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BÌNH THUẬN:  

ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC 
ĐIỀU TRA, NẮM BẮT, NGHIÊN CỨU DƯ LUẬN XÃ HỘI 

heo đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, 
Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Bình Thuận, công tác điều 

tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội 
phải được đổi mới, khắc phục tính hình 
thức và nâng cao chất lượng hoạt động 
theo hướng: Bám sát tình hình thực tiễn 
của các địa phương, cơ quan, đơn vị; 
phản ánh đầy đủ các luồng thông tin dư 
luận xã hội, đồng thời đảm bảo tính xác 
thực, độ tin cậy của thông tin; đối với các 
chủ trương, chính sách, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội quan trọng, có ảnh hưởng 
sâu rộng trước khi ban hành, triển khai 
thực hiện phải tiến hành điều tra, nắm bắt, 
nghiên cứu dư luận xã hội. 

 

Ngày 17/02/2017, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai Kế 
hoạch số 37-KH/TU, ngày 29/11/2016 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai 
thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 
18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về đổi mới và nâng cao chất lượng 
công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư 
luận xã hội; quyết định số: 309/QĐ-UBBT 
ngày 03/2/2017 về việc kinh phí thực hiện 
chế độ chi trả đối với cộng tác viên dư 
luận xã hội các cấp và Thông tin Thời sự 
tháng 01 & 02/2017. 

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh 
đạo và Trưởng Ban Tuyên giáo, Tuyên 
huấn Ủy ban MTTQVN, các đoàn thể tỉnh, 
Công an, Quân sự, Biên phòng, Khối 
Doanh nghiệp, Khối các cơ quan tỉnh, các 
huyện, thị, thành ủy. Đồng chí Nguyễn 
Ngọc Hòa, Phó Trưởng ban Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, 
công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư 
luận xã hội phải được đổi mới, khắc phục 
tính hình thức và nâng cao chất lượng 
hoạt động theo hướng: Bám sát tình hình 
thực tiễn của các địa phương, cơ quan, 
đơn vị; phản ánh đầy đủ các luồng thông 
tin dư luận xã hội, đồng thời đảm bảo tính 
xác thực, độ tin cậy của thông tin; đối với 
các chủ trương, chính sách, dự án phát 
triển kinh tế - xã hội quan trọng, có ảnh 
hưởng sâu rộng trước khi ban hành, triển 
khai thực hiện phải tiến hành điều tra, 
nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. 

Nâng cao năng lực, trình độ chuyên 
môn của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã 
hội, thực hiện có hiệu quả việc nắm bắt, 
phát hiện, dự báo và đưa ra các đề xuất, 
kiến nghị nhằm giúp cho cấp ủy, chính 
quyền các cấp có thêm thông tin định 
hướng trong chỉ đạo, điều hành; đồng 
thời, rà soát, điều chỉnh bổ sung chính 
sách và bảo đảm kinh phí hoạt động đối 
với các tổ chức, bộ phận làm công tác 
này. 

Đa dạng hóa hình thức, phương 
pháp điều tra, thăm dò; nắm bắt, tổng hợp 
tình hình dư luận xã hội, kết hợp các hình 
thức: qua điều tra bằng phiếu hỏi, qua 
mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội; 
qua các phương tiện thông tin đại chúng 
trong và ngoài nước; qua báo cáo tình 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

T 
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hình của các địa phương, cơ quan, đơn 
vị; qua việc đi thực tế nắm tình hình.  

Về thực hiện quyết định số: 309/QĐ-
UBBT ngày 03/2/2017 của Chủ tịch UBND 
tỉnh, kinh phí thực hiện chế độ chi trả đối 
với cộng tác viên dư luận xã hội các cấp 
được trích từ nguồn chi khác ngân sách 
tỉnh năm 2017; theo đó, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - 
xã hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố, Đảng ủy khối doanh nghiệp 
tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chịu 
trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh 
quyết toán khoản kinh phí theo đúng quy 
định tài chính hiện hành. Mức chi trả đối 
với cộng tác viên dư luận xã hội được 
thực hiện theo hướng dẫn của số 167-
HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương (cấp tỉnh 0.3, cấp 
huyện 0.2) 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn 
Ngọc Hòa đề nghị các đại biểu tăng 
cường sự phối hợp giữa các cơ quan, 
ngành, đơn vị cấp tỉnh với nhau và với các 
địa phương trong công tác điều tra, nắm 
bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Trên cơ 
sở đó, đưa ra những dự báo, đề xuất các 
giải pháp tuyên truyền, định hướng dư 
luận trong thời gian đến ngày càng tốt 
hơn; đồng chí cũng đề nghị thực hiện tốt 
chế độ chi trả phụ cấp cho cộng tác viên 
xã hội đúng theo quy định hiện hành./. 

Tô Long 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận // 

http://www.tuyengiao.vn 

__________________________________ 

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ THỜI TIẾT XẤU TRÊN BIỂN  

áng 9/2, Ban Chỉ huy phòng, chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 
Bình Thuận có công văn khẩn về chủ 

động đối phó với diễn biến của không khí 
lạnh và thời tiết xấu trên biển; khẩn trương 
thông báo cho các chủ phương tiện, tàu 
thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ 
động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất 
phù hợp.  

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, do 
ảnh hưởng của không khí lạnh và gió mạnh 
trên biển, từ ngày 9/2, vùng biển tỉnh Bình 
Thuận có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 
5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 – 8; biển động. 
Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Hiện nay, tổng số tàu cá toàn tỉnh có 
hơn 7.000 chiếc, trong đó tàu cá có công 
suất từ 90 CV trở lên (đánh bắt xa bờ) là 
2.700 chiếc. Số lượng tàu thuyền của tỉnh 
Bình thuận đang hoạt động đánh bắt trên 
biển hơn 2.000 chiếc. 

Để chủ động đối phó với diễn biến của 
không khí lạnh và gió mạnh trên biển, 
Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa 
phương vùng biển theo dõi chặt chẽ diễn 
biến của gió mạnh, sóng lớn và triều cường, 

phối hợp với các đồn biên phòng trong khu 
vực, thông báo cho các chủ phương tiện, 
tàu thuyền đang hoạt động trên biển, (nhất 
là tàu thuyền đi đánh bắt xa bờ) biết để chủ 
động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất 
phù hợp; kiểm tra, theo dõi sát các khu vực 
thường bị sạt lở ven biển, nhất là các khu 
vực dân cư, chủ động di dời người và tài 
sản các hộ dân có nhà ở bị uy hiếp trực tiếp 
đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn về người 
và tài sản. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Bình Thuận, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố ven biển quản lý 
chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, 
gửi thông tin liên lạc với các chủ phương 
tiện để hướng dẫn, xử lý kịp thời các tình 
huống, sự cố xảy ra. Các cơ quan, đơn vị 
thường trực tìm kiếm, cứu nạn của tỉnh và 
các địa phương rà soát, chuẩn bị các 
phương tiện, lực lượng cứu hộ, trang thiết 
bị, sẵn sàng tham gia ứng phó, cứu nạn, 
cứu hộ khi có yêu cầu; tổ chức trực ban 
nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn 
biến của gió mạnh, sóng lớn trên địa bàn 
mình quản lý. 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 9 tháng 02)

S 
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ĐIỀU TIẾT NGUỒN NƯỚC TRONG MÙA KHÔ NĂM 2017

gày 7/2, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận có văn bản yêu cầu 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh chủ trì lập kế hoạch điều 
tiết, cấp nước cho hạ du trong mùa khô 
năm 2017.  

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Bình Thuận, hiện lượng 
nước tích trữ trong các hệ thống công 
trình thuỷ lợi trên địa bàn toàn tỉnh là 
220,232 triệu m3/216,559 triệu m3 theo 
dung tích thiết kế, đạt 101,7%. Trong đó 
các hồ như: Đá Bạc, Cà Giây, Sông 
Quao… tỷ lệ dung tích hiện tại đạt trên 
100%. 

Nguồn nước thuỷ điện tại hồ chứa 
Đại Ninh và hồ Hàm Thuận tỷ lệ dung 
tích hữu ích hiện tại đạt trên 98%. Nhờ 
nguồn nước từ hệ thống các công trình 
thuỷ lợi nên diện tích tưới vụ đông xuân 
2016 - 2017 đạt hơn 33.000 ha; riêng 
thanh long và các loại cây trồng khác 
trên 17.000 ha. 

 

Đập chính và hồ chứa nước nhà máy thủy 
điện Hàm Thuận. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN  

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của 
ngành nông nghiệp, trên cơ sở nguồn 
nước từ các hệ thống công trình thuỷ 
lợi, các địa phương cần đẩy mạnh hơn 
nữa công tác tuyên truyền vận động 
nhân dân có kế hoạch sử dụng nước 
hợp lý, tiết kiệm, tránh thất thoát, đồng 
thời tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả 
nguồn nước. 

Dự báo tình trạng hạn hán trong 
mùa khô 2017 sẽ diễn ra gay gắt và 
phức tạp. Do đó, để đảm bảo nguồn 
nước tưới lâu dài trong suốt mùa khô 
2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 
có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, phối 
hợp với Sở Công Thương, Sở Tài 
nguyên và Môi trường lập kế hoạch điều 
tiết nước các hồ chứa thủy điện trong 
mùa khô năm 2017. 

Theo đó, phối hợp với Tổng cục 
Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn), Cục Quản lý Tài nguyên 
nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường), 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ đầu tư 
các hồ chứa thủy điện, thủy lợi có liên 
quan lập kế hoạch điều tiết, cấp nước 
hạ du cho cả mùa khô năm 2017 phù 
hợp với nhu cầu sử dụng nước của địa 
phương và dự báo tình hình thủy văn 
trên cơ sở tuân thủ các Quy trình vận 
hành liên hồ chứa, Quy trình vận hành 
hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền 
ban hành. 

Thường xuyên theo dõi sát diễn 
biến thời tiết, tình hình thủy văn các hồ 
chứa, khi có các diễn biến bất thường 
về thủy văn mà phải điều tiết cấp nước 
hạ du khác với quy trình và kế hoạch 
điều tiết nước đã thống nhất giữa các 
đơn vị liên quan cần tham mưu, đề xuất 
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Đồng thời, tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng để nhân 
dân và các đơn vị trên địa bàn biết về kế 
hoạch điều tiết nước, chủ động có kế 
hoạch lấy nước nhằm sử dụng hiệu quả, 
tối ưu nguồn nước, đảm bảo đủ nước 
cung cấp lâu dài cho hạ du phục vụ sản 
xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

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

(ngày 7 tháng 02)

N 
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CỤM THI ĐUA SỐ 07 KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA 
“VÌ AN NINH TỔ QUỐC 2017”  

gày 24-2, tại Công an tỉnh Bình 
Thuận (TP Phan Thiết, Bình 
Thuận) đã diễn ra Hội nghị ký kết 

giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc năm 
2017” của Cụm thi đua số 07 – Bộ Công 
an. Trung tướng Lê Văn Đệ - Phó Tổng 
Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã 
đến dự và chỉ đạo hội nghị. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an 07 
tỉnh duyên hải miền Trung thuộc Cụm thi 
đua số 07 gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh 
Thuận và Bình Thuận đã tiến hành thảo 
luận, thống nhất nội dung giao ước thi 
đua, quy chế hoạt động, thang bảng điểm 
bình xét thi đua và kế hoạch tổ chức các 
hoạt động chung của Cụm 07 trong năm 
2017.  

Sau đó, Công an các tỉnh đã ký kết 
các nội dung, chỉ tiêu thi  đua đã thống 
nhất tại hội nghị. 

Sau khi thông qua dự thảo , hội nghị 
đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề nâng 
cao hiệu quả phong trào thi đua như: tiếp 
tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp 
đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh 
Tổ quốc” gắn với việc thực hiện phong 
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, 
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động 

“Xây dựng phong cách người Công an 
nhân dân bản lĩnh, nhân văn; vì nhân dân 
phục vụ” và các phong trào thi đua. 

 

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng 
Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng, Tổng 
cục Chính trị, CAND nhất trí với nội dung 
ký kết giao ước thi đua của 7 cụm đã đề 
ra. Đồng chí yêu cầu công an 7 tỉnh tiếp 
tục bám sát hướng dẫn của Tổng cục 
Chính trị về công tác thi đua –khen 
thưởng; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 
khẩu hiệu hành động của Bộ Công an 
năm 2017; tăng cường kiểm tra, đôn đốc,  
kịp thời biểu dương, tuyên truyền, nhân 
rộng các tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì An 
ninh Tổ quốc" để tạo sức lan tỏa trong 
toàn lực lượng. 

Bích Thuận – Như Ý // 
http://cand.com.vn.- 2017  

(ngày 25 tháng 02)

__________________________________ 

TĂNG MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ, TỶ LỆ 
VẪN THẤP  

ỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2016 
của tỉnh Bình Thuận còn rất thấp so 
với mặt bằng chung cả nước. 

Năm 2017, Bình Thuận phấn đấu 
nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 
75%; 100% hộ cận nghèo, học sinh sinh 
viên tham gia bảo hiểm y tế; nâng tỷ lệ 
người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia 

đình; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm 
y tế… 

Tính đến nay, Bình Thuận có 832.009 
người tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ bao phủ 
bảo hiểm y tế đạt 69,68% dân số toàn tỉnh, 
vượt 1,18% chỉ tiêu kế hoạch do Thủ tướng 
Chính phủ giao (tăng 8,58% so với năm 
2015). 

N 

T 
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Trong đó, nhóm người lao động đang 
làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp đạt khoảng 63%, nhóm học sinh, 
sinh viên năm học 2016-2017 đạt 91,41%, 
nhóm người thuộc hộ gia đình cận nghèo 
đạt 84,59%... 

 

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh bằng Bảo 
hiểm y tế. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN  

Tỉnh hiện có 131 cơ sở y tế ký kết hợp 
đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong 
năm 2016, hơn 2 triệu lượt bệnh nhân bảo 
hiểm y tế khám, chữa bệnh, tăng 280.634 
lượt người so với năm 2015. 

Theo ông Phạm Xuân Toan, Giám đốc 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận, mặc dù tỷ 
lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2016 của tỉnh 
đã đạt chỉ tiêu do Chính phủ đề ra, nhưng tỷ 
lệ này vẫn còn rất thấp so với mặt bằng 
chung cả nước (81,8%). 

Hiện nay, một số chủ sử dụng lao 
động và một bộ phận không nhỏ người lao 
động, nhân dân chưa nhận thức đầy đủ vị 
trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của chính 
sách bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh 
xã hội. 

Mặt khác, công tác tuyên truyền, phổ 
biến và vận động người lao động, người 

dân tham gia bảo hiểm y tế chưa được tổ 
chức thường xuyên, liên tục; một số địa 
phương chưa thật sự quyết liệt trong lãnh 
đạo, chỉ đạo việc khai thác, mở rộng đối 
tượng tham gia bảo hiểm y tế. 

Trong thời gian qua, ngoài mức đóng 
do ngân sách Trung ương đảm bảo, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tăng mức hỗ 
trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ 
gia đình cận nghèo (ngân sách tỉnh hỗ trợ 
20%, tăng 5% so với mức hỗ trợ trước đây); 
hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc 
hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có 
mức sống trung bình và học sinh, sinh viên 
đang theo học tại các cơ sở giáo dục quốc 
dân (ngân sách tỉnh hỗ trợ 3%) nhưng tỷ lệ 
học sinh, sinh viên và người thuộc hộ gia 
đình cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế vẫn 
chưa đạt 100% như mục tiêu đã đề ra… 

Riêng nhóm tham gia bảo hiểm y tế 
theo hộ gia đình chỉ đạt khoảng 37,65%, 
còn trên 314.000 người (chiếm 26% dân số) 
chưa tham gia bảo hiểm y tế - đây là nhóm 
đối tượng chiếm tỷ trọng cao nhất trong các 
đối tượng chưa tham gia bảo hiểm y tế… 

Việc phát triển đối tượng tham gia bảo 
hiểm y tế hộ gia đình còn gặp khó khăn, 
nhất là đối với những hộ gia đình đông 
người, nguồn thu nhập của một số gia đình 
khu vực nông thôn còn thấp, không ổn 
định… nên không thể đóng một lúc cho tất 
cả các thành viên trong gia đình, mặc dù đã 
được hỗ trợ một phần kinh phí nhưng nhiều 
hộ gia đình vẫn không tiếp cận với chính 
sách bảo hiểm y tế. 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 25 tháng 02) 

__________________________________ 

NGƯ DÂN BÌNH THUẬN ĐÁNH BẮT GẦN BỜ CHO 
THU NHẬP CAO 

ột chuyến đánh bắt gần bờ từ 2 - 
8 giờ sáng mỗi ngư dân cũng có 
thu nhập từ 700.000 – 1 triệu 

đồng. 

Từ ngày mùng 1 Tết đến nay, nhiều 
ngư dân làm nghề đánh bắt gần bờ ở 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận bỏ 

ăn Tết để đi đánh bắt hải sản vì có thu 
nhập cao. 

Phần lớn ngư dân làm nghề gần 
bờ là những người chuyên đi thuyền 
thúng. Mỗi người đi 1 thúng thả lưới cách 
bờ khoảng 5 hải lý trở vào. Hải sản thu 
được chủ yếu là ghẹ, ốc và các loại cá 

M 
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kích thước vừa. Mặc dù lượng hải sản 
đánh bắt không nhiều, nhưng từ cận Tết 
đến nay, nhờ giá hải sản tươi sống tăng 
cao, ngư dân rất phấn khởi. 

 

Ngư dân đánh bắt gần bờ phấn khởi vì giá hải 
sản tăng cao. 

Một chuyến đi từ 2 giờ khuya đến 
khoảng 8 giờ sáng, trung bình mỗi người 
đi thúng thu nhập từ 700.000 – 1 triệu 
đồng, cao gấp đôi so với ngày thường. Đó 

là khoản tiền lớn với các ngư dân làm 
nghề lưới nhỏ.  

Anh Bùi Cho, một ngư dân chuyên đi 
thúng ở phường Phú Hài, thành phố Phan 
Thiết cho biết, từ sau Giao thừa đến nay, 
ngày nào anh cũng đi biển.    

“Mỗi buổi tối ra biển đánh bắt gần 
bờ cũng được 1 kg ghẹ bán với giá 
400.000 đồng ngay tại biển. Ốc cũng 
được gần 4 kg bán 100.000 đồng/kg và 
thêm mấy con cá nữa. Trung bình mỗi tối 
thu nhập cũng được 900.000 đồng. Mấy 
ngày Tết, đồ hải sản có giá nên những 
người đi biển gần bờ cũng kiếm được khá 
tiền”, anh Cho chia sẻ./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 5 tháng 02) 

__________________________________ 

HUYỆN TÁNH LINH CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG HIỆU 
QUẢ TRÊN VÙNG ĐẤT KHÔ CẰN 

hủ tịch Hội Nông dân xã Suối Kiết 
(huyện Tánh Linh, Bình Thuận) 
Phan Văn Long cho biết: Khu vực 

xã Suối Kiết là một trong những khu vực 
đất đai khô cằn nhất trong tỉnh. Nhưng 
năm năm trở lại đây, các hộ nông dân đã 
chuyển đổi trồng các loại cây ăn quả thay 
cho cây sắn, cây ngô năng suất thấp. 
Những vườn cam, quýt trĩu quả và những 
vườn xoài xanh um, cho trái ngọt đang 
giúp người dân nơi đây thoát nghèo và 
vươn lên làm giàu. 

Gia đình anh Châu Văn Cường, thôn 
Suối Sâu, xã Suối Kiết (huyện Tánh Linh) 
chia sẻ, dù đã thử qua nhiều loại cây 
trồng nhưng thổ nhưỡng và khí hậu nơi 
đây rất thích hợp để trồng các loại cây ăn 
trái, nhất là các loại cây có múi và cây 
xoài. So với các loại cây khác, trồng xoài 
cho thu nhập cao. Mỗi năm thu hoạch từ 
10 đến 15 tấn quả; với giá bán từ 10 đến 
12 nghìn đồng/kg, cho thu nhập gần 100 
triệu đồng/năm. Không riêng cây xoài, các 
loại cây ăn trái có múi như: cam, quýt, 

bưởi… cũng đang trở thành các cây trồng 
chủ lực ở thôn Suối Sâu. 

 

Nhiều hộ dân ở huyện Tánh Linh (Bình Thuận) 
trồng cây ớt cho năng suất cao, mang lại hiệu 
quả kinh tế.    Ảnh: NGỌC KHÁNH 

Bên vườn quýt trĩu quả đang được 
chăm sóc cẩn thận để kịp phục vụ dịp Tết 
Nguyên đán, chị Nguyễn Thị Ánh Hồng 
cho biết, gia đình chị hiện có 1,5 ha trồng 
các loại cây ăn trái; trong đó, có bảy sào 

C 
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trồng quýt. Vụ quýt năm nay gặp được 
nguồn nước ổn định, thêm vào đó ít sâu 
bệnh, cộng với kinh nghiệm chăm sóc, 
bón phân, tưới nước, tỉa cành đúng kỹ 
thuật nên cây phát triển tốt và cho quả 
nhiều, mỗi vụ quýt kéo dài chín tháng, từ 
lúc ra hoa cho tới lúc thu hoạch. Khâu 
quan trọng là giữ ẩm cho gốc và khâu 
chọn trái. Vụ quýt vừa qua gia đình chị thu 
được 20 tấn quả với giá bán 23 nghìn 
đồng/kg, trừ chi phí lợi nhuận hơn 100 
triệu đồng.  

Hiện, thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết 
(Tánh Linh) có gần 400 ha cây ăn trái các 

loại. Nhờ mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ 
thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng phù hợp, cho nên người dân đã chủ 
động được nguồn nước và mở rộng sản 
xuất, đời sống có nhiều chuyển biến rõ 
nét. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, nhiều hộ vươn 
lên làm giàu. Trong thời gian tới, Hội Nông 
dân xã sẽ tham mưu cho huyện quy 
hoạch vùng chuyên canh cây ăn trái thôn 
Suối Sâu và tìm đầu ra ổn định cho nông 
dân. 

Vũ Nam Trà // 
http://www.nhandan.com.vn.- 2017 

(ngày 11 tháng 02) 

 _________________________________ 

ĐỐC THÚC TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TẠI TRUNG TÂM 
ĐIỆN LỰC VĨNH TÂN  

ập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
cho biết, các dự án tại Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đang 
được đảm bảo về tiến độ để về đích đúng 
hẹn. 

 

Các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 
đang được đảm bảo về tiến độ để về đích đúng 
hẹn.  

Theo ông Võ Minh Thắng, Phó giám 
đốc Phụ trách Ban Quản lý dự án Nhiệt 
điện Vĩnh Tân (Ban A Vĩnh Tân), với Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, trong tháng 
12/2016, Nhà thầu đã hoàn thành công 
tác cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện 
(ESP). 

Theo đó, Hệ thống được đưa vào 
làm việc từ khi khởi động lò hơi, giải quyết 
triệt để tình trạng khói đen trong tất cả các 
chế độ vận hành của tổ máy, góp phần 
đảm bảo môi trường khi vận hành phát 
điện. 

Với dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4, tổng tiến độ Dự án hiện đạt khoảng 
89,78%, đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó, 
mặt bằng đáp ứng tiến độ yêu cầu, thiết 
kế đạt 99,54%, tiến độ thi công lắp đặt đạt 
81,98%, công tác thử nghiệm đạt 
28,94%... 

Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 
4 mở rộng, hiện Nhà thầu EPC đang triển 
khai thi công cọc đại trà khu vực 
turbine/máy phát, lò hơi... Ban A Vĩnh Tân 
đang phối hợp với Trung tâm Phát triển 
quỹ đất huyện Tuy Phong, UBND xã Vĩnh 
Tân và các phòng chức năng của huyện 
Tuy Phong triển khai công tác đền bù giải 
phóng mặt bằng theo quy định. 

Tại dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân, hiện một số hạng mục 
cơ sở hạ tầng dùng chung của Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân đã hoàn thành đưa vào 
sử dụng như: Điện thi công và nước thi 
công; Cảng và hạ tầng của Cảng; Hạng 
mục Nhà Quản lý vận hành Nhà máy nhiệt 

T 

http://baodautu.vn/dau-tu-d2/
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điện Vĩnh Tân 2 (giai đoạn 1) đang đáp 
ứng tiến độ triển khai. 

Để đảm bảo tiến độ các dự án, Tổng 
công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) kiến 
nghị EVN hỗ trợ thẩm định, phê duyệt khi 
lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua 
than thử nghiệm. 

Đối với dự án Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4 Mở rộng, EVN yêu cầu 
EVNGENCO 3, Ban Quản lý dự án đẩy 
nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt 
bằng, không để ảnh hưởng tới tiến độ thi 
công Dự án đồng thời rà soát lại các khâu 
để đảm bảo chi phí mua nguyên liệu hợp 
lý cho phát điện. 

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân thuộc 
Quy hoạch phát triển điện quốc gia, giai 
đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2025, đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Trung tâm Điện lực có các nhà máy nhiệt 
điện là 1, 2, 3, 4 và 4 mở rộng đã và đang 
trong quá trình xây dựng, tổng công suất 
gần 5.700 MW. 

Đến nay, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2 đã đi vào hoạt động, các dự án còn 
lại đang triển khai xây dựng. 

Thế Hải // http://baodautu.vn.- 2017 
(ngày 3 tháng 02)

__________________________________ 

KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀO SÂN BAY PHAN THIẾT 
TRONG NĂM NAY 

rong năm 2017, với tư cách là chủ 
đầu tư, Sở Giao thông Vận tải tỉnh 
Bình Thuận sẽ khởi công dự án 

Đường vào sân bay Phan Thiết. 

 

Dự án này sẽ kết nối sân bay Phan Thiết với hệ 
thống giao thông khu vực. 

Giai đoạn I từ 2017 - 2018 sẽ thi 
công nền đường đắp đất tầng phủ dày 30 
cm, hệ thống thoát nước và tường chắn. 
Giai đoạn II từ 2018 - 2020 sẽ thi công 
hoàn thiện mặt đường bê tông nhựa và hệ 
thống cây xanh, điện chiếu sáng, an toàn 
giao thông. 

Dự án này nằm tại xã Thiện Nghiệp, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, có 
diện tích sử dụng đất 146.389 m², thuộc 
loại giao thông đường bộ, cấp II, với tổng 

mức đầu tư 116,422 tỷ đồng, bằng nguồn 
vốn ngân sách của tỉnh. 

Theo thiết kế, dự án này có chiều dài 
tuyến là 3,632 km, vận tốc thiết kế 
80km/h, qui mô mặt cắt ngang: bề rộng 
mặt đường mỗi bên 6,75m, bề rộng vỉa hè 
mỗi bên 5m, bề rộng dải phân cách giữa 
12,5 m, bề rộng nền đường 36 m, kết cấu 
nền, mặt đường là bê tông nhựa chặt 19 
dày 7cm, nút giao theo dạng giao cùng 
mức, tổ chức giao thông tự điều chỉnh... 

Mục tiêu đầu tư của dự án này là để 
kết nối sân bay Phan Thiết với hệ thống 
giao thông khu vực, phục vụ khai thác tối 
đa chức năng hàng không dân dụng và 
công tác an ninh quốc phòng. 

Ngoài ra, dự án trên còn giúp tạo 
quỹ đất đô thị dọc hai bên đường, thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Bình Thuận, đặc biệt phát huy thế mạnh 
du lịch biển cũng như thu hút đầu tư trong 
và ngoài nước. 

Ngô Ngã // http://baodauthau.vn.- 2017 
(ngày 13 tháng 02)

T 
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CÔ GÁI HÀ LAN KHÁNH THÀNH TRƯỜNG ĐÈN 
ĐOM ĐÓM THỨ 20 

hãn hàng Cô Gái Hà Lan (Công ty 
FrieslandCampina Việt Nam) vừa 
khánh thành trường Đèn Đom Đóm 

thứ 20 - Trường Mẫu giáo Hàm Cần (xã 
Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình 
Thuận). Buổi lễ khánh thành có sự tham 
gia của ông Simon van der Burg, Tổng 
lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM. 

 

Khánh thành trường Đèn Đom Đóm thứ 20 tại 
xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình 
Thuận. 

Trường mẫu giáo Hàm Cần được 
xây dựng trên khuôn viên 407 m2, gồm 
bốn phòng học, bếp ăn phục vụ cho gần 
100 trẻ em và tài trợ thêm bộ sân chơi liên 
hoàn để hỗ trợ việc vui chơi và vận động 

hằng ngày của các em. Ngôi trường được 
xây dựng từ nguồn kinh phí của chương 
trình “Một hộp sữa, một viên gạch” do 
nhãn hàng Cô Gái Hà Lan khởi xướng để 
tiếp nối hành trình thắp sáng ước mơ 
được đến trường, tạo điều kiện cho thầy 
cô và và trẻ em ở Hàm Cần được dạy và 
học tốt hơn. Đây là một trong những hoạt 
động ý nghĩa của nhãn hàng Cô Gái Hà 
Lan đánh dấu cột mốc 20 năm nuôi 
dưỡng tương lai, 20 năm xây nền sức 
khỏe, gắn kết gia đình tại Việt Nam. 

Tại buổi lễ khánh thành, ông Arnoud 
van den Berg, TGĐ FrieslandCampina 
Việt Nam, cho biết: “Đến nay, Đèn Đom 
Đóm đã trở thành một phong trào xã hội 
thiết thực và giàu giá trị nhân văn khi mọi 
người cùng chung tay chăm lo cho sự 
nghiệp giáo dục và tiếp sức cho ước mơ 
đến trường của các em học sinh. Đây sẽ 
là động lực để chúng tôi tiếp tục tạo lập 
giá trị chung và lan tỏa tinh thần “sẻ chia 
là hạnh phúc” cho cộng đồng”.  

NM // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 7 tháng 02) 

__________________________________ 

LAN TỎA PHONG TRÀO XÂY DỰNG GIA ĐÌNH, 
DÒNG HỌ HIẾU HỌC  

gày 16/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Bình Thuận phối hợp 
với Hội khuyến học tỉnh tổ chức hội 

nghị tổng kết chương trình phối hợp xây 
dựng "Gia đình hiếu học, dòng họ, thôn, 
khu phố khuyến học", giai đoạn 2008- 
2016.  

Trong 8 năm qua, phong trào xây 
dựng "Gia đình hiếu học, dòng họ, thôn, 

khu phố khuyến học" được triển khai rộng 
rãi trong toàn tỉnh, góp phần tích cực 
trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp 
nhân dân nâng cao nhận thức về phong 
trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 
hội học tập. 

Phong trào xây dựng "Gia đình hiếu 
học" được đẩy mạnh đã phát huy truyền 
thống hiếu học trong nhân dân, góp phần 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

N 

N 
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tích cực thúc đẩy nhanh quá trình xây 
dựng xã hội học tập từ cơ sở. 

Đặc biệt, việc xây dựng “Gia đình 
hiếu học” rộng khắp đã góp phần gắn kết 
giữa gia đình, nhà trường và xã hội, ngăn 
chặn, giảm thiểu đáng kể tình trạng học 
sinh bỏ học ở Bình Thuận. 

Theo thống kê của Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Bình Thuận, nếu tỷ lệ học 
sinh bỏ học ở cả 3 cấp học năm học 2010 
- 2011 là 1,81% thì đến năm học 2015 - 
2016 con số này giảm chỉ còn 0,74%. 
Tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 
59/96 dòng họ được công nhận là “Dòng 
họ khuyến học”. 

Việc xây dựng “Dòng họ khuyến học” 
không những góp phần động viên các gia 
đình trong dòng họ tăng cường vận động 
các gia đình xây dựng gia đình hiếu học, 
mà còn tích cực hỗ trợ giúp đỡ các cháu 
ở những gia đình nghèo tích cực học tập, 
quản lý con cháu không mắc các tệ nạn 
xã hội. 

Song song đó, phong trào xây dựng 
"Thôn, khu phố khuyến học" cũng được 
tỉnh triển khai sâu rộng và lồng ghép với 
các cuộc vận động khác như xây dựng 
“Khu dân cư tiên tiến”, “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", 

"Chung sức chung lòng xây dựng nông 
thôn mới"… 

Phong trào xây dựng “Gia đình hiếu 
học, dòng họ, thôn, khu phố khuyến học” 
đã huy động sức mạnh của các tầng lớp 
nhân dân trong công tác khuyến học, 
khuyến tài. 

Từ những nguồn huy động được, 
Quỹ khuyến học các cấp trong tỉnh đã kịp 
thời hỗ trợ, giúp đỡ hàng nghìn học sinh 
nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn, có nguy cơ bỏ học và giúp đỡ 
hàng nghìn thầy cô giáo khó khăn, hỗ trợ 
sửa chữa, nâng cấp trường lớp ở vùng 
sâu vùng xa… 

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc và Hội Khuyến học tỉnh đã ký kết 
chương trình phối hợp vận động triển khai 
nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu 
học, Dòng họ hiếu học và cộng đồng học 
tập” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”, giai đoạn 2016- 2020 với mục 
tiêu hướng tới xây dựng một xã hội học 
tập, học tập thường xuyên, học tập suốt 
đời đồng thời giữ gìn truyền thống văn 
hóa tốt đẹp, xây dựng văn hóa lành mạnh 
tại cộng đồng. 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 16 tháng 02)

__________________________________ 

HỘI THI LEO NÚI TÀ CÚ - BÌNH THUẬN LẦN THỨ 21  

gày 3/2, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp 
với huyện Hàm Thuận Nam tổ 

chức Hội thi leo núi Tà Cú mở rộng lần 
thứ 21 năm 2017. 

Hội thi năm nay có 340 vận động 
viên của 44 đội đến từ 5 tỉnh, thành phố 
tham gia: Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, 
Bình Phước, Đồng Nai và Bình Thuận. 

Năm nay, các vận động viên tham 
gia tranh tài theo hai đội hình nam và nữ 
mở rộng. Các vận động viên thi đấu để 
tranh tài theo 2 cự ly 6.500m (chạy 
4.000m và leo núi 2.500m) dành cho nam; 

5.500m (chạy 3.000m và leo núi 2.500m) 
dành cho nữ. 

Núi Tà Cú cao 649m, nằm ở huyện 
Hàm Thuận Nam. Núi Tà Cú đã được xếp 
hạng thắng cảnh cấp quốc gia, nổi tiếng 
với tượng Phật thích ca nằm nghiêng dài 
49 mét. Hội thi leo núi Tà Cú mở rộng là 
hoạt động thể thao truyền thống của địa 
phương, nhằm phát triển phong trào thể 
dục thể thao quần chúng, tạo không khí 
vui tươi, phấn khởi, lành mạnh trong 
những ngày đầu năm mới. 

Hội thi góp phần tăng cường giao 
lưu giữa các địa phương trong khu vực và 

N 
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là cơ hội để quảng bá hình ảnh điểm đến 
du lịch, giới thiệu di tích lịch sử văn hóa và 
con người Bình Thuận. 

 

Một vận động viên đang nước rút về đích trong 
Hội thi leo núi Tà Cú mở rộng lần thứ 20 năm 
2016. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN  

Theo ông Đỗ Văn Hoàng, Phó Chủ 
tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, 
Trưởng ban Tổ chức giải, các đội tham 
gia đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực 
lượng tham dự nên chất lượng chuyên 
môn của giải rất cao. 

Kết thúc Giải, ở nội dung nam, vận 
động viên Lê Văn Tuấn (Đồng Nai) xuất 
sắc giành ngôi vị Vua leo núi; hạng nhì Lê 
Tuấn Huy (Bình Thuận) và Lê Hữu Lộc 
(Đồng Nai) hạng ba. 

Ở nội dung nữ, vận động viên 
Nguyễn Hoa Thủy Tiên (Bình Phước) 
giành ngôi Hoàng Hậu leo núi; hạng Nhì 
thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Hồng 
Vân (Bình Thuận) và hạng ba thuộc về 
vận động viên Phạm Thị Huỳnh Trâm 
(Bình Thuận). Đội Bình Thuận đã xuất sắc 
giành giải Nhất toàn đoàn, giải Nhì thuộc 
về Đồng Nai và giải Ba thuộc về Lâm 
Đồng. 

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

(ngày 3 tháng 02) 

Cùng đưa tin: Văn hóa.- 2017.- Số 2898 
(ngày 6 tháng 2).- Tr. 15 

__________________________________ 

ĐỘC ĐÁO CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT ĐẦU TIÊN Ở 
VIỆT NAM  

ông viên tượng cát đầu tiên của 
Việt Nam tại thành phố Phan 
Thiết (tỉnh Bình Thuận) có tên 

Forgotten Land tại đã mở cửa đón 
khách tham quan từ cuối tháng 1. 

Các nhà điêu khắc tượng cát nổi 
tiếng trên thế giới vẫn đang khẩn trương 
hoàn thành những công đoạn cuối của 
một số tác phẩm tại công viên. 

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc 
Công ty Vietsandart (đơn vị thực hiện 
công viên) cho biết tượng cát tại 
Forgotten Land được làm từ 100% cát 
tự nhiên và nước, không pha trộn bất cứ 
nguyên vật liệu hay phụ gia nào khác. 

Để hoàn thành tác phẩm tượng cát, 
các nhà điêu khắc sử dụng những 
phương pháp và kỹ thuật riêng để cát 

không bị khô và không bị bay khi gặp 
nắng và gió lớn. 

Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu 
tiên kỹ thuật ép cát thành khối được các 
nhà điêu khắc thực hiện tại Việt Nam. 

Nhờ sự nén chặt của cát và nước 
và đôi bàn tay điêu luyện của các nghệ 
nhân điêu khắc, những khối cát khổng lồ 
sẽ trở thành các tác phẩm nghệ thuật vô 
cùng sống động. 

Công viên tượng cát Forgotten 
Land có quy mô khoảng 2ha, hơn 20 
tượng cát tại công viên do 14 nghệ nhân 
là những nhà điêu khắc chuyên nghiệp 
đến từ nhiều quốc gia trên thế giới sáng 
tác. 

C 
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Một góc công viên tượng cát Forgotten 
Land. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN) 

 

Một góc công viên tượng cát Forgotten 
Land. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN) 

 

Một góc công viên tượng cát Forgotten 
Land. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN) 

Trong số các tượng cát ở công 
viên có một số tượng cát thể hiện chủ 

đề liên quan đến những câu chuyện cổ 
tích của Việt Nam và thế giới như Sơn 
Tinh-Thủy Tinh, Cóc kiện trời; Sự tích 
Thạch Sùng; Nàng lọ lem; Chú mèo đi 
hia... hoặc các câu chuyện ngụ ngôn 
như thỏ và rùa, trâu và cóc, cáo và quạ, 
châu chấu và kiến... 

Bên cạnh đó, tại công viên còn có 
các tượng cát mô phỏng các kiến trúc cổ 
Việt Nam như chùa Thiên Mụ, tháp Pô 
Nagar, tượng chân dung nhà văn Pháp 
Charles Perrauit (tác giả các truyện cổ 
tích như Cô bé lọ lem, Chú mèo đi hia, 
Công chúa ngủ trong rừng…) chân dung 
tác giả Homer (sáng tác truyện thần 
thoại Hy Lạp), rồng khổng lồ và cả chú 
gà trống tượng trưng cho năm mới Đinh 
Dậu 2017… 

Bà Marielle Heessels, nghệ nhân 
điêu khắc đến từ Hà Lan cho biết đây là 
lần đầu tiên bà đến Việt Nam. Con 
người và thiên nhiên ở đây đã tạo nhiều 
hứng thú để bà sáng tác. 

Theo nghệ nhân Leonardo Ugolini 
(Bỉ), đây là lần thứ hai ông đến Việt Nam 
để điêu khắc tượng cát. Cát ở đây có sự 
kết dính nên việc thực hiện tác phẩm 
điêu khắc cát dễ dàng hơn so với nhiều 
nơi khác trên thế giới. 

Các tác phẩm do nghệ nhân 
Leonardo Ugolini sáng tạo có thể tồn tại 
trong 1 năm dưới điều kiện thời tiết bình 
thường.  

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc 
Công ty Vietsandart cho biết hiện công 
viên tượng cát Forgotten Land đón 
khoảng 1.000 lượt khách mỗi ngày. 

Sau Tết Đinh Dậu, Công ty tiếp tục 
đầu tư thêm một số hạng mục như mái 
che, trồng thêm cây xanh, sáng tác thêm 
một số tượng cát mới. 

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

(ngày 7 tháng 02) 
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KHỞI TRANH GIẢI LƯỚT VÁN BUỒM MỞ RỘNG 
MŨI NÉ NĂM 2017  

gày 17.2, Giải Lướt ván buồm 
(Windsurf) mở rộng lần thứ 18 - 
MuiNe Fun Cup năm 2017 đã khai 

mạc tại khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né, 
TP.Phan Thiết (Bình Thuận). Giải do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận 
phối hợp với CLB Jibe’ Beach tổ chức. 

 

 

Giải lướt ván buồm 2017 tổ chức tại Mũi Né 

 Sau 17 lần tổ chức thành công, Giải 
Lướt ván buồm (Windsurf) mở rộng Muine 
Fun Cup là giải đấu thu hút nhiều vận 
động viên, du khách quốc tế yêu thích 
môn thể thao biển đăng ký tham gia biểu 
diễn và thi đấu. Năm nay, giải thu hút 28 
vận động viên đến từ 11 nước như Nga, 
Pháp, Mỹ, Thái Lan, Anh, Việt Nam… 

Vận động viên Hsin (đến từ 
Singapore) tham gia đầy đủ 7 giải tổ chức 
những năm gần đây cho biết, rất vui và 
hài lòng khi quyết định tham gia giải. Việc 

tham dự giải không chỉ nâng cao thành 
tích và đoạt giải thưởng mà còn có cơ hội 
trải nghiệm thiên nhiên tuyệt đẹp và con 
người Phan Thiết thân thiện. 

Tham gia giải, các vận động viên 
tranh tài theo 2 nội dung là Freestyle (tự 
do) và Slalom (nghệ thuật gần bờ). Đối 
với hạng chuyên nghiệp cả nam, nữ đều 
thi đấu với đường đua chữ W quay vòng 
xuôi chiều gió có cự ly dài 3.200 mét. 
Riêng các vận động viên không chuyên 
tranh tài theo đường đua hình số 8 cự ly 
3.200 mét. Mỗi vòng thi gồm 3 vận động 
viên, thi đấu chọn ngôi đầu vào vòng 
chung kết. 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các 
vận động viên đã có những màn biểu diễn 
với kỹ thuật điêu luyện, lướt sóng đẹp 
mắt, hấp dẫn. Giải lướt ván buồm diễn ra 
trong 2 ngày 17 – 18.2. Lễ trao giải vào tối 
18.2 tại CLB  Jibe’ Beach. 

Trong tiết trời đầy nắng xuân và lộng 
gió, giải lướt ván buồm đem lại những 
hình ảnh sống động trên biển Mũi Né 
cũng như những giây phút hào hứng cho 
khán giải bởi sự tranh đua quyết liệt. Theo 
nhận xét của ông Jimmy Diaz, Chủ tịch 
Hiệp hội Lướt ván buồm thế giới (PWA), 
biển Phan Thiết có lợi thế nắng và gió, 
phù hợp với các môn thể thao biển. Mũi 
Né có đủ các điều kiện để để trở thành địa 
phương có thể đăng cai tổ chức các giải 
đấu thể thao trên biển đẳng cấp thế giới 
nói chung và các giải lướt vàn buồm quốc 
tế khác nói riêng. 

Được biết, đây là giải đua được tổ 
chức hàng năm và là sự kiện thể thao 
biển giúp Bình Thuận - Việt Nam xuất hiện 
ngày càng nhiều trên bản đồ lướt ván 
buồm chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế. 

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

(ngày 17 tháng 02) 

N 
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TRẦN THỊ KIM CHI ĐOẠT GIẢI NHÌ LƯỚT VÁN BUỒM 
QUỐC TẾ TẠI BÌNH THUẬN 

hiều 18/2, Giải lướt ván buồm 
quốc tế Fun Cup năm 2017 đã 
chính thức khép lại sau 2 ngày 
tranh tài sôi nổi tại câu lạc bộ 

Jibe’ Beach, Hàm Tiến, thành phố 
Phan Thiết (Bình Thuận). 

 

Các vận động viên tranh tài. Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN  

Kết thúc giải đấu, ở nội dung 
nam, vận động viên Albert Pijoan đến 
từ Catalan giành vô địch, về nhì là vận 
động viên Koshkin Maksim (Nga) và vị 
trí thứ 3 là vận động viên Ilya Chaika 
(Nga). Ở nội dung nữ, ngôi vô địch 
thuộc về vận động viên Maria 
Shapunia đến từ Nga, vận động viên 
Trần Thị Kim Chi (Việt Nam) về nhì và 
vận động viên Irina Gurko (Nga) về thứ 
3. 

Giải lướt ván buồm quốc tế Fun 
Cup năm 2017 do Câu lạc bộ Jibe’s 
phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du 
lịch Bình Thuận tổ chức hằng năm 
nhằm tạo ra sân chơi cho du khách, 
vận động viên trong và ngoài nước khi 
đến với thành phố biển Phan Thiết. 

Giải còn là cơ hội để các vận 
động viên Việt Nam cọ xát với các vận 

động viên quốc tế từ đó giúp Bình 
Thuận nói riêng, Việt Nam nói chung 
xuất hiện trên bản đồ lướt ván buồm 
chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế. Năm 
nay, giải thu hút sự tham gia của 28 
vận động viên (3 vận động viên nữ) 
đến từ 11 quốc gia, vùng lãnh thổ trên 
thế giới như: Nga, Đức, Pháp, Nga, 
Anh, Nhật, Việt Nam… 

Các vận động viên tranh tài theo 
nội dung chuyên nghiệp cho cả nam, 
nữ theo hình chữ W quay vòng xuôi 
theo chiều gió với cự ly 3.200m. Điều 
lệ và nội dung thi đấu được áp dụng 
theo luật thi đấu quốc tế dành cho bộ 
môn lướt ván buồm. 

Vùng biển Hàm Tiến - Mũi Né, 
thành phố Phan Thiết được các 
chuyên gia cũng như các vận động 
viên chuyên nghiệp đánh giá là có 
nhiều điều kiện thiên nhiên như gió, 
nắng và sóng biển… thuận lợi nhất 
Việt Nam để tổ chức biểu diễn và thi 
đấu các môn thể thao biển, trong đó có 
lướt ván buồm. 

Giải lướt ván buồm quốc tế Fun 
Cup năm 2017 là sự kiện giúp môn 
lướt ván buồm tại Việt Nam phát triển 
nhanh và chuyên nghiệp với đẳng cấp 
quốc tế. Đồng thời đây còn là cơ hội 
để quảng bá hình ảnh Bình Thuận với 
thế mạnh du lịch kết hợp thể thao trên 
biển đến với thế giới, góp phần thực 
hiện Đề án đưa Bình Thuận trở thành 
trung tâm du lịch - thể thao biển mang 
tầm quốc gia.  

Hồng Hiếu // 
http://baotintuc.vn.- 2017  

(ngày 18 tháng 02) 

 

C 
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SẠT LỞ BỜ BIỂN LÀM SẬP 5 CĂN NHÀ, 34 HỘ DÂN 
PHẢI DI DỜI 

gày 13-2, Văn phòng Ban Chỉ huy 
phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình 

Thuận cho biết, vào lúc 23 giờ, ngày 11-2, 
do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc 
mạnh gây sóng lớn kết hợp triều cường 
đánh mạnh vào bờ làm sạt lở bờ biển tại 
thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP Phan 
Thiết; với phạm vi ảnh hưởng trên chiều 
dài hơn 1.000 m, gây sập đổ hoàn toàn 
năm căn nhà với 15 khẩu; 34 hộ dân bị uy 
hiếp trực tiếp buộc phải di dời. Tổng giá trị 
thiệt hại về nhà ở ước khoảng 200 triệu 
đồng. 

 

Hơn 1.000 m bờ biển thôn Tiến Đức, xã Tiến 
Thành, TP Phan Thiết bị sạt lở làm sập năm căn 
nhà, 34 hộ bị ảnh hưởng 

Ngay khi xảy ra tình trạng sạt lở bờ 
biển, UBND xã Tiến Thành đã huy động 
lực lượng, vật tư của địa phương cùng với 
người dân trong khu vực di dời tài sản, sơ 
tán dân và hỗ trợ cấp phát bao cát cho 
người dân làm kè tạm chống đỡ, hạn chế 
phần nào nguy cơ tiếp tục sạt lở ở những 
nơi nghiêm trọng, đe dọa làm sập đổ thêm 
nhà ở của nhân dân ven biển. Đồng thời, 
chỉ đạo kiên quyết di dời các hộ dân có 
nhà ở bị sập đổ và các hộ bị uy hiếp có 
nguy cơ cao di dời đến khu chế biến hạt 
điều ở tạm hoặc về nhà người quen. 

 

Một căn nhà bị sập hoàn toàn. 

 UBND TP Phan Thiết đã chỉ đạo các 
phòng chức năng phối hợp Ủy ban MTTQ 
TP và xã Tiến Thành tiến hành kiểm tra, 
thống kê cụ thể tình hình và mức độ thiệt 
hại để xem xét hỗ trợ an sinh cho các hộ 
dân bị sập đổ nhà cửa. 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề 
nghị UBND TP Phan Thiết chỉ đạo chính 
quyền địa phương cử cán bộ trực, chủ 
động theo dõi tình hình thời tiết, sóng, 
triều cường để thông báo kịp thời cho 
người dân trong khu vực, nhằm chủ động 
ứng phó, xử lý tình huống. Đồng thời, xem 
xét, sớm bố trí, cấp đất tái định cư cho 
các hộ dân có nhà bị sập và bị uy hiếp 
trực tiếp đến khu dân cư mới thôn Tiến 
Bình, hỗ trợ di dời theo quy định để người 
dân có tiền xây dựng lại nhà ở, ổn định 
cuộc sống. 

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

(ngày 13 tháng 02) 

Cùng đưa tin: Việt  Quốc // 
http://vov.vn.- 2017 (ngày 13 tháng 02);  
Tài nguyên & Môi trường.- 2017.- Số 13 

(ngày 14 tháng 02).- Tr. 14 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

N 
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NỖI LO BIỂN BỒI! 

gư dân ở thị xã La Gi, tỉnh Bình 
Thuận đang gặp rất nhiều khó 
khăn bởi tình trạng bồi lấp cửa 

biển khu vực cảng cá La Gi ngày càng 
nghiêm trọng. Những ngày đầu năm tại 
cảng này, ngoài nỗi lo về ngư trường 
đánh bắt ngày càng xa, ngư dân lại thêm 
nỗi lo cửa biển bị bồi lấp, luồng ra vào 
cảng bị thu hẹp. Chỉ riêng trong năm 2016 
đã có hàng chục tàu thuyền bị sa cồn cát, 
sóng đánh vỡ, chìm khi ra vào cửa biển 
này. 

 

Một chiếc ghe nhỏ từ biển đi vào cảng cá La Gi 
- Ảnh: Văn Nam 

Ông Nguyễn Văn Tiến, một ngư dân 
60 tuổi tại phường Phước Lộc, thị xã La 
Gi ngồi trầm ngâm nơi cảng cá La Gi, tỏ 
ra lo lắng: "Cửa biển ra vào cảng cá này 
ngày càng bị thu hẹp, nghiêm trọng nhất 
là từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Có 
thời điểm cửa biển bị cát bồi lấp hẹp còn 
vừa đủ một chiếc ghe ra vào, ngư dân địa 
phương còn rành luồng đi, chứ tàu thuyền 
các địa phương khác ra vào rất dễ bị sa 
cồn cát". 

Cũng theo ông Tiến, không biết có 
phải do tình trạng biến đổi khí hậu tác 
động hay vì nguyên nhân nào khác mà 
khu vực biển La Gi vài năm gần đây "dữ 
tợn" hơn xưa, khu cửa biển thì bồi lấp thu 
hẹp luồng vào cảng, còn cách đó vài cây 
số thì sóng đánh sâu vào bờ, xâm thực 
làm sập hàng loạt nhà dân ven biển. 

Ông Lê Đức, 57 tuổi sống tại 
phường Phước Hội, thị xã La Gi cho biết 
ông đã sống nghề biển nơi đây hơn 30 

năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến 
cảnh ngư dân vất vả khi đưa tàu thuyền ra 
vào cảng La Gi như thời gian gần đây. 

 

Một chiếc tàu hút dùng để nạo vét cát khu vực 
cảng La Gi - Ảnh: Văn Nam 

"Chỉ riêng từ giữa năm ngoái đến 
nay tôi chứng kiến ít nhất 20 vụ tàu 
thuyền bị sóng đánh vào cồn cát, chìm khi 
ra vào cảng cá này", ông Đức nói và kể 
thêm rằng vào mùa biển bồi, mỗi lần 
thuyền nhà ông ra khơi là mọi thành viên 
trong gia đình đều đổ về bờ cảng dõi mắt 
theo, cầu nguyện cho tàu ra cửa biển 
thuận lợi. 

 

Tàu thuyền neo đậu tại khu vực cảng cá La Gi 
chờ xuất hành chuyến đi biển mới sau tết. 

Tàu thuyền địa phương còn quen 
luồng lạch, chứ tàu các địa phương khác 
đến nơi đây lạ đường ra vào phải mất 
thêm chi phí khoảng 2 triệu đồng để thuê 
ghe lai dắt, làm đội chi phí. Những lúc thời 
tiết xấu, kết hợp với cửa biển bồi lấp tàu 
rất dễ sa cồn cát, bị sóng đánh chìm và 
mỗi chiếc thuyền bị chìm chủ phương tiện 

N 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 02 năm 2017  - 19 - 

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

bị thiệt hại rất lớn, có thể lên đến cả tỉ 
đồng. 

Thị xã La Gi được cho là trung tâm 
đánh bắt hải sản của tỉnh Bình Thuận với 
số lượng tàu thuyền hơn 2.000 chiếc, 
trong đó tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ 
là trên 1.000 chiếc với tổng sản lượng 
đánh bắt gần 100.000 tấn mỗi năm. 

Được biết, từ giữa năm 2016 chính 
quyền tỉnh Bình Thuận đã có dự án nạo 
vét luồng lạch và chỉnh trang khu vực 
cảng cá La Gi với số vốn gần 140 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, theo nhiều người dân địa 
phương thì hoạt động nạo vét cửa biển 
dường như không hóa giải được cơn 
"phẫn nộ" của thiên nhiên, biển cả bởi tình 
trạng bồi lấp ngày càng nghiêm trọng, số 
lượng tàu thuyền mắc cạn, chìm ngày 
càng nhiều. 

Văn Nam // 
http://www.thesaigontimes.vn.- 2017 

(ngày 02 tháng 02)

__________________________________ 

BÌNH THUẬN:  

KHẨN TRƯƠNG XÂY DỰNG KÈ TẠI CÁC ĐIỂM 
XÂM THỰC NẶNG 

hiều 8-2, UBND tỉnh Bình Thuận 
tổ chức cuộc họp về việc đầu tư 
xây dựng kè biển chống xâm 

thực, đảm bảo an toàn cho người dân 
tại các điểm bị sạt lở nặng ở TP Phan 
Thiết, TX La Gi và H. Tuy Phong. Hiện 
nay, tình trạng biển xâm thực trên địa 
bàn Bình Thuận ngày càng nghiêm 
trọng. Tổng chiều dài bờ biển bị xâm 
thực hiện là hơn 15 km, đe dọa trực tiếp 
nhiều nhà cửa, tài sản của hơn 350 hộ 
dân ở các địa phương nói trên. 

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

Ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, tình 

trạng biển xâm thực ngày càng nghiêm 
trọng đã đe dọa trực tiếp đến đời sống 
của nhân dân. Việc xây dựng kè chống 
biển xâm thực cũng đã được sự quan 
tâm rất lớn của tỉnh. Tuy nhiên, do bờ 
biển dài, phát sinh nhiều nơi sạt lở mới, 
kinh phí đầu tư rất tốn kém trong lúc 
ngân sách có nhiều khó khăn nên tỉnh 
phải giải quyết dần từng bước. 

Theo ông Phạm Văn Nam, hiện 
nay, tỉnh đã thống nhất đầu tư xây dựng 
kè tạm tại các điểm xâm thực mạnh tại 
Phan Thiết, La Gi và Tuy Phong để bảo 
đảm an toàn cho người dân; tổng kinh 
phí dự kiến triển khai xây dựng kè tại 
các khu vực này khoảng 27 tỉ đồng. Đây 
là công trình có tính chất phòng chống 
thiên tai, nên các địa phương cần triển 
khai khẩn trương, sớm hoàn thành hồ 
sơ thiết kế kè trong tháng 2-2017 để tiến 
hành xây dựng. 

Nguyễn Tùng // 
http://moitruong.net.vn.- 2017  

(ngày 9 tháng 02) 

Cùng đưa tin: Gia đình & Xã hội.- 
2017.- Số 18 (ngày 11 tháng 02).- Tr. 16

C 
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LÊ PHƯƠNG ÁN XÓA ĐƯỜNG NGANG DÂN SINH 
TRÁI PHÉP Ở BÌNH THUẬN 

uyến đường sắt qua tỉnh Bình 
Thuận hiện có trên 65 đường 
ngang bất hợp pháp với chiều 

rộng mặt đường từ 2m trở lên. Mỗi 
năm còn phát sinh hàng trăm đường 
ngang dân sinh nhỏ hơn 2m. Do tốc độ 
đô thị hóa hai bên đường sắt quá 
nhanh, những đường ngang dân sinh 
cũng xuất hiện nhiều; nhiều điểm lấn 
chiếm hành lang lộ giới đường sắt tại 
địa bàn các huyện Bắc Bình, Hàm 
Thuận Nam, Tánh Linh...  

 

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đi 
qua tỉnh Bình Thuận dài hơn 175 km 
và là tuyến đường vận chuyển hàng 
hóa, hành khách số lượng lớn với 
khoảng 26 chuyến tàu và 500 lượt 
hành khách/chuyến. Bình Thuận còn 
có đoạn đường sắt nhánh dài 10 km từ 
ga Mường Mán về ga Phan Thiết. 

Năm 2016, địa bàn tỉnh xảy ra hai 
vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 
hai người chết, so với năm 2015, giảm 
8 vụ, giảm 6 người chết, giảm 3 người 
bị thương. Dù vậy, trật tự an toàn giao 
thông liên quan đến đường sắt, đặc 
biệt là những điểm giao cắt giữa 
đường sắt với đường ngang dân sinh 
còn diễn biến phức tạp. 

Nhằm tăng cường thực hiện các 
biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật 
tự an toàn giao thông đường sắt, Sở 
Giao thông Vận tải tỉnh đã chỉ đạo các 
đơn vị có liên quan tăng cường phối 
hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, 
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 
triển khai, thực hiện tốt quy chế phối 
hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải và 
UBND tỉnh trong việc đảm bảo trật tự 
an toàn giao thông tại các điểm giao 
cắt giữa đường bộ và đường sắt; đẩy 
mạnh thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự 
hành lang an toàn đường bộ, đường 
sắt giai đoạn 2014 – 2020. 

Sở phối hợp với chính quyền địa 
phương rà soát, có phương án cụ thể 
trong việc xóa bỏ các đường ngang 
dân sinh trái phép qua đường sắt; 
cương quyết chấm dứt việc để phát 
sinh đường ngang trái phép; tổ chức 
thực hiện cảnh giới bảo đảm an toàn 
giao thông tại các điểm giao cắt giữa 
đường bộ với đường sắt không có rào 
chắn. 

Sở yêu cầu đơn vị quản lý, khai 
thác hạ tầng đường sắt trên địa bàn 
cung cấp lịch trình chạy tàu để tổ chức 
cảnh giới bảo đảm an toàn tại các 
đường ngang có người qua lại thường 
xuyên, kể cả đường ngang dân sinh. 
Sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các 
quy định về an toàn giao thông đường 
sắt, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi 
vi phạm trật tự, an toàn giao thông 
đường sắt, đặc biệt là hành vi mở 
đường ngang trái phép qua đường sắt. 

Nguyễn Thanh / 
Gia đình & Xã hội.- 2017.- Số 19 

(ngày 14 tháng 02).- Tr. 15

T 
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BÌNH THUẬN SẼ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA 
19,7 TỈ ĐỒNG 

BND tỉnh Bình Thuận cho biết đã 
phê duyệt dự án lắp đặt camera 
giám sát giao thông trên địa bàn 

TP Phan Thiết trị giá 19,7 tỉ đồng.  

Có 10 vị trí sẽ được lắp đặt camera 
thí điểm, trong đó 6 vị trí camera vượt đèn 
đỏ và 4 vị trí camera tốc độ. Trung tâm 
điều hành hệ thống camera này được đặt 
tại Công an tỉnh Bình Thuận. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, hiện 
nay trên địa bàn TP Phan Thiết nổi lên 
tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe 
về đêm, tình trạng vượt đèn đỏ và vi phạm 
tốc độ diễn ra phổ biến. Ngoài việc xử lý vi 

phạm giao thông, hệ thống camera còn 
phục vụ cho công tác phòng chống tội 
phạm, đảm bảo an ninh trật tự. 

Tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị với 
Bộ Công an có ý kiến với Bộ Tài chính hỗ 
trợ nguồn kinh phí lắp đặt hệ thống 
camera, do nguồn kinh phí của tỉnh đang 
khó khăn vì tiền thu phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, 
đường sắt và đường thủy nội địa trên địa 
bàn tỉnh đã chuyển về ngân sách Trung 
ương 100%. 

Nguyễn Nam // http://tuoitre.vn.- 2017 
(ngày 24 tháng 02)

__________________________________ 

BÌNH THUẬN KIẾN NGHỊ KHÔNG PHÁT TRIỂN 
NGHỀ GIÃ CÀO  

gày 27/2, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã có văn bản kiến nghị Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ 

đạo thống nhất biện pháp quản lý nghề 
lưới kéo (giã cào) trên địa bàn cả nước.  

Đây là một động thái quyết liệt của 
tỉnh nhằm hạn chế hư hỏng, mất mát ngư 
lưới cụ của các nghề khai thác ven bờ, 
ngăn chặn xung đột, mâu thuẫn trong 
cộng đồng ngư dân. 

Trong những năm qua, trước tình 
trạng tàu thuyền hành nghề lưới kéo hoạt 
động sai tuyến thường xuyên xảy ra trên 
vùng biển Bình Thuận, gây mâu thuẫn, 
bức xúc trong ngư dân, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng 
của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền 
gắn với kiểm tra, xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm quy định về khai thác và bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản. 

Để quản lý chặt chẽ hoạt động nghề 
giã cào nói chung và nghề giã cào bay nói 
riêng trên vùng biển của tỉnh, UBND tỉnh 

Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 
61/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 quy 
định về quản lý hoạt động khai thác của 
nghề lưới kéo (giã cào) trên vùng biển của 
tỉnh Sau hơn một năm thực hiện, tình hình 
vi phạm tại các địa phương vùng biển của 
tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình 
hình vi phạm của tàu thuyền giã cào vẫn 
tiếp tục xảy ra, gây hư hỏng, mất mát ngư 
lưới cụ của các nghề khai thác ven bờ, 
tạo xung đột, mâu thuẫn trong cộng đồng 
ngư dân; đã có không ít tàu thuyền giã 
cào ngoài tỉnh vi phạm trong vùng biển 
Bình Thuận. Điều này dẫn đến rất nhiều 
bức xúc cho bà con tại các địa phương 
vùng biển của tỉnh. 

Để quản lý chặt chẽ hoạt động nghề 
giã cào, đồng thời, nhằm đảm bảo sự 
thống nhất thực hiện giữa các địa phương 
trong cả nước, UBND tỉnh Bình Thuận đề 
nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quan tâm xem xét chỉ đạo thực hiện 
đồng bộ trên cả nước về một số biện pháp 

U 

N 
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như sau: Cấm đóng mới phát triển tàu cá 
hành nghề lưới kéo trong cả nước: Không 
cho phép đóng mới phát triển tàu cá hành 
nghề lưới kéo (bao gồm cả nghề lưới kéo 
đơn và nghề kéo đôi); chỉ cho phép đóng 
mới thay thế nhằm giữ nguyên cường lực 
khai thác và dần kéo giảm nghề lưới kéo. 

Tăng cường các biện pháp hạn chế 
hoạt động khai thác của nghề lưới kéo. Cụ 
thể, trong năm, cấm nghề lưới kéo đôi 
công suất lớn hơn 150 CV hoạt động khai 
thác thủy sản từ ngày 1/4 đến ngày 31/7 

hằng năm vì đây là mùa sinh sản của các 
loài hải sản; dễ gây xung đột nghề nghiệp, 
làm mất an ninh trên biển. Các địa 
phương trong cả nước cần quy định 
những khu vực cấm tuyệt đối với nghề 
lưới kéo nhằm từng bước xây dựng các 
khu vực phục hồi sinh thái cho vùng biển 
ven bờ; tạo môi trường phục hồi nguồn lợi 
thuỷ sản tại các địa phương. 

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

(ngày 27 tháng 02) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN KÊU CỨU NẠN “GIÃ CÀO BAY” 

ề xuất cấm nghề lưới kéo đôi có 
công suất lớn hơn 150 CV hoạt 
động khai thác thủy sản từ ngày 

01-4 đến ngày 31-7 hàng năm vì đây là 
mùa sinh sản của các loài hải sản.  

Ngày 27-2, ông Nguyễn Ngọc Hai, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có 
công văn gởi Bộ NN&PTNT liên quan 
đến hoạt động của các đội tàu công 
suất lớn hành nghề “giã cào bay”, tận 
diệt thủy sản. 

Tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ 
NN&PTNT sớm thực hiện trên cả nước 
việc cấm đóng mới phát triển tàu cá 
hành nghề lưới kéo (giã cào bay). 
Không cho phép đóng mới phát triển 
tàu cá hành nghề lưới kéo (bao gồm 
cả nghề lưới kéo đơn và nghề kéo 
đôi); chỉ cho phép đóng mới thay thế 
nhằm giữ nguyên cường lực khai thác 
và dần kéo giảm nghề lưới kéo.  

Trong năm, cấm nghề lưới kéo 
đôi công suất lớn hơn 150 CV hoạt 
động khai thác thủy sản từ ngày 01-4 
đến ngày 31-7 hàng năm vì đây là mùa 
sinh sản của các loài hải sản; dễ gây 
xung đột nghề nghiệp, làm mất an ninh 
trên biển. 

Các địa phương trong cả nước 
cần quy định những khu vực cấm tuyệt 

đối với nghề lưới kéo nhằm từng bước 
xây dựng các khu vực phục hồi sinh 
thái cho vùng biển ven bờ; tạo môi 
trường phục hồi nguồn lợi thuỷ sản tại 
các địa phương. Đề nghị Bộ 
NN&PTNT sớm có phương án thống 
nhất trong hoạt động kiểm ngư trên 
toàn quốc, nhằm nâng cao hiệu quả, 
tạo sự thống nhất trong công tác quản 
lý hoạt động tuần tra, kiểm soát trên 
biển từ Trung ương đến địa phương, 
góp phần quản lý tốt hơn hoạt động 
khai thác thủy sản của ngư dân trên 
biển. Đề xuất với Chính phủ hỗ trợ 
kinh phí đóng tàu kiểm ngư có công 
suất lớn cho các tỉnh ven biển, đảm 
bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu công 
tác kiểm tra, kiểm soát. 

Cùng ngày, UBND tỉnh Bình 
Thuận cũng có văn bản gởi Đoàn Đại 
biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận về 
việc này. Tỉnh Bình Thuận đề nghị 
Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh 
Bình Thuận kiến nghị Quốc hội và các 
cơ quan Trung ương sớm sửa đổi và 
ban hành Luật Thủy sản, trong đó xây 
dựng chế định về Kiểm ngư để tạo cơ 
sở pháp lý cho việc triển khai thực 
hiện. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 27 tháng 02) 

Đ 
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MIC BÌNH THUẬN BỒI THƯỜNG 40 TRIỆU ĐỒNG 
BẢO HIỂM TAI NẠN HỘ SỬ DỤNG ĐIỆN 

ông ty bảo hiểm MIC Bình Thuận 
(MIC Bình Thuận) thuộc Tổng công 
ty Bảo hiểm Quân đội vừa trao 40 

triệu đồng bồi thường bảo hiểm tai nạn hộ 
sử dụng điện cho ông Đỗ Văn Quân.  

Được biết, trước đó gia đình ông Đỗ 
Văn Quân đã tham gia loại hình bảo hiểm 
Tai nạn hộ sử dụng điện cho cả hộ gia 
đình có 4 người tại MIC Bình Thuận, phí 
bảo hiểm tham gia là 100.000 
đồng/hộ/năm.  

Vào ngày 4/10/2016, ông Đỗ Văn 
Huân là con trai của ông Đỗ Văn Quân sử 
dụng khoan điện để bắn tôn vách nhà thì 
bị điện giật dẫn đến tử vong. 

Sau khi nhận được thông tin, MIC 
Bình Thuận đã nhanh chóng có mặt tại 
hiện trường, hoàn thiện thủ tục bồi thường 
theo đúng mức trách nhiệm ghi trên giấy 
chứng nhận bảo hiểm.  

Từ tháng 6/2016, MIC Bình Thuận 
đã triển khai loại hình bảo hiểm tai nạn hộ 
sử dụng điện trên địa bàn thành phố Phan 
Thiết và thị xã Lagi. Qua hơn 6 tháng, đã 
có hơn 12.000 hộ gia đình tham gia và dự 
kiến MIC Bình Thuận sẽ triển khai loại 
hình bảo hiểm này trên toàn tỉnh trong 
năm 2017. 

Kim Lan // 
http://tinnhanhchungkhoan.vn.- 2017 

(ngày 23 tháng 02) 

__________________________________ 

HỘI CHỢ HAY HỘI LO? 

ết vừa rồi, tôi có đưa mấy du khách 
nước ngoài về Bình Thuận đón Tết 
Việt. Họ rất phấn khích với các hoạt 

động chợ hoa, đua thuyền, múa lân, cúng 
giao thừa, mừng tuổi... Nhưng đến tham 
quan tháp nước, biểu tượng du lịch của 
Bình Thuận, công trình xây dựng từ năm 
1932 do kiến trúc sư Souvanuvong (1909 
- 1995; sau này là Chủ tịch Lào) thiết kế, 
hoàn thành năm 1934 thì họ... phát 
hoảng. 

Tháp nước đẹp, thanh thoát nhưng 
trong khuôn viên chật hẹp xung quanh nó, 
có hàng chục quầy trò chơi có thưởng, 
một loại cờ bạc trá hình với âm thanh hỗn 
tạp, nhức óc, bao vây. Đa phần đều 
trương bảng hiệu “Trò chơi dân gian”. Là 
hướng dẫn viên mấy chục năm, đã đi 
khắp các tỉnh, thành Việt Nam, tôi chưa 
hề thấy những trò chơi dân gian kiểu đó. 

Khu trò chơi thiếu nhi cũng trong 
phạm vi khuôn viên này lép vế hơn nhưng 
cũng có mấy trò dễ thương như tô màu, 
câu cá, dĩa bay, ngôi nhà trẻ thơ... Có 

điều là việc tổ chức và sự an toàn còn 
lỏng lẻo. Có vẻ do phải tiết kiệm chi phí tối 
đa để bù đắp tiền thuê mặt bằng nên ở 
đây chỉ tập trung vào việc bán vé mà thiếu 
người hướng dẫn. Mấy khách nước ngoài 
hỏi “Nếu trẻ con vào trong khu trò chơi xe 
đụng hay xe lửa mà bị... đụng thì sao?”, 
tôi không biết trả lời sao. Ừ nhỉ, đã có 
trường hợp trẻ bị xe lửa trò chơi đụng 
chết ở Bắc Ninh vào dịp Tết 2017! 

Nhìn qua mấy trò cưỡi ngựa, đi tàu, 
đi xe... đều thấy không có dây an toàn. 
Trò “Ngôi nhà tuổi thơ” dễ thương nhưng 
luôn quá tải. Trẻ chập chững chơi chung 
với thiếu niên 15 tuổi. Chúng va chạm, 
ngã đè lên nhau, khóc la chí chóe. Mấy 
cháu hiếu động còn mang cả bập bênh 
lên giường nhún. Ngã đập chấn thương 
như chơi. Nhân viên bán vé, hay trật tự 
đều không có bảng tên hay đồng phục. 
Tôi hỏi tìm ban tổ chức để phản ảnh 
nhưng không ai biết. 

Lân la, tìm hiểu, lộ ra nhiều điều lo 
lắng. Hội chợ do một tổ chức chính trị - xã 

C 
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hội đứng ra tổ chức về mặt danh nghĩa 
nhưng trên thực tế họ khoán cho tư nhân 
thầu vài trăm triệu. Nhà thầu lại chia nhỏ 
từng lô cho thuê. Người dân phản ảnh là 
giá các trò chơi không niêm yết, trước Tết 
giá khác, trong Tết giá khác. Mấy trò chơi 
cờ bạc trá hình còn có “cò mồi” dụ khách 
và ngày càng mở rộng theo từng năm. 
Các cụ hưu trí và cựu chiến binh phản 
ảnh nhưng không thay đổi được gì. 

Tôi phải cắt bớt chương trình tham 
quan, ép khách về sớm vì không muốn để 
họ thắc mắc nhiều hơn. Chính quyền nên 
kiên quyết loại ngay các trò chơi cờ bạc 
trá hình. Các trò chơi phải được kiểm tra, 
từ độ an toàn của phương tiện có đến việc 
tổ chức. Xin đừng để “mất bò mới lo làm 
chuồng” - xảy ra tai nạn rồi mới kiểm tra, 
chấn chỉnh. 

Mấy bạn Việt kiều đề nghị nên đưa 
vào đây các trò chơi dân gian đúng nghĩa 
như ô ăn quan, cờ gánh, banh đũa, nhảy 
dây, nhảy lò cò, cướp cờ, bắn bi (đất sét), 
đánh đáo, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên 
mây... Trẻ con được chơi, người lớn sống 

lại tuổi thơ và du khách được trải nghiệm 
văn hóa thuần Việt. Khuyến khích các trò 
chơi hiện đại sáng tạo như tô màu, ráp 
hình, xếp chữ, vẽ tranh, nặn tượng... Có 
thể sử dụng lực lượng tình nguyện viên 
như “Mùa hè xanh” để tổ chức. Nếu Nhà 
nước không thể hỗ trợ kinh phí, thì xã hội 
hóa, “lấy thu bù chi” chứ không chỉ chăm 
bẵm kinh doanh như hiện nay. 

Đoàn, hội thanh niên nên chủ động, 
phối hợp với ngành du lịch. Đó là cách 
quảng bá hình ảnh của tổ chức mình 
trong lòng người dân và cả du khách. Tỉnh 
nhà sẽ có thêm sản phẩm du lịch mới. 
Còn hội chợ bát nháo như hiện nay thì chỉ 
thêm lo lắng và thất vọng. Đem chuyện 
này tâm sự với các đồng nghiệp, họ thản 
nhiên phán “Mấy hội chợ ở địa phương, 
nhất là mấy vùng quê, đa phần đều thế, 
đâu chỉ có Phan Thiết”. Nghe vậy, lại càng 
buồn, lẽ nào... 

Trần Trung Dân // 
http://www.thesaigontimes.vn.- 2017 

(ngày 13 tháng 02)

__________________________________ 

DÙNG CHẤT LỎNG KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC 
TRONG VIỆC XAY CÁ 

oàn kiểm tra phát hiện một can 
nhựa chứa chất lỏng không rõ 
nguồn gốc sử dụng trong việc 

xay cá. 

Ngày 7-2, Phòng Cảnh sát môi 
trường Công an tỉnh Bình Thuận đã 
phối hợp với Chi cục Quản lý chất 
lượng nông - lâm - thủy sản tỉnh Bình 
Thuận tiến hành kiểm tra đột xuất cơ 
sở chế biến cá khô tại tổ 22, khu phố 
2, phường Phú Hài, TP Phan Thiết. 

Cơ sở này do bà Đỗ Thị Điểm, 
sinh năm 1964, trú tại phường 5, TP 
Vũng Tàu làm chủ. 

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở 
không có mặt, quản lý cơ sở này cũng 

không xuất trình được bất kỳ giấy tờ 
nào theo yêu cầu của đoàn kiểm tra về 
an toàn vệ sinh thực phẩm.  

Ngoài ra, đoàn kiểm tra phát hiện 
một can nhựa chứa chất lỏng không rõ 
nguồn gốc sử dụng trong việc xay cá, 
công nhân không mang mặc bảo hộ 
theo quy định, nước thải xả trực tiếp ra 
môi trường bên ngoài. 

Hiện đoàn kiểm tra đã tiến hành 
lập biên bản vi phạm, thu giữ tang vật 
để kiểm định và làm cơ sở xử lý vi 
phạm theo quy định của pháp luật. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 7 tháng 02) 
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BÌNH THUẬN TỪ CHỐI DỰ ÁN KHAI THÁC TITAN 

BND tỉnh Bình Thuận vừa gửi văn 
bản đề nghị Bộ TN-MT chưa xem 
xét cấp phép đối với Dự án khai 

thác khoáng sản titan tại xã Hòa Thắng 
(huyện Bắc Bình). 

 

UBND tỉnh Bình Thuận vừa gửi văn bản đề nghị 
Bộ TN-MT chưa xem xét cấp phép đối với Dự 
án khai thác khoáng sản titan tại xã Hòa Thắng 
(huyện Bắc Bình). 

Đây là dự án của của Công ty CP 
đầu tư thương mại Quang Minh được Bộ 
TN-MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường và phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường vào tháng 11/2016. 

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Thuận 
đánh giá dự án titan này chồng lấn với các 
dự án điện gió, nằm trong vùng định 
hướng phát triển du lịch - thể thao biển. 
Không chỉ vậy, Dự án có các điểm chưa 
phù hợp khi cho rằng có thăm dò nguồn 
nước dưới đất để phục vụ khai thác titan, 
trong khi khu vực này rất khô hạn, không 
có nguồn nước mặt hoặc công trình thủy 
lợi nào. 

Nên trước cảnh báo của Văn phòng 
Tỉnh ủy Bình Thuận về việc khai thác 
quặng titan thời gian qua có dấu hiệu 
nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt, nhất là 
về mùa khô; nếu tình trạng này tiếp tục 
diễn ra thì nguồn nước, môi trường sẽ bị 
suy thoái nghiêm trọng, khó phục hồi và 
gây bức xúc cho nhân dân ở các khu vực 
khai thác titan. UBND tỉnh Bình Thuận đã 
tạm ngừng cấp phép đối với Dự án này. 

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận 
cũng đã từ chối cấp phép khai thác titan ở 
khu vực Mũi Đá 2, xã Thiện Nghiệp, TP 
Phan Thiết với những quan ngại trên. 

Nhân Công // http://viettimes.vn.- 2017 
(ngày 21 tháng 02) 

__________________________________ 

PHÁ VỤ TRỘM TÀI SẢN "KỶ LỤC" GẦN 10 TỶ ĐỒNG 

ác đối tượng hết sức liều lĩnh khi 
thuê nhiều xe tải lấy trộm toàn bộ 
sân khấu, nhà bạt và gian hàng hội 

chợ Xuân. Đây là vụ trộm tài sản khủng 
gần 10 tỷ.  

Ngày 5/2, Công an thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận đã lập hồ sơ, bàn 
giao nghi can Huỳnh Văn Út (ngụ huyện 
Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) về Công an tỉnh Bình 
Thuận để tiếp tục mở rộng điều tra, truy 
xét vụ trộm tài sản “kỷ lục” do nghi can 
này chủ mưu thực hiện. 

Theo thông tin điều tra ban đầu, sau 
khi tổ chức xong hội chợ Xuân rộng 
8.500m2 ở Quảng trường Nguyễn Tất 

Thành, thành phố Phan Thiết, công ty 
TNHH MTV Dịch vụ Nguyễn Bình (trụ sở 
tại quận 9, TP HCM) thuê một số bảo vệ, 
trong đó có nghi can Út để trông giữ sân 
khấu, nhà bạt và các gian các hàng hội 
chợ… trong suốt những ngày Tết. 

Liên tiếp trong 2 ngày 2 và 3/2 
(mùng 6 và 7 Tết), Út đã thuê 5 xe tải (loại 
15 tấn) đến dọn sạch khung sắt thép để 
dựng sân khấu, nhà bạt và các gian hàng 
(nặng hơn 40 tấn, tổng giá trị khoảng 9,6 
tỷ đồng) chở hết về TP HCM đem bán ve 
chai.  

Đến 16h30 ngày 3/2, ông B., giám 
đốc công ty Nguyễn Bình nhận được tin 

U 
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báo cho biết, toàn bộ trang thiết bị gian 
hàng bị thu dọn đưa lên xe tải nên ông 
Bình báo công an. 

 

Số sắt thép dựng sân khấu, nhà bạt và các gian 
hàng hội chợ xuân nặng khoảng 40 tấn trị giá 
9,6 tỷ đồng bị trộm lấy bán ve chai, được Công 
an thu hồi.   

Thông qua biển số xe mà người dân 
cung cấp, lực lượng Công an nhanh 
chóng xác định được kẻ trộm là đối tượng 
Út. Ngay sau đó, đối tượng Út đã bị bắt 
giữ, toàn bộ số tài sản đã được thu hồi, và 
Công an tiến hành niêm phong, chờ xử lý. 
H 

 

Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nơi xảy ra vụ trộm 
khủng.   

Theo trình bày của ông Nguyễn Ích 
Bình - Giám đốc Công ty Nguyễn Bình, 
công ty của ông chuyên cung cấp hệ 
thống nhà bạt phục vụ các lễ hội, hội chợ 
triển lãm. Đối với địa bàn Bình Thuận, 
công ty đã 5 năm tổ chức hội chợ Xuân và 
các sự kiện lớn tại đây và chưa bao giờ 
xảy ra mất mát. Trước khi về quê đón tết, 
ông Bình có thuê lực lượng bảo vệ trông 
coi và xảy ra vụ trộm trên.  

Vũ Sơn // http://kienthuc.net.vn.- 2017 
(ngày 5 tháng 02) 

_________________________________ 

PHÁ ĐƯỜNG DÂY MUA BÁN HƠN 3,3 TỶ ĐỒNG 
HÓA ĐƠN GTGT 

gày 15/2, cơ quan CSĐT Công an 
TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã 
khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám 

xét nhà các đối tượng Lê Thanh Hòa (60 
tuổi ), trú tại KP7, phường Đức Long, TP. 
Phan Thiết và Nguyễn Văn Yên (35 tuổi), 
trú tại KP3, phường Phú Trinh, TP Phan 
Thiết để điều tra về hành vi “mua bán trái 
phép hóa đơn giá trị gia tăng”. 

Được biết thời gian gần đây, các cơ 
quan chức năng của tỉnh Bình Thuận đã 
đẩy mạnh đấu tranh xử lý các hoạt động 
khai thác, kinh doanh khoáng sản trái 
phép trên địa bàn tỉnh. Do vậy, các đối 
tượng kinh doanh khoáng sản lậu đã tìm 
mua hoá đơn để hợp thức hoá đầu vào 
nhằm qua mặt cơ quan chức năng. 

 

Đối tượng Nguyễn Văn Yên bị bắt giam   

Qua kiểm tra, nhiều hoá đơn do 
Công ty TNHH Hoàng Dung do ông Lê 
Thanh Hoà làm giám đốc và là người đại 
diện pháp luật xuất ra, nhưng công ty này 
hoàn toàn không có hoạt động khai thác 
khoáng sản theo như ngành nghề đã 

N 
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đăng ký, nên từ giữa năm 2016, công an 
TP Phan Thiết đã lập chuyên án theo dõi. 

Quá trình điều tra, cơ quan công an 
xác định, ông Hòa cùng đồng bọn đã bán 
177 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của Công 
ty TNHH Hoàng Dung cho 19 công ty, 
doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ 
đồng. Số tiền mà các đơn vị mua hóa đơn 
phải trả cho ông Hoà là 10% - 12% trên số 
tiền đã bao gồm thuế ghi trong hóa đơn 
giá trị gia tăng.  

Trong vụ án này, ông Nguyễn Văn 
Yên đóng vai trò là người móc nối, tìm 
doanh nghiệp, công ty có nhu cầu và trực 
tiếp đứng ra giao dịch. Số tiền thu lợi từ 
bán hóa đơn ông Yên được 4%, ông Hòa 
hưởng 8%. 

Tại buổi khám xét nhà riêng của ông 
Hoà và ông Yên, công an đã thu giữ và 

niêm phong nhiều tài liệu, tang vật liên 
quan đến hoạt động phạm tội mua bán 
hóa đơn giá trị gia tăng. Ngoài ra, còn 
phát hiện trên người của Nguyễn Văn Yên 
có 1 thẻ ngành ghi cán bộ thuộc Cơ quan 
thường trú phía Nam của Viện kiểm sát 
Nhân dân tối cao.  

Theo nguồn tin của VietNamNet, ông 
Hoà và ông Yên đã thừa nhận hành vi vi 
phạm pháp luật của mình và bước đầu 
khai nhận không chỉ bán hoá đơn ở Bình 
Thuận mà còn nhiều địa phương khác 
như Ninh Thuận, Kiên Giang, 
TPHCM…với số lượng hơn 360 hoá đơn. 

Hiện, Công an TP. Phan Thiết đang 
tiếp tục mở rộng điều tra các tổ chức và 
cá nhân liên quan.  

Lê Huân // http://vietnamnet.vn.- 2017 
(ngày 16 tháng 02) 

__________________________________ 

LẬP ĐOÀN KIỂM TRA VỤ 2 CON DẤU TẠI UBND TP. 
PHAN THIẾT 

hiều ngày 21/2, ông Nguyễn Ngọc 
Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận đã ký quyết định thành lập 

đoàn kiểm tra toàn bộ các văn bản có liên 
quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, qua 
đó làm rõ việc sử dụng 2 con dấu tại 
UBND TP Phan Thiết mà báo chí đã phản 
ánh. 

Trước đó như VietNamNet đã đưa 
tin, theo thông báo của Văn phòng UBND 
TP Phan Thiết con dấu mới của UBND TP 
Phan Thiết có hiệu lực từ ngày 
23/11/2016, thế nhưng người dân và báo 
chí đã phát hiện nhiều quyết định của 
UBND TP Phan Thiết được ký từ tháng 
3/2016 đã sử dụng con dấu mới có ghi rõ 
dòng chữ “Uỷ ban nhân dân thành phố 
Phan Thiết” thay vì phải sử dụng con dấu 
cũ ghi chữ “U.B.N.D thành phố Phan 
Thiết”. 

Đặc biệt, các quyết định này đều liên 
quan đến lĩnh vực XDCB…và được ký bởi 
Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết - Trần 
Hoàng Khôi. Ngoài ra, các quyết định này 

lại có số phát hành trùng với 1 văn bản 
khác đã ban hành được đóng dấu theo 
mẫu dấu cũ. 

 

Các quyết định của TP Phan Thiết đều liên 
quan đến lĩnh vực XDCB  

Tại báo cáo giải trình sự việc với chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Thành uỷ 

C 

http://vietnamnet.vn/
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/vu-2-con-dau-o-phan-thiet-van-ban-trung-so-khac-ngay-phat-hanh-352612.html
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Phan Thiết, UBND TP Phan Thiết đã thừa 
nhận việc sử dụng con dấu mới là không 
đúng quy định của pháp luật, tập thể lãnh 
đạo UBND TP Phan Thiết nghiêm túc 
nhận khuyết điểm trước UBND tỉnh và 
Thường trực Thành ủy Phan Thiết về vấn 
đề trên.  

Do các sai phạm là vì yêu cầu đầu tư 
phát triển chung của TP, nhằm để tranh 
thủ các nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ 
tầng và cũng là để hợp thức hóa thủ tục, 
không vì mục đích cá nhân hay tiêu cực, 
tham nhũng, nên UBND TP Phan Thiết đề 
nghị tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm 
đối với các trường hợp để xảy ra chậm trễ 
trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, dẫn 
đến sự việc nói trên. 

 Tuy nhiên, qua xem xét báo cáo của 
Sở Nội vụ về toàn bộ vụ việc, chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Thuận đã quyết định 
thành lập đoàn kiểm tra do Sở Nội vụ làm 
trưởng đoàn cùng các thành viên là Sở Kế 
hoạch & Đầu tư, Công an tỉnh, Sở Tư 
pháp để xem xét lại toàn bộ các văn bản 
có liên quan đến lĩnh vực đầu tư XDCB 
trong năm 2016, qua đó làm rõ việc sử 
dụng con dấu của UBND TP Phan Thiết 
trong việc ban hành các văn bản này. 

Được biết, kết quả làm việc của 
đoàn kiểm tra phải được báo cáo chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận trước ngày 20/3.  

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để 
thông tin sự việc. 

Lê Ân // http://vietnamnet.vn.- 2017 
(ngày 22 tháng 02) 

__________________________________ 

GIÁ THANH LONG CAO KỶ LỤC  

rái thanh long ở Bình Thuận tăng 
giá và duy trì ở mức cao từ sau 
Tết nguyên đán 2017 đến nay. 

 

Giá thanh long ở Bình Thuận cao gấp 3 lần 
so với trước Tết nguyên đán Đinh Dậu 

Thanh long đạt chuẩn xuất khẩu 
được thương lái thu mua tại vườn 
khoảng 18.000 đồng/kg, thậm chí có 
khi lên đến 20.000 đồng/kg; thanh long 
VietGAP ở mức xấp xỉ 25.000 đồng/kg. 
Loại trái nhỏ tiêu thụ trong nước cũng 
dao động 11.000-12.000 đồng/kg. Đây 

là đợt tăng giá kỷ lục của thanh long ở 
Bình Thuận, cao gấp 3 lần so với trước 
Tết. 

Nhờ vậy, nhiều chủ vườn có 
thanh long bán từ khoảng một tháng 
trở lại đây thu lãi khá cao, hơn 100 
triệu đồng/ha. Theo các chủ vựa ở 
Bình Thuận, năm nay thời tiết thất 
thường, thanh long trái vụ sau Tết cho 
sản lượng thấp, trong khi nhu cầu thị 
trường của Trung Quốc đang tăng 
mạnh nên đẩy giá lên. Dự kiến, mức 
giá hiện nay có thể duy trì trong 2-3 
tháng tới. 

Tỉnh Bình Thuận là thủ phủ của 
thanh long với tổng diện tích hơn 
26.500 ha, sản lượng bình quân 
500.000 tấn/năm. Ít nhất 80% sản 
lượng thanh long của tỉnh này được 
xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Tin-ảnh: L.Trường // 
http://nld.com.vn.- 2017  

(ngày 26 tháng 02) 

T 
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BÁO CÁO VỤ TRÁO MÁY NHẬT BẰNG MÁY  

TRUNG QUỐC 

gày 10-2, ông Nguyễn Ngọc Hai, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, 
đã có Báo cáo số 17/BC-UBND 

gửi Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ 
liên quan đến vụ tráo nông cụ Nhật bằng 
nông cụ Trung Quốc phát cho dân 
nghèo mà Pháp Luật TP.HCM đã phản 
ánh. 

 

Bên ngoài mang nhãn hiệu Honda nhưng 
bên trong lại là máy Trung Quốc. Ảnh: PN 

Theo báo cáo, ngay sau khi Pháp 
Luật TP.HCM đăng bài “Tráo máy Nhật 
bằng máy Trung Quốc phát cho dân 
nghèo tại xã La Dạ”, ngày 11-1, UBND 
tỉnh Bình Thuận đã có công văn yêu cầu 
UBND huyện Hàm Thuận Bắc kiểm tra, 
xác minh thông tin bài báo. Ngày 23 -1, 
UBND tỉnh tiếp tục có công văn chỉ đạo 
UBND huyện Hàm Thuận Bắc khẩn 
trương báo cáo chính thức kết quả kiểm 
tra, xác minh thông tin bài báo nêu. 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, 
UBND huyện đã thành lập tổ kiểm tra. 

Tổng giá trị hợp đồng hơn 1,5 tỉ 
đồng 

Cụ thể, đến nay bước đầu đã xác 
định xã La Dạ có 306 hộ được cấp kinh 
phí hỗ trợ mua sắm máy móc, nông cụ 
và hỗ trợ nước phân tán cho đồng bào 
dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn 
đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755 
của Thủ tướng. Ngoài ra còn có 18 hộ 
được hỗ trợ tiền nước sinh hoạt. 

UBND xã La Dạ tổ chức họp dân, 
thông báo số tiền được hỗ trợ 5 triệu 
đồng/hộ để cho các hộ đăng ký nhu cầu, 
chủng loại máy móc mà họ đang cần để 
lập danh sách, số lượng cụ thể. Trên cơ 
sở đăng ký của các hộ dân và so sánh 
giá của các đơn vị cung cấp, UBND xã 
La Dạ đã chọn đơn vị cung cấp máy 
móc, nông cụ là cửa hàng Nông cơ Minh 
Thắng (Địa chỉ: thôn 2, xã Đồng Kho, 
huyện Tánh Linh, Bình Thuận). 

Ngày 16-12-2016, UBND xã La Dạ 
đã ký hợp đồng với Cơ sở Nông cơ 
Minh Thắng để mua máy móc, nông cụ 
sản xuất cho dân. Tổng giá trị hợp đồng 
là 1.530.000.000 đồng, gồm 20 loại, máy 
móc, nông cụ chủ yếu là hàng Việt Nam 
liên doanh hợp tác với nước khác.  

Sau khi được các ngành có liên 
quan của huyện và UBND xã La Dạ 
nghiệm thu, ngày 28 và 29-12-2016, Cơ 
sở Nông cơ Minh Thắng đã giao máy 
móc nông cụ cho từng hộ, có ký nhận cụ 
thể. Ngày 30-12-2016, UBND xã La Dạ 
đã chi trả trực tiếp bằng tiền mặt toàn bộ 
số tiền theo hợp đồng đã ký cho ông Hồ 
Minh Thắng, chủ Cơ sở Nông cơ Minh 
Thắng. 

Tổ kiểm tra không xác minh 
được máy có đúng hiệu không 

Qua làm việc, ông Hồ Minh Thắng 
trình bày, sau khi hợp đồng với UBND 
xã La Dạ, ông đến Cơ sở Nông cơ Tôn 
Sơn, địa chỉ thôn 8, xã Đa Kai, huyện 
Đức Linh, tỉnh Bình Thuận để mua máy 
móc nông cụ cấp cho dân nghèo xã La 
Dạ theo hợp đồng với tổng số tiền 
812.500.000 đồng. 

Sau khi nghe bà con phản ánh cấp 
máy Trung Quốc, ông Thắng đã kiểm tra 
và thừa nhận máy móc nông cụ đã cấp 
cho dân đúng là máy Trung Quốc 
(không đúng như trong hợp đồng). Để 

N 
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khắc phục tình trạng trên, ông Thắng 
tiếp tục đến Cơ sở Nông cơ Tôn Sơn 
mua mới và đổi lại máy móc nông cụ 
cho dân. Việc mua máy móc nông cụ 
giữa ông Thắng và Cơ sở Nông cơ Tôn 
Sơn (hai lần) không có hợp đồng mua 
bán và không có hóa đơn bán hàng theo 
quy định.  

Điều đáng chú ý là Cơ sở Nông cơ 
Tôn Sơn không thừa nhận có bán số 
máy móc trên cho ông Thắng. UBND 
huyện Hàm Thuận Bắc đã kiểm tra ngẫu 
nhiên 52 hộ ở các thôn của xã La Dạ 
đều nhận đủ máy móc nông cụ theo như 
đăng ký và đúng số tiền 5 triệu đồng/hộ. 
Máy móc đa số các hộ chưa sử dụng, 
nhìn bên ngoài còn mới, có nhãn hiệu, 
có bao bì đầy đủ. 

Tuy nhiên do không có chuyên môn 
về máy móc nông cụ nên tổ kiểm tra 
không xác định hàng có đúng nhãn hiệu 
hay không. Qua làm việc các hộ nhận 
máy bơm nước đều thừa nhận mới đổi 
lại hàng nhưng đều không xác định 
được hàng nhận trước đó là loại gì (máy 
mới đổi lại là máy bơm nước Hon Da 
GP200 và GP160 xuất xứ Made in 
China, Trung Quốc). 

Tiếp tục làm rõ dấu hiệu có ăn 
chặn hay không 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, đến 
nay còn một số vấn đề cần phải tiếp tục 
làm rõ thêm như có dấu hiệu “ăn chặn” 
hay không. Vì sao ông Thắng, chủ Cơ 
sở Nông cơ Minh Thắng tự khắc phục 
đổi lại máy nông cụ với số lượng lớn, 
trong khi chỉ một vài hộ dân phát hiện 
máy không đúng chất lượng theo hợp 
đồng và Cơ sở Tôn Sơn không thừa 
nhận việc có bán máy cho ông Thắng; 
xác định xuất xứ hàng hóa của các loại 
máy nông cụ cung ứng theo hợp 
đồng,… 

Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận tiếp 
tục chỉ đạo công an tỉnh làm rõ một số 
nội dung trên, đề xuất hướng xử lý vụ 
việc, quá trình thực hiện nếu phát hiện 
sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định 

pháp luật hoặc nếu có dấu hiệu tội phạm 
thì tiến hành điều tra, xử lý theo đúng 
quy định pháp luật. Sau khi có báo cáo 
kết quả của cơ quan chức năng, UBND 
tỉnh sẽ tiếp tục báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ theo quy định. 

Như chúng tôi đã đưa tin, đầu năm 
2017, UBND xã La Dạ cùng đại diện các 
ban, ngành của huyện Hàm Thuận Bắc 
cấp phát nông ngụ cho hơn 300 hộ 
nghèo ở xã La Dạ. Tuy nhiên, khi ký 
nhận máy về nhà ai cũng khóc ròng khi 
phát hiện hầu hết các nông cụ đã nhận 
đều là vỏ của hãng Honda nhưng ruột là 
của Trung Quốc, thậm chí có nhiều máy 
cũ và mang nhãn hiệu rất lạ. 

 

Ông Hồ Minh Thắng - người cung cấp nông 
cụ viết cam kết đổi lại máy cho dân nghèo. 
Ảnh: PN 

Bức xúc, nhiều người đi dò thử giá 
và biết được nếu là máy cắt cỏ, máy xịt 
thuốc hoặc máy bơm nước của Trung 
Quốc cũng chỉ 1,5- 2,2 triệu đồng/cái. 
Nhiều hộ dân nghèo đã yêu cầu cán bộ 
xã/huyện làm rõ việc đánh tráo và ăn 
bớt tiền của dân nghèo. Sau khi Pháp 
Luật TP.HCM phản ánh, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ 
quan chức năng vào cuộc và sau đó Thủ 
tướng Chính phủ cũng yêu cầu làm rõ 
vụ việc này. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 10 tháng 02) 
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CHƯA KHẮC PHỤC ĐƯỢC SỰ CỐ SẬP CẦU MÁNG 
THỦY LỢI  

ông trình cầu máng thủy lợi sông 
Dinh 3 vẫn chưa được khắc phục, 
nên nước không dẫn về được khu 

vực hạ du để nông dân sản xuất 

UBND Bình Thuận vừa tiếp tục yêu 
cầu đơn vị thi công công trình thủy lợi 
sông Dinh 3 khẩn trương hoàn thiện cầu 
máng số 3 (tại xã Tân Xuân, huyện Hàm 
Tân), đã bị sập trước đó để kịp chuyển 
nước về phục vụ sản xuất nông nghiệp, 
chống hạn mùa khô 2017. 

 

Cầu máng số 3 trên kênh chính Tây bị gãy 
sập đến nay vẫn chưa được khắc phục   

Đến nay, công trình vẫn chưa được 
khắc phục nên nước không dẫn về được 
khu vực hạ du huyện Hàm Tân và thị xã 
La Gi để nông dân sản xuất trong mùa 
khô. 

Trước đó, vào ngày 13/6/2016, cầu 
máng số 3 trên hệ thống kênh chính Tây 
đã bị sự cố gãy, sập nghiêm trọng, thiệt 
hại hơn 2 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Trung 
tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng 
công trình Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Bình Thuận cho rằng sự cố xảy ra là 
do mưa lũ. 

 

Nước thủy lợi chưa thể dẫn về hạ du trong mùa 
khô 2017  

 

Công trình khắc phục chậm tiến độ so với yêu 
cầu của UBND tỉnh Bình Thuận  

Tuy nhiên, Viện Khoa học thủy lợi 
miền Nam (được UBND tỉnh Bình Thuận 
thuê giám định độc lập) cho rằng, nguyên 
nhân chính là do sai sót về thiết kế và 
chất lượng thi công công trình./.   

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 15 tháng 02)

_________________________________

BÁO CÁO VỤ 16 NGƯỜI NGHI VƯỢT BIÊN QUA ÚC 

ược biết trước khi tổ chức vượt 
biển trái phép sang Úc, bà Loan 
có cho một số người biết đã liên 

lạc với một phụ nữ người Úc và được 
người này cam kết... 

Ngày 13-2, tin từ UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết UBND thị xã La Gi đã 
có báo cáo xác minh ban đầu vụ 16 
người do ba phụ nữ Trần Thị Thanh 
Loan, Trần Thị Lụa, Nguyễn Thị Phúc 

C 

Đ 
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dẫn đầu xuất cảnh trái phép bằng 
đường biển sang Úc. 

Báo cáo cho hay chưa xác minh 
được phương tiện mà những người 
này có thể sử dụng để xuất cảnh trái 
phép qua Úc. Các phương tiện ghe, 
thuyền của thân nhân, bạn bè thân 
thiết của những gia đình này hầu hết 
đều đang neo đậu tại cảng La Gi.  

Riêng 18 cây xăng dầu tại khu 
vực cảng La Gi, trong thời gian từ 29 
tết đến mùng 3 Tết Đinh Dậu đều nghỉ 
bán nên loại trừ nhóm người này đã 
mua xăng dầu để vượt biển từ cảng La 
Gi. 

 Còn theo nguồn tin riêng của 
chúng tôi, nhóm người này đã xuất 
phát từ cửa biển Lộc An, huyện Đất Đỏ 
(Bà Rịa-Vũng Tàu). 

Cụ thể vào giáp Tết Đinh Dậu, 
một người đàn ông tên K. ở TP Vũng 
Tàu có môi giới cho bà Phúc và bà Lụa 
mua chiếc ghe BĐ 30957 để làm nghề 
câu mực. Việc mua bán đã được thực 
hiện xong vào ngày 24-01 tại cửa biển 
Lộc An với giá 185 triệu đồng. 

Sau khi mua bán xong, đến 
khoảng 18 giờ ngày 29-1 (tức mùng 2 
Tết Đinh Dậu), bà Lụa và bà Phúc 
nhận ghe, giao cho người nhà lái ra 
khỏi cửa biển Lộc An, khi xuất bến trên 
ghe có năm người, đều là nam giới. 

Toàn bộ quá trình chuẩn bị lương 
thực thực phẩm, nhiên liệu và xuất bến 
đều được thực hiện vào ngày 29-1.  

Cũng theo nguồn tin thì trưa 29-1, 
bà Lụa đã mua 2.300 lít dầu tại một 
cây xăng dầu ở xã Lộc An với giá 40 
triệu đồng và vận chuyển xuống ghe 
BĐ 30957. Khoảng vài giờ sau có một 
xe ba bánh đưa thức ăn xuống ghe, 
chủ yếu là đồ khô được đóng sẵn vào 
sáu bao đen loại lớn.  

Đến tối cùng ngày, ghe BĐ 30957 
xuất bến khỏi cửa biển Lộc An, trên 
ghe không mang theo ngư cụ làm 
nghề biển mà chỉ có năm người đi trên 
ghe. Nhiều khả năng chiếc ghe này đã 
ghé đến một địa điểm bí mật để đón 
những người còn lại. 

Được biết trước khi tổ chức vượt 
biển trái phép sang Úc, bà Loan có cho 
một số người biết đã liên lạc với một 
phụ nữ người Úc và được người này 
cam kết nếu bà Loan vượt biên qua Úc 
bằng đường biển, bà ta sẽ thuê luật sư 
can thiệp để những người nhập cư trái 
phép như bà Loan được nhập cư vào 
Úc.  

Người phụ nữ này cũng chính là 
người tài trợ hằng tháng cho gia đình 
bà Loan gần 500 AUD. 

Như đã đưa, tối 3-2 mạng xã hội 
Facebook xuất hiện bài viết về ba gia 
đình bà Trần Thị Thanh Loan, Trần Thị 
Lụa và Nguyễn Thị Phúc đều ngụ thị 
xã La Gi đang trên đường xuất cảnh 
qua Úc bằng đường biển. Công an thị 
xã La Gi sau đó tiến hành kiểm tra 
hành chính và thấy cả ba gia đình của 
bà Loan, Lụa và Phúc đều không có 
mặt tại địa phương. 

Qua xác minh, xác định tổng số 
16 người trong ba gia đình này nghi 
xuất cảnh trái phép qua Úc bằng 
đường biển. Trong số này có 15 người 
từng xuất cảnh trái phép qua Úc, bị Hải 
quân Úc bắt trao trả về Việt Nam. Hai 
bà Lụa và Loan trước đó bị TAND tỉnh 
Bình Thuận tuyên phạt lần lượt 30 và 
36 tháng tù giam về tội tổ chức người 
khác trốn đi nước ngoài trái phép. Họ 
đang trong thời gian được hoãn chấp 
hành hình phạt tù (thời gian được hoãn 
là đến tháng 7-2017). 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 13 tháng 02) 
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DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI 1.500 TỶ ĐỒNG Ở 
HỒ THỦY ĐIỆN 

 

ộ Công Thương cho biết, với chủ 
trương ưu tiên phát triển nguồn 
năng lượng tái tạo, UBND tỉnh Bình 

Thuận đã chấp thuận chủ trương cho Cty 
CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa 
Mi khảo sát, nghiên cứu và đầu tư dự án 
nhà máy điện mặt trời nổi tại hồ Đa Mi 
thuộc địa bàn tỉnh. 

Theo đó, nhà máy điện mặt trời nổi 
có quy mô công suất 47,5 MW, tổng mức 
đầu tư khoảng hơn 1.500 tỷ đồng và dự 
kiến đưa vào vận hành năm 2019. Điện 
năng sản xuất bình quân dự kiến hơn 69 
triệu kWh/năm đầu tiên. Diện tích đất sử 
dụng cho dự án, gồm phần trên mặt hồ 
khoảng gần 57ha (lắp đặt panel mặt trời) 
và phần trên mặt đất khoảng gần 67ha 
(xây dựng trạm biến áp, inverter và đường 
dây tải điện...). 

P. Tuyên // 
http://www.tienphong.vn.- 2017  

(ngày 02 tháng 02) 

Cùng đưa tin: Công an nhân dân.- 
2017.- Số 4207 (ngày 01 tháng 02).- Tr. 1 

__________________________________ 

REE ĐẦU TƯ 25% VỐN VÀO CÔNG TY ĐIỆN GIÓ 
TẠI BÌNH THUẬN 

ông ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh 
(HOSE: REE) vừa thông báo đã 
hoàn tất việc mua xong 25% vốn cổ 

phần của CTCP Phong điện Thuận Bình. 

heo đó, CTCP Phong điện Thuận 
Bình đã nối dài vào danh sách các công ty 
liên kết trong ngành sản xuất điện của 
REE kể từ báo cáo tài chính quý I/2017. 

Được biết, Công Ty Cổ Phần Phong 
Điện Thuận Bình là công ty thành viên của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được 
thành lập ngày 16/01/2009 tại Cục Thuế 
Tỉnh Bình Thuận. Công ty đặt trụ sở chính 
tại A15 Lê Quý Đôn, phường Phú Thủy, 
thành phố Phan Thiết. 

Phong Điện Thuận Bình có vốn điều 
lệ 240 tỷ đồng và có hoạt động chính là 

sản xuất điện gió. Dự án Nhà máy điện 
gió Phú Lạc (giai đoạn 1) có công suất 24 
MW với tổng mức đầu tư 1.089 tỉ đồng là 
dự án điện gió đầu tiên của Công ty này 
đã hoàn thành sớm hơn so với dự kiến. 

 

Các cột phong điện Nhà máy điện gió Phú Lạc 

Khi đi vào hoạt động, dự kiến nhà 
máy sẽ cho sản lượng điện hàng năm trên 

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

B 

C 
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59 triệu kWh, được đấu nối vào đường 
dây 110kV Phan Rí - Ninh Phước. 

Được biết, sau dự án điện gió Phú 
Lạc, Công ty Cổ phần Phong điện Thuận 
Bình sẽ triển khai thêm nhiều dự án như: 
dự án điện gió và điện mặt trời Phú Lạc - 
giai đoạn 2(126 MW); dự án Lợi Hải (120 
MW); dự án Vĩnh Hảo (60 MW); dự án Ea 
H’Leo (350 MW); dự án Kông Chro (400 
MW). 

Hiện tại, danh sách công ty liên kết 
của REE đã dày đặc các doanh nghiệp 
trong ngành điện. Từ thủy điện Thác Mơ, 
Thủy Điện Vĩnh Sơn Sông Hinh cho đến 
Nhiệt điện Phả Lại, Ninh Bình…Tuy nhiên, 
Phong Điện Thuận Bình là khoản đầu tư 
đầu tiên của REE vào năng lượng tái tạo 
sử dụng sức gió. 

Hoàng Trung // http://ndh.vn.- 2017 
(ngày 14 tháng 02)

__________________________________ 

VIỆT NAM PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ĐIỆN GIÓ 
KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI 

ng Bùi Văn Thịnh - giám đốc Công 
ty cổ phần Phong Điện Thuận Bình, 
cho biết công ty sẽ xây dựng mô 

hình điện gió kết hợp du lịch sinh thái tại 
hội thảo phát triển điện gió ở Bình Thuận 
sáng 16-2. 

Cụ thể, tại khu điện gió Phú Lạc 
(công suất 24MW, đã vận hành) với 
400ha, ông Thịnh cho biết đang tiếp tục 
đầu tư điện mặt trời tại đây với công suất 
khoảng 100MW, trong năm 2018 sẽ đầu 
tư hạng mục đầu tiên với công suất 
30MW, thông tin đăng tải trên Tuổi trẻ cho 
biết. 

Sau đó, công ty tiếp tục phát triển 
mô hình trồng rau sạch, trang trại chăn 
nuôi gia súc theo mô hình du lịch sinh 
thái. Việc này nhằm tới việc có thêm 
nguồn thu sớm thu hồi vốn trong điều kiện 
giá điện gió hiện nay (7,8 cent/kW) được 
các nhà đầu tư cho là còn thấp. 

Ngoài dự án điện gió Phú Lạc, Công 
ty cổ phần phong điện Thuận Bình cho 
biết dự kiến triển khai tiếp 4 dự án điện 
gió khác ở Đắc Lắc, Gia Lai với tổng công 
suất các dự án 500MW.  

Điện gió Phú Lạc được xem là một 
trong những dự án điện gió hiếm hoi hiện 
đại được đầu tư ở Việt Nam theo công 
nghệ Đan Mạch do Công ty Vestas cung 
cấp thiết bị. Tổng vốn đầu tư của các dự 
án trên là 2 tỉ USD.  

Người lao động cho biết thêm, theo 
ông Bùi Văn Thịnh, tiềm năng điện gió 
Việt Nam rất lớn. Theo quy hoạch phát 
triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-
2020 có xét đến năm 2030, Chính phủ đặt 
mục tiêu đưa công suất nguồn điện gió từ 
140 MW hiện nay lên 800 MW vào năm 
2020, khoảng 2.00 MW vào năm 2025 và 
khoảng 6.000MW vào năm 2030. 

 

Phát triển mô hình điện gió kết hợp du lịch sinh 
thái - Ảnh: Người lao động 

 

Một góc điện gió Phú Lạc, Bình Thuận - Ảnh: 
Tuổi trẻ 

Ô 
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Nhiều dự án đầu tư đã được cấp 
giấy chứng nhận nhưng không thể triển 
khai do không vay được vốn. Nguyên 
nhân là ngành điện gió tại Việt Nam còn 
non trẻ, hạ tầng hỗ trợ kém, thiếu nhân sự 
chuyên môn. Quan trọng hơn, chi phí đầu 
tư cao nhưng giá mua điện gió tại Việt 
Nam chỉ khoảng 7-8 cent/KWh. Mức giá 
này thấp nhất khu vực, không đảm bảo 
cho dự án có lãi. 

"Hiệp hội Điện gió Bình Thuận đã 
nhiều lần kiến nghị Chính phủ điều chỉnh 
giá mua điện gió lên mức 9,5 cent/KWh, 
Chính phủ cũng đã cam kết đến cuối năm 
2016 sẽ xây dựng giá mới cho năng 
lượng tái tạo nhưng đến nay quyết định 
này vẫn chưa được ban hành" - ông Thịnh 
cho biết. 

Đỗ Thu Thoan // http://vietq.vn.- 2017 
(ngày 17 tháng 02)

__________________________________ 

CÓ GÌ BÊN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ Ở VIỆT NAM? 

iện có 5 nhà máy điện gió đã đi vào 
hoạt động ở Việt Nam với tổng 
công suất gần 160 MW. Việc vận 

hành một nhà máy điện gió diễn ra như 
thế nào? 

 

Trung tâm điều hành của Nhà máy điện gió Phú 
Lạc. Ảnh: Minh Tuấn/BizLIVE 

Dưới đây là hình ảnh hoạt động của 
Nhà máy điện gió Phú Lạc tại xã Phú Lạc, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Giai 
đoạn 1 của dự án, do Công ty Cổ phần 
Phong điện Thuận Bình đầu tư, có công 
suất 24 MW, tổng mức đầu tư là 1.089 tỷ 
đồng. 

 

Các tháp của nhà máy điện được xây dựng trên 
diện tích 400 ha.  

 

Sau đấu thầu công khai, HydroChina được 
chọn là tổng thầu EPC, Tập đoàn Vestas (Đan 
Mạch) cung cấp các tua-bin. Mỗi cột tháp cao 
90 mét, mỗi cánh có chiều dài 50 mét. Trọng 
lượng các thiết bị của máy lên đến 500 tấn.  

 

Móng của mỗi tháp được có đường kính 20 
mét, được đúc từ 426 m3 bê tông liền khối, đổ 
liên tục. Vị trí của mỗi ốc-vít nối tháp với móng 
có độ chính xác đáng kinh ngạc. 

H 
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Cửa vào phòng điều khiển của một tháp. 

 

Kết cấu của một tua-bin gió. Với vận tốc gió tốt 
tại Tuy Phong, cánh quạt của mỗi tua-bin quay 
đạt 9-16 vòng/phút và được truyền qua hộp số 
của máy phát điện. Ảnh: Vestas 

 

Bảng điều khiển chính trong mỗi tháp. Tại đây 
người vận hành có thể đọc được các chỉ số 
của máy như tốc độ vòng quay của cánh quạt, 
trục máy, sản lượng điện... 

 

Tại trung tâm điều khiển, mỗi ca có 3 kỹ sư vận 
hành. Các thông số kỹ thuật của mỗi tua-bin 
được chuyển về trung tâm vận hành của Tập 
đoàn Vestas tại Đan Mạch, cũng từ đây các kỹ 
sư có thể điều khiển từng tua-bin tại Việt Nam.   

 

Điện áp đầu ra từ máy phát ở mỗi tua-bin là 690 
V, được máy biến áp kích lên 22kV. Điện được 
nâng áp lên 110kV trước khi được cấp lên 
đường dây 110 kV Phan Rí - Ninh Phước.  

Minh Tuấn // http://bizlive.vn.- 2017 
(ngày 17 tháng 02) 

__________________________________ 

DẤU ẤN NGUYỄN HOÀNG ANH VÀ CON TÔM VIỆT 

hường thì viết về doanh nhân nào, 
câu chuyện kinh doanh của doanh 
nghiệp mà họ sở hữu sẽ là nguồn 

cảm hứng lớn cho người viết. Nhưng với 
Nguyễn Hoàng Anh, Tổng giám đốc Công 
ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền 
Trung, trong năm vừa rồi, con tôm giống 
Việt Nam là “từ khóa” gần như duy nhất.  

Năm nào cũng vậy, đến khi những tờ 
lịch cuối cùng của năm cũ rời khỏi bloc 
lịch, Nguyễn Hoàng Anh vẫn gần như 
dành cả 24 giờ một ngày cho công việc. 
Năm nay, mọi việc còn nhiều hơn. 

T 
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Nào là duyệt kế hoạch tổ chức hội 
nghị khách hàng, lương thưởng tết cho 
gần 500 nhân viên Công ty. 

Nào là công việc cuối năm của Chủ 
tịch Hiệp hội Tôm Bình Thuận, của Phó 
chủ tịch thường trực Câu lạc bộ doanh 
nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Việt 
Nam (DAA Việt Nam). Hiện tại, Hiệp hội 
Tôm Bình Thuận đang phối hợp với các 
doanh nghiệp trong ngành rốt ráo chuẩn 
bị cho Hội nghị phát triển ngành tôm Việt 
Nam diễn ra trong tháng 1/2017. 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm 
gian hàng Công ty Nam Miền Trung tại Hội nghị 
Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt 
Nam (tháng 12/2016 tại TP.HCM). 

Bận đến mức, Nguyễn Hoàng Anh 
gần như chẳng có thời gian để ngồi kể lại 
những việc làm được trong năm. Nhưng 
năm 2016 là một năm đặc biệt của 
Nguyễn Hoàng Anh, với những dấu ấn 
đậm nét. 

Đó là con thuyền Nam Miền Trung 
của Nguyễn Hoàng Anh tiếp tục vững 
vàng ra khơi trong hào khí phấn khích 
khởi nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp 
Việt. Hoạt động kinh doanh phát triển bền 
vững. Trong khi mảng kinh doanh cốt lõi 
là sản xuất tôm giống, Công ty đã đạt 
bước tiến mới khi các ứng dụng khoa học 
công nghệ đã tạo nên giá trị lớn trong sản 
xuất. Hàng tỷ con tôm giống chất lượng 
cao được xuất trại, góp phần giúp hàng 
trăm hộ nông dân nuôi tôm trở thành tỷ 
phú ngay trên những mảng ruộng nhiễm 
mặn. 

Nam Miền Trung dần hoàn thiện các 
mảng kinh doanh khác tạo thế “chân vạc”, 

làm tiền đề cho chiến lược phát triển cho 
những năm tiếp đến. 

Nhưng dấu ấn lớn nhất của doanh 
nhân Nguyễn Hoàng Anh có lẽ phải nhắc 
tới vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bình 
Thuận và Phó chủ tịch thường trực DAA 
Việt Nam. Nhiều kiến nghị của các hiệp 
hội này đã được giới doanh nghiệp trong 
ngành ghi nhận là mở toang cơ hội để 
ngành tôm Việt Nam bứt phá. 

 

Doanh nhân Nguyễn Hoàng Anh 

Đây là điều nhiều năm nay các 
doanh nghiệp trong ngành chưa làm 
được.  Mãi tới tháng 8/2016, sau nhiều nỗ 
lực, Hiệp hội Tôm Bình Thuận mới cùng 
các doanh nghiệp nuôi tôm giống vận 
động Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tổ chức Hội nghị “Quản lý chất lượng 
giống tôm nước lợ”. 

Đợt đó, ông Hoàng Anh kể, mục đích 
của Hội nghị là đưa các vấn đề cốt yếu 
của ngành tôm giống lên bàn thảo luận, 
để tìm giải pháp phát triển bền vững và 
tháo gỡ khó khăn ngành tôm giống Việt 
Nam. Ngành tôm luôn được đánh giá là 
nhiều tiềm năng, nhưng thách thức mà 
doanh nghiệp phải đối mặt vô cùng lớn, từ 
thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu, 
nước biển ô nhiễm, quản lý chất lượng 
tôm giống, đến bất cập quản lý kiểm soát 
thuốc thú y, thủy sản, tôm giống nhãn mác 
không rõ nguồn gốc tràn lan... 

" Thủ tướng Chính phủ cho phép 
mở rộng diện tích nuôi tôm 

Phát biểu tại Hội nghị Xây dựng nền 
công nghiệp nông nghiệp Việt Nam, Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã 
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nhất trí việc mở rộng diện tích nuôi tôm. 
Thủ tướng cho biết sẽ cùng Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 
trì một hội nghị về phát triển tôm chất 
lượng cao ở Việt Nam trong tháng 1/2017.  
Cũng tại Hội nghị này, Thủ tướng đã 
quyết định dành gói tín dụng khoảng 
50.000 – 60.000 tỷ đồng cho phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao với cơ chế 
vay thuận lợi, thông thoáng nhất. 

“Phải có một gói tín dụng 50.000 – 
60.000 tỷ đồng để phục vụ công việc này 
với cơ chế vay thuận lợi, thông thoáng 
nhất, nhưng không chỉ cho một ngân hàng 
thương mại làm việc này mà cho nhiều 
ngân hàng thương mại. Bởi vì nguyên tắc 
quan trọng của kinh tế thị trường là cạnh 
tranh, từ đó nâng cao chất lượng tín dụng, 
chống tiêu cực, chi phí không chính thức”, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo."  

Ngay trong Hội nghị trên, với tư cách 
Chủ tịch Hiệp hội Tôm tỉnh Bình Thuận, 
ông Hoàng Anh đã làm nóng diễn đàn với 
việc chuyển gói kiến nghị 6 nhóm giải 
pháp tái định dạng ngành tôm Việt tới Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Nguyễn Xuân Cường cùng khoảng 
300 doanh nghiệp, nhà quản lý địa 
phương. 

Giờ ngẫm lại, ông Hoàng Anh nói, 
vẫn sẽ tiếp tục hành động vì những kiến 
nghị này. Vì nếu không tạo lập một sân 
chơi kinh doanh minh bạch, bình đẳng 
theo nguyên tắc đặt chất lượng lên trên 
hết, quản lý được chất lượng tôm bố mẹ 
thì ngành tôm giống Việt Nam không thể 
tồn tại được, chứ đừng nói đến phát triển. 

Đây là lý do ông Hoàng Anh đã kiến 
nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tiến hành đánh giá toàn diện chất 
lượng đàn tôm bố mẹ sản xuất trong nước 
và trên cơ sở đó quy định quản lý, kiểm 
định, kiểm tra chất lượng xét nghiệm 
bệnh, quy trình giám sát chặt chẽ. 

Rồi ông cũng kiến nghị xem lại 
những bất cập liên quan đến áp thuế 
Artemia sau khi Bộ Tài chính ban hành 
Thông tư 98/2016/TT-BTC điều chỉnh 
mức thuế nhập khẩu trứng Artemia. Hàng 
loạt doanh nghiệp không thể hiểu nổi tại 

sao lại có quy định nhập Artemia đã 
nghiền thành bột thì được hưởng thuế 
0%, còn trứng Artemia nhập về để nghiền 
ra đều làm thức ăn cho tôm giống thì lại bị 
đánh thuế 5%. 

Thậm chí, Hiệp hội Tôm Bình Thuận 
đã phải gửi đơn cầu cứu lên các cơ quan 
chức năng, cho rằng nếu áp dụng thông 
tư trên để truy thu thuế nhập khẩu trứng 
Artemia, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ 
bị phá sản. Không những thế, việc áp thuế 
Artemia 5% đã cản trở rất lớn mong muốn 
phát triển chuỗi sản xuất tôm giống để tạo 
ra giống chất lượng. 

Tin mừng đã đến với ông Hoàng Anh 
và các doanh nghiệp ngành tôm. Mới đây, 
Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính bãi bỏ 
Thông tư 98/2016/TT-BTC, đưa thuế nhập 
khẩu mặt hàng Artemia về 0%. Đáng 
mừng nữa là, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã thành lập đường dây 
nóng để doanh nghiệp và người nông dân 
nuôi tôm phản ánh về chất lượng tôm 
giống. 

2. Những ngày cuối tháng 12/2016, 
Hội nghị Xây dựng nền công nghiệp nông 
nghiệp Việt Nam do DAA Việt Nam tổ 
chức gây được tiếng vang lớn. 

Hội nghị không chỉ như là lời hiệu 
triệu cộng đồng doanh nghiệp chung tay 
thúc đẩy nền nông nghiệp Việt lên tầm 
cao mới, mà còn được coi như là “Hội 
nghị Diên hồng”, doanh nghiệp hiến kế 
cho Chính phủ phát triển nền công nghiệp 
nông nghiệp. 

Là Phó chủ tịch thường trực DAA 
Việt Nam, Nguyễn Hoàng Anh cùng các 
lãnh đạo DAA Việt Nam đã như “con thoi” 
suốt gần nửa năm. Một lần nữa, Nguyễn 
Hoàng Anh lại trở thành tâm điểm khi trực 
tiếp đưa ra đề xuất với Chính phủ về 
chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi 
thúc đẩy ngành nuôi trồng, chế biến tôm 
phát triển cùng với cam kết doanh nghiệp 
sẽ đạt mốc kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ 
USD/năm. 

“10 tỷ USD xuất khẩu một năm 
không phải là con số viển vông với ngành 
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tôm Việt Nam”, ông Hoàng Anh phản biện 
lại những câu hỏi nghi ngờ. 

Theo phân tích của ông, Việt Nam 
sở hữu đầy đủ các chỉ số môi trường phù 
hợp cho con tôm sinh trưởng. Thị trường 
tiêu thụ tôm thương phẩm có dư địa tăng 
trưởng lớn bởi đây là loại thực phẩm 
được hơn 7 tỷ người trên toàn cầu sử 
dụng.  

“Hiện tại, đây là mặt hàng xuất khẩu 
chủ lực với kim ngạch xuất khẩu khoảng 3 
- 4 tỷ USD/năm chưa kể giá trị tiêu thụ nội 
địa và xuất khẩu qua đường tiểu ngạch, 
nhưng tôi tin, đây vẫn là bước đầu”, ông 
Hoàng Anh lý giải với đề xuất gây xôn xao 
của mình. 

Nhưng ông cũng nói, các doanh 
nghiệp cần một hệ sinh thái phù hợp để 
tối đa hóa năng lực sản xuất. Hiện tại, quy 
mô diện tích dành cho nuôi tôm trong cả 
nước còn nhỏ, manh mún, chỉ được quy 
hoạch khoảng hơn 600.000 ha. Chính 
sách ưu đãi đặc thù để ngành tôm phát 
huy lợi thế chưa có. Trong khi đó, diện 
tích đất bị xâm nhập mặn ở Đồng bằng 
sông Cửu Long do ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu đang tăng lên, nếu được tính 
toán chuyển đổi mục đích sử dụng, có thể 
nâng diện tích nuôi tôm cả nước lên quy 
mô khoảng 2 triệu ha. 

Đây là lý do ông đã theo đuổi đề 
xuất  quy hoạch lại vùng nuôi tôm rất lâu. 

“Chính phủ xem xét để có cơ chế 
cùng doanh nghiệp chung tay đầu tư cơ 
sở hạ tầng đồng bộ theo hướng áp dụng 
công nghệ cao, tiến bộ khoa học vào từng 
mắt xích trong chuỗi giá trị sản xuất ngành 
tôm. Về nguồn lực tài chính, Nhà nước 
cần dành khoản tín dụng ưu đãi để thúc 
đẩy doanh nghiệp đầu tư phát triển công 
nghiệp nuôi tôm. Nếu thực thi tốt chính 
sách với ngành tôm thì mục tiêu đạt 10 tỷ 
USD kim ngạch xuất khẩu là chắc chắn”, 
ông Nguyễn Hoàng Anh nói. 

3. Gặp Nguyễn Hoàng Anh vào 
những ngày đầu năm 2017, ông vẫn đang 
tất bật với các kiến nghị tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp. Ông nói, đang có nhiều triển 
vọng sáng sủa khi ngành tôm sẽ được 
quy hoạch, tổ chức lại sản xuất theo 
hướng áp dụng công nghệ cao vào sản 
xuất dựa trên trình độ quản trị tốt và có 
đầu tư hạ tầng tương xứng. “Tôi tin ngành 
tôm Việt Nam sẽ lột xác mạnh mẽ. Các 
doanh nghiệp ngành tôm cũng sẽ xác lập 
vị trí xứng đáng trên trường quốc tế”, 
doanh nhân Nguyễn Hoàng Anh tin tưởng. 

Ngọc Tuấn // http://baodautu.vn.- 2017 
(ngày 01 tháng 02) 

__________________________________ 

LẶN BIỂN BẮT TÔM GIỐNG ĐẦU NĂM 

àng năm, từ tháng 11 đến tháng 4 
(âm lịch) của năm kế tiếp là mùa 
biển lặng. Và, đây cũng chính là 

mùa tôm hùm, tôm càng xanh giống sinh 
sản. Chúng tập trung nhiều ở đáy biển, 
nơi có các dãy đá lớn như vùng biển tại 
khu vực mũi Kê Gà, thuộc 2 xã Tân Thành 
và Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận.  

Sau Tết Đinh Dậu, thanh niên làng 
chài tại đây lại vô nghề lặn biển để kiếm 
tiền – họ gọi là “hái lộc biển đầu năm”. 

 

Ngay trong những ngày còn "mồng" sau Tết 
Nguyên đán Đinh Dậu, những thanh niên làng 
chài xã Thuận Quý đã ra khơi lặn biển bắt tôm 
giống.  

H 
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6 giờ sáng 8.2, anh Nguyễn Thanh Đông, 25 
tuổi, theo nghề lặn tôm giống được 7 năm đã 
rủ thêm ba thanh niên trong làng lập thành đội 
lặn tôm giống tại khu vực Mũi Kê Gà. 

Trang bị chung của cả đội lặn gồm 
một máy bơm hơi, hệ thống tách hơi vào 
dây dẫn khí cho mỗi thợ lặn. Mỗi người 
trang bị một đai chì nặng độ mươi ký đeo 
quanh bụng, một chiếc đèn pin, một cây 
sắt nhỏ, kính lặn và một chai nhựa nhỏ 
giắt chặt trong người để đựng tôm giống 
bắt được. 

 

Chiếc máy bơm hơi này sẽ chạy suốt thời gian 
nhóm thợ lặn dưới đáy biển. 

 

Anh Đông cho biết, mỗi thợ lặn 
ngậm ống hơi có thể lặn liên tục hơn một 
giờ dưới biển, tay rọi đèn, mắt dán vào 
các vách đá nằm sâu hơn 5m nước để bắt 
những con tôm càng xanh, tôm hùm giống 
bằng tay không. 

 

 

Nghề này không phải đầu tư bạc tỉ để đóng 
thuyền to máy lớn, không tốn nhiều phí tổn và 
thời gian. Vùng đánh bắt tôm giống chỉ cách bờ 
từ 1-3 hải lý nên chỉ dùng thuyền máy, tàu có 
công suất từ 15-30 CV. Hoặc có khi, chỉ cần 
lưới mành, hoặc máy hơi nén, dây hơi, kính 
lặn... là được. 
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Tay cầm đèn pin, miệng ngậm ống 
hơi lặn bám theo các vách đá dưới đáy 
biển liên tục hơn một giờ liền để săn 
những con tôm giống nhỏ chỉ bằng đầu 
chiếc đũa mà người ta quen gọi là tôm 
nhí. Khi phát hiện tôm nhí núp trong các 
kẽ đá, các lỗ nhỏ, người bắt tôm dùng cây 
nan hoa xe đạp chọc vào. Các con tôm 
nhí sẽ bị “nhột” và bung ra. Thợ lặn nhanh 
tay chộp lấy cho vào chiếc chai nhựa 
mang theo. 

 

Sau khi hoàn tất buổi lặn kéo dài 
hơn 3 giờ, mỗi người có thể bắt được 30-
40 con tôm nhí giống, đem lên bờ là có 
người đợi sẵn để mua ngay về các trại 
tôm nuôi nhân giống. Một con tôm càng 
xanh có giá bán khoảng 30.000 đồng, còn 
tôm hùm có giá cao hơn, tầm 300.000 
đồng/con. 

 

Tuy thu nhập cả triệu đồng mỗi lần 
lặn, nhưng anh Đông cho biết, nghề này 
cũng khá nguy hiểm, chỉ có trai tráng sức 
khỏe tốt mới làm được. Nhiều khi đang 
lặn dưới biển, anh gặp phải dòng nước 
mạnh đánh đập vào vách đá bị thương, 
hoặc có khi dây dẫn ống khí bị gấp khúc, 
không thở được, cố trồi lên mặt nước bơi 

vào bờ, có khi về nhà tay chân không cử 
động được, uống thuốc mấy ngày sau mới 
khỏi. 

"Do nghề này khá nguy hiểm nên 
mình nhắc nhở cả nhóm phải cẩn thận, 
chuẩn bị kỹ lưỡng đồ lặn để tránh sự cố. 
Biết là nguy hiểm nhưng phải làm để kiếm 
sống!" anh Đông nói trước khi đằm mình 
trong làn nước biển lạnh tháng Giêng. 

 

“Nhưng không phải ngày nào cũng đi 
mà phải chọn ngày trời xanh, nước trong 
mới có thể đi được. Nên dù ngày tết, 
nhiều ngư dân vẫn ra khơi, chấp nhận ăn 
tết muộn bởi lẽ chúng tôi làm 1 vụ ngắn 
để ăn cả năm đó” – anh Đông nói. 

 

Tôm nhí  giống sau khi khai thác sẽ được các 
thương lái thu mua để đưa vào các tỉnh Nam 
Trung bộ, nơi có thời tiết ôn hòa để thả nuôi 
thành tôm hùm. Đây là một món ăn sang trọng, 
loại thức ăn này khá bổ dưỡng và tốt cho hệ 
miễn dịch. Chính vì vậy, giá thành của các loại 
tôm nhí này thường không hề rẻ.  

 Cao Hùng // 
http://laodong.com.vn.- 2017  

(ngày 19 tháng 02) 
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VỊT THẢ ĐỒNG Ở BÌNH THUẬN CHẾT NHIỀU DO 
BỆNH DỊCH TẢ 

heo Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn huyện Đức Linh, 
tình trạng vịt chết nhiều xảy ra 
trong thời gian gần đây trên địa 

bàn huyện là do bệnh dịch tả gây ra.  

Khoảng 1 tháng trở lại đây, tại các 
xã Đức Tài, Đức Chính (huyện Đức 
Linh) xảy ra tình trạng vịt chết nhiều, 
khiến nhiều hộ nông dân lo lắng. Theo 
thống kê chưa đầy đủ, đã có hơn 
5.000 con vịt từ 30 - 45 ngày tuổi chết, 
thiệt hại ước tính ban đầu lên đến 
hàng trăm triệu đồng. 

Theo các hộ nuôi vịt ở đây, bệnh 
xuất hiện chủ yếu trên các đàn vịt thả 
đồng. Ban đầu một vài con vịt chết đột 
ngột không rõ triệu chứng, sau đó theo 
dõi thấy vịt có các biểu hiện như: vàng 
mắt, đi chậm uể oải, vịt rụng lông, bỏ 
ăn… Bệnh lây lan rất nhanh và khiến 
đàn vịt nhiễm bệnh trong một thời gian 
ngắn. 

Theo bà Nguyễn Thị Tố Nga, 
Trưởng trạm thú y huyện Đức Linh, 
trước tình trạng vịt thả đồng chết 
nhiều, Trạm thú y huyện đã phối hợp 
với Chi cục thú y tỉnh mổ lấy mẫu xét 
nghiệm để gửi vào cơ quan Thú y 
vùng IV. Qua kết quả xét nghiệm của 
cơ quan Thú y vùng IV đã có kết luận, 
những đàn vịt trên đã mắc bệnh dịch 
tả. 

Hiện nay, trong môi trường chăn 
nuôi ở các xã trên địa bàn huyện đang 
tồn tại virus gây bệnh dịch tả. Đặc biệt 
đối với những khu vực có số lượng vịt 
thả đồng lớn như Đức Tài, Đức 
Chính… Qua kiểm tra của địa phương, 

hầu hết những đàn vịt bị dịch tả từ đầu 
năm đến nay đều không được tiêm 
phòng vacxin tả hoặc tiêm không đúng 
quy trình. Mặt khác, có nhiều hộ chăn 
nuôi đợi tới khi dịch bệnh xảy ra mới 
tiêm thuốc nên hiệu quả phòng bệnh 
chưa cao.  

Vì vậy, lúc thời tiết chuyển mùa, 
những đàn vịt này có sức đề kháng 
kém rất dễ bị virút này tấn công gây 
nhiễm bệnh dịch tả. Đồng thời, việc 
chăn thả rong trên các đồng ruộng 
cũng là một nguyên nhân khiến lây lan 
mầm bệnh. 

Ông Nguyễn Minh Nghị, Phó 
phòng Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn huyện Đức Linh cho biết, đối với 
số vịt bị chết, huyện cũng đã chỉ đạo 
địa phương đào hố tiêu hủy theo đúng 
quy trình đồng thời phát thuốc khử 
trùng cho những hộ có vịt chết để tiêu 
khử, tránh phát tán mầm bệnh. Hiện 
nay, để tránh dịch bệnh lây lan, Chi 
cục thú y và Phòng nông nghiệp huyện 
Đức Linh khuyến cáo bà con nên tăng 
cường vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, 
tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi 
và lân cận, nên nhốt vịt tránh xa những 
vùng có bệnh xảy ra, tiêm phòng vắc 
xin phòng bệnh cho gia cầm, nhất là ở 
các khu vực có nguy cơ cao. 

Được biết, toàn huyện Đức Linh 
hiện có 500.000 con gia cầm. Đây là 
một trong những vùng chăn nuôi gia 
cầm lớn của tỉnh. 

Hồng Hiếu  // 
http://baotintuc.vn.- 2017  

(ngày 27 tháng 02) 
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BÌNH THUẬN ĐÃ TRỞ THÀNH KHU DU LỊCH 
TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA 

BND tỉnh Bình Thuận vừa ban 
hành kế hoạch đẩy mạnh các giải 
pháp phát triển du lịch đến năm 

2020, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn, Bình Thuận trở thành trung tâm 
du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia, 
Mũi Né là khu du lịch quốc gia; từng bước 
xây dựng Phú Quý là điểm du lịch quốc 
gia, Phan Thiết trở thành đô thị du lịch. 

 

Bãi biển Hòn Rơm, khu du lịch quốc gia Mũi 
Né. Ảnh: phanthietvn.com 

Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở 
VH-TT&DL Bình Thuận cho biết, với bờ 
biển dài gần 200km và được thiên nhiên 
ưu đãi, những năm gần đây, tỉnh đã khai 
thác có hiệu quả các loại hình kinh tế du 
lịch ven biển, nhất là thể thao trên biển; tổ 
chức các sự kiện lễ hội, văn hóa truyền 
thống miền biển... Tính đến tháng 1-2017, 
toàn tỉnh có 388 dự án du lịch được chấp 
thuận đầu tư còn hiệu lực, với tổng diện 
tích đất 6.180 ha và tổng vốn đăng ký đầu 
tư là 54.072 tỷ đồng (trong đó có 23 dự án 
đầu tư nước ngoài); có một số dự án có 
quy mô lớn từ 200-500ha. Cơ sở vật chất, 
dịch vụ phục vụ du lịch phát triển nhanh 
cả về số lượng và chất lượng với 417 cơ 
sở lưu trú với tổng số 13.120 phòng và 
hơn 300 căn hộ, biệt thự cho khách du 
lịch thuê. 

Bình Thuận hiện đã trở thành khu du 
lịch trọng điểm của quốc gia với các loại 
hình du lịch nghỉ dưỡng, tham quan, du 
lịch kết hợp chơi thể thao, du lịch tín 
ngưỡng, du lịch MICE... Du lịch phát triển 
đã góp phần quan trọng cho sự tăng 
trưởng và phát triển kinh tế của Bình 
Thuận; giải quyết việc làm, thu nhập ổn 
định cho hàng ngàn lao động ở địa 
phương, đặc biệt là lao động nông thôn, 
lao động các vùng ven biển. Mặt khác, du 
lịch phát triển đã góp phần gìn giữ và phát 
huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, các 
tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. 

Mục tiêu của Bình Thuận đến năm 
2020, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống 
cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng 
bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch có chất 
lượng cao, đa dạng, mang đậm bản sắc 
văn hóa dân tộc. Thu hút 7 triệu lượt 
khách, tăng trưởng bình quân khách quốc 
tế từ 12-14%/năm, khách nội địa từ 10-
12%/năm, đóng góp 10% GRDP của tỉnh. 

* Trong năm 2016, lượng du khách đến 
Bình Thuận tiếp tục tăng trưởng và đón khoảng 
4,5 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng 
và vui chơi giải trí tại các khu du lịch trọng điểm 
của tỉnh, tăng 8,8% so cùng kỳ năm 2015; trong 
đó có khoảng 503.800 lượt khách quốc tế, tăng 
11,2% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 
9.046 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm 2015. 
Bình Thuận phấn đấu đón hơn 5 triệu lượt du 
khách trong năm 2017.  

Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh 
Bình Thuận tập trung thực hiện 10 giải 
pháp. Tỉnh tăng cường công tác tuyên 
truyền, giáo dục về du lịch; rà soát, điều 
chỉnh bổ sung và xây dựng quy hoạch, đề 
án phát triển du lịch; thực hiện tốt liên kết 
vùng. Đáng chú ý là chương trình hợp tác 
liên kết tam giác phát triển du lịch thành 
phố Hồ Chí Minh - Bình Thuận – Lâm 

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 
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Đồng mà trọng tâm là sản phẩm “Chợ Sài 
Gòn - Hoa Đà Lạt - Biển Mũi Né”. Tỉnh xây 
dựng kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; đa 
dạng hóa sản phẩm du lịch; nâng cao chất 
lượng dịch vụ; đẩy mạnh hoạt động quảng 
bá thương hiệu, giới thiệu điểm đến. 
Ngành Du lịch đẩy mạnh cải cách hành 
chính, xây dựng cơ chế, chính sách quản 
lý đặc thù thu hút đầu tư; phát triển, nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước về du lịch, tăng cường quản lý nhà 
nước về môi trường, bảo đảm an toàn cho 
du khách. 

Nguyễn Thanh // 
http://cadn.com.vn.- 2017  

(ngày 15 tháng 02)

__________________________________ 

GIÁ DỊCH VỤ TĂNG NHẸ 

heo Sở VHTTDL Bình Thuận, trong 
6 ngày từ 29 đến mùng 4 Tết (26-
31.1), Bình Thuận đón khoảng 

18.000 lượt khách, trong đó có khoảng 
85.000 lượt khách lưu trú, khách quốc tế 
có trên 12.000 lượt, riêng khu du lịch cao 
cấp Hàm Tiến - Mũi Né, công suất phòng 
nghỉ đã đạt gần 90%. Rất nhiều chương 
trình xuân phục vụ khách đã được tổ chức 
như: ẩm thực xuân, biểu diễn nghệ thuật 
Lân - Sư - Rồng mừng năm mới, tổ chức 
cho khách quốc tế thi gói bánh chưng, hái 
lộc đầu năm, lì xì chúc phúc… 

Mặc dù lượng khách đến rất đông 
nhưng giá cả phòng nghỉ và dịch vụ tại 
các khu du lịch cao cấp chỉ tăng khoảng 
10%. Còn tại các khu du lịch cộng đồng 
tại Hòn Rơm, Mũi Né, Tiến Thành hay 
trung tâm thành phố Phan Thiết giá cả đã 
tăng gần 30%. Giá cả tăng cũng là tình 
hình chung tại các nhà hàng, quán ăn ở 
trung tâm thành phố. 

Nguyên Vũ / Văn hóa.- 2017.- Số 2897 
(ngày 3 tháng 02).- Tr. 7 

__________________________________ 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH 
BÌNH THUẬN  

rong những ngày đầu năm mới Đinh 
Dậu 2017, lượng khách du lịch các 
nơi đổ về Bình Thuận tăng cao so 

với cùng thời điểm năm 2016.  

Dù lượng khách đến tham quan và 
nghỉ dưỡng tại các khu du lịch của tỉnh 
Bình Thuận tăng cao song môi trường du 
lịch vẫn được đảm bảo, không xảy ra tình 
trạng lộn xộn, “chặt chém” khách du lịch. 

Theo báo cáo nhanh của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, trong dịp Tết 
Nguyên đán Đinh Dậu toàn tỉnh đón 
khoảng 180.000 lượt khách, trong đó 
khách lưu trú tại các khu du lịch khoảng 
80.000 lượt du khách (dịp Tết Bính Thân 
năm 2016 có 78.700 lượt).  

Tại khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, 
thành phố Phan Thiết, công suất phòng 
của các nhà nghỉ, khách sạn, resort đạt 
80% - 90%, chủ yếu là du khách quốc tế.  

Vào những ngày cao điểm, từ mùng 
2 đến hết mùng 5 Tết Đinh Dậu, nhiều 
khách sạn, resort như: Saigon Mui Ne, 
Phú Hải, Muine De Century, Sailing Bay... 
đạt công suất phòng tối đa. Riêng tại các 
resort khu vực huyện Hàm Thuận Nam, 
La Gi, Tuy Phong, khách nội địa chiếm ưu 
thế, công suất phòng bình quân đạt 
khoảng 65% - 75%. 

Tại các điểm du lịch như Hòn Rơm, 
Suối Tiên, Đồi cát bay, tháp Pô Sah Inư 
(thành phố Phan Thiết)… bình quân mỗi 

T 

T 
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ngày đón gần 15.000 lượt khách đến vui 
chơi, giải trí. Khách du lịch nội địa đến 
Bình Thuận nhiều nhất là từ Thành phố 
Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình 
Dương... và các tỉnh phía Bắc như Hà 
Nội, Lào Cai… 

 

Bãi biển Hòn Cau, xã Phước Thể, huyện Tuy 
Phong (Bình Thuận) xanh mướt và hoang sơ. 
Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN  

Mặc dù lượng khách đến rất đông 
nhưng giá cả phòng nghỉ và dịch vụ tại 
các khu du lịch cao cấp chỉ tăng khoảng 
10%, không xảy ra tình trạng "chặt, 
chém". Còn tại các khu du lịch cộng đồng 
ở Hòn Rơm, Mũi Né, Tiến Thành hay 
trung tâm thành phố Phan Thiết giá cả 
tăng dao động từ 10- 30%.  

Tình hình an ninh trật tự, an toàn 
giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, an 
toàn du khách trong dịp Tết ở tất cả các 
khu du lịch, các điểm tham quan trên địa 
bàn toàn tỉnh đều được đảm bảo. Giá cả 
dịch vụ lưu trú, hàng hóa có tăng nhưng 
không đáng kể, chưa có phản ánh nào 
của du khách qua đường dây nóng về giá 
cả dịch vụ, hàng hóa và chất lượng phục 
vụ. 

Để phục vụ du khách vui Xuân tại 
Bình Thuận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Bình Thuận phối hợp với các ngành 
chức năng và các địa phương trọng điểm 
du lịch của tỉnh đã chủ động triển khai 
công tác phục vụ du khách. Bên cạnh việc 
tổ chức nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện 
văn hóa, thể thao và du lịch, Bình Thuận 
còn tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát việc niêm yết giá cả, an toàn thực 
phẩm, vệ sinh môi trường…, nhằm đảm 
bảo môi trường, chất lượng dịch vụ phục 
vụ du khách. 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 7 tháng 02) 

__________________________________ 

ĐẸP NAO LÒNG MÙA RÊU Ở BÃI BIỂN CỔ THẠCH  

ừ 2h sáng, dân săn ảnh đã tranh 
nhau "xếp chỗ" để có thể chụp được 
những tấm ảnh hút hồn của rêu 

xanh trên bãi đá nổi tiếng này khi bình 
minh ló dạng. 

 

Cứ sau Tết Nguyên đán, khoảng 
tháng 2-3 hàng năm là bãi đá ven biển Cổ 
Thạch thuộc huyện Tuy Phong, Bình 
Thuận lại phủ rêu xanh mướt. Đây cũng là 
thời điểm dân săn ảnh đổ xô về. 

 

Tấm thảm rêu độc đáo trên bãi đá nhiều hình 
dáng lạ. 

T 
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Đây cũng là thời điểm khách du lịch đổ xô 
về tham quan, tận tay chạm vào tấm thảm 
rêu độc đáo. 

 

Từ 2h sáng, giới săn ảnh và khách du lịch 
đã ra bãi đá xếp chỗ, để có thể chụp được 
những hình ảnh đắt nhất khi mặt trời vừa 
lên. 

 

Tuy nhiên, không phải ai may mắn đến 
đây cũng có thể chụp được hình ảnh rêu 
đẹp nhất, do phụ thuộc vào thủy triều. 
Rêu chỉ "xuất hiện" khi thủy triều vừa rút 
xuống, nếu nước quá lớn sẽ rất khó chụp 
còn nước cạn thì bãi rêu khô, không xanh 
mướt. 

 

Những bãi rêu biển đẹp thường ở nơi có 
nhiều ghềnh đá, nước trong veo… 
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.. nhưng cũng khá trơn trượt, nguy 
hiểm. 

 

Mùa khô ở Tuy Phong cũng là mùa biển 
động, ít có dấu chân người qua lại, thuyền 
bè cũng ra vào thưa thớt, đó là thời điểm 
rêu sinh sôi trên bãi đá này. 

 

Rêu ở bãi biển Cổ Thạch thường xuất 
hiện và tồn tại trong khoảng 2 tháng. 

 

Giới săn ảnh chia sẻ bí quyết để có thể sở 
hữu những tấm ảnh rêu độc đáo "chuẩn 
màu" nhất là khi chiều xuống, nắng sắp tắt 
hoặc khi mặt trời vừa ló dạng ở đằng 
đông. 

 

Biển Bình Thuận nhiều tầng đá, lại là nơi 
vươn ra biển để đón mùa nắng sớm hơn 
các vùng biển khác, nên rong rêu ở đây 
hình thành sớm và đẹp hơn so với những 
vùng biển khác. 

 

Bãi biển Cổ Thạch cách TP Phan Thiết 
gần 100 km, gần với khu bảo tồn thiên 
nhiên Hòn Cau  và cách Cà Ná (Ninh 
Thuận) khoảng 30km. Nếu đi từ TP.HCM, 
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du khách mất khoảng 6 tiếng đồng hồ đi 
300km bằng xe khách. 

 

Biển Cổ Thạch quyến rũ với nước trong 
xanh, những bãi đá nhiều màu sắc nên 
còn được gọi là bãi đá 7 màu. Nơi đây là 
một "tập hợp" rất nhiều loại đá đủ hình 
dáng, kích cỡ, màu sắc xếp chồng nhau. 

 

Bãi biển Cổ Thạch thuộc xã Bình Thạnh, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận   

Huỳnh Quang Huy // 
http://phunuonline.com.vn.- 2017  

(ngày 12 tháng 02)

__________________________________ 

KHÁM PHÁ BÃI ĐÁ CỔ THẠCH DỊP XUÂN MỚI 

ãi đá Cổ Thạch (Bình Thuận) là một 
điểm du lịch biển hứa hẹn mang 
đến cho du khách những kỷ niệm 

đẹp, khó quên trong chuyến du xuân đầu 
năm mới. 

 

Mùa rêu ở Cổ Thạch thu hút rất nhiều các tay 
săn ảnh. Ảnh: Vietnamheritage. 

Cách Phan Thiết khoảng 100 km, 
biển Cổ Thạch thuộc thị trấn Liên Hương, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cách 
TP Hồ Chí Minh gần 300km. Nơi đây hiện 

đang là 'mùa săn rêu' hấp dẫn với nhiều 
du khách vì vẻ đẹp nguyên sơ của quần 
thể đá, những bãi đá đầy màu sắc, cùng 
với thời gian khoác lên lớp áo rêu xanh 
mướt, đẹp ma mị. 

 Cách di chuyển 

Hành trình bắt đầu từ TP Hồ Chí 
Minh, có thể di chuyển bằng xe khách 
hoặc xe máy. Nếu đi ô tô bạn nên đặt vé 
xe tại bến xe Miền Đông hoặc bến xe Lê 
Hồng Phong trước một ngày. Một số nhà 
xe như Đông Hưng, Hoàng Anh giá vé 
giao động từ 130.000 đồng đến 170.000 
đồng tùy từng thời điểm giá vé có thể thay 
đổi. 

Nếu di chuyển bằng xe máy thong 
dong cùng bạn bè có thể đi theo hướng 
quốc lộ 1A, ngược về phía Bắc 90km qua 
ngã ba Liên Hương rẽ phải và đi thêm 
khoảng 3km là tới Cổ Thạch. 

Các điểm tham quan, trải nghiệm 

- Chùa Cổ Thạch 

B 
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Chùa Hang tên chữ là Cổ Thạch Tự, 
ngôi chùa hàng trăm năm tuổi nằm trên 
ngọn núi Cổ Thạch, ở độ cao 64m là công 
trình kiến trúc độc đáo, có giá trị truyền 
thống tâm linh, thu hút khách phương xa 
đến vãn cảnh chùa, phía xa xa là làng du 
lịch Cổ Thạch được xây theo kiểu nhà sàn 
để đón du khách. 

 

Một góc chùa Cổ Thạch - Ảnh: Hồ Ngọc Thanh/ 
Vnexpress. 

- Bãi đá Cổ Thạch 

Là một quần thể đá nhiều màu sắc 
và hình dạng do tác động của thủy triều, 
dòng hải lưu, nước biển. Tháng 3 Dương 
lịch là thời điểm khá lý tưởng để du khách 
tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của tạo hóa 
qua bức tranh rêu phủ kín màu đá đặc 
trưng nơi đây, một vẻ đẹp lạ, độc đáo 
không nơi nào có được.  

 

Bãi đá dưới chân chùa Cổ Thạch còn có tên 
khác là bãi Cà Dược. Những viên đá cuội ở đây 
nhẵn thín, nhiều màu sắc và trải dài hơn một 
km - - Ảnh: Hồ Ngọc Thanh/ Vnexpress. 

 

Cảnh sắc mê hoặc lòng người từ Bãi đá bảy 
màu Cổ Thạch - Ảnh: Lê Xuân Thoại  

 - Đồi cát sa mạc xã Bình Thạnh 

Cũng giống như đồi cát Phan Thiết 
du khách có thể trải nghiệm trượt máng, 
vào dịp rằm tháng Giêng tại đây người 
dân địa phương thường tổ chức nhiều lễ 
hội cùng nghi thức văn hóa đặc sắc. Đây 
sẽ là nơi lý tưởng để các bạn chụp ảnh, 
thăm quan không thể bỏ lỡ. 

 

“Tiểu sa mạc” cát Cổ Thạch - Ảnh: Vietnam-
rundreise 

- Lăng Cá Ông 

Lăng Cá Ông hay còn gọi Lăng Ông 
Nam Hải được xây dựng từ thời Vua Minh 
Mạng, không chỉ mang  giá trị văn hóa, 
nơi đây nổi bật với quần thể kiến trúc 
cung đình khá độc đáo. 

- Dạo chợ: Chợ bán các loại hải 
sản, đồ lưu niệm, nằm gần khu vực cụm 
khách sạn. Còn chợ của người dân địa 
phương thì nằm ngay trên đường đi vào 
đồi cát ( nhưng giá cũng không rẻ khi bạn 
là khách du lịch). 

Ăn uống 

Cách bờ biển Cổ Thạch 4km, ở khu 
vực Đồi Dương là nơi bán đồ hải sản tươi 
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ngon như sò nướng mỡ hành, mực một 
nắng... giá cả phải chăng. Bạn có thể 
dựng lều cắm trại qua đêm, tận hưởng 
những giây phút thoải mái bên bờ biển êm 
đềm tổ chức những bữa tiệc BBQ cùng 
bạn bè. Ảnh: Sưu tầm - Ảnh: Nguyen 
vietdung 

- Tắm bùn khoáng Vĩnh Hảo 

Nước khoáng Vĩnh Hảo đã quá nổi 
tiếng, nhưng ít người biết đến xuất xứ của 
nó là tại suối nước khoáng thuộc xã Vĩnh 
Hải, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 
Từ trung tâm huyện Tuy Phong chạy trên 
quốc lộ 1A về hướng Phan Thiết chừng 
7km, qua đèo Yêu Ngựa và núi Tào, gặp 
ngã ba rẽ trái chừng 1.5km là đến suối 
nước khoáng Vĩnh Hảo. 

Khu du lịch tắm khoáng, tắm bùn này 
nằm giữa thiên nhiên hoang dã, mát mẻ. 
Bạn sẽ thả lỏng cơ thể, thư giãn hoàn 
toàn trong dòng bồn nước khoáng/ bùn 
khoáng ấm áp, có tác dụng làm đẹp da, 
giãn mạch máu, rất tốt cho sức khỏe. Đã 
du lịch Cổ Thạch thì bạn tuyệt đối đừng 
bỏ qua địa điểm này. 

 

Tắm bùn khoáng Vĩnh Hảo rất tốt cho sức khỏe 
- Ảnh: nhommua 

Lưu trú 

Việc lựa chọn nhà nghỉ cũng khá 
thuận tiện, dọc đường Nguyễn Đình 
Chiểu, khu du lịch làng Cổ Thạch giá 
phòng từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng 
dành cho 4 người với đầy đủ tiện nghi và 
an ninh tốt, nên đặt chỗ trên mạng và gọi 
điện trước. 

 

Những bữa tiệc hải sản ngon miền biển sẽ 
khiến chuyến đi thêm trọn vẹn. Ảnh:mytour. 

Lịch trình tham khảo:  

Tùy theo thời gian đi phương tiện 
nào cũng như chi phí tài chính để các bạn 
có thể khám phá bãi đá Cổ Thạch hai 
ngày một đêm. 

Ngày 1: TP Hồ Chí Minh – Cổ Thạch 
– Chùa Hang – Bãi đá bảy màu. 

Xuất phát từ TP Hồ Chí Minh đi qua 
Liên Hương (Tuy Phong), ăn trưa tại trung 
tâm thành phố Phan Thiết, tiếp tục di 
chuyển đến Cổ Thạch, nhận phòng,  vãn 
cảnh chùa, ngắm hoàng hôn nơi cửa biển. 

Ngày 2: Đồi cát sa mạc Bình Thạnh 
– TP Hồ Chí Minh. 

Nếu đi đoàn đông có thể thuê lều, 
đốt lửa trại, ngắm bình minh, đi chợ hải 
sản. Sau khi tham quan bãi đá có thể di 
chuyển sang Cà Ná cách khoảng 15km. 

Lưu ý 

Bãi biển Cổ Thạch là điểm đến chưa 
bị chi phối bởi sự phát triển của du lịch, 
ngắm nhìn biển Cổ Thạch huyền ảo qua 
sắc màu của đá, chắc chắn sẽ đem đến 
nhiều điều thú vị và khoảnh khắc đẹp. Du 
khách nên giữ gìn vệ sinh môi trường 
cũng như trang bị đầy đủ đồ đạc khi quyết 
định du lịch biển trong những ngày đầu 
năm.  

 Trần Huyền // http://vietq.vn.- 2017 
(ngày 01 tháng 02) 
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ĐỘC ĐÁO MŨI KÊ GÀ  

iểm đến này thuộc huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Nét 
kỳ lạ của Mũi Kê Gà là những 

phiến đá nằm nhấp nhô ra phía biển, có 
hình thù giống đầu con gà. Đến đây, du 
khách có thể lên ngọn hải đăng cổ và cao 
nhất Việt Nam để ngắm biển trời bao la, 
hay hòa mình vào chợ cá tấp nập buổi 
sớm... 

 

Chợ cá buổi sớm. 

Có nhiều cung đường để tới Mũi Kê 
Gà. Hướng thứ nhất là từ TP Hồ Chí Minh 
theo quốc lộ 1A đến thị trấn Thuận Nam, 
thủ phủ của huyện Hàm Thuận Nam rồi rẽ 
phải vào khoảng 20km. Hướng thứ hai là 
từ Vũng Tàu đi theo quốc lộ 55 qua Lagi.  

Hướng thứ ba là từ Phan Thiết chạy 
qua, đây là cũng là cung đường ấn tượng 
nhất và được đa phần lữ khách lựa chọn. 
Đi theo con đường ven biển này du khách 
sẽ không khỏi trầm trồ ngạc nhiên trước 
vẻ đẹp thơ mộng của khung cảnh nơi đây. 
Con đường nhựa mềm mại như một dải 
lụa uốn quanh với một bên là biển xanh 
ngắt, cát trắng phau hay vàng lấp lánh 
cùng ghềnh đá nối đuôi nhau, còn một 
bên là rừng phi lao rì rào trong gió.   

Đến nay, dù cho những khu nghỉ 
dưỡng cứ lần lượt mọc lên, nhưng Mũi Kê 
Gà vẫn giữ được nét hoang sơ, bình dị 
vốn có của thiên nhiên vùng biển với 
những rặng thùy dương và phiến đá kỳ lạ. 
Mũi Kê Gà thực chất là một hòn đảo nhỏ 
cách đất liền chừng 500 mét, 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.  

 

Vườn đá ấn tượng. 

Muốn ra ngọn hải đăng Kê Gà phải 
đi bằng ca nô, từ bờ biển nhìn ra ngọn hải 
đăng thấy có vẻ rất gần, nhưng khoảng 
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. Ngồi trên thuyền quả là 
một niềm vui khó tả, bạn có thể chạm tay 
vào nước biển trong vắt khi ca nô đang 
lao vun vút. Không ít người chọn thuê 
những người dân canh giữ đèn biển dùng 
thuyền thúng ra đảo, cánh này dành cho 
những du khách ưa mạo hiểm và có nhiều 
thời gian lưu trú.   

Ca nô cập bến vào đảo, bạn sẽ 
được nhìn thấy một 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 cơn sóng biển. 
Bạn hãy cẩn thận khi đi bộ trên những 
tảng đá trên đảo, nhưng hòn đá ở đây khá 
trơn và rất dễ bị ngã. 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. 

Đ 
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Đi ca nô ra ngọn hải đăng Kê Gà. 

Trên đảo không có một con đường 
cụ thể nên bạn phải tự tìm đường tới hải 
đăng. Vào tham quan hòn đảo là miễn 
phí, nhưng để vào bên trong và leo lên 
ngọn hải đăng mỗi du khách phải mua vé 
 30.000 đồng. Ngọn hải đăng được xây 
dựng vào năm 1890, nhưng nó vẫn đứng 
hiên ngang sừng sững, không có một chút 
dấu hiệu nào của tuổi tác. Cầu thang để 
lên ngọn hải đăng là thang xoắn ốc. Nơi 
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 cổ xưa nhất Việt Nam. 

 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 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  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 bạn 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…Sau một ngày thỏa sức khám 
phá, đêm đến du khách có thể tổ chức 
một buổi lửa trại ấm cúng dưới bầu trời 
đầy sao, đây cũng là một trải nghiệm thú 
vị. 

Buổi sớm, người dân bản địa 
thường đánh bắt hải sản gần bờ và họp 
chợ dọc bờ biển. Bạn đừng bỏ lỡ cơ hội 
được hòa mình vào phiên chợ cá sôi động 
đầy màu sắc với đủ những âm thanh rộn 
rã của một ngày mới...  

   Hồng Đậu / Đại đoàn kết.- 
2017.- Số 36 (ngày 5 tháng 02).- Tr. 15 
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NĂM DẬU - TỚI BÌNH THUẬN NGẮM HẢI ĐĂNG 
KÊ GÀ 

hờ khung cảnh thiên nhiên thơ 
mộng cùng lối kiến trúc độc đáo, 
hải đăng Kê Gà trở thành điểm du 

lịch hấp dẫn với du khách khi đến thăm 
tỉnh Bình Thuận.  

Hải đăng Kê Gà nằm tại xã Thuận 
Quý, huyện Hàm Thuận Nam cách thành 
phố Phan Thiết (Bình Thuận) 30 km về 
hướng Nam. Sở dĩ nó có tên gọi này bởi 
ngọn hải đăng nằm trên một mũi đất nhô 
ra bờ biển khoảng 500m có hình giống 
đầu con gà. 

Hải đăng Kê Gà được xây dựng vào 
tháng 2/1897 do kiến trúc sư người Pháp - 
Chnavat thiết kế. Tháp đèn được xây 
bằng đá cao 35m với độ cao toàn bộ từ 
tầm ngọn đèn đến mặt biển là 65m. Kích 
thước cạnh của tháp rộng 3m, đỉnh rộng 
2,5m, chiều dày tường tháp từ chân tháp 
đến độ cao 6m là 1,6m, càng lên cao độ 
dày càng giảm từ 1,5m và mỏng nhất ở 
đỉnh tháp là 1m. Trên ngọn tháp có bóng 
đèn lớn 2.000W, bán kính quét sáng là 22 
hải lý, tương đương 40 km, dùng làm tín 
hiệu hướng dẫn tàu bè qua lại. 

Ngoài ngọn hải đăng còn có một căn 
nhà lớn hình vuông mỗi cạnh 40m, dưới 
nhà là một hầm chứa nước sâu 3m, trước 
nhà có một giếng gọi là giếng Tiên. Xung 
quanh chân hải đăng có hai hàng hoa sứ 
dọc theo lối đi do người Pháp trồng từ 
cuối thế kỷ trước, cho đến nay vẫn còn 
nguyên, toả bóng mát quanh năm góp 
phần tạo nên một nét đặc biệt cho vùng 
đất này. 

Bên trong hải đăng có 183 bậc thang 
xoáy trôn ốc bằng thép dẫn đến đỉnh hải 
đăng cùng hàng chục bậc tam cấp dẫn lên 
đến đỉnh đèn. Xung quanh chân hải đăng 
có hai hàng hoa sứ dọc theo lối đi do 
người Pháp trồng từ cuối thế kỷ trước đến 
nay còn nguyên, toả bóng mát quanh 
năm. Vật liệu xây cất được đưa từ Pháp 
sang, kể cả ngọn đèn trên đỉnh và máy 
phát điện. 

 

 

 

 

Ảnh: Muine-explorer. 

N 
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Ảnh: Muine-explorer. 

 

 

Ảnh: Dinhtoai. 

Lương Ngọc // 
http://khoahocphattrien.vn.- 2017  

(ngày 3 tháng 02) 

__________________________________ 

NGẮM TƯỢNG PHẬT LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á 
TRÊN ĐỈNH TÀ CÚ 

úi Tà Cú tọa lạc ở thị trấn Thuận 
Nam (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 
Bình Thuận) là một điểm đến hấp 

dẫn. 

Núi Tà Cú tọa lạc ở thị trấn Thuận 
Nam (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận) là một điểm đến hấp dẫn, thu hút 
nhiều du khách trong và ngoài nước. 

Điểm đến lý tưởng 

Những ngày giữa tháng 2, chúng tôi 
có dịp đi tham Khu du lịch núi Tà Cú, một 
điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều du khách 
trong và ngoài nước. 

Khu du lịch Tà Cú tọa lạc tại thị trấn 
Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 
Bình Thuận. Nơi đây được biết đến là một 
thắng cảnh kỳ thú với khung cảnh hoang 
sơ kỳ vĩ, núi non trùng điệp, thấp thoáng 

N 
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những mái ngói chùa cổ kính ẩn dưới 
những tầng cây. Khí hậu ở đây quanh 
năm trong lành, mát mẻ với không gian 
yên tĩnh. Mỗi độ xuân về, du khách thỏa 
thích ngắm hoa mai rừng, hoa vông đỏ nở 
thơm nức cánh rừng. Đặc biệt, ở đây có 
dòng nước suối trong vắt tuôn ra từ 
những khe đá trên núi mát lạnh, trong veo 
càng làm cho khung cảnh thiên nhiên trở 
nên kỳ thú. 

 

Du khách chụp ảnh với tượng Phật Thích Ca 
nhập Niết Bàn lớn nhất Đông Nam Á. 

Để đến được đây, chúng tôi khởi 
hành từ TP HCM dọc theo QL1 khoảng 
170km. Khi đến Km số 28 tính từ TP Phan 
Thiết chúng tôi dễ dàng nhận thấy biển chỉ 
dẫn rẽ phải vào khoảng 12km là tới chân 
núi Tà Cú. Ngoài ra, nếu đi từ TP Phan 
Thiết, khoảng cách sẽ gần 30km. 

Núi Tà Cú có độ cao 649m so với 
mực nước biển. Có hai cách để lên được 
đỉnh núi Tà Cú. Thứ nhất, du khách có thể 
men theo hơn 1.000 bậc thang để lên đến 
đỉnh với thời gian khoảng... một ngày. 
Cung đường này thích hợp với những 
người ưa mạo hiểm, có sức khỏe tốt và 
muốn ngủ lại trên núi. Cách hai là bạn đi 
cáp treo, thay vì mất một ngày như cách 
rèn luyện đôi chân với những bậc thang, 
cáp treo sẽ đưa bạn tới đỉnh Tà Cú chỉ 
sau 15 phút. Nếu đi bằng cung đường 
này, du khách có thể tận hưởng và chiêm 
ngưỡng những ngọn cây cổ thụ xanh 
mướt và những cây hoa vông nở đỏ rực, 
nghe tiếng chim hót, gió thổi trong lành. 

Hiện nay, vé cáp treo lên núi dành 
cho người lớn có giá  100 nghìn 
đồng/người/hai lượt và vé một chiều là 60 
nghìn đồng/người. Đối với trẻ em, vé khứ 

hồi có giá 60 nghìn đồng/người/lượt và vé 
một chiều là 40 nghìn đồng/người. 

Trên đỉnh núi Tà Cú cũng có dịch vụ 
nhà nghỉ qua đêm với giá khá hợp lý, chỉ 
từ 250 - 550 nghìn đồng/phòng. Ngoài ra, 
trên núi cũng có dịch vụ ăn uống, nhà 
hàng với giá rất bình dân. 

Bà Nguyễn Thị Hằng, một du khách 
từ TP HCM cho biết, sau Tết bà cùng gia 
đình đến núi Tà Cú để tham quan cũng 
như cầu an trên chùa. Không gian ở đây 
rất đẹp, thoáng mát và yên tĩnh, nên năm 
sau bà dự định sẽ tiếp tục quay lại đây. 

Ngắm tượng Phật Thích ca được 
công nhận Guinness Việt Nam 

 

Ngày nay có thể lên núi Tà Cú bằng cáp treo. 

Ngoài du lịch, núi Tà Cú cũng rất nổi 
tiếng nhờ ngôi chùa được tạo lập từ gần 
150 năm trước và đặc biệt là nơi có tượng 
Phật Thích Ca nhập Niết Bàn dài 49m đã 
được công nhận là Guinness Việt Nam. 

Chùa Tà Cú có lịch sử tồn tại gần 
150 năm với nhiều công trình kiến trúc cổ 
kính giữa khung cảnh thiên nhiên rừng núi 
hoang sơ và huyền bí. Tương truyền, 
chùa Tà Cú được sư tổ Hữu Đức khai lập 
khoảng năm 1870. Lúc bấy giờ, ngọn núi 
này còn là nơi thâm sơn cùng cốc và đầy 
thú dữ. Đến đời Vua Đồng Khánh thứ 
nhất, sư Hữu Đức qua đời ở tuổi 76, sau 
khi đã ủy phó Phật sự lại cho các đệ tử. 

Năm 1960, Hòa thượng trụ trì Thích 
Vĩnh Thọ phác thảo pho tượng Thích Ca 
nhập Niết Bàn lộ thiên khổng lồ phía sau 
lưng chùa. Năm 1962, công trình này 
được khởi công do điêu khắc sư Trương 
Đình Ý chủ trì. Bốn năm sau, pho tượng 
Phật khổng lồ dài 49m, cao 11m mới hoàn 
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thành. Pho tượng được tạo tác ở thế nằm 
nghiêng, lưng tựa vào vách núi, an nhiên 
gối đầu lên tay vừa thanh thoát uy 
nghiêm, vừa gần gũi, hiền hòa với không 
gian núi rừng. 

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa 
qua, khu du lịch Tà Cú đã thu hút gần 20 
nghìn lượt khách tham quan, tăng 10% so 
cùng kỳ năm ngoái. Chính tiềm năng của 
di tích lịch sử văn hóa chùa núi Tà Cú, kỷ 
lục châu Đông Nam Á tượng Phật Thích 
Ca nhập Niết Bàn đã góp phần thu hút du 
khách đến với địa danh này. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu của du 
khách, năm 2017, khu du lịch Tà Cú sẽ 
tiếp tục đầu tư cho công tác cảnh quan, 
xây dựng các vườn tiểu cảnh như: Vườn 

hồng hạc, vườn hoa xương rồng, mô hình 
chữ Tà Cú, thác nước, hồ nước. Bên 
cạnh đó, sẽ lên kế hoạch phát triển thêm 
các loại hình dịch vụ khác ở khu du lịch. 

- Để đến Tà Cú, khởi hành từ TP HCM, 
bạn đi dọc theo QL1 khoảng 170km. Khi 
đến Km số 28 tính từ TP Phan Thiết, bạn sẽ 
thấy biển chỉ dẫn, rẽ phải vào khoảng 12km 
là tới chân núi Tà Cú. 

- Trên đỉnh núi Tà Cú có dịch vụ nhà 
nghỉ qua đêm với giá khá hợp lý, từ 250 - 
550 nghìn đồng/phòng. Ngoài ra, trên núi 
cũng có dịch vụ ăn uống, nhà hàng giá bình 
dân. 

Linh Hoàng - Mai Huyên // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2017 

(ngày 17 tháng 02) 

__________________________________ 

THẮNG LỢI GROUP TRIỂN KHAI DỰ ÁN ALOHA 
PHAN THIẾT 

hắng Lợi Group vừa ký kết hợp tác 
chiến lược đầu tư và phát triển dự 
án Aloha.  Aloha là khu Đô thị 

Thương mại – Giải trí – Sinh thái – Đẳng 
cấp đầu tiên tại Mũi Né 2 (Hàm Thuận 
Nam) – Phan Thiết, có diện tích 15 ha, với 
tổng mức đầu tư 3.200 tỷ đồng. Đây được 
xem là thiên đường giải trí mang đậm 
phong cách Hawaii.  

Dự án đoạt giải thưởng Thiết kế xuất 
sắc của Hiệp hội Thiết kế Bất động sản 
Châu Á -Thái Bình Dương, do Tập đoàn 
ICE Hồng Kông thiết kế. Tập đoàn CMC 
đến từ Mỹ vận hành khai thác, Công ty 
Địa Ốc Sài Gòn Việt Úc là đơn vị tổng 
thầu xây dựng. Dự án do Công ty Cổ 
phần Xây dựng Phước Thành tư vấn giám 
sát; Dinh Phát Coporation tư vấn thiết kế. 
Ngoài ra, Aloha áp dụng những giải pháp 
công nghệ quản lý bất động sản Landsoft; 
Warrior Coporation thực hiện về branding 
và marketing. 

 Tọa lạc tại vị trí liền kề 2 sân bay 
quốc tế Long Thành và Phan Thiết, kết nối 
trực tiếp cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, 

rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM – 
Phan Thiết chỉ còn 120 phút, Aloha là một 
trong 3 dự án trọng điểm của tỉnh Bình 
Thuận năm 2017. Dự án gần các danh 
lam thắng cảnh nổi tiếng như: Khu du lịch 
Núi Tà Cú, Bãi Đá nhảy, Dinh Thầy Thím, 
Ngọn Hải Đăng cổ nhất Đông Dương.  

Đặc biệt, dự án sở hữu bãi biển đẹp, 
và là trung tâm của 50 resort nghỉ dưỡng 
cao cấp ở khu vực Mũi Né 2. Dự án còn 
gây ấn tượng bởi tổ hợp giải trí với khu 
Hawaii đầu tiên mang tên Aloha Beach 
Camp, đón 300.000 lượt khách mỗi năm.  

Tại đây, khách hàng sẽ được trải 
nghiệm tất cả các dịch vụ giải trí sôi động 
của Hawaii: DJ trực tiếp sôi động, 
Flamenco du mục phóng khoáng, lửa trại, 
vũ điệu Halu, thưởng thức bia tại “Bar 
thông thiên” với rặng dừa, biển xanh, cát 
trắng… Các trò chơi lướt ván, thuyền 
buồm, bóng đá, bóng chuyền và đặc biệt, 
các lễ hội đêm tự do và bất tận. 

Trà Giang // 
http://www.saigondautu.com.vn.-2017 

(ngày 22 tháng 02) 

T 
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15. Bị mai phục, một thanh niên chết sau hỗn chiến / Phương Nam // http://plo.vn.- 

2017 (ngày 10 tháng 02) 
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 
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cho 12 dự án du lịch, tại sao cà kê? / Cao Hùng // Lao động.- 2017.- Số 32 (ngày 13 
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http://baochinhphu.vn.- 2017 (ngày 6 tháng 2) 

55. Khởi tố Giám đốc khai thác cát lậu đánh cán bộ nhập viện // 
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94. Tin mới vụ Phó Chủ tịch xã bị Giám đốc doanh nghiệp hành hung / Việt Quốc // 

http://vov.vn.- 2017 (ngày 6 tháng 02) 

95. Tranh chấp thừa kế, sát hại anh trai / Sông Trà // http://baophapluat.vn.- 2017 

(ngày 14 tháng 02) 

96. Tránh xe tải, container lật chắn ngang vòng xoay / Lê Nghĩa // 

http://www.atgt.vn.- 2017 (ngày 16 tháng 02) 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 02 năm 2017  - 62 - 

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

97. Triệt phá đường dây cung cấp hoá đơn cho các doanh nghiệp khai thác khoáng 

sản trái phép / Phan Thành // http://laodong.com.vn.- 2017 (ngày 16 tháng 02) 

98. Trở lại vụ cướp nhà, đất 11 năm trước / Trần Mỹ // Người cao tuổi.- 2017.- Số 27 

(ngày 16 tháng 02).- Tr.10 

99. Trúng số độc đắc, 2 vợ chồng nhập viện truyền nước / Lê Nghĩa // 

http://www.baogiaothong.vn.- 2017 (ngày 3 tháng 02) 

100. Từ đồi cát Mũi Né đến núi tuyết Nhật Bản / Huy Đăng // Tuổi trẻ.- 2017.- Số 33 

(ngày 10 tháng 02).- Tr. 17 

101. Va chạm với xe container, người đi xe máy tử vong / Tấn Thuận // 

http://anninhthudo.vn.- 2017 (ngày 5 tháng 02) 

102. Vẫn chờ thẩm định hồ sơ bồi thường án oan ông Huỳnh Văn Nén / Nguyễn Đình 

Quân // http://www.tienphong.vn.- 2017 (ngày 4 tháng 02) 

103. Vì sao ngư dân Bình Thuận chậm ra khơi đầu năm? / Việt Quốc // http://vov.vn.- 

2017 (ngày 9 tháng 02) 

104. Vinacomin bị yêu cầu phải bồi thường 85,7 tỷ đồng / Minh Quang // 

http://viettimes.vn.- 2017 (ngày 12 tháng 02) 

105. Vỡ mục tiêu phát triển 800 MW điện gió / Viễn Thông // 

http://kinhdoanh.vnexpress.net.- 2017 (ngày 17 tháng 02) 

106. Vụ cách chức oan cán bộ: Mòn mỏi chờ quyết định hợp tình / Nguyễn Tường // 

http://danviet.vn.- 2017 (ngày 7 tháng 02) 

107. Vụ chậm bồi thường 12 dự án du lịch cảng Kê Gà: UBND tỉnh Bình Thuận nói 

gì? / Cao Hùng // http://laodong.com.vn.- 2017 (ngày 21 tháng 02) 

108. Xác minh 16 người nghi vượt biên sang Úc / Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 

(ngày 9 tháng 02) 

109. Xe khách Phong Thủy ngang nhiên chạy ngược chiều trên QL1 / Lê Nghĩa // 

http://www.atgt.vn.- 2017 (ngày 6 tháng 02) 

110. Xử kẻ giết người vụ ông Nén: Vẫn tiếp tục nghiên cứu / Hà Châu / Gia đình & Xã 

hội.- 2017.- Số 22 (ngày 21 tháng 02).- Tr. 13 

111. Yêu cầu làm rõ vụ tổ chức đua mô tô gây tai nạn / Phương Nam // http://plo.vn.- 

2017 (ngày 6 tháng 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


