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THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ XÃ 
LA GI LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III 

gày 27/12, Hội đồng thẩm định 
nâng loại đô thị quốc gia đã nhất trí 
trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

Quyết định công nhận thị xã La Gi là đô 
thị loại III, thuộc tỉnh Bình Thuận với 85,56 
điểm. 

 

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh phát biểu kết 
luận Hội nghị. 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị 
Mỹ Linh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ 
trì Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công 
nhận thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận là đô 
thị loại III. 

Tham dự Hội nghị có đại diện các 
Bộ; ngành Trung ương; các Hội, Hiệp hội 
chuyên ngành xây dựng. Về phía địa 
phương có ông Lương Văn Hải - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn 
Thanh Nam - Bí thư Thị ủy La Gi và đại 
diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh 
Bình Thuận và UBND thị xã La Gi. 

Báo cáo tại Hội nghị thẩm định Đề 
án đề nghị công nhận thị xã La Gi là đô thị 
loại III, đại diện UBND thị xã La Gi cho 
biết: La Gi được công nhận đô thị loại IV 
và thành lập thị xã từ năm 2005. Qua 12 
năm kể từ khi trở thành thị xã, La Gi đã 
không ngừng được đầu tư phát triển và 
trở thành đô thị lớn thứ 2 của tỉnh Bình 
Thuận (sau thành phố Phan Thiết), được 
xác định là trung tâm tổng hợp về kinh tế, 

văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật, 
thương mại, dịch vụ và du lịch, trung tâm 
phát triển kinh tế biển; là đầu mối giao 
thông vùng tỉnh; ngoài ra còn là trung tâm 
công nghiệp tập trung, trung tâm khai thác 
chế biến hải sản của tỉnh Bình Thuận, 
trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, lịch 
sử cấp vùng; là đô thị hạt nhân thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế - xã hội vùng phía 
Nam và toàn tỉnh Bình Thuận nói chung. 

Thị xã La Gi có nhiều tiềm năng phát 
triển với sự thuận lợi về hệ thống giao 
thông đường thủy, đường bộ; có bờ biển 
dài 28km với nhiều bãi biển đẹp thu hút 
khách du lịch; cảng cá La Gi là cảng lớn 
trong khu vực với lượng hải sản các loại 
khai thác đạt 61.800 tấn/năm, số lượng 
tàu cá khoảng gần 2.000 tàu, ngành chế 
biến hải sản và đóng tàu là một thế mạnh 
của La Gi, có đóng góp quan trọng trong 
phát triển kinh tế xã hội của thị xã. 

Trong công tác xây dựng, phát triển 
đô thị, thị xã La Gi đã triển khai và hoàn 
thành nhiều dự án quan trọng theo quy 
hoạch chung xây dựng đô thị, bao gồm 
các tuyến đường trục chính, hệ thống 
công trình trụ sở cơ quan chính quyền, 
các thiết chế văn hóa và công trình công 
cộng, hệ thống hạ tầng thương mại du 
lịch, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. 

Những thay đổi lớn của thị xã La Gi 
trong 10 năm trở lại đây, từ một thị trấn 
nhỏ, trung tâm huyện lỵ cũ của huyện 
Hàm Tân đã từng bước phát triển về mọi 
mặt, trở thành đô thị hạt nhân vùng Nam 
Bình Thuận. Về hiện trạng phát triển, hiện 
nay, thị xã La Gi đã cơ bản hoàn thành 
các tiêu chí của đô thị loại III theo Nghị 
quyết 1210 của Quốc hội về phân loại đô 
thị. 

Việc đề nghị công nhận thị xã La Gi 
là đô thị loại III là cần thiết, phù hợp với 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

N 
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định hướng quy hoạch kinh tế xã hội, quy 
hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận, kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội thị xã La 
Gi. Đồng thời là cơ sở để tập trung đầu tư 
xây dựng hạ tầng đô thị theo tiêu chí cao 
hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống của 
cư dân đô thị. 

Tại Hội nghị, Báo cáo thẩm định của 
Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), Báo 
cáo phản biện của đại diện Bộ Nội vụ, Bộ 
Xây dựng về cơ bản thống nhất với nội 
dung và các đánh giá trong Đề án đề nghị 
công nhận thị xã La Gi là đô thị loại III, 
đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề mà 
tỉnh Bình Thuận, thị xã La Gi cần quan 
tâm và có giải pháp cụ thể để khắc phục, 
đó là các chỉ tiêu còn thiếu của đô thị loại 
III về tỷ lệ tăng dân số, mật độ dân số đô 
thị, số lượng cơ sở giáo dục - đào tạo cấp 
cơ sở, chiếu sáng ngõ xóm, nhà tang lễ, 
xử lý nước thải sinh hoạt. 

Tại Hội nghị, các thành viên của Hội 
đồng thẩm định cũng đã đi sâu phân tích 
những điểm mạnh, lợi thế của La Gi, đánh 
giá đúng mức hiện trạng phát triển của La 
Gi và đề xuất với UBND tỉnh Bình Thuận, 
thị xã La Gi một số giải pháp để tạo điều 
kiện cho La Gi phát triển. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch 
Hội đồng, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh 
đánh giá: Đề án đề nghị công nhận thị xã 

La Gi, tỉnh Bình Thuận là đô thị loại III đã 
được xây dựng nghiêm túc, đáp ứng các 
quy định hiện hành, có các phân tích 
khách quan phản ánh được quá trình phát 
triển của thị xã La Gi trong 12 năm qua, kể 
từ khi được công nhận là đô thị loại IV và 
thành lập thị xã. 

Thông qua giải trình của lãnh đạo 
tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo thị xã La Gi cho 
thấy, tỉnh và thị xã cũng đã có chủ trương, 
giải pháp trong thời gian tới để sớm khắc 
phục một số tiêu chí đạt điểm ở mức tối 
thiểu hoặc chưa đạt. 

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đề 
nghị lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, thị xã La 
Gi tập trung cho phát triển hạ tầng kinh tế, 
thương mại dịch vụ, công nghiệp để tạo 
sức hút tăng dân số đô thị, chú trọng bảo 
vệ môi trường để phát triển du lịch, quản 
lý quỹ đất xây dựng đô thị để phát triển La 
Gi một cách bài bản trong tương lai. 

Thay mặt Hội đồng thẩm định, Thứ 
trưởng Phan Thị Mỹ Linh công bố kết quả 
thông qua Đề án của Hội đồng, nhất trí 
trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quyết định 
công nhận thị xã La Gi là đô thị loại III, 
thuộc tỉnh Bình Thuận. 

Quốc Bình // 
http://www.baoxaydung.com.vn.- 2017 

(ngày 28 tháng 12) 

__________________________________ 

GÓP Ý QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ MỚI VĨNH TÂN, 
TỈNH BÌNH THUẬN 

ề việc góp ý kiến đối với đồ án quy 
hoạch chung đô thị mới Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 
2980/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Bình 
Thuận. 

Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận có diện tích tự nhiên 59,08 
km² (khoảng 5.908 ha), trong khi đô thị 
mới Vĩnh Tân có diện tích được lập quy 
hoạch khoảng 1.102 ha. Vì vậy, đồ án 
Quy hoạch chung đô thị mới Vĩnh Tân cần 

nghiên cứu làm rõ việc tổ chức quản lý 
(hành chính, quy hoạch, đất đai...) đối với 
phần diện tích còn lại của xã Vĩnh Tân. 

Định hướng phát triển không gian đô 
thị cần xác định rõ định hướng phát triển 
theo từng giai đoạn quy hoạch. Đối với 
các khu dân cư hiện hữu nằm gần nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân cần có giải pháp 
quy hoạch không gian vùng đệm cây 
xanh, đảm bảo khoảng cách ly, giữ gìn 
môi trường để đảm bảo cuộc sống cho 
người dân trong các khu dân cư. 

V 
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Phân khu chức năng và quy hoạch 
sử dụng đất cần xác định rõ quy mô diện 
tích, dân số theo khả năng dung nạp của 
từng phân khu; đồng thời xác định chỉ tiêu 
về mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất 
quy hoạch đô thị (bao gồm mật độ xây 
dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây 
dựng tối đa, tối thiểu của công trình), định 
hướng phát triển đối với từng khu vực. 

Với định hướng phát triển khu vực 3 
(từ ranh giới dự án Thái Bình Dương đến 
hết ranh giới quy hoạch phía Bắc) là phát 
triển du lịch, đồ án quy hoạch nên cân 
nhắc việc di dời dân cư về khu vực trung 
tâm để chuyển đổi sang loại hình đất 
thương mại dịch vụ. Các giải pháp quy 
hoạch cần dựa trên nguyên tắc tạo điều 
kiện cho dân cư tại chỗ có cơ hội chuyển 
đổi nghề từ nông nghiệp sang dịch vụ. 
Khu vực này cần bổ sung đất công trình 
dịch vụ công cộng cấp đô thị để đảm bảo 
bán kính phục vụ theo Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về quy hoạch xây dựng 
(QCXDVN 01:2008/BXD). 

Quy hoạch hệ thống giao thông cần 
nghiên cứu đồng bộ cho toàn bộ đô thị 
cho đến hết thời hạn quy hoạch. Cần 
nghiên cứu, đề xuất giải pháp thiết kế các 
nút giao thông tại các điểm đấu nối ra 
Quốc lộ 1 đảm bảo an toàn giao thông. Rà 
soát và điều chỉnh thiết kế mạng lưới giao 
thông đảm bảo phù hợp với các quy định 
về khoảng cách lưới đường và mật độ 
đường (km/km2) theo QCXDVN 
01:2008/BXD. 

Quy hoạch cấp nước cần nghiên 
cứu xác định rõ các nguồn nước có khả 
năng đáp ứng nhu cầu cấp nước của đô 
thị mới Vĩnh Tân theo từng giai đoạn quy 
hoạch. Trong giai đoạn trước 2030, cần 
đưa dự án nâng cấp nhà máy nước Vĩnh 
Hảo lên công suất 8.000 m3/ngày-đêm 
vào danh mục các dự án ưu tiên đầu tư 
để đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước của 
toàn đô thị đến năm 2030. 

Các bản vẽ thiết kế đô thị cần thực 
hiện đúng quy định tại Thông tư số 
06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế 
đô thị. 

Về định hướng quy hoạch xử lý chất 
thải rắn cần xác định rõ về vị trí, quy mô 
và hình thức của công trình đầu mối xử lý 
chất thải rắn của đô thị (bãi rác của thị 
trấn). 

Đánh giá môi trường chiến lược cần 
bổ sung nội dung phân tích, dự báo tác 
động, diễn biến môi trường và xác định rõ 
các giải pháp giảm thiểu tác động của các 
bãi xỉ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đến 
việc hình thành và phát triển đô thị mới 
Vĩnh Tân. 

Bổ sung quy định quản lý theo đồ án 
quy hoạch chung được phê duyệt. Phần 
bản vẽ cần thể hiện đầy đủ các nội dung, 
ký hiệu của bản vẽ quy hoạch đô thị theo 
quy định hiện hành. 

Đoan Trang // 
http://www.baoxaydung.com.vn.- 2017 

(ngày 20 tháng 12) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN ĐẶT CHỈ TIÊU GIẢI QUYẾT TTHC ĐẠT 
TRÊN 85% VÀO NĂM 2018 

BND tỉnh Bình Thuận đề ra chỉ tiêu 
năm 2018 về mức độ hài lòng của 
người dân, doanh nghiệp trong giải 

quyết thủ tục hành chính (TTHC) đạt trên 
80%, mức độ hài lòng của người dân đối 
với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung 
cấp trong các lĩnh vực y tế, giáo dục đạt 

mức trên 80%, đưa thêm 15% TTHC vào 
xử ly trực tuyến mức độ 3 – 4. U 
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Tính đến nay, người đứng đầu của 
37/37 cơ quan, đơn vị địa phương trong 
toàn tỉnh đã gửi Bản cam kết trách nhiện 
thực hiện công tác cải cách hành chính 
hàng năm và giai đoạn 2016 – 2020 về 
UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh đã hoàn thành công việc 
công bố chuẩn hóa hơn 1.800 TTHC đã 
được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2; đã 
cung cấp hơn 20 thủ tục trực tuyến ở mức 

độ 3 và hơn 70 thủ tục ở mức độ 4. Ngoài 
ra có 19/19 sở, ban, ngành thuộc UBND 
tỉnh; 10/10 huyện, thị xã, thành phố và 
127/127 xã, phường, thị trấn, cơ quan 
thuộc ngành dọc Trung ương, 2 doanh 
nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.  

Theo đánh giá, việc thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông đến nay 
được duy trì nền nếp, đảm bảo giải quyết 
thủ tục hành chính cho tổ chức và cá 
nhân công khai, minh bạch, kịp thời đúng 
quy định. Đồng thời thực hiện công khai 
quy hoạch đất đai, dự án đầu tư và các 
quy định khác về khuyến khích kêu gọi 
đầu tư. 

Ngọc Phúc // 
http://baophapluat.vn.- 2017  

(ngày 20 tháng 12) 

__________________________________ 

ĐẨY MẠNH ÁP DỤNG ISO VÀO DOANH NGHIỆP VÀ 
CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 

rong tháng 12/2017, Chi cục 
TCĐLCL tỉnh Bình Thuận đã đẩy 
mạnh việc hướng dẫn áp dụng các 

tiêu chuẩn ISO trong doanh nghiệp và các 
cơ quan hành chính.  

Theo báo cáo từ Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Bình 
Thuận, trong tháng 12/2017, đơn vị đã có 
văn bản đề nghị các Sở, ngành rà soát 
quy trình giải quyết thủ tục hành chính áp 
dụng theo Hệ thống quản lý chất lượng 
(HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 để thực 
hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh; 
đề nghị báo cáo kết quả khắc phục qua 
kiểm tra ISO năm 2017 và báo cáo hoạt 
động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải 
tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 
2017 (lần 2). 

Về hoạt động nâng cao năng suất 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chi cục 
đã tổ chức 03 lớp đào tạo về hướng dẫn 
triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, công cụ 
cải tiến năng suất chất lượng theo 

phương pháp 5S cho Công ty Cổ phần 
cấp thoát nước Bình Thuận, Nhà máy 
nước Phan Thiết và Công ty Cổ phần in 
và bao bì Bình Thuận với sự tham gia của 
80 người là lãnh đạo, nhân viên quản lý 
của các doanh nghiệp. 

Đối với hoạt động ISO hành chính 
công, Chi cục thường xuyên tiến hành 
kiểm tra việc triển khai xây dựng Hệ thống 
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001 tại các Ủy ban nhân 
dân cấp xã năm 2017. 

Tính đến nay đã hoàn thành việc 
kiểm tra được 14 đơn vị theo hình thức 
kiểm tra tại chỗ (UBND phường Phú 
Trinh, UBND phường Xuân An, UBND xã 
Tân Bình, UBND phường Mũi Né, UBND 
phường Hàm Tiến, UBND xã Tân Phước, 
UBND phường Bình Tân, UBND phường 
Phước Lộc, UBND phường Tân An, 
UBND phường Tân Thiện, UBND xã Tiến 
Thành, UBND phường Đức Long, UBND 
phường Bình Hưng, UBND xã Tân Hải); 
01 đơn vị không bố trí lịch và người để 

T 
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làm việc với Đoàn kiểm tra (UBND 
phường Phú Thủy). 

Trong tháng 12/2017, Chi cục đã tổ 
chức 02 lớp tập huấn HTQLCL theo 
TCVN ISO 9001 và các hoạt động duy trì 
cho các cơ quan, đơn vị hành chính của 
tỉnh với 290 lượt cán bộ tham dự; kiểm tra 
hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL qua 

hình thức báo cáo, hồ sơ: Đã gửi văn bản 
yêu cầu kiểm tra (lần 2) đến 20/40 đơn vị 
chưa thực hiện gửi hồ sơ, báo cáo. Hiện 
nay đang tiếp tục tổng hợp và xem xét 
báo cáo, hồ sơ của các đơn vị. 

Phong Lâm // http://vietq.vn.- 2017 
(ngày 28 tháng 12) 

__________________________________ 

SỰ HÀI LÒNG CỦA DÂN LÀ GỐC, KHÔNG CHẠY 
THEO THÀNH TÍCH 

hằm tăng cường hiệu quả và tính 
thực chất, UBND tỉnh Bình Thuận 
yêu cầu các địa phương đảm bảo 

chế độ giao ban định kỳ hàng tuần, Đảng 
ủy và UBND xã họp về tình hình thực hiện 
chương trình xây dựng nông thôn mới 
(NTM) năm 2017. 

 

Bình Thuận quyết tâm xây dựng NTM đảm bảo 
sự hài lòng của dân, không chạy theo thành 
tích 

Theo ông Nguyễn Tuấn, Phó phòng 
Kế hoạch- Tài chính (Sở NN-PTNT tỉnh 
Bình Thuận) thì đến nay, tỉnh đã có 38/96 
xã đạt chuẩn NTM. Chỉ tiêu UBND tỉnh 
Bình Thuận giao năm 2017 là có thêm 5 
xã đạt chuẩn. Trong khi đó, tổng số xã 
đăng ký với tinh thần phấn đấu đạt chuẩn 
là 12 xã. 

Dù số xã đăng ký đạt chuẩn NTM 
năm 2017 cao hơn rất nhiều so với chỉ 
tiêu đề ra nhưng không vì thế mà tỉnh lấy 
đó làm thành tích và lơ là công tác giám 

sát. Bởi các xã đăng ký muốn công nhận 
đạt chuẩn NTM, yêu cầu phải đảm bảo có 
tổ chức sản xuất nông nghiệp bài bàn, có 
liên kết, mức sống người dân tăng lên, bộ 
mặt nông thôn khá giả, người dân thực sự 
hài lòng và phấn khởi. 

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu 
cầu các địa phương xác định được cây, 
con chủ lực của từng xã, xây dựng mô 
hình, nhân rộng – mở rộng quy mô, ứng 
dụng KHKT vào sản xuất, đồng thời kêu 
gọi doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản 
phẩm thông qua HTX, dần xóa bỏ hình 
thức sản xuất tự phát. 

Để làm được điều này, các xã cần 
phải tham gia các buổi tập huấn về quy 
định pháp luật HTX trước lúc thành lập; hỗ 
trợ xây dựng điều lệ, phương án sản xuất 
kinh doanh; hướng dẫn và thực hiện các 
thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt 
động của HTX; bồi dưỡng, nâng cao năng 
lực đối với cán bộ quản lý và thành viên 
HTX; hỗ trợ các hoạt động về xúc tiến 
thương mại, mở rộng thị trường, ứng 
dụng KH-CN; hỗ trợ HTX phát triển kết 
cấu hạ tầng. 

Ngoài ra, các địa phương cần làm tốt 
những nội dung không cần nhiều tiền 
ngân sách. Phổ biến, tuyên truyền và đẩy 
mạnh phong trào thi đua “Chung sức, 
chung lòng xây dựng NTM” gắn với phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa khu dân cư” sâu rộng đến 
từng thôn, xóm để người dân chủ động 

N 
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bàn bạc cùng thực hiện, tạo không khí 
triển khai NTM sôi nổi, rộng khắp. 

Cùng với đó, UBND tỉnh Bình Thuận 
cũng lưu ý việc vận động, tuyên truyền để 
các hộ dân hiểu đầy đủ về liên kết sản 
xuất, về quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế; 
các cơ sở kinh doanh không gây ô nhiễm 
môi trường; chăn nuôi hợp vệ sinh, chủ 
động thực hiện thu gom nước thải, trồng 
cây xanh đảm bảo đường làng, ngõ xóm, 
cảnh quan từng hộ xanh, sạch, đẹp. 

“Đối với 12 xã đăng ký đạt chuẩn 
NTM trong 2017, chúng tôi đã nhận 
được hồ sơ của 10 xã yêu cầu UBND 
tỉnh thẩm định để công nhận. Cuối 
tháng 12 này, UBND tỉnh sẽ thành lập 
hội đồng để xuống từng xã thẩm định 
kết quả, xem xét những xã nào đáp ứng 
đủ bộ tiêu chí để công nhận đạt chuẩn”, 
ông Tuấn cho biết. 

Lê Khánh // http://nongnghiep.vn.- 2017 
(ngày 20 tháng 12) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG 
QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN 

ở Nông nghiệp&PTNT tỉnh Bình 
Thuận vừa phối hợp với Trung tâm 
Nước sạch và Vệ sinh môi trường 

nông thôn Bình Thuận tổ chức hội nghị 
triển khai Chương trình Mở rộng quy mô 
vệ sinh và nước sạch nông thôn. 

Theo đó, Chương trình đưa ra mục 
tiêu trong giai đoạn 2016 – 2021, sẽ thực 
hiện hoàn thành 6 danh mục công trình 
cấp nước tại 2 huyện Hàm Tân và Hàm 
Thuận Nam với chỉ số đấu nối cấp nước 
là 11.900 đấu nối; 16 công trình vệ sinh 
Trạm y tế, 28 công trình vệ sinh trường 
học, 1.450 công trình vệ sinh hộ gia đình 
được xây mới và cải tạo lại. 

Dự án gồm 3 hợp phần, gồm cấp 
nước nông thôn; vệ sinh nông thôn; nâng 
cao năng lực, truyền thông, giám sát và 

đánh giá dự án. Tổng nguồn kinh phí thực 
hiện dự kiến 182,3 tỷ đồng. Trong đó vốn 
vay từ Ngân hàng thế giới là 165,5 tỷ 
đồng, còn lại là vốn đối ứng ngân sách 
của tỉnh Bình Thuận. 

Bình Thuận là 1 trong 27 tỉnh trên cả 
nước được chọn tham gia Chương trình 
Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 
nông thôn dựa trên kết quả, sử dụng 
nguồn vốn vay từ Ngân hàng thế giới và 
vốn đối ứng ngân sách tỉnh. Nhằm cải 
thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 
trường, tăng cường tiếp cận bền vững 
nước sạch và vệ sinh nông thôn. 

Ngọc Ngọc // 
http://moitruong.net.vn.- 2017  

(ngày 17 tháng 12) 

__________________________________ 

BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN RẤT CẦN VAI TRÒ 
“ĐỒNG QUẢN LÝ” CỦA NGƯ DÂN 

ới thực trạng nguồn lợi thủy sản ở 
biển Việt Nam ngày càng cạn kiệt, 
việc quản lý nguồn lợi này chỉ dựa 

vào nguồn lực nhà nước rất khó thành 
công. 

Sáng nay (9/12), tại tỉnh Bình Thuận, 
Quỹ môi trường toàn cầu (UNDP/GEF), 

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) 
đã phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp & Phát 
triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận tổ chức hội nghị quốc gia 
đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản. Đây là hoạt động có ý nghĩa bức thiết 

S 

V 
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trước tình trạng nguồn lợi thủy sản trên 
biển đang ngày càng cạn kiệt. 

 

Chuyên gia chính sách nghề cá của tổ chức 
JICA chia sẻ kinh nghiệm đồng quản lý bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản ở Nhật Bản 

Các bài tham luận tại hội nghị cung 
cấp thông tin mới nhất về chính sách bảo 
vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong 
khuôn khổ của Luật Thủy sản năm 2017, 
chia sẻ kinh nghiệm về đồng quản lý trong 
bảo vệ nguồn lợi của đất nước Nhật Bản, 
thực tiễn về đồng quản lý thủy sản dựa 
vào cộng đồng mà một số tỉnh ven biển 
Việt Nam đã triển khai như: Thừa Thiên 
Huế, Bến Tre, Bình Thuận; nhất là thành 
công bước đầu của mô hình đồng quản lý 
loài nhuyễn thể sò lông tại xã Thuận Quý, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.  

Thông qua hội nghị, các chuyên gia 
trong và ngoài nước, các nhà quản lý và 
ngư dân bổ sung cơ sở thực tiễn góp 
phần hoàn thiện khung pháp lý thực hiện 
đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản của Việt Nam, huy động nguồn lực từ 
các nhà tài trợ nhằm duy trì sinh kế bền 
vững cho ngư dân và bảo tồn hệ sinh thái 

biển, thúc đẩy hoạt động điều phối và cam 
kết hỗ trợ thực hiện hoạt động này. 

 

Hoạt đồng bảo về nguồn lợi thủy sản cần có sự 
tham gia của cộng đồng bên cạnh nguồn lực 
nhà nước  

Với thực trạng nguồn lợi thủy sản ở 
biển Việt Nam ngày càng cạn kiệt, việc 
quản lý nguồn lợi này chỉ dựa vào nguồn 
lực nhà nước rất khó thành công. Do đó, 
đổi mới phương pháp quản lý gắn với vai 
trò của cộng đồng trở thành yêu cầu bức 
thiết trong giai đoạn hiện nay. 

Ông Nguyễn Nùng, đại diện Hội 
cộng đồng ngư dân xã Thuận Quý, nơi 
thực hiện thành công mô hình đồng quản 
lý nhuyễn thể sò lông ở tỉnh Bình Thuận 
cho rằng, nguồn lợi tái sinh đem lại môi 
trường rất tốt. Vì thế, cần phải có trách 
nhiệm để bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang 
ngày càng cạn kiệt như hiện nay./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 9 tháng 12) 

__________________________________ 

HƯỚNG DẪN LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU 
XÂY DỰNG TỈNH BÌNH THUẬN 

ề vấn đề lập Quy hoạch phát triển 
vật liệu xây dựng tỉnh Bình Thuận, 
mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn 

bản số 2821/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng 
tỉnh Bình Thuận 

Sau khi nhận được Công văn số 
3700/SXD-KT&VLXD ngày 31/10/2017 
của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị 

cho ý kiến về lập Quy hoạch phát triển vật 
liệu xây dựng tỉnh Bình Thuận. Sau khi 
nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như 
sau: 

Quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh 
Bình Thuận cần đạt được các mục tiêu và 
tầm nhìn dài hạn, thể hiện bằng những 
quan điểm và tư duy mới để phát triển vật 

V 
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liệu xây dựng phát triển bền vững. Quy 
hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bình Thuận 
đến năm 2020 đã phê duyệt từ năm 2010, 
đến nay cần phải lập quy hoạch mới cho 
phù hợp với điều kiện tình hình mới. 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 
Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 
05/4/2016 của Chính phủ về Quản lý vật 
liệu xây dựng, thì thời kỳ lập quy hoạch 

phát triển vật liệu xây dựng là 10 năm, 
tầm nhìn là 20 năm. Do đó, việc lập mới 
Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng 
tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2035 là phù hợp. 

Linh Nguyễn // 
http://www.baoxaydung.com.vn.- 2017 

(ngày 9 tháng 12) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN GỬI DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN 
GIẢM PHÍ QUA TRẠM BOT QL1 

gày 28/12, Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam cho hay đã nhận được 
văn bản của UBND tỉnh Bình 

Thuận, trong đó cung cấp danh sách gần 
200 phương tiện là ô tô tại các địa 
phương lân cận Trạm thu phí BOT 
Km1661+600 QL1, đoạn qua huyện Bắc 
Bình để xây dựng phương án giảm giá sử 
dụng dịch vụ đường bộ qua trạm này cho 
người dân địa phương. 

 

Tỉnh Bình Thuận đề nghị giảm phí cho người 
dân địa phương qua Trạm BOT Km1661+600 
QL1 (Ảnh: Lê Nghĩa) 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, trước 
khi lập được danh sách trên, UBND tỉnh 
đã có công văn gửi đến Tổng cục Đường 
bộ Việt Nam trong đó phản ánh những bất 
cập trong việc thu phí tại hai trạm thu giá 
trên QL1, đoạn qua địa bàn tỉnh. Qua đó, 
chính quyền địa phương đã đề nghị Tổng 
cục Đường bộ Việt Nam xem xét giảm giá 
thu phí dịch vụ khi đi qua trạm cho những 
người dân sống ở khu vực lân cận. 

Theo đề nghị của UBND tỉnh Bình 
Thuận, những phương tiện của người dân 
có hộ khẩu thường trú và sinh sống gần 
Trạm BOT Sông Phan (thuộc địa phận 
Hàm Thuận Nam) và Trạm BOT 
Km1661+600 QL1 (thuộc huyện Bắc Bình) 
cần được xem xét để giảm phí sử dụng 
dịch vụ đường bộ. 

Về danh sách gần 200 phương tiện 
mà UBND tỉnh Bình Thuận vừa gửi tới 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam, phía địa 
phương khẳng định đã được lập trên cơ 
sở bàn bạc, thống nhất với chủ đầu tư là 
Công ty Cổ phần BOT QL1 Bình Thuận. 

Được biết, Trạm BOT Km1661+600 
QL1 Bình Thuận thuộc Dự án Đầu tư xây 
dựng công trình mở rộng QL1 đoạn từ 
Km1642 đến Km1692 theo hình thức 
BOT. Trạm này chính thức thu phí từ 0h 
ngày 13/8/2015. 

Mức thu phí sử dụng dịch vụ đường 
bộ tại Trạm BOT Km1661+600QL1 được 
tính như sau: Đối với xe dưới 12 ghế ngồi: 
20.000đ/vé lượt. Xe từ 12 ghế ngồi đến 
dưới 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 
đến dưới 4 tấn: 30.000đ/vé lượt. Xe từ 31 
ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn 
đến dưới 10 tấn: 44.000 đ/vé lượt. Xe tải 
có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và 
xe chở hàng bằng container 20 fit: 
80.000đ/vé lượt. Xe tải có tải trọng từ 18 
tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 
40 fit: 160.000 đ/vé lượt. Mức thu phí trên 
áp dụng đến hết ngày 31/12/2015. 

N 
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Kể từ ngày 01/01/2016, biểu mức 
thu phí tại Trạm Km1661+600 QL1 sẽ 
tăng lên 15.000đ, 20.000 đ, 31.000 đ, 
60.000 đ, 80.000 đ cho từng loại xe và tải 
trọng đã nêu trên. Tuy nhiên, sau một thời 
gian trạm này tiến hành thu phí, UBND 
tỉnh Bình Thuận đã có kiến nghị đến Tổng 
cục Đường bộ Việt Na đề nghị giảm phí 

do vị trí giữa Trạm Km1661+600 QL1 và 
Trạm BOT Sông Phan cùng nằm trên 
tuyến QL1 nhưng chỉ cách nhau 62km. 
Điều này khiến người dân địa phương sẽ 
bị thiệt thòi. 

Quý Nguyễn // 
http://kinhtedothi.vn.- 2017  

(ngày 28 tháng 12) 
__________________________________ 

GIỮ VỮNG BÌNH YÊN TRÊN ĐỊA BÀN DU LỊCH 
MŨI NÉ 

ũi Né được biết đến là một trong 
những khu du lịch nổi tiếng của 
cả nước, hằng năm thu hút 

hàng chục nghìn lượt du khách trong và 
ngoài nước đến đây tham quan và nghỉ 
dưỡng. Vì vậy, công tác đảm bảo an 
ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ 
cực kỳ quan trọng của cán bộ, chiến sĩ 
Đồn Biên phòng Mũi Né, BĐBP Bình 
Thuận và các lực lượng chức năng 
đứng chân trên địa bàn. 

 

Cán bộ Đồn Biên phòng Mũi Né kiểm tra, 
nắm tình hình tại địa bàn. Ảnh: Hồ Phúc 

Đồn Biên phòng Mũi Né quản lý 
đoạn bờ biển dài 28km, gồm 2 phường 
Mũi Né và Hàm Tiến thuộc thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đây là địa 
bàn có nhiều địa điểm tham quan, nghỉ 
dưỡng hấp dẫn, lại tập trung nhiều nhà 
hàng, khách sạn, resort; là nơi dừng 
chân không thể thiếu khi khách du lịch 
đến với thành phố Phan Thiết và cũng là 

mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng 
xấu đến “làm ăn”. Xuất phát từ đặc điểm 
đó thì công tác giữ gìn an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh 
tế luôn được Đồn Biên phòng Mũi Né và 
chính quyền địa phương đặc biệt coi 
trọng. 

Đại úy Nguyễn Văn Xuân, Phó Đồn 
trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Mũi 
Né cho biết: “Để đảm bảo công tác an 
ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là vào 
các thời điểm du khách trong và ngoài 
nước đến đây tham quan du lịch với số 
lượng lớn, ngay từ đầu năm 2017, chỉ 
huy đồn đã chỉ đạo các tổ công tác địa 
bàn tăng cường công tác kiểm tra, nắm 
bắt diễn biến tình hình, đồng thời phối 
hợp chặt chẽ với lực lượng Công an 
trao đổi tình hình liên quan đến các loại 
tội phạm, để chủ động triển khai các kế 
hoạch nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn 
kịp thời. Vào những thời gian cao điểm 
như dịp nghỉ hè, chỉ huy đồn đã thành 
lập các đội tuần tra, kiểm soát túc trực 
thường xuyên tại các địa bàn để chủ 
động ứng phó với mọi tình huống có thể 
xảy ra”. 

Được biết, thời gian trước năm 
2011, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn 
khu du lịch Mũi Né tương đối phức tạp, 
nổi lên là tình trạng trộm cắp, tệ nạn ma 
túy, gây rối an ninh trật tự... Tuy nhiên, 
những năm gần đây, tình trạng đó đã 

M 
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được kiềm chế. Lực lượng Biên phòng 
thường xuyên tăng cường công tác tuần 
tra, kiểm soát địa bàn và phối hợp chặt 
chẽ với lực lượng Công an kịp thời phát 
hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp 
luật. Đơn vị đã chủ động công tác nắm 
tình hình, rà soát các tụ điểm bọn tội 
phạm thường hoạt động, lập danh sách 
theo dõi các băng, nhóm, đối tượng có 
tiền án, tiền sự, trộm cắp, cướp giật, 
mua bán và sử dụng ma túy trên địa 
bàn. 

 

Đồn Biên phòng Mũi Né bắt giữ đối tượng 
mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. 
Ảnh: Hồ Phúc 

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa 
bàn, nhất là sự an toàn cho du khách 
đến với Mũi Né, cán bộ, chiến sĩ Biên 
phòng thường xuyên phối hợp với lực 
lượng Công an, chính quyền địa 
phương và Ban Quản lý khu du lịch Hàm 
Tiến - Mũi Né bố trí lực lượng trực ở 
những khu vực tập trung nhiều du khách 
đến tham quan, du lịch như: Đồi Cát 
bay, khu vực bờ kè, Long Sơn - Suối 
Nước thuộc phường Mũi Né. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, Đồn 
Biên phòng Mũi Né đã phối hợp với 
chính quyền địa phương lập danh sách 
theo dõi chặt chẽ 129 đối tượng nghiện 
ma túy trên địa bàn, phối hợp với Đội 
Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội 
phạm, BĐBP Bình Thuận bắt giữ và 
khởi tố 2 vụ với 2 đối tượng, độc lập bắt 
giữ và khởi tố 3 vụ với 3 đối tượng liên 

quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ 
trái phép chất ma túy... Đồn Biên phòng 
Mũi Né cũng đã ra quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính 11 vụ với 11 đối tượng 
liên quan đến lĩnh vực hoạt động thủy 
sản và lĩnh vực thương mại, sản xuất, 
buôn bán hàng giả, hàng cấm với số tiền 
gần 25 triệu đồng. 

Bên cạnh công tác đấu tranh với 
các loại tội phạm, tuần tra, kiểm soát 
chặt chẽ địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn 
Biên phòng Mũi Né trực tiếp giải quyết 
các vấn đề bức xúc của nhân dân liên 
quan đến vấn đề trật tự xã hội, cũng như 
lắng nghe ý kiến, góp ý của bà con. 
Đồng thời, lực lượng Biên phòng đặc 
biệt chú trọng việc đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật cho mọi tầng lớp nhân dân. 

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Mũi 
Né luôn chú trọng và phát huy hiệu quả 
hoạt động của 37 Tổ tàu thuyền an toàn, 
11 Tổ an ninh trật tự tự quản, tuyên 
truyền, vận động nhân dân tích cực 
tham gia tố giác tội phạm, đề cao tinh 
thần cảnh giác không để tội phạm lợi 
dụng thực hiện hành vi phạm tội. Đồng 
thời, quản lý chặt chẽ con, em, người 
thân trong gia đình không để sa vào tệ 
nạn xã hội và vi phạm pháp luật. 

“Hiện nay, tình hình vi phạm trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn đã giảm 
khoảng 80% so với năm 2016, vì vậy du 
khách đến đây ngày một đông và rất yên 
tâm. Để có được những thành công đó, 
ngoài sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ 
trong đơn vị và lực lượng chức năng, 
còn phải kể đến những đóng góp không 
nhỏ của nhân dân, bởi bà con ở địa bàn 
nếu có gì bất thường đều báo cho đồn 
Biên phòng để chúng tôi chủ động nắm 
bắt và xử lý kịp thời” - Đại úy Nguyễn 
Văn Xuân chia sẻ thêm. 

Hồ Phúc // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2017 

(ngày 27 tháng 12) 
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BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM 
ĐIỆN LỰC VĨNH TÂN 

hững ngày vừa qua, tại khu vực 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân – xã 
Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong (Bình 

Thuận) có gió thổi mạnh, lốc xoáy gây nên 
hiện tượng phát tán xỉ than, bụi mù mịt ra 
môi trường xung quanh khu vực Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân thuộc xã Vĩnh Hảo 
huyện Tuy Phong gây ảnh hưởng đến môi 
trường các khu dân cư… 

 

Ngày 21/12/2017, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã ban hành Văn bản số 
5169/UBND-KT, chỉ đạo cụ thể các ngành 
triển khai công tác khắc phục sự cố, kịp 

thời xử lý các tình huống xảy ra, không để 
việc phát tán tro bụi, xỉ than gây ô nhiễm 
môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe, đời 
sống, sinh hoạt của người dân và gây mất 
an ninh trật tự tại địa phương. 

Trước đó ngày 18/12/2017, để khắc 
phục tình trạng trên,UBND tỉnh Bình 
Thuận đã tổ chức cuộc họp triển khai 
công tác bảo vệ môi trường tại khu vực 
Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, tham dự 
có đại diện lãnh đạo các Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Công an tỉnh, UBND huyện 
Tuy Phong, Tổng Công ty Phát điện 3, 
Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân, 
Cty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, Cty Nhiệt 
điện Vĩnh Tân và đại diện các chủ đầu tư 
ngành năng lượng. 

Ngọc Phúc // 
http://baophapluat.vn.- 2017  

(ngày 23 tháng 12) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN THI CÔNG KÈ NGĂN SÓNG BIỂN UY 
HIẾP LÀNG CHÀI TIẾN ĐỨC 

gười dân ở khu vực biển xâm thực 
tại làng chài Tiến Đức (Bình 
Thuận) đang khấp khởi vui mừng 

vì một bờ kè tạm đang được xây dựng. 

 

Kè có tác dụng ngăn sóng đánh thẳng vào khu 
dân cư khi triều cường dâng cao 

Người dân sống trong khu vực biển 
xâm thực tại làng chài Tiến Đức, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang 
khấp khởi vui mừng vì một bờ kè tạm 
đang được xây dựng để hạn chế sóng 
biển tấn công vào khu dân cư. Bà con an 
tâm đón Tết. 

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông 
Bắc và cơn bão số 15, từ ngày 18 đến 
ngày 22/12 vừa qua, sóng biển dâng cao 
đánh sập 14 căn nhà và uy hiếp trực tiếp 
50 căn khác tại làng chài thôn Tiến Đức, 
xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. 
Người dân ngày đêm nơm nớp lo sợ vì từ 
đây đến Tết Nguyên đán, tình trạng biển 

N 

N 
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xâm thực sẽ tiếp tục uy hiếp tính mạng và 
tài sản người dân làng chài. 

  Trước tình hình này, sau khi có chủ 
trương của UBND tỉnh Bình Thuận, Công 
ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng 
Trường Phúc Hải – nhà đầu tư Dự án lấn 
biển sắp xếp lại khu dân cư và chỉnh trang 
đô thị phường Đức Long đã tự bỏ kinh phí 
khoảng 4 tỷ đồng xây dựng công trình kè 
mềm túi vải địa kỹ thuật công nghệ Hà 
Lan để ngăn sóng. Kè dài 500 mét, bao 
trọn khu dân cư bị sạt lở ở thôn Tiến Đức. 

Kỹ sư Trương Ngọc Chính, Phó 
phòng Quản lý dự án Công ty Trường 
Phúc Hải cho biết: Tấm vải địa này sẽ làm 
ra một cái đê chắn sóng. Khi chắn sóng, 
thì sóng sẽ không còn lực nữa, và không 
rút cát ở trong khu vực bờ, bảo vệ cho bà 
con ven biển chống xâm thực, khỏi bị sạt 
lở. 

 

Công trình kè tạm dài 500m bằng công nghệ 
vải địa kỹ thuật đang được thi công để bảo vệ 
làng chài Tiến Đức, TP Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

Công trình dự kiến hoàn thành trong 
vòng 20 ngày, giải quyết bức thiết việc 
phòng tránh sạt lở bờ biển tại đây./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 28 tháng 12) 

__________________________________ 

HƠN 300 CÁN BỘ, CHIẾN SĨ GIÚP DÂN KHẮC PHỤC 
BIỂN XÂM THỰC 

áng 23-12, Ban Chỉ huy Phòng 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, từ 

ngày 18-12 đến 23-12, do ảnh hưởng của 
cơn bão số 15, vùng biển tỉnh Bình Thuận 
liên tục có gió mùa Đông Bắc hoạt động 
mạnh, cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, kết hợp 
triều cường đã đánh sập hoàn toàn 11 
căn nhà tại thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, 
TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và 4 ngôi 
nhà tại huyện đảo Phú Quý. 

Sóng lớn đánh mạnh làm vỡ 70 lồng 
bè nuôi cá của nhân dân tại huyện đảo 
Phú Quý, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. 
Sóng biển liên tục đập mạnh làm 1.000m 
bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều khu 
bị sóng biển khoét sâu và 70 căn nhà 
khác phải di dời khẩn cấp. Chủ động giúp 
dân, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận và Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động 
gần 300 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các 
lực lượng của địa phương giúp dân di dời 
tài sản, sơ tán người dân về nơi tạm trú 

an toàn. Cán bộ, chiến sĩ cùng với người 
dân đóng cọc, đắp bao cát kè tạm hơn 
1.000m bờ biển. 

Trung tá Phạm Văn Linh, Chính trị 
viên phó Ban CHQS huyện đảo Phú Quý 
cho biết, ngay khi sự cố xảy ra, tôi đã 
cùng 70 cán bộ, chiến sĩ và các phương 
tiện đến giúp dân kịp thời. 

Bà Võ Thị Thanh, ngụ thôn Tiến 
Đức, cho biết, cũng nhờ giúp đỡ kịp thời 
của bộ đội nên gia đình tôi kịp di dời tài 
sản trước khi bị sóng cuốn trôi. Theo 
người dân nơi đây, mỗi năm vào mùa gió 
Bắc (từ tháng 12 đến tháng 3 hằng năm), 
gió mạnh kết hợp sóng lớn, triều cường 
mạnh làm cuốn trôi nhiều nhà cửa và 
hàng trăm mét đất ra biển. Thời điểm 
sóng lớn và mạnh thường xảy ra từ 6 giờ 
chiều đến 2 giờ sáng hôm sau. 

Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận, cho biết: Bộ 
CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với Bộ 

S 
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Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu cho Thường 
trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh 
kết hợp với các lực lượng, địa phương 
thực hiện tốt phương án “4 tại chỗ”, huy 
động các lực lượng giúp các hộ dân nên 
không gây thương vong về người, thiệt 
hại tài sản đến mức thấp nhất. 

 

 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, 
BĐBP tỉnh giúp dân thôn Tiến Đức, xã Tiến 
Thành, TP Phan Thiết gia cố bờ biển bị sạt lở. 

Đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, trước 
diễn biến của cơn bão Tembin đang 
hướng vào biển Đông, có khả năng ảnh 
hưởng đến Bình Thuận, UBND tỉnh đã chỉ 
đạo các địa phương, lực lượng chức năng 
theo dõi sát diễn biến cơn bão, nhất là về 
triều cường, gió, sóng lớn để thông tin kịp 
thời đến nhân dân, nhất là các ngư dân 
đang hoạt động trên biển có biện pháp 
ứng phó, tránh trú bão thích hợp. UBND 
tỉnh cũng chỉ đạo các lực lượng chức 
năng thường trực tại các khu vực nguy cơ 
sạt lở, xung yếu để có biện pháp ứng phó 
kịp thời, phát huy tốt lực lượng “4 tại chỗ”. 
Chính quyền các địa phương cũng vận 
động người dân trong vùng có nguy cơ 
sạt lở cao di dời đến nơi ở an toàn và 
không ở lại trong nhà vào ban đêm để 
tránh thiệt hại về người. Đối với các hộ 
dân có nhà bị đổ sập hoàn toàn, trước 
mắt tỉnh chỉ đạo các địa phương vận động 
bà con tạm trú tại nhà người thân. UBND 
tỉnh sẽ tiến hành rà soát, khẩn trương bố 
trí tái định cư để bà con ổn định cuộc 
sống cho người dân trong thời gian tới. 

Bài và ảnh: DUY HIỂN – HỒNG HIẾU // 
http://www.qdnd.vn.- 2017  

ngày 23 tháng 12) 

__________________________________ 

GIÓ GIẬT MẠNH, SÓNG BIỂN DÂNG CAO TẠI 
PHÚ QUÝ 

iện đã có một số bè cá của ngư 
dân ở Tam Thanh bị đứt dây trôi đi, 
chưa xác định thiệt hại. 

Đến 9 giờ sáng nay, 20-12, trên 
huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) đang có 
gió rất lớn kèm sóng biển dâng cao 5,5-6 
m do ảnh hưởng của cơn bão số 15.  

Theo những người dân ở huyện đảo 
Phú Quý, gió bắt đầu thổi mạnh từ rạng 
sáng nay và càng ngày càng giật mạnh 
hơn. Hầu hết tàu thuyền đã về tìm nơi trú 

ẩn, một số tàu thuyền khác đã vào Cảng 
Phan Thiết tránh bão. 

Huyện đảo Phú Quý có diện tích 
17,4 km2, dân số hơn 25.000 người, cách 
Phan Thiết khoảng 120 km. Theo tổng 
hợp của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, 
hiện toàn tỉnh có 7.196 tàu thuyền/38.307 
lao động. Hiện đã có 5.752 tàu thuyền 
đang neo đậu tại các bến trong tỉnh.  

Riêng tàu đánh bắt ven bờ có 1.308 
chiếc (<90CV)/6.246 lao động; 136 chiếc 
xa bờ/930 lao động đã vào neo đậu an 

H 

http://plo.vn/tags/IHPDs25nIGJp4buDbiBkw6JuZyBjYW8=/song-bien-dang-cao.html
http://plo.vn/tags/IGLDo28gc-G7kSAxNQ==/bao-so-15.html
http://plo.vn/tags/IMSR4bqjbyBQaMO6IFF1w70=/dao-phu-quy.html
http://plo.vn/tags/IMSR4bqjbyBQaMO6IFF1w70=/dao-phu-quy.html
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toàn tại khu vực quần đảo Trường Sa, khu 
vực biển Phú Quý đến Côn Sơn và khu 
vực biển Phú Quốc. 

 

Tàu thuyền neo đậu trú tránh bão 15 tại Phan 
Thiết 

Ngoài ra, hiện có 160 tàu thuyền 
/1.268 lao động của các tỉnh khác đang 
neo đậu trong tỉnh, gồm Bình Định, Bà 
Rịa- Vũng Tàu, Cà Mau, Kiên Giang, Ninh 
Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh. 

Ngoài ra, hiện có 160 tàu 
thuyền/1.268 lao động của các tỉnh khác 
đang neo đậu trong tỉnh, gồm Bình Định, 
Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau, Kiên Giang, 
Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi, Hà 
Tĩnh. 

Theo thông tin của Ban chỉ huy 
PCTT&TKCN tỉnh, hiện các tàu đánh bắt 
gần bờ cách khoảng 30 hải lý trở lại. 
Riêng tàu thuyền đánh bắt xa bờ, 100% 
số tàu thuyền đang giữ thông tin liên lạc 
với các đồn biên phòng trong tỉnh và gia 
đình trong đất liền. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
cũng đã có công điện khẩn về việc chỉ đạo 
các ngành, địa phương chủ động đối phó 
cơn bão số 15 đang hoạt động trên biển 
Đông. Chủ tịch UBND tỉnh giao trách 
nhiệm cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh, Sở NN&PTNT và chủ tịch UBND các 
huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý, 
Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thị xã La Gi 
và TP Phan Thiết có trách nhiệm quản lý, 
kiểm đếm, hướng dẫn và giữ liên lạc với 
các chủ phương tiện, tàu thuyền để xử lý 
kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 

Một số hình ảnh sáng nay: 

 

 

Sóng biển đang dâng cao tại Phú Quý 

 

 

Nhiều bè cá bị đánh dạt vào bờ 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 20 tháng 12) 
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BÃO SỐ 15 GÂY THIỆT HẠI TẠI BÌNH THUẬN 

rong hai ngày 19 và 20-12, ảnh 
hưởng của bão số 15 vào Biển 
Đông kết hợp gió mùa đông bắc thổi 

mạnh đã gây thiệt hại về tài sản và nhà ở 
của nhân dân huyện Phú Quý và TP Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 

Hơn 1.000 m bờ biển xã Tiến Thành, TP Phan 
Thiết bị sạt lở. 

Trên vùng biển Phú Quý xuất hiện 
gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển 
cao 3-4 m. Có 70 cơ sở và hộ gia đình với 
1.073 lồng, bè nuôi hải sản tại khu vực 
Lạch Dù, thôn Triều Dương, xã Tam 
Thanh, huyện Phú Quý bị ảnh hưởng. 
Mặc dù, các chủ cơ sở đã chủ động di 
chuyển lồng, bè và hải sản nuôi vào khu 
vực an toàn để phòng tránh bão, nhưng 
gió lớn, sóng cao vẫn đánh vỡ lồng nuôi, 
làm thiệt hại một lượng lớn cá nuôi của bà 
con. 

Theo thống kê ban đầu, cá nuôi của 
16 hộ đã thoát ra ngoài, lồng, bè bị hư hại; 
ba hộ có lồng, bè trôi dạt vào bờ, hỏng 
hoàn toàn. Ước thiệt hại khoảng 2,1 tỷ 
đồng. Ngoài ra, sóng to và triều cường 
còn làm sạt lở 12 m bờ kè ở xã Long Hải 
và 30 m bờ biển ở xã Ngũ Phụng bị xâm 
thực. 

UBND huyện Phú Quý chỉ đạo các 
cơ quan chức năng phối hợp chính quyền 
địa phương của ba xã trên đảo cùng lực 

lượng công an, bộ đội biên phòng tới hiện 
trường nắm bắt tình hình, giúp bà con kéo 
phương tiện, thiết bị vào bờ, thống kê thiệt 
hại, đề xuất các phương án hỗ trợ kịp thời 
cho người nuôi, giúp bà con từng bước ổn 
định cuộc sống. 

 

Người dân Phú Quý kéo nhà lồng nuôi cá lên 
bờ. 

Cũng do ảnh hưởng của gió mùa 
đông bắc, gió mạnh kết hợp triều cường 
dâng cao, biển xâm thực gây thiệt hại về 
tài sản của người dân thôn Tiến Đức, xã 
Tiến Thành, TP Phan Thiết. Theo thống 
kê, 11 căn nhà bị sập hoàn toàn; hơn 
1.000 m bờ biển bị sạt lở. Ngoài ra, còn 
có 49 căn nhà tại khu vực này có nguy cơ 
bị đổ sập bất kỳ lúc nào. Hai đoạn bờ kè 
dài gần 40 m tại khu vực biển Thương 
Chánh, phường Hưng Long, TP Phan 
Thiết bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều đoạn 
khác bị nứt, bong tróc và có nguy cơ sạt 
lở khi có sóng lớn. 

UBND TP Phan Thiết chỉ đạo chính 
quyền xã Tiến Thành và các cơ quan 
chức năng nhanh chóng triển khai các 
biện pháp hỗ trợ ban đầu cho các hộ dân 
bị ảnh hưởng. Đồng thời, tích cực hỗ trợ 
các hộ dân gia cố căn nhà có nguy cơ bị 
đổ để bảo đảm an toàn tính mạng. 

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

(ngày 20 tháng 12) 

T 
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BÌNH THUẬN SẴN SÀNG ỨNG PHÓ BÃO TEMBIN 

ão Tembin là cơn bão rất khác 
thường xảy ra vào cuối năm, tốc độ 
di chuyển phạm vi ảnh hưởng rộng. 

 

Hướng đi của bão số Tembin  

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã có Công điện số 08/CĐ-
UBND yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc 
24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của 
cơn bão Tembin (khi vào biển Đông sẽ là 
bão số 16), thông báo cho các chủ 
phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động 
trên biển biết vị trí và diễn biến của cơn 
bão, hướng dẫn tìm nơi trú ẩn an toàn 
không đi vào vùng ảnh hưởng nguy hiểm 
của bão. Thông báo kịp thời cho nhân dân 
để điều chỉnh kế hoạch sản xuất và có các 
biện pháp phòng chống phù hợp, đảm bảo 
an toàn về người và tài sản cho nhân dân, 
hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền vào vùng 
an toàn, chằn chống nhà cửa chắc chắn… 

Theo dự báo của Trung tâm Khí 
tượng thủy văn Trung ương, hồi 19h ngày 
22/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,0 độ 
Vĩ Bắc, 122,5 độ Kinh Đông, trên khu vực 
Tây Nam Philipppin. Sức gió mạnh nhất ở 
vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90 
km/giờ), giật cấp 12. Dự báo trong 24h 
đến 48h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu 
theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh 
(20 - 25 km/giờ) và tiếp tục mạnh thêm. 
Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 
đến 48h tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, cấp 
độ rủi ro thiên tai cấp 3.  

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển 
nhanh và có diễn biến phức tạp, có khả 
năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền trong thời 
điểm triều cường. Cấp độ rủi ro thiên tai 
cấp 1, trong cơn dông đề phòng sét, lốc 
xoáy và gió giật mạnh. Theo thống kê của 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình 
Thuận, chiều 22/12 số lượng tàu thuyền 
của tỉnh đang hoạt động trên biển là 683 
chiếc/3.432 lao động; toàn tỉnh có 60 
bè/1.325 lồng nuôi trồng thủy sản trên 
vùng biển của huyện Tuy Phong, Phú Quý 
và thành phố Phan Thiết.  

Trước đó, từ ngày 17- 21/12, do ảnh 
hưởng của gió mùa Đông Bắc thổi mạnh, 
kết hợp triều cường, sóng lớn đã gây sạt 
lở hơn 1.000m bờ biển và làm sập hoàn 
toàn 11 nhà dân ở khu vực thôn Tiến Đức, 
xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. 
Sóng lớn cùng với triều cường cũng làm 
sạt lở, hư hỏng hơn 15 căn nhà tại khu 
phố B, phường Thanh Hải. Hiện vẫn còn 
hàng chục ngôi nhà dọc ven biển đang bị 
đe dọa. Bên cạnh đó, sóng lớn đã đánh 
gãy nhiều đoạn thân kè chắn sóng dọc bờ 
biển Đồi Dương - Thương Chánh, khu 
phố 7, phường Hưng Long. Hiện tuyến kè 
này đã bị hư hỏng khoảng 130m, nhiều 
đoạn thân kè đã bị nứt, bong tróc. 

Sáng 23/12, ông Nguyễn Xuân 
Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo 
Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã 
chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, 
thành phố ven biển từ Quảng Nam đến 
Cà Mau để chỉ đạo công tác ứng phó với 
bão Tembin. 

Sau khi nghe một số tỉnh, thành phố 
từ Quảng Nam đến Cà Mau báo cáo Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển 
Nông thôn nhận định đây là cơn bão rất 
khác thường vì nó xảy ra vào cuối năm, 
tốc độ di chuyển càng vào biển Đông 
càng mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, 
diễn biến rất phức tạp. Do đó, đề 
nghị Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung 
ương thường xuyên cập nhật tình hình về 
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cơn bão  tuyên truyền cho người dân biết 
chủ động ứng phó kịp thời. Thành viên 
Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn có kế hoạch cụ thể để phối 
hợp với các địa phương hỗ trợ đưa tàu 

thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn và có 
phương án bảo vệ các công trình thủy lợi. 

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

(ngày 23 tháng 12) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN CẤM TÀU THUYỀN RA BIỂN TỪ 16 
GIỜ CHIỀU NAY 

hiều ngày 23-12, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã có cuộc họp khẩn với các 
địa phương trong tỉnh về việc triển 

khai các giải pháp khẩn trương ứng phó 
cơn bão Tembin trên biển Đông. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc 
Hai chủ trì cuộc họp khẩn lên phương án 
phòng, chống bão số 16. 

Tại cuộc họp, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã phát lệnh cấm tàu ra biển trên toàn địa 
bàn từ 16 giờ ngày 23-12. Theo Ban Chỉ 
huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn tỉnh Bình Thuận, để ứng phó bão 
Tembin, đơn vị đã thông báo cho các 
phương tiện hoạt động trên biển biết tin về 
hướng di chuyển của bão để chủ động 
phòng tránh. 

Tính đến trưa 23-12, tổng số tàu 
thuyền của ngư dân trong tỉnh đang hoạt 
động trên biển còn 252 chiếc/1.875 lao 
động. Các tàu thuyền này hiện đã được 
thông báo kêu gọi vào bờ, tìm nơi trú an 
toàn và giữ liên lạc với các đồn biên 
phòng, các Đài thông tin Duyên hải khu 
vực, thực hiện theo hướng dẫn của cơ 
quan chức năng theo quy định. 

Hiện nay, tất cả các hồ chứa trên địa 
bàn đều đạt xấp xỉ mực nước dâng bình 
thường. Hiện có ba hồ chứa đang tiến 
hành xả lũ điều tiết qua tràn để hạ thấp 
mực nước, đảm bảo an toàn cho công 
trình là hồ Phan Dũng, Đá Bạc, Núi Đất. 

Công ty TNHH MTV Khai thác công 
trình thủy lợi đã phân công trực 24/24 giờ, 
tại tất cả các hồ chứa, đầu mối công trình 
thủy lợi; phân công lực lượng ứng trực tại 
các điểm xung yếu. 

Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty 
TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 
tỉnh, các địa phương thành lập đoàn đi 
kiểm tra an toàn các hồ chứa trên địa bàn 
tỉnh, theo dõi, chỉ đạo vận hành hồ theo 
đúng quy trình. 

Nhằm giảm thấp nhất thiệt hại có thể 
xảy ra do bão Tembin, UBND tỉnh chỉ đạo 
các địa phương thực hiện nghiêm lệnh 
cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi, 
bằng mọi phương tiện kêu gọi vào bờ 
ngay, thông báo, hướng dẫn tàu thuyền 
vào nơi trú tránh và tổ chức sắp xếp, neo 
đậu chắc chắn, kéo tàu nhỏ lên bờ, đảm 
bảo an toàn cho người và phương tiện, để 
hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ gây gió 
mạnh, sóng lớn, kết hợp mưa to gây lũ và 
xả lũ các hồ. Chỉ đạo neo buộc lồng bè 
thủy sản chắc chắn hoặc chuyển lên bờ 
nuôi giữ tạm. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố 
chỉ đạo tiếp tục chằng, chống nhà cửa, 
kho tàng, công sở, trường học, bệnh viện, 
chặt tỉa cây xanh, các biển quảng cáo, 
pano,… đảm bảo an toàn trước khi bão đổ 
bộ. Đồng thời rà soát phương án, kế 
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hoạch sơ tán dân ra khỏi các vùng nguy 
hiểm ven biển, cửa sông nguy cơ bị sóng 
biển, gió mạnh, triều cường gây nguy 
hiểm; các vùng trũng, ngập lụt, sạt lở. 
Kiểm tra, hướng dẫn giao thông an toàn 
tại các khu vực ngập lụt, sạt lở. Hướng 
dẫn người dân triển khai các biện pháp 
giảm thiệt hại đối với sản xuất nông 
nghiệp. 

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Xuân 
Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - 
Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về 
Phòng, chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp 
trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven 
biển từ Quảng Nam đến Cà Mau để chỉ 
đạo công tác ứng phó với bão số 16 (cơn 
bão Tempin). 

Ông Cường nhận định: Đây là cơn 
bão rất khác thường vì nó xảy ra vào cuối 
năm, tốc độ di chuyển càng vào biển 
Đông càng mạnh, phạm vi ảnh hưởng 
rộng, diễn biến rất phức tạp. Do đó, đề 
nghị Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung 
ương thường xuyên cập nhật tình hình về 
cơn bão, chủ động phối hợp với các cơ 
quan truyền thông các tỉnh, thành phố trên 
để tuyên truyền cho người dân biết chủ 
động ứng phó kịp thời. 

Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có kế 
hoạch cụ thể để phối hợp với các địa 

phương hỗ trợ đưa tàu thuyền vào nơi 
tránh trú bão an toàn và có phương án 
bảo vệ các công trình thủy lợi… Ban Chỉ 
huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn rà soát lại các phương án, kịch 
bản có thể xảy ra trước, trong và sau bão 
nhằm giảm thiệt hại thấp nhất về người và 
tài sản của người dân và Nhà nước… 

Cùng trong diễn biến này, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc 
Hai yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống 
thiên tai của tỉnh tổng hợp báo cáo UBND 
tỉnh tình hình về số lượng tàu thuyền hiện 
nay đang hoạt động trên biển; Sở VH-
TT&DL phải thông báo cho khách du lịch 
biết diễn biến cơn bão và có phương án 
sơ tán du khách; điện lực tỉnh đảm bảo 
cung cấp điện 24/24 giờ; Sở GTVT rà soát 
tàu thuyền vận tải đang di chuyển trên 
vùng biển của tỉnh. 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh xây dựng phương án chỉ đạo các 
huyện, thị xã, thành phố ứng phó khi xảy 
ra bão; đồng thời hỗ trợ người dân đưa 
tàu thuyền vào vùng an toàn, chằn chống 
nhà cửa chắc chắn… Sở TN&MT yêu cầu 
các nhà thầu tại Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân kiểm soát chặt chẽ vấn đề môi 
trường… 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 23 tháng 12) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN CÓ THỂ SƠ TÁN HƠN 35.000 DÂN 
TRÁNH BÃO SỐ 16 

BND tỉnh Bình Thuận nhận định 
nếu bão đổ bộ vào, toàn tỉnh sẽ có 
35 điểm dân cư với hơn 35.000 

người phải sơ tán đến nơi an toàn. 

Trước hướng đi phức tạp và diễn 
biến khó lường của cơn bão số 16, chiều 
23/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 
đã tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến với 
các sở ngành và các địa phương trong 
tỉnh bàn công tác ứng phó. 

Qua rà soát, UBND tỉnh Bình Thuận 
nhận định nếu bão đổ bộ vào, toàn tỉnh sẽ 
có 35 điểm dân cư với hơn 35.000 người 
phải sơ tán đến nơi an toàn. Nhiều nhất là 
ở địa bàn Phan Thiết với 10 điểm, Tuy 
Phong 9 điểm, La Gi 6 điểm, Hàm Tân 3 
điểm và Phú Quý 3 điểm... 

Các khu vực bờ biển bị sạt lở và sập 
nhà do triều cường trong những ngày qua 
cũng đáng báo động. Hiện nay các địa 
phương đã cho gia cố lại kè tạm phòng 
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tránh nguy hiểm khi bão số 16 vào đất 
liền. 

 

Vị trí và dự báo đường đi của bão số 16. Ảnh: 
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung 
ương. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho biết 
địa phương có tất cả 60 nhà bè với 1.325 
lồng nuôi thủy sản trên biển. Chính quyền 
địa phương đã thông báo cho các chủ bè 
biết thông tin của bão số 16 để gia cố, 
chằng buộc an toàn, có thể thu hoạch 
sớm hoặc vớt lên đưa vào bờ nhốt tạm để 

tránh bão. Chính quyền địa phương phải 
cương quyết không cho bất cứ người nào 
ở lại trên các nhà bè nuôi cá, tránh trường 
hợp bão vào gây thiệt hại về tính mạng.  

Từ 16h chiều 23/12, tỉnh Bình Thuận 
cũng đã ra lệnh cấm biển. Toàn tỉnh hiện 
có gần 7.000 tàu thuyền đã vào neo đậu 
tại các bến, lại còn 252 chiếc với hơn 
1.870 lao động đang hoạt động trên biển. 

Ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho 
biết: “Chúng tôi tập trung chỉ đạo các địa 
phương, các lực lượng của Bộ đội Biên 
phòng tỉnh phải kêu gọi các tàu thuyền về 
trong bờ neo đậu chắc chắn, và tuyệt đối 
đến 12h ngày 24/12 không để bất cứ 
người nào còn ở trên tàu thuyền”./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 23 tháng 12) 

__________________________________ 

NÂNG CẤP SÂN BAY ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ:  

CHIẾN LƯỢC THU HÚT ĐẦU TƯ BỀN VỮNG CỦA 
BÌNH THUẬN 

ạ tầng giao thông kết nối chưa 
hoàn chỉnh đang là “nút thắt” làm 
mất đi lợi thế cạnh tranh của tỉnh 

Bình Thuận so với các trung tâm du lịch 
khác. Nhất là khi sân bay quốc tế Cam 
Ranh và Phú Quốc đi vào hoạt động thì 
Bình Thuận đã mất đi một lượng lớn du 
khách quốc tế và cả nội địa. 

Do đó, việc nỗ lực nâng cấp sân 
bay lên chuẩn Quốc tế của Bình Thuận 
trong thời gian qua được xem là chiến 
lược phát triển bền vững. 

Chiến lược tuyệt vời 

Mặc dù chịu “thiệt” so với các thành 
phố du lịch có sẵn sân bay nhưng Phan 
Thiết - Mũi Né đang khẳng định đẳng 
cấp khi trở thành địa danh duy nhất 

được mệnh danh là “Thủ đô Resort Việt 
Nam”. Đặc biệt, Phan Thiết là điểm 
dừng chân yêu thích của khách du lịch 
phương Tây như Nga, Đức, Pháp nhờ 
thế mạnh du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với 
thể thao biển như lướt ván buồm, đua 
thuyền, dù lượn, mô tô nước... 

Hiện nay, toàn tỉnh Bình Thuận có 
hơn 400 dự án du lịch, dịch vụ du lịch 
được chấp thuận đầu tư. Mặc dù tích 
cực phát triển cơ sở phục vụ du lịch, 
song với lượng du khách liên tục tăng 
trưởng, mỗi năm Tỉnh này vẫn thiếu 
10,000 phòng vào những đợt cao điểm. 
Theo báo cáo của Cục Thống kê Bình 
Thuận, 9 tháng đầu năm 2017, lượng du 
khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại 
các điểm du lịch của Bình Thuận có gần 

H 
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3,6 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt gần 
8.000 tỷ đồng. Ngành du lịch Bình 
Thuận phấn đấu thu hút 7 triệu lượt 
khách/năm. 

 

Nâng cấp sân bay đạt tiêu chuẩn Quốc tế 
đang là hướng phát triển bền vững của Tỉnh 
Bình Thuận 

Để tạo sức bật trong phát triển kinh 
tế - xã hội tại Bình Thuận, khai thác tối 
đa tiềm năng du lịch thì nhu cầu có 1 
sân bay dân dụng trên địa bàn tỉnh là hết 
sức cần thiết. Việc khởi công sân bay 
Phan Thiết sẽ góp phần phát triển du 
lịch thương mại tại địa phương, tăng 
hiệu quả đầu tư, kết nối trung tâm kinh 
tế lớn nhất cả nước là TP.HCM, Hà Nội, 
Đà Nẵng. 

Theo phê duyệt, sân bay Phan 
Thiết sẽ được nâng cấp từ 4C lên 4E, 
đạt tiêu chuẩn hàng không Quốc tế. 
Năng lực khai thác vận hành đến năm 
2030 là 1,000,000 lượt/ năm. Sau khi 
sân bay đi vào hoạt động, du khách từ 
các Tỉnh thành trong cả nước chỉ mất 
khoảng 30 phút đến 1,5 giờ di chuyển là 
đã có thể đến với “Thủ đô Resort Việt 
Nam” thay vì mất nhiều giờ đồng hồ như 
trước 

Cơ hội vàng của thị trường bất 
động sản nghỉ dưỡng 

Theo các chuyên gia kinh tế, sân 
bay Phan Thiết hình thành sẽ tạo sức 

bật mới cho kinh tế tỉnh Bình Thuận. Bởi 
lẽ, khi thời gian di chuyển được rút ngắn 
tối đa, Bình Thuận sẽ thu hút thêm 
lượng lớn du khách đến từ các Tỉnh 
phía Bắc và du khách quốc tế. Việc gia 
tăng khách du lịch tạo đà cho các lĩnh 
vực khác phát triển. Trong đó, với vai trò 
phát triển dịch vụ du lịch, thị trường Bất 
động sản nghỉ dưỡng là lĩnh vực được 
hưởng lợi đầu tiên. 

Do vậy, ngay từ khi dự án sân bay 
khởi động, Phan Thiết - Mũi Né nhanh 
chóng trở thành khu vực vô cùng sôi 
động của thị trường BĐS nghỉ dưỡng. 
Theo thống kê, trong năm 2016 có hơn 
10 dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven 
biển tại Tỉnh Bình Thuận được khởi 
động xây dựng. Đến năm 2017, BĐS 
nghỉ dưỡng Phan Thiết bổ sung thêm 
hạng mục condotel với các dự án như 
Aloha, Ocean Vista, SeaLink… Dự kiến 
nguồn cung này sẽ tiếp tục gia tăng 
cùng với hiệu ứng lan tỏa từ tiến trình thi 
công sân bay Phan Thiết tạo nên thị 
trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt. 

Các chuyên gia BĐS cho rằng, 
trong thị trường đầy cạnh tranh, các sản 
phẩm đi theo hướng phát triển khác biệt 
hứa hẹn sẽ bùng nổ. Điển hình là dự án 
Nhà phố biển nghỉ dưỡng Queen Pearl 
Mũi Né. Trong khi các dự án BĐS nghỉ 
dưỡng chào bán với giá khá cao 
thì Queen Pearl Mũi Né hướng vào phân 
khúc khách hàng tầm trung khi chào bán 
với giá chỉ từ 868 triệu/sản phẩm, thanh 
toán linh hoạt trong 15 tháng. Được biết 
dự án này nằm ngay cửa ngõ “Thủ đô 
Resort Việt Nam”, cạnh sân bay Phan 
Thiết. Theo thông tin từ Công ty DKRA 
Việt Nam, đơn vị tiếp thị và phân phối 
độc quyền dự án, trong tháng 12 
này, Queen Pearl Mũi Né sẽ giới thiệu ra 
thị trường khu nhà phố biển Ocean View 
có vị trí đẹp nhất dự án. 

Cẩm Giang // http://dantri.com.vn.- 
2017 (ngày 6 tháng 12) 

http://queenpearlmuine.vn/
http://queenpearlmuine.vn/
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MÔ HÌNH NUÔI THỎ, GÀ KẾT HỢP TRỒNG TRỌT, 
THU 30 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG 

goài mô hình nuôi thỏ ta với quy 
mô trên 100 con, gia đình bà Lộc 
còn thực hiện thêm mô hình nuôi 

gà thả vườn với quy mô trên 350 con. Với 
kinh nghiệm nuôi gà hơn 15 năm, Bà Lộc 
luôn cho ấp trứng theo cách thông thường 
nhưng tỷ lệ nở gà con khá cao... 

 

Thành ngữ Việt Nam có câu “Thuận 
vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn”. 
Câu nói đó thật đúng với trường hợp của 
gia đình bà Nguyễn Thị Lộc và ông 
Nguyễn Quốc Kim ngụ tại Kp7, phường 
Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Ở 
độ tuổi ngoại ngũ tuần, hai vợ chồng vẫn 
ngày đêm cần mẫn phát triển mô hình 
chăn nuôi kết hợp trồng trọt. Từ mô hình 
kết hợp này, mỗi tháng gia đình ông bà 
thu nhập được hơn 30 triệu đồng. 

Hơn 2 sào lúa đang trổ bông, 1 sào 
rau muống xanh mướt, một mô hình nuôi 
thỏ ta với hơn 100 con và hơn 350 con gà 
ta được nuôi theo cách thả vườn  là điều 
ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đến thăm 
gia đình bà Nguyễn Thị Lộc. Chừng ấy 
công việc, mà chỉ có 2 người làm là điều 
không hề đơn giản, nhưng với sự cần 
mẫn, chịu thương chịu khó, vợ chồng bà 
Lộc đã bố trí thời gian vừa trồng trọt vừa 
chăn nuôi hợp lý để vừa chăm sóc tốt cho 
đàn thỏ và gà cũng như chăm bón tốt cho 
lúa và rau muống, khiến cho ai nhìn vào 
vào cũng trầm trồ, ngưỡng mộ.   

Bà Nguyễn Thị Lộc chia sẻ: “Khởi 
đầu ngày mới của gia đình bà thường bắt 
đầu với công việc đầu tiên là vệ sinh 

chuồng thỏ để đảm bảo vệ sinh môi 
trường, nhờ được chăm sóc tốt nên tỷ lệ 
thỏ lớn khỏe mạnh hầu như lúc nào cũng 
tuyệt đối, trọng lượng mỗi con thỏ ta nuôi 
khoảng từ 3 đến 4 tháng, xuất  bán cho 
thương lái và các mối hàng kinh doanh lúc 
nào cũng trên 2 ký rưỡi. Với giá bán lẻ và 
bán sỉ đều như nhau: Khoảng 65 ngàn 
đồng/kg nên người mua khá ưa chuộng”. 

 

 

Mô hình nuôi thỏ và gà thả vườn của gia đình 
bà Lộc 

 

Bà Lộc trồng thêm lúa và rau muống để chủ 
động nguồn thức ăn cho thỏ và gà 

Chất lượng thịt thỏ của gia đình bà 
Lộc nuôi được nhiều người mua đánh giá 
là thơm ngon, chắc thịt... vì thỏ nhà bà 

N 
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Lộc nuôi được cho ăn chủ yếu là rau 
muống mà gia đình tự trồng, chỉ bổ sung 
một ít thức ăn tinh vào buổi trưa là từ thức 
ăn gia súc để đảm bảo dinh dưỡng cho 
thỏ. Với 20 con thỏ giống, mỗi tháng 
chúng sinh sản phát triển trung bình trên 
50 con thỏ con, đem lại nguồn thu nhập 
ổn định cho gia đình. 

Ngoài mô hình nuôi thỏ ta với quy 
mô trên 100 con, gia đình bà Lộc còn thực 
hiện thêm mô hình nuôi gà thả vườn với 
quy mô trên 350 con. Với kinh nghiệm 
nuôi gà hơn 15 năm, Bà Lộc luôn cho ấp 
trứng theo cách thông thường nhưng tỷ lệ 
nở gà con khá cao, sau khi gà nở và trong 
quá trình chăn nuôi sau bà đều cho chúng 
uống vắc xin phòng bệnh theo từng giai 
đoạn, nên rất hiếm khi xảy ra dịch bệnh, tỷ 
lệ xuất bán mỗi tháng trên 100 con với giá 
khoảng 90.000 đồng/kg. Vào dịp Tết 

Nguyên Đán, gà nhà bà Lộc nuôi không 
đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Ngoài ra để tăng thêm thu nhập cho 
gia đình, bà Lộc còn trồng thêm 2 sào lúa 
và 1 sào rau muống. Một mặt là phát triển 
thêm kinh tế, mặt khác là để chủ động 
nguồn thức ăn cho thỏ và gà, không 
những tiết kiệm chi phí đầu tư thức ăn 
ban đầu, mà còn nâng cao năng suất chất 
lượng sản phẩm chăn nuôi. 

Ông Đỗ Bách Việt – PCT Hội Nông 
Dân phường Tân An cho biết: “Với mô 
hình vừa kết hợp trồng trọt và chăn nuôi, 
gia đình bà Lộc thu nhập khoảng hơn 30 
triệu đồng mỗi tháng”. 

Rạng Đông // 
http://nongnghiep.vn.- 2017  

(ngày 6 tháng 12) 

__________________________________ 

GIÁ THANH LONG BÌNH THUẬN TRÁI VỤ 
GIẢM MẠNH, NÔNG DÂN LỖ NẶNG 

hanh long Bình Thuận trồng trái vụ 
phải có giá khoảng 14.000 - 
15.000 đồng/kg thì người dân mới 

có lời. Thế nhưng, hiện tại giá thanh 
long tại đây chỉ chừng 6.000 - 8.000 
đồng/kg khiến người trồng thua lỗ nặng. 

Ngày 4-12, ông Võ Huy Hoàng, 
Chủ tịch Hiệp hội Thanh long tỉnh Bình 
Thuận cho biết, hiện tại giá thanh long 
chỉ còn khoảng 6.000 - 8.000 đồng/kg, 
loại đẹp nhất đủ tiêu chuẩn xuất khẩu 
cũng chỉ còn 10.000 đồng/kg. 

Chiều cùng ngày, khảo sát tại một 
số vùng trồng thanh long trọng điểm của 
tỉnh Bình Thuận, giá trái thanh long 
được các thương lái thu mua chưa đến 
6.000 đồng/kg. Theo người dân địa 
phương, giá thanh long hiện tại đã giảm 
2-3 lần so với cách đây hơn 2 tháng. 

Hiện tại, thanh long tỉnh Bình 
Thuận đang vào mùa trái vụ nên chi phí 

đầu tư rất lớn. Do vậy, với giá thanh 
long như hiện tại, người dân đang bị 
thua lỗ nặng. 

 

Giá thanh long trái vụ hiện tại chỉ còn 6.000 - 
8.000 đồng/kg 

Ông Nguyễn Văn Tư (ngụ huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), cho 
biết: “Vừa qua, gia đình tôi chi gần 30 
triệu đồng để đầu tư cho 600 trụ thanh 
long ra trái nghịch vụ. Thế nhưng, với 
giá thanh long bán ra chỉ chưa tới 6.000 

T 
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đồng/kg, nhà tôi đã bị lỗ hơn 15 triệu 
đồng”. 

 

Mùa thanh long trái vụ này, gia đình ông 
Nguyễn Văn Tư bị lỗ hơn 15 triệu đồng 

 

Thanh long giảm giá khiến người nông dân 
Bình Thuận vô cùng lo lắng 

Tương tự hoàn cảnh ông Nguyễn 
Văn Tư , gia đình bà Nguyễn Thị Chúc 
(ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 
Thuận) buồn bã cho hay: "Thanh long 
trồng trái vụ phải có giá khoảng 14.000 - 
15.000 đồng/kg thì người dân mới có 
lời. Thế nhưng, hiện tại giá loại trái cây 
này đã giảm khá sâu nên người trồng 
đang lỗ nặng". 

Bình Thuận hiện đang là địa 
phương có diện tích trồng cây thanh 
long lớn nhất cả nước với trên 27.000 
ha, sản lượng hàng năm trên 500 ngàn 
tấn. Hiện tại, phần lớn sản lượng loại 
trái cây này được xuất khẩu sang Trung 
Quốc theo đường tiểu ngạch. 

Theo một số thương lái, nguyên 
nhân giá thanh long giảm mạnh là do 
thời tiết hiện tại của Trung Quốc đang 
rất lạnh, tuyết rơi nhiều nên việc vận 
chuyển, tiêu thụ loại trái cây này đang 
gặp nhiều khó khăn. 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017  

(ngày 4 tháng 12) 

___________________________________ 

CÔNG TY RẠNG ĐÔNG LIÊN TIẾP TRÚNG THẦU 
TẠI BÌNH THUẬN 

ông ty TNHH Xây dựng cơ bản 
(XDCB) Rạng Đông (Nhà thầu 
Rạng Đông) vừa được công bố 

trúng sát giá gói thầu số 5 Xây lắp các 
hạng mục: Đường giao thông (giai 
đoạn 1), hệ thống thoát nước, tường 
chắn cát, nút giao thông (bao gồm chi 
phí hạng mục chung, đảm bảo an toàn 
giao thông và chi phí dự phòng) thuộc 
Dự án Đường vào Sân bay Phan 
Thiết. 

Cụ thể, giá trúng thầu gói thầu 
nêu trên của Nhà thầu Rạng Đông 
thông qua đấu thầu rộng rãi là gần 
46.933 triệu (giá gói thầu 46.994 triệu 
đồng, chênh lệch giảm 61 triệu đồng, 
đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,1%).  

Đây là gói thầu thứ 28 mà Nhà 
thầu Rạng Đông được công khai trúng 
thầu trong vòng 2 năm trở lại đây. Cả 
28 gói thầu này đều ở tỉnh Bình Thuận. 
Công ty TNHH XDCB Rạng Đông có 

C 
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địa chỉ tại J45 Tôn Đức Thắng, 
phường Xuân An, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận; có vốn điều lệ 
120 tỷ đồng. 

Trong số 28 gói thầu mà Nhà thầu 
Rạng Đông đã trúng thầu, có 10 gói 
thầu do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế 
Thăng Long mời thầu, 5 gói thầu do 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
các công trình dân dụng và công 
nghiệp tỉnh Bình Thuận mời thầu, 4 gói 
thầu do Ban Quản lý dự án huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận mời thầu. Hiện 
tại, thống kê của Báo Đấu thầu cho 
thấy, Nhà thầu Rạng Đông đang thi 
công cùng lúc 10 gói thầu với tổng giá 
trị trúng thầu hơn 400 tỷ đồng. 

Chiều ngày 15/12/2017, trao đổi 
với phóng viên Báo Đấu thầu, ông 
Nguyễn Ngọc Cường, Phó phòng 
Phòng Kế hoạch xây dựng cơ bản của 
Công ty TNHH XDCB Rạng Đông cho 
biết, việc thi công cùng lúc 10 gói thầu 
nói trên không tạo nhiều áp lực, khó 
khăn cho Công ty vì nguồn nhân lực 
của Công ty rất đông, có nhiều đội thi 
công, mặc dù mới hoạt động được 5 
năm nhưng Công ty có sự kế thừa về 
mặt kinh nghiệm; nguồn lực tài chính 
đảm bảo. Trong số 10 gói thầu đang 
thi công thì một số gói thầu sắp sửa 
được hoàn thành, có gói thầu đang 
chờ quyết toán.                  

Bích Thảo // http://baodauthau.vn.- 
2017 (ngày 18 tháng 12) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN THIỆT HẠI 2,5 TỶ ĐỒNG DO ẢNH 
HƯỞNG BÃO SỐ 15 

o ảnh hưởng của bão số 15 và 
gió mùa Đông Bắc mạnh, từ 18-
21/12,trên vùng biển Bình Thuận 

có gió Đông Bắc mạnh cấp 7 – 8, giật 
cấp 9 – 10. Gió mạnh, sóng lớn kết hợp 
triều cường đã gây sạt lở bờ biển tại 
một số vùng biển trên địa bàn tỉnh, gây 
thiệt hại ước tính 2,5 tỷ đồng. 

 

Nhiều lồng bè tại đảo Phú Qúy bị sóng đánh 
sập 

Các địa phương bị Sóng và gió với 
cường độ mạnh kết hợp triều cường 
đánh mạnh vào bờ gây sạt lở nghiêm 
trọng bờ biển, làm sập đổ nhà cửa, 
nước biển tràn vào ngập lụt khu dân cư 
như: Khu phố 13, 14 thị trấn Liên 
Hương, huyện Tuy Phong; Khu phố B 
phường Thanh Hải; thôn Tiến Đức, xã 
Tiến Thành; Khu phố 1, phường Hàm 
Tiến và kè Đồi Dương-Thương Chánh, 
Tp. Phan Thiết; Khu phố 7, phường 
Phước Lộc, thị xã La Gi; Thôn Tân Hải, 
Đông Hải, xã Long Hải và thôn Quý 
Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý. 

Cụ thể, có 20 căn nhà bị sập đổ , 
gồm Tp.Phan Thiết 18 căn nhà xây cấp 
4; Tuy Phong 1 căn/nhà tạm (KP 14, 
Liên Hương); Tx.La Gi 1 căn/nhà gỗ (KP 
7, Phước Lộc). Số nhà bị uy hiếp trực 
tiếp phải di dời khẩn cấp 76 căn (Tuy 
Phong 25 căn, Phan Thiết 51 căn). 
Ngoài ra, sập vòng thành, tường rào của 

D 
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3 hộ dân; sạt lở 1.542m bờ biển, 1.200 
m kè biển bị hư hỏng. Phần đỉnh kè Đồi 
Dương – Thương Chánh, Tp. Phan 
Thiết (kè bê tông kiên cố) bị sóng đánh 
gãy đổ, hư hỏng nhiều đoạn gần 40m và 
76 m có nguy cơ gãy đổ cao. Tại khu 
phố 1, phường Hàm Tiến, sạt lở các 
đoạn kè tạm do người dân, các chủ 
khách sạn tự xây dựng với chiều dài 
khoảng 1.000m…; bị chìm 2 chiếc tàu 
cá. 

 

Sạt lở bờ biển tại Tp. Phan Thiết 

Ngoài ra, theo thông tin của Đài Khí 
tượng thủy văn tỉnh Bình Thuận, do ảnh 
hưởng của bão số 16, trong ngày và 
đêm ngày 25/12, khu vực Bình Thuận có 
mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to 
và có khả năng kéo dài đến hết ngày 
26/12. Tổng lượng mưa ở các huyện 
khu vực phía nam và TP. Phan Thiết từ 
50 đến 100mm, các huyện Tuy Phong, 
Bắc Bình phổ biến từ 100 đến 200mm. 
Dự báo trong 12 đến 24h tới, trên các 
sông của tỉnh có khả năng xảy ra 1 đợt 
lũ. Đỉnh lũ trên các sông phía bắc có khả 
năng đạt cấp báo động I – II, các sông 
phía Nam tỉnh có khả năng đạt cấp báo 
động I. 

Do đó, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh 
đề nghị các địa phương trong tỉnh, đặc 
biệt là các vùng trũng, thấp, ven biển và 
cửa sông cần chủ động đề phòng, 
phòng tránh lũ quét, ngập úng và sạt lở 
đất. 

Ngọc Linh // 
http://moitruong.net.vn.- 2017  

(ngày 25 tháng 12) 

__________________________________ 

777 TỶ ĐỒNG CHO VAY ĐÓNG MỚI TÀU CÁ 
KHAI THÁC XA BỜ THEO NGHỊ ĐỊNH 67 

heo Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị 
định 67 của Bình Thuận, tính đến 
giữa tháng 12 năm 2017, tổng số 

tiền cam kết cho vay theo hợp đồng tín 
dụng 921 tỷ đồng và đã giải ngân 777 
tỷ đồng, dư nợ 747,5 tỷ đồng, trong đó 
cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần 
khai thác hải sản xa bờ là 250 tỷ đồng, 
cho vay đóng mới tàu cá khai thác hải 
sản xa bờ 480 tỷ đồng và cho vay sửa 
chữa nâng cấp tàu là 8,5 tỷ đồng. 

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn 
tỉnh đã tiếp cận 162/183 tàu cá được 

UBND tỉnh phê duyệt và đã tiếp nhận 
131 hồ sơ của ngư dân có nhu cầu vay 
đóng mới tàu cá đánh bắt xa bờ theo 
Nghị định 67, trong đó đã ký hợp đồng 
tín dụng với 109 hồ sơ, đang xử lý 20 
hồ sơ, cho vay bốn lưu động 115 triệu 
đồng và từ chối cho vay 02 hồ sơ 
không đủ điều kiện. 

Ngọc Phúc / Pháp luật Việt Nam.- 
2017.- Số 355 (ngày 21 tháng 12).- Tr. 4 
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TẠO CÔNG ĂN VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN TỪ RỪNG 

ua 10 năm (2006 - 2016) thực hiện 
chính sách pháp luật về giao đất, 
giao rừng cho cộng đồng dân cư 

và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền 
núi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã phát 
huy nhiều hiệu quả tích cực, tạo công ăn 
việc làm và tăng thu nhập cho người dân. 

 

Trồng rừng, tạo việc làm và tăng thu nhập cho 
người dân. Ảnh: TL. 

Tính đến năm 2016, diện tích rừng 
và đất lâm nghiệp của tỉnh là 351.467 ha, 
chiếm 44,98 % diện tích tự nhiên toàn 
tỉnh; trong đó, rừng tự nhiên là 256.359 
ha, rừng trồng là 38.098 ha và đất chưa 
có rừng là 57.010 ha. 

Nhận thức tầm quan trọng của tài 
nguyên rừng và quỹ đất lâm nghiệp đối 
với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm 
bảo an ninh quốc phòng và phòng hộ, bảo 
vệ môi trường sinh thái, đặc biệt có ý 
nghĩa quan trọng đối với đời sống, dân 
sinh của một bộ phận đồng bào dân tộc 
thiểu số. Do đó, Đảng bộ, chính quyền 
của tỉnh luôn cụ thể hóa, vận dụng vào 
thực tiễn quản lý rừng và đất lâm nghiệp 
của tỉnh; sắp xếp hoàn thiện hệ thống tổ 
chức quản lý rừng. 

Bên cạnh đó, huy động các thành 
phần kinh tế tham gia trồng rừng, chăm 
sóc, bảo vệ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 

rừng; tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho 
một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, 
dân nghèo tại chỗ. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, qua 10 
năm triển khai, công tác giao khoán quản 
lý bảo vệ rừng cho các hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số được duy trì với diện tích 
86.391 ha rừng cho 2.377 hộ, bình quân 
36 ha rừng/hộ. Hiện nay, mức kinh phí 
giao khoán được điều chỉnh tăng từ 
100.000 đồng/ha/năm lên 200.000 
đồng/ha/năm, bình quân mỗi hộ có thêm 
thu nhập hơn 7 triệu đồng/năm ổn định 
cuộc sống, nâng cao nhận thức của đồng 
bào về công tác quản lý bảo vệ rừng. 

Tổng kinh phí thực hiện chi trả tiền 
công quản lý bảo vệ rừng cho hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số từ năm 2006 đến 
năm 2016 là hơn 140 tỷ đồng. Từ những 
kết quả này góp phần giảm nghèo bền 
vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
trong tỉnh, số hộ nghèo đến đầu năm 2017 
còn 1.900 hộ, chiếm 9%; hộ cận nghèo 
còn 1.700 hộ, chiếm 8,44%. 

Các đơn vị chủ rừng đã phối hợp với 
UBND các xã tổ chức quán triệt đến các 
hộ nhận giao khoán về trách nhiệm, 
quyền lợi trong quản lý bảo vệ rừng và 
hướng dẫn đồng bào thành lập tổ, đội 
quản lý cũng như phân công lịch tuần tra 
bảo vệ rừng. Nhờ vậy, diện tích rừng 
được giao tiếp tục được quản lý, bảo vệ 
tốt hơn, hạn chế nạn phá rừng làm rẫy và 
khai thác lâm sản trái phép. 

Trong giai đoạn từ năm 2006 đến 
năm 2011, số vụ lấn chiếm, phá rừng 
được phát hiện, lập hồ sơ xử lý 710 
vụ/385 ha. Từ năm 2011 - 2016 không có 
phá mới diện tích rừng, chủ yếu là tái lấn 
chiếm trên diện tích bị phá, lấn, chiếm, sử 
dụng trái phép trước năm 2005. Trong giai 
đoạn này, đã tiếp tục phát hiện xử lý 84 
vụ/18 ha; diện tích này, chủ yếu là tái lấn 

II. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

Q 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 12  năm 2017 - 29 - 

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

chiếm trên những diện tích phá rừng của 
năm 2009, 2010 nhưng thời điểm đó 
không phát hiện đối tượng để xử lý. 

Ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, việc triển 
khai chủ trương, chính sách phát triển 
rừng theo hướng xã hội hóa, huy động đa 
dạng các thành phần kinh tế tham gia đầu 
tư trồng rừng, trồng cây công nghiệp, sản 
xuất nông lâm kết hợp thông qua các hình 
thức giao, cho thuê, khoán đất lâm nghiệp 
đạt nhiều kết quả tích cực. Thời gian tới, 
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các 

chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc 
thiểu số, đặc biệt là hỗ trợ về đất đai. 

Đồng thời, tiếp tục đầu tư để phát 
triển kết cấu hạ tầng tại vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa nhằm 
nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và 
tinh thần, đảm bảo đồng bào dân tộc thiểu 
số có cuộc sống ổn định, thoát khỏi nghèo 
khó vươn lên làm giàu.     

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

(ngày 21 tháng 12)

__________________________________ 

SÓNG LỚN ĐÁNH VỠ NHIỀU LỒNG BÈ NUÔI CÁ Ở 
ĐẢO PHÚ QUÝ 

o sức gió quá lớn, sóng biển cao 
đã đánh vỡ hàng loạt lồng bè, 
gây thất thoát lớn một lượng lớn 

cá nuôi của người dân vùng biển đảo 
Phú Quý. 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 15, 
sáng 20/12, trên vùng biển đảo Phú 
Quý, tỉnh Bình Thuận có sức gió mạnh 
đến cấp 8. 

Sóng dâng cao đánh vào khu nuôi 
cá lồng bè của huyện đảo Phú Quý gây 
thiệt hại nặng nề. 

 

Khu nuôi cá lồng bè của huyện đảo Phú 
Quý bị thiệt hại  

Toàn đảo Phú Quý có 70 cơ sở 
nuôi cá lồng bè với hơn 1.000 lồng ở 
khu vực Lạch Dù, xã Tam Thanh. 

Theo khuyến cáo của ngành chức 
năng địa phương, tối 19/12, các chủ 
nuôi đã chủ động di chuyển lồng bè nuôi 
hải sản vào khu vực gần bờ hơn để 
phòng tránh bão. 

Tuy nhiên, do sức gió quá lớn, 
sóng biển cao đã đánh vỡ hàng loạt lồng 
bè, gây thất thoát lớn một lượng lớn cá 
nuôi của người dân.    

Theo thống kê sơ bộ, đã có ít nhất 
trên 20 cơ sở bị ảnh hưởng thất thoát cá 
nuôi, hư hại về lồng bè; 3 cơ sở có lồng 
bè bị trôi dạt vào bờ hư hại hoàn toàn.  

Chính quyền địa phương đã cử lực 
lượng và phòng chức năng xuống trực 
tiếp hiện trường nắm bắt tình hình, giúp 
các hộ nuôi cá kéo phương tiện, đưa 
các vật dụng nuôi trồng vào bờ, đồng 
thời thống kê thiệt hại do thời tiết xấu 
gây ra./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 20 tháng 12) 

D 
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NÔNG DÂN BÌNH THUẬN ĐIÊU ĐỨNG VÌ PHÂN BÓN 
KÉM CHẤT LƯỢNG 

hiều nông dân ở tỉnh Bình Thuận 
điêu đứng, thậm chí mất trắng tiền 
đầu tư cho mùa vụ vì phân bón giả, 

phân bón kém chất lượng. 

Hơn 1.600 trụ trồng thanh long nhà 
ông Trần Văn Thảo (xã Hàm Thắng, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) 
đã bị cháy héo, không còn khả năng phục 
hồi. Năm nay, ông Thảo đã bị thất thu 
toàn bộ mùa màng. Gần 2 tỷ đồng đầu tư 
trong suốt 3 năm với hy vọng về một vụ 
thu hoạch đầu tiên bội thu đã không còn. 

Tin theo lời tư vấn của các đại lý, 
ông Thảo đã mua gần 10 bao phân để 
bón cho thanh long với giá gần 900.000 
đồng/bao. Tuy nhiên, chỉ sau 10 ngày, 
toàn bộ thanh long chết héo và không có 
quả. Quá đau xót, ông Thảo ra tận đại lý 
để hỏi nguyên nhân nhưng vô vọng. 

Kỹ lưỡng hơn, dù đã kiểm tra bao bì, 
ông Trần Thanh Dũng (xã Hàm Cường, 
huyện Hàm Thuận Nam) cũng không ngờ 
đã mua phải phân bón giả. 

Với tâm lý phân bón nào cũng là 
phân, miễn là giá rẻ và được tư vấn là 
phân tốt, người dân liền mua về và vô tư 
sử dụng. Tuy nhiên, sự vô tư này đã lấy đi 
rất nhiều giọt nước mắt của nông dân, 
mang đến nợ nần chồng chất. Bên cạnh 
đó, nhiều nông dân đang hoang mang 
giữa vô vàn loại phân bón của hàng trăm 
cơ sở sản xuất. Do thiếu thông tin, họ đã 
phải trả một cái giá quá đắt khi không 
chọn đúng loại phân bón chất lượng. 

// http://vtv.vn.- 2017 
(ngày 19 tháng 12)

__________________________________ 

NGƯỜI NUÔI CÁ LỒNG BÈ Ở ĐẢO PHÚ QUÝ THIỆT 
HẠI NẶNG DO THỜI TIẾT 

goài hư hại nhà bè và lồng nuôi cá, 
hơn 6.500 con cá trong lồng bè 
cũng bị thất thoát ra biển, ước tổng 

thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. 

 

Người nuôi cá ở khu vực Lạch Dù thiệt hại hơn 
2 tỷ đồng do thời tiết xấu. 

2 ngày qua, trên địa bàn huyện đảo 
Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, do ảnh hưởng 
của bão số 15 kết hợp với gió mùa Đông 
Bắc thổi mạnh, sóng lớn dâng cao đã làm 
hư hỏng và gây thiệt hại 72 lồng, nhà bè 
nuôi cá và tài sản của 16 hộ nuôi ở khu 
vực Lạch Dù, xã Tam Thanh. 

Theo Phòng Kinh tế huyện đảo Phú 
Quý, ngoài hư hại nhà bè và lồng nuôi cá, 
hơn 6.500 con cá trong lồng bè cũng bị 
thất thoát ra biển, phần lớn là cá có giá trị 
kinh tế như bớp, mú đỏ và mú cọp. Ước 
tổng thiệt hại hơn 2 tỷ đồng./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 21 tháng 12) 

N 

N 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 12  năm 2017 - 31 - 

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

CỨU THÀNH CÔNG 6 NGƯ DÂN BỊ NẠN TRÊN BIỂN 
BÌNH THUẬN 

ực lượng cứu nạn hàng hải đã cứu 
được 6 ngư dân Khánh Hòa bị chìm 
tàu ngoài khơi Ninh Thuận, tiến hành 

chăm sóc y tế, sức khỏe cho người bị 
nạn. 

Hồi 6h40 ngày 18/12, Trung tâm 
Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt 
Nam nhận được thông tin báo nạn từ tàu 
cá KH 92576 TS, bị phá nước không thể 
khắc phục được, nước tràn vào tàu có 
nguy cơ bị chìm. Thuyền trưởng đã phát 
thông báo cứu nạn khẩn cấp. 

 

Cứu nạn thành công tàu cá cùng 6 ngư dân bị 
nạn trên biển Bình Thuận. 

Vị trí tàu gặp nạn cách Ninh Thuận 
20 hải lý về phía Đông. Do ảnh hưởng của 
cơn bão Kai-tak và gió mùa Đông Bắc 
đang hoạt động mạnh trên biển Đông, thời 
tiết tại khu vực rất xấu, sóng gió cấp 7, 
giật cấp 8 - 9. Trên tàu có 6 thuyền viên, 
tình trạng sức khỏe ngày một suy yếu, 

mệt mỏi sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục 
nhưng không thành công. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, 
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn 
hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn thuyền 
viên mặc áo phao, dùng các can nhựa kết 
thành bè, chuẩn bị sẵn sàng thúng chai và 
các phương pháp an toàn khi rời bỏ tàu. 
Đồng thời, Trung tâm cũng đã phát thông 
báo hàng hải, thông báo cho các phương 
tiện đang hoạt động gần vị trí tàu bị nạn 
đến trợ giúp. 

Lực lượng cứu nạn đã huy động tàu 
PRUDENT, hộ hiệu JVFL4, quốc tịch 
Mông Cổ đang hành trình gần khu vực, 
yêu cầu thuyền trưởng tàu PRUDENT 
chuyển hướng, chạy hết tốc độ đến vị trí 
tàu cá KH92576 TS bị nạn, đồng thời điều 
động tàu SAR 272 triển khai chỉ huy hiện 
trường, phối hợp cứu nạn. 

Đến 10h cùng ngày lực lượng cứu 
nạn hàng hải đã tiếp cận và cứu nạn 
thành công 6 ngư dân Khánh Hòa bị chìm 
tàu ngoài khơi Ninh Thuận, tiến hành 
chăm sóc y tế, sức khỏe cho người bị 
nạn. Dự kiến đến 8h sáng mai (19/12), tàu 
SAR 272 sẽ đưa 6 thuyền về Vũng Tàu 
bàn giao cho cho cơ quan chức năng và 
các gia đình bị nạn./. 

Lưu Sơn // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 18 tháng 12) 

__________________________________ 

COI CHỪNG MUA PHẢI CÂY CẢNH RỞM 

ần đây, trên Quốc lộ 28 đoạn qua 
xã Hàm Chính, thị trấn Ma Lâm, 
xã Hàm Trí... huyện Hàm Thuận 

Bắc, tỉnh Bình Thuận xuất hiện nhiều 
người đi xe máy chở cây sung, lộc 
vừng, hoa lan được trồng trong chậu… 
bán dọc đường (xem ảnh). 

 Ông Nguyễn Văn Khanh, ở xã 
Hàm Trí, cho biết: “Cách đây vài ngày, 
tôi thấy một người đàn ông chở 3 cây 
sung rất đẹp bán dạo trên Quốc lộ 28. 
Nhìn cây sung đẹp, cành nào cũng ra 
trái nên tôi mê và mua một cây với giá 
500.000 đồng. Thế nhưng, chỉ ít ngày 
sau, các chùm trái bắt đầu rụng và rụng 
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hết. Quan sát kỹ, tôi phát hiện các chùm 
sung được dính vào thân cây bằng 
keo". Còn theo ông Đỗ Văn Hồng, một 
người chuyên kinh doanh cây cảnh ở 
địa phương: Những cây sung, cây lộc 
vừng ra hoa, quả chi chít khi còn non là 
rất hiếm. Chủ yếu là hoa, quả này được 
gắn bằng keo, vì vậy người bán luôn 
phải xịt nước để không bị héo. Hơn nữa, 

để trồng được cây sung bonsai có quả 
chi chít phải mất từ 20 năm trở lên, nên 
giá bán phải từ 7 đến 10 triệu đồng/cây. 
Chính vì vậy, những người mê cây cảnh 
khi mua phải tìm hiểu thật kỹ. 

Bài và ảnh: Đỗ Khắc Thể // 
http://www.qdnd.vn.- 2017  

(ngày 01 tháng 12)

__________________________________ 

CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG TẬN TỤY 

ăm 2007, Hội Cựu thanh niên 
xung phong (TNXP) huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận được 

thành lập và bà Nguyễn Thị Sáu quê ở 
thôn Bình An, xã Hàm Chính được bầu 
làm Chủ tịch hội. Suốt 10 năm qua, bà 
Sáu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ 
được giao. 

 

Bà Nguyễn Thị Sáu. 

Bà Sáu chia sẻ: “Những năm đầu 
thành lập, số chị em cựu TNXP tham gia 
chỉ vài chục người, nhưng đến tháng 9-
2017, số hội viên đã lên tới 878 người, 
sinh hoạt tại 15 cơ sở hội. 10 năm qua, 
tôi cùng các thành viên trong Ban chấp 
hành hội đã phối hợp chặt chẽ với các 
ngành chức năng của huyện lập hồ sơ 
đề nghị và được UBND tỉnh ra quyết 
định cho 236 cựu TNXP được hưởng 
chế độ. Ngoài ra, UBND tỉnh còn cấp 
230 thẻ bảo hiểm y tế cho chị em có 
công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước và 18 chị em được hưởng 
chế độ nạn nhân chất độc da cam...". 

Những năm gần đây, bà Sáu đã 
vận động chị em hội viên Hội TNXP 
huyện Hàm Thuận Bắc quyên góp tiền, 
hỗ trợ Ban liên lạc Tiểu đoàn Đặc công 
200C cất bốc 27 hài cốt liệt sĩ là TNXP 
hy sinh ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm 
Thuận Bắc đưa về an táng tại nghĩa 
trang liệt sĩ tỉnh. Cùng với đó, bà vận 
động và đề nghị Hội TNXP tỉnh Bình 
Thuận hỗ trợ xây tặng 16 căn nhà nghĩa 
tình đồng đội, với tổng số tiền 430 triệu 
đồng; vận động chị em đóng góp xây 3 
nhà nghĩa tình đồng đội trị giá 60 triệu 
đồng, tặng 18 sổ tiết kiệm, trợ cấp 4 hội 
viên có hoàn cảnh khó khăn… Ngoài ra, 
bà còn đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ 
Chí Minh) vận động đội ngũ y sĩ, bác sĩ 
về địa phương khám bệnh, cấp thuốc 
miễn phí cho 550 lượt hội viên với số 
tiền hơn 100 triệu đồng... 

Do có nhiều thành tích đóng góp 
vào công tác hội, bà Nguyễn Thị Sáu 
được Trung ương Hội Cựu TNXP tặng 4 
bằng khen, UBND tỉnh tặng 2 bằng khen 
vì có thành tích trong phong trào hoạt 
động và xây dựng Hội Cựu TNXP huyện 
Hàm Thuận Bắc. 

Bài và ảnh: Đỗ Khắc Thể // 
http://www.qdnd.vn.- 2017  

(ngày 16 tháng 12) 
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GÓP NHẶT YÊU THƯƠNG TRÊN CHIẾC XE LĂN 

ăm 2010, bà Nguyễn Thị Nga (ảnh, 
nay 60 tuổi, ngụ tại xã Tân Hải, thị 
xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) bị tai 

biến, liệt cả hai chân, tưởng chừng không 
qua khỏi. Đến năm 2013, bà lại bị gãy 
chân do tai nạn.  

Bà đã không lùi bước, vừa đều đặn 
thuốc thang, vừa tích cực luyện tập, đôi 
chân dần hồi phục, nhưng việc di chuyển 
vẫn phải cần chiếc xe lăn. Mỗi ngày, bà 
Nga di chuyển bằng xe lăn ra chợ Tân 
Hải, cho thuê dù kiếm sống. Sau đó, bà lại 
bận rộn với việc nội trợ, dọn dẹp nhà 
cửa.  

Thấy người phụ nữ tàn tật vẫn tần 
tảo sớm khuya, bà con lối xóm rất cảm 
phục. Chị Nguyễn Thị Vân (hàng xóm của 
bà Nga) kể: “Mặc dù sức khỏe yếu nhưng 
bà Nga vẫn chăm chỉ lao động, lo cho các 
con và còn giúp đỡ nhiều người nghèo 
khó hơn mình. Không những vậy, bà Nga 
còn làm tốt vai trò Tổ trưởng Tổ phụ nữ số 
5, Chi hội Phụ nữ thôn Hiệp Hòa, xã Tân 
Hải”. Hơn 5 năm qua, bà Nga chăm chút 
vận động chị em phụ nữ trong tổ, trong 
thôn tham gia thực hiện “lon gạo nghĩa 

tình”, chung góp gạo giúp người nghèo. 
Hoạt động nhân ái này đã giúp nhiều gia 
đình nghèo ở địa phương. Sau nhiều năm 
thực hiện, mô hình này đã trở thành điển 
hình nhân rộng đến tất cả các chi hội, tổ 
hội phụ nữ trên địa bàn thị xã La Gi. 

Bà Nga luôn tâm niệm: “Ý nghĩa của 
cuộc sống là sống chan hòa, hết mình, 
yêu thương mọi người”. Tính hay làm việc 
thiện nguyện, nên khi nhìn thấy những 
con đường trong thôn bị xuống cấp, bà 
Nga lại vận động mọi người cùng góp 
từng cục đá, viên gạch và góp công sửa 
chữa. Từ đó, tinh thần đoàn kết, tình làng 
nghĩa xóm của người dân trong thôn, xóm 
ngày càng được thắt chặt. 

Chị Ngô Thị Thùy An, Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hải, nhận xét: 
“Bà Nguyễn Thị Nga đã giúp đỡ được 
nhiều phụ nữ khó khăn khác cùng vươn 
lên trong cuộc sống. Trong nhiều năm 
liền, bà liên tục được hội phụ nữ các cấp 
tuyên dương, khen thưởng”. 

Rạng Đông // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017  

(ngày 11 tháng 12)
__________________________________ 

GIA ĐÌNH NGƯỜI CHĂM CÓ 6 CON HỌC ĐẠI HỌC 

 thôn 3, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, ai cũng 
biết gia đình ông Thông Điệu có 6 

người con học hành thành đạt và đã có việc 
làm ổn định. Là gia đình hiếu học dẫn đầu 
trong thôn người Chăm, ông Thông Điệu 
cho biết: “Mặc dù gia đình làm nghề nông, 
đời sống có lúc còn khó khăn nhưng tâm 
nguyện của vợ chồng tôi là nuôi các con 
học hành đến nơi đến chốn. 

Đó cũng là tài sản quý nhất dành cho 
các con vào đời, nên vợ chồng tôi cố gắng 
xoay xở làm đủ các công việc như: Làm 
ruộng, làm bún đi bán dạo, chăn nuôi heo, 
bò... để có tiền cho các con học tập. Đến 

nay, vợ chồng tôi rất tự hào vì có 6 người 
con học hành thành đạt”. 

Ông Thông Khói, Trưởng thôn 3, thị 
trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, cho 
biết: “Từ năm 2005 đến nay, gia đình ông 
Thông Điệu liên tục đạt danh hiệu “Gia đình 
hiếu học” tiêu biểu cấp tỉnh và là gia đình 
hiếu học hiếm có trong cộng đồng người 
Chăm nói riêng, đồng bào dân tộc thiểu số 
nói chung. Gia đình ông Thông Điệu là tấm 
gương để các gia đình trong thôn người 
Chăm chúng tôi học tập noi theo”. 

Đỗ Khắc Thể // http://www.qdnd.vn.- 2017  
(ngày 8 tháng 12) 
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“VUA THANH LONG” SÂN CHƠI BỔ ÍCH CHO 
NGƯỜI TRỒNG THANH LONG 

hằm tạo sân chơi cho nông dân 
trồng thanh long tại các tỉnh như 
Bình Thuận, Long An, Tiền Giang 

thi đua sản xuất, trao đổi và học kinh 
nghiệm lẫn nhau. Vừa qua, Công ty TNHH 
Garsoni Việt Nam phối hợp với Trung tâm 
Khuyến Nông tỉnh Bình Thuận tổ chức 
cuộc thi “Vua Thanh Long”. 

Đây là sân chơi mới giành cho bà 
con nông dân nói chung và người trồng 
thanh long nói riêng. Cuộc thi đã thu hút 
hơn 500 nông dân ở các vùng chuyên 
trồng thanh long của tỉnh Bình Thuận như: 
Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, La Gi, 
Bắc Bình… tham gia. 

 

Ban tổ chức trao giải “Vua Thanh Long” cho 
nông dân Phan Đức Nhẫn. 

Ông Nguyễn Tám, Giám đốc trung 
tâm khuyến nông tỉnh Bình Thuận cho 
biết, thông qua cuộc thi này, nông dân 
được học hỏi thêm kinh nghiệm về cách 
trồng và chăm sóc thanh long đúng quy 
trình kỹ thuật canh tác,… qua đó góp 
phần đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con.  

Theo thể lệ tham gia cuộc thi, mỗi 
nông dân chọn ra 03 trái thanh long đẹp 
và chất lượng nhất trong vườn để tham 
dự. Sau khi ban giám khảo chấm về mặt 
hình thức và chất lượng trái, đã tìm ra 
được chủ nhân của 5 giải thưởng, trong 

đó: Giải Nhất “Vua Thanh Long” trị giá 
50.000.000 đồng đã thuộc về anh Phan 
Đức Nhẫn ở thôn Phú Nhang, xã Hàm 
Hiệp, (Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận); Giải 
nhì: 35.000.000 đồng thuộc về anh 
Nguyễn Quang Nhi ở Tiến Hòa, Tiến Lợi, 
TP. Phan Thiết; Giải ba 15.000.000 đồng 
thuộc về anh Lê Ngọc Toàn ở Hàm Chính, 
(Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận). 2 Giải 
khuyến khích trị giá 7.000.000đ đã thuộc 
về hai anh  Huỳnh Ngọc Phùng ở Bình 
Lâm, Xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, 
Bình Thuận và anh Ngô Đức Tuấn ở Thị 
Trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Bình 
Thuận. 

Giải thanh long được yêu thích nhất 
trị giá 20.000.000 đồng thuộc về anh 
Nguyễn Thành Quốc ở Phú Nhang, Hàm 
Hiệp, Hàm Thuận Bắc. Đây là giải không 
do ban giám khảo chấm điểm mà do 
người tham dự tham gia bình chọn. 

 

Sản phẩm thanh long trưng bày và tham gia 
cuộc thi. 

Anh Phan Đức Nhẫn, người đoạt giải 
nhất tại cuộc thi lần này cho biết, qua 
cuộc thi lần này tôi đã học hỏi được rất 
nhiều kinh nghiệm tư các cô, bác, anh, chị 
trồng thanh long về kỹ thuật chăm sóc 
thanh long. “kỳ này về tôi sẽ phổ biến kinh 
nghiệm của mình cho bà con lối xóm về 

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

N 
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quy trình kỹ thuật chăm sóc thanh long 
của công ty Garsoni để góp phần nâng 
cao giá trị cho trái thanh long của Việt 
Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng”. 

Bà Đào Thị Kim Dung, Giám đốc 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây 
thanh long tỉnh Bình Thuận cho biết, qua 
cuộc thi này, công ty TNHH Garsoni Việt 
Nam đã tạo một sân chơi bổ ích cho bà 
con nông dân có dịp tiếp cận với sản 
phẩm phân bón mới tốt cho cây trồng nhất 
là cây thanh long để giúp tiết kiệm chi phí 
và tăng năng suất, đem lại lợi ích kinh tế 
cho người nông dân. 

Ông Phan Hoàng Nam, Phó Tổng 
giám đốc công ty TNHH Garsoni Việt Nam 
cho biết, qua việc tổ chức thành công của 
chương trình này, Garsoni Việt Nam hy 
vọng đóng góp một phần nào đó vào việc 
nâng cao hình ảnh cho trái cây Việt Nam 

nói chung và thanh long nói riêng đến với 
người tiêu dùng Việt Nam và thế giới. 

Garsoni là Thương hiệu phân bón 
toàn cầu, nhà tiên phong trong sản xuất 
phân bón cao cấp sử dụng công nghệ 
tháp cao (Tower Process). Hiện tại phân 
bón Garsoni đã có mặt hầu hết ở các 
nước trên thế giới từ châu Á, châu  u, 
châu Mỹ. Với công nghệ hiện đại cùng với 
kinh nghiệm nhiều năm trong việc nghiên 
cứu và sản xuất phân bón NPK, Garsoni 
có các đặc tính ưu việt như: Hạt phân 
đồng đều, dễ cầm nắm khi rãi, tan 
nhanh,… tất cả dinh dưỡng ở dạng dễ 
hấp thụ, hạn chế thất thoát khi sử dụng, 
cung cấp dinh dưỡng cân đối cho cây 
trồng, liều lượng sử dụng thấp. 

 Quang Minh // http://tieudung.vn.- 2017 
(ngày 13 tháng 12) 

__________________________________ 

ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI 
ĐẦU TIÊN CỦA BÌNH THUẬN 

áng ngày 16-12, tại thị xã La Gi 
(Bình Thuận), Ủy ban nhân dân thị 
xã La Gi phối hợp Công ty TNHH 

Thương mại - Xây dựng Đa Lộc tổ chức 
khánh thành giai đoạn một Khu liên hợp 
xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công 
nghiệp và sản xuất phân hữu cơ La Gi. 
Đây là Nhà máy xử lý rác thải đầu tiên của 
tỉnh Bình Thuận được đưa vào hoạt động. 

 

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, địa phương 
và nhà đầu tư cắt băng khánh thành giai đoạn 
một Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất 
thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ La 
Gi. 

Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải 
sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản 
xuất phân hữu cơ La Gi có diện tích 30 ha 
được xây dựng tại thôn Tân Lý 1, xã Tân 
Bình, thị xã La Gi do Công ty TNHH 
Thương mại - Xây dựng Đa Lộc làm chủ 
đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 272 tỷ 
đồng. Quy mô dự án đáp ứng xử lý 195 
tấn rác sinh hoạt và hơn 255 tấn rác công 
nghiệp/ngày. Giai đoạn một của dự án 
được triển khai thi công từ cuối năm 2016, 
đến tháng 4 năm 2017, đã hoàn thành và 
hoạt động chạy thử nghiệm với công suất 
xử lý 120 tấn rác/ngày. Tính đến thời điểm 
khánh thành, nhà máy đã xử lý gần 14 
nghìn tấn rác trên địa bàn thị xã La Gi. 

Đại diện của chủ đầu tư cho biết, 
trước mắt nhà máy sẽ đảm nhiệm thu hồi 
và xử lý 100% lượng rác thải của thị xã La 
Gi và các vùng lân cận. Giải quyết việc 
làm cho hàng trăm lao động tại địa 
phương. Sau khi hoàn thành toàn bộ khu 
liên hợp dự án thì sẽ xử lý rác thải cho 
các khu công nghiệp, rác thải từ du lịch; 

S 

http://tieudung.vn/tu-khoa-tim-kiem/ti%C3%AAu-d%C3%B9ng.html
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tái chế nhựa, giấy, cao su và một số loại 
chất thải nguy hại như dầu nhớt thải, bóng 
đèn, linh kiện điện tử. Rác sinh hoạt, công 
nghiệp được phân loại và xử lý trên dây 
chuyền công nghệ hiện đại. Sau đó, chất 
hữu cơ được tái chế để làm phân bón 
sinh học. Cùng với đó, Khu liên hợp còn 
tái chế một số sản phẩm nhựa, ni-lon, cao 
su và sản xuất gạch bloc thân thiện với 
môi trường. 

Việc đưa vào hoạt động giai đoạn 
một Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, 
chất thải công nghiệp và sản xuất phân 
hữu cơ La Gi sẽ góp phần xử lý toàn bộ 
70 tấn rác thải hàng ngày của thị xã La Gi, 
đồng thời giải quyết tận gốc vấn đề bức 
xúc về rác thải ở địa phương. 

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

(ngày 16 tháng 12) 

__________________________________ 

HIỆU QUẢ BẤT NGỜ KHI DÙNG ĐÈN COMPACT 
TRỒNG THANH LONG 

iết kiệm tới hơn 60% tiêu thụ điện 
năng, tương đương khoảng gần 30 
triệu đồng/ha, bóng đèn compact 

chuyên dụng và quy trình lắp đặt, sử dụng 
điều khiển ra hoa cho cây thanh long đã 
được Bộ NN&PTNT công nhận là tiến bộ 
kỹ thuật, triển khai áp dụng rộng rãi trên 
toàn quốc. 

Tiết kiệm gần 30 triệu đồng/ha 

Đang vào đúng thời điểm ngày ngắn, 
đêm dài, muốn hỗ trợ cho thanh long ra 
hoa cần phải chong đèn làm tăng thêm vụ 
cho loài cây đặc biệt này. Nếu ai đến “thủ 
phủ” của thanh long Việt Nam là Bình 
Thuận thời điểm này sẽ thấy các cánh 
đồng thanh long sáng rực cả đêm. 

 

Hàng trăm nông dân ở Bình Thuận đã chuyển 
sang sử dụng bóng đèn compact tiết kiệm điện 
của Rạng Đông. Ảnh: P. 

Chia sẻ với chúng tôi, ông Bùi Ngọc 
Lê - chủ cơ sở thanh long Lê Huân ở 
huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho 

biết, gia đình ông canh tác 7ha thanh long 
nên thời điểm này phải chong đèn liên tục. 

"Từ khi kết thúc đề tài 06 của Bộ 
KHCN đến nay và được chứng nhận tiến bộ 
KHKT, Bộ NNPTNT đã công bố rộng rãi, 
khuyến cáo nông dân nên sử dụng và đã có 
hàng triệu hộ nông dân biết đến sản phẩm 
này của Rạng Đông. Chỉ 3 tháng gần đây, 
thống kê của chúng tôi cho thấy, nông dân 
chong đèn thanh long đã tiêu thụ gần 1 triệu 
bóng đèn compact 20W của Rạng Đông”. 

Kỹ sư Nguyễn Văn Trinh (TT Nghiên 
cứu R&D Rạng Đông) 

“Trước đây, gia đình tôi thường sử 
dụng bóng đèn sợi đốt khoảng 60 – 70 W 
nên chi phí cho tiền điện sản xuất thanh 
long đã chiếm một khoản đầu tư rất lớn. 
Tuy nhiên, từ hơn 1 năm nay, tôi đã đổi 
sang bóng đèn của Rạng Đông 20W, chi 
phí đã giảm được gần 30 triệu đồng/ha, 
trong khi hiệu quả ra hoa và đậu quả vẫn 
rất cao. Đặc biệt, bóng đèn của Rạng 
Đông rất bền, ít cháy bóng” - ông Lê cho 
biết. 

Theo ông Lê, hiện gia đình ông đã 
sử dụng gần 10.000 bóng đèn mới thay 
thế loại bóng 20W của Rạng Đông, nếu 
đủ tiền thay thế hết cả 7ha thì vụ sản xuất 
thanh long này có thể tiết kiệm được hàng 
trăm triệu đồng tiền điện. 

Nhờ giảm chi phí trong sản xuất, hạ 
giá thành sản phẩm và tăng thu nhập cho 
vụ thanh long trái vụ của ông Lê, hầu hết 

T 
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các hộ trồng thanh long ở Bình Thuận 
khác cũng đã học theo. 

“Gia đình tôi chưa đủ tiền thay thế 
toàn bộ bóng đèn của Rạng Đông nhưng 
hiện tại cũng đã thay được 50% đèn 
compact, chỉ còn lại 50% đèn sợi đốt, dự 
kiến sẽ thay thế nốt vào năm 2018” - bà 
Nguyễn Thị Minh ở huyện Hàm Thuận 
Bắc (Bình Thuận) cho biết. 

Theo ông Phan Tấn Khế - Chủ tịch 
Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận, cây thanh 
long đang phát triển mạnh với diện tích 
khoảng 30.000ha trên toàn tỉnh, sản 
lượng khoảng 500.000 tấn/năm. Trong đó 
có khoảng 70% diện tích thanh long được 
người dân chong đèn để ra hoa trái vụ. 

“Với việc đèn compact của Rạng 
Đông đã được Bộ NN&PTNT công nhận 
là tiến bộ kỹ thuật, hiện Hội Nông dân 
cũng bắt đầu vận động các hộ trồng thanh 
long chuyển dần sang chong đèn compact 
để tiết kiệm điện, giảm chi phí sản xuất” - 
ông Khế nói. 

Hỗ trợ sản xuất mặt hàng chủ lực 
xuất khẩu 

Trao đổi với NTNN, kỹ sư Nguyễn 
Văn Trinh (Trung tâm Nghiên cứu R&D 
Rạng Đông) cho biết: Rạng Đông được 
Bộ NN&PTNT công nhận  3 tiến bộ kỹ 
thuật ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp 
gồm: Đèn chuyên dụng chiếu sáng cho 
thanh long; nhân giống nuôi cấy mô và 
cho hoa cúc. 

“Cả 3 tiến bộ kỹ thuật này đều là 
công trình nghiên cứu khoa học được hỗ 

trợ của Bộ KHCN và đã có thời gian dài 
triển khai nghiên cứu thử nghiệm trên 
đồng ruộng, đạt kết quả rất tốt nên khi 
trình lên Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ của 
Bộ NN&PTNT đã được đánh giá rất cao. 
Sau khi được Bộ NN&PTNT công nhận, 
các tiến bộ kỹ thuật này đã được ngành 
nông nghiệp giới thiệu với các địa 
phương, đặc biệt là đèn chuyên dụng 
chiếu sáng cho thanh long được người 
dân sử dụng rộng rãi” - ông Trinh cho biết. 

Nói về các tiến bộ kỹ thuật này, ông 
Nguyễn Như Cường – Phó Cục trưởng 
Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho rằng, 
việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật để giảm giá đầu vào, giảm lượng 
phân bón, thuốc BVTV, làm gia tăng giá trị 
sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tạo sức 
cạnh tranh cho nông sản không chỉ ở thị 
trường trong nước mà còn góp phần tạo 
sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. 

“Với một số cây trồng có đặc thù như 
cây thanh long, việc sử dụng chiếu sáng 
làm tăng số vụ thanh long nên được áp 
dụng rộng rãi. Tuy nhiên, từ trước tới nay, 
việc sử dụng chiếu sáng thường sử dụng 
bóng đèn tròn sợi tóc làm tiêu tốn điện và 
tăng chi phí. Tiến bộ kỹ thuật của Rạng 
Đông đèn compact 20W hiệu quả tương 
đương bóng 60W. Việc sử dụng bóng đèn 
compact 20W của Rạng Đông không chỉ 
giúp cho người trồng thanh long tiết kiệm 
được chi phí sản xuất mà còn góp phần sử 
dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả”- ông 
Nguyễn Như Cường cho biết. 

Phương Vy // http://danviet.vn.- 2017 
(ngày 22 tháng 12) 

__________________________________ 

XỬ LÝ THANH LONG RA HOA TRÁI VỤ BẰNG ĐÈN 
COMPACT 

ó là kết luận tại hội thảo sơ kết mô 
hình: “Ứng dụng đèn tiết kiệm điện 
năng Compact cho thanh long ra 

hoa trái vụ” do Trung tâm phát triển kinh tế 
xã hội tỉnh Bình Thuận (SEDEC) phối hợp 
với Hội Nông dân Bình Thuận và Cty 
Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tổ chức 
gần đây. 

Thanh long là loại cây thuộc họ 
xương rồng chịu nóng hạn rất tốt. Theo tài 
liệu nghiên cứu khoa học, thanh long cho 
3 loại quả: Loại ruột trắng vỏ hồng hoặc 
đỏ (Hylocereus undatus), loại ruột đỏ vỏ 
hồng hoặc đỏ (Hylocereus polyrhizus) và 
loại ruột trắng vỏ vàng 
(Selenicereusmaganlanthus). 

Đ 
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 Ở Việt Nam, thanh long được người 
Pháp mang giống vào trồng từ cuối thế kỷ 
19. Hiện nay, loại cây này được trồng 
nhiều ở các tỉnh Bình Thuận, Long An và 
Tiền Giang. Năm 2007, Bình Thuận đã 
được “Sách Kỷ lục Việt nam” (Vietnam 
Records Book) ghi nhận là tỉnh có diện 
tích trồng thanh long nhiều nhất nước. 
Theo số liệu báo cáo của Trung tâm 
nghiên cứu cây thanh long Bình Thuận thì 
chỉ riêng năm 2007, diện tích trồng mới 
cây thanh long lên đến 2.721 ha (kế 
hoạch là 700 ha), nâng tổng diện tích cây 
thanh long của tỉnh lên hơn 9.500 ha (theo 
kế hoạch, đến năm 2010 là 10.000 ha), 
tập trung chủ yếu ở huyện Hàm Thuận 
Nam và Hàm Thuận Bắc. Trước đây, 
thanh long chỉ được trồng ở những khu 
vực đất cằn cỗi, thiếu nước và được xem 
là cây "xóa đói giảm nghèo” nhưng trong 
khoảng 2 năm trở lại đây, nó đã trở thành 
cây “làm giàu”của nông dân Bình Thuận 
và được xác định là cây “chiến lược” trong 
cơ cấu chuyển đổi cây trồng vật nuôi của 
tỉnh. Năm 2006, Bình Thuận đã đuợc Bộ 
KH-CN trao quyết định công nhận tên gọi 
xuất xứ hàng hoá Bình Thuận cho quả 
thanh long và được nhà nước bảo hộ vô 
thời hạn trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

 

 

Mô hình thử nghiệm ứng dụng đèn compact 
cho thanh long ra hoa trái vụ 

Thanh long ra hoa vào khoảng từ 
tháng 5 đến tháng 8, sau khi nở khoảng 2-
3 ngày thì hoa tàn và kết trái và khoảng 1 
tháng thì có thể thu hoạch trái. Tuy nhiên, 
vào mùa chính vụ này, giá bán thanh long 
rẻ nên bà con nông dân thường ít quan 
tâm chăm sóc mà chủ yếu tập trung chăm 
sóc nhiều vào mùa trái vụ (chong đèn). 
Nông dân thường sử dụng đèn tròn dây 
tóc có công suất 60W và 75W để kích cho 
thanh long ra hoa. Đại diện các hộ trồng 
thanh long ở xã Hàm Hiệp, huyện Hàm 
Thuận Bắc cho biết: “Cứ mỗi năm bà con 
chong đèn 3 đợt: Đợt 1 bắt đầu từ tháng 
10-12 với thời gian từ 10-12 đêm/đợt và 
thời lượng 8 giờ mỗi đêm. Đợt 2 (tháng 
12-1) do trời lạnh hơn nên thời gian chong 
đèn sẽ kéo dài hơn, từ 15-20 đêm/đợt 
cũng với 8 giờ mỗi đêm. Đợt 3 (tháng 1-3) 
thì thời gian chong ngắn lại, từ 10-15 
đêm/đợt và thời lượng cũng 8 giờ/đợt”. 
Nếu như vào mùa chính vụ, giá thanh 
long chỉ khoảng 1.000 – 3.000 đồng/kg, 
thì vào mùa trái vụ thanh long có giá lên 
đến 10.000 – 12.000 đồng/kg. 

 Rõ ràng là hiệu quả kinh tế của việc 
chong đèn cho thanh long ra hoa trái vụ là 
rất lớn, nó mang lại thu nhập cao cho 
người trồng thanh long. Tuy nhiên, cứ 1 
ha thanh long cần khoảng 1.000 bóng đèn 
loại 60W, chong trung bình 10 giờ mỗi 
đêm, chong liên tục trong 15 đêm và nếu 
như diện tích trồng chuyên canh ở Bình 
Thuận là 5.000 ha, thì lượng điện năng 
tiêu thụ cho việc chong đèn này không hề 
nhỏ tí nào. Được biết, tính đến nay, điện 
lực Bình Thuận đã phải xây dựng trên 
1.600 trạm điện cao thế với tổng dung 
lượng khoảng 110.600 kVA để phục vụ 
cho việc chong đèn cây thanh long. 

 Để giải quyết bài toán “tiết kiệm 
điện” trong việc chong đèn cho thanh long 
ra hoa trái vụ, SEDEC đã cùng với Hội 
Nông dân tỉnh và Cty Bóng đèn Phích 
nước Rạng Đông thử nghiệm ứng dụng 
đèn compact (loại 20W, 3U, có ánh sáng 
vàng) thay thế loại bóng đèn tròn dây tóc 
60W và 75W của nông dân hiện đang sử 
dụng để xử lý cho thanh long ra hoa trái 
vụ. Mô hình được bố trí thử nghiệm ở xã 
Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc và xã 
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Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Số hộ 
tham gia thử nghiệm là 24 hộ (mỗi xã 12 
hộ), với tổng diện tích là 2.4ha (mỗi hộ 
0.1ha), sử dụng 1.200 bóng đèn compact 
và 1.200 bóng đèn tròn dây tóc để đối 
chứng. 

 Các thông số kỹ thuật tại mô hình 
thử nghiệm như sau: 

Thông 
số 

Đèn tròn 
(A) 

Đèn 
compact 

(B) 

So sánh 
B và A 

Số lượng 
đèn 

100 100 Bằng nhau 

Đơn giá 3.000 28.500 Cao hơn 

Tuổi thọ 
đèn 

1.000 giờ , 
tương 
đương 10 
chu kỳ chiếu 
sáng) 

6.000 giờ, 
tương 
đương 60 
chu kỳ 
chiếu 
sáng) 

Cao hơn 

Công 
suất hệ 
thống 

7,5 kW 2,0 kW Giảm 
73,3% 

Điện 
năng tiêu 
thụ trong 
1 chu kỳ 

693 kWh 182 kWh Giảm 
73,8% 

(511 kWh) 

Độ rọi 
trung bình 

23 lux 39 lux Cao hơn 

Số hoa 
thanh 
long trên 
1 trụ 

23 - 25 21 - 22 88-91% 
(không ảnh 
hưởng lớn 
đến năng 
suất) 

(Nguồn: Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng 
Đông, 2007. Báo cáo tham luận tại hội thảo) 

 Như vậy, với cùng phương pháp 
chăm sóc và thời lượng chong đèn như 
nhau, năng suất thanh long thu hoạch từ 
vườn ứng dụng đèn compact chỉ thấp hơn 
khoảng 10% so với vườn sử dụng bóng 
đèn tròn dây tóc. Tuy giá đèn compact cao 
hơn nhiều so với đèn tròn nhưng tuổi thọ 
của đèn compact lại cao hơn đèn tròn gấp 
6 lần. Đặc biệt, lượng điện năng tiêu thụ ở 
vườn ứng dụng điện compact đã giảm 
trên 70% so với vườn sử dụng bóng đèn 
tròn. Đây quả là đáp án của bài toán “tiết 
kiệm điện” trong khi hiện nay cả nước 
đang có thể thiếu đến 1.600 MW mỗi 
ngày. 

 Hiện SEDEC đang tiếp tục lập lại 
thử nghiệm trên nhiều hộ khác nhau để có 
được kết quả tin cậy hơn trước khi 
khuyến khích nông dân áp dụng rộng rãi. 
Tuy nhiên, một khi diện tích trồng thanh 
long đang phát triển mạnh và bà con nông 
dân tập trung nhiều vào sản xuất thanh 
long trái vụ để có thu nhập cao như hiện 
nay thì các ngành chức năng của tỉnh nên 
giúp nông dân trong việc nghiên cứu kỹ thị 
trường tiêu thụ và đồng thời cũng cần có 
giải pháp phù hợp cho việc phát triển loại 
cây làm giàu này, tránh khai thác triệt để 
cây thanh long làm ảnh hưởng đến sức 
khỏe của cây và một khi “cung đã vượt 
quá cầu” thì giá thanh long mùa trái vụ lại 
trở về … với giá mùa chính vụ và đời 
sống nông dân lúc đó lại lao đao, vất vả. 

 Th.S. Ngô Thanh Huy (Trung tâm 
phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình 

Thuận - SEDEC) // 
http://nongnghiep.vn.- 2017  

(ngày 19 tháng 12) 

__________________________________ 

RẠNG ĐÔNG SÁNG RỰC 'THỦ PHỦ' THANH LONG 

ó người cho rằng chong đèn 
compact nhiệt ít hơn nên cây cho 
ra hoa ít, trái sẽ không sai quả, dẫn 

đến sản lượng thu về không cao. Điều này 
đúng về mặt hiện tượng, nhưng sai về bài 
toán kinh tế. 

Ông Nguyễn Như Cường, Phó Cục 
trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) 
nhận định: “Ngày nay, với việc sử dụng 
đèn chuyên dụng CFL 20W NN-R của Cty 
CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông để 
thay thế cho đèn sợi đốt 60W trong chiếu 
sáng cây thanh long điều khiển ra hoa trái 

C 
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vụ, nông dân có thể tiết kiệm trên 50% chi 
phí điện năng tiêu thụ, đồng thời giúp tăng 
năng suất, chất lượng trái”.   

Hiệu quả vượt trội của đèn 
compact 

Việt Nam là quốc gia có diện tích, 
sản lượng thanh long lớn nhất châu Á và 
cũng là nước xuất khẩu thanh long hàng 
đầu thế giới với thị trường hơn 40 quốc 
gia/vùng lãnh thổ. Tổng diện tích trồng 
thanh long cả nước khoảng 37.000ha, 
trong đó tập trung nhiều nhất ở Bình 
Thuận, Tiền Giang… 

 

Sử dụng bóng đèn compact Rạng Đông ánh 
sáng đỏ giúp giảm chi phí điện năng tiêu thụ ít 
nhất 50% 

Ông Nguyễn Như Cường cho biết: 
“Thanh long là cây ưa sáng, cần có ngày 
dài để phân hóa mầm hoa. Bởi vậy, giai 
đoạn thu hoạch thanh long chính vụ từ 
khoảng tháng 4 - 9 (có ngày dài, đêm 
ngắn). Tuy nhiên, trong quá trình lao động 
sáng tạo, những “nhà khoa học chân đất” 
đã tìm ra bí quyết giúp điều khiển thanh 
long ra hoa trái vụ (từ tháng 10 đến tháng 
3 năm sau) bằng cách chong đèn thắp 
sáng trong đêm”. 

Là người đam mê nghiên cứu ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông 
nghiệp, ông Nguyễn Văn Bằng, Trưởng 
ban Kinh tế - xã hội, Hội Nông dân tỉnh 
Bình Thuận chia sẻ: Trước đây, nhu cầu 
sử dụng điện chong đèn thắp sáng (từ 8 - 
11 giờ/đêm) để kích thích thanh long ra 
hoa trái vụ rất lớn. Số lượng bóng đèn 
tròn sợi đốt loại công suất tiêu thụ 60W 
được các hộ dân sử dụng để thắp sáng 
lên tới vài chục triệu bóng. Chi phí điện 
năng chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí 

sản xuất, trong khi đó bóng sợi đốt lại 
nhanh hỏng, tốn nhiều điện năng. 

Từ năm 2014 đến nay, Hội Nông dân 
tỉnh Bình Thuận phối hợp với Cty CP 
Bóng đèn Phích nước Rạng Đông xây 
dựng rất nhiều mô hình khảo nghiệm thay 
thế bóng đèn sợi đốt 60W bằng bóng đèn 
huỳnh quang compact 20W để điều khiển 
cây thanh long ra hoa trái vụ. 

Kết quả đánh giá cho thấy, các mô 
hình chuyển đổi sử dụng bóng đèn đã thu 
được hiệu quả vượt trội. Với cùng một 
thời gian thắp sáng như nhau, sử dụng 
bóng đèn huỳnh quang compact 20W tiết 
kiệm được khoảng 60% điện năng tiêu thụ 
so với sử dụng bóng đèn sợi đốt (tương 
đương hơn 20 triệu đồng/ha). 

Như vậy, với trên 30.000ha trồng 
thanh long, trong đó khoảng 70% diện tích 
đang trong thời kỳ thu hoạch (tương 
đương khoảng 21.000ha), nếu chuyển đổi 
sang đèn compact thay thế cho đèn tròn, 
mỗi năm nông dân tỉnh Bình Thuận có thể 
tiết kiệm trên 400 tỷ đồng.   

Đã dùng là mê 

Là người tiên phong không dùng 
bóng đèn sợi đốt của tỉnh Bình Thuận, 
ông Ung Ngọc Hải, chủ trang trại Ngọc 
Hân quyết định chọn đèn huỳnh quang 
compact của Cty Rạng Đông để chong 
đèn thanh long trái vụ cách đây hơn 5 
năm. Với diện tích gần 18ha, khoảng 
14.000 trụ thanh long hiện có của mình tại 
thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm (Hàm Thuận 
Nam), mỗi năm nông dân này thu hoạch 
trên 4 tỷ đồng. 

Ông Hải phân tích, mỗi chu kỳ chong 
đèn kích thích cây thanh long ra hoa kéo 
dài từ 18 - 20 ngày. Khi dùng bóng đèn 
compact, chi phí tiền điện bình quân chỉ 
bằng 1/3 so với trước đây. Với diện tích 
hiện có, mỗi chu kỳ chong đèn ông Hải tiết 
kiệm được hơn 200 triệu đồng so với 
dùng đèn sợi đốt. 

Vì vậy, dù vốn đầu tư ban đầu sử 
dụng bóng đèn compact cao gấp 5 - 6 lần 
so với bóng đèn sợi đốt, song chỉ cần sau 
3 chu kỳ thắp thì có thể lấy lại vốn. Đó là 
chưa kể, tỷ lệ bóng hư hỏng khi gặp sự cố 
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như mưa, gió trong thời gian chong đèn 
của bóng đèn compact thấp hơn nhiều so 
với bóng đèn sợi đốt 60W. 

 

Lợi nhuận của trang trại Ngọc Hân tăng cao từ 
khi sử dụng bóng đèn huỳnh quang compact 
20W thay thế bóng đèn sợi đốt 

Nhờ tiết kiệm chi phí điện, lợi nhuận 
ròng của trang trại Ngọc Hân tăng lên 
đáng kể, đạt từ 50 - 60% tổng doanh thu, 
giải quyết công ăn việc làm, đời sống ổn 
định cho 22 lao động thường xuyên.   

Trợ giúp khó khăn cho nông dân 

Có người cho rằng chong đèn 
compact nhiệt ít hơn nên cây cho ra hoa 
ít, trái sẽ không sai quả, dẫn đến sản 
lượng thu về không cao. Điều này đúng về 
mặt hiện tượng, nhưng sai về bài toán 
kinh tế. Bởi, theo ông Đỗ Chí Thi, một 
nông dân có kinh nghiệm trồng thanh long 
ở thôn Xuân Phú, Phong Nẫm, TP Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận: Nếu sử dụng bóng 
đèn sợi đốt chiếu sáng, trên một dây 
thanh long ra quá nhiều hoa, chúng phá 
hết gai của cây thanh long dẫn đến sức 

khỏe của cây thanh long suy giảm. Các 
nhà vườn phải tốn công cắt bỏ bớt trái để 
cây đủ sức nuôi dưỡng trái. Còn nếu sử 
dụng bóng compact Rạng Đông chiếu 
sáng, mỗi dây thanh long chỉ đậu khoảng 
3 - 4 trái. Số lượng quả rất lý tưởng mà 
cây có đủ dinh dưỡng để nuôi. Do vậy, 
sản lượng thanh long khi sử dụng hai loại 
bóng là như nhau. 

“Từ năm 2009 trở về trước, sau một 
trận mưa to, gió lớn, chúng tôi phải mua 
cả thùng bóng đèn tròn để thay thế bóng 
hỏng, chập cháy. Nhưng từ khi sử dụng 
bóng đèn compact của Rạng Đông, chúng 
tôi ăn ngon ngủ yên, không hề mảy may lo 
lắng vì bóng đèn có khả năng chịu nước 
và rung lắc rất tốt”, ông Thi chia sẻ. 

Mặc dù biết rằng chi phí điện tiêu thụ thấp 
hơn nhiều so với bóng đèn sợi đốt, nhưng vì 
thiếu vốn đầu tư, nhiều nông dân ở Bình Thuận 
ngần ngại chuyển đổi bóng điện cho vườn thanh 
long. 

Trong bối cảnh đó, thông qua chương trình 
phối hợp với Hội Nông dân Bình Thuận, Cty CP 
Bóng đèn Phích nước Rạng Đông quyết định hỗ 
trợ các mô hình thay thế bóng đèn sợi đốt bằng 
bóng đèn huỳnh quang compact 20W với giá ưu 
đãi (giảm giá 10%), đồng thời cho nông dân trả 
chậm sau 3 tháng sử dụng. Nhờ vậy, hàng trăm 
nông dân tỉnh Bình Thuận đã hào hứng chuyển 
đổi, giảm áp lực cho ngành điện lực và nâng 
cao hiệu quả kinh tế. 

Minh Phúc // 
http://nongnghiep.vn.- 2017  

(ngày 21 tháng 12)

__________________________________ 

LÀM THEO CHUẨN GLOBALGAP, THANH LONG BÌNH 
THUẬN VƯƠN RA KHẮP NĂM CHÂU 

rồng thanh long GlobalGAP ở Bình 
Thuận là hướng đi có nhiều triển 
vọng trong năm 2018, cũng là xu thế 

tất yếu của nền nông nghiệp bền vững. 

Những năm gần đây, việc tiêu thụ 
thanh long khá bấp bênh do phụ thuộc 
chủ yếu vào thị trường Trung Quốc. Nhận 

thức được điều đó, một số nông dân ở 
tỉnh Bình Thuận đã mạnh dạn đầu tư vốn 
sản xuất thanh long an toàn theo chuẩn 
GlobalGAP xuất khẩu đi nhiều nước trên 
thế giới. Giá cả và đầu ra ổn định đã giúp 
họ tiếp tục an tâm canh tác. 

T 
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Thu hoạch thanh long GlobalGAP 

Ông Võ Hồng Chiến là nông dân tiên 
phong canh tác thanh long theo tiêu 
chuẩn GlobalGAP ở xã Hàm Liêm, huyện 
Hàm Thuận Bắc. Hơn 30 năm gắn bó với 
nghề trồng thanh long, ông Chiến nhận 
thấy giá cả thanh long ngày càng bấp 
bênh nếu chỉ phụ thuộc vào một thị 
trường, nên cần thay đổi hướng đi. Ông 
Chiến quyết định đầu tư vốn, nâng cấp 
vườn thanh long sang sản xuất theo tiêu 
chuẩn GlobalGAP để xuất qua các nước 
Châu Âu và những thị trường khó tính 
khác để nâng cao giá trị quả thanh long, 
đồng thời giá cả ổn định hơn. 

4.000 trụ thanh long trên diện tích 4 
ha được canh tác theo quy trình mới, 
phân thành từng lô có đánh số, dễ dàng 
kiểm soát trong việc chăm sóc. Từng công 
đoạn đều được ghi chép nhật ký cẩn thận 
để truy xuất nguồn gốc nếu có sự cố xảy 
ra. Nhờ làm theo quy trình Thực hành 
Nông nghiệp tốt toàn cầu (GlobalGAP), 
thanh long của ông Chiến không bị dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật sau thu 
hoạch. 

 

Ông Võ Hồng Chiến, nông dân đầu tiên trồng 
thanh long GlobalGAP ở xã Hàm Liêm, huyện 
Hàm Thuận Bắc. 

Mỗi năm vườn của ông Chiến cho 
sản lượng khoảng 120 tấn, nhờ đạt chứng 
chỉ GlobalGAP, hầu hết đều được xuất 
khẩu qua Pháp, Hà Lan, gần đây là Mỹ 
với giá ổn định từ 25.000 - 30.000 
đồng/kg. 

Tại xã Hàm Cường, huyện Hàm 
Thuận Nam, anh Nguyễn Quốc Nguyên 
Vũ cũng đang đầu tư sản xuất thanh long 
chuẩn GlobalGAP tại Trạng trại Phúc An. 
20 năm quen với lối canh tác cũ, khi 
chuyển qua sản xuất theo quy trình mới, 
chặt chẽ và khoa học hơn, nông dân 
Nguyễn Quốc Nguyên Vũ khá bỡ ngỡ. 

Thông qua các lớp tập huấn và 
hướng dẫn của các chuyên gia nông sản 
sạch, anh cũng như nhân công của mình 
giờ đây đã thuần thục với các công đoạn, 
quy trình chăm sóc theo chuẩn toàn cầu. 
Hơn 25 ha thanh long ruột trắng đã cho 
thu hoạch, trang trại đang tiếp tục trồng 
thêm 20 ha thanh long ruột tím hồng cũng 
theo chuẩn GlobalGAP. 

 

Ngoài 25 ha thanh long ruột trắng, anh Nguyễn 
Quốc Nguyên Vũ đang đầu tư thêm 20 ha thanh 
long ruột tím hồng theo chuẩn GlobalGAP 

Anh Vũ, chủ trang trại thanh long 
Phúc An cho biết, hiện anh đã xuất đi 
được một số thị trường lớn nhỏ trên thế 
giới rồi. Chủ yếu là Đài Loan (Trung 
Quốc), Hàn Quốc, New Zealand, Canada 
và vừa mới đây một công hàng đỏ và một 
công hàng trắng đi được thị trường Úc. 

Theo các nhà vườn trồng 
GlobalGAP, chi phí đầu tư sản xuất thanh 
long GlobalGAP cao hơn vườn bình 
thường từ 20-30%. Quy trình chăm sóc 
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cũng vất vả hơn vì hạn chế dùng thuốc 
bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, một khi đã 
cho ra sản phẩm đạt chất lượng thì không 
sợ thiếu đầu ra. 

 

Thanh long GlobalGAP ở Trang trại Phúc An, 
huyện Hàm Thuận Nam 

Nằm sau núi Tà Zôn, Trang trại Gia 
Thành, huyện Hàm Thuận Bắc hiện đã 
được nhiều đối tác biết đến. Gần chục tỷ 
đồng đã được gia đình anh Đỗ Khắc Đông 
Nghi đầu tư vào đây. Các công trình hồ 
trữ nước, hệ thống tưới tự động, kho vật 
tư nông nghiệp, tường thành hạn chế 
mầm bệnh từ bên ngoài tấn công... được 
thiết kế bài bản. Các nhân công và chủ 
trang trại thường xuyên cập nhật kỹ thuật, 
tuân thủ quy trình chăm sóc. Nhờ đó, hai 
năm qua, thanh long thu hoạch luôn đạt 
chất lượng. Trang trại nhận đơn đặt hàng 
tới tấp từ các đối tác Châu Âu. 

Anh Đỗ Khắc Đông Nghi, chủ trang 
trại Gia Thành cho biết hiện nay 5 ha 
thanh long của gia đình không đủ để đáp 
ứng đơn hàng. Đầu ra và giá cả ổn định 
giúp gia đình anh yên tâm theo đuổi mô 
hình sản xuất nông sản an toàn: 

"Chuyển hướng qua làm mảng sạch 
và an toàn theo chuẩn GlobalGAP. Lúc 
đầu vốn đầu tư bỏ ra không có nhỏ, 
nhưng khi các đối tác nước ngoài tin 
tưởng mình làm được chuẩn thì không sợ 
gì về vốn đầu tư nữa", anh Nghi chia sẻ. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Bình Thuận, toàn tỉnh có 
khoảng 250 ha thanh long canh tác theo 
tiêu chuẩn GlobalGAP. Nếu so với tổng 
diện tích hơn 27.000 ha thanh long hiện 
có thì diện tích thanh long an toàn theo 
chuẩn toàn cầu chưa nhiều. 

Với những nông dân tiên phong 
trồng thanh long GlobalGAP, đây là 
hướng đi có nhiều triển vọng trong năm 
mới 2018 này, cũng là xu thế tất yếu của 
nền nông nghiệp bền vững. Một khi nâng 
cao chất lượng, đặc sản thanh long Bình 
Thuận mới có cơ hội đi khắp năm châu./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 28 tháng 12) 

__________________________________ 

NHIỀU DIỆN TÍCH THANH LONG Ở BÌNH THUẬN BỊ 
ỐC SÊN GÂY HẠI 

hời điểm này, thanh long Bình 
Thuận đang chong đèn cho hoa trái 
vụ. Tuy nhiên, những trận mưa gần 

đây làm độ ẩm tăng, tạo điều kiện để ốc 
sên sinh trưởng mạnh và gây hại nhiều 
vườn thanh long. 

Hiện, người trồng thanh long ở Bình 
Thuận đang hết sức lo lắng bởi mật độ ốc 
dày đặc và phá hoại nhanh, làm cho năng 
suất và chất lượng trái bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng.  

Gia đình chị Nguyễn Thị Hai, thôn 
Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm 
Thuận Bắc có hơn 1.000 trụ thanh long; 
trong đó, có 350 trụ đang chong đèn cho 
hoa trái vụ. Mấy ngày gần đây, gia đình 
chị phải thức thâu đêm để bắt ốc sên, bởi 
xịt thuốc và rải bã diệt ốc sên vẫn không 
hiệu quả. Chị Hai cho biết, ngày nào có 
mưa là ngày đó hồi hộp. Ốc xuất hiện ở 
gốc rồi bò lên cành lên trái, núp dưới các 
bẹ cành nên khó phát hiện và tiêu diệt.  

Quá lo lắng nên vợ chồng chị phải ra 
vườn để bắt ốc, diệt trừ được con nào thì 

T 
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giảm sức phá hoại của con đó. Chỉ trong 
vòng mấy tiếng đồng hồ đã bắt hơn 3 ký 
ốc. 

 

Nhiều diện tích thanh long ở Bình Thuận bị ốc 
sên gây hại. Ảnh minh họa: TTXVN 

Một vụ thanh long chong đèn thường 
kéo dài gần 3 tháng mà với lượng ốc như 
thế này thì dù huy động cả gia đình chị 
cũng bắt không hết. Hiện giờ, ngoài bắt 
ốc, mỗi ngày chị phải đầu tư khoảng 
200.000 đồng để mua cám, thuốc để trộn 
bã nhử ốc và thuốc xịt.  

Gia đình ông Nguyễn Văn Trình, ở 
thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, huyện 
Hàm Thuận Bắc cũng trong hoàn cảnh 
tương tự. Cứ sau mỗi trận mưa là ốc sên 
ở đâu xuất hiện dày đặc, trung bình mỗi 
trụ có từ 10 đến 30 con ốc sên, có trụ 50 
con. 

Hiện gia đình ông đang ra sức canh 
bắt ốc vì nếu để ốc tấn công những trái 
thanh long chín sắp thu hoạch thì coi như 
vụ thanh long này lỗ nặng. 

Theo ông Trình, loài ốc sên này 
thường gây hại vào ban đêm. Khi bông 
thanh long mới bắt đầu ra cỡ hạt bắp là 
lúc ốc ăn mạnh nhất. Khi đến trái non, ốc 
sẽ ăn quanh trái tạo ra những vết sẹo như 
nấm đồng tiền. Còn đối với trái chín, ốc ăn 

tạo ra những lỗ thủng nên trái mất giá trị, 
bán với giá rất thấp.  

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật tỉnh Bình Thuận, loại ốc sên này 
xuất hiện khoảng 5 năm nay nhưng năm 
2017 mưa nhiều, ẩm độ cao, nhiệt độ thấp 
tạo điều kiện thuận lợi cho ốc phát sinh, 
phát triển với mật độ ngày càng cao, nhất 
là đối với những vườn thanh long được vệ 
sinh kém.  

Trên thanh long, ốc sên gây hại các 
bộ phận non, mềm như: cành non, hoa và 
trái. Đặc biệt đối với những vườn vừa 
chong điện, ốc ăn bông non gây giảm 
năng suất, còn khi gây trái thì gây ảnh 
hường đến mẫu mã trái và tạo điều kiện 
cho bệnh hại khác tấn công như bệnh 
thán thư.  

Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật 
tỉnh Bình Thuận khuyến cáo bà con nông 
dân nên vệ sinh vườn, làm cỏ gốc sạch 
sẽ, phát quang bờ ranh và các nơi trú ẩn 
của ốc... đồng thời, có thể sử dụng thuốc 
dạng bả trừ ốc gốc Metaldehyde 
Osbuvang 5GR Toxbait 9AB, Yellow - K 
12GB... rải tại những nơi ốc hay trú ẩn, 
vào thời gian buổi chiều mát gần tối. 

Bên cạnh đó, có thể sử dụng biện 
pháp sinh học để phòng trừ ốc như: nuôi 
vịt trong vườn thanh long theo mật số 10 
con/ha để quản lý ốc…  

Toàn tỉnh hiện có hơn 900 ha thanh 
long bị ốc sên gây hại, riêng trong tháng 
10, diện tích thanh long bị ốc gây hại là 
666 ha…/. 

Hồng Hiếu // http://bnews.vn.- 
2017 (ngày 1 tháng 12) 

__________________________________ 

HỒ TIÊU BỊ NHIỄM BỆNH CHẾT NHANH, CHẾT 
CHẬM TẠI BÌNH THUẬN 

hoảng 2 tháng gần đây, bệnh chết 
nhanh, chết chậm diễn ra thường 
xuyên ở nhiều diện tích cây hồ tiêu 

tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận khiến 
người nông dân điêu đứng. 

Vườn tiêu rộng hơn 6 ha của anh 
Nguyễn Văn Vũ ở khu vực cầu Vỹ, xã Đức 
Hạnh, tỉnh Bình Thuận, đang ở giai đoạn 5 
năm đến 6 năm tuổi. Cây đang xanh tốt và 
cho thu hoạch ổn định. 

K 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 12  năm 2017 - 45 - 

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

Tuy nhiên, từ đầu mùa mưa năm nay 
(khoảng tháng 8 âm lịch), vườn tiêu bỗng 
xuất hiện những dấu hiệu vàng lá, lá xanh 
chết rũ trên cành, thối rễ rồi chết dần. 

Chỉ trong vòng gần 2 tháng, vườn 
tiêu của anh Vũ trở nên xơ xác, 1/3 diện 
tích tiêu bị chết trụi. 

Anh Nguyễn Văn Vũ cho biết, với 
diện tích trên, mỗi năm gia đình thu hoạch 
từ 15 tấn đến 20 tấn tiêu hạt, nhưng năm 
nay, dịch bệnh phát sinh, sản lượng thiệt 
hại khoảng 7 tấn, gia đình bị thất thu gần 
100 triệu đồng. 

Theo anh Vũ, khi phát hiện vườn tiêu 
bị bệnh chết nhanh, chết chậm, anh đã 
thực hiện các biện pháp vệ sinh vườn, 
đào mương thoát nước chống ngập úng, 
rải phân và phun thuốc nhưng cây không 
có khả năng phục hồi và chết dần. 

Mặc dù, gia đình đã bỏ ra rất nhiều 
tiền bạc, công sức để cứu chữa vườn tiêu 
nhưng đành bất lực nhìn cây chết từng 
ngày. 

Gia đình anh Võ Hoàng Tuấn ở xã 
Đức Hạnh cũng đang ra sức tưới phân, 
phun thuốc cứu cây tiêu vì không đành để 
cây chết dần chết mòn. Theo anh Tuấn, 
nhà anh có khoảng 2.000 trụ tiêu nhưng 
nay bệnh chết gần một nửa. 

Thêm vào đó, hiện tại giá tiêu lại 
giảm mạnh, khoảng 75.000 đến 80.000 
đồng/kg khiến gia đình anh thiệt hại rất 
lớn. 

Ông Đỗ Quang, Cán bộ nông nghiệp 
xã Đức Hạnh cho biết, do năm nay lượng 
mưa nhiều và mưa liên tục, nắng ít, độ ẩm 
trong đất cao nên thuận lợi cho các loại 
tuyến trùng và các loại nấm gây bệnh 
sống trong đất gây nên. 

Tuyến trùng xâm nhập làm cho bộ rễ 
bị thối hoàn toàn, cây tiêu chết nhanh. 
Nhiều trường hợp, cây sinh trưởng chậm, 
lá hơi nhỏ lại, vàng giống như thiếu phân, 
lâu ngày toàn bộ thâm đen thối mục khiến 
tiêu chết dần dần. 

Không chỉ trên địa bàn xã Đức Hạnh 
mà người trồng tiêu ở các xã Đông Hà, 
Trà Tân, Đức Tín… cũng đang lao đao do 
tiêu chết hàng loạt. Mặc dù người dân đã 
tìm nhiều loại thuốc phòng ngừa, nhưng 
tình trạng tiêu chết hàng loạt vẫn không 
được kiểm soát. 

Nông dân cho biết, cây tiêu phát 
triển bình thường, đang trong giai đoạn 
làm chuỗi thì nhiễm bệnh. 

Đối với bệnh chết nhanh, ban đầu 
các mép lá hơi co lại rồi chuyển màu vàng 
trước khi rụng. Cây tiêu héo rất nhanh, từ 
khi thấy triệu chứng héo lá bắt đầu đến 
khi cây chết chỉ sau 1 - 2 tuần. 

Còn bệnh chết chậm thì thường gây 
vàng lá, cây còi cọc, lá và đốt dây rụng 
dần, sau 2 tháng đến 3 tháng thì cây chết. 

Huyện Đức Linh hiện có 2.000 ha 
cây hồ tiêu, tập trung chủ yếu tại các xã: 
Tân Hà, Đông Hà, Trà Tân, Đức Hạnh… 

Thống kê sơ bộ, đến thời điểm này, 
toàn huyện có gần 300ha hồ tiêu bị nhiễm 
bệnh chết nhanh, chết chậm. Diện tích hồ 
tiêu bị nhiễm bệnh nhiều nhất là tại xã 
Đức Hạnh. 

Hiện nay vẫn chưa có thuốc phòng 
và trị bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây 
tiêu. 

Ngành nông nghiệp khuyến cáo 
người dân phải làm mương thoát nước 
trong vườn tiêu và tỉa bớt những cành làm 
trụ đỡ không cần thiết để vườn cây thông 
thoáng. 

Bên cạnh việc sử dụng các loại 
thuốc trừ bệnh hiệu quả, người dân phải 
nhanh chóng thu gom cây tiêu đã chết về 
một nơi quy định, vệ sinh tàn dư thực vật, 
dùng vôi bột khử trùng vùng bệnh hạn chế 
lây lan…/. 

Hồng Hiếu // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 20 tháng 12) 
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VỰA HOA TẾT CÚC VẠN THỌ BÌNH THUẬN BẤT AN 

ông dân tỉnh Bình Thuận đang tất 
bật chuẩn bị cho vụ hoa vạn thọ 
phục vụ Tết Nguyên đán 2018. Tuy 

nhiên nhiều người vô cùng lo lắng trước 
tình trạng hoa sắp ra bông đột nhiên thối 
rễ, héo thân rồi chết. 

Vựa hoa bất an 

Xã Tiến Lợi (TP Phan Thiết) được 
xem là vựa hoa vạn thọ phục vụ cho dịp 
tết. Nơi đây có khoảng 40 hộ đang canh 
tác loại hoa này trên diện tích 5ha. Cứ bắt 
đầu từ tháng 10 âm lịch, người dân nơi 
đây lại đua nhau xuống giống để kịp cung 
cấp cho thị trường cuối năm. 

 

Nhiều người lo lắng vì hoa nhiễm bệnh chết 

Nếu như những vụ hoa trước đây, 
cây vẫn phát triển bình thường theo đúng 
thời gian và mang lại cho người dân một 
nguồn thu đáng kể thì năm nay, hoa chết 
trên diện rộng khiến các hộ vô cùng lo 
lắng. Theo chị Phạm Thị Mỹ, vừa qua gia 
đình chị có đến gần 600 gốc hoa bị nhiễm 
bệnh chết. Không còn cách nào khác, chị 
đành nhỏ bỏ nguyên một luống hoa và 
vẫn để trống chưa dám trồng lại. 

“Gia đình tôi làm nghề trồng hoa đã 
được 15 năm nay rồi nhưng chưa lúc nào 
thấy hoa bị bệnh và chết nhiều như thế. 
Những năm trước thì cũng chỉ chết lác 
đác vài cây của một số hộ. Thời điểm này 
bắt đầu vào vụ rồi. May thì được, còn 
không thì đành chịu”, chị Mỹ nói. 

Không kém phần lo lắng, tiếp chuyện 
chúng tôi, ông Trần Văn Mây cho biết, 
mấy trăm gốc hoa của ông vừa mới đưa 

từ khu vực ươm ra luống trồng chưa được 
bao lâu thì đột nhiên héo rũ và chết hàng 
loạt. Thấy vậy, ông liền nhổ bỏ và ươm lại 
lứa mới để đem đến khu vực khác trồng hi 
vọng cây sẽ không bị nhiễm bệnh.   

Không có cách điều trị dứt điểm 

Theo những hộ dân trồng hoa vạn 
thọ ở Tiến Lợi, những cây bị bệnh thường 
chết rất nhanh. Từ lúc phát hiện có hiện 
tượng héo ở lá đến lúc cây chết hoàn toàn 
chỉ 2 - 3 ngày. Biểu hiện thường gặp của 
những cây hoa này thường bị thối rễ, khi 
nhổ lên thì rễ lớn bị đứt. Phần thân cây 
héo khô dần từ dưới gốc lên. 

 

Biểu hiện của cây hoa mắc bệnh là thối phần 
rễ, thân bị héo dần từ dưới gốc lên 

“Cây hoa cứ cao hơn 1 gang tay và 
chuẩn bị trổ bông là bắt đầu có hiện tượng 
bị bệnh. Gia đình tôi cũng đã dùng nhiều 
biện pháp cứu chữa như tưới nhiều nước, 
mua các loại thuốc chống thối rễ về điều 
trị nhưng không có tác dụng gì. Đến giờ 
vẫn không biết nguyên nhân vì sao nên 
không có cách nào chữa dứt điểm được. 
Chỉ còn cách duy nhất là xới luống lên 
phơi ải rồi dùng vôi để xử lý đất thôi”, chị 
Mỹ cho biết. 

Theo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật TP Phan Thiết, sau khi tiếp nhận 
thông tin về hiện tượng tượng cây hoa 
vạn thọ héo rũ và chết hàng loạt ở xã Tiến 
Lợi, đơn vị đã xuống địa phương ghi nhận 
tình hình đồng thời lấy mẫu về kiểm tra. 

N 
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Theo như kết quả thu được thì nguyên 
nhân gây ra bệnh do phần mạch dẫn ở 
thân cây bị nhiễm khuẩn. 

“Đây là loại bệnh khó điều trị. Chúng 
tôi khuyến cáo người dân là khi phát hiện 
cây bị bệnh thì nhổ bỏ và tiêu hủy cách xa 
khu vực trồng. Nhiều người thấy cây chết 
rồi nhổ vứt sang một bên vườn khiến cho 
nước mưa hay nước tưới tràn xuống 
luống hoa tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm 
nhập và lây lan. 

Những vùng trồng đã bị nhiễm bệnh 
thì không nên trồng lại mà chuyển qua 
canh tác các loại cây khác hoặc xử lý đất 
bằng các chế khuẩn như Trichoderma, 
vôi. Về hạt giống, trước khi trồng cũng 
nên xử lý bằng cách ngâm các thuốc trị 
nấm, trị khuẩn. Cũng có thể sử dụng đất 
mới để trồng lại”, bà Nguyễn Thị Thanh 
Nga, cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật TP Phan Thiết khuyến cáo. 

Lê Khánh // http://nongnghiep.vn.- 2017 
(ngày 21 tháng 12) 

__________________________________ 

CHẢ GIÒ SEAHORSE - PHONG VỊ ĐẶC TRƯNG 
CỦA VÙNG BIỂN MŨI NÉ 

m thực Việt Nam vốn phong phú và 
đa dạng. Chả giò chính là một trong 
các món ăn tiêu biểu thể hiện tính đa 

dạng đó. Tính đa dạng lại thể hiện qua 
các cách thức chế biến, nguyên liệu, cách 
thưởng thức khác nhau tùy theo văn hóa 
của vùng miền, hay của một địa phương 
nào đó.  

Vì thế mà dựa vào khẩu vị đặc trưng 
của địa phương và cũng là một cách để 
giới thiệu đến văn hóa ẩm thực Mũi Né, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, 
đầu bếp Seahorse đã chế biến nên món 
chả giò Seahorse cùng món nước chấm 
không thể lẫn vào đâu được. 

Món chả giò Seahorse khác biệt với 
chả giò ở bất kỳ địa phương nào khác bởi 
bánh tráng cuốn và phần nguyên liệu làm 
nhân. Ở đây, bánh tráng được làm từ bột 
là hỗn hợp của trứng, bột mỳ và sữa tươi, 
theo tỷ lệ nhất định để bánh sau khi tráng 
giữ được độ dẻo, dai mà không dính, giúp 
việc cuốn nguyên liệu được dễ dàng.  

Nguyên liệu làm nhân của chả giò 
Seahorse bao gồm tôm thịt, mực, thịt cua; 
các loại rau củ quả như khoai môn, khoai 
lang, hành tím. Tất cả nguyên liệu này 
được bào thành sợi, được trộn đều rồi 
nêm gia vị vừa ăn. Sau đó, đến công đoạn 
cuốn chả giò, thường thì cuốn mỗi khúc 

chả giò theo kích thước vừa miếng, không 
nên to quá hay nhỏ quá.  

Chả giò sau khi cuốn được chiên 
ngập trong dầu ăn cho chín đều với màu 
vàng ươm hấp dẫn. Điều đặc biệt của 
món chả giò Seahorse là giòn, thơm mùi 
hải sản và để lâu vẫn không mềm. 

 

Nguyên liệu làm nhân của món chả giò 
Seahorse là hỗn hợp hải sản và các loại rau củ 
quả như khoai môn, khoai lang, hành tím. 

 

Bánh tráng cuốn có độ dẻo, dai mà không dính, 
giúp việc cuốn nguyên liệu được dễ dàng. 

Ẩ 
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Công đoạn cuốn chả giò. 

 

Chả giò Seahorse là món ẩm thực độc đáo 
mang phong vị đặc trưng của vùng biển Mũi 
Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 

Chả giò Seahorse được cuốn theo kích thước 
vừa ăn. 

 

Một phần quan trọng quyết định 
hương vị món chả giò Seahorse là nước 
chấm, vốn không thể thiếu trong hầu hết 
các món ăn Việt Nam. Nước chấm được 
làm từ đặc sản nước mắm Phan Thiết, 
pha chế với hỗn hợp tỏi, ớt, chanh, đậu 
phộng xay nhuyễn. Vị đặc trưng của nước 
chấm là béo, chua, ngọt, kết hợp với vị 
giòn tan của chả giò, thơm ngon của bánh 
tráng trứng sữa tươi, cùng với hương vị 
của rau củ, hải sản… thực sự là một trải 
nghiệm ẩm thực khó quên dành cho thực 
khách. 

Trở lại với tên gọi của món chả giò. 
Từ ngữ Việt Nam cũng đa dạng như văn 
hóa người Việt khắp các vùng miền theo 
tiến trình phát triển của lịch sử. Cùng một 
món ăn với cách thức dùng một loại bánh 
tráng phơi khô nào đó (bánh tráng phơi 
sương, bánh tráng rế, bánh tráng trứng…) 
cuốn với nhiều loại nguyên liệu bên trong, 
rồi chiên giòn lên nhưng lại có nhiều tên 
gọi khác nhau như người Nam Bộ là chả 
giò, người miền Bắc gọi là nem rán, còn 
miền Trung là chả ram.  

Cùng một món ăn thôi nhưng có 
nhiều tên gọi mà nghe qua thôi, cái tên 
nào cũng dễ kích thích dây thần kinh vị 
giác khiến thực khách tự liên tưởng tới 
hình ảnh và hương vị món ăn, cảm nhận 
được vị ngon, hấp dẫn của nó theo đủ 
“cung bậc” thèm thuồng và muốn thưởng 
thức ngay món ăn…/. 

Nguyễn Vũ Thành Đạt // 
https://www.vietnamplus.vn.- 2017 

(ngày 8 tháng 12) 
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KHÔNG NGỦ Ở MŨI KÊ GÀ 

i đó muốn một lần đến với Mũi Kê 
Gà, xin khuyên nên đến vào lúc tinh 
sương hoặc vào lúc chiều tà. 

Không gian nơi đây như biến đổi kỳ lạ, tất 
cả bừng lên ánh sáng lạ kỳ. Bạn sẽ thấy 
mình là kẻ lữ hành đơn độc và may mắn, 
hòa mình trong thế giới huyền ảo của 
sóng, đá, cát. 

 

Ban mai trên Mũi Kê Gà. 

 1.  Mũi Kê Gà là một trong những 
điểm đến kỳ thú với khách du lịch. Kỳ thú 
từ tên gọi, những địa danh tới các trải 
nghiệm độc đáo tại bãi biển có mũi đất 
nhô ra giống hình đầu gà độc đáo này. 
Mũi Kê Gà (xã Tân Thành, huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) không sầm 
uất và nhộn nhịp như bãi biển Phan Thiết, 
dù nằm cách đó khoảng hơn 20km về 
hướng Nam. Nhờ thế mà sức quyến rũ 
của Kê Gà đến từ vẻ yên bình, tĩnh lặng 
và hoang sơ, bình dị. 

 Thực chất, Mũi Kê Gà là một hòn 
đảo nhỏ (tục gọi là Hòn Bà), nằm cách đất 
liền khoảng 500m. Thủy triều lên đã biến 
nơi đây thành một hòn đảo biệt lập, vây 
quanh bốn bề là biển xanh. Và Mũi Kê Gà 
chỉ như một phần của đất liền khi thủy 
triều rút, để lộ ra một dải cát nối hai phần 
với nhau. 

 Như cách xa ngàn trùng, Mũi Kê Gà 
thanh tĩnh, bờ bãi chang chang cát và gập 
ghềnh đá, đá đứng, đá ngồi, đá như xếp 

đặt muôn hình thù. Cảnh vật lướt trước 
mắt bạn sẽ không ngừng biến đổi: từ rừng 
cây um tùm chuyển thành những bụi 
thanh long sum suê, xanh mướt, thẳng 
hàng thẳng lối bên sườn đồi, đến dãy núi 
phủ đầy cát trắng. Đó là màu xanh của 
hàng phi lao, thùy dương và dứa dại, màu 
xanh của biển cả hòa với màu xanh của 
mây trời. Điểm xuyết trong những sắc 
xanh còn có các áng mây trắng lãng đãng 
trôi, bờ cát trắng mịn và bãi đá hoa cương 
lấp lánh sắc màu. 

 

Bãi đá, nét độc đáo của biển Mũi Kê Gà. 

 Khác với vẻ dịu dàng của những bãi 
biển đẹp chạy theo bờ cát trắng mịn ở 
Phan Thiết, Mũi Kê Gà lại gây ấn tượng 
mạnh mẽ với du khách bởi bãi đá rắn rỏi 
với những phiến đá đủ kích cỡ “phơi 
mình” như “bày binh bố trận”. Bởi thế mà 
người dân địa phương thường ví von nơi 
này là “vườn đá”. 

 Các phiến đá đủ mọi hình dạng: 
tròn, vuông, dài, ngắn… xếp chồng lên 
nhau tưởng như lộn xộn nhưng lại dễ 
dàng gợi cho người ta nhiều liên tưởng, 
khiến ai ai cũng trầm trồ thán phục sự 
khéo léo, tài hoa của Mẹ Thiên Nhiên khi 
đã tạo tác ra bức tranh độc đáo bằng các 
chất liệu phong phú. 

  

IV. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 

A 
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Ngọn hải đăng cổ. 

  Điểm tham quan nổi tiếng nhất ở 
Mũi Kê Gà là ngọn hải đăng Kê Gà, cũng 
là nơi ngắm cảnh biển đẹp nhất vì có điểm 
nhìn ở nơi cao nhất và bao quát nhất. 
Ngọn hải đăng này do người Pháp xây 
dựng nhằm giúp tàu thuyền qua đây xác 
định được vị trí, tọa độ và điều hướng dễ 
dàng. Mọi vật liệu xây dựng hải đăng đều 
do người Pháp vận chuyển từ Pháp sang. 

 Theo sử sách ghi lại, Mũi Kê Gà là 
vị trí cực kỳ hiểm yếu của vùng biển từ 
Phan Rang tới Vũng Tàu. Từ các thế kỷ 
trước, có nhiều tàu buôn khi qua đây đã bị 
đắm do không xác định được phương 
hướng. Do đó, trong 2 năm (1897 – 1899), 
người Pháp đã nghiên cứu và cho xây 
dựng ngọn hải đăng Kê Gà để đáp ứng 
nhu cầu vận tải của quân đội Pháp cũng 
như tàu buôn của nước ngoài. Đến năm 
1900, hải đăng Kê Gà được đưa vào sử 
dụng, trên ngọn tháp đặt bóng đèn lớn 
2.000W với bán kính quét sáng 22 hải lý 
(tương đương 40km). 

 Chắc chắn, du khách sẽ đi từ ngạc 
nhiên này sang ngạc nhiên khác khi từng 
bước khám phá ngọn hải đăng cổ nhất, 
cao nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam 
Á. Chỉ tính riêng phần tháp đèn xây bằng 
đá đã cao tới 35m, chiều cao từ ngọn đèn 
đến mặt biển là 65m. Bên trong ngọn hải 
đăng là 183 bậc thang xoáy trôn ốc bằng 
thép cùng hàng trăm bậc tam cấp dẫn đến 
đỉnh. Dù hiện tại, ngọn hải đăng Kê Gà 
không còn hoạt động vì sự phát triển của 
các thiết bị chỉ dẫn trên biển khác nhưng 
“con mắt biển này” vẫn là điểm du lịch, 
tham quan thu hút du khách. Không chỉ là 
nơi ngắm cảnh lý tưởng, ngọn hải đăng 
còn là “tài liệu sống” về một công trình 

kiến trúc độc đáo đã tồn tại được gần 120 
năm giữa khung cảnh thơ mộng, hữu tình 
nơi biển trời. 

 

Bờ cát. 

 Kê Gà nằm không xa tuyến đường 
quốc lộ 1A tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
di chuyển từ bất kỳ điểm xuất phát nào. 
Nếu đi xe khách hoặc tàu hỏa, bạn xuống 
bến xe/ga Phan Thiết rồi bắt taxi hoặc xe 
bus số 6 đi Kê Gà – La Gi. 

 Những bạn ở phía Nam có thể đi 
“bụi” hơn bằng cách chạy xe máy, từ 
TP.HCM theo quốc lộ 1A đến thị trấn 
Thuận Nam rẽ phải theo hướng đi Kê Gà; 
hoặc chạy quốc lộ 51 đi Vũng Tàu tới Bà 
Rịa rẽ đường quốc lộ 55 hướng đi Bình 
Châu để tới Kê Gà. 

 

Một góc làng chài. 

 Ai đó muốn một lần đến với Mũi Kê 
Gà, xin khuyên nên đến vào lúc tinh 
sương hoặc vào lúc chiều tà. Không gian 
nơi đây như biến đổi kỳ lạ, tất cả bừng lên 
ánh sáng lạ kỳ. Bạn sẽ thấy mình là kẻ lữ 
hành đơn độc và may mắn, hòa mình 
trong thế giới huyền ảo của sóng, đá, cát. 

Đi trong gió, thoảng nhận ra mùi cá 
tôm tươi nướng trên thuyền chài, hay trại 
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nghỉ chân của du khách, vấn vương vị 
mặn nồng của biển khơi. Làng chài như 
bồng bềnh trên bờ bãi, gió làm dềnh lên 
những khoang cá nghiêng nghiêng trên 
thuyền, lấp lánh ánh bạc. Những ngư dân 
hiền lành, vui vẻ mời khách lên khoang, 
thưởng thức món cá, tôm, mực nướng 
hay hấp nhanh trên thuyền, tận hưởng dư 
vị biển nơi chân sóng, chòng chành trong 
tiếng cười nơi hoang vắng... 

 Đêm ngủ lại Mũi Kê Gà, con mắt 
hướng về ngọn hải đăng không ngủ, ánh 

sáng nơi đây như hừng lên từ ngọn hải 
đăng, thiêm thiếp trong tiếng sóng vỗ vào 
đá, vào cát, thanh âm như câu chuyện 
khôn nguôi về trầm tích Mũi Kê Gà. Thật 
kỳ diệu khi tưởng tượng thấy tiếng gà vạm 
vỡ vỗ cánh gáy vang gọi sáng. 

 Không ngủ ở Mũi Kê Gà. Sự cường 
tráng của biển cả trong khung cảnh yên 
lành khiến bạn thấy thời khắc mình có mặt 
tại đây thật đáng giá. 

Lưu Tuấn / Gia đình & Trẻ em.- 2017.- 
Số 49 (ngày 7 tháng 12) 

__________________________________ 

ĐẾN VỚI MŨI KÊ GÀ 

 cực Nam tỉnh Bình Thuận có một 
hòn đảo mang tên Kê Gà, còn có 
tên gọi Hòn Bà, rộng 5 ha với hàng 

trăm cụm đá hoa cương vàng rực muôn 
hình muôn vẻ và hàng trăm cây sứ đại 
thụ. Khi thủy triều lên thì Kê Gà bị cách 
biệt như một hải đảo nhưng khi nước rút 
xuống thì một dải cát hiện ra nối mũi Kê 
Gà với đất liền. Sở dĩ có tên gọi Mũi Kê 
Gà là bởi mũi đất nhô ra bờ biển có hình 
giống đầu con gà.  

 

Nước biển xanh mát, những ngọn núi phủ đầy 
cát trắng tạo thế hùng vĩ cho Mũi Kê Gà. 

Mũi Kê Gà nằm cách biệt với đất liền 
chỉ 500 mét, được đánh giá là nơi có 
phong cảnh đẹp nhất vùng biển Hàm 
Thuận Nam. 

Nét kỳ lạ của Mũi Kê Gà chính là 
những phiến đá nằm nhấp nhô ra phía 
biển, có hình thù giống đầu con gà. Nước 
biển màu xanh ngọc, bờ biển cát trắng 

phau, những ghềnh đá hoa cương trắng - 
hồng, nhọn như những ngọn chông; rừng 
dừa, rừng thùy dương xanh mướt...Tất cả 
tạo cho vùng biển này một vẻ quyến rũ, 
nguyên sơ và yên bình. 

Muốn ra Kê Gà phải đi bằng ca nô, 
đường đi lại không đơn giản, vùng biển ở 
đây có rất nhiều vách đá lô nhô, nếu 
không phải là người lái ca nô chuyên 
nghiệp và quen thuộc với địa hình thì sẽ 
rất dễ va vào đá. Khi ca nô cập bến vào 
đảo, ai cũng phải trầm trồ trước cảnh 
quan hết sức tuyệt vời. Những tảng đá lớn 
nằm nhấp nhô ở phía ngoài như một bức 
tường bảo vệ hòn đảo trước những đợt 
sóng biển. Các phiến đá đủ mọi hình 
dạng: tròn, vuông, dài, ngắn… xếp chồng 
lên nhau tưởng như lộn xộn nhưng lại dễ 
dàng gợi cho người ta nhiều liên tưởng, 
khiến ai ai cũng trầm trồ thán phục sự 
khéo léo, tài hoa của Mẹ Thiên nhiên. 

Đến Kê Gà không thể không leo lên 
ngọn hải đăng. Cầu thang để lên là thang 
xoắn ốc, leo lên đến đỉnh bạn có thể 
phóng tầm nhìn 360 độ toàn cảnh đẹp 
hùng vĩ của nơi đây, và tận hưởng những 
làn gió biển phóng khoáng. Ngọn hải đăng 
này do người Pháp xây dựng nhằm giúp 
tàu thuyền qua đây xác định được vị trí, 
tọa độ và điều hướng dễ dàng. Mọi vật 
liệu xây dựng hải đăng đều do người 
Pháp vận chuyển từ Pháp sang. Du khách 

Ở 
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sẽ đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên 
khác khi từng bước khám phá ngọn hải 
đăng cổ nhất, cao nhất Việt Nam và khu 
vực Đông Nam Á. 

Chỉ tính riêng phần tháp đèn xây 
bằng đá đã cao tới 35m, chiều cao từ 
ngọn đèn đến mặt biển là 65m. Bên trong 
ngọn hải đăng là 183 bậc thang xoáy trôn 
ốc bằng thép cùng hàng trăm bậc tam cấp 
dẫn đến đỉnh. Dù hiện tại, ngọn hải đăng 
Kê Gà không còn hoạt động nhưng “con 
mắt biển” này vẫn thu hút du khách. Hải 
đăng Kê Gà đã được trung tâm sách Kỷ 

lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng 
cao nhất và cổ xưa nhất Việt Nam. 

Tại hai khu vực bờ biển phía bắc và 
phía nam mũi Kê Gà có những bãi tắm 
còn nguyên sơ, với những bãi đá nhẵn 
bóng nhiều màu sắc và hình thù xếp lớp 
quanh bờ. Một điểm cao nữa để ngắm 
toàn cảnh biển là đỉnh mũi Kê Gà , ở đây 
có thể ngắm nhìn toàn cảnh đẹp phía bắc 
vịnh Nha Trang, cảnh đẹp đảo Hòn Rùa 
(Hòn Mát), Hòn Câu, Hòn Dung, phía bắc 
đảo Hòn Tre...     

Nam Anh // http://daidoanket.vn.- 2017 
(ngày 21 tháng 12) 

__________________________________ 

HÃY ĐẾN VỚI PHÚ QUÝ - HÒN ĐẢO ĐẸP KHÓ 
CƯỠNG CỦA BÌNH THUẬN 

hú Quý (còn gọi là Cù Lao Thu) là 
hòn đảo hoang sơ thuộc tỉnh Bình 
Thuận, nằm cách trung tâm thành 

phố Phan Thiết khoảng 120km. 

Đảo níu chân du khách bởi vẻ đẹp 
hoang sơ, nước biển trong xanh với 
những con sóng tung bọt trắng xoá, 
những bãi cát trắng trải dài dưới những 
hàng dương xanh rì. Tất cả tạo nên hấp 
lực khó cưỡng biến Phú Quý thành một 
trong những điểm khám phá không thể bỏ 
qua với du khách khi đặt chân đến Bình 
Thuận. 

Mời các bạn chiêm ngưỡng một số 
hình ảnh về hòn đào tuyệt đẹp này. 

 

 

 

Ảnh: Phi Long - Nguyễn Hiên // 
https://thethaovanhoa.vn.- 2017  

(ngày 16 tháng 12) 

P 
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ĐẾN NGAY LỄ HỘI ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ MŨI NÉ 
LỚN NHẤT NĂM! 

ến hẹn lại lên, lần này Lễ hội Ẩm 
thực đường phố Mũi Né sẽ chính 
thức diễn ra trong 2 ngày 08/12 và 

09/12/2017. Có đi chơi ở đồi cát Mũi Né vào 
dịp này thì nhớ ghé tham quan lễ hội nhé! 

Với mục tiêu phát triển ẩm thực Bình 
Thuận trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, 
hấp dẫn du khách trong thời gian tới, Hiệp 
hội du lịch đang xây dựng Đề án Ẩm thực 
đường phố hướng tới xây dựng thương 
hiệu du lịch. Theo đó, Lễ hội ẩm thực 
đường phố Mũi Né (Mui Ne Street Food 
Festival) sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 
8,9/12/2017) tại trục đường Nguyễn Đình 
Chiểu, khu vực phía trước Biển Xanh 
Resort đến Coco Beach Resort. 

 

Lễ hội ẩm thực đường phố Mũi Né tập 
hợp các doanh nghiệp là resort, khách sạn, 
nhà hàng trên địa bàn tham gia giới thiệu và 
phục vụ thực khách trong nước và quốc tế 
các thực đơn hấp dẫn, đậm đà hương vị 
miền biển hay các gian hàng bán quà lưu 
niệm, hàng mỹ nghệ… 

Tham gia lễ hội, bạn chỉ cần đến trước 
mặt các khu nghỉ dưỡng trên, hòa vào bầu 
không khí nhộn nhịp, phiêu theo giai điệu 
vui tươi của những chương trình âm nhạc 
miễn phí và thưởng thức các món ăn đường 
phố với mức giá rẻ bất ngờ. 

Lễ hội sẽ cực kì vui nhộn với các màn 
biểu diễn múa lửa, múa lân và nhảy hip hop 
vô cùng hào hứng và đẹp mắt. Và cũng 
giống như nhiều lần tổ chức trước, các màn 
trình diễn âm nhạc điện tử chất lừ từ các DJ 
quốc tế sẽ làm khuấy động không khí của lễ 
hội. 

Đây là lễ hội dành riêng cho những 
"tâm hồn ăn uống". Đến đây, bạn sẽ được 
thưởng thức những món ăn đặc sắc, đa 
dạng đến từ nhiều nhà hàng khác nhau. 

 

Bên cạnh các món hải sản như ghẹ 
rang me, cơm chiên hải sản Tây Ban Nha, 
bạch tuộc nướng, ốc xào, lễ hội ẩm thực 
còn có các món nướng xiên que, xúc xích 
khoai tây chiên, bánh mì, các món thuần 
Việt như bún bò, nem cuốn, bánh bột lọc. 

 

Với phong cách “tiệc đứng”, nên xen 
kẽ các gian hàng ẩm thực là những chiếc 
bàn con, chỉ đủ chỗ cho thực khách vừa 
thưởng thức món ngon vừa trò chuyện cùng 
bạn bè. 

Vừa được ăn ngon, vừa được ngắm 
nghía, chọn lựa những món quà nhỏ nhắn, 
xinh xắn, còn chờ đợi gì mà không rủ bạn 
bè và gia đình tới ngay Lễ hội ẩm thực 
đường phố Mũi Né trong tối nay để được 
hòa mình vào không khí lễ hội vui tươi này! 

Lễ hội tổ chức từ 17 giờ đến 22 giờ 
trong 2 ngày 8/12 và 9/12/2017. 

Hà Mi // http://khampha.vn.- 2017 
(ngày 8 tháng 12) 

Đ 
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