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LÃNH ĐẠO BÌNH THUẬN THỰC HIỆN NGHIÊM Ý KIẾN 
CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG 

ãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận 
xây dựng và tổ chức thực hiện 
nghiêm túc kết luận thanh tra và ý 

kiến chỉ đạo của Thủ tướng. 

Ngày 31/3, tại trụ sở UBND tỉnh 
Bình Thuận, Phó Tổng Thanh tra 
Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì 
cuộc họp kết luận thanh tra trách 
nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận (giai đoạn từ tháng 1/2014 - 
6/2016) trong việc thực hiện pháp luật 
về thanh tra, giải quyết khiếu nạn tố 
cáo, phòng chống tham nhũng. 

 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ công bố kết 
luận thanh tra. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) 

Theo kết luận số 283 của Tổng 
Thanh tra Chính phủ, thời gian qua, 
UBND tỉnh Bình Thuận đã thực hiện 
kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất 
theo yêu cầu quản lý của địa phương, 
ngành. Tỉnh đã thực hiện 701 cuộc 
thanh tra ở 2.461 đơn vị, đã kiến nghị 
thu hồi trên 11 tỷ đồng, hơn 100 ha đất 
lâm nghiệp.  

Qua hoạt động thanh tra, tỉnh đã 
xử phạt vi phạm hành chính 7,8 tỷ 
đồng; kiểm điểm 112 tập thể và 115 cá 
nhân, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều 

tra 9 vụ. Có thể nói công tác thanh tra 
chuyên ngành được địa phương quan 
tâm góp phần chấn chỉnh kịp thời 
những sai sót, bất cập trong công tác 
quản lý nhà nước. 

Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ: tỉnh 
Bình Thuận trong quá trình thực hiện 
quy định pháp luật về thanh tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống 
tham nhũng đã bộc lộ những mặt hạn 
chế. Chẳng hạn như Trưởng một số 
đoàn thanh tra chưa thực hiện đúng 
thẩm quyền được quy định trong Luật 
Thanh tra năm 2010, hoặc vượt quá 
thẩm quyền mà luật cho phép. 

Việc tiếp công dân ở một số nơi 
chưa được lãnh đạo coi trọng, chất 
lượng chưa cao. Việc xử lý đơn thư 
còn nhiều sai sót. Ngoài ra, việc thực 
hiện pháp luật phòng chống tham 
nhũng cũng có hạn chế... 

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công 
Huẩn đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Bình 
Thuận xây dựng và tổ chức thực hiện 
nghiêm túc kết luận thanh tra và ý kiến 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả Kết 
luận thanh tra.  

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã tiếp 
thu và khẳng định chấp hành toàn bộ 
nội dung kết luận thanh tra cũng như ý 
kiến chỉ đạo của Thủ tướng, nghiêm 
túc làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức 
và cá nhân có sai phạm và thiếu sót 
mà kết luận thanh tra đã nêu ra./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 31 tháng 3)

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

L 
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XÂY DỰNG TRUNG TÂM CUNG ỨNG NÔNG SẢN SẠCH 

áng 3/3, tại thành phố Phan Thiết 
(tỉnh Bình Thuận) đã động thổ xây 
dựng Trung tâm cung ứng nông 

sản, thực phẩm sạch Đồng Ta. Đây là 
trung tâm cung ứng nông sản, thực phẩm 
sạch đầu tiên tại thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận.  

Trung tâm cung ứng nông sản, thực 
phẩm sạch do Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung đầu 
tư với diện tích xây dựng 1.200 m2 gồm 
các khu vực: khu bán lẻ, khu tư vấn canh 
tác, khu bán sỉ, văn phòng và nhà kho. 
Trung tâm sẽ đi vào hoạt động vào cuối 
năm 2017.  

Trung tâm cung ứng nông sản, thực 
phẩm sạch Đồng Ta sẽ cung ứng 5 dòng 
sản phẩm: rau củ quả tươi sạch công 
nghệ cao, ngũ cốc công nghệ cao, thịt, 
thủy sản cấp đông, thực phẩm công nghệ 
chế biến khô và thực phẩm công nghệ 
chế biến lỏng. Cách làm này nhằm cung 
ứng sản phẩm nông, thủy, hải sản công 
nghệ cao, sạch, an toàn đến tay người 
tiêu dùng; đồng thời góp phần thay đổi 
nhận thức sản xuất canh tác, tiêu dùng 
của người dân.  

Khi đi vào hoạt động, các sản phẩm 
được trưng bày và giới thiệu tại Trung tâm 
cung ứng đều có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng, sử dụng bộ tiêu chí của Nhật Bản để 
đánh giá chất lượng sản phẩm. Đồng thời, 
có sự liên kết tổ chức sản xuất theo chuỗi 
và được kiểm soát chặt chẽ trong tất cả 
các khâu. Người tiêu dùng khi đi tham 
quan và mua sắm tại đây có thể kiểm tra 
thông tin và truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm qua mã phản ánh nhanh dán trên 
bao bì bằng điện thoại.  

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Lương 
Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Thuận đề nghị chủ đầu tư phối 
hợp với sở, ngành và địa phương triển 
khai xây dựng công trình đảm bảo chất 
lượng, đúng tiến độ. Đồng thời, các bên 
liên quan hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm 
nông nghiệp của tỉnh, hướng dẫn người 
dân sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế để 
góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc 
đẩy thương hiệu nông sản của Bình 
Thuận phát triển và bền vững.  

Thời gian tới, Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung 
sẽ tiếp tục xây dựng 40 Trung tâm cung 
ứng nông sản, thực phẩm sạch tại các 
khu vực trọng điểm của cả nước như: 
Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà 
Nẵng, Nha Trang… 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 3 tháng 3)

__________________________________ 

ĐẨY NHANH ĐỘ BAO PHỦ BHYT 

ăm 2017,Thủ tướng Chính phủ 
giao chỉ tiêu bao phủ BHYT cho 
tỉnh Bình Thuận là 75% dân số, 

tương đương 917.022 người. Để đạt chỉ 
tiêu này, tỉnh Bình Thuận phải phát triển 
thêm ít nhất 76.000 người tham gia BHYT. 
Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành trong 
tỉnh phải rất quyết liệt vào cuộc. 

Theo ông Đặng Minh Thông- Phó 
Giám đốc BHXH tỉnh Bình Thuận, tính đến 
hết năm 2016, tỉnh Bình Thuận mới chỉ có 
841.303 người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ 

bao phủ 68,8% dân số. Sở dĩ tỉ lệ người 
dân tham gia BHYT ở Bình Thuận thấp 
hơn so với tỉ lệ chung của cả nước 
(81,8%) là do trên địa bàn tỉnh vẫn còn 
trên 18.800 HSSV chưa tham gia BHYT; 
người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham 
gia BHYT chưa đạt 100%; số người chưa 
tham gia BHYT tập trung chủ yếu tại 2 
huyện Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh; 
người thuộc hộ gia đình làm nông- lâm- 
ngư- diêm nghiệp có mức sống trung bình 
đang làm việc trong các DN tham gia 

S 

N 
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BHXH, BHYT đạt khoảng 63%; tham gia 
BHYT theo hộ gia đình mới chỉ đạt hơn 
34,47% (còn trên 366.000 người chưa 
tham gia). 

Như vậy, theo ông Thông, nếu duy 
trì 100% số người đang tham gia BHYT 
tiếp tục tham gia, thì tỉnh phải phát triển 
thêm ít nhất 76.000 người nữa mới hoàn 
thành chỉ tiêu được giao. Đây là áp lực 
lớn, bởi lẽ trong tình hình hiện nay, việc 
tăng thêm 6,5% số dân tham gia BHYT là 
không dễ khi mà điều kiện kinh tế của 
nhiều hộ gia đình trên địa bàn vẫn còn 
khó khăn. 

Chính vì vậy, ông Thông kiến nghị 
cần phải thực hiện nhiều giải pháp tăng 
độ bao phủ BHYT. Theo đó, về cơ chế, 
chính sách cần được điều chỉnh cho phù 
hợp bằng cách nâng mức hỗ trợ đóng 
BHYT từ NSNN; chuyển từ cấp kinh phí 

cho các cơ sở KCB sang hỗ trợ trực tiếp 
người tham gia BHYT; có chính sách hỗ 
trợ tuyến y tế cơ sở để tăng khả năng tiếp 
cận dịch vụ y tế đối với người dân; điều 
chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính 
đúng, tính đủ chi phí KCB để người dân 
thấy được lợi ích khi tham gia BHYT. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường thanh 
tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính 
sách pháp luật về BHYT; có chế tài đủ 
mạnh đối với hành vi nợ đóng, trốn đóng 
BHYT. Đặc biệt, các cấp, các ngành phải 
tăng cường tuyên truyền, vận động và hỗ 
trợ người dân tham gia BHYT; lấy tiêu chí 
phát triển đối tượng tham gia BHYT để 
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị của các cơ quan, đơn vị, DN trên 
địa bàn.      

Lê Văn / Bảo hiểm xã hội.- 2017.- Số 24 
(ngày 23 tháng 3).- Tr. 6 

__________________________________ 

KHUYẾN NGHỊ VỀ GÓI THẦU GIẢM GIÁ 666 TỶ ĐỒNG 

an Quản lý dự án Nhiệt điện 
Vĩnh Tân vừa lựa chọn được 
nhà thầu cung cấp than nhập 

khẩu phục vụ cho chạy thử, nghiệm 
thu Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 với 
mức giảm giá đầy ấn tượng là 666 tỷ 
đồng.  

 

Chuyên gia khuyến nghị, để tránh rủi ro, 
hợp đồng gói thầu nên có quy định chỉ 
điều chỉnh giá khi giá than biến động vượt 
ngưỡng cho phép nêu trong hợp đồng. 
Ảnh: Lê Tiên 

Tuy nhiên, các chuyên gia đã đưa 
ra một số khuyến nghị đáng lưu ý về 
việc thực hiện hợp đồng gói thầu này. 

Tiết kiệm hơn 660 tỷ đồng qua 
đấu thầu 

Gói thầu số 12: “Cung cấp than 
nhập khẩu phục vụ chạy thử, nghiệm 
thu Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4” 
vừa được Ban Quản lý Dự án Nhiệt 
điện Vĩnh Tân (bên mời thầu) trao cho 
Liên danh Công ty CP Đầu tư và 
Thương mại DIC - PT Sumber Global 
Energy - Công ty Viên Lâm Hà Nội.  

Gói thầu số 12 thuộc Dự án Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, sử dụng 
nguồn vốn do chủ đầu tư thu xếp, thời 
gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 
27/12/2016 đến ngày 9/2/2017, lựa 
chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu 
rộng rãi quốc tế. 

Theo thông báo kết quả lựa chọn 
nhà thầu, Liên danh 3 nhà thầu đã 
trúng thầu Gói thầu số 12 với giá trúng 
thầu là 1,084 tỷ đồng, giảm 666 tỷ 
đồng so với giá gói thầu (1.750 tỷ 

B 
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đồng). Gói thầu này áp dụng hình thức 
hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. 

Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân được 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho 
Tổng công ty Phát điện 3 
(EVNGenco3) làm chủ đầu tư. Dự án 
có tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ 
đồng, trong đó sử dụng 85% vốn tín 
dụng xuất khẩu ưu đãi của tổ hợp 
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc 
(KEXIM), Công ty Bảo hiểm thương 
mại Hàn Quốc (KSURE), Ngân hàng 
Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), 
Công ty Bảo hiểm đầu tư và xuất khẩu 
Nhật Bản (Nippon Export and 
Investment Insurance - NEXI). Phần 
vốn đối ứng còn lại (tương tương 
15%), chủ đầu tư vay nguồn tín dụng 
các ngân hàng trong nước. 

Nguồn tin của Báo Đấu thầu cho 
biết, trong thời gian phát hành hồ sơ 
mời thầu Gói thầu, có 27 nhà thầu 
tham gia mua HSMT, 10 nhà thầu đến 
từ nhiều quốc gia trên thế giới đã nộp 
hồ sơ dự thầu.  

Đề cập kết quả tiết kiệm “siêu 
khủng” qua đấu thầu (lên tới 666 tỷ 
đồng), nguồn tin trên cho hay: “Đây là 
gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình 
thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Giá 
trúng thầu là giá nhà thầu đưa ra. Bên 
mời thầu và các bên liên quan thấy 
phù hợp nên Liên danh 3 nhà thầu đã 
được chọn để thực hiện Gói thầu”.  

Được biết, Hợp đồng thực hiện 
Gói thầu đã được ký kết vào sáng hôm 
qua (ngày 28/3/2017) tại Bình Thuận.  

Hợp đồng chặt, tránh rủi ro 

Mặc dù Gói thầu có giá trúng thầu 
giảm “siêu khủng” so với giá gói thầu, 
tuy nhiên nguồn tin cho biết: “Khi trúng 
thầu là vậy, nhưng thực tế là giá than 
nhập khẩu phụ thuộc chặt chẽ vào 
diễn biến giá than thế giới. Có thể đến 
khi nhà máy cần than để vận hành thì 

giá than lại tăng”. Trong khi đó, thông 
tin mời thầu Gói thầu của Ban Quản lý 
Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân công bố: 
“Thời gian thực hiện hợp đồng phù 
hợp với tiến độ thử điện thử nghiệm 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân” mà tiến 
độ này có thể không được như kế 
hoạch đặt ra. Đơn cử, mới đây, trong 
quá trình thực hiện công tác lắp đặt và 
cân chỉnh các thiết bị gần khu vực ống 
khói của Nhà máy, nhà thầu thi công 
đã để xảy ra sự cố dẫn đến Dự án bị 
tạm dừng để các bên liên quan thực 
hiện kiểm tra. 

Trước thực tế này, để lường 
trước những rủi ro trong quá trình thực 
hiện hợp đồng của Gói thầu trong 
trường hợp giá than có diễn biến bất 
lợi, nguồn tin trên cho hay: “Gói thầu 
được thực hiện theo đơn giá điều 
chỉnh, theo đó các bên cũng có những 
quy định phù hợp. Trường hợp khi ký 
hợp đồng Gói thầu giá than thực tế 
đang giảm sâu, nhưng đến lúc cần 
than cho vận hành Nhà máy giá than 
lại bị đẩy lên cao thì cũng được ghi rõ 
trong hợp đồng, mức độ điều chỉnh 
nằm trong giới hạn được các bên quy 
định”. 

Một chuyên gia về đấu thầu cũng 
cho rằng, khi nhà thầu chào giá rất 
thấp ở thời điểm hiện tại, nhưng đến 
khi vận hành Nhà máy giá than có thể 
biến động rất lớn thì khoảng giá từ 
năm nay tới năm sau khó lường. Do 
đó, để tránh rủi ro trong việc thực hợp 
đồng cho cả chủ đầu tư và nhà thầu thì 
bản hợp đồng phải được xây dựng hết 
sức chặt chẽ cả về nguyên tắc điều 
chỉnh, phạm vi điều chỉnh và công thức 
điều chỉnh. Nếu giá than có biến động 
vượt ngưỡng cho phép được quy định 
trong hợp đồng thì mới điều chỉnh. 

Việt Anh // http://baodauthau.vn.- 2017 
(ngày 29 tháng 3)
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ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG 8 KHU VỰC MỎ TẠI BÌNH THUẬN 

heo Sở Tài nguyên và Môi trường 
(TN&MT) Bình Thuận, thời gian 
qua, trên địa bàn Tỉnh đã có thêm 

8 khu vực mỏ cát bồi nền, xây dựng 
được đấu giá thành công.  

Trong đó có  các mỏ có trữ lượng 
lớn, khai thác thời gian dài như: Sũng 
Heo, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong; 
Trũng Chiểu Tân Hòa, xã Sông Bình, 
huyện Bắc Bình... 

Theo Sở TN&MT Bình Thuận, việc 
tổ chức đấu giá 8 mỏ nêu trên nhằm tạo 

điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài Tỉnh có giấy phép khai thác 
hợp pháp các mỏ khoáng sản. Hiện Sở 
TN&MT Bình Thuận vẫn đang tiếp tục 
mời các tổ chức tham gia đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản 15 khu vực mỏ 
khác trên địa bàn Tỉnh.          

Thu Giang // 
http://baodauthau.vn.- 2017  

(ngày 7 tháng 3)

__________________________________ 

LẮP HỆ THỐNG CAMERA TRONG NỘI Ô PHAN THIẾT 

ệ thống camera sẽ được lắp tại 
10 vị trí để giám sát giao thông và 
phòng chống tội phạm nội ô Phan 

Thiết. 

 

Các tuyến đường trong nội ô TP Phan Thiết 
sẽ được lắp đặt hệ thống camera để giám sát 
giao thông.  

Ngày 9/3 ông Huỳnh Ngọc Thanh, 
Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình 
Thuận cho biết UBND tỉnh đã phê duyệt 
dự án lắp đặt camera giám sát giao 
thông trên các tuyến đường địa bàn TP. 
Phan Thiết. 

Theo đó có 10 vị trí sẽ được lắp đặt 
camera thí điểm, trong đó 6 vị trí camera 
ghi nhận tình trạng vượt đèn đỏ và 4 vị 

trí camera giám sát tốc độ. Trung tâm 
điều hành hệ thống camera này được 
đặt tại Phòng CSGT (PC 67) Công an 
tỉnh Bình Thuận. 

Cũng theo ông Thanh việc lắp đặt 
hệ thống camera giám sát giao thông sẽ 
góp phần phát hiện và xử lý kịp thời các 
hành vi vi phạm về trật tự ATGT (tụ tập 
đua xe, vượt đèn đỏ, vi phạm tốc độ…) 
nâng cao ý thức chấp hành Luật giao 
thông khi lưu thông trên đường. 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 
trên các tuyến đường ở TP. Phan Thiết. 

Được biết, hệ thống camera nêu 
trên có tổng kinh phí đầu tư khoảng 19,7 
tỷ đồng. Hiện UBND tỉnh Bình Thuận đã 
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 còn khó khăn và 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 
100% về ngân sách Trung ương. 

Vĩnh Phú // http://www.atgt.vn.- 2017 
(ngày 9 tháng 3) 

T 
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CẢNH SÁT BIỂN CAM KẾT CÓ MẶT KỊP THỜI  
KHI NGƯ DÂN GẶP SỰ CỐ 

áng nay (31/3), trên vùng biển 
Phú Quý, Bình Thuận, Bộ Tư 
lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang 

triển khai nhiều hoạt động đồng hành 
cùng với ngư dân 

 

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. 

Chuỗi hoạt động dân vận "Cảnh 
sát biển đồng hành với ngư dân” với 
nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, 
như: Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý 
thức chấp pháp, nhận thức tầm quan 
trọng của Luật biển 1982, Luật biển 
của các nước có vùng biển giáp ranh, 
vùng biển chồng lấn, hoặc đang tranh 
chấp để ngư dân tránh vi phạm khi 
khai thác đánh bắt hải sản nhằm hạn 
chế thiệt hại và ảnh hưởng đến công 
tác đối ngoại. Hỗ trợ cho ngư dân tủ 
thuốc, trang thiết bị; Huấn luyện kỹ 
năng thông tin, xử lý nhanh các tình 
huống bị các tàu nước ngoài xua đuổi 
đâm va, cướp ngư cụ và những trường 
hợp khẩn cấp trên biển để bà con ngư 
dân an tâm vươn khơi, sát cánh cùng 
Lực lượng Cảnh sát biển bảo vệ chủ 
quyền biển đảo tổ quốc. 

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, 
Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam 
cho biết: Mỗi ngày có khoảng hơn 10 
ngàn tàu thuyền đánh cá hoạt động 
trên vùng biển chủ quyền, quyền chủ 
quyền và quyền tài phán của Việt Nam 

do đó bà con ngư dân của ta là lực 
lượng quan trọng cung cấp các thông 
tin để cảnh sát biển đấu tranh có hiệu 
quả với tội phạm buôn lậu, gian lận 
thương mại, cướp biển, cướp có vũ 
trang và góp phần giữ vững an ninh 
biển đảo. 

 

Cảnh sát biển cam kết có mặt kịp thời khi 
ngư dân khi gặp sự cố 

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết nói: 
“Thực tế là bà con ta đi đánh bắt ngoài 
dù trên biển của mình nhưng rất nhiều 
trường hợp vẫn bị tàu nước ngoài cố 
tình đâm vào hoặc bị lấy ngư cụ. 
Chúng tôi đã thông tin số điện thoại, 
khi ngư dân bị sự cố chúng tôi sẽ có 
mặt kịp thời. Chúng tôi có 28 con tàu 
trực thường xuyên trên biển, tàu nào 
gần chúng tôi sẽ cho đến ngay, chúng 
tôi cam kết sẽ có mặt kịp thời”. 

Song song với hoạt động trên 
biển, trong chuỗi hoạt động này, trên 
huyện đảo Phú Quý, Vùng Cảnh sát 
biển 3 cũng phối hợp với địa phương 
tổ chức hoạt động vệ sinh làm sạch 
môi trường biển, tổ chức cuộc thi vẽ 
tranh “Em yêu biển, đảo quê hương” 
cho các em học sinh tổ chức tuyên 
truyền về biển đảo, tặng quà đối tượng 
chính sách và khám chữa bệnh miễn 
phí cho nhân dân trên đảo./. 

Vinh Quang // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 31 tháng 3)

S 
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BĐBP BÌNH THUẬN:  

RA QUÂN HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO LÀM THỦY LỢI NHỎ 

gày 4-3, hơn 60 cán bộ, chiến sỹ 
Đồn BP Tân Thắng và Tiểu đoàn 
Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Bình 

Thuận đã ra quân làm thủy lợi nhỏ do địa 
phương phát động tại thôn Phò Trì, xã 
Tân Thắng, huyện Hàm Tân. 

 

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Bình Thuận tham gia 
nạo vét, gia cố hệ thống kệnh mương nội đồng 
tại thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân. 
Ảnh: Đình Phú 

Những năm qua, hệ thống kênh 
mương nội đồng của huyện Hàm Tân nói 
chung và xã Tân Thắng nói riêng tuy đã 
được địa phương quan tâm đầu tư xây 
dựng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu 
cầu phục vụ sinh hoạt, sản xuất, tưới tiêu 
của nhân dân; ảnh hưởng đến hoạt động 
sản xuất, phát triển ngành nông nghiệp 
trên địa bàn. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Bình 
Thuận và huyện Hàm Tân đã kêu gọi các 
cấp chính quyền, các ngành, các lực 
lượng và toàn thể nhân dân trên địa bàn 
tích cực ra quân làm thủy lợi nhỏ; phát 
huy tinh thần sáng tạo, chủ động có các 
biện pháp đối phó với tình trạng thiếu 
nước sinh hoạt, sản xuất; quản lý tốt các 
công trình thủy lợi, thường xuyên tu bổ, 
nạo vét, khơi thông, mở rộng, làm mới; 
đóng góp công sức, tiền của, thực hiện 
kiên cố hóa hệ thống kênh mương để chủ 
động cung cấp nguồn nước phục vụ sản 
xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

Sau lễ phát động, hơn 60 cán bộ 
chiến sỹ BĐBP tỉnh cùng với gần 400 cán 
bộ, đoàn viên thanh niên và bà con nhân 
dân trên địa bàn huyện Hàm Tân đã tiến 
hành nạo vét, gia cố, khơi thông hơn 
650m kênh mương nội đồng thuộc hệ 
thống kênh N5 thôn Phò Trì, xã Tân 
Thắng, góp phần đưa các chỉ tiêu về xây 
dựng nông thôn mới của địa phương 
nhanh chóng hoàn thành trong thời gian 
tới. 

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

(ngày 7 tháng 3)

__________________________________ 

THỨ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN SƠN THĂM VÀ LÀM VIỆC 
VỚI TRẠI GIAM THỦ ĐỨC 

hiều 10-3, Trung tướng Nguyễn 
Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an 
cùng đoàn công tác của Bộ và 

Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự 
và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) đến 
thăm và làm việc với Trại giam Thủ Đức 
(Tổng cục VIII, đóng tại huyện Hàm Tân, 
tỉnh Bình Thuận). 

Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo đơn 
vị, Đại tá Trần Hữu Thông, Giám thị Trại 
giam Thủ Đức báo cáo tình hình và các 
mặt công tác của trại thời gian qua trong 
công việc quản lý và giáo dục phạm nhân. 
Trong đó, công tác trọng tâm năm 2017 
của trại là thực hiện tốt việc đảm bảo 
quản lý, giáo dục phạm nhân bằng nhiều 
biện pháp theo đúng quy định pháp luật; 

N 

C 
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chú trọng thực hiện Luật thi hành án hình 
sự và bảo đảm chế độ chính sách cho 
phạm nhân.  

Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ 
(CBCS) của trại, Thứ trưởng Nguyễn Văn 
Sơn vui mừng khi biết hầu hết CBCS đều 
có thâm niên và gắn bó lâu dài với trại. 
Đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt có 
quá trình đóng góp qua các bước thăng 
trầm, phát triển của trại. Đây là yếu tố 
thuận lợi để các CBCS luôn hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. 

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi 
làm việc. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn 
thì dù điều kiện đất đai thổ nhưỡng của 
trại rộng lớn và khắc nghiệt, nhưng với cơ 
sở vật chất hiện có cho thấy đóng góp của 
CBCS là rất lớn và đáng ghi nhận. Điều 
này được chứng minh qua hai lần trại 
được phong tặng danh hiệu Anh hùng 
LLVT và ba cá nhân vinh dự nhận danh 
hiệu này. Đây là niềm tự hào của tất cả 
CBCS của trại, nhưng mặt khác nó cũng 
là áp lực mà các CBCS phải luôn nỗ lực, 
phát huy truyền thống, xứng đáng với 
thành tích của đơn vị. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng 
hết sức chia sẻ và thông cảm với những 
khó khăn, vất vả mà CBCS của trại đang 
phải đối mặt... 

Qua đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn 
Sơn cũng mong muốn CBCS Trại giam 
Thủ Đức luôn đoàn kết, đồng cam cộng 
khổ để cùng nhau vượt qua khó khăn, thử 
thách. 

Qua những ý kiến của CBCS, Thứ 
trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị 
Tổng cục VIII có kiến nghị, đề xuất cấp có 

thẩm quyền chuyển một phần diện tích 
đất an ninh quốc phòng để trại có nguồn 
đất bố trí xây nhà công vụ cho CBCS để 
họ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị. 

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trò chuyện với 
CBCS của Phân trại 3. 

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và đoàn công tác 
chụp hình lưu niệm với CBCS của Trại giam 
Thủ Đức.  

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn động viên một số 
phạm nhân. 

Cuối buổi làm việc, Thứ trưởng 
Nguyễn Văn Sơn và đoàn công tác đã đi 
thăm một số phân trại và động viên CBCS 
cùng các phạm nhân đang cải tạo tại đây. 

Phú Lữ // http://cand.com.vn.- 2017 
(ngày 10 tháng 3)
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KẾT THÚC GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ JUDO TOÀN QUỐC 

hiều 21/3, tại Nhà thi đấu tổng hợp 
Bình Thuận, Giải vô địch các câu 
lạc bộ Judo toàn quốc năm 2017 

đã chính thức khép lại sau 5 ngày thi đấu 
sôi nổi. 

 

Thi đấu chung kết đồng đội nam. Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN  

Kết thúc giải, câu lạc bộ Judo quận 
12 (Thành phố Hồ Chí Minh) giành giải 
Nhất toàn đoàn với 3 huy chương Vàng, 1 
huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng. Về 
Nhì là câu lạc bộ Vũng Tàu 1 (tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu) và vị trí thứ 3 thuộc về câu lạc 
bộ Hà Nội 1 (Hà Nội). 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải 
năm nay có sự nâng cao cả về chất lượng 
và số lượng với sự tham gia của nhiều địa 
phương có phong trào Judo mạnh như: 

Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Hà 
Nội… 

Các vận động viên đã đem đến 
những trận tranh tài gay cấn, nảy lửa, 
nhất là ở phần thi đối kháng. Sau giải đấu, 
ban tổ chức đã tuyển chọn được nhiều 
gương mặt xuất sắc, triển vọng để tiếp tục 
bồi dưỡng bổ sung cho đội tuyển Judo 
Việt Nam sắp tới. 

Diễn ra từ ngày 16/3, Giải vô địch 
các Câu lạc bộ Judo toàn quốc năm 2017 
thu hút 247 vận động viên nam, nữ đến từ 
30 câu lạc bộ Judo của 23 tỉnh, thành, 
ngành trong cả nước. Các võ sỹ tranh tài 
ở nội dung đối kháng nam, nữ ở 18 hạng 
cân từ 42kg đến 100kg và thi đấu đồng 
đội nam, nữ theo từng hạng cân. 

Giải do Liên đoàn Judo Việt Nam 
phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du 
lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức. Đây là giải 
đấu có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống 
thi đấu các giải thể thao thành tích quốc 
gia hàng năm, là cơ hội để các đơn vị 
kiểm tra, đánh giá trình độ vận động viên, 
chuẩn bị tốt lực lượng sẵn sàng cho các 
giải đấu lớn trong nước và quốc tế sắp 
tới. 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 21 tháng 3)

__________________________________ 

GIẢI XE ĐẠP NỮ QUỐC TẾ BIWASE LẦN 7-2017:  

NGUYỄN THỊ THẬT XÂY CHẮC ÁO XANH  

ay đua Nguyễn Thị Thật - Gạo hạt 
ngọc trời AG là người giành chiến 
thắng tại chặng 7 Giải đua xe đạp 

nữ quốc tế BD mở rộng Biwase 7-2017 
đua Ski vòng quanh TP Phan Thiết tỉnh 
Bình Thuận với cự ly 48km diễn ra vào 
sáng 14/3. 

Đây là chiến thắng chặng thứ 3 sau 
7 chặng đua của tay đua Nguyễn Thị 
Thật ở cuộc đua 2017. Sau khi để vuột 
mất chiến thắng ở chặng đua đầu tiên 
vòng quanh Thành Phố mới BD cua rơ 
này đã khẳng định mình là một trong 
những cánh chim đầu đàn của làng xe 
đạp nữ Việt Nam hiện nay. 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

C 

T 
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Việc chọn Bình Thuận cho lộ trình 
thi đấu chính thức gồm 828 km của mùa 
giải 2017, cuộc đua đã nhận được sự 
ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo và nhân 
dân tỉnh Bình Thuận. 

 

Sau khi tiến hành trao giải thưởng chặng 
6 đoàn đua xuất phát trên đường Tôn 
Đức Thắng để khám phá các cung 
đường vòng quanh TP biển xinh đẹp 
Phan Thiết - Mũi Né tỉnh Bình Thuận. 
Với lộ trình đua ngắn, khung cảnh thơ 
mộng của thành phố du lịch, cùng sự cổ 
vũ nhiệt tình của đông đảo khán giải 
hâm mộ bộ môn xe đạp tại Phan Thiết 
đã giúp các nữ cuaro thể hiện được tất 
cả khả năng của mình khi tốc độ có lúc 
hơn 45km/h. 

 

Do lộ trình ngắn nên hầu như các 
cuộc tấn công tách tốp của các Ekip 
Thái Lan nhằm đánh chiếm ngôi đầu 
đồng đôi đều không thành công. Hiện, 
tuyển Biwase BD hiện chỉ hơn Thái Lan 
51 giây và Nhật Bản là 2’50” thế nên 
ekip của Biwase luôn kè sát các cua rơ 
của Thái Lan. 

Qua 1h10'10" tranh tài sôi nổi tay 
đua Nguyễn Thị Thật - Gạo hạt ngọc 
Trời AG là người cán đích đến đầu tiên 
với tốc độ trung bình 39,344km/h hai vị 
trí tiếp theo là Kajihara Yumi của tuyển 
Nhật Bản và Nurul Suhada Zainal của 
Maylaysia. 

Ở giải thưởng dọc đường - Print 
tay đua số 43 Potapova Faina đã rút 
thắng trước hai tay đua của Gạo Hạt 
Ngọc Trời AG là Phan Thị Liễu và 
Nguyễn Thị Thật giành 5 điểm Áo Xanh. 

Với kết quả này thứ tự trên bảng 
tổng sắp không có gì thay đổi, tạm mặc 
áo trắng sau chặng 7 là Trần thị Kim 
Diễm – VUS TP.HCM. Trong khi đó với 
chiến thắng chặng 7 cùng về ba ở giải 
thưởng dọc đường Nguyễn Thị Thật tiếp 
tục gia tăng khoảng cách lên với 
Kajihara Yumi của Nhật Bản trên bảng 
điểm Áo Xanh chung cuộc. Áo vàng vẫn 
thuộc quyền kiểm soát của Karami 
Miyoko của Nhật Bản. Dẫn đầu nội dung 
đồng đội là tuyển Biwase BD, Thái Lan 
xếp thứ 2, Nhật Bản ở vị trí thứ 3. 

 

Hôm nay 15/3, đoàn đua sẽ di 
chuyển khoảng 40km ra từ TP. Phan 
Thiết đến Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình 
Thuận để tiếp tục thi đấu chặng 8 đi TP. 
Vũng Tàu tỉnh BRVT đường dài 120km. 
Đây là chặng đua được dự đoán là 
quyết định cho các giải thưởng chung 
cuộc của Giải đua xe đạp nữ quốc tế BD 
mở rộng Biwase 7-2017. 

Ngọc Mai // 
http://thethaovietnam.vn.- 2017  

(ngày 14 tháng 3) 
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42 TUỔI VẪN LÀ “NỮ HOÀNG LEO NÚI” 

au 2 cung đường đèo dốc liên tiếp 
là Vĩnh Hy (chặng 5) và ven biển Cà 
Ná - Bình Thuận ở chặng đua thứ 6 

từ TP Phan Rang đi TP Phan Thiết vào 
ngày 13-3, Giải Xe đạp nữ quốc tế BTV - 
Cúp Biwase 2017 đã tìm ra “nữ hoàng leo 
núi”, đó là tay đua 42 tuổi Nhật Bản 
Karami Miyoko. Cô xuất sắc vượt qua 
Đinh Thị Như Quỳnh đoạt chiếc Áo đỏ 
chung cuộc.  

Cũng ở chặng 6 dài 110 km này, tay 
đua của đội chủ giải Biwase là Phạm 
Hồng Loan đã về nhất. Nguyễn Thị Thật 
(Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) gia tăng 
cách biệt điểm Áo xanh với Yumi Kajihara 
khi tay đua Nhật gặp sự cố trên đường 
đua. 

 

“Nữ hoàng leo núi” Karami Miyoko vẫn rất dẻo 
dai ở tuổi 42 

Ngày 14-3, giải sẽ tiếp diễn với 
chặng đua vòng quanh TP Phan Thiết. 

Q. Liêm // http://nld.com.vn.- 2017 
(ngày 13 tháng 3)

__________________________________ 

NGÔI TRƯỜNG ĐÈN ĐOM ĐÓM THỨ 20 CHO TRẺ EM 
DÂN TỘC RAI 

au bao nhiêu ngày chờ đợi, trường 
mẫu giáo Hàm Cần (xã Hàm Cần, 
Bình Thuận) đã khánh thành trong 

niềm hân hoan vui sướng của tập thể giáo 
viên, phụ huynh và trẻ nhỏ dân tộc Rai.  

Ngôi trường là kết quả đáng tự hào 
từ chương trình “1 hộp sữa, 1 viên gạch” 
do nhãn hàng Cô Gái Hà Lan phát động 
từ tháng 03/2016. 

“1 hộp sữa, 1 viên gạch” – Những 
gạch nối lấp lánh yêu thương 

Trước khi chương trình “1 hộp sữa, 
1 viên gạch” được nhãn hàng Cô Gái Hà 
Lan phát động, các em mẫu giáo tại xã 
Hàm Cần phải học tạm ở ba địa điểm 
phân tán rải rác. Đó là những ngôi nhà 
nóng bức, thiếu giáo cụ, không có sân 
chơi, bếp ăn và cả nhà vệ sinh.  

Xua tan những khó khăn và thiếu 
thốn về cơ sở vật chất của ngày trước, 
ngôi trường mới được xây dựng trên 
khuôn viên 407m2 bao gồm 4 phòng học 

khang trang và 1 bếp ăn nhằm tạo điều 
kiện cho các cô giáo và trẻ em ở Hàm 
Cần được dạy và học tốt hơn.  

Ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 20 
này được hình thành nhờ sự tham gia 
nhiệt tình của các em học sinh và sự quan 
tâm của các bậc phụ huynh trên toàn 
quốc. Như lời của chị khách hàng Nguyễn 
Thu Mai (ngụ tại P.10, Quận Gò Vấp) chia 
sẻ: “Tôi mong muốn ngày càng có nhiều 
hoạt động đầy ý nghĩa như chương trình 
“1 hộp sữa, 1 viên gạch” để tôi và các con 
cùng tham gia. Qua chương trình tôi muốn 
con nhận thấy giá trị của sự sẻ chia và 
niềm vui khi giúp đỡ những bạn nhỏ ở 
vùng sâu, vùng xa.  

Tôi đã kể cho con nghe về hoàn 
cảnh khó khăn của các em bé dân tộc 
Rai, đó là những lớp học tạm, oi bức, 
trường không có cây xanh, hàng rào, thiếu 
đồ chơi, thiếu nước. Và ý nghĩa từ những 
hành động nhỏ của mỗi người có thể tạo 

S 

S 
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nên thành quả lớn lao. Thật vui khi con 
hiểu và hào hứng tham gia cùng với mẹ.” 

Chính nhờ sự ủng hộ, đóng góp của 
mẹ con chị Thu Mai và nhiều phụ huynh, 
học sinh khác thông qua chương trình “1 
hộp sữa, 1 viên gạch” đã góp phần tạo 
nên ngôi trường mới thật ý nghĩa cho 
những em bé dân tộc Rai ở Hàm Cần. 
Các em như có thêm một mùa xuân nữa, 
mùa xuân mang tên “Trường Đèn Đom 
Đóm thứ 20”. 

“Các con chưa bao giờ vui đến 
thế!” 

Cô Nguyễn Thị Dậu (giáo viên 
trường mẫu giáo Hàm Cần) bảo vậy, khi 
đứng trìu mến nhìn bọn trẻ hào hứng chơi 
đùa trong khu vui chơi của trường. Ánh 
mắt lấp lánh niềm vui và tiếng cười đùa 
khanh khách của lũ trẻ như làm dịu đi cái 
nóng hừng hực của Hàm Cần. 

 

Những đứa trẻ Rai hào hứng khi lần đầu được 
chơi đùa trong sân trường mới.  

Dẫn bọn trẻ vào phòng học và 
hướng dẫn các bé sắp xếp đồ chơi mới, 
cô Dậu không giấu được niềm vui: “Phòng 
học mới sạch sẽ, thoáng mát và có nhà vệ 

sinh cho các con. Thích nhất là trường đã 
có bếp ăn. Từ nay, phụ huynh không phải 
bỏ việc để đón các con về vào mỗi bữa 
trưa nữa. Có phòng học, bàn ghế đàng 
hoàng, giáo viên chúng tôi cũng thuận lợi 
hơn trong công tác giảng dạy. Các em 
mẫu giáo còn nhỏ, rất cần có nơi học 
khang trang để phát triển tốt về thể chất 
và tinh thần.” 

Đứng ngoài cửa lớp, chị Nguyễn Thị 
Lý (phụ huynh bé Trần Thị Ni, lớp chồi 1) 
rất xúc động khi lần đầu thấy con được vui 
chơi thỏa thích. “Trường mới, có phòng ốc 
kiên cố lại sạch sẽ, thoáng mát. Bây giờ 
tôi mới thực sự yên tâm đi làm thuê ở rẫy 
xa, chứ như trước đây thì lo lắm.” - Chị Lý 
bộc bạch. 

Ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 20 
trở thành dấu ấn thật đẹp cho hành trình 
bền bỉ suốt hơn 20 năm xây nền sức 
khỏe, gắn kết gia đình và nuôi dưỡng 
tương lai cho trẻ em Việt của nhãn hàng 
Cô Gái Hà Lan. Thành công của chương 
trình đã thể hiện tâm huyết của nhãn hàng 
Cô Gái Hà Lan và minh chứng cho tình 
cảm yêu mến và sự ủng hộ của người tiêu 
dùng trong suốt chặng đường dài vừa 
qua. 

Không chỉ thắp sáng ước mơ đến trường 
và nuôi dưỡng tương lai cho hàng triệu trẻ em 
qua chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm, 
suốt 20 năm qua, nhãn hàng Cô Gái Hà Lan còn 
mang đến những sản phẩm sữa chất lượng cao, 
giàu dưỡng chất được sản xuất bằng công nghệ 
hiện đại. Và với kinh nghiệm hơn 145 năm trong 
ngành sữa đã góp phần xây nền sức khỏe, gắn 
kết gia đình tại Việt Nam.  

Tấn Tài // http://vietnamnet.vn.- 2017 
(ngày 2 tháng 3)

__________________________________ 

TIẾP TỤC DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON 
VÀ TIỂU HỌC THANH NGUYÊN 

gày 28-3, Văn phòng Tỉnh ủy Bình 
Thuận ban hành Thông báo số 
185-TB/VPTU Kết luận của 

Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến vụ việc 
xảy ra tại Trường mầm non và Trường 

tiểu học Thanh Nguyên (MN-TH Thanh 
Nguyên), TP Phan Thiết vào chiều 23-3. 

Theo đó, tạo điều kiện tiếp tục duy 
trì, bảo đảm ổn định việc học tập của các 
học sinh đang học tại trường, sau khi kết 

N 
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thúc năm học 2016 - 2017 sẽ có chỉ đạo 
tiếp theo 

Thông báo cũng khẳng định, sự việc 
xảy ra vào chiều 23-3 do Quản tài viên 
triển khai Quyết định số 01/2017/QĐ-
TBPS ngày 18-1-2017 của Tòa án Nhân 
dân TP Phan Thiết về việc Tuyên bố phá 
sản đối với Công ty TNHH Thanh Nguyên 
tại Trường MN-TH Thanh Nguyên trong 
lúc trường đang giảng dạy là không phù 
hợp; dẫn tới xô xát, gây mất trật tự, tạo sự 

phản ứng gay gắt trong đội ngũ giáo viên, 
nhân viên của trường và gây bức xúc 
trong dư luận xã hội. Bước đầu cho thấy 
có những thiếu sót, khuyết điểm liên quan 
đến nhiều ngành, cơ quan, đơn vị. Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu làm rõ 
đúng, sai và xử lý nghiêm trách nhiệm của 
các tổ chức, cá nhân liên quan. 

// http://nhandan.com.vn.- 2017 
(ngày 29 tháng 3)

__________________________________ 

GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN NHẬN LỖI VÌ 
NHẦM LẪN "PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG" THUỘC 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

ừa qua, trên mạng xã hội lan truyền 
đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 
9, tỉnh Bình Thuận bị nhầm lẫn câu 

hỏi “Phong trào Cần Vương” thuộc phần 
lịch sử Việt Nam bị đưa nhầm sang phần 
lịch sử thế giới. Trước thông tin này, Giám 
đốc sở đã xác nhận vụ việc và gửi lời xin 
lỗi thí sinh. 

 

Trong đề thi học sinh giỏi tỉnh Bình Thuận, 
môn lịch sử Phong trào Cần Vương” bị đưa 
nhầm vào phần lịch sử thế giới. Ảnh: Internet. 

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT) Bình Thuận đã tổ chức kỳ thi 
học sinh giỏi tỉnh môn lịch sử. Tuy nhiên, 
đã xảy ra một trường hợp hy hữu khi mà 
nôi dung đề thi thuộc phần “lịch sử thế 
giới” lại xuất hiện câu hỏi: “Em hiểu thế 
nào về “Phong trào Cần Vương”? Phong 
trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh 
nào? Trình bày ngắn gọn diễn biến các 
giai đoạn của phong trào” 

Trước thông tin này, ngày 29/3, ông 
Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT 
tỉnh Bình Thuận  đã xác nhận có sai sót 
trong việc soạn đề thi, đưa nhầm “Phong 
trào Cần Vương” vào phần lịch sử thế giới 
mà đáng lý ra nó phải nằm ở phần lịch sử 
Việt Nam. 

Và ông Thái cho biết, mặc dù, đề thi 
nhầm lẫn nhưng thí sinh trả lời câu hỏi 
đúng thì không ảnh hưởng tới kết quả của 
kỳ thi”. Khi phát hiện sự việc, Sở cũng đã 
tổ chức cuộc họp kiểm điểm nghiêm túc tổ 
ra đề thi và báo cáo Bộ GD&ĐT. 

Qua sự việc trên, ông Thái thay mặt 
Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận gửi lời xin lỗi 
chân thành đến tất cả học sinh đã tham 
gia kỳ thi. 

Thuận Phong // 
http://www.nguoitieudung.com.vn.- 

2017 (ngày 31 tháng 3)

V 
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ĐI TÀU SÀI GÒN – PHAN THIẾT SẼ KHÔNG THUA MÁY BAY  

ừ ngày 20-3, người đi chặng TP 
HCM – Phan Thiết và ngược lại có 
thể mua vé tàu giường nằm chất 

lượng cao được ngành đường sắt tổ chức 
chạy lần đầu.  

Đây là đoàn tàu vốn chạy tuyến TP 
HCM – Nha Trang (Khánh Hòa) nhưng 
được sắp xếp thêm hành trình chạy tuyến 
TP HCM – Phan Thiết nhằm phục vụ nhu 
cầu đi lại của người dân. 

Theo Công ty CP Vận tải Đường sắt 
Sài Gòn, điểm đặc biệt của đoàn tàu này 
là được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng và đảm bảo sự tiện lợi cho 
hành khách khi đi. 

Tại các toa giường nằm, mỗi khoang 
có từ 4 đến 6 giường (loại giường nệm) 
được làm bằng chất liệu composite màu 
trắng. 

 

Hình ảnh một khoang trong toa giường nằm 
của đoàn tàu 

Còn đối với toa ghế ngồi cũng được 
thiết kế mới với những tiện ích phục vụ 
hành khách như khoang để hành lý rộng 
rãi; ghế ngồi có thể điều chỉnh ghế thành 
giường và kính cửa sổ được dán chất liệu 
chống nắng chất lượng cao. 

Đồng thời, những toa tàu trên được 
lắp đặt van, lò xo giảm chấn của Nhật 
Bản, giúp hạn chế tối đa việc rung, lắc, 
giảm tiếng ồn khi đoàn tàu di chuyển. 
Riêng các nhà vệ sinh được chế tạo theo 

dạng mô-đun, vòi nước tại các bồn rửa 
mặt có thiết bị cảm ứng nhằm đảm bảo sự 
thuận tiện cho hành khách. 

 

Hình ảnh toa ghế ngồi của đoàn tàu 

Theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc 
Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, từ 
trước tới nay tàu chạy từ TP HCM đến 
Phan Thiết chỉ có ghế ngồi và đây là lần 
đầu ngành đường sắt đưa vào hoạt động 
đoàn tàu giường nằm chất lượng cao ở 
chặng đường trên. 

Đoàn tàu giường nằm chặng TP HCM – 
Phan Thiết và ngược lại sẽ được đưa vào hoạt 
động từ ngày 20-3, với hành trình như sau: 

* Tuyến Sài Gòn – Phan Thiết: 

Tàu SPT2 khởi hành tại ga Sài Gòn (TP 
HCM) lúc 6 giờ 40 phút ngày 20-3, đến Phan 
Thiết vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày. 
Các ga đón, trả hành khách trong hành trình: 
Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Bình Thuận, Phan 
Thiết. 

* Tuyến Phan Thiết – Sài Gòn: 

Tàu SPT1 khởi hành tại Phan Thiết lúc 13 
giờ 10 phút, đến ga Sài Gòn vào khoảng 17 giờ 
20 phút cùng ngày. 

Các ga đón, trả hành khách trong hành 
trình: Phan Thiết, Bình Thuận, Biên Hòa, Dĩ An, 
Sài Gòn. 

Giá vé đi tàu tùy loại ghế từ 137.000 đồng 
đến 187.000 đồng/vé/lượt (trừ các dịp lễ, hè 
trong năm). 

G.Minh // http://nld.com.vn.- 2017 
(ngày 8 tháng 3) 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

T 
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GIA ĐÌNH ‘NGƯỜI RỪNG’ SRÍN VỀ NHÀ MỚI  

au buổi tân gia, các con của 
“người rừng” sẽ được đi học 

Cuối tuần qua, chúng tôi có mặt 
tại xã miền núi Đông Giang, Hàm Thuận 
Bắc (Bình Thuận) để dự lễ tân gia của 
K’Thị Srín, người phụ nữ K’ho cùng 
chồng và bảy đứa con suốt 14 năm sống 
tách biệt với buôn làng, tự biến cả gia 
đình thành “người rừng”.  

Gần một năm trước, tháng 4-2016, 
khi nghe tin có một gia đình “người 
rừng” sống tách biệt với mọi người chỉ vì 
một lời nguyền trong dòng họ, chúng tôi 
đã có mặt và gặp những đứa trẻ con của 
vợ chồng Srín ở đây. Những đứa trẻ con 
mà Srín tự sinh nở một mình khi thấy 
người lạ đều hú lên những tràng dài 
lanh lảnh cả đại ngàn rồi nhảy tót lên 
cây trốn. Những đứa trẻ mà mỗi đêm 
ngủ trong một căn chòi chỉ bằng ba cái 
giường ghép lại, khát thì xuống suối múc 
nước uống, từ nhỏ đến lớn không hề 
biết đèn điện hay sách vở là gì. 

 

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận trao 
quà tân gia cho Srín. Ảnh: P.NAM 

Sau khi Pháp Luật TP.HCM có bài 
phản ánh, UBND tỉnh Bình Thuận lập 
tức chỉ đạo huyện, xã bằng mọi giá phải 
đưa gia đình Srín về, cấp đất, xây nhà, 
tạo điều kiện để họ hòa nhập cộng đồng.  

Chuyến lên rừng thứ hai của chúng 
tôi mang theo 50 bộ quần áo, 5 triệu 
đồng để giúp đỡ bước đầu và vận động 
gia đình Srín trở về. Srín và chồng là 
Sim Mên gật đầu như đinh đóng cột. 
Sau vận động, bạn đọc của báo và cộng 
đồng Facebook ủng hộ 20,5 triệu đồng, 
các cán bộ Văn phòng UBND tỉnh 10 
triệu đồng và Hội Doanh nhân trẻ Bình 
Thuận 30 triệu đồng để cùng chung tay 
xây căn nhà cho gia đình Srín trên mảnh 
đất rộng tới 800 m2 của xã cấp.  

Thế nhưng trung tuần tháng 7-
2016, khi chúng tôi mang tiền hỗ trợ lên 
Đông Giang thì bất ngờ gia đình Srín dắt 
díu nhau bỏ trốn vào rừng sâu, không 
chịu về làng. Số tiền sau đó trao lại cho 
xã để xây nhà với hy vọng một ngày nào 
đó gia đình “người rừng” đổi ý.  

Cuối tháng 2-2017, tôi nhận được 
cuộc gọi của một cán bộ xã Đông Giang 
vui mừng nói như hét trong điện thoại : 
“Gia đình Srín đã về”! Ngày gia đình Srín 
về, cả làng vui như hội.  

Ngày tân gia, Văn phòng UBND 
tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận 
tiếp tục vận động mang vật dụng gia 
đình lên hỗ trợ Srín. Chúng tôi đã mang 
tivi, bếp gas, quạt máy, nồi cơm điện…, 
những thứ mà những đứa con Srín chưa 
hề biết hay thấy dù ở trong mơ. Một số 
tiền nhỏ cũng đã được trao để chuẩn bị 
lo sách vở cho các con Srín đến trường. 
Chính quyền địa phương cũng hứa sẽ 
cử người lắp ăng ten tivi, lắp bếp gas, 
quạt và chỉ cách cho gia đình Srín biết 
sử dụng thành thạo. Hôm trao quà và 
nhận nhà mới, ai cũng vui, Srín đã khóc.  

Một cuộc sống mới nhiều hứa hẹn 
đang đến với gia đình Srín. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 13 tháng 3)

S 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 03 năm 2017 - 18 - 

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

CUNG KHÔNG ĐỦ CẦU, THANH LONG TRÁI VỤ TĂNG GIÁ 
MẠNH TẠI BÌNH THUẬN 

ừ giữa tháng Hai đến nay, giá thanh 
long tại Bình Thuận tăng cao so với 
trước Tết khiến người nông dân rất 

phấn khởi. 

Hiện tại giá thanh long thu mua tại 
vườn dao động ở mức từ 15.000-18.000 
đồng/kg (tăng từ 3.000-5.000 đồng/kg so 
với thời điểm trước Tết). Riêng loại trái 
không đạt chuẩn (hàng dạt) được các vựa 
thu mua với giá từ 7.000-10.000 đồng/kg. 

Theo nhiều người trồng thanh long ở 
xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, thời 
điểm này là vụ thanh long trái mùa cộng 
thêm thời tiết thất thường khiến nhiều hộ 
dù đã chong điện nhưng vẫn không đạt. 
Do đó sản lượng thanh long ít, nguồn trái 
khan hiếm nên giá thanh long tăng cao. 

Một số chủ vựa thu mua thanh long 
trên địa bàn xã Hàm Thắng, huyện Hàm 
Thuận Bắc cho biết, mặc dù được giá 
nhưng do trái vụ nên sản lượng thanh 
long thu hoạch không đáp ứng đủ nhu cầu 
thu mua. 

Vì sản lượng ít nên lượng hàng thu 
gom mỗi ngày chỉ vài tấn, không đủ cung 
cấp cho các đơn xuất khẩu, nhất là thị 
trường Trung Quốc. 

Để đảm bảo đủ nguồn hàng, nhiều 
thương lái phải vào tận vườn để đặt cọc 
trước. Hiện nay, nhiều nhà vườn đang bắt 
đầu chong đèn để cho đợt thanh long trái 
vụ tiếp theo. 

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Bình Thuận, toàn 
tỉnh hiện có gần 27.000ha thanh long với 
sản lượng 600.000 tấn/năm. Cây thanh 
long được trồng nhiều nhất ở các huyện 
Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc 
Bình, thành phố Phan Thiết… 

Bên cạnh thị trường chính là Trung 
Quốc, thanh long Bình Thuận hiện còn 
được xuất khẩu đi Mỹ, Hà Lan, Nhật 
Bản… Việc áp dụng biện pháp chong đèn 
giúp cây thanh long ra quả trái vụ đã 
mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Để tiêu thụ mạnh thanh long theo 
hướng xuất khẩu, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Bình Thuận đã đẩy 
mạnh tuyên truyền cho người trồng thanh 
long theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh 
có trên 9.000ha thanh long được chứng 
nhận VietGAP, hơn 260ha chứng nhận 
GlobalGAP và 54 cơ sở thu mua, kinh 
doanh thanh long đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm trong sơ chế, đóng gói xuất 
khẩu. 

Đây là điều kiện cần thiết để thanh 
long Bình Thuận có thể xuất khẩu sang 
các thị trường châu Âu, châu Mỹ… 

Hồng Hiếu // 
http://www.vietnamplus.vn.- 2017  

(ngày 01 tháng 3) 

Cùng đưa tin: Nông nghiệp Việt Nam.- 2017.- Số 
45 (ngày 3 tháng 3).- Tr. 7

__________________________________ 

LÀM RÕ VỤ NỔ MÌN TRÊN BIỂN VĨNH HẢO 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Ngọc Hai đã có văn bản 
chỉ đạo việc dùng chất nổ tận diệt 

thủy sản tại biển Vĩnh Hảo, huyện Tuy 
Phong (Bình Thuận). 

Liên quan đến clip và thông tin từ 
báo Pháp Luật TP.HCM phản ảnh một số 

ghe cá dùng chất nổ ném xuống biển hủy 
diệt thủy sản tại Vĩnh Hảo, huyện Tuy 
Phong (Bình Thuận), ngày 2-3, tin từ 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết ông 
Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh, đã 
có văn bản chỉ đạo. 

T 

C 
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 Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối 
hợp với BĐBP tỉnh, công an tỉnh, UBND 
huyện Tuy Phong khẩn trương tổ chức 
các lực lượng chức năng tuần tra, ngăn 
chặn và xử lý nghiêm các chủ phương 
tiện có hành vi dùng chất nổ để đánh bắt 
cá tại khu vực ven biển huyện Tuy Phong. 
Kết quả báo cáo chủ tịch UBND tỉnh trước 
ngày 10-3. 

Liên quan đến việc trên, Công an 
huyện Tuy Phong cho biết đã xác định hai 
phương tiện ném mìn xuống biển đánh cá 
mà Pháp Luật TP.HCM phản ảnh là 
phương tiện ở Cà Ná, huyện Thuận Nam 
(Ninh Thuận). Công an đang phối hợp với 
các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận 
làm rõ, xử lý. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 2 tháng 3) 

__________________________________ 

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, NGĂN CHẶN VIỆC DÙNG 
CHẤT NỔ ĐÁNH BẮT HẢI SẢN  

gày 2/3, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận đã có văn bản chỉ 
đạo Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn phối hợp với các đơn vị 
liên quan tăng cường kiểm tra, ngăn 
chặn và xử lý nghiêm phương tiện có 
hành vi dùng chất nổ đánh bắt hải sản 
ven bờ vùng biển huyện Tuy Phong 
(Bình Thuận).  

Theo phản ánh của người dân, 
liên tiếp trong những ngày cuối tháng 
2/2017, nhiều thuyền thúng, tàu đánh 
cá công suất nhỏ dùng chất nổ để 
đánh bắt hải sản gần bờ biển khu vực 
xã Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Tân (huyện Tuy 
Phong). Ông Huỳnh Quang Huy, Chi 
cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình 
Thuận cho biết, thường khi bắt đầu 
vào mùa cá cơm hằng năm là các tàu 
cá loại nhỏ lại lén lút đột nhập khu vực 
biển Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo dùng thuốc 
nổ ném xuống biển để đánh bắt tận 
diệt thủy sản. Hiện Chi cục Thủy sản 
Bình Thuận đã tăng cường các lực 
lượng chức năng tuần tra khu vực này. 
Bước đầu, đã xác định được hai tàu cá 
tỉnh Ninh Thuận đến vùng biển giáp 
ranh Bình Thuận dùng thuốc nổ để 
đánh bắt hải sản. 

Nhằm bảo vệ nguồn lợi hải sản và 
ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản 

bằng chất nổ, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận chỉ đạo Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn phối hợp cùng 
với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 
Công an tỉnh, UBND huyện Tuy Phong 
khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức 
năng tuần tra, ngăn chặn và xử lý 
nghiêm các chủ phương tiện có hành 
vi dùng chất nổ để đánh bắt cá tại khu 
vực ven biển huyện Tuy Phong 

Với bờ biển dài gần 200km và có 
nguồn lợi hải sản dồi dào, Bình Thuận 
hiện là một trong 3 ngư trường lớn 
nhất cả nước. Tuy nhiên, thời gian 
qua, các hoạt động khai thác, đánh bắt 
trái phép hải sản đang diễn ra phức 
tạp khiến vùng biển này đang đứng 
trước nguy cơ cạn kiệt các nguồn lợi 
hải sản, ô nhiễm môi trường, nguy 
hiểm đến tính mạng ngư dân… Trước 
thực trạng trên, thanh tra thủy sản 
Bình Thuận, cùng các ngành liên quan 
đã có nhiều biện pháp nhằm ngăn 
chặn tình trạng này, nhưng việc dùng 
thuốc nổ khai thác kiểu tận diệt vẫn 
tiếp diễn. 

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

(ngày 2 tháng 3) 
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CẤM KHAI THÁC MỘT SỐ LOÀI HẢI ĐẶC SẢN TRÊN 
VÙNG BIỂN BÌNH THUẬN  

ở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Bình Thuận vừa có thông 
báo từ ngày 1/4/2017 đến hết ngày 

31/7/2017 cấm tổ chức khai thác các loài 
hải đặc sản gồm: Sò lông, điệp, dòm nâu, 
bàn mai, nghêu lụa trên toàn vùng biển 
Bình Thuận.  

Theo đó, trong thời gian cấm khai 
thác, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân, tổ 
chức thu mua, vận chuyển, chế biến và 
kinh doanh các loài hải đặc sản cấm nêu 
trên, nhằm bảo vệ nguồn lợi hải đặc sản 
và các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ tại 
vùng biển Bình Thuận. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn giao trách nhiệm cho Chi cục Thủy 
sản phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, 
Phòng Kinh tế thị xã, thành phố và Uỷ ban 
nhân dân các xã, phường, thị trấn đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến 
ngư dân, các chủ phương tiện khai thác, 
các tụ điểm tập kết, thu mua, vận chuyển, 
chế biến và kinh doanh các loài hải đặc 
sản trong danh mục cấm khai thác. 

Đồng thời, ngành nông nghiệp phối 
hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, 
Công an và Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố ven biển kiểm tra chặt 
chẽ việc chấp hành chỉ đạo trên, kiên 
quyết xử lý nghiêm khắc các trường hợp 
cố tình vi phạm. 

Bình Thuận được xem là một trong 
những ngư trường lớn của cả nước, là 

nơi tập trung các loại hải đặc sản nhuyễn 
thể 2 mảnh vỏ có giá trị cao như điệp, sò 
lông, bàn mai, nghêu lụa, sò giấy… 
Nguồn lợi tự nhiên này từ lâu được coi là 
nguồn thu nhập chính của lao động biển 
địa phương. 

Tuy nhiên những năm gần đây, 
nguồn lợi hải sản này đang có xu hướng 
giảm mạnh bởi kiểu đánh bắt tận diệt, tình 
trạng khai thác hải sản non và hải sản 
đang trong thời gian sinh sản, giã cào bay 
hoạt động sai tuyến, sử dụng chất nổ… 

Nhằm bảo vệ nguồn lợi của các loài 
nhuyễn thể hai mảnh vỏ trong mùa sinh 
sản, hàng năm tỉnh Bình Thuận đều ban 
hành văn bản cấm tất cả hoạt động khai 
thác các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ và 
các loại ốc trên toàn vùng biển Bình 
Thuận trong thời gian từ ngày 1/4 đến hết 
ngày 31/7. 

Đồng thời, để quản lý hiệu quả việc 
khai thác thủy sản cũng như tăng cường 
tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận, nhất là 2 loại sò lông, điệp 
quạt, trong thời gian qua, Bình Thuận đã 
triển khai 2 dự án xây dựng mô hình quản 
lý cộng đồng về bảo vệ, tái tạo và nâng 
cao hiệu quả sử dụng nguồn lợi điệp quạt 
tại vùng biển ven bờ xã Phước Thể, 
huyện Tuy Phong và bảo vệ nguồn lợi sò 
lông tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận 
Nam. 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 29 tháng 3)

__________________________________ 

VNPT CHIA SẺ VỚI CÁC HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI 
BÌNH THUẬN 

gày 04/3/2017, Công đoàn Trung 
tâm Kinh doanh VNPT Bình Thuận 
đã tổ chức Đoàn công tác từ thiện 

thăm và tặng quà tại huyện Hàm Tân 
gồm: Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hà, 

Chùa nuôi dưỡng trẻ mồ côi Phước Thiện 
(Tân Minh) và Chùa nuôi dưỡng trẻ mồ 
côi Huệ Đức (Sơn Mỹ). 

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hà 
hiện nuôi dưỡng 169 đối tượng là người 

S 
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già, tàn tật, tâm thần không nơi nương 
tựa, hai ngôi chùa Huệ Đức và Phước 
Thiện nuôi dưỡng hơn 60 trẻ mồ côi, 
khuyết tật, có những cháu bị bỏ rơi khi chỉ 
mới mấy ngày tuổi được nhà chùa đưa về 
nuôi dưỡng và cho ăn học, một số cháu 
đã tốt nghiệp cấp 3, đi học nghề, còn đa 
số chỉ mới lứa tuổi mẫu giáo, cấp một. 
Cuộc sống vật chất, tinh thần tại Trung 
tâm Bảo trợ xã hội Tân Hà và các nhà 
chùa vẫn còn rất nhiều khó khăn, thiếu 
thốn.  

Để thiết thực giúp đỡ cho các hoàn 
cảnh khó khăn trên, Công đoàn TTKD 
VNPT Bình Thuận và Công đoàn phòng 
Bán hàng Lagi-Hàm Tân đã vận động 
quyên góp hảo tâm trong cán bộ đoàn 
viên công đoàn và người lao động để 
thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng 
trên. Hoạt động này nằm trong chương 
trình an sinh xã hội, hướng về cộng đồng 
năm 2017 của Trung tâm Kinh doanh 
VNPT Bình Thuận thể hiện tình cảm, trách 
nhiệm và sự quan tâm sẻ chia đến những 
trẻ em mồ côi, những người già neo đơn, 

bệnh tật, không nơi nương tựa đang gặp 
nhiều khó khăn trong cuộc sống. 

Tại buổi thăm và tặng quà, Đoàn 
công tác đã trao tặng quà gồm gạo, mỳ 
tôm, sữa, bột giặt, dầu ăn và các nhu yếu 
phẩm cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, 
tổng số kinh phí thăm và tặng quà là 19 
triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp 
thiện nguyện của CBCNVLĐ.  

Cũng tại buổi thăm và tặng quà, 
Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hà, Chùa 
Phước Thiện và Chùa Huệ Đức đã gửi lời 
cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Lãnh 
đạo cùng toàn thể CBCNV, đoàn viên 
công đoàn Trung tâm kinh doanh VNPT 
Bình Thuận đã có những quan tâm, động 
viên thiết thực để chăm lo cho những trẻ 
em mồ côi, người già neo đơn, bệnh tật 
đem đến cho các cụ già và các em nhỏ 
những nụ cười, niềm vui và sự động viên 
tinh thần to lớn, giúp họ có thêm niềm tin 
và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. 

PV // http://xahoithongtin.com.vn.-2017 
(ngày 7 tháng 3)

__________________________________ 

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT XE 
KHÁCH GIƯỜNG NẰM 

hằm kiềm chế TNGT trên địa bàn, 
Sở GTVT tỉnh Bình Thuận chỉ đạo 
các đơn vị tăng cường kiểm tra an 

toàn kỹ thuật đối với xe khách giường 
nằm. 

Năm 2016 và 2 tháng đầu năm 2017, 
Sở GTVT tỉnh Bình Thuận đã tích cực 
triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế tai 
nạn giao thông, trong đó tăng cường chỉ 
đạo thực hiện nghiêm các quy định của 
pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông đối với các đơn vị kinh doanh vận 
tải, nhất là các đơn vị kinh doanh vận tải 
có phương tiện vận tải xe khách giường 
nằm. Tuy nhiên, tình hình vi phạm các quy 
định về đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông, an toàn kỹ thuật phương tiện vẫn 
còn tiếp diễn gây nguy hiểm cho người sử 
dụng phương tiện giao thông, điển hình là 

các vụ tai nạn đối đầu giữa các xe khách 
giường nằm với nhau, gây tâm lý lo sợ 
của hành khách khi lựa chọn loại hình 
phương tiện này. 

Nhằm tiếp tục triển khai các giải 
pháp để kiềm chế tai nạn giao thông, bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông trên địa 
bàn tỉnh, đồng thời tăng cường kiểm tra, 
quản lý các đơn vị kinh doanh xe khách 
giường nằm, Sở GTVT tỉnh Bình Thuận 
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường 
kiểm tra, rà soát các điều kiện về an toàn 
kỹ thuật và kinh doanh vận tải đối với 
phương tiện vận tải xe khách giường 
nằm. 

Cụ thể, Phòng Quản lý vận tải – 
Phương tiện và Người lái chỉ đạo các đơn 
vị đào tạo lái xe bổ sung giảng dạy các nội 
dung về phòng chống cháy, nổ đối với xe 

N 
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khách giường nằm. Kiểm tra, rà soát lại 
các điều kiện về kinh doanh vận tải hành 
khách bằng xe ô tô và các điều kiện về cơ 
sở hạ tầng giao thông đối với xe khách 
giường nằm. 

Thanh tra giao thông tăng cường 
tuyên truyền, phổ biến các quy định của 
pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải 
hành khách và hàng hóa đối với xe khách 
giường nằm trên địa bàn tỉnh. Phối hợp 
với các lực lượng chức năng trong việc 
thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các 
trường hợp xe ô tô chở khách và xe 
khách giường nằm vi phạm các quy định 
của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông trên các tuyến đường trên địa 
bàn tỉnh, đặc biệt là các tuyến quốc lộ đi 
qua tỉnh. Tăng cường kiểm tra, xử lý 
nghiêm theo quy định của pháp luật đối 
với các hành vi sử dụng các phương tiện 
vận tải giường nằm hết niên hạn sử dụng, 
hết hạn đăng kiểm. 

Bến xe tỉnh Bình Thuận phối hợp với 
Thanh tra giao thông kiểm tra định kỳ và 
đột xuất đối với việc xếp, dỡ hàng hóa, 
hành khách và các điều kiện về kỹ thuật 
của phương tiện trước khi cho xe xuất 
bến. Đặc biệt là xe khách giường nằm 
chở theo hàng hóa dễ cháy, nổ, hàng hóa 
bị cấm…Kiên quyết xử lý nghiêm những 

trường hợp vi phạm và không cho phép 
phương tiện xuất bến khi chưa đảm bảo 
các điều kiện về an toàn kỹ thuật cũng 
như các điều kiện khác về kinh doanh 
hoạt động vận tải hành khách. 

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 
Bình Thuận kiên quyết không kiểm định 
đối với các xe khách giường nằm lắp đặt 
thêm các thiết bị điện tử không theo quy 
định, gây quá tải cho hệ thống điện của 
xe. Xử lý nghiêm đối với các tổ chức và cá 
nhân không tuân thủ các quy định của 
pháp luật về kiểm định phương tiện vận 
tải đường bộ. Rà soát, thống kê các 
phương tiện cơ giới đường bộ hết niên 
hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm; gửi 
danh sách các phương tiện cơ giới hết 
niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm cho 
Thanh tra Sở để kiểm tra, xử lý nghiêm 
những đơn vị cố tình vi phạm. 

Hiệp hội vận tải ô tô Bình Thuận chỉ 
đạo các đơn vị thành viên, tăng cường 
công tác tuyên truyền về việc chấp hành 
nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông khi tham gia vận 
chuyển hàng hóa, hành khách bằng 
phương tiện xe khách giường nằm. 

Văn Quyết // 
http://www.phapluatgiaothong.vn.- 

2017 (ngày 28 tháng 3)

__________________________________ 

EVN CÔNG BỐ NGUYÊN NHÂN CHÁY NỔ TẠI NHIỆT ĐIỆN 
VĨNH TÂN 4 

VN cho biết sự cố tại Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là do công 
nhân thi công trong quá trình hàn 

lắp ghép đường ống đã gây tia lửa bắn 
vào các bảo ôn bao bọc gây cháy.  

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN), vào lúc 10 giờ 45 phút, 
ngày 07-3, tại công trường thi công Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (thuộc Trung 
tâm Điện lực Vĩnh Tân) đã xảy ra hiện 
tượng cháy kèm theo khói và lửa bốc lên 
tại cột ống khói của nhà máy. 

Ngay khi sự cố xảy ra, Tổng Công ty 
Phát điện 3 - Ban Quản lý Dự án Nhiệt 
điện Vĩnh Tân, Nhà thầu và các đơn vị thi 
công với sự giúp đỡ của lực lượng chữa 
cháy địa phương đã tập trung triển khai 
các biện pháp cô lập đám cháy. 

Đến 11 giờ 30 phút sự cố đã được 
khống chế. 

EVN cũng cho biết theo kế hoạch 
thử nghiệm, sau khi thông thổi lò, toàn bộ 
các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 đã ngừng vận hành thử nghiệm từ 
ngày 24-2 vừa qua. Tại thời điểm xảy ra 

E 
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sự cố, chỉ có các đơn vị thi công đang 
thực hiện công tác lắp đặt và cân chỉnh 
các thiết bị gần khu vực ống khói. 

 

Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, nơi đã xảy ra vụ 
nổ lớn - Ảnh: Lê Trường 

“Sau quá trình cô lập để tiến hành 
điều tra, nguyên nhân sơ bộ ban đầu 
được xác định là do công nhân thi công 
của nhà thầu trong quá trình hàn lắp ghép 
thiết bị đường ống gần hệ thống khử SOx 
(FGD) trong đường khói thoát, đã gây tia 
lửa bắn vào các bảo ôn bao bọc hệ thống 
FGD, gây cháy bảo ôn. Theo đó, khói và 
lửa của đám cháy đã thoát ra ngoài theo 
đường ống khói nhà máy, gây nên hiện 
tượng như trên” – EVN cho hay. 

Cũng theo thông tin từ EVN vào 
chiều 7-3, sự cố cháy chỉ khiến 2 công 
nhân bị bỏng nhẹ. Thiệt hại về thiết bị 
đang được Nhà thầu kiểm tra và xác định 
cụ thể. 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 
4 được xây dựng tại xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận do Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Tổng 
Công ty Phát Điện 3 với đại diện là Ban 
Quản lý Dự án Vĩnh Tân là đơn vị quản lý 
dự án. 

Dự án chính thức khởi công vào 
tháng 9-3-2014 gồm 2 tổ máy, tổng công 
suất đạt 1200 MW, dự kiến đưa tổ máy số 
1 vào vận hành vào tháng 12-2017. 

Tổng Công ty Phát điện 3 - Ban 
Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân đang 
phối hợp với nhà thầu và các đơn vị liên 
quan làm rõ nguyên nhân sự cố nêu trên 
và giải pháp khắc phục, ngăn ngừa lập lại. 

Th.Dương  // http://nld.com.vn.- 2017 
(ngày 7 tháng 3)

__________________________________ 

DOANH NGHIỆP THIỆT HẠI VÌ DỰ ÁN CẢNG KÊ GÀ 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có văn 
bản đề nghị Bộ Công Thương phê 
duyệt kinh phí bồi thường cho các 

doanh nghiệp du lịch bị thiệt hại bởi dự án 
xây dựng cảng biển Kê Gà  

Đầu năm 2000, qua mời gọi của 
UBND tỉnh Bình Thuận, nhiều doanh 
nghiệp (DN) trong, ngoài tỉnh đã đầu tư 
xây dựng các dự án du lịch ven biển tại xã 
Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam. Tuy 
nhiên, đến năm 2008, khi Tập đoàn Than 
- Khoáng sản Việt Nam (TKV) được nhà 
nước cho phép xây dựng cảng Kê Gà, các 
dự án du lịch bị đình trệ. Các DN đã bỏ 
vốn hàng chục tỉ đồng vào các dự án du 
lịch nhưng đến nay vẫn chưa được bồi 
thường thỏa đáng trong khi dự án xây 
dựng cảng Kê Gà ngừng triển khai từ 4 
năm trước. 

Ông Nguyễn Đức Đăng Toàn, chủ 
dự án du lịch 4 sao Thế Giới Xanh, cho 
biết khu du lịch của ông hoạt động vài 
năm thì bị tỉnh Bình Thuận ra thông báo 
thu hồi đất để xây dựng cảng Kê Gà, gây 
thiệt hại quá lớn. Nay TKV không xây 
dựng cảng thì những DN bị thiệt hại phải 
được đền bù thỏa đáng. “Khu du lịch là cả 
gia sản của mình nhưng bị bỏ hoang 
nhiều năm, thấy chua xót lắm. Chúng tôi 
chỉ mong chính quyền địa phương và các 
đơn vị liên quan sớm chi trả tiền bồi 
thường để DN có vốn tiếp tục hoạt động 
trở lại” - ông Nguyễn Đức Đăng Toàn nói. 

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo 
Người Lao Động, Khu Du lịch Thế Giới 
Xanh do ông Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch 
HĐTV Công ty TNHH Du lịch Thế Giới 
Xanh (nay ông Hiếu đã mất), bỏ ra gần 
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3.000 lượng vàng (thời điểm năm 2000-
2001) để xây dựng trên diện tích hơn 2,4 
ha, tiêu chuẩn 2 sao. Khu du lịch này bắt 
đầu hoạt động từ năm 2004 thì đến năm 
2007 bị thu hồi đất để làm cảng Kê Gà. 

 

Do chủ trương xây dựng cảng Kê Gà nên nhiều 
khu du lịch ở xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận 
Nam, tỉnh Bình Thuận phải bỏ hoang trong thời 
gian dài 

Cũng trong tình cảnh tương tự, Khu 
Du lịch Đức Hạnh (nay đổi tên là Vạn Trụ) 
bị bỏ hoang nhiều năm nên dãy khách sạn 
4 tầng đồ sộ hiện đã xuống cấp trầm 
trọng. Bị thiệt hại, DN này đã yêu cầu bồi 
thường 21 tỉ đồng nhưng vẫn chưa được 
giải quyết. Để sửa chữa, bảo dưỡng các 
hạng mục đã được xây dựng, chủ đầu tư 
buộc phải vay ngân hàng để tiếp tục thực 
hiện dự án dở dang. “Chúng tôi bắt đầu 
xây dựng khu du lịch này vào khoảng năm 
2002. Đến thời điểm tỉnh Bình Thuận ra 
quyết định thu hồi đất vào năm 2008, 
công ty đã đầu tư cả ngàn lượng vàng. 
Thiệt hại lớn là vậy nhưng đến nay vẫn 
chưa nhận được tiền bồi thường nên thiệt 

hại càng nhiều hơn” - Chủ nhân Khu Du 
lịch Đức Hạnh than thở. 

Tất cả các DN bị “dính” vụ cảng Kê 
Gà nói rằng đến Bình Thuận để đầu tư vì 
tâm huyết với ngành du lịch nên những 
thiệt hại của họ phải được các cơ quan có 
liên quan tính toán hợp lý, thỏa đáng. 
Ngoài ra, TKV là DN nhà nước trực tiếp 
gây ra hậu quả thì phải có trách nhiệm bồi 
thường theo đúng quy định của pháp luật. 
Nếu cứ cù cưa việc bồi thường thì càng 
gây thiệt hại nặng nề hơn. 

Đại diện Công ty TNHH Du lịch 
Thạnh Đạt cho rằng khoản bồi thường 
phải tính thêm phần lãi suất cho vay của 
ngân hàng suốt thời gian dự án bị đình 
trệ; đồng thời, tính đầy đủ giá trị mà công 
ty đã đầu tư, bao gồm tất cả các chi phí: 
đổ đất, nổ mìn, san lấp mặt bằng, giá trị 
đầu tư công trình, giá trị cây cối thiệt hại... 

 

TKV xin được hỗ trợ 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, sau khi kiểm 
kê thực tế, có 9 dự án du lịch đủ điều kiện được 
bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền trên 85,7 tỉ 
đồng, gồm các khu du lịch: Thế Giới Xanh, Đồi 
Phong Lan, Thạnh Đạt, Tân Thành Minh, Hương 
Bắc, Phương Bắc, Thảo My, Thạnh Lợi, Minh 
Ngọc... nhưng TKV chỉ chấp thuận chi trả 
khoảng 37,5 tỉ đồng. Đối với khoản tiền 48,2 tỉ 
đồng còn lại, TKV đề nghị tỉnh Bình Thuận hỗ 
trợ về cơ chế, chính sách ưu đãi cho các dự án 
du lịch tiếp nhận lại dự án và chia sẻ chi phí hỗ 
trợ, bồi thường thiệt hại cho TKV… 

 

Lê Trường  // http://nld.com.vn.- 2017 
(ngày 2 tháng 3)

__________________________________ 

TỔNG THẦU HÀN QUỐC CHỊU TRÁCH NHIỆM KHẮC PHỤC 
SỰ CỐ CHÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 

ổng thầu xây dựng Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 - Tập đoàn Doosan 
(Hàn Quốc) sẽ chịu mọi trách nhiệm 

liên quan đến sự cố Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4, xảy ra hôm 6/3. 

Thông tin từ Bộ Công Thương cho 
biết, trong quá trình làm việc với đoàn 
công tác điều tra về nguyên nhân sự cố 

gây hoả hoạn tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 (thuộc Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh 
Tân, Bình Thuận), tổng thầu xây dựng - 
Tập đoàn Doosan (Hàn Quốc) cam kết 
chịu mọi trách nhiệm liên quan tới sự cố 
này. Đồng thời, phía Doosan cam kết sẽ 
thay thế toàn bộ thiết bị bị hư hỏng, nếu 
được giao hiện trường sớm sẽ tích cực 
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triển khai khắc phục sự cố, bảo đảm đúng 
tiến độ. 

Ngoài ra, phía Doosan cũng cam kết 
tích cực hợp tác với các cơ quan liên 
quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm với 
nạn nhân sự cố; rà soát toàn bộ quy trình 
làm việc, quy trình giám sát tại công 
trường; tổ chức họp toàn bộ nhà thầu phụ, 
bảo đảm thực hiện đầy đủ quy trình để 
bảo đảm an toàn trong quá trình thi công 
tiếp theo. Tổng thầu Hàn Quốc khẳng định 
sẽ triển khai ngay các nội dung cần thiết 
để khắc phục hậu quả sự cố. 

 

Sự cố hoả hoạn tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 trong quá trình thi công, không gây thiệt 
hại về người. 

Ông Trần Văn Lượng, Cục trưởng 
Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công 
nghiệp cho biết trong ngày hôm nay, đoàn 
kiểm tra sẽ khẩn trương thực hiện các 

biện pháp nghiệp vụ cần thiết để có thể 
bàn giao hiện trường cho các nhà thầu 
tiếp tục thi công. 

Tuy nhiên, về phía Ban Quản lý dự 
án sẽ tiếp tục thu thập toàn bộ phiếu công 
tác, thao tác, tài liệu liên quan, đặc biệt 
lưu ý những phiếu, tài liệu liên quan đến 
khu vực bị sự cố để tạo điều kiện thuận lợi 
công tác điều tra xác định nguyên nhân và 
biện pháp phòng tránh sự cố. 

Trong ngày hôm nay 9/3, Đoàn công 
tác sẽ tiếp tục phối hợp với Đoàn điều tra 
tiếp cận hiện trường sự cố. 

Trước đó vào trưa ngày 7/3 đã xảy 
ra sự cố cháy tại khu vực FGD thuộc Nhà 
máy điện Vĩnh Tân 4. Sự cố không gây 
thiệt hại lớn về thiết bị, ngoài ra có 2 công 
nhân của nhà thầu Doosan bị bỏng nhẹ 
trong quá trình chữa cháy. Ngay sau đó, 2 
nhân viên bị bỏng đã được đưa đi cấp 
cứu kịp thời. Tối 7/3 đại diện Tổng công ty 
Phát điện 3, Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 
Vĩnh Tân đã tới Bệnh viện đa khoa Khánh 
Hòa thăm hỏi công nhân Trần Kim Hoàn - 
một trong 2 người bị nạn trong quá trình 
tham gia chữa cháy. Các bác sĩ cho biết 
anh Hoàn bị bỏng độ 2 với mức 12%, 
không nguy hiểm và sẽ sớm hồi phục. 
Công nhân thứ hai bị bỏng là anh Trần 
Quý Trai bị bỏng nhẹ hơn và đã được ra 
viện.  

Anh Minh // 
http://www.vnexpress.net.- 2017  

(ngày 9 tháng 3)

__________________________________ 

THÊM MỘT XÃ TRÁO MÁY PHÁT CHO DÂN NGHÈO 

hông chỉ ở xã La Dạ, huyện Hàm 
Thuận Bắc (Bình Thuận) mà ở xã 
Đức Thuận, huyện Tánh Linh của 

tỉnh này cũng có chuyện tráo máy. 

Trong khi cơ quan chức năng đang 
điều tra việc người dân xã La Dạ, huyện 
Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) bị tráo nông 
cụ Nhật thành hàng Trung Quốc phát cho 
dân nghèo thì ở xã Đức Thuận, huyện 
Tánh Linh cũng xảy ra trường hợp tương 
tự.  

Điều đáng nói là cơ sở nông cơ Minh 
Thắng của ông Hồ Minh Thắng ở Đồng 
Kho, Tánh Linh đang bị điều tra về hành vi 
tráo máy thì cũng là đơn vị cung cấp nông 
cụ này cho người dân xã Đức Thuận. 

Vỏ Honda, ruột thập cẩm! 

Theo quyết định của chủ tịch UBND 
huyện Tánh Linh, hơn 400 hộ người đồng 
bào, người nghèo trong huyện được hỗ 
trợ kinh phí mỗi hộ 5 triệu đồng để trang bị 
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máy nông cụ. Riêng xã Đức Thuận có 70 
hộ được hỗ trợ 350 triệu đồng.  

Tháng 11-2016, những hộ dân này 
đã được cấp phát máy nông cụ tùy theo 
nhu cầu đăng ký như máy bơm nước, 
máy xịt thuốc, máy cắt cỏ hiệu Honda, trị 
giá 5 triệu đồng/chiếc. Tuy nhiên, sau khi 
nhận máy, người dân phát hiện các nông 
cụ không phải là hàng Nhật. 

Anh Trần Văn Đến (thôn Đồng Me, 
xã Đức Thuận) vừa nhận chiếc máy bơm 
nước hiệu Honda nói: “Tôi nghe nhiều 
người nói đây là máy Trung Quốc nhưng 
cũng không biết phân biệt thế nào”. “Khi 
bơm nước khoảng ba tiếng là máy tự tắt, 
giật cho máy nổ lại rất khó khăn” - anh 
Đến cho biết. Nói xong anh dùng tay bóc 
cái nhãn hiệu Honda GX 200 6.5 dán trên 
lốc máy một cách rất dễ dàng. 

 

Anh Trần Văn Đến dễ dàng lột nhãn Honda từ 
chiếc máy bơm nước và cho biết máy liên tục 
trục trặc. Ảnh: PN 

Ông Bùi Viết Hà cũng ở thôn Đồng 
Me vừa nhận máy xịt thuốc hiệu Honda 
Kawamega bưng cả thùng máy chưa sử 
dụng ra và cho biết từ lúc nhận máy về 
nghe mọi người nói máy của Trung Quốc 
nên ông gác giàn bếp luôn. Theo ông Hà, 
có mấy người hàng xóm nhận máy như 
ông đưa ra mấy cơ sở nông cơ bán lại chỉ 
có giá 1,5 triệu đồng. Đưa tay bóc dễ 
dàng nhãn hiệu Honda, ông Hà nói: “Máy 
này là hàng nhái, giả mạo nhãn hiệu 
nhưng vì nghèo, người ta phát cho là 
mừng rồi nên không khiếu nại”. 

Tại thôn Bàu Chim, anh Nguyễn Văn 
Hải (khuyết tật ở chân) nhận máy cắt cỏ 
hiệu Maruyama ghi có xuất xứ từ Nhật 

nhưng cũng không biết hàng thật hay 
dỏm. “Để nhận máy cắt cỏ này, tôi phải bù 
500.000 đồng vì cán bộ bảo máy trị giá 
5,5 triệu đồng” - anh nói. 

Chủ tịch xã nói gì? 

Theo ông Huỳnh Trọng Nghĩa, Giám 
đốc Dịch vụ khách hàng Công ty TNHH 
Honda Việt Nam Power Products, các 
máy móc, nông cụ của hãng Honda sản 
xuất tại Thái Lan, nhập về Việt Nam đều 
có tem chống giả. Nhãn hiệu của hàng 
Honda chính hãng dán trên lốc máy không 
dễ gỡ ra. 

Quan sát những hình ảnh mà chúng 
tôi cung cấp, ông Nghĩa cho biết các máy 
bơm nước của anh Đến, máy xịt thuốc 
của ông Hà… không đồng nhất, có khả 
năng là hàng nhái, hàng giả. “Nếu không 
có tem chống giả đều là hàng nhái, hàng 
giả” - ông nói. 

 

Thủ tướng hai lần chỉ đạo làm rõ việc 
tráo máy 

Ngày 16-3, Thủ tướng Chính phủ đã có 
văn bản lần thứ hai chỉ đạo UBND tỉnh Bình 
Thuận tiếp tục làm rõ, xử lý vụ “Tráo máy Nhật 
thành máy Trung Quốc” phát cho dân nghèo mà 
Pháp Luật TP.HCM đã phản ảnh. 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng có văn bản 
yêu cầu chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan 
điều tra. 

Tỉnh cũng yêu cầu bảy huyện Hàm Thuận 
Bắc, Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, 
Hàm Tân, Tánh Linh và Đức Linh có sử dụng 
nguồn kinh phí hỗ trợ của Chính phủ lập đoàn 
thanh tra việc cấp phát, sử dụng kinh phí… 

________________________________ 

1.400 hộ dân ở các huyện Hàm Thuận 
Bắc, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình và 
Tuy Phong được Chính phủ hỗ trợ máy nông cụ 
với số tiền hàng tỉ đồng. 

 

Khi cho xem bảng báo giá mà cơ sở 
Minh Thắng chào giá, một đại diện Công 
ty TNHH Honda Việt Nam Power Products 
nói: Giá trong bảng báo giá không phải là 
hàng của hãng Honda. Bởi các máy nông 
cụ của hãng Honda đều có giá cao hơn 
giá trong bảng báo giá. 

Trao đổi với ông Phan Gia Tuệ, Chủ 
tịch UBND xã Đức Thuận, về các máy 
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phát cho dân nghèo tại địa phương, ông 
nói: “Tôi không rành về máy móc nên rất 
khó phân biệt có bị đánh tráo hay không”. 
“Trong quá trình cấp phát máy cho dân, tôi 
đã yêu cầu anh em kiểm tra chặt chẽ 
chính xác” - ông nói. 

Khi chúng tôi đặt vấn đề: “Mỗi người 
dân được hỗ trợ 5 triệu đồng nhưng trên 
bảng báo giá của cơ sở Minh Thắng, 
nhiều loại máy trị giá chưa đến 2,5 triệu 
đồng và mỗi hộ dân cũng chỉ nhận một 
máy. Vậy số tiền còn dư đi đâu?”. Ông 

Tuệ cho biết là xã đã thống nhất với dân 
dùng tiền dư mua phụ tùng, thiết bị, nhớt 
bù vào cho các hộ. 

“Các máy nông cụ phát cho dân Đức 
Thuận vẫn còn trong thời gian bảo hành. 
Nếu người dân phát hiện nông cụ được 
cấp không phải là hàng chính hãng 
Honda, theo hợp đồng, xã sẽ có trách 
nhiệm buộc cơ sở Minh Thắng đổi lại” - 
ông Tuệ nói. 

// http://plo.vn.- 
2017 (ngày 23 tháng 3)

__________________________________ 

PHÁ ĐƯỜNG DÂY BUÔN BÁN PHỤ NỮ SANG TRUNG QUỐC 

gày 6/3, Công an tỉnh Bình Thuận 
cho biết, vừa bắt quả tang 1 đối 
tượng trong đường dây buôn bán 

phụ nữ ra nước ngoài khi đang tiếp cận, 
ngã giá để bán phụ nữ sang Trung Quốc. 

Đối tượng bị bắt quả tang là Trần Thị 
Thanh (22 tuổi), trú tại KP10, phường Phú 
Trinh, TP Phan Thiết (Bình Thuận). Khai 
nhận tại cơ quan công an, Thanh cho biết, 
sau khi lấy chồng Trung Quốc, rành 
đường đi nước bước tại xứ người, Thanh 
đã móc nối lập đường dây buôn bán phụ 
nữ sang Trung Quốc. 

Để thực hiện ý đồ, Thanh tổ chức ra 
mạng lưới kêu gọi nhiều người tham gia, 
nếu ai giới thiệu, tuyển được người giao 
cho Thanh, sẽ được hưởng tiền hoa hồng 
vài chục triệu đồng một người.  

Ngoài ra Thanh cũng trực tiếp tiếp 
cận, giao dịch với các cô gái ở vùng quê 
để dụ dỗ lấy chồng người nước ngoài sẽ 

được hưởng giàu sang rồi sau đó lừa bán 
nạn nhân sang Trung Quốc. 

 

Đối tượng Thanh tại cơ quan công an 

Được biết đến chiều ngày 6/3, do 
Thanh đang nuôi con nhỏ nên công an đã 
cho Thanh được tại ngoại dưới sự quản 
chế của công an địa phương. 

Lê Ân // http://vietnamnet.vn.- 2017 
(ngày 7 tháng 3)

__________________________________ 

BÁO CÁO NGUYÊN NHÂN SẬP CẦU MÁNG HỒ CHỨA NƯỚC 
SÔNG DINH 3 

gày 13/3, Sở Xây dựng tỉnh Bình 
Thuận cho biết, đã có báo cáo kết 
quả giám định nguyên nhân xảy ra 

sự cố tại hạng mục cầu máng số 3 thuộc 
Công trình hồ chứa nước Sông Dinh 3 

thuộc địa bàn xã Tân Xuân, huyện Hàm 
Tân, tỉnh Bình Thuận. 

Cầu máng này thuộc kênh chính Tây 
của Công trình hồ chứa nước Sông Dinh 

N 

N 
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3. Cầu máng số 3 có chiều dài 320 m, có 
vốn xây dựng 5,2 tỷ đồng đã bị sập gãy 
một đoạn dài 120 m vào tháng 6/2016. 
Được xây từng lốc bằng bê tông để dẫn 
nước, mỗi lốc cầu dày 30 cm, hình khối 
vuông, có cạnh 2,2 m và dài khoảng 10 
m/lốc. Dưới gầm cầu là 12 mố trụ đôi đều 
sụt lún, vỡ trơ cốt thép. 

Nguyên nhân ban đầu cho rằng cầu 
máng bị đổ sập là do yếu tố trời mưa lớn 
tạo ra lũ quét làm hư hỏng, lún sụp. Viện 
Khoa học Thủy lợi Miền Nam là đơn vị 
được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn chọn thực hiện công tác giám định 
nguyên nhân sự cố trên. 

Theo kết luận, sự cố sập, gãy cầu 
máng số 3 thuộc công trình kênh chính 
Tây hồ Sông Dinh 3 sai từ thiết kế đến thi 
công và bị gãy, sập là hoàn toàn không 
phải do ảnh hưởng của mưa lũ như báo 
cáo trước đây của Ban quản lý dự án 
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

Trung tâm quản lý dự án và tư vấn 
xây dựng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, đơn vị giám sát đã có văn 
bản bác kết luận này và cho rằng, Viện 
Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam đã bỏ 
qua nhiều khâu khi xác định nguyên nhân 
sập gãy cầu máng số 3 “là chưa phù hợp”. 
Trong khi đó, Công ty xây lắp Cửu Long 
đơn vị thi công cầu máng số 3 cũng có 
văn bản bác bỏ kết luận cho rằng, bê tông 
không đạt chất lượng. 

Trước việc tranh cãi kéo dài này, 
UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Xây 

dựng và Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn lập Tổ điều tra sự cố. Căn cứ 
báo cáo giám định nguyên nhân sự cố 
hạng mục Cầu máng số 3 của Viện Khoa 
học Thủy lợi miền Nam, Sở Xây dựng 
Bình Thuận đã có kết luận về nguyên 
nhân sập cầu máng số 3: có hai nguyên 
nhân gây sập cầu máng. 

Nguyên nhân thứ nhất là do lỗi chủ 
quan từ đơn vị tư vấn thiết kế. Cụ thể, 
đơn vị này đã tính sai số học 50% giá trị 
lực thẳng đứng tác dụng vào trụ, bỏ qua 
một số tải trọng gây ra do dòng chảy mưa 
lũ cuốn theo bùn cát đổ vào kênh và cầu 
máng, áp lực thủy động, lớp nước mưa 
trên mặt cầu máng, lực ma sát gối đỡ do 
dãn nở và co ngót nhiệt độ thân máng. 

Đơn vị này đã đơn giản hóa về 
trường hợp tính toán, sơ đồ tính toán, 
điểm đặt lực bị lệch tâm gây bất lợi… Nên 
dẫn đến việc lựa chọn kích thước và kết 
cấu mặt cắt ngang cột trụ cầu máng 
không đảm bảo an toàn chịu lực. 

Nguyên nhân thứ hai là do chất 
lượng bê tông không đồng đều, có nơi, có 
kết cấu, chất lượng bê tông không đảm 
bảo thiết kế, nhiều trụ đỡ cầu máng đã có 
dấu hiệu xuống cấp như nứt, bong tróc, 
trám trét trước đó. Biện pháp thi công 
không phù hợp, thời gian gián đoạn giữa 
các đợt đổ bê tông đối với kết cấu trụ cầu 
máng không phù hợp, gây nguy hiểm cho 
kết cấu. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh // 
http://baotintuc.vn.- 2017  

(ngày 13 tháng 3)

__________________________________ 

ĐIỀU TRA VỤ CÂY CHẾT HÀNG LOẠT 

ây trồng bỗng nhiên bị chết, thiệt 
hại hằng trăm triệu đồng, là tình 
cảnh nhiều hộ dân ở xã Vĩnh Tân, 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đang 
gặp phải.  

Gần một năm nay, hàng chục hecta 
cây trồng ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 
Phong bỗng lụi tàn rồi chết dần, gây thiệt 
hại cho sản xuất. Ngay cả những loại cây 

thích nghi tốt với điều kiện khắc nghiệt, 
khô hạn như cây trôm hay cây trồng rừng 
phòng hộ cũng chết dần. 

Tại khu vực này có bãi xỉ than rộng 
40 ha, cao hơn mặt đất 15 mét, chứa xỉ 
than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. 
Hàng ngày công nhân phải tưới nước để 
ngăn tro bụi phát tán ra môi trường xung 
quanh. Người dân nghi ngờ nước từ bãi xỉ 

C 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 03 năm 2017 - 29 - 

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

thẩm thấu ra ngoài làm ô nhiễm môi 
trường đất, nước. 

 

Cây chết luôn là nỗi lo của nông dân  

Vốn là vùng khô hạn, nhưng hiện tại, 
nhiều khu đất nông nghiệp ở xã Vĩnh Tân 
nước tràn lênh láng. Chỉ cần vài nhát 
cuốc, nước đã tràn lên đen kịt. Ngay cả 
những loại cây có thể sống trong điều kiện 
khắc nghiệt nhất như cây Trôm, hay cây 
trồng trong rừng phòng hộ cũng bị chết. 

Chính quyền địa phương cho biết, 
đây vốn là vùng đất khô hạn, từ một năm 
đổ về trước chưa từng có tình trạng như 
thế này. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 
khoảng 40 ha cây trồng của người dân bị 
thiệt hại. Chính quyền ở tỉnh Bình Thuận 
đã cử đoàn công tác lấy mẫu, xét nghiệm 
để sớm có biện pháp xử lý.  

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Tân cho 
biết, hiện tượng cây chết, nguồn nước có 
dấu hiệu ô nhiễm đã xảy ra khoảng một 
năm nay.  Xã Vĩnh Tân đã gửi công văn 
lên cấp trên yêu cầu xem xét. Tỉnh Bình 
Thuận đã cử đoàn công tác đến Vĩnh Tân 
lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân cây 
chết hàng loạt.  

P.V // http://motthegioi.vn.- 2017 
(ngày 6 tháng 3) 

__________________________________ 

NGĂN CHẶN ĐIỂM NÓNG KHAI THÁC CÁT LẬU HÀM LIÊM 

ã Hàm Liêm từng là điểm nóng khai 
thác cát trái phép tồn tại dai dẳng 
trong thời gian dài gây bức xúc dư 

luận ở tỉnh Bình Thuận. 

Sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam phản 
ánh, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận 
Bắc đã cho lập một Tổ kiểm tra - xử lý 
khai thác và vận chuyển khoáng sản tại 
đây.  

Đến nay điểm nóng cát lậu này đã 
hạ nhiệt, nằm trong tầm kiểm soát. Các 
con đường từ trung tâm xã dẫn vào điểm 
khai thác cát lậu tĩnh lặng. Trên đường 
cũng không có dấu xe ben nào đi qua. 
Các nhóm cảnh giới trên các trục đường 
cũng đã giải tán. 

Tại thôn 2, mỏ cát lậu của ông Trần 
Văn Xê, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp 
tỉnh Bình Thuận có tiếng một thời nay 
không bóng người. Xe múc, xe đào, máy 
hút... đã được dời đi nơi khác. Chỉ còn lại 
một đống cát khổng lồ với khối lượng cả 
ngàn khối nằm giữa nắng chói chang. 

 

Bãi cát trái phép của ông Trần Văn Xê vẫn còn 
nằm nguyên tại hiện trường nhiều tháng nay 
do lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ. 

Ông Đặng Ngọc Minh, cán bộ Phòng 
Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm 
Thuận Bắc cho biết: “Cũng tại khu vực 
1.200 héc-ta thuộc thôn 2, xã Hàm Liêm, 
hàng chục mỏ cát lậu khác cũng bị xóa 
sổ, kể cả những mỏ cát một thời được 
xem là bất khả xâm phạm của ông 
Nguyễn Minh Đức, ông Lê Tất Thành và 
ông Ngọc... Tại các bãi tập kết, cát đã 
đông cứng, cây cỏ mọc đầy xung quanh 

X 
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cho thấy số cát này đã được khai thác từ 
lâu, nhưng không có cơ hội chuyển đi tiêu 
thụ”. 

Kể từ tháng 7/2016, khi có quyết 
định thành lập của Ủy ban nhân dân 
huyện Hàm Thuận Bắc, tổ Kiểm tra - xử lý 
khai thác - vận chuyển khoáng sản của xã 
Hàm Liêm hoạt động tích cực. Chốt được 
cắm tại đầu cầu Trắng trên con đường 
độc đạo bắc qua kênh Chính thủy lợi 
Sông Quao, cách điểm nóng khoảng 4 
cây số. Tham gia tổ là 9 thành viên thuộc 
Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, 
Cảnh sát giao thông huyện, lãnh đạo Ủy 
ban nhân dân xã, Địa chính xã, Công an 
và Quân sự xã. 

 

Chốt kiểm tra khoáng sản được lập trên con 
đường độc đạo vào điểm nóng cát lậu thôn 2 
xã Hàm Liêm. 

Ông Nguyễn Thanh Giang, Chỉ huy 
trưởng Ban Quân sự xã Hàm Liêm cho 
biết: “Anh em quân sự và công an, ngoài 
vấn đề tuần tra trên địa bàn phạm vi toàn 
xã, anh em còn tuần tra liên tục trên địa 

bàn thôn 2 về tình hình khai thác khoáng 
sản trái phép. Để thực hiện nhiệm vụ cấp 
trên giao, anh em thường xuyên kiểm tra 
để đảm bảo theo kế hoạch”. 

Thời gian đầu khi mới lập chốt, vì 
mất đi nguồn lợi “bất chính” khá lớn, các 
đối tượng làm cát lậu rất liều lĩnh, tìm mọi 
cách để đối phó, thậm chí hù dọa các cán 
bộ làm nhiệm vụ hoặc cho xe vận chuyển 
cát vào lúc nửa đêm. Với sự quyết tâm 
cao, không quản ngại giờ giấc và hiểm 
nguy, tổ kiểm tra đã bám sát hiện trường, 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
Đến nay, tình hình đã ổn định. Dù vậy, tổ 
kiểm tra vẫn tiếp tục duy trì, túc trực, 
không chủ quan lơ là.  

Ông Lê Thanh Cường, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã Hàm Liêm, Tổ trưởng tổ 
kiểm tra xử lý khai thác khoáng sản cho 
biết: “Công tác trực thường bảo đảm trực 
24/24 giờ. Hiện chúng tôi vẫn tiếp tục tuần 
tra cả ban ngày lẫn ban đêm”. 

Hàm Liêm là nơi có trữ lượng lớn cát 
xây dựng đạt chất lượng cao nằm kề 
thành phố Phan Thiết. Hiện nay, nhu cầu 
cát xây dựng trên địa bàn huyện Hàm 
Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết rất 
lớn. Do đó, dù đã hạ nhiệt nhưng điểm 
nóng này vẫn tiềm ẩn nguy cơ khai thác 
cát lậu tái diễn trong thời gian tới/. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 6 tháng 3) 

__________________________________ 

NHIỀU 'ÔNG LỚN' CÁT XÂY DỰNG BỊ KIỂM TRA 

gày 1-3, ông Nguyễn Ngọc Hai, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, 
đã có văn bản gửi chủ tịch UBND 

huyện Hàm Tân về tăng cường công tác 
kiểm tra, xử lý dứt điểm hoạt động khai 
thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu 
chủ tịch huyện Hàm Tân, trưởng phòng 
TN&MT huyện, chủ tịch UBND thị trấn Tân 
Nghĩa và chủ tịch UBND xã Tân Phúc 

kiểm điểm trách nhiệm vì để hoạt động 
khai thác khoáng sản trái phép diễn ra 
nhiều lần mà không có biện pháp giải 
quyết kịp thời, hiệu quả. 

Sở Công Thương được giao chỉ đạo 
Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối 
hợp với Sở TN&MT, công an tỉnh và 
UBND huyện Hàm Tân khẩn trương tổ 
chức kiểm tra các cơ sở đang tàng trữ cát 
xây dựng có quy mô lớn như cơ sở Ngọc 

N 
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Anh, Thanh Thúy…. Kết quả thực hiện, 
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội 
vụ trước ngày 31-3. 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời yêu 
cầu Sở TN&MT tiếp tục phối hợp với 
Công an tỉnh Bình Thuận và đoàn kiểm tra 
liên ngành tăng cường công tác kiểm tra 
để tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý 
đối với các khu vực khai thác khoáng sản 
trái phép trên địa bàn huyện Hàm Tân. 
Cạnh đó, đề xuất xử lý trách nhiệm của 
chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã nếu 
có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý 
nhà nước về khoáng sản. 

Được biết trước đó, Phòng Cảnh sát 
môi trường Công an tỉnh Bình Thuận và 
Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận bất ngờ kiểm 
tra bãi khai thác cát tại khu vực lòng hồ 
Sông Dinh thuộc thị trấn Tân Nghĩa, 
huyện Hàm Tân, do ông Trần Thanh Hùng 

làm chủ. Tại đây đã phát hiện có gần 
1.000 m3 cát xây dựng đã khai thác chất 
như núi và có nhiều cơ giới đang xúc cát 
lên xe, chuẩn bị rời bãi. Đoàn kiểm tra đã 
lập biên bản tạm giữ các phương tiện khai 
thác, vận chuyển khoáng sản trái phép. 

Theo nguồn tin của chúng tôi thì ông 
Hùng đã lập bãi khai thác tại đây từ nhiều 
năm qua, hoạt động rầm rộ, công khai với 
doanh thu tiền tỉ hằng tháng. Mỗi ngày tại 
bãi cát lậu này, nhiều đoàn xe từ Đồng 
Nai đến lấy cát công khai và cát khai thác 
trái phép từ bãi này được ông Hùng vận 
chuyển về cơ sở kinh doanh vật liệu xây 
dựng Ngọc Anh của gia đình trên QL1 
thuộc thôn 3, xã Tân Phúc, huyện Hàm 
Tân để bán. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 01 tháng 3)

__________________________________ 

BỒI THƯỜNG TÙ OAN HƠN 10 TỈ ĐỒNG:  

CƠ HỘI GIA ĐÌNH HUỲNH VĂN NÉN VƯƠN LÊN TRONG 
CUỘC SỐNG 

gày 8.3, trao đổi với ông Nguyễn 
Thận - người nhiều năm kêu oan 
giúp Huỳnh Văn Nén và cũng là 

người được đại diện cho ông Nén, được 
biết: Số tiền Tòa án tỉnh Bình Thuận bồi 
thường hơn 10 tỉ đồng cho ông Huỳnh 
Văn Nén được thông báo sẽ chuyển sớm 
trong khoảng 10 ngày và chuyển một lần. 
“Đây là “đồng tiền xương máu” và cũng là 
cơ hội để gia đình ông Huỳnh Văn Nén 
vươn lên trong cuộc sống. Việc sử dụng 
số tiền trên như thế nào sẽ do gia đình 
ông Huỳnh Văn Nén, ông Huỳnh Văn 
Truyện (bố đẻ ông Nén) tự sắp xếp cho 
phù hợp” - ông Thận cho biết.  

Ông Nén từng cho biết, sau khi nhận 
được số tiền bồi thường sẽ mua xe ôtô về 
cho các con ông sử dụng làm nghề mưu 
sinh. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông 
Nén hiện nay có biểu hiện ngày càng 
nặng về tâm thần, lần khám bệnh mới đây 
tại một bệnh viện về thần kinh ở TPHCM 
cho thấy, ông Nén đang ở giai đoạn trầm 

cảm nặng với các triệu chứng loạn thần. 
Không chỉ vậy, cả gia đình ông Nén không 
có thu nhập ổn định nên kinh tế rất khó 
khăn. Hiện 3 đứa con của ông Nén đều đi 
làm thuê, làm mướn; còn bà Cẩm - vợ 
ông Nén - những ngày thay đổi thời tiết 
vết thương ở cánh tay lại tái phát, không 
đi bán buôn được khiến thu nhập gia đình 
bấp bênh. 

Trước đó, ngày 7.3, tại trụ sở UBND 
thị trấn Tân Minh, H.Hàm Tân, Bình 
Thuận, với sự có mặt của gia đình ông 
Huỳnh Văn Nén, TAND tỉnh Bình Thuận 
đã trao quyết định giải quyết bồi thường 
cho ông Huỳnh Văn Nén với số tiền hơn 
10 tỉ đồng, bao gồm gần 5,3 tỉ bồi thường 
thiệt hại do tổn thất về tinh thần, 2,3 tỉ thiệt 
hại do tổn hại về sức khỏe, gần 1,2 tỉ bồi 
thường thu nhập thực tế bị mất và 1,2 tỉ 
đồng cho các thiệt hại khác. 

Sỹ Lê // http://laodong.com.vn.- 2017 
(ngày 8 tháng 3)

N 
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BỘ TÀI CHÍNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CHO GIA ĐÌNH 
MẸ VNAH BÌNH THUẬN 

au khi Báo Lao Động điện tử đăng 
tải bài “Con “nợ” thuế, cưỡng chế 
ghế, võng của Mẹ VNAH” (LĐO ra 

ngày 23.3), chiều ngày 24.3 Bộ Tài chính 
đã có CV chỉ đạo yêu cầu bồi thường đầy 
đủ cho gia đình Mẹ VNAH Lê Thị Đê. 

 

Gia cảnh khó khăn của Mẹ VNAH sau khi cơ sở 
kinh doanh của ông Lê Anh Thảo phải đóng 
cửa.  

 Như Báo Lao Động điện tử đã phản 
ánh, năm 2015 cơ sở kinh doanh của ông 
Lê Anh Thảo – con trai liệt sĩ, con trai Mẹ 
VNAH Lê Thị Đê 90 tuổi (trú tại thôn 2, xã 
Phan Lâm, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) 
bị cưỡng chế thuế do cán bộ Chi cục thuế 
huyện Bắc Bình tự ý chuyển đổi ngành 
nghề và sửa mức thuế  của cơ sở. Khi 
cưỡng chế thuế, cán bộ thuế đã thu giá 
võng gỗ và ghế nằm gỗ của Mẹ VNAH Lê 
Thị Đê. 

Việc làm sai trái của cán bộ thuế Chi 
cục thuế huyện Bắc Bình, cuối cùng đã 
được lãnh đạo Cục thuế Bình Thuận thừa 
nhận, tài sản của Mẹ VNAH đã được trả 
lại, QĐ cưỡng chế thi hành QĐ hành 
chính thuế bằng biện pháp kê biên tài sản, 
bán đấu giá tài sản kê biên đối với hộ ông 
Lê Anh Thảo cũng đã được Chi Cục thuế 
huyện Bắc Bình hủy bỏ. Tuy nhiên những 
thiệt hại vật chất, tinh thần của gia đình 
liệt sĩ, Mẹ VNAH do phải đóng cửa cơ sở 

kinh doanh trong hơn 2 năm qua vẫn 
chưa được Cục thuế Bình Thuận xem xét 
bồi thường. 

 

Ghế và võng gỗ của Mẹ VNAH Lê Thị Đê đã 
được Chi Cục thuế huyện Bắc Bình trả lại 
nhưng những thiệt hại về vật chất và tinh thần 
vẫn chưa được bồi thường. 

Tại CV số 3837/BTC-VP ngày 24.3, 
Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng Cục trưởng 
Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh 
Bình Thuận: “Thực hiện bồi thường đầy 
đủ theo quy định của pháp luật đối với cơ 
sở kinh doanh của hộ ông Lê Anh Thảo 
đối với thời gian người nộp thuế bị ngừng 
sản xuất kinh doanh, mức bồi thường căn 
cứ thu nhập sau thuế người nộp thuế kê 
khai trước khi bị Chi cục thuế huyện Bắc 
Bình cưỡng chế". 

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng yêu cầu 
kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân 
có liên quan và thực hiện xử lý nghiêm 
những vi phạm theo đúng quy định. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và 
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận 
được đề nghị khẩn trương chỉ đạo thực 
hiện các yêu cầu trên và có báo cáo Lãnh 
đạo Bộ Tài chính trước ngày 31.3.2017. 

Hoài Nam // 
http://laodong.com.vn.- 2017  

(ngày 25 tháng 3) 
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ÔNG PHAN TUẤN CỰ - PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI TÔM GIỐNG BÌNH THUẬN:  

VIỆT NAM CẦN SẢN XUẤT 100 TỶ CON TÔM THƯƠNG PHẨM 

ể đạt kim ngạch xuất khẩu tôm 10 
tỷ USD/năm, Việt Nam phải sản 
xuất được 2 triệu tấn tôm nguyên 

liệu.  

Để đạt kim ngạch xuất khẩu tôm 10 
tỷ USD/năm, Việt Nam phải sản xuất 
được 2 triệu tấn tôm nguyên liệu. Để có 2 
triệu tấn tôm nguyên liệu, chúng ta phải 
sản xuất 100 tỷ con tôm thương phẩm 
(kích cỡ 50 con/kg). 

Năm 2016, với diện tích nuôi 
649.645ha, sản lượng tôm của Việt Nam 

đạt 657.282 tấn, giá trị xuất khẩu trên 3,13 
tỷ USD. Hiện nay, mức tiêu thụ thủy sản 
toàn cầu là 20kg/người/năm và con số 
này đang tiếp tục tăng. Châu Á chiếm 
89% tổng nguồn cung thủy sản năm 2015 
với sản lượng 4 triệu tấn tôm, trong khi 
châu Mỹ chiếm 11%. Dự báo, thế giới sẽ 
cần 260 triệu tấn thủy sản vào năm 2030. 

K.Bích // 
http://khoahocphattrien.vn.- 2017  

(ngày 27 tháng 3)

__________________________________ 

GIEO SẠ 8KG GIỐNG/1.000M2 

âu nay nông dân Bình Thuận 
gieo sạ lúa dày, với lượng giống 
từ 18 - 25kg/sào, không chỉ tốn 

nhiều lúa giống, phân bón, nước... mà 
còn tốn nhiều công chăm sóc. 

Để giúp nông dân giảm chi phí 
đầu vào, tăng lợi nhuận, vụ ĐX 2016 - 
2017, Trung tâm Khuyến nông - 
Khuyến ngư Bình Thuận triển khai mô 
hình “Thâm canh lúa theo phương 
pháp SRI”, với lượng giống chỉ 
8kg/sào.   

Hiệu quả bất ngờ 

Mô hình dưới sự hỗ trợ của tổ 
chức SNV (Tổ chức Phát triển Hà Lan) 
được triển khai trên cánh đồng Mương 
Chang, thuộc HTXNN Long Hương 
(Tuy Phong) với diện tích diện tích 
40ha, 61 hộ tham gia, sản xuất giống 
lúa ML48. Để giúp nông dân thấy được 
hiệu quả từng mô hình, Trung tâm đã 
thực hiện 4 phương pháp thử nghiệm 
gồm: Gieo với lượng giống 8kg/sào, 10 

g/sào, 12kg/sào và 16kg/sào (đối 
chứng). 

 

Mô hình thâm canh lúa theo SRI   

Mục đích của mô hình nhằm giúp 
nông dân định lượng mật độ gieo sạ 
hợp lý và cách sử dụng nước tiết kiệm 
có hiệu quả trong canh tác lúa, tăng 
năng suất, giảm chi phí sản xuất. Đồng 
thời, làm cơ sở khoa học để tuyên 
truyền, vận động nông dân thay đổi tập 
quán canh tác, góp phần nâng cao thu 
nhập cho người dân và góp phần giảm 

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

Đ 

L 
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thiểu biến đổi khí hậu, cải thiện môi 
trường. 

Dẫn chúng tôi tham quan mô 
hình, theo nông dân do lần đầu tiên 
thực hiện giảm lượng giống gieo sạ 
nên bà con cảm thấy rất lo lắng về tính 
khả thi của mô hình, bởi lẽ xưa nay 
nông dân Bình Thuận đã quen gieo với 
tập quán sạ dày, từ 18 - 25kg 
giống/sào (1 sào Nam Trung bộ 
1.000m2). Còn bây giờ sạ theo khuyến 
cáo của nhà khoa học thì chỉ còn 8kg 
lúa giống/1.000m2, tỷ lệ quá thấp. 

 

+ Theo các nông dân tham gia mô 
hình, ban đầu họ rất lo lắng vì lúa mọc thưa 
ở ruộng mô hình lô gieo sạ 8kg/sào và 
10kg/sào, nhưng sau một tháng chăm sóc, 
mật độ lúa phát triển đều dần, cây lúa càng 
thưa càng đẻ nhánh nhiều; bông lúa dài, 
nhiều hạt chắc; không phát hiện sâu bệnh; 
khi lúa chín gặp mưa, gió vẫn không đổ 
ngã. 

+ Ông Nguyễn Trung Hoàng, GĐ 
HTXNN Long Hương cho biết: Toàn HTX có 
263 xã viên, diện tích lúa hàng năm 330 ha, 
gieo trồng 3 vụ/năm. Với việc thực hiện 
thành công của mô hình “Thâm canh lúa 
theo phương pháp SRI”, HTX mong muốn 
tiếp tục nhận được hỗ trợ của SNV để nhân 
rộng mô hình. 

 

Tuy nhiên sau khi tham gia mô 
hình thấy lúa sinh trưởng và phát triển 
tốt, đặc biệt hơn hết là giảm được chi 
phí đầu vào như phân bón, thuốc 
BVTV, công chăm sóc, còn lợi nhuận 
thì tăng lên, nên đã thật sự chinh phục 
nông dân. 

“Trước đây gia đình tôi gieo cấy 
với mật độ giống 18kg/sào. Với lượng 
giống này sẽ giúp tôi an tâm nếu 
không may nạn ốc bươu vàng, chuột 
cắn phá hư hại thì còn tỉa dặm chỗ dày 
để bù đắp lại nhưng nơi mất mát. Lâu 
ngày đã trở thành thói quen, sạ ít hơn 
là không yên tâm. Tuy nhiên năm nay 
dù rất lo lắng nhưng tôi vẫn mạnh dạn 
thử nghiệm với diện tích 8 sào và 1 

sào chỉ gieo sạ 8kg giống. Không ngờ, 
lúa tốt bời bời, dự kiến năng suất lúa 
đạt khoảng 7,5 tấn/ha, tăng 0,5 tấn/ha 
so với mọi năm nên rất phấn khởi”, 
ông Nguyễn Văn Di ở đội 3, một nông 
dân tham gia mô hình chia sẻ. 

Ông Di cũng khẳng định thực hiện 
canh tác theo SRI ngoài giúp nông dân 
tiết kiệm giống, phân bón, công chăm 
sóc thì còn giảm được 2 lần phun 
thuốc BVTV. 

 

Nông dân tham gia mô hình bất ngờ hiệu 
quả mô hình mang lại   

Còn bà Lương Thị Anh Đào, cán 
bộ phụ trách mô hình, Trung tâm 
Khuyến nông - Khuyến ngư Bình 
Thuận giải thích thêm, SRI là phương 
pháp canh tác lúa sinh thái và hiệu 
quả, tăng năng suất nhưng lại giảm chi 
phí đầu vào như giống, phân bón, 
thuốc trừ sâu và nước tưới. Những 
nguyên tắc/kỹ thuật cơ bản của 
phương pháp này bao gồm: cấy mạ 
non, cấy một dảnh, cấy thưa, quản lý 
nước, làm cỏ sục bùn và bón phân 
hữu cơ. 

“Kết quả cho thấy mật độ gieo sạ 
8kg/sào có số nhánh hữu hiệu và đạt 
năng suất cao nhất. Ngược lại, gieo sạ 
16kg/sào khả năng đẻ nhánh kém”, bà 
Đào cho công bố kết quả.   

Cần nhân rộng 

Sau khi nông dân được “mắt thấy 
tay sờ” ruộng lúa trên đồng, mới đây, 
Trung tâm còn tổ chức buổi hội thảo 
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tổng kết mô hình để giúp nông dân tự 
đánh giá và nhận xét. 

Tại buổi hội thảo, rất nhiều nông 
dân địa phương tham dự đã bày tỏ sự 
vui mừng với kết quả giảm mật độ gieo 
sạ mang lại và họ phấn khích với kỹ 
thuật canh tác mới này. Tuy nhiên, 
theo nông dân cho rằng tỷ lệ gieo 
12kg/sào sẽ phù hợp và yên tâm hơn 
vì bà con chưa quen cách gieo 
8kg/sào. 

Thế nhưng, theo Trung tâm 
Khuyến nông - Khuyến ngư Bình 
Thuận, các điểm triển khai mô hình 
cho thấy việc áp dụng SRI giảm được 
khoảng 40 - 50% lượng giống. Do đó 
nếu nông dân áp dụng SRI trên diện 
rộng với diện tích 110ha toàn cánh 
đồng Mương Chang, sản xuất 3 vụ 
(với lượng giống gieo 12kg/sào), thì 
nông dân ở HTX Long Hương có thể 
tiết kiệm được khoảng 19,8 - 42,9 tấn 
giống mỗi năm, tương đương 217 - 

471 triệu đồng. Không những thế còn 
giảm lượng nước tưới từ 30 - 35% so 
với canh tác truyền thống; đồng thời 
giúp cây lúa sinh trưởng phát triển tốt 
bộ rễ, hạn chế tối đa hiện tượng đổ 
ngã khi gặp điều kiện thời tiết bất lợi. 

Ông Nguyễn Tám, GĐ Trung tâm 
Khuyến nông - Khuyến ngư Bình 
Thuận cho biết: Mô hình triển khai 
nhằm phát động chương trình giảm 
lượng hạt giống gieo sạ theo chủ 
trương của Bộ NN-PTNT. Với kết quả 
mô hình mang lại hiệu quả và thân 
thiện với môi trường, mong rằng các 
cấp, các ngành, địa phương và đoàn 
thể phổ biến để nông dân nắm bắt 
giảm mật độ gieo sộ. Đồng thời đẩy 
mạnh tuyên truyền sâu rộng, thay đổi 
nhận thức cho bà con... 

Kim Sơ - Kiều Hằng / 
Nông nghiệp Việt Nam.- 2017.- Số 55 

(ngày 17 tháng 3).- Tr. 14

__________________________________ 

VẤN VƯƠNG HƯƠNG VỊ BÁNH CĂN PHAN THIẾT 

ang hương vị của đất và biển, 
bánh căn Phan Thiết quyến rũ 
bất kì du khách nào mỗi khi tới 

đây. 

 

Những chiếc bánh căn hấp dẫn du khách 
(Ảnh: Internet) 

Bánh căn chỉ là một món ăn dân 
dã của vùng biển Phan Thiết, Bình 
Thuận, nhưng chắc hẳn bất kì ai từng 
nếm qua sẽ nhớ mãi hương vị đặc 
trưng của loại bánh này. 

Những nguyên liệu chính làm nên 
một chiếc bánh căn đều được lấy từ 
biển khơi bao la. Đó là những con cá, 
con tôm sau những chuyến ra khơi 
cực nhọc, là những giọt nước mắm 
được chưng cất từ bao vất vả của ngư 
dân. Cái vị biển ấy hòa cùng hơi thở 
của vùng đất đầy nắng và gió này 
trong chiếc khuôn làm từ gốm Bàu 
Trúc để cho ra đời những chiếc bánh 
căn thơm ngon, đặc trưng của vùng 
đất Phan Thiết. 

M 

http://www.baogiaothong.vn/nhung-mon-an-noi-tieng-nhat-phan-thiet-d130810.html
http://www.baogiaothong.vn/nhung-mon-an-noi-tieng-nhat-phan-thiet-d130810.html
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Ban đầu, bánh có tên là “bánh 
căng” do khi nướng, lớp vỏ bánh căng 
phồng, giòn đều ở mặt dưới và xốp 
mịn ở mặt trên. Trải qua thời gian, do 
cách phát âm của người dân nơi đây 
mà món bánh được “thay tên” thành 
bánh căn. 

 

Những chiếc bánh căn trở thành đặc sản 
của vùng đất Phan Thiết (Ảnh: Internet) 

Theo những người thợ làm bánh 
lâu năm, để có một chiếc bánh căn 
ngon nhất thì lớp vỏ bánh phải gồm 
10 phần gạo tẻ thêm 1 phần gạo nếp, 
ngâm nước từ 6 – 8 tiếng rồi đem xay 
nhuyễn thành bột loãng. Bí quyết để có 
một chiếc bánh vừa giòn vừa xốp đó là 
thêm một chút cơm nguội vào hỗn hợp 
gạo trước khi đem xay. 

Tùy vào sở thích và khẩu vị của 
mỗi người mà bạn có thể lựa chọn 
nhân bánh khác nhau như: trứng, thịt 
lợn, hải sản … Sau đó những chiếc 
bánh sẽ được nướng trên khuôn đất. 
Để đổ bánh căn, người ta dùng một lò 
đất nung tròn to. Bên trên là khuôn 
bánh được khoét lỗ tròn đều, trên đó 
đặt 8 – 16 chén đất (dùng làm khuôn 
đổ bột) tùy vào độ lớn của lò. Phần 
thân và khuôn được ngăn cách bằng 
những mẩu gạch nhỏ để thông gió. 
Sau khi than đã hừng, đợi lò thật nóng 
mới cho khuôn lên lò. 

Chờ khuôn thật nóng thì đổ bột 
vào, đóng nắp khuôn lại. Khi mặt trên 
của bánh căn xốp, viền bánh co lại, 
tróc ra, người ta dùng chiếc cạy bằng 

kim loại để đưa bánh ra khỏi khuôn, 
“quăng” vào thau hành thái nhuyễn, rồi 
úp lại thành cặp, cho ra đĩa. 

 

Những chiếc bánh căn được nướng trên 
khuôn đất nung (Ảnh: Internet) 

Một tô bánh căn ngon phụ thuộc 
nhiều vào nước chấm. Nước chấm 
bánh căn rất đa dạng cho từng khẩu vị 
mỗi người. Bạn có thể chọn một chén 
nước mắm pha hương vị đậm đà, hay 
một chén mắm nêm mang hương vị 
đặc trưng của miền Trung hoặc một 
chén nước cá kho nục đậm đà béo 
ngậy. 

Không phải ngẫu nhiên mà bánh 
căn trở thành một món đặc sản của 
Phan Thiết. Để một chiếc bánh căn 
thêm tròn vị, bạn còn có thể chọn 
những món ăn kèm nho nhỏ như xíu 
mại, xá xíu, trứng luộc, cá kho, bóng bì 
giòn … cùng với vị chua của xoài, của 
khế làm điểm nhấn. 

Hương thơm những cặp bánh 
nóng giòn được tạo ra từ những chiếc 
khuôn bằng đất nung cùng với trứng 
cút, viên xíu mại, cá kho, da heo chần 
sừn sựt, ít tóp mỡ giòn giòn và nước 
mắm giã, hòa quyện, tan nhẹ trên đầu 
lưỡi thành hương vị quyến rũ vị giác. 

Thanh Thảo // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2017 

(ngày 19 tháng 3)
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KHÁCH QUỐC TẾ TĂNG GẦN 20% 

hông tin từ Cục Thống kê Bình 
Thuận, trong tháng 2.2017, tổng số 
lượt khách đến nghỉ dưỡng, du lịch 

tại Bình Thuận ước đạt 400.000 lượt 
khách, trong đó khách quốc tế là 52.200 
lượt. Luỹ kế 2 tháng đầu năm đạt gần 
818.000 lượt (tăng 8,5% so với cùng kỳ 
năm trước), khách quốc tế đạt 106.400 
lượt (tăng 18,8%); doanh thu du lịch 2 
tháng ước đạt 1.886 tỉ đồng (tăng 15,1% 
so với cùng kỳ).  

Có được thành tích đó, ngành du lịch 
Bình Thuận đã tổ chức nhiều hoạt động 
văn hoá, thể thao phong phú, đa dạng thu 
hút đông đảo du khách, nhất là khách 
quốc tế đến tham quan và vui chơi. Bên 
cạnh đó , chất lượng sản phẩm du lịch, 
dịch vụ luôn đảm bảo đáp ứng mọi nhu 
cầu của du khách cũng một nét hấp dẫn 
tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.  

Nguyên Vũ / Văn hóa.- 2017.- Số 2909 
(ngày 3 tháng 3).- Tr. 6 

__________________________________ 

HOA GẠO KHOE SẮC ĐỎ RỰC NÚI RỪNG TÀ NĂNG 

ưởng chừng cung Trekking đẹp 
nhất Việt Nam Tà Năng - Phan 
Dũng chỉ toàn đồi núi nhấp nhô, 

những cánh rừng thưa bạt ngàn, con suối, 
thác nước chảy,...thế những những ngày 
tháng 3, nơi đây được khoắc lên một tấm 
áo mới "đỏ thắm" của sắc hoa gạo bung 
nở, tô điểm cho không gian núi rừng cao 
nguyên thêm sinh tươi, thơ mộng. 

 

Tà Năng - Phan Dũng được mệnh 
danh là cung trekking đẹp nhất Việt Nam. 
Nằm trải dài trên 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh 
Thuận và Bình Thuận. Những người có 
sức khỏe tốt có thể chinh phục cung dài 
55km qua thác Yaly, ngoài ra cung 30km 
bỏ qua thác nước được đông đảo dân du 
lịch lựa chọn, vì dễ 

 

Nếu như Tà Năng - Phan Dũng cuốn 
hút ai đó bằng những quả đồi xanh mướt, 
những đồng cỏ xanh phơi phới trong gió, 
những cánh rừng xanh bạt ngàn vào mùa 
mưa, thì mùa khô xứ cao nguyên lộng gió 
này cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong 
lòng phượt thủ. 

Mùa khô ở đây, bạn sẽ được chiêm 
ngưỡng một màu áo mới của rừng Tà 
Năng - Phan Dũng, đó là màu vàng sẫm, 
màu nâu của cánh đồng cỏ cháy khô, của 
những quả đồi trọc trơ đất xen lẫn trong 
đó màu đen xám xịt vì những cánh rừng 
đang bị cháy. 

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 

T 

T 
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Thế nhưng không vì thế mà nơi đây 
không còn hấp dẫn, tháng 3 xứ Tà Năng 
lại biết chiều lòng người, làm ngẩn ngơ 
bước chân người lữ hành khi được thiên 
nhiên thiết đãi những cảnh sắc tươi thắm, 
đọc rực của loài hoa gạo. 

 

Bạn sẽ bắt gặp hoa gạo nở nhiều ở 
khu vực dưới chân núi, thấp thoáng ở 
thung lũng. Đặc biệt đoạn qua khu vực 
ngã 3 Núi Lỡ nở nhiều nhất. Các khu vực 
khác, lát đát trên đường đi chỉ vài bụi cây 
nhỏ. 

 

Hoa gạo ở Tà Năng - Phan Dũng nở 
hoa đỏ đậm hơn, thân cây nhỏ nhắn hơn 
loài hoa gạo thường thấy ở miền quê Bắc 
Bộ. 

 

Hoa gạo nơi đây còn lưu giữ mãi nét 
đẹp hoang sơ, mảnh mai và tinh khôi của 
núi rừng. Chúng mọc dưới thung lũng, khó 
có ai lặn lồi xuống tận nơi mà ngắm, thậm 
chí chạm vào cũng rất khó. 

 

Những hình ảnh hoa gạo chúng tôi 
ghi nhận được trong những ngày tháng 3 
xứ cao nguyên mưa rơi ẩm ướt này được 
chụp bằng ống kính tele mới có thể thấy 
được vẻ đẹp trong trẻo của nó. 

 

Được tận mắt chứng kiến và thưởng 
lãm nét đẹp của loài hoa đẹp giữa núi 
rừng hùng vĩ thế này, sẽ khiến cho 
chuyến hành trình chinh phục cung đường 
thêm thoải mái, hào hứng. 
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Hoa gạo nở đỏ rực trên các nhánh 
cây, thân thì trắng ngần trơ trọi chẳng có 
lá. 

 

Hoa gạo là loài hoa cánh đơn, có 5 
cánh lớn, dày, màu đỏ tươi rực sỡ. 

 

Người xưa coi hoa gạo như một 
phần của đời sống nông thôn, báo hiệu 
thời điểm để tiến hành một số hoạt động 
nhà nông. Loài hoa cũng được dùng để 
dự báo thời tiết theo kinh nghiệm dân gian 
khi tiết trời chuẩn bị sang hè.  

Văn Hào // http://laodong.com.vn.- 2017 
(ngày 28 tháng 3) 

__________________________________ 

LAGI: “CÔ THÔN NỮ VỪA THỨC GIẤC” 

hoảng chục năm về trước, La Gi 
còn là cái tên lạ với nhiều người khi 
nghĩ tới một điểm du lịch biển. 

Nhưng nhờ cảnh quan thiên nhiên hoang 
sơ, quyến rũ, La Gi giờ đây đã thành chốn 
lý tưởng cho những ai muốn tìm về êm ả, 
bình yên của biển xanh, cát trắng.  

Sức quyến rũ khó chối từ 

Không phải ngẫu nhiên mà thị xã La 
Gi (tỉnh Bình Thuận) được nhiều du khách 
ở khu vực phía nam yêu thích. Nằm cách 
Tp Hồ Chí Minh chỉ 175km, Phan Thiết 
67km và Vũng Tàu 100km, lại có hệ thống 
giao thông nối liền các tỉnh trong khu vực, 
La Gi hút khách một phần nhờ việc di 
chuyển thuận tiện. 

Khí hậu quanh năm ôn hòa, ít chịu 
tác động của bão lụt nên La Gi được coi 
như điểm du lịch biển thích hợp cho 4 
mùa, đặc biệt là “mùa tránh rét” của người 
dân miền Bắc. 

Thị xã La Gi được đánh giá là có 
nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển 
kinh tế biển cũng như phát triển du lịch. 
Đó là nhờ việc sở hữu đường bờ biển dài 
28km cùng những đồi cát mịn, rừng 
dương xanh rì điểm tô thêm vẻ thơ mộng, 
trữ tình cho thiên nhiên nơi đây.  

Vì mới được đưa vào khai thác du 
lịch nên những bãi tắm ở La Gi còn 
nguyên chất hoang sơ, thích hợp cho 
những ai đang muốn rũ bỏ “bụi trần”. 

K 

http://gcontent.net/
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Được nhiều người ví như “cô thôn 
nữ vừa thức giấc”, La Gi không quá ồn ào 
nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ nhờ vẻ 
yên bình, chân phương, dung dị dễ khiến 
lòng người đắm say. 

 

Chạy xe trên đường bao biển mới 
mở, cua tay lái theo những đường cong 
uốn lượn, bạn có thể tưởng tượng ra 
chiếc eo mềm mại, yêu kiều của cô thiếu 
nữ “La Gi” với mái tóc buông dài, xoăn 
nhẹ là sóng nước.  

Đây cũng là cung đường đẹp nhất 
để tới La Gi, bởi du khách có thể vừa 
ngắm biển, vừa ngắm đồi cát xen lẫn giữa 
những gộp đá, rừng dương, ruộng rẫy. 
Cảnh tượng vừa hoang sơ vừa kỳ vĩ chắc 
chắn sẽ khiến “máu phiêu lưu”, khám phá 
lan truyền hừng hực trong huyết quản của 
bạn. 

Trải nghiệm dễ khiến người ta “say” 
nhất là tận hưởng từng cơn gió mát rượi 
mang hương vị nồng nồng của biển mơn 
man trên da thịt trong một ngày hè oi ả 
như thổi bay những mệt nhọc thường nhật 
của phố thị phồn hoa. 

Bạn có thể dạo bộ trên bãi cát mịn, 
ngắm bình minh lên qua đám sương chưa 
kịp tan trên mặt biển. Và khi chiều đến là 
ngâm mình thư giãn trong làn nước biển 
xanh biếc, sau đó là thưởng thức món 
mực trứng tươi hấp gừng, cá đục vàng 
nướng có thịt thơm và ngọt trứ danh của 
vùng biển La Gi. 

Những sắc màu cổ tích 

Những thắng cảnh nổi bật ở La Gi có 
thể kể đến như Ngảnh Tam Tân - một bãi 
biển êm sóng, hoang sơ và nắng ấm 
quanh năm. Biển Ngảnh Tam Tân rộng, 
được đồi dương chạy bao bọc xung 

quanh đền gần 2km như cánh tay ôm lấy 
viên ngọc xanh lấp lánh, thơ mộng. 

 

Sức quyến rũ của miền biển xanh nhanh chóng 
biến La Gi thành "thiên đường" du lịch biển. 
Ảnh: Zing 

Tại Ngảnh Tam Tân nổi lên một cụm 
đá kỳ lạ thường gọi là Mỏm Đá Chim, 
giống như nét chấm phá độc đáo trên nền 
cát trắng mịn màng, đồi dương xanh rì và 
mặt biển xanh thăm thẳm. Ngảnh Tam 
Tân lại gắn liền với di tích Văn hóa lịch sử 
cấp quốc gia – dinh Thầy Thím nên lại 
càng nhộn nhịp, sôi động mỗi khi đến dịp 
lễ hội. 

Một bãi biển khác du khách không 
nên bỏ lỡ trong những chuyến du lịch nghỉ 
dưỡng, thư giãn tại La Gi là Cam Bình. 
Cam Bình vẫn còn khá hoang sơ, nên mọi 
thứ ở đây đều chan hòa và gần gũi với 
thiên nhiên trong lành. 

 

Khí hậu La Gi quanh năm ôn hòa, rất thích hợp 
để nghỉ dưỡng. Ảnh: Zing 

Tuy chưa có các dịch vụ cao cấp để 
đáp ứng nhu cầu của du khách nhưng 
chính sự giản đơn của nơi đây lại là “liều 
thuốc” tốt nhất mà thiên nhiên dành tặng 
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cho những tâm hồn còn gánh nặng bụi 
trần.  

Đó là một rừng dương trải dài mang 
đến không gianh xanh, mát mẻ, thư thái 
cho du khách. Là hương vị của biển 
khơi hiện diện trong làn gió thoảng, trong 
những món hải sản ngon lành, hấp dẫn do 
người dân địa phương chế biến. 

Bên cạnh đó, nếu được nghe những 
truyền thuyết gắn liền với các địa danh 
Hòn Bà, đập đá Dựng, dốc Ông Bằng, 

dinh Thầy Thím, dinh Vạn Phước Lộc, Mũi 
Đá, rặng dương Maly, suối Tiên, hồ Núi 
Đất… trong một đêm trại bên bờ biển, 
cùng tiếng gió vun vút kéo những con 
sóng ầm ào vỗ vào gộp đá, du khách sẽ 
càng cảm nhận rõ hơn sự hoang dại, 
nguyên sơ mang một chút sắc màu huyền 
thoại của “thiên đường biển” La Gi. 

Phương Nga // 
http://tinnhanhchungkhoan.vn.- 2017 

(ngày 12 tháng 3) 

__________________________________ 

TỚI CỔ THẠCH, ĐẮM CHÌM TRONG MÙA RÊU XANH 
VÀ BÃI ĐÁ KỲ ẢO 

ằm cách trung tâm TP Hồ Chí Minh 
300 km, đối với nhiều người dân 
miền Bắc, biển Cổ Thạch là một 

địa danh nghe khá lạ tai. Tuy nhiên, Cổ 
Thạch lại là niềm tự hào của người dân 
đang sinh sống tại xã Bình Thạnh, huyện 
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Biển Cổ Thạch có những lúc khá 
đông, nhưng phần lớn thời gian lại khá 
vắng vẻ, im ắng. Nơi đây chỉ trở nên sôi 
động vào thời gian diễn ra lễ hội Nghinh 
Ông hoặc vào mùa rêu. Nếu không tìm 
hiểu rõ về bãi biển Cổ Thạch trước khi 
đến, du khách sẽ phải tiếc nuối khi bỏ lỡ 
một trong những cảnh đẹp thiên thiên vô 
cùng ngoạn mục, đó là khung cảnh tất cả 
bãi đá được phủ lớp rêu xanh mướt. 

 

Biển Cổ Thạch vào mùa rêu đẹp như thiên 
đường. Nơi đây, dù đã đưa vào khai thác từ lâu 
nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có. 

Những bãi rêu biển đẹp luôn thường 
là nơi có nhiều ghềnh đá, nước trong veo. 
Khi nắng lên giữa trưa, rêu sẽ ngả hẳn 
sang màu vàng rất đẹp, khiến cho những 
ai may mắn được chứng kiến sẽ ngỡ 
mình đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. 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. 

 

Tháng 3 là thời điểm thích hợp nhất để đi "săn 
rêu". 

Mùa đi săn ảnh rêu của các phượt 
thủ thường vào khoảng tháng 2, tháng 3. 
Tùy vào thời tiết mà mùa rêu có thể đếm 
sớm hoặc muộn hơn một chút. Những lớp 
rêu phủ lên những bãi đá thông thường có 
thể tồn tại được tầm một tháng và tối đa là 
hai tháng. 

Để săn được những bức ảnh đẹp về 
mùa rêu Cổ Thạch cũng khá công phu bởi 

N 
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việc này liên quan đến mực nước biển. 
Nếu nước biển lên quá cao sẽ che mất bãi 
đá phủ rêu. Nhưng nếu mực nước xuống 
thấp quá cũng khiến rêu nhìn trông khô, 
mất đi vẻ đẹp mượt mà. Rêu sẽ chuẩn 
màu nhất khi biển yên vào lúc sáng sớm 
hay khi hoàng hôn. 

Cùng với bộ áo rêu xanh sẫm khoác 
lên mình các tảng đá, bãi đá bảy màu- 
món quà quý giá thiên nhiên ban tặng cho 
vùng biển Cổ Thạch cũng là một trong 
những yếu tố thu hút du khách đến với bãi 
biển hoang sơ này. 

 

Màu sắc Cổ Thạch hài hòa giữa màu rêu và 
màu của bãi đá 

Bãi biển ở Cổ Thạch là một quần thể 
đá và cát, có những bãi đá gồm nhiều loại 
đá nhỏ, tròn, dẹp, nhiều sắc màu, được 
người dân địa phương gọi là đá bảy màu. 
Bãi đá này hình thành từ tự nhiên do tác 
động của thủy triều, hải lưu và nước biển. 

Từ những khối đá to chìm sâu trong 
lòng biển, cát, đá, nước cùng nhau bào 
mòn và đẩy những đá vụn lên bờ. Qua 
thời gian hàng trăm năm đã hình thành ra 
những bãi đá đầy sắc màu như hiện nay. 
Đá ở bãi đá bảy màu thường có nhiều 
hình dáng to nhỏ khác nhau, và mỗi ngày 
lại tiếp tục được bào mòn để lấp lánh 
muôn màu muôn sắc. 

Nhìn từ trên cao, bãi đá giống như 
một bức tranh thiên nhiên độc đáo với 
muôn ngàn viên sỏi đủ màu sắc, hình thù 
kỳ thú. Có viên vuông và sắc cạnh như 
bao diêm, có viên hình tam giác, lục giác, 
đa giác, hình thoi… có những đường vân 
rất đẹp, với nhiều màu sắc: nâu, vàng, 
tím, lục, lam, xám, trắng. 

 

Bãi đá bảy màu dài gần 1km, rộng 
khoảng 300m, có trữ lượng 244 ngàn tấn. 
Mỗi viên đá đều nhẵn bóng và có những 
đường vân rất đẹp. 

Dưới ánh nắng mặt trời, thêm vào đó 
là tấm màng nước do sóng bao phủ, bãi 
đá càng thêm lung linh, óng ánh. Nhìn từ 
xa, chúng giống như những viên ngọc 
thuần khiết nhất. Còn từ trên cao trông 
xuống, bãi đá lúc giống bức tranh thiên 
nhiên độc đáo, nổi bật với sự kết hợp hài 
hòa của nhiều gam màu và khối hình kỳ 
thú, khi lại như tấm khảm khổng lồ lấp 
lánh sinh động. 

Cổ Thạch có nhiều bãi biển đẹp như 
bãi biển chính nằm gần chùa Cổ Thạch và 
bãi Tiên nhưng du khách thường thích 
ghé bãi đá bảy màu để tắm biển vì biển 
nơi đây sạch hơn, dạo biển ngắm đá và 
chụp ảnh cũng thú vị hơn. 

 

Dưới ánh mặt trời và bọt sóng, cả một bờ biển 
như một tấm khảm khổng lồ lấp lánh sinh 
động. 

Sóng biển, gió trời, những viên đá và 
khung cảnh còn hoang sơ của Cổ Thạch 
là một trong nhiều lý do biến nơi đây trở 
thành điểm dừng chân hấp dẫn cho 
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những ai yêu thích và muốn tận hưởng 
thiên nhiên thanh bình, tĩnh tại. 

Nếu nghỉ đêm tại Cổ Thạch, bạn có 
thể đặt hàng món nướng hải sản mực một 
nắng, sò, cá Bình Thuận với giá cả phải 
chăng. Còn muốn ăn hải sản ngon, rẻ, 

bạn nên chịu khó đi xa, ghé các nhà hàng 
ở khu vực Đồi Dương, cách Cổ Thạch 
khoảng 4 km. 

Hoàng Ngọc // 
http://dantri.com.vn.- 2017  

(ngày 10 tháng 3) 

__________________________________ 

SỨC QUYẾN RŨ KỲ LẠ CỦA MŨI KÊ GÀ 

ũi Kê Gà là một trong những điểm 
đến kỳ thú với dân du lịch. Kỳ thú 
từ tên gọi, những địa danh tới các 

trải nghiệm độc đáo tại bãi biển có mũi đất 
nhô ra giống hình đầu gà độc đáo này. 

Thiên nhiên hoang sơ, bình dị 

Mũi Kê Gà (xã Tân Thành, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) không 
sầm uất và nhộn nhịp như bãi biển Phan 
Thiết dù nằm cách đó khoảng hơn 20km 
về hướng Nam. Nhờ thế mà sức quyến rũ 
của Kê Gà đến từ vẻ yên bình, tĩnh lặng 
và có phần hoang sơ, bình dị. 

 

Mũi Kê Gà là điểm đến hấp dẫn lạ kỳ. Ảnh: NK 
Duy 

Thực chất, Mũi Kê Gà là một hòn 
đảo nhỏ (tục gọi là Hòn Bà), nằm cách đất 
liền khoảng 500m. Thủy triều lên đã biến 
nơi đây thành một hòn đảo biệt lập, vây 
quanh 4 bề là biển xanh. Và Mũi Kê Gà 
chỉ như một phần của đất liền khi thủy 
triều rút, để lộ ra một dải cát nối 2 
phần với nhau. 

Du khách có thể cảm nhận vẻ bao la, 
hùng vĩ của thiên nhiên ngay từ quãng 
đường đến với Mũi Kê Gà. Cảnh vật lướt 
trước mắt bạn sẽ không ngừng biến đổi: 

từ rừng cây um tùm chuyển thành những 
bụi thanh long sum suê, xanh mướt, thẳng 
hàng thẳng lối bên sườn đồi đến dãy núi 
phủ đầy cát trắng. 

 

 

Ảnh: NK Duy 

Càng gần đến biển, du khách sẽ 
cảm nhận rõ ràng từng cơn gió trong lành 
và hương vị mằn mặn từ biển cả. Biển sẽ 
chào đón du khách với bầu không gian 
rộng mở, thoáng đãng cùng những sắc 
xanh tươi mát, trẻ trung và dịu dàng. 

Đó là màu xanh của hàng phi lao, 
thùy dương và dứa dại, màu xanh của 
biển cả hòa với màu xanh của 
mây trời. Điểm xuyết trong những sắc 
xanh còn có các áng mây trắng lãng đãng 

M 
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trôi, bờ cát trắng mịn và bãi đá hoa cương 
lấp lánh sắc màu. 

 

Cảnh hoàng hôn đầy mê hoặc của Mũi Kê Gà. 
Ảnh: NK Duy 

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

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

 

Khung cảnh hoang sơ của biển trời Mũi Kê Gà. 
Ảnh: NK Duy 

Tên gọi “Kê Gà” cũng ra đời khi ai đó 
liên tưởng mũi đất nhô ra biển này với 
hình đầu gà. Từ đó, người ta quen gọi mũi 
đất với cái tên: Mũi Kê Gà. 

Được xem là hòn đảo có cảnh quan 
đẹp nhất vùng biển Phan Thiết, Mũi Kê 
Gà trở thành “điểm đến không thể bỏ lỡ” 
của nhiều du khách. 

 

Những bãi đá nhấp nhô phơi mình trong nắng 
biển quyến rũ, rạng ngời. Ảnh: NK Duy 

Có ngọn hải đăng sừng sững, cao 
vút vươn mình trên nền trời xanh thẳm 
và sở hữu những phiến đá đa hình đa 
dạng, Kê Gà là hòn đảo nhỏ còn hoang 
sơ, bình dị nhưng chứa đựng nhiều điều 
kỳ thú chờ du khách tới trải nghiệm, khám 
phá. 

Ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam 
Á 

Điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Mũi 
Kê Gà là ngọn hải đăng Kê Gà, cũng là 
nơi ngắm cảnh biển đẹp nhất vì có điểm 
nhìn ở nơi cao nhất và bao quát nhất. 

Ngọn hải đăng này do người Pháp 
xây dựng nhằm giúp tàu thuyền qua đây 
xác định được vị trí, tọa độ và điều hướng 
dễ dàng. Mọi vật liệu xây dựng hải đăng 
đều do người Pháp vận chuyển từ Pháp 
sang. 

 

Hải Đăng Kê Gà là ngọn hải đăng cao nhất và 
lâu đời nhất Việt Nam. Ảnh: NK Duy 
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Theo sử sách ghi lại, mũi Kê Gà là vị 
trí cực kỳ hiểm yếu của vùng biển từ Phan 
Rang tới Vũng Tàu. Từ các thế kỷ trước, 
có nhiều tàu buôn khi qua đây đã bị đắm 
do không xác định được phương hướng. 

 

Do đó, trong 2 năm (1897 – 1899), 
người Pháp đã nghiên cứu và cho xây 
dựng ngọn hải đăng Kê Gà để đáp ứng 
nhu cầu vận tải của quân đội Pháp cũng 
như tàu buôn của nước ngoài. 

Đến năm 1900, hải đăng Kê Gà 
được đưa vào sử dụng, trên ngọn tháp 
đặt bóng đèn lớn 2.000W với bán kính 
quét sáng 22 hải lý (tương đương 40km). 

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

Chỉ tính riêng phần tháp đèn xây 
bằng đá đã cao tới 35m, chiều 
cao từ ngọn đèn đến mặt biển là 65m. 
Bên trong ngọn hải đăng là 183 bậc thang 
xoáy trôn ốc bằng thép cùng hàng trăm 
bậc tam cấp dẫn đến đỉnh. 

Dù hiện tại, ngọn hải đăng Kê Gà 
không còn hoạt động vì sự phát triển của 
các thiết bị chỉ dẫn trên biển khác nhưng 
“con mắt biển này” vẫn là điểm du lịch, 
tham quan thu hút du khách.  

Không chỉ là nơi ngắm cảnh lý 
tưởng, ngọn hải đăng còn là “tài liệu sống” 
về một công trình kiến trúc độc đáo đã tồn 
tại được gần 120 năm giữa khung cảnh 
thơ mộng, hữu tình nơi biển trời. 

Phương Nga // 
http://tinnhanhchungkhoan.vn.- 2017 

(ngày 12 tháng 3)

__________________________________ 

MỘT BÌNH THUẬN RẤT “MỘC” CHO NHỮNG CHUYẾN ĐI 

ình Thuận luôn thu hút du khách 
bằng vẻ đẹp tự nhiên của mình với 
những bãi biển hoang sơ, những 

đồi cát vàng rực rỡ, hay những bãi đá đầy 
màu sắc. 

 

Dải cát vàng bao quanh bờ biển ở Bình Thuận 

Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực 
Nam Trung Bộ với cảnh quan hùng vĩ, 

những bờ biển dài bên hàng dừa xanh  
mát rượi cùng những đồi cát lớn. Nếu bạn 
đã chán những khu du lịch thông thường, 
đông đúc và nhân tạo thì đây sẽ là một 
trải nghiệm mới rất đáng để thử! 

Mũi Né 

Cách trung tâm thành phố Phan 
Thiết 22km về hướng Đông Bắc, bất kì ai 
khi đi du lịch ở Bình Thuận không thể 
không ghé qua Mũi Né, khu du lịch nổi 
tiếng nằm trong danh sách các khu du lịch 
Quốc gia ở Việt Nam 

Biển và cát, đó là những gì mà thiên 
nhiên đã ưu ái ban tặng cho vùng đất này. 
Nằm trong vùng nhiệt đới, ít chịu ảnh 
hưởng của gió mùa Đông Bắc, khí hậu 
nóng và khô, có thể nói Mũi Né hấp dẫn 
du khách bất kể thời gian nào trong năm. 

B 

http://www.baogiaothong.vn/khach-du-lich-toi-binh-thuan-tang-tro-lai-d185907.html
http://www.baogiaothong.vn/soc-canh-be-gai-3-tuoi-phong-o-to-dia-hinh-o-mui-ne-d170585.html
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Biển Mũi Né thơ mộng là điểm đến của rất 
nhiều du khách (Ảnh: Interrnet) 

Bên cạnh tắm biển, nghỉ dưỡng tại 
các resort, du khách đến đây có thể tham 
gia các trò chơi giải trí như lướt ván diều, 
dù lượn, chèo thuyền kayak sẽ với cảm 
giác mới lạ hấp dẫn. 

Điểm đặc sắc nhất ở đây chính là đồi 
cát bay Mũi Né. Kéo dài hàng cây số, sau 
mỗi đợt gió, hay sau mỗi đêm, cát ở đây 
lại thay đổi hình dạng. Chính vì vậy mà nó 
còn có tên là đồi cát bay. Đến đây bạn có 
thể thỏa sức nô đùa trên những đồi cát 
vàng óng trải dài bất tận, hay thả mình tản 
bộ trên đồi cát để cảm nhận từng làn gió 
biển thổi vào. 

 

Những vân cát thay đổi theo từng cơn gió 
(Ảnh: Zing) 

Bãi Rạng 

Nằm cách thành phố Phan Thiết 
khoảng 15 km về phía Bắc, bãi Rạng 
được coi là bãi tắm đẹp nhất của Phan 
Thiết với những rặng dừa xanh mát kéo 
dài uốn lượn ôm lấy bờ biển. Nơi đây còn 
hấp dẫn với những khối đá tổ ong lộ thiên 

sừng sững như một bức tranh thiên nhiên 
hoang sơ, tuyệt đẹp. 

Mùa hè, nước biển trong xanh đến 
lạ, có thể nhìn thấy những hòn lá ẩn hiện 
như những viên ngọc lấp lánh dưới làn 
nước. Buổi sáng, du khách có thể đứng 
trên bờ biển, phóng tầm mắt ra ngoài đại 
dương mênh mông ngắm nhìn những con 
tàu đang tấp nập trở về sau một đêm 
đánh cá trên biển. 

 

Buổi sáng trong veo ở một làng chài ven bãi 
Rạng (Ảnh: Internet) 

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

Gành Son 

 

Sắc màu hài hòa ở gành Son (Ảnh: Mapio.net) 

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

Vào buổi sáng sớm hay chiều về, 
biển êm và tĩnh lặng. Trái ngược với đó là 
cuộc sống tấp nhập nhộn nhịp của người 
dân chài. Du khách có thể đi dạo dọc bờ 
biển lắng nghe tiếng vỗ rì rào của mẹ biển 
hòa với những âm thanh sống động của 
cuộc sống nơi đây, cuộc sống giản dị mà 
vui tươi, đầy màu sắc. 

Bàu Trắng 

Thuộc địa phận thôn Hồng Lâm, xã 
Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, cách thành 
phố Phan Thiết khoảng 65km về hướng 
Đông Bắc, Bàu Trắng có một lịch sử rất 
lâu đời. Xưa kia nơi đây là một hồ lớn, 
sau này người dân đắp đập cát chạy vắt 
ngang hồ để đi qua. 

Trong tiếng địa phương Bàu có 
nghĩa là “hồ”. Bàu Trắng gồm có 2 bàu là 
bàu Ông và Bàu Bà. Bàu Bà diện tích 70 
ha, nơi rộng nhất là 500m, độ sâu trung 
bình là 5m, nơi sâu nhất là 19m vào mùa 
mưa. 

 

"Hoang mạc Sahara" của Việt Nam tại Bàu 
Trắng (Ảnh: ditichlichsuvanhoa.com) 

Du khách không khỏi ngạc nhiên và 
thích thú sau khi trèo lên những triền cát 
cao cao lại bắt gặp một biển hồ lấp lánh, 
lung linh dưới ánh mặt trời rực rỡ. 

Nếu bạn đến đây vào mùa sen nở, 
bạn sẽ ngỡ ngàng trước cảnh đẹp nơi 
đây. Cả mặt hồ được bao phủ bởi hoa 
sen, những bông hoa đồng lấp ló, ẩn hiện 
giữa những phiến lá xanh giữa làn nước 
long lanh phản chiếu ánh mặt trời. Cả biển 
hồ được bao quanh bởi cát vàng mênh 
mông, tạo nên một khung cảnh hết sức thi 
vị, nao lòng. 

 

Hoa sen nở rộ trên biển hồ ở Bàu Trắng (Ảnh: 
ditichlichsuvanhoa.com) 

Tháp Poshanu 

Là một di tích kiến trúc Chăm duy 
nhất còn lại ở vùng đất Phan Thiết, cách 
thành phố Phan Thiết khoảng 6km, tháp 
Poshanu nằm trong di tích Lầu Ông 
Hoàng ngày xưa. Cụm thác do người 
Chăm xây dựng cuối thế kỉ VIII, thờ thần 
Shiva - vị thần được người Chăm tôn 
sùng. 

Quần thể tháp Poshanư gồm 3 ngọn 
tháp: Tháp chính cao 15 mét, hơi chếch 
về phía Nam, hai tháp phụ hơi chếch về 
phía Bắc phía Đông cạnh tháp chính. 
Tháp thờ thần Shiva biểu hiện bằng bệ 
thờ Linga - Yoni bằng đá hiện còn lưu giữ 
tại tháp chính. 

Nếu du khách tới đây vào khoảng 
tháng 7 hàng năm, còn có cơ hội tham dự 
lễ hội Katê truyền thống của đồng bào dân 
tốc Chăm nơi đây với rất nhiều hoạt động 
đặc sắc, thú vị. 

Thanh Thảo // // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2017 

(ngày 5 tháng 3) 
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