều bãi biển hoang sơ tuyệt 
đẹp, hấp dẫn du khách.   

Thời điểm đẹp nhất để du lịch đảo Phú 
Quý là từ tháng 12 đến tháng 6. Khoảng thời 
gian này biển dịu êm và trong xanh, thích hợp 
cho nhiều hoạt động tắm biển, dạo chơi trên 
đảo. 

 

Phú Quý vẫn còn nguyên nét hoang sơ thuở ban 
đầu. Ảnh: Văn Hào. 

Cách di chuyển ra đảo Phú Quý 

Để đến Phú Quý, du khách di chuyển 
đến bến cảng thành phố Phan Thiết và đón 
tàu Bình Thuận 16, Bình Thuận 18 và tài 
Hưng Phát 26 để tới Phú Quý. Do tàu chạy 
theo thời tiết nên du khách cần liên hệ trước 
để xác định thời gian cụ thể ra đảo.  

Ở đâu trên đảo? 

Phú Quý hiện chưa có các khách sạn 
sang trọng mà chỉ nhà nghỉ bình dân và dịch 
vụ homestay. Đến đây, bạn có thể nghỉ tại 
nhà nghỉ Trường Huy, nhà nghỉ Long Vĩ, Phú 
Quý Homestay, Homestay Cô Sang… Nếu đi 

dịp lễ không thuê được nơi nghỉ chân, hãy 
hỏi các chú xe ôm để họ liên hệ người dân 
cho ở nhờ.  

Những điểm tham quan nổi tiếng đảo 
Phú Quý 

Bãi Nhỏ – Gành Hang: Là một trong 
những bãi tắm đẹp và trong lành nhất Phú 
Quý. Nước biển ở đây trong xanh, ít ghe 
thuyền neo đậu, không khí trong lành và ít 
người qua lại. Đây bãi biển lý tưởng để du 
khách hòa mình vào với thiên nhiên, tận 
hưởng vẻ đẹp yên bình trên đảo.  

Vịnh Triều Dương: Có những bờ cát 
trải dài, rộng, cát trắng mịn và với nước biển 
trong xanh. Trên bờ, một rừng cây dương 
cao lớn rợp bóng mát, thích hợp cho những 
hoạt động cắm trại hay dã ngoại. Đây là nơi 
thú vị cho những ai yêu thích tắm biển, đắm 
mình dưới dòng nước mát rượi để quên hết 
cái oi ả của mùa hè nóng bức. 

 

Vịnh Triều Dương đẹp mê hồn với nước biển trong 
xanh. Ảnh: Văn Hào. 

Vạn An Thạnh: Được công nhận là di 
tích lịch sử quốc gia, nằm trên một bãi cát 
trắng cạnh bờ biển thuộc làng Triều Dương, 
xã Tam Thanh, huyện Phú Quý. Nơi đây là 
nơi lưu giữ gần 100 bộ xương cốt (gồm cá 
voi, rùa da, cá ông, rùa biển,...) với đủ niên 
đại, kích cỡ. Đặc biệt, nơi đây còn trưng bày 
bộ xương cá nhà táng có chiều dài 17m để 
du khách tham quan, chiêm ngưỡng. 

Ngọn Hải Đăng – Núi Cấm: Nằm trên 
núi Cấm, ở độ cao 108m so với mực nước 
biển. Trên đỉnh núi có ngọn hải đăng thuộc 
loại lớn nhất Việt Nam. 

Đ 
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Chùa Linh Quang: Nằm trên một ngọn 
đồi thoai thoải với khung cảnh trầm mặc 
thoáng đãng gần như tách biệt với cuộc sống 
bên ngoài. Đứng từ cổ lầu mặt tiền của tòa 
chánh điện, bạn có thể nhìn ngắm toàn cảnh 
vẻ đẹp của đảo Phú Quý với những đồi núi 
thoai thoải, nương rẫy của người dân, bên 
kia là xóm làng trước biển cả mênh mông xa 
tít với những con thuyền vào ra nhộn nhịp.  

Bờ kè Ngũ Phụng: Bờ kè ít đá, biển 
trong và đẹp. Vào mùa gió lớn thường có 
nhiều du khách nước ngoài ra đó chơi dù 
lượn. Ngồi ở bờ kè vào buổi chiều để ngắm 
hoàng hôn buông trên biển là một trong 
những trải nghiệm thú vị mà bạn không nên 
bỏ qua. 

Ngoài những điểm đến hấp dẫn trên, 
Phú Quý còn có nhiều nơi thú vị khác như 
hòn Tranh, hòn Đen, bãi Doi Dừa, hòn 
Trứng,….  

Ăn gì trên đảo Phú Quý? 

Đến Phú Quý, du khách không thể bỏ 
qua những loại hải sản nổi tiếng như cua mặt 
trăng, hải sâm, gỏi ốc giác, cá mú, mực 
nướng, cá thu, tôm hùm…. và những món ăn 
ngon khác như chè rau câu, bánh căn,…  

2. Cù Lao Câu: 

Cù Lao Câu là một hòn đảo nhỏ với 
diện tích chỉ khoảng 1,5km2, thuộc huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận, cách thành phố 
Phan Thiết khoảng 110km về hướng Đông 
Bắc.  

Tuy có diện tích nhỏ nhưng Cù Lao 
Câu thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ 
của nước biển xanh ngắt, được bao bọc với 
hàng vạn khối đá đủ hình thù kỳ lạ.  

Thời gian lý tưởng nhất để đến Cù Lao 
Câu là từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch hằng 
năm. Mùa này biển êm sóng lặng, khí hậu 
trong lành, mát mẻ, rất thích hợp để thư giãn 
tâm hồn, lấy lại sự cân bằng cho cuộc sống.  

Cách di chuyển ra Cù Lao Câu 

 Để đến Cù Lao Câu, bạn di chuyển 

đến cảng Cà Ná rồi đi tàu ra đảo, mất khoảng 
1 tiếng đồng hồ. 

Ở đâu khi đến Cù Lao Câu? 

Cù Lao Câu là một hòn đảo nhỏ không 
có người sinh sống, chỉ có bộ đội biên phòng 
quản lý. Do đó, muốn lưu trú qua đêm bạn 
cần xin phép bộ đội biên phòng, nhờ họ hỗ 

trợ. Tốt nhất bạn nên mang theo túi ngủ và 
các dụng cụ cần thiết. 

 

Vẻ đẹp đốn tim của Cù Lao Câu trong nắng sớm. 
Ảnh: Nguyễn Đình Thành. 

Những điểm đến thú vị ở Cù Lao Câu 

Lặn biển ngắm san hô: Xung quanh 
Cù Lao Câu có rất nhiều bãi san hô với sắc 
màu rực rỡ, chủng loại phong phú. Đặc biệt, 
đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loại hải 
sản quý hiếm. Vì thế, khi đến đây nhất định 
bạn phải một lần trải nghiệm để tận mắt nhìn 
thấy vẻ đẹp tuyệt vời mà tạo hóa ưu ái ban 
tặng cho vùng đất này.  

Hang Yến: Vốn là nơi cư ngụ của hàng 
trăm con chim yến, vẫn giữ được nhiều nét 
đẹp hoang sơ.  

Hang Ba Hòn: Được tạo nên bởi ba 
hòn đá lớn dựng đứng với hình thù cực kỳ 
thú vị, độc đáo. Hang Ba Hòn là điểm đến 
hấp dẫn để bạn có những bộ hình đẹp lung 
linh. 

Ngoài ra, Cù Lao Câu còn có hang Tình 
yêu, khe Sung sướng, bãi Cá suốt… dành 
cho những ai thích khám phá. Hoặc bạn cũng 
có thể cắm trại trên bờ biển, lắng nghe tiếng 
sóng biển rì rào, thả hồn vào màn đêm tĩnh 
mịch.  

Ăn gì khi đến Cù Lao Câu? 

Cũng như đảo Phú Quý, ở Cù Lao Câu 
có nhiều loại hải sản ngon như ốc vú nàng, 
giá chỉ 50.000 đồng/kg, cua mặt trăng thịt 
mềm ngọt, giá cả không quá đắt hay món cùi 
sò đặc trưng trên đảo.  

Lưu ý,  Cù Lao Câu còn gọi là đảo rắn 
vì có nhiều rắn độc sinh sống, do đó khi đến 
đây, bạn hạn chế đi vào ban đêm, nhất là khu 
vực gần các bụi cây. 

Văn Hào // http://laodong.com.vn.- 2017 
(ngày 17 tháng 01)
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1. "Người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén đón Tết / Hà Anh Chiến // Lao động.- 2016.- Số 

14 (ngày 17 tháng 01) 

2. 3 vụ TNGT làm chết 3 người trong vòng 30 phút trên QL1A / Phan Thành // 

http://laodong.com.vn.- 2017 (ngày 16 tháng 01) 

3. 9 thuyền viên trên tàu cá Bình Thuận bị chìm trên biển đã được cứu sống / Phan 

Thành // http://laodong.com.vn.- 2017 (ngày 6 tháng 01) 

4. Ba học sinh trượt chân xuống hồ chết đuối thương tâm / Lê Long // 

http://congan.com.vn.- 2017 (ngày 01 tháng 01) 

5. Bắt điểm chế biến cà phê và khô cá sử dụng phụ gia / Phương Nam // http://plo.vn.- 

2017 (ngày 12 tháng 01) 

6. Bắt đối tượng dùng bình xịt hơi cay “giải cứu” đồng bọn / N.Minh // 

http://cand.com.vn.- 2017 (ngày 12 tháng 01) 

7. Bắt quả tang cơ sở chế biến cà phê bằng đậu nành và hóa chất / Lê Huân // 

http://vietnamnet.vn.- 2017 (ngày 12 tháng 01) 

8. Bị can tử vong trong nhà tạm giữ nghi do bị đánh / Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 

(ngày 4 tháng 01) 

9. Bị kiểm tra, giám đốc đánh phó chủ tịch xã / Tuổi trẻ.- 2017.- Số 3 (ngày 3 tháng 

01).- Tr. 5 

10. Bình Thuận kiểm soát chặt xe quá tải / Nguyễn Thanh // http://baotintuc.vn.- 2017 

(ngày 11 tháng 01) 

11. Cái chết của hải cẩu / Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 (ngày 4 tháng 01) 

12. Can phạm tử vong trong nhà tạm giữ, nghi do bị đánh / Lê Huân // 

http://vietnamnet.vn.- 2017 (ngày 5 tháng 01) 

13. Chân dung “đại ca” đánh chết bạn tù ở Bình Thuận / Lê Nghĩa // 

http://www.baogiaothong.vn.- 2017 (ngày 5 tháng 01) 
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 
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18. Cơ sở dùng hóa chất chế biến cá bò khô / Dã Quỳ // http://doanhnghiepvn.vn.- 

2017 (ngày 12 tháng 01) 
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2017 (ngày 8 tháng 01) 
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23. Gây tai nạn, phóng xe bỏ trốn / Gia Minh - Hòa Hiệp // http://nld.com.vn.- 2017 

(ngày 01 tháng 01) 
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(ngày 21 tháng 01)  

37. Một phụ nữ mất tích rồi phát hiện tử vong sau khi đến ngân hàng / Nguyễn Hà // 

http://doanhnghiepvn.vn.- 2017 (ngày 22 tháng 01) 
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41. Nguyên nhân vụ con bạc chết bất thường khi công an vây bắt / Công Danh // 
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56. Triệu tập giám đốc doanh nghiệp đánh Phó chủ tịch xã nhập viện / Công Danh // 
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