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KỶ NIỆM NGÀY SINH BÁC HỒ 19/5:  

TRƯỜNG DỤC THANH NHỚ BÁC  

rường Dục Thanh được xây dựng 
năm 1907 trong khu đất của anh em 
cụ Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn 

Quý Anh, con của nhà thơ, nhà văn yêu 
nước Nguyễn Thông (1827 - 1884). 

 

Các đoàn viên thanh niên tham quan Trường 
Dục Thanh (Phan Thiết). Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN   

Trường Dục Thanh, thành phố Phan 
Thiết (tỉnh Bình Thuận) – nơi cách đây 
107 năm thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã 
dừng chân dạy học trước khi vượt đại 
dương đi tìm đường cứu nước hiện không 
chỉ lưu giữ những hiện vật quý của Bác 
trong thời gian ở đây mà còn là nơi sinh 
hoạt chính trị, giáo dục lòng yêu nước cho 
thế hệ trẻ Bình Thuận nói riêng và cả 
nước nói chung. 

Trường Dục Thanh được xây dựng 
năm 1907 trong khu đất của anh em cụ 
Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn Quý Anh, 
con của nhà thơ, nhà văn yêu nước 
Nguyễn Thông (1827 - 1884). Trường dạy 
chữ quốc ngữ là chính, bên cạnh đó, 
trường dạy thêm Hán văn, Pháp văn. 
Trường mang tên Dục Thanh với ý nghĩa 
giáo dục thanh niên lòng yêu nước, 
hưởng ứng truyền bá tư tưởng của phong 
trào Duy Tân. Ðây là trường tư thục có nội 
dung giảng dạy tiến bộ nhất ở miền trung 
lúc bấy giờ. 

Tháng 9/1910, được sự giới thiệu 
của cụ Trương Gia Mô, bạn cũ của cụ 
Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, người thanh 
niên Nguyễn Tất Thành đến Phan Thiết và 
dạy học ở Trường Dục Thanh. Tham gia 
giảng dạy trong trường có bảy thầy giáo, 
Nguyễn Tất Thành là thầy giáo trẻ nhất 
(20 tuổi), chủ yếu dạy chữ Quốc ngữ và 
Hán văn cho lớp Nhì... Đặc biệt, thầy giáo 
Nguyễn Tất Thành còn truyền dạy cho 
học sinh lòng yêu quê hương đất nước, 
nòi giống tổ tiên. Ngoài giờ học, thầy 
Nguyễn Tất Thành dẫn học trò đi thăm 
những cảnh đẹp ở Phan Thiết như: bãi 
biển Thương Chánh, động làng Thiềng, 
đình làng Đức Nghĩa... Đến tháng 2/1911, 
thầy giáo Nguyễn Tất Thành rời Trường 
Dục Thanh vào Sài Gòn. Rồi sau đó, ngày 
5/6/1911 từ Bến Nhà Rồng, Người đã lên 
tàu ra đi tìm đường cứu nước. 

Trải qua nhiều biến cố của lịch sử, 
đến năm 1978 - 1980, Trường Dục Thanh 
đã được phục chế, tôn tạo như lúc thầy 
Thành dạy học. Năm 1986, Khu di tích 
Dục Thanh được công nhận là Di tích lịch 
sử văn hóa cấp quốc gia. Những hiện vật 
gốc được lưu giữ trong quần thể Khu di 
tích Dục Thanh đều gắn với những kỷ 
niệm sâu sắc về thời gian Người dạy học 
tại đây. Ngoài lớp học với mái ngói rêu 
phong được bao bọc bởi 4 bức tường gỗ 
giản dị với bộ bàn ghế Bác ngồi giảng bài, 
hiện Trường Dục Thanh còn lưu giữ rất 
nhiều kỷ vật quý giá về Bác như: bộ 
trường kỷ Bác ngồi, bộ ván gỗ Bác ngủ 
mỗi đêm, chiếc án thư, chiếc tủ đứng Bác 
để tư trang cá nhân, tráp văn thư… 

Trong khuôn viên khu di tích, còn có 
cây khế năm xưa thầy giáo Nguyễn Tất 
Thành thường hay tưới nước, chăm sóc 
mà bây giờ người dân nơi đây gọi là Cây 
khế Dục Thanh, Cây khế Bác Hồ... Bên 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

T 
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cạnh khu Di tích Dục Thanh là Bảo tàng 
Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận. Đây 
là nơi trưng bày gần 900 tài liệu, hiện vật, 
hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp hoạt 
động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. 

 

Toàn cảnh Trường Dục Thanh được xây dựng 
năm 1907 (cùng năm xây dựng với trường 
Đông Kinh Nghĩa Thục) nằm ở làng Thành Đức 
(ngày nay là nhà số 39 phố Trưng Nhị, phường 
Đức Nghĩa, Phan Thiết). Ảnh: Minh Đức/TTXVN  

Cứ mỗi dịp Tháng 5 về, Trường Dục 
Thanh lại trở nên nhộn nhịp. Nhiều đoàn 
khách từ khắp các tỉnh, thành về thăm 
Trường Dục Thanh, thăm Bảo tàng Hồ 
Chí Minh với mong ước một lần được ghé 
thăm nơi Bác đã từng sống và làm việc, 
để bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính lên 
Người. 

Anh Nguyễn Chí Thanh, sinh viên 
đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 
đây là lần đầu tiên anh được đến thăm 

Trường Dục Thanh, chiêm ngưỡng những 
kỷ vật, nghe kể về cuộc đời và sự nghiệp 
hoạt động cách mạng của thầy giáo 
Nguyễn Tất Thành, anh cảm thấy tự hào 
và biết ơn công lao to lớn của Bác. 

Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi 
nhánh Bình Thuận, mỗi năm khu di tích 
Dục Thanh đón hàng chục nghìn lượt 
tham quan, tìm hiểu và nghiên cứu, nhất 
là vào mỗi dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 
(19/5). N hiều trường học, các cơ quan, 
đơn vị đã tổ chức dâng hương, báo công 
dâng lên Bác… thể hiện niềm kính trọng, 
lòng biết ơn sâu sắc đối với vị Lãnh tụ vĩ 
đại của dân tộc. 

Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa 
XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”, tại Khu di tích Dục Thanh, thường 
xuyên tổ chức triển lãm “Những tấm 
gương bình dị mà cao quý”. Ngoài giới 
thiệu một số hình ảnh vế tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh, triển lãm còn giới thiệu 
những cá nhân, tập thể điển hình là 
những tấm gương tiêu biểu trong học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ 
của tỉnh Bình Thuận và cả nước. 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 18 tháng 5) 

__________________________________ 

THĂM TRƯỜNG DỤC THANH NĂM XƯA - NƠI GHI DẤU 
HÀNH TRÌNH CỦA BÁC 

rong lần đến TP Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận mới đây, nhóm phóng 
viên Pháp luật Plus đã có dịp đến 

thăm Di tích Trường Dục Thanh - nơi thầy 
giáo Nguyễn Tất Thành từng sống và dạy 
học và cũng là nơi ghi dấu hành trình của 
Bác. Được tận mắt chứng kiến ngôi 
trường có lịch sử hơn 100 năm tuổi, trong 
chúng tôi ai cũng dâng trào bao cảm xúc 
bồi hồi, xúc động, xen lẫn tự hào. 

 

Trường Dục Thanh được xây dựng 
năm 1907 trên phần đất gia đình cụ 

T 
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Nguyễn Thông nay là số 39 Trưng Nhị, 
phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận. Từ khi thành lập được gọi là 
Dục Thanh Học Hiệu là tên viết tắt của 
“Giáo dục Thanh thiếu niên”. Đây là 
trường tư thục có nội dung giảng dạy tiến 
bộ ở tỉnh Bình Thuận lúc bấy giờ. 

 

Theo tư liệu lịch sử những tháng 
ngày dạy học của thầy giáo Nguyễn Tất 
Thành tại Trường Dục Thanh ở TP Phan 
Thiết tuy không dài nhưng đã để lại nhiều 
ấn tượng, nhiều kỷ niệm sâu sắc trong 
lòng Bác về nhà trường, về nghề dạy học. 

 

Trong phòng học còn có 2 cái bảng 
đen phía 2 bên lớp học và bộ bàn ghế của 
giáo viên, nơi Bác ngồi giảng bài. Khi đó 
có khoảng 60 học sinh các lớp tư, ba, nhì, 
nhất, với 7 thầy giáo giảng dạy. Nguyễn 
Tất Thành là thầy giáo giỏi và trẻ nhất, 
chủ yếu dạy chữ Quốc ngữ và Hán văn. 

Cùng với dạy học, thầy giáo Nguyễn 
Tất Thành còn truyền bá cho học sinh 
lòng yêu quê hương đất nước qua từng 
buổi học. 

Nếu từng đặt chân vào lớp học đã 
hơn 100 năm tuổi - nơi mà Bác Hồ giảng 

dạy khi xưa thì bất kỳ ai cũng dâng tràn 
xúc động, bồi hồi nhớ về Bác. 

 

Khu Di tích Trường Dục Thanh được 
Nhà nước xếp hạng là Di tích cấp Quốc 
gia. 

 

Theo tư liệu tại Khu Di tích lịch sử 
Trường Dục Thanh, vào tháng 2/1911, 
thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã rời 
Trường Dục Thanh với giấy thông hành 
tên Văn Ba do các cụ Trần Lệ Chất và Hồ 
Tá Bang lo giúp để vào Sài Gòn lên tàu 
vượt đại dương đi tìm đường cứu nước. 
Do nhiều lý do lịch sử nên trường Dục 
Thanh đã đóng cửa vào năm 1912. 

 

Phần di tích cũ vẫn còn nguyên vẹn 
gồm giếng nước được xây bằng gạch ở 
phía sau Ngọa Du Sào. 
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Phía bên phải gian phòng học là Nhà 
Ngư, làm nơi nội trú của thầy giáo và học 
sinh Trường Dục Thanh. Phía sau phòng 
học và Nhà Ngư là Ngọa Du Sào - đây là 
nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành từng đọc 
sách báo, soạn bài. 

 

Trường Dục Thanh không đơn thuần 
chỉ là một ngôi trường đơn thuần 
mà người dân Bình Thuận con coi như 
nơi đây là cái nôi của tinh thần hiếu học 
và tình yêu quê hương đất nước. Hàng 
năm, trường đón tiếp hàng nghìn lượt 
khách trong và ngoài nước đến tham 
quan, thưởng lãm. 

 

Ngoài ra, trong khu di tích còn nhiều 
loại cây như cây si lâu năm và các dãy 
cây được cắt tỉa gọn gàng. Tất cả hiện 
vật, cây cối tạo cho ngôi trường cảm giác 
thân thiện, gần gũi. 

Nhóm PV // 
http://www.phapluatplus.vn.- 2017 

(ngày 8 tháng 5) 

__________________________________ 

KIỂM TRA CÔNG TÁC QUY HOẠCH, LUÂN CHUYỂN 
CÁN BỘ TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 26-5, tại TP Phan Thiết (Bình 
Thuận), Đoàn kiểm tra của Bộ 
Chính trị do đồng chí Vương Đình 

Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng 
Chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc 
với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận 
công bố quyết định thành lập đoàn kiểm 
tra của Bộ Chính trị (Đoàn kiểm tra số 
471) kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
và tổ chức thực hiện Kết luận số 24/KL-
TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị (khóa 
XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân 
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 
2020 và những năm tiếp theo, gắn với 

việc thực hiện Quy chế về bổ nhiệm cán 
bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử (ban hành 
kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 
4-7-2007 của Bộ Chính trị khóa X) đối với 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy 
viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận 
đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về kết quả 
công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ 
nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử của 
tỉnh Bình Thuận từ năm 2012 đến nay. 
Theo đó, công tác quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo, quản lý đã từng bước đi vào nền 

N 
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nếp, bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ 
cấu; công tác luân chuyển cán bộ được 
triển khai thực hiện thận trọng, chặt chẽ, 
công khai, dân chủ. Tuy nhiên, công tác 
cán bộ nói chung, công tác quy hoạch, 
luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ nói riêng 
đổi mới chưa mạnh mẽ, còn một số hạn 
chế. Chất lượng nguồn cán bộ quy hoạch 
và tính khả thi của quy hoạch chưa cao; 
vẫn còn tình trạng “vừa thừa vừa thiếu”, 
nhất là thiếu cán bộ ở các xã vùng cao; tỷ 
lệ cán bộ là nữ, cán bộ trẻ tuy có tăng 
nhưng chưa đạt yêu cầu; công tác quy 
hoạch cán bộ nhiều nơi vẫn còn khép kín 
trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Thời gian luân chuyển đối với một số cán 
bộ còn ngắn; phạm vi luân chuyển không 
đồng đều ở ba cấp, chủ yếu từ cấp tỉnh 
xuống cấp huyện; từ cấp huyện xuống 
cấp xã; trong khi luân chuyển ngược lại 
còn rất ít. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ 
ứng cử thực hiện chủ yếu theo hình thức 
lấy phiếu tín nhiệm để xem xét, bổ nhiệm, 
chưa mở rộng hình thức thi tuyển. 

 

Đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá 
cao công tác chuẩn bị báo cáo của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, đúng với 
mục đích, yêu cầu của Đoàn kiểm tra, 
đồng thời nhấn mạnh, đây là cuộc kiểm 

tra định kỳ, thường xuyên theo chuyên đề 
của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch, 
luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm và giới 
thiệu cán bộ ứng cử. Công tác quy hoạch 
và luân chuyển cán bộ là những nhiệm vụ 
quan trọng trong bốn nhóm nhiệm vụ, giải 
pháp lớn được Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước đề ra. 

Mục đích của việc kiểm tra nhằm 
đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, vi 
phạm (nếu có), chỉ ra những nguyên nhân 
hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận 
số 24 và Quyết định 68 của Bộ Chính trị. 
Qua kiểm tra, sẽ ghi nhận những kiến 
nghị, đề xuất của tỉnh với Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa 
đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy 
định, chế độ, chính sách cho phù hợp với 
thực tiễn để hoàn thiện công tác quy 
hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển và giới 
thiệu người ứng cử các chức danh lãnh 
đạo. Việc kiểm tra cũng giúp tỉnh rút ra 
những bài học kinh nghiệm, đồng thời qua 
đó đề ra những định hướng giải pháp để 
khắc phục những hạn chế, bất cập trong 
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
công tác cán bộ trong thời gian tới. 

Theo kế hoạch, từ ngày 26-5 đến 
đầu tháng 6-2017, Đoàn sẽ kiểm tra công 
tác cán bộ tại Thành ủy Phan Thiết, 
Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Huyện ủy Bắc 
Bình, Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Bình Thuận. 

PV // http://nhandan.com.vn.- 2017 
(ngày 27 tháng 5) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN XIN THÊM BIÊN CHẾ PHÓ CHỦ TỊCH 
UBND XÃ, PHƯỜNG  

ề xuất được nêu ra tại buổi làm 
việc của Phó thủ tướng Vương 
Đình Huệ với Tỉnh ủy Bình Thuận 

ngày 26-5. 

Ông Vương Đình Huệ, ủy viên Bộ 
Chính trị, trưởng đoàn kiểm tra số 471 của 
Bộ Chính trị, đã tham dự buổi công bố 
quyết định kiểm tra công tác quy hoạch, 

Đ 
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điều động và luân chuyển cán bộ tại Tỉnh 
ủy Bình Thuận hôm nay. 

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông 
Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận, cho biết tỉnh trong công tác quy 
hoạch, điều động và luân chuyển cán bộ 
đã chú ý rà soát, bổ sung, hoàn thiện để 
ngày càng phù hợp với quy định của 
Trung ương và thực tiễn của địa phương. 

 

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với 
Tỉnh ủy Bình Thuận sáng 26-5 - Ảnh: Thiện Trí 

Tuy nhiên vẫn có những vướng mắc, 
khó khăn. Từ 2012 đến nay Bình Thuận 
đã luân chuyển về huyện 15 cán bộ thuộc 
diện Tỉnh ủy quản lý, luân chuyển ngang 
(cấp huyện) 2 cán bộ. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết 
Bình Thuận muốn đề xuất Trung ương 
cho thêm định biên phó chủ tịch UBND 

cấp xã, phường ở 27 xã, phường khó 
khăn. 

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ 
đánh giá cao những mặt làm được trong 
công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ 
của Tỉnh ủy Bình Thuận. 

Nhưng ông cũng chỉ ra những hạn 
chế như thiếu tầm nhìn, chưa đáp ứng 
nhu cầu lâu dài, quy chế bổ nhiệm, giới 
thiệu cán bộ ứng cử có nội dung chưa 
thật cụ thể, có nơi thực hiện lúng túng, 
việc hoàn thiện các quy định về công tác 
cán bộ còn chậm. 

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng đánh 
giá công tác quy hoạch, luân chuẩn cán 
bộ của Bình Thuận còn khép kín, chưa 
liên thông các mảng, khối với nhau. Cán 
bộ trung ương chuyển về Bình Thuận ít, 
cán bộ tỉnh Bình Thuận ra trung ương 
cũng không có nhiều. 

Theo kế hoạch tại Bình Thuận, đoàn 
kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ kiểm tra công 
tác cán bộ tại Sở Nội vụ, Ban tổ chức Tỉnh 
ủy, Thành ủy Phan Thiết, Huyện ủy Hàm 
Thuận Bắc và Huyện ủy Bắc Bình. 

Thiện Trí // http://tuoitre.vn.- 2017 
(ngày 26 tháng 5) 

__________________________________ 

BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG LÀM VIỆC TẠI 
BÌNH THUẬN 

gày 17/5, Đoàn công tác của Ban 
Nội chính Trung ương do đồng chí 
Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung 

ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung 
ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng chống 
tham nhũng làm Trưởng đoàn, đã làm 
việc với Tỉnh ủy Bình Thuận về công tác 
nội chính và công tác phòng chống tham 
nhũng.  

Trưởng Ban Nội chính Trung ương 
Phan Đình Trạc đánh giá cao những kết 
quả nổi bật mà Bình Thuận đạt được 
trong công tác nội chính và công tác 

phòng, chống tham nhũng, nhất là giải 
quyết tốt các vấn đề nổi cộm, bức xúc 
trong dư luận thời gian qua. Trưởng Ban 
Nội chính Trung ương đề nghị Bình Thuận 
cần quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo xử lý tốt 
các vấn đề nổi lên trong lĩnh vực an ninh 
trật tự. Tỉnh cần tập trung giải quyết hiệu 
quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện đông 
người, tranh chấp đất đai kéo dài, phức 
tạp, không để các đối tượng xấu lợi dụng, 
kích động.  

Trong công tác phòng, chống tham 
nhũng, Bình Thuận cần triển khai thực 
hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính 

N 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 05 năm 2017 - 9 - 

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

trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập 
trung đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm các 
vụ án tham nhũng hiện nay trên địa bàn 
tỉnh; đồng thời, xác định rõ và tập trung 
thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ xảy ra 
tiêu cực, tham nhũng như: đầu tư, xây 
dựng, thuế, từ đó có biện pháp phòng 
ngừa...  

Năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của Tỉnh ủy Bình Thuận, công tác nội 
chính và công tác phòng, chống tham 
nhũng tiếp tục đạt những kết quả quan 
trọng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận 
lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã 
hội.  

Công tác giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo được các ngành quan tâm chỉ 
đạo giải quyết. Năm qua, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời, nghiêm túc quán 
triệt C hỉ thị 50 CT/TW của Bộ Chính trị về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 
tham nhũng.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp 
đã tiến hành 34 cuộc kiểm tra công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham 
nhũng tiêu cực lãng phí tại 103 đơn vị, địa 
phương. Đến nay, các cấp, ngành đã thụ 
lý giải quyết 18 vụ với 37 người có hành vi 
tham nhũng.  

Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị Ban Nội 
chính Trung ương sớm có văn bản hướng 
dẫn việc “cấp ủy tổ chức công khai bản kê 
khai tài sản của cấp ủy viên trong sinh 
hoạt cấp ủy”, đồng thời xây dựng và ban 
hành quy chế bảo vệ khuyến khích người 
dân phản ánh, tố cáo, tích cực đấu tranh 
chống suy thoái trong cán bộ, đảng viên... 
và quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp 
dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận 
thông tin , xử lý trực tiếp những phản ánh 
của nhân dân, nhất là phản ánh về những 
biểu hiện suy thoái, tự diễn biến trong nội 
bộ cán bộ, đảng viên. 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 17 tháng 5)

__________________________________ 

LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN:  

PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN 2017 

ĐLĐ tỉnh Bình Thuận vừa tổ 
chức phát động Tháng Công 
nhân 2017 và Tháng Hành 

động về an toàn vệ sinh lao động. 
Một số nội dung chủ yếu trong tháng 
công nhân như: các cấp CĐ cụ thể 
hóa chương trình phúc lợi cho đoàn 
viên CĐ do Tổng LĐLĐVN ký kết với 
các đối tác liên quan triển khai; tổ 
chức các hoạt động chăm lo cho 
đoàn viên; tham gia quản lý chất 
lượng, an toàn thực phẩm, nhất là 
các bếp ăn  tập thể phục vụ công 
nhân lao động trong các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp; giám sát 
việc cải thiện và năng cao chất 

lượng bữa ăn ca cho người lao 
động…  

Tại lễ phát động, LĐLĐ tỉnh 
Bình Thuận đã trao tặng 200 suất 
quà (500.000đ/suất) cho 200 công 
nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao 
tặng 4 căn nhà “Mái ấm công đoàn” 
(30 triệu đồng/căn) cho 4 công nhân 
chưa có nhà ở và 20 suất học bổng 
(200.000đ/suất) cho 20 cháu học 
sinh nghèo vượt khó học giỏi là con 
của công nhân lao động nghèo. 

Hoàng Sinh /  Lao động.- 2017.- Số 
101 (ngày 4 tháng 5).- Tr. 5 

L 
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VÙNG 2 HẢI QUÂN HUẤN LUYỆN NGƯ LÔI TRÊN BIỂN 

gày 7.5, tàu 13, tàu 609, Trường 
Sa 08 của Vùng 2 Hải quân đã tổ 
chức huấn luyện bắn , trục vớt, thu 

hồi ngư lôi trên vùng biển Bình Thuận. 

 

Biên đội tàu hành quân trên biển. Ảnh Quang 
Tiến  

Đây là đợt huấn luyện thường xuyên 
nằm trong hạng mục huấn luyện của năm 
2017 để kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn 
sàng chiến đấu, sử dụng thuần thục vũ 
khí trang bị kỹ thuật, hiệp đồng tàu thuyền 
và rèn luyện tác phong của người chỉ huy, 
yếu lĩnh động tác và bản lĩnh chiến đấu 
của cán bộ chiến sĩ.  

 

Tại vị trí huấn luyện, cán bộ chiến sĩ 
tàu 13 và hai tàu cảnh giới, dọn bãi (609, 
Trường Sa 08) thực hành huấn luyện các 
nội dung bắn ngư lôi trong đội hình tàu 
hành tiến; thu hồi, trục vớt ngư lôi sau khi 
hoàn thành nhiệm vụ; huấn luyện K2... 
Thời tiết khá thuận lợi, sóng yên biển lặng 
nên việc huấn luyện bảo đảm tốt nội dung, 
an toàn tuyệt đối về mọi mặt.  

Mai Thắng // http://motthegioi.vn.- 2017 
(ngày 9 tháng 5) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN PHẤN ĐẤU THÀNH TỈNH CÓ TRÌNH 
ĐỘ PHÁT TRIỂN CAO 

ình Thuận phải tập trung khai 
thác, sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực, lợi thế, phát triển thành trung 

tâm mang tầm quốc gia về công nghiệp 
năng lượng, quản lý dự trữ - khai thác - 
chế biến titan và du lịch thể thao biển, 
tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã 
hội, phấn đấu trở thành một tỉnh có trình 
độ phát triển cao trong Vùng duyên hải 
Nam Trung Bộ.  

 Trên là ý kiến chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 
Thông báo số 218/TB-VPCP. Thông báo 
cho biết, năm 2016 Tỉnh Bình Thuận 
phát triển khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu 

đạt cao so với cùng kỳ năm trước. Công 
tác cải cách hành chính được tập trung 
chỉ đạo; hoạt động xúc tiến đầu tư được 
đẩy mạnh, tạo thuận lợi để thu hút đầu 
tư.  

Tuy nhiên, khoảng cách phát triển 
giữa các vùng trong tỉnh còn lớn; kinh tế 
biển phát triển chậm, thiếu bền vững; 
chưa khai thác đầy đủ, hiệu quả tiềm 
năng phát triển du lịch; phát triển doanh 
nghiệp tuy đạt một số kết quả nhưng 
còn thấp hơn nhiều so với bình quân cả 
nước... 

Đến năm 2020 có trên 7.000 
doanh nghiệp 

N 

B 
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Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu 
cầu Bình Thuận phải tập trung khai thác, 
sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm 
năng, lợi thế, phát triển thành trung tâm 
mang tầm quốc gia về công nghiệp năng 
lượng, quản lý dự trữ - khai thác - chế 
biến titan và du lịch thể thao biển, tạo 
động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, 
phấn đấu xây dựng Bình Thuận trở 
thành một tỉnh có trình độ phát triển cao 
trong Vùng duyên hải Nam Trung Bộ. 

Tập trung nâng tầm chiến lược và 
quy hoạch phát triển, trong đó tập trung 
đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng có trọng 
tâm, trọng điểm, tạo động lực lan tỏa 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, đa 
dạng hóa các hình thức đầu tư; tập 
trung tháo gỡ khó khăn phát triển mạnh 
doanh nghiệp, khuyến khích khởi 
nghiệp; coi phát triển doanh nghiệp là 
then chốt trong phát triển kinh tế; phấn 
đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 có trên 
7.000 doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế 

Tỉnh Bình Thuận phải đẩy mạnh tái 
cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu công 
nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và cơ cấu 
nội ngành theo hướng nâng cao chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tập 
trung vào các lĩnh vực có tiềm năng thế 
mạnh là du lịch, kinh tế biển, năng 
lượng. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp 
nhằm đưa du lịch thực sự là động lực 
phát triển của Tỉnh; tập trung nâng cao 
chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các 
sản phẩm du lịch, các hình thức liên 
doanh, liên kết phát triển du lịch với các 
địa phương trong và ngoài tỉnh; đưa 
Bình Thuận trở thành một trong những 
địa phương đi đầu trong Vùng về du lịch, 
phấn đấu thu hút khoảng 8 triệu lượt 
khách vào năm 2020, trong đó khách 
quốc tế trên 1 triệu lượt.  

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển 
tổng hợp kinh tế biển nhằm phát huy các 
lợi thế, tiềm năng của tỉnh gắn với bảo 

vệ chủ quyền biển đảo; trong đó, tập 
trung cho vận tải, dịch vụ cảng biển, du 
lịch biển đảo; đẩy mạnh đánh bắt, nuôi 
trồng và chế biến hải sản; hỗ trợ ngư 
dân hiện đại hóa phương tiện đánh bắt 
xa bờ gắn với dịch vụ hậu cần và chế 
biến trên biển. 

Đứng trong nhóm 20 tỉnh đứng 
đầu 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh 
phát triển công nghiệp cần tập trung đi 
sâu vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, 
nhất là năng lượng; đẩy mạnh sản xuất 
nông nghiệp, cơ cấu lại nông nghiệp, 
tăng cường liên kết theo chuỗi, nâng 
cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng 
nông thôn mới, chủ động phòng chống 
thiên tai, khô hạn và ứng phó biến đổi 
khí hậu; tập trung phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao, xây dựng vùng sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ.  

Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách 
hành chính, nâng cao năng lực, hiệu 
quả của bộ máy chính quyền; xây dựng 
chính quyền các cấp trong Tỉnh trở 
thành chính quyền đối thoại, lắng nghe 
và đồng hành với doanh nghiệp, người 
dân. Bình Thuận phải cải thiện mạnh mẽ 
chỉ số cải cách hành chính và xếp hạng 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (phấn đấu 
năm 2017 đứng trong nhóm 20 tỉnh 
đứng đầu); phải tạo được tinh thần cầu 
thị lắng nghe trong cả hệ thống hành 
chính, tạo chữ tín trong giải quyết công 
việc, tạo động lực làm việc cho cán bộ 
công chức. 

Tăng cường quản lý tài nguyên, đất 
đai, môi trường và rừng gắn với phát 
triển bền vững; đặc biệt giám sát chặt 
chẽ ô nhiễm ở khu vực nhiệt điện Vĩnh 
Tân - đây là nhiệm vụ rất quan trọng để 
vừa nâng cao chất lượng sống của 
người dân, vừa tăng thêm tính hấp dẫn 
cho một trung tâm dịch vụ - du lịch hàng 
đầu... 

Phương Nhi // 
http://www.thutuong.chinhphu.vn.- 

2017 (ngày 12 tháng 5) 
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BỘ TRƯỞNG Y TẾ NGUYỄN THỊ KIM TIẾN:  

CẦN ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN CÁCH PHỤC VỤ CỦA CÁN 
BỘ Y TẾ 

hiều 16/5, Đoàn công tác Bộ Y tế 
do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim 
Tiến làm trưởng đoàn đã làm việc 

với tỉnh Bình Thuận về tình hình chăm 
sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (thứ 
ba từ trái sang) làm việc tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh - 
TTXVN  

Ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc 
Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết: việc 
quản lý, chỉ đạo điều hành tổ chức và 
triển khai thực hiện công tác y tế trên địa 
bàn tỉnh thời gian qua luôn bảo đảm 
đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và 
cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

Tỉnh Bình Thuận hiện có 18 cơ 
quan, đơn vị, bệnh viện tuyến tỉnh, 15 
bệnh viện đa khoa tuyến huyện và 127 
Trạm Y tế, phòng khám đa khoa khu 
vực.  

Đến cuối năm 2016, có 108/127 xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y 
tế; 100% trạm y tế và phòng khám đa 
khoa khu vực có bác sĩ công tác; tính 
trung bình tỉnh có 6,4 bác sĩ/1 vạn dân, 
27 giường bệnh/1 vạn dân. 

Trong những năm qua, Bình Thuận 
đã chủ động thực hiện công tác phòng, 
chống dịch bệnh, không có dịch bệnh 
xảy ra, tình hình an toàn thực phẩm trên 
địa bàn cơ bản được đảm bảo, chương 

trình mục tiêu y tế - dân số thực hiện có 
hiệu quả...  

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 
đạt 69,46% dân số toàn tỉnh, vượt 
0,96% chỉ tiêu kế hoạch do Thủ tướng 
Chính phủ giao, tăng 8,36% so với năm 
2015.  

Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh 
trong tỉnh đã tổ chức thực hiện nhiều 
biện pháp cải thiện, nâng cao chất 
lượng khám, chữa bệnh, tăng sự hài 
lòng của người bệnh đối với các dịch vụ 
y tế công. Năm 2016, số bệnh nhân điều 
trị nội trú tăng 16.221 người so với năm 
2015. 

Tuy nhiên, hiện nay, ngành y tế tỉnh 
Bình Thuận cũng còn rất nhiều khó khăn 
như: cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa 
đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, 
nguồn nhân lực yếu kém, lộ trình triển 
khai thực hiện bảo hiểm y tế còn 
chậm,... 

Để nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho 
nhân dân thời gian tới, Bình Thuận kiến 
nghị Bộ Y tế quan tâm, tạo điều kiện 
giúp đỡ bổ sung nguồn vốn đầu tư xây 
dựng B ệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bình 
Thuận theo mô hình bệnh viện đa khoa 
hiện đại hạng II, với quy mô 300 giường 
bệnh; xây dựng hệ thống xử lý chất thải 
y tế cho các cơ sở y tế; hỗ trợ đầu tư 
mua sắm trang thiết bị y tế triển khai Đề 
án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện đa 
khoa tỉnh; điều chỉnh một số chính sách 
khám, chữa bệnh và thanh toán khám, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế; điều chỉnh 
tăng kinh phí thực hiện các chương trình 
mục tiêu y tế, dân số... 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y 
tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao 
những tiến bộ ngành y tế đạt được, các 

C 
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chỉ số y tế về dân số, tử vong trẻ, phòng 
chống dịch bệnh… đều được đảm bảo. 
Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, để khắc 
phục những tồn tại hiện nay Bình Thuận 
cần có đề án thu hút bác sỹ khá, giỏi và 
bác sỹ trẻ về địa phương; cải tổ bộ máy 
y tế, bố trí sắp xếp và nâng cao chất 
lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế.  

Bộ trưởng lưu ý ngành y tế Bình 
Thuận quan tâm đổi mới toàn diện cung 
cách phục vụ, y đức của đội ngũ nhân 
viên tại các cơ sở y tế và nhân rộng mô 

hình bệnh viện “xanh- sạch- đẹp”, 
hướng tới mang lại sự hài lòng và dịch 
vụ tốt nhất cho người bệnh. Về các kiến 
nghị của tỉnh, Bộ trưởng Bộ Y tế ghi 
nhận và sẽ sớm có giải pháp hỗ trợ tỉnh 
tối đa.  

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, 
Đoàn công tác Bộ Y tế cũng đã đến 
khảo sát, kiểm tra thực tế tại một số 
trạm y tế và bệnh viện trên địa bàn tỉnh./.  

Hồng Hiếu // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 16 tháng 5) 

__________________________________ 

PHỐI HỢP ĐỔI THẺ BHYT MÃ VẠCH 2 CHIỀU 

HXH tỉnh Bình Thuận vừa có 
Công văn số 406/BHXH-CST đề 
nghị các cơ quan chức năng liên 

quan, người bệnh cùng phối hợp trong 
việc đổi thẻ BHYT mã vạch 2 chiều. 

Với BHYT có mã vạch 2 chiều, nơi 
tiếp nhận người bệnh chỉ cần quẹt thẻ, 
các thông số về bệnh nhân sẽ hiện lên 
trên máy tính. Nhờ đó, nhân viên y tế 
không còn phải gõ từng thông tin theo 
cách thức thủ công như trước. Điều này 
giúp rút ngắn thời gian chờ đợi ở khâu 
nhập thông tin, qua đó giảm bớt tình 
trạng ùn ứ người bệnh ở khu phòng 
khám tại các BV, ít xảy ra sai sót thông 
tin; đồng thời giúp cơ sở điều trị quản lý 
được bệnh nhân KCB; quyết toán chi 
phí BHYT được nhanh chóng và chính 
xác. 

Chính những ưu điểm trên, tất cả 
các nhóm người tham gia BHYT tại Bình 
Thuận đều sử dụng thẻ BHYT có mã 
vạch 2 chiều từ năm 2015. Tuy nhiên, 
nhóm trẻ em dưới 6 tuổi được phát hành 
thẻ BHYT trước năm 2015, thẻ còn hạn 
sử dụng (thời hạn sử dụng 6 năm) 
nhưng lại không có mã vạch 2 chiều. 

Để tạo thuận lợi cho các cơ sở 
KCB cũng như đảm bảo quyền lợi cho 
nhóm đối tượng này, BHXH tỉnh Bình 

Thuận vừa có Công văn số 406/BHXH-
CST gửi các BV, phòng khám, trạm y 
tế… đề nghị phối hợp, hướng dẫn bệnh 
nhân điều trị nội trú với thẻ BHYT không 
có mã vạch liên hệ với cơ quan BHXH 
để được cấp đổi thẻ có mã vạch 2 chiều. 
Với bệnh nhân hưởng BHYT điều trị 
ngoại trú (không mã vạch), nhân viên 
tiếp nhận bệnh nhân sẽ gọi điện cho 
BHXH tỉnh đề nghị cấp mã thẻ BHYT từ 
dữ liệu do BHXH tỉnh đang quản lý. 
Trường hợp bệnh nhân có 2 loại thẻ 
BHYT (thẻ có mã vạch 2 chiều và thẻ 
không có mã vạch), thì cơ sở KCB 
hướng dẫn bệnh nhân chỉ sử dụng thẻ 
có mã vạch, thu hồi thẻ không có mã 
vạch. 

Cơ quan BHXH cần đảm bảo 
quyền lợi cho nhóm trẻ em dưới 6 tuổi 
với thẻ BHYT trước năm 2015 không có 
mã vạch 2 chiều; đồng thời các cơ sở 
KCB, UBND các phường, xã, thị trấn, 
trưởng thôn, khu phố phối hợp với 
BHXH tỉnh thông tin, hướng dẫn người 
dân đổi thẻ BHYT không có mã vạch; 
hoặc thu đổi những thẻ trên nhằm đảm 
bảo quyền lợi cho người dân khi đi KCB 
BHYT. 

Lê Văn / Bảo hiểm xã hội.- 2017.- Số 
38 (ngày 11 tháng 5).- Tr. 7 

B 
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ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN 
XANH, SẠCH, BỀN VỮNG 

hận thấy Bình Thuận là một tỉnh có 
nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát 
triển kinh tế nói chung và ngành 

nông nghiệp nói riêng, Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 
(Agribank) chi nhánh Bình Thuận đã xem 
đồng hành cùng địa phương phát triển 
xanh, sạch, bền vững là một trong những 
mục tiêu kinh doanh của ngân hàng trong 
những năm tới. 

 

Vườn thanh long hình thành từ vốn vay của 
Agribank Bình Thuận. Ảnh: VGP/Thanh Thủy 

Chú trọng cho vay phát triển cây 
trồng mũi nhọn 

Theo ông Trần Văn Hai, Giám đốc 
Agribank tỉnh Bình Thuận, trong thời gian 
qua, vốn tín dụng trong lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn nói chung và cho trồng, 
chế biến cây thanh long nói riêng đã phát 
huy những hiệu quả tích cực. Qua đó, góp 
phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo 
sản xuất khu vực nông nghiệp, nông thôn.  

Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận 
luôn đáp ứng kịp thời vốn vay của khách 
hàng, đầu tư đúng mục đích, đạt hiệu quả, 
tăng thu nhập, cải thiện được đời sống 
của người dân theo hướng từng bước 
được chuyển dịch sang sản xuất hàng 
hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất nông nghiệp, chế biến hàng 
nông sản, chăn nuôi heo, gà công nghiệp, 
nuôi trồng thủy sản… qua đó nâng cao 
năng suất và giá trị sản phẩm, góp phần 
đáng kể tăng sản lượng hàng hóa trên thị 
trường trong nước cũng như xuất khẩu.  

Tuy nhiên, để nguồn vốn vay phát 
huy hiệu quả thì việc xác định lĩnh vực, 
đối tượng cho vay cũng như tập trung vào 
những ngành nghề mũi nhọn, thế mạnh 
của địa phương có vai trò vô cùng quan 
trọng. Chính vì vậy, trong những năm qua, 
Agribank Bình Thuận đã tập trung cho 
vay, tài trợ vốn vào phát triển sản xuất và 
chế biến cây thanh long, là cây trồng mũi 
nhọn của tỉnh Bình Thuận. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (NN&PTNT) Bình Thuận, tính 
đến cuối năm 2016, Bình Thuận là địa bàn 
có diện tích sản xuất thanh long lớn nhất 
so với cả nước đạt trên 26.500 ha, sản 
lượng thu hoạch trên 500.000 tấn/năm. 
Trong đó, hơn 10.000 ha thanh long được 
cấp chứng nhận VietGap; gần 1.500 ha 
thanh long đã được xác nhận mã số vùng 
trồng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào Hoa 
Kỳ, 262 ha thanh long được cấp chứng 
nhận GlobalGap... Phần lớn sản lượng 
thanh long Bình Thuận tập trung cho xuất 
khẩu (80-85%).  

Thanh long hiện là cây làm giàu của 
hàng chục nghìn hộ nông dân ở Bình 
Thuận, góp phần mang lại niềm vui, sự 
ấm no, giàu có cho bà con nông dân. Do 
đó, nhu cầu về vốn cho cây trồng mũi 
nhọn này của tỉnh Bình Thuận đang được 
xem là yếu tố quan trọng tác động tới sự 
phát triển của nghề trồng thanh long. 

Được nhắc đến nhiều nhất trong 
trong những gia đình mạnh dạn vay vốn 
để phát triển cây thanh long là ông 
Nguyễn Thuận ở thôn Minh Hòa, xã Hàm 
Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận. Năm 2013, sau khi chuyển đổi gần 
2.5 ha từ cây nông nghiệp ngắn ngày, ông 
quyết định trồng 3.000 trụ thanh long ruột 
trắng. Sau hơn một năm chăm sóc đã cho 
gia đình thu nhập trên 250 triệu đồng. 
Tiếp bước những thành công đó, năm 
2016, ông Thuận mạnh dạn vay tiền từ 
Agribank huyện Hàm Thuận Nam để mua 
đất trồng thêm 5.000 trụ thanh long ruột 

N 
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trắng, 2.000 trụ thanh long ruột đỏ và năm 
2016, gia đình thu hơn 300 tấn quả. 

Tập trung vào những dự án trọng 
điểm  

Bên cạnh đó, Agribank chi nhánh 
Bình Thuận đã ký tài trợ tín dụng với 2 
nhà đầu tư là Công ty cổ phần Sữa Thông 
Thuận với dự án “Khu phức hợp nông 
nghiệp công nghệ cao chăn nuôi bò và 
chế biến các sản phẩm từ sữa”, tổng mức 
đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng; Công ty TNHH 
Đầu tư thủy sản Nam miền Trung với dự 
án “Khu chọn tạo và sản xuất tôm giống 
công nghệ cao”, tổng mức đầu tư 600 tỷ 
đồng, từ đó góp phần cùng chính quyền 
tỉnh Bình Thuận thực hiện nhất quán quan 
điểm xây dựng, phát triển tỉnh Bình Thuận 
theo hướng xanh, sạch, bền vững với 
cộng đồng, vì sức khỏe con người. 

Cụ thể, ở dự án “Khu phức hợp 
nông nghiệp công nghệ cao chăn nuôi bò 
và chế biến các sản phẩm từ sữa”, sẽ có 
nhà máy chế biến sữa có vốn đầu tư 850 
tỷ đồng với quy mô mỗi năm sản xuất 100 
triệu lít sữa tươi tiệt trùng, 90 triệu hũ sữa 
chua, 85 triệu sữa hộp; khu chăn nuôi bò 
do đơn vị tư vấn hàng đầu là Tập đoàn 
Delaval Thụy Điển thiết kế, chọn lọc 
giống, vận hành và chuyển giao cho công 
ty với hơn 2.000 con bò sữa HF nhập từ 
Mỹ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. 

Bên cạnh đó, với mục tiêu phát triển 
dự án là cải tạo và phát triển giống bò có 

chất lượng thịt tốt nhất và năng suất cao 
nhất, dự án sẽ nuôi 6.000 con bò giống 
thịt sinh sản với các giống bò tiên tiến trên 
thế giới là bò Brahman, Droughtmaster, 
Angus. Đây là những giống bò cho tốc độ 
sinh trưởng nhanh, chất lượng thịt tốt nhất 
để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 
3.000 tỷ đồng với thời gian thực hiện 5 
năm từ 2017-2022, trong đó giai đoạn I 
đầu tư từ 2017-2019, gồm trang trại nuôi 
bò sữa 6.000 con và nhà máy chế biến 
sữa với tổng mức đầu tư là 1.500 tỷ đồng. 
Dự án khi đi vào hoạt động tạo công ăn 
việc làm cho khoảng 1.000 lao động địa 
phương. 

Theo Tổng giám đốc Agribank Tiết 
Văn Thành, với dự án “Khu phức hợp 
nông nghiệp công nghệ cao chăn nuôi bò 
và chế biến các sản phẩm từ sữa” của 
Công ty cổ phần Sữa Thông Thuận tại Xã 
Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 
Thuận có quy mô hơn 8.000 ha với nhiều 
dự án như trồng cỏ và bắp, chăn nuôi bò 
sữa và bò thịt công nghệ cao; nhà máy 
chế biến sữa, nhà máy chế biến thịt bò... 
không chỉ tạo ra nhiều công ăn việc làm 
tại địa phương, đóng góp vào ngân sách 
của tỉnh mà còn đồng hành cùng địa 
phương phát triển xanh, sạch, bền vững.  

Thanh Thủy // 
http://baochinhphu.vn.- 2017  

(ngày 14 tháng 5)

__________________________________ 

DỰ ÁN SÂN BAY PHAN THIẾT CHỜ TIỀN GIẢI 

PHÓNG MẶT BẰNG 

gày 12/5, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã gửi công văn đề 
nghị Bộ Quốc Phòng xem xét 
tạm ứng để giải phóng mặt 
bằng dự án sân bay Phan 

Thiết. 

Dự án đầu tư xây dựng sân bay 
Phan Thiết đã được tỉnh Bình Thuận 
tập trung chỉ đạo triển khai trong thời 

gian qua. Đến nay, Ủy ban nhân dân 
thành phố Phan Thiết đã cơ bản phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 
cho các cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất 
thuộc dự án với tổng kinh phí khoảng 
152 tỷ đồng/543 héc-ta; đã chi trả tiền 
bồi thường và nhận bàn giao mặt bằng 
399 héc-ta/543 héc-ta với kinh phí 66 
tỷ đồng, đạt 74% diện tích. 

N 
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Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận, khó khăn nhất hiện nay là 
không có kinh phí để chi trả cho người 
dân bị thu hồi đất mặc dù đã được phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. 
Nếu kéo dài sẽ gây bức xúc trong 
nhân dân, gây khiếu nại, khiếu kiện và 
cản trở việc thu hồi đất. 

 

Dự án sân bay Phan Thiết có tổng diện tích 
543 héc-ta nằm trên địa bàn xã Thiện 
Nghiệp   

Trước đó, ngày 10/12/2016, Bộ 
Quốc phòng đã ban hành Quyết định 
phê duyệt tạm ứng ngân sách quốc 
phòng năm 2016 (với số tiền 40 tỷ 
đồng) của Bộ Tổng Tham mưu để chi 
trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 
bằng sân bay Phan Thiết. Sau đó, Bộ 
Tổng Tham mưu cũng đã Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Thuận liên hệ làm việc 
với Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham 
mưu để thực hiện tạm ứng kinh phí. 

Ngày 9/1/2017, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã có công văn đề nghị Cục 
Tác chiến chuyển kinh phí tạm ứng 40 
tỷ đồng để thực hiện chi trả tiền bồi 
thường, giải phóng mặt bằng dự án 
này. Tuy nhiên, đến nay, địa phương 
vẫn chưa nhận được kinh phí nêu 
trên./.   

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 13 tháng 5) 

__________________________________ 

THỦ TƯỚNG: ƯU TIÊN ĐẦU TƯ CAO TỐC  

DẦU GIÂY-PHAN THIẾT 

hủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT 
tiến hành các thủ tục chuẩn bị 
đầu tư để ưu tiên triển khai sớm 

nhất dự án đường cao tốc Dầu Giây - 
Phan Thiết sau khi Quốc hội thông qua 
chủ trương đầu tư Dự án đường cao 
tốc Bắc-Nam.  

Ngày 11-5, ông Nguyễn Cao Lực, 
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, 
đã có Thông báo số 218/TB-VPCP, kết 
luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh 
đạo tỉnh Bình Thuận. 

Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực 
và những kết quả đạt được của Bình 
Thuận đã góp phần quan trọng vào 
thành tựu phát triển chung của vùng và 
cả nước. Về một số đề nghị của Bình 

Thuận, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công 
Thương phối hợp với Bộ Tài chính và 
các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên 
cứu, hoàn thiện điều chỉnh cơ chế 
khuyến khích phát triển các dự án điện 
gió trong đó xem xét đề xuất tăng giá 
mua điện gió phù hợp trình Thủ tướng 
xem xét, quyết định. 

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ 
GTVT tiến hành các thủ tục chuẩn bị 
đầu tư để ưu tiên triển khai sớm nhất 
dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan 
Thiết sau khi Quốc hội thông qua chủ 
trương đầu tư Dự án đường cao tốc 
Bắc-Nam. Yêu cầu Bộ GTVT khẩn 
trương xem xét, phê duyệt điều chỉnh 
quy hoạch sân bay Phan Thiết giai 
đoạn đến năm 2020 định hướng đến 
năm 2030. Theo đó nâng cấp sân bay 

T 
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từ cấp 4C lên cấp 4E, kéo dài đường 
cất hạ cánh từ 2.400 m lên 3.050 m. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại 
chuyến làm việc tại Bình Thuận 

Về đề nghị hỗ trợ đầu tư Dự án 
đường ven biển Quốc gia gồm dự án 
đường ven biển ĐT719B đoạn Phan 
Thiết-Kê Gà dài 25,4 km tổng mức đầu 
tư 998 tỉ đồng và Dự án nâng cấp 
đường ĐT.719 đoạn Kê Gà-Tân Thiện 
dài 42,2 km mức đầu tư 600 tỉ đồng, 
Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiến hành các 
thủ tục đầu tư theo quy định của Luật 
Đầu tư công. Giao Bộ KHĐT phối hợp 
Bộ GTVT, Tài chính thẩm định dự án, 
nguồn vốn đầu tư, cân đối vốn hỗ trợ 
Bình Thuận thực hiện dự án trong giai 
đoạn 2017-2020, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ. 

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ 
TN&MT tiếp tục tạm dừng cấp mới 
giấy phép thăm dò, khai thác và chế 
biến quặng titan tại Bình Thuận cho 
đến khi ban hành Quy hoạch titan điều 

chỉnh. Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Bình 
Thuận phối hợp với Bộ VH-TT&DL lập 
quy hoạch Khu du lịch Mũi Né thành 
Khu du lịch Quốc gia Mũi Né trình Thủ 
tướng xem xét, phê duyệt. 

 

Thủ tướng Chính phủ chứng kiến lãnh đạo 
tỉnh Bình Thuận ký ghi nhớ với các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước thỏa thuận 
đầu tư tại Bình Thuận 

Đặc biệt, Thủ tướng cũng lưu ý 
tỉnh Bình Thuận phải xây dựng các cấp 
chính quyền trong tỉnh, thành chính 
quyền đối thoại, lắng nghe và đồng 
hành với doanh nghiệp, người dân. 
Phải tạo được tinh thần cầu thị trong 
cả hệ thống hành chính, tạo chữ tín 
trong giải quyết công việc, tạo động 
lực làm việc cho cán bộ, công chức; có 
cơ chế thi đua khen thưởng, khuyến 
khích kịp thời đối với cơ quan, cán bộ 
làm tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm và xử lý nghiêm những 
hành vi vi phạm, lợi ích nhóm, nhũng 
nhiễu. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 12 tháng 5) 

__________________________________ 

KỊP THỜI GIÚP DÂN ỨNG PHÓ XÂM THỰC 

ới đây, tại thôn Tiến Đức, xã 
Tiến Thành, TP Phan Thiết 
(tỉnh Bình Thuận), biển xâm 

thực làm sập đổ, hư hại nhiều ngôi nhà 
của nhân dân; gây sạt lở nhiều đoạn 

bờ biển. Nhận được thông tin, Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận huy động 250 
cán bộ, chiến sĩ kịp thời đến hiện 
trường để giúp dân. Cùng với nhân 
dân, trong 5 ngày, cán bộ, chiến sĩ đã 

M 
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giúp 25 hộ dân di dời tài sản; dùng bao 
cát, đóng cọc, gia cố hơn 1.000m bờ 
biển... 

Ông Đặng Văn Cừ, thôn Tiến 
Đức, xã Tiến Thành, xúc động cho 
biết: “Mấy ngày gần đây, sóng biển 
đánh mạnh quá, căn nhà của gia đình 
tôi luôn có nguy cơ bị cuốn xuống biển. 
Rất may đang lúc khó khăn di dời tài 
sản, gia đình tôi được các chú bộ đội, 
cán bộ, chiến sĩ, dân quân đến hỗ trợ 
giúp che chắn, dọn dẹp nên cũng ít bị 
thiệt hại. Gia đình tôi cảm ơn các chú 
nhiều lắm!”. 

 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
giúp dân thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP 
Phan Thiết đắp kè chống biển xâm thực.  

  Ông Lê Ngọc Thu, Trưởng thôn 
Tiến Đức, xã Tiến Thành, nói: “Trong 
khi chờ các giải pháp ứng phó với biển 
xâm thực của các cấp chính quyền, 
nếu như không có cán bộ, chiến sĩ Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận kịp thời giúp 
dân thì chúng tôi sẽ lúng túng, thiệt hại 
sẽ khó lường”.  

Tỉnh Bình Thuận có gần 200km 
bờ biển. Từ năm 2010 đến nay, do tác 
động của biến đổi khí hậu, Bình Thuận 
liên tục bị biển xâm thực mạnh. Thế 
nhưng chính nhờ cán bộ, chiến sĩ 
LLVT tỉnh luôn kịp thời hỗ trợ nên chưa 
bị thương vong về người, giảm thiệt 
hại đến mức thấp nhất. Để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, thực hiện công tác 
phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu 

hộ, cứu nạn (CHCN), thời gian qua, 
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị kiện toàn tổ chức biên 
chế, bổ sung kế hoạch, phương án, 
bảo đảm vật chất, phương tiện, lực 
lượng sát thực tiễn. Từ yêu cầu nhiệm 
vụ, Bộ CHQS tỉnh còn trang bị thêm xe 
cứu hỏa, cứu thương, xe cẩu, máy 
khoan cắt bê tông, máy cưa, máy phát 
điện, 11 xuồng máy, ca-nô, nhà bạt, áo 
phao… Đơn vị cũng phối hợp với 
ngành chức năng xây hệ thống thông 
tin cảnh báo, báo động, theo dõi. Quán 
triệt phương châm "4 tại chỗ", Đảng 
ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối 
hợp với các ban, ngành tổ chức các 
lớp tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền 
về công tác phòng, chống lụt bão, tìm 
kiếm, CHCN cho cán bộ ban, ngành, 
nhân dân, nhất là ngư dân ven biển. 
Các đơn vị cũng chú trọng huấn luyện 
những nội dung như: Bơi cứu người; 
thể lực; phương pháp cấp cứu người 
bị nạn; di dời nhân dân, cơ sở vật chất 
ra khỏi vùng lũ lụt, bão; kỹ thuật neo 
đậu tàu, thuyền tránh trú bão trong mọi 
điều kiện thời tiết để rèn cán bộ, chiến 
sĩ. Đơn vị cũng phối hợp với Bộ đội 
Biên phòng tỉnh có kế hoạch, cơ chế tổ 
chức huy động tàu, thuyền của ngư 
dân tham gia tìm kiếm, CHCN. Hằng 
năm, cơ quan quân sự các cấp đều 
phối hợp với các ban, ngành tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương tổ chức tốt việc diễn tập 
phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, 
CHCN. Bộ CHQS tỉnh cũng duy trì 
nghiêm túc việc trực chỉ huy, trực 
chiến, trực ban, trực thông tin, sẵn 
sàng cơ động lực lượng, phương tiện 
khi có tình huống. 

Duy Nam // 
http://www.qdnd.vn.- 2017  

(ngày 22 tháng 5) 
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500 SINH VIÊN ƯU TÚ SẼ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
“SINH VIÊN VỚI BIỂN, ĐẢO TỔ QUỐC” 

hương trình “Sinh viên với biển, 
đảo Tổ quốc” năm 2017 sẽ diễn ra 
từ ngày 2-6 đến 4-6 tại huyện đảo 

Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Chương trình 
nhằm giáo dục lòng yêu nước, niềm tin và 
ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo cho sinh viên Việt Nam, thiết 
thực chào mừng đại hội Đoàn các cấp, 
hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 
XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

 

Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ 
quốc” nhằm giáo dục lòng yêu nước, ý thức 
bảo vệ chủ quyền biển đảo cho sinh viên Việt 
Nam. Ảnh: CTV 

Chương trình năm nay dự kiến có sự 
tham gia của 500 sinh viên ưu tú trên toàn 
quốc cùng các vị khách mời là lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận, huyện đảo Phú Quý và các đơn vị 
trực thuộc Trung ương Đoàn... 

Trong chương trình, 22 gương mặt 
trẻ nổi bật và có tầm ảnh hưởng trong các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, thể thao, văn 
hóa... sẽ xuất hiện trong một bộ ảnh nghệ 
thuật ca ngợi giá trị biển, đảo Việt Nam, 
đồng thời lan tỏa thông điệp khởi nghiệp, 
phát triển kinh tế vững mạnh bằng tri thức 
trẻ.  

Các thành viên tham gia “Sinh viên 
với biển, đảo Tổ quốc 2017” cũng sẽ tham 
gia chuỗi hoạt động phong phú gồm: Triển 

lãm “Ý tưởng sinh viên phát triển kinh tế 
biển, đảo”; chiếu phim tư liệu về biển, 
đảo; thăm, tặng quà gia đình thương binh, 
liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng quà, 
động viên thân nhân, gia đình cán bộ, 
chiến sĩ đang công tác tại đảo; tặng quà, 
cờ, ngư cụ cho ngư dân bám biển... 

Đặc biệt, 2 công trình sinh viên trọng 
tâm sẽ được thực hiện gồm: Xây dựng 
website: phuquytravel.com.vn giới thiệu về 
du lịch, phong cảnh và sản vật Phú 
Quý và xây dựng khuôn viên, hệ thống 
chiếu sáng tại cột cờ Tổ quốc. Tổng giá trị 
các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội 
và công trình thanh niên trên 700 triệu 
đồng, do sinh viên cả nước và doanh 
nghiệp đóng góp, hỗ trợ. 

Chia sẻ về điểm mới trong chương 
trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” 
năm nay, ông Nguyễn Minh Triết, Trưởng 
ban Thanh niên Trường học Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch 
Thường trực Trung ương Hội Sinh viên 
Việt Nam cho biết: “Năm nay, chúng tôi 
mong muốn chương trình sẽ không chỉ gói 
gọn trong khuôn khổ một hoạt động sinh 
viên, mà còn có thể góp phần lan truyền 
tình yêu quê hương cũng như tinh thần 
khởi nghiệp sáng tạo phát triển kinh tế 
biển đảo tới đông đảo công chúng. Sự 
tham gia của những gương mặt trẻ thành 
công sẽ truyền đi nguồn cảm hứng mạnh 
mẽ để giới trẻ cả nước thêm yêu và có 
những hành động thiết thực nhằm xây 
dựng và bảo vệ biển, đảo quê hương”.  

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam 
kỳ vọng, chương trình “Sinh viên với biển, 
đảo Tổ quốc” năm 2017 sẽ là hoạt động 
thiết thực của sinh viên, thanh niên cả 
nước trong việc bảo vệ chủ quyền và xây 
dựng biển, đảo Việt Nam, thể hiện tình 
yêu nước một cách đúng đắn và ý nghĩa. 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

C 
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Mỗi bạn sinh viên cần nỗ lực trong học tập 
và rèn luyện, sáng tạo và hội nhập, xung 
kích trong phát triển kinh tế, khoa học - 
công nghệ, có tri thức về tài nguyên và 
môi trường biển đảo, hiểu biết về công 
ước và luật biển, từ đó xây ước mơ, hoài 

bão lớn, đóng góp sức mình cho công 
cuộc xây dựng đất nước. 

Bình Minh // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2017 

(ngày 28 tháng 5) 

__________________________________ 

QUỐC LONG "HOÁ RỒNG" LÊN ĐỈNH OLYMPIA 

au màn rượt đuổi điểm số nghẹt 
thở, vòng nguyệt quế của cuộc thi 
chung kết quý III, Đường lên đỉnh 

Olympia thuộc về Phạm Thọ Quốc Long 
(THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình 
Thuận). 

Chương trình Đường lên đỉnh 
Olympia phát sóng chiều ngày 21/5 khép 
lại với nhiều ấn tượng và cảm xúc trong 
lòng khán giả. 

“Pikalong” Quốc Long với phong thái 
thi đấu tự tin, “càng chơi càng hay” đã 
xuất sắc “hóa rồng lên đỉnh” vượt qua 
người tạm dẫn đầu sau phần thi tăng tốc 
là Mạnh Việt một cách ngoạn mục. 

 

Bốn nhà leo núi trong cuộc thi 

Sau phần thi tăng tốc, với số điểm 
dẫn đầu là 240, Đỗ Mạnh Việt là người 
đầu tiên bước vào vòng thi về đích. Đại 
diện Chuyên Lam Sơn thận trọng chọn gói 
câu hỏi an toàn là 40 điểm và hoàn thành 

xuất sắc vòng thi về đích với số điểm tối 
đa. 

Tuy nhiên, khán giả đã có những 
phút giây hồi hộp, bất ngờ trong cuộc thi 
quý III khi Quốc Long thể hiện mình là đối 
thủ đáng gờm bằng cách rút ngắn khoảng 
cách với người tạm dẫn đầu thông qua 
việc liên tiếp ghi thêm 60 điểm từ gói điểm 
của bạn chơi trước đó là Thanh Tùng. 

Ngay sau đó, bước vào phần thi của 
mình, với sở trường về đích đồng hành từ 
cuộc thi tuần, Quốc Long đã xuất sắc 
dành được số điểm tối đa trong gói câu 
hỏi 60 điểm và ngoạn mục vươn lên vị trí 
dẫn đầu. 

 

Niềm vui chiến thắng 

Sau vòng thi về đích, Phạm Thọ 
Quốc Long (THPT Chuyên Trần Hưng 
Đạo, Bình Thuận) xuất sắc dành 275 
điểm. Đứng vị trí thứ 2 là Đỗ Mạnh Việt 
(THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) với 
số điểm 245. Trong khi đó Nguyễn Phan 
Thúy Hiền (THPT Chuyên Hùng Vương, 
Gia Lai) và Nhân Thanh Tùng (THPT 
Ngọc Hồi, Hà Nội) lần lượt dành số điểm 
là 150 và 60 điểm. 

S 
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Từ vị trí thứ 2 vươn lên dẫn đầu 
đoàn leo núi, chàng trai tham gia chương 
trình chỉ với mục đích “để bố mẹ được lên 
TiVi” đã ngoạn mục đem cầu truyền hình 
năm thứ 17 về trường Chuyên Trần Hưng 
Đạo (Bình Thuận) trong niềm vui võ òa 
của bố mẹ, bạn bè và thầy cô. 

Cuộc đua quý III đầy gay cấn và cảm 
xúc đã khép lại với những nỗ lực đến câu 

hỏi cuối cùng của các nhà leo núi. Phạm 
Thọ Quốc Long không giấu nổi niềm tự 
hào sau chiến thắng và hứa sẽ nỗ lực 
chuẩn bị cho trận tranh tài của năm vào 
tháng 8 tới.  

Thúy Nga // http://vietnamnet.vn.- 2017 
(ngày 21 tháng 5) 

__________________________________ 

ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “HUÂN CHƯƠNG DŨNG CẢM” 
CHO 2 HỌC SINH BÌNH THUẬN 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa 
có tờ trình đề nghị Chủ tịch nước 
truy tặng “Huân chương Dũng cảm” 

cho 2 học sinh địa phương. 

Đó là em Ngô Quang Duy (học sinh 
lớp 6, Trường Trung học cơ sở Ngũ 
Phụng, huyện đảo Phú Quý) và em Lư Thị 
Kiều (học sinh lớp 8, Trường Trung học 
cơ sở Phan Hòa, huyện Bắc Bình). 

Vào ngày 16/4, đang đi bắt ốc cùng 
một nhóm bạn chung xóm để giúp mẹ cải 
thiện bữa ăn, em Lư Thị Kiều (dân tộc 
Chăm) thấy một bạn nữ đang bị đuối 
nước dưới sông. Kiều đã không ngần ngại 
nhảy xuống sông cứu bạn. Bằng sự dũng 
cảm, Kiều đã giúp được người bị nạn vào 
bờ nhưng bản thân mình lại bị đuối sức, 
để lại niềm đau vô hạn cho gia đình và 
bạn bè.  

Sau đó ít hôm, vào ngày 23/4, tại 
khu vực bãi biển Thương Châu, huyện 
đảo Phú Quý, trong lúc vui chơi bạn bè, 
Ngô Quang Duy nhìn thấy em Trần Minh 
Khang (8 tuổi, trú cùng xã Ngũ Phụng) 
đang tắm biển bị dòng nước xoáy cuốn đi. 
Duy đã nhảy xuống biển cứu Khang. Do 
dòng nước xoáy mạnh, phải mất thời gian 
khá lâu Duy mới đưa được em Khang vào 
bờ, sau đó chính Duy lại bị kiệt sức đuối 
nước và ra đi mãi mãi.  

Trước nghĩa cử quên mình cứu 
người cao đẹp ấy, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Thuận đã tặng bằng khen 
hai em, đồng thời gửi lời chia buồn sâu 
sắc đến gia đình, thầy cô và bạn bè của 
Kiều và Duy./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 29 tháng 5) 

__________________________________ 

CHA MẤT SỚM, CHỊ HY SINH NHƯỜNG GIẢNG 
ĐƯỜNG CHO EM 

uyết định nghỉ học, Thúy Diễm đã 
khóc rất nhiều. Khóc vì em không 
thể có thêm sự lựa chọn nào khác 

khi tình thương dành cho hai đứa em 
mình quá lớn.  

Thúy Diễm sinh ra trong một gia đình 
đông anh em và rất nghèo khổ tại thôn 

Hiệp Hòa, xã Tân Hải, thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận.  

Người cha mất sớm để lại đàn con 
nheo nhóc cùng gánh nặng cơm áo gạo 
tiền đè nặng trên đôi vai người anh cả và 
mẹ già luôn đau yếu triền miên.  

Với mong mỏi con cái mình sẽ sớm 
thoát khỏi cảnh bần hàn nên chị em Thúy 

C 

Q 
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Diễm vẫn được mẹ cho tới trường học 
chữ. 

Năm tháng qua đi, thời gian Thúy 
Diễm bước chân vào Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Bình Thuận cũng là lúc người 
anh trai trụ cột chính của gia đình bị tai 
nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ 
não rất nặng.  

Gia đình em đã vét đến đồng xu cuối 
cùng, vay mượn thêm chòm xóm với 
mong muốn giành giật sự sống của anh 
với tử thần.  

Cơn nguy kịch qua đi, mạng sống 
của anh trai giữ được nhưng lại bị liệt nửa 
người và mất trí nhớ hoàn toàn.  

Bi kịch vẫn chưa buông tha gia đình 
em.  

Đôi mắt của mẹ vốn đã yếu, cộng 
với việc luôn đau buồn vì con nên mẹ em 
đã bị lòa hai mắt không thể đi làm được.  

Thời gian này, căn bệnh tim của mẹ 
lại tái phát khiến gia đình em rơi vào cơn 
bĩ cực khốn cùng.  

Dù thế, Diễm vẫn không nản chí, vẫn 
tiếp tục đến trường và thi đậu vào Khoa 
du lịch Trường Cao đẳng Cộng đồng.  

Ngoài giờ lên lớp, Diễm lăn xả đi làm 
thêm hết nơi này đến nơi khác để tự lo 
cho bản thân mình tiếp tục việc học.  

Những bi kịch, những khó khăn ngặt 
nghèo như thế đã là quá đủ với gia đình 
em. Nhưng một lần nữa Thúy Diễm phải 
đối mặt với sự lựa chọn không kém phần 
nghiệt ngã của số phận.  

Đó là việc hai cô em gái Thúy Kiều 
và Thùy Trang cùng thi đậu vào khoa sư 
phạm Trường Đại học Sài Gòn. Nếu Thúy 
Diễm tiếp tục học, hai cô em phải nghỉ học 
vì các em không thể tự lo cho mình tiền 
sinh hoạt và tiền học phí.  

Hàng tháng trời, em đấu tranh tư 
tưởng chỉ với hai chữ “Học hay Nghỉ” và 
cuối cùng Diễm đã dũng cảm nói lời chia 
tay giảng đường nơi luôn là niềm mơ ước, 
nỗi khát khao trong em.  

Để có quyết định này, em cũng đã 
khóc rất nhiều, khóc vì cuộc đời nghiệt 

ngã luôn giáng bi kịch xuống gia đình em. 
Khóc vì em không thể có thêm sự lựa 
chọn nào khác khi tình thương dành cho 
hai đứa em mình quá lớn. 

 

Thúy Diễm và hai em gái trong ngày tốt nghiệp 
của các em. (Ảnh tác giả cung cấp) 

Chia tay giảng đường nơi em đã học 
gần một năm để vào Sài Gòn xin làm công 
nhân nuôi hai đứa em ăn học. Ba chị em 
thuê một căn nhà nhỏ ở gần Trường Đại 
học Sài Gòn để đỡ tiền đi lại.  

Ngày ngày, hai em lên giảng đường, 
chị vào nhà máy đến tối mịt mới về. Nhiều 
đêm, Diễm xin tăng ca để có thêm tiền thu 
nhập, bao giờ em về đến nhà cũng đã gần 
nửa đêm.  

Diễm kể “Ba chị em sống bằng đồng 
lương công nhân của con, còn phải dành 
trả tiền nhà, dồn tiền đóng học phí cho hai 
đứa nên phải thật tằn tiện mới đủ chi phí”.  

Dù vất vả là thế nhưng Diễm vẫn 
nhất quyết không cho hai em đi làm thêm 
bởi em nói:  

“Con đã khổ rồi, có khổ thêm chút 
nữa cũng chẳng sao. Để hai đứa đi làm 
thêm, sợ ham làm, chểnh mảng học hành 
không đủ kiến thức sau này khó xin việc”.  

Thế rồi, bốn năm đại học cũng qua 
nhanh. Ngày nhìn hai em cầm tấm bằng 
loại khá, cả ba chị em đều ôm nhau trào 
nước mắt.  

Hai cô bé giờ đã tự lo cho bản thân 
mình, Diễm nói “Giờ con muốn đi học lại 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 05 năm 2017 - 23 - 

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

để sau này kiếm được công ăn việc làm 
ổn định hơn nhưng nghĩ tới mẹ và anh ở 
quê lại không cầm lòng lo cho bản thân 
mình”. 

Thế là ước mơ trở lại giảng đường 
của em một lần nữa như đóng sập trước 
mắt. Diễm buồn rầu tâm sự : 

“Chắc con đi học làm bánh để về 
quê đỡ đần cho mẹ và anh. Nghề nào 

cũng quý miễn mình sống cho thanh thản 
tâm hồn là được cô ạ”.  

Em quay đi lau vội dòng nước mắt 
chảy dài trên khuôn mặt và nở nụ cười 
thật tươi như an ủi người đối diện. 

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

(ngày 28 tháng 5) 

__________________________________ 

ĐỒNG BÀO CHĂM HỒI GIÁO Ở BÌNH THUẬN ĐÓN 
TẾT RAMƯWAN  

rong 3 ngày từ 24 - 26/5, đồng bào 
Chăm ở Bình Thuận đón Tết 
Ramưwan. Đây là Tết cổ truyền 

quan trọng nhất của đồng bào Chăm Hồi 
giáo (Bà ni) sống trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. 

 

Đồng bào Chăm qua sông đến làm lễ cúng tại 
khu mộ tổ tiên. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN  

Tết Ramưwan thường được mở đầu 
với Lễ tảo mộ. Các họ tộc người Chăm 
Hồi giáo đều tập trung về các nghĩa trang 
người Chăm, thường được gọi là Động 
Trắng và Động Đỏ ở huyện Bắc Bình, tỉnh 
Bình Thuận để cùng tảo mộ, cúng bái tổ 
tiên; tiếp nối lễ tảo mộ là các nghi thức: lễ 
Và ha, lễ cúng bái tổ tiên tại nhà và tháng 
Ramadan chay niệm cầu nguyện tại chùa, 
tháp… 

Tết Ramưwan là sản phẩm văn hóa 
tinh thần từ truyền thống tín ngưỡng cổ 
của cư dân người Chăm Hồi giáo. Đây là 
dịp để con cháu, những người còn sống 
nhớ đến tổ tiên, ông bà, các đấng sinh 

thành và cầu nguyện cho làng xóm được 
bình yên, nhà nhà sung túc, người người 
được an lành, hạnh phúc, mùa màng tươi 
tốt. 

Vào dịp này, những người Chăm Hồi 
giáo xa quê đều dành thời gian để trở về 
cúng bái tổ tiên, quây quần cùng gia đình 
và người thân. Ngày nay, Tết của đồng 
bào Chăm Hồi giáo không chỉ gói gọn 
trong từng gia đình, họ tộc mà còn có sự 
tham gia của khách du lịch, các nhiếp ảnh 
gia và các nhà nghiên cứu. 

Những ngày này, các làng, bản 
người Chăm trở nên rộn ràng; nhà cửa 
được người dân chỉnh trang, sạch sẽ. 
Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn 
nghệ, thể thao được tổ chức… tạo nên 
không khí đón Tết Ramưwan vui tươi, 
phấn khởi. 

 

Nghi thức cúng tảo mộ trong ngày Tết 
Ramưwan. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN  

Để đồng bào đón Tết Ramưwan năm 
2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã 

T 
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chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, 
thị xã, thành phố đảm bảo điều kiện tốt 
nhất để đồng bào đón Tết vui vẻ, tiết 
kiệm. 

Các địa phương có đồng bào Chăm 
theo đạo Hồi giáo sinh sống tổ chức cho 
đồng bào đón Tết lành mạnh, tiết kiệm, 
phát huy vốn văn hóa truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc; đồng thời, động viên đồng 
bào vui đón Tết không quên nhiệm vụ 
phát triển sản xuất, ổn định đời sống về 
mọi mặt, góp phần cùng với đồng bào dân 
tộc trong tỉnh thực hiện hoàn thành các 
chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 
2017. 

Bình Thuận là địa phương tập trung 
nhiều đồng bào Chăm sinh sống với hơn 
41.000 người; trong đó, đồng bào Chăm 
theo Hồi giáo có hơn 15.000 người, phân 
bố ở 1 xã thuần và 6 thôn xen ghép. 

Trong những năm qua Bình Thuận 
đã có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ 
người dân phát triển sản xuất, vươn lên 
làm giàu. Các vị chức sắc tôn giáo luôn 
vận động đồng bào gắn kết nghĩa xóm 
tình làng, đùm bọc giúp nhau phát triển 
kinh tế. 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 24 tháng 5) 

__________________________________ 

NGẮM BỘ XƯƠNG CÁ VOI KHỦNG TRÊN ĐẢO 
PHÚ QUÝ 

ộ xương cá voi có 50 đốt 
xương sống, 30 đôi răng mọc 
ở hàm dưới, hàm trên không 
có răng. Mỗi chiếc răng dài 
khoảng 20 cm, to như bắp tay 

người lớn. 

Đảo Phú Quý có bề dày lịch sử và 
truyền thống văn hóa lâu đời. Hơn 30 
di tích Lịch sử – Văn hóa đủ mọi loại 
hình và niên đại trải đều trên diện tích 
tự nhiên gần 17,82 km2 của đảo là một 
bằng chứng lịch sử sinh động chứng 
minh cho quá trình khai phá và xây 
dựng đảo của người Việt Nam. Các di 
tích đó còn nói lên sức sống mãnh liệt 
của nhân dân qua hàng trăm năm giữa 
biển khơi, làm rạng rỡ nguồn gốc con 
người Việt Nam nơi hải đảo xa xôi. 

Có dịp du khách ra thăm đảo Phú 
Quý, một huyện đảo thuộc tỉnh Bình 
Thuận gồm có 3 xã, cách xã đất liền 
chừng 4 giờ tàu trung tốc. Nơi đây 
được biết đến là vùng đất của những 
ngư dân hiền lành, chất phát, ngay cả 
giọng nói cũng khá đặc trưng. Ngày 
nay trên đảo có điện sinh hoạt và thắp 

sáng trong đêm nhờ có 3 trạm điện gió 
đồ sộ và rất đẹp. 

 

Đường ra đảo Phú Quý  

 

Trạm điện gió đồ sộ trên đảo, cung cấp 
điện sinh hoạt cho người dân đảo.  

B 
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Đến đây, du khách có thể đi dạo 
vòng quanh đảo ngắm bờ biển hoang 
sơ và những ran san hô tuyệt đẹp, 
viếng Đại môn mộ Thầy được khởi lập 
từ 352 năm (năm 1665). Nơi mà hàng 
năm người dân cho là chốn tâm linh, 
họ đến đây để dâng hương, thờ cúng 
sẽ đem lại nhiều may mắn, làm ăn tấn 
tới và gia đình, quê hương an 
lành…Kế đến là Cột cờ…và đặc biệt là 
nơi lưu giữ bộ xương cá voi (Ông Nam 
Hải) rất lớn tọa lạc tại xã Tam Thanh.   
   

 

Đại Môn mộ Thầy  

Chúng tôi vào thăm nhà trưng bày 
xương cá voi. Bộ xương cá voi được 
các cán bộ Viện Hải dương học Nha 
Trang xác định phát hiện vào năm 
1963, có chiều dài trên 17 mét, được 
phục dựng năm 2011 và đặt nằm giữa 
ngôi nhà khá rộng. Bộ xương cá voi có 
50 đốt xương sống, 30 đôi răng mọc ở 
hàm dưới, hàm trên không có răng. 
Mỗi chiếc răng dài khoảng 20 cm, to 
như bắp tay người lớn. 

Trước đó, Vạn An Thạnh trên đảo 
là nơi lưu giữ và thờ cúng xương cốt 
cá voi được xây dưng vào năm Tân 
Sửu - 1781. Lúc bấy giờ chưa có Ông 
nào dạt vào đảo. 60 năm sau, năm 
1841 mới có một Ông to lớn trôi vào 
bờ trên bãi cát trước vạn. Bà con tổ 
chức an táng chu đáo. Vì là "Ông" đầu 
tiên nên được gọi là "vị cố" và lấy ngày 
15/10 âm lịch hàng năm - ngày phát 

hiện vị cố lụy - làm ngày giỗ và lễ tế 
thu của vạn. Năm 1960 có một “ông” 
lớn khác trôi vào. Xác cá có chiều dài 
trên 25m. Mai táng xong, 3 năm sau đó 
ngư dân vùng này được mùa liên 
tiếp… 

 

Bộ xương cá voi được phát hiện năm 1963, 
phục dựng năm 2011 

 

Bộ xương dài 17m với 50 đốt xương sống  

 

30 đôi răng mọc ở hàm dưới, hàm trên 
không có răng. Mỗi chiếc răng dài khoảng 
20 cm, to như bắp tay người lớn 

Công Thi // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 28 tháng 5) 
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TRẢI NGHIỆM TUYẾN TÀU 5 SAO SÀI GÒN – 
PHAN THIẾT 

ạp chí GTVT - Chỉ chưa đầy 4 tiếng, 
hành khách sẽ được trải nghiệm 
dịch vụ từ chuyến tàu như thế thống 

máy lạnh, giường nằm, đội ngũ nhân viên 
phục vụ chu đáo… 

 

Chuyến tàu 5 sao đi từ Tp.HCM đến Phan Thiết 
chỉ chưa đầy 4 tiếng 

Trên chuyến tàu SPT2, chúng tôi đã 
cảm nhận được bước chuyển mình đầy 
rạng ngời của hệ thống đường sắt. Chợt 
nhớ khoảng thời gian này năm trước, 
ngành đường sắt rơi vào tình trạng hỗn 
loạn khi chiếc xà lan vô tình đâm phải cầu 
Ghềnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Từ đó, 
hệ thống đường sắt từ Nam ra Bắc đã 
“ngăn sông, cách trở” khi nhiều chuyến 
tàu phải bị hủy. Người dân phải chịu cảnh 
trung chuyển từ Sài Gòn ra Biên Hòa để 
tiếp tục hành trình. 

Tuy nhiên, với sự cố gắng của các 
cơ quan liên quan, ngành đường sắt đã 
thực sự khoác lên mình chiếc áo mới và 
khiến nhiều người dân cảm thấy thích thú 
và hài lòng với sự thay đổi này. Mới đây 
nhất, Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài 
Gòn còn cho ra đời chuyến tàu đi từ 
Tp.HCM – Phan Thiết với chất lượng cao 
nhằm phục vụ cho người dân, khách du 
lịch khi có nhu cầu. 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. 

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. 

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. Những chiếc ghế ngồi có thể điều 
chỉnh ghế thành giường và kính cửa sổ 
được dán chất liệu chống nắng chất 
lượng cao. 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. Kính cửa 
sổ của tất cả các toa đều được dán chất 
liệu chống nắng chất lượng cao, không 
ảnh hưởng đến việc thưởng ngoạn cảnh 
đẹp hai bên đường tàu. 

 

Bên trong tòa tàu với đầy đủ tiện nghi giúp 
người dân cảm thấy thoái mái hơn trong 
chuyến hành trình 

Điều mà người dân quan tâm nhất 
chính là thiết kế nhà vệ sinh  trong mỗi toa 
tàu. Trước đây, vấn đề này từng là nỗi 
khiếp sợ của người dân mỗi khi đi tàu vì 
sự nhếch nhác cũng như mất vệ sinh. Tuy 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

T 
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nhiên, trong hệ thống toa tàu chất lượng 
cao này, các nhà vệ sinh được chế tạo 
theo dạng mô-đun, bố trí hệ thống vệ sinh 
tự hoại công nghệ tiên tiến. Khu vực này 
được lắp bồn rửa mặt với vòi nước thiết bị 
cảm ứng, cửa phòng vệ sinh được thiết kế 
cửa gấp 2 cánh, rất tiện lợi khi sử dụng. 

Theo Phạm Văn Sơn, Chủ tịch 
HĐQT Công ty Cp Vận tải Đường sắt Sài 
Gòn cho biết: 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. Việc đưa 
tuyến tàu này vào vận hành là một tâm 
huýt lớn của công ty. Thời gian trước 
ngành đường sắt gặp nhiều khó khăn và 
đơn cử như công ty xe lửa Dĩ An đã từng 
có thời điểm “không có việc để làm”, 
nhưng trong năm nay những người công 
nhân lại đang “làm không hết việc”. 

Có thể nói, việc phát triển những 
tuyến tàu chất lượng cao đang mở ra một 
hướng phát triển mới cho toàn bộ những 
người đang làm việc và cống hiến cho 
ngành đường sắt. Chúng tôi đã lấy ý kiến 
từ những khách du lịch khi họ trải nghiệm 
trên tuyến tàu này và họ đều gật đầu và 
đánh giá chất lượng đường sắt Việt Nam 
đang ngang bằng với các nước phát triển 
khác. Sự trở lại của ngành đường sắt nói 
chung và tại Tp.HCM nói riêng đang được 
chứng minh qua số lượng hành khách đi 
lại trên tàu. Trong tháng 4 vừa qua, Công 
ty Cp Vận tải Đường sắt Sài Gòn vui 
mừng khi tốc độ tăng trưởng của tháng 
tăng đến 60%. 

Cũng theo ông Sơn, để người dân 
đến gần hơn với đường sắt phía công ty 
cũng cần nhiều nỗ lực để nâng cao chất 
lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu đi lại 
của hành khách mỗi dịp cao điểm. 

 

Hành khách di chuyển xuống tàu tại ga Phan 
Thiết 

Được biết, đoàn tàu giường nằm 
chặng TP HCM – Phan Thiết SPT2 khởi 
hành tại ga Sài Gòn (TP HCM) lúc 6 giờ 
40 phút và 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. 

Tại hướng ngược lại khởi hành tại 
Phan Thiết lúc 13 giờ 10 phút, đến ga Sài 
Gòn vào khoảng 17 giờ 20 phút cùng 
ngày. Giá vé đi tàu tùy loại ghế từ 137.000 
đồng đến 187.000 đồng/vé/lượt (trừ các 
dịp lễ, hè trong năm). 

Mỹ Lệ // 
http://www.tapchigiaothong.vn.- 2017 

(ngày 02 tháng 5)

__________________________________ 

CÁ VOI "KHỦNG" HƠN 15 TẤN TRÔI GIẠT VÀO MŨI NÉ 

ác con cá voi nặng 15 tấn được 
ngư dân phát hiện và sau đó chôn 
trên biển Mũi Né tỉnh Bình Thuận. 

Ngày 15/5, ngư dân phường Mũi Né 
(TP. Phan Thiết, Bình Thuận) đã tiến hành 
thủ tục chôn cất con cá voi nặng gần 15 
tấn được phát hiện trôi trên biển Bình 
Thuận theo phong tục của địa phương. 

Trước đó, khoảng 16h ngày 14/5, 
tàu cá BTH 99530Ts của ngư dân Lê Văn 
Phụng (33 tuổi, ngụ tại phường Mũi Né) 
khi đánh bắt cá trên biển Bình Thuận, 
cách Mũi Né khoảng 17 hải lý, đã phát 
hiện xác cá voi dài 13 m, bề ngang gần 3 
m trôi dạt trên biển. Xác cá voi sau đó đã 
được ngư dân đưa về Vạn Bình An (lăng 

X 
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Ông) thuộc phường Mũi Né để tổ chức 
chôn cất và thờ cúng. 

Theo tín ngưỡng của ngư dân, cá 
voi thường che chở, phù hộ cho ghe 
thuyền hành nghề trên biển nên được gọi 
là cá ông. Khi cá chết người dân gọi là cá 

“Ông lụy” sẽ tổ chức chôn cất và thờ cúng 
tại lăng vạn. 

Lê Nghĩa // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2017 

(ngày 15 tháng 5) 

__________________________________ 

CẦN SỚM LẮP ĐẶT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG  

uyến Quốc lộ 28 đoạn qua địa bàn 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 
Thuận là giao điểm giữa đường Sa 

Ra-Tầm Hưng, nơi có trụ sở của ngân 
hàng nên gọi là ngã ba Ngân hàng (xem 
ảnh). 

 

 Ngã ba giao thông này nằm trên địa 
bàn khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, 
huyện Hàm Thuận Bắc. Là khu dân cư 
đông đúc nhưng không có đèn tín hiệu 
giao thông nên xe chạy hỗn loạn không 
theo quy trình nào. Hằng ngày, vào giờ đi 
làm buổi sáng, lượng người và phương 

tiện tham gia giao thông tăng cao khiến 
giao thông ở đây trở nên nguy hiểm. Đặc 
biệt, nguy hiểm nhất là các em học sinh 
ngày nào cũng phải thường xuyên băng 
qua đường để đi học. Do không có đèn tín 
hiệu giao thông nên các phương tiện như: 
Xe đạp, xe gắn máy, ô tô… cứ thi nhau 
chạy, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao 
thông rất cao. 

Ngoài ra, những xe chạy đường dài 
thường dừng, đỗ bên đường, che khuất 
tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người đi 
đường. Mới đây, vào ngày 24-4, hai xe 
gắn máy đi ngược chiều va chạm với 
nhau khiến hai người bị thương phải vào 
bệnh viện cấp cứu. Người dân ở khu vực 
ngã ba Ngân hàng rất mong ngành chức 
năng lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã 
ba này để hạn chế các vụ tai nạn giao 
thông xảy ra. 

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

(ngày 9 tháng 5) 

___________________________________ 

LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN THĂM HỎI, HỖ TRỢ GIA ĐÌNH 
CÔNG NHÂN THIỆT MẠNG DO TAI NẠN LAO ĐỘNG 

hân “Tháng công nhân”, “Tháng 
hành động về an toàn, vệ sinh lao 
động” năm 2017, LĐLĐ tỉnh Bình 

Thuận vừa tổ chức đoàn đi thăm hỏi và 
tặng quà cho 4 gia đình công nhân tại 
huyện Hàm Thuận Bắc và thành phố 
Phan Thiết thiệt mạng do tai nạn lao động 
trong năm 2016 (3 người), năm 2017 (1 
người).   

Ngoài thăm hỏi, động viên chia sẻ, 
đoàn cũng trao cho mỗi gia đình nạn nhân 
với số tiền 2.000.000 đồng, phần nào giúp 
họ vượt qua đau thương khắc phục khó 
khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Được biết cuộc sống của 4 gia đình 
các nạn nhân hầu hết đều lâm vào hoàn 
cảnh khó khăn từ khi những trụ cột của 
gia đình không may qua đời do tai nạn lao 

T 
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động. Theo ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ 
tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận, tai nạn lao 
động để lại nhiều nỗi đau và sự ám ảnh, 
không ai muốn điều đó xảy ra với người 
con, người chồng, người cha của mình. 
Ông Dũng chia sẻ: “Chúng ta có thể 
phòng tránh được nếu người lao động và 

người sử dụng lao động quan tâm, thực 
hiện nghiêm túc các quy định của pháp 
luật về an toàn, vệ sinh lao động và an 
toàn giao thông”.  

Mỹ Huyền // 
http://laodong.com.vn/.- 2017  

(ngày 9 tháng 5) 
__________________________________ 

NƠI NGƯỜI ĐI XE MÁY KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM 

hức năng của mũ bảo hộ lao động 
không thể thay thế mũ bảo hiểm.  

Mỗi khi chúng tôi đi qua quốc lộ 1A, 
nhất là vào những giờ tan tầm thì rất sợ 
gặp phải hàng trăm công nhân đang tham 
gia xây dựng nhà máy nhiệt điện tại Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận đổ ra 
quốc lộ. Họ đi bộ băng qua đường không 
đúng vạch kẻ rất nguy hiểm. Đáng chú ý 
rất nhiều người đi xe máy không đội mũ 
bảo hiểm mà chỉ đội mũ bảo hộ lao động 
mỏng tanh, nhiều xe còn chở ba người. 
Có người chạy xe trên đường quốc lộ khá 
xa, từ nơi này về tận Ninh Thuận… 

 

Đi ngược chiều lại không đội mũ bảo hiểm.  

 

 

Chuẩn bị băng qua đường nơi không có vạch 
kẻ dành cho người đi bộ. (Ảnh chụp lúc 17 giờ 
ngày 24-5 tại khu vực xây dựng Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân) 

Chúng tôi thiết nghĩ chủ sử dụng 
người lao động cần nhắc nhở, yêu cầu 
người lao động phải tuân thủ pháp luật 
cũng như khi tham gia giao thông. Mặt 
khác, chính người lao động cần hiểu rõ và 
chủ động chấp hành pháp luật. Đồng thời 
lực lượng chức năng cũng cần tăng 
cường tuần tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm 
minh nhằm bảo vệ quyền lợi và tính mạng 
cho người dân. Đã rất nhiều lần các cơ 
quan chức năng trả lời công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng rằng mũ 
bảo hộ lao động không thể thay thế mũ 
bảo hiểm. 

Công Thi // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 27 tháng 5) 

Chỉ đội mũ bảo hộ lao động và chở ba. 

C 
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HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN:  

KHÔNG KIỂM SOÁT NỔI LÒ MỔ GIA SÚC TƯ NHÂN 

hiều năm qua, tình trạng giết mổ 
động vật, buôn bán thịt gia súc, gia 
cầm không bảo đảm vệ sinh an 

toàn thực phẩm, diễn ra ở hầu hết các xã, 
thị trấn trong huyện Hàm Thuận Bắc. Do 
các hộ giết mổ gia súc phân tán ở các xã, 
thị trấn, vì vậy ngành thú y huyện không 
kiểm soát nổi các hoạt động giết mổ, đây 
chính là nỗi lo của người tiêu dùng. Bà Lê 
Thị Minh, ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm 
Thuận Bắc, chuyên bán thịt lợn ở thị trấn 
Ma Lâm cho biết: “Tôi làm nghề này đã 
hơn chục năm, hằng ngày tôi giết mổ lợn 
đem bán, nhưng không thấy cơ quan thú y 
tới kiểm tra”. 

Theo quy định của Pháp lệnh Thú y, 
việc kiểm soát sát sinh phải thực hiện 
trước và sau giết mổ. Tức là, trước 4 giờ 
sáng, cán bộ kĩ thuật thú y phải có mặt ở 
cơ sở giết mổ để khám bên ngoài (xác 
nhận lợn còn sống, mới cho giết mổ. Khi 
giết mổ xong phải khám thật kĩ nội tạng 
bên trong… rồi quyết định có cho tiêu thụ 
hay không? Quy định thì vậy, nhưng ở 
huyện Hàm Thuận Bắc từ lâu chưa được 
thực hiện. Tuy vậy, trên thị trường vẫn có 
số ít thịt có đóng dấu kiểm dịch! Sản phẩm 

thịt lợn không kiểm soát vẫn đem ra chợ 
bán khá nhiều. Một số người đã mua phải 
thịt lợn bệnh, khi ăn vào bị tiêu chảy, ói 
mửa… 

Để bảo đảm vệ sinh an toàn thực 
phẩm, ngành Thú y huyện cần tăng 
cường công tác kiểm dịch, kiểm tra, kiểm 
soát các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. 
Người tiêu dùng nên sử dụng các sản 
phẩm thịt gia súc, gia cầm đã qua kiểm 
dịch, kiểm soát sát sinh, có đóng dấu vào 
sản phẩm thịt của cơ quan thú y. Không 
mua những sản phẩm thịt chưa qua kiểm 
soát sát sinh, thịt có biểu hiện bệnh như 
xuất huyết dưới da những mảng đen. Cán 
bộ thú y kiểm tra sản phẩm thịt phải xử lí 
nghiêm khi thịt có dấu hiệu nhiễm bệnh 
truyền nhiễm như dịch tả, tụ huyết trùng, 
tai xanh, lở mồm long móng… Đối với 
người tiêu dùng, khi phát hiện sản phẩm 
bày bán có dấu hiệu bệnh và chưa qua 
kiểm dịch thú y, cần báo ngay cho ngành 
chức năng, lực lượng thú y để có biện 
pháp xử lí kịp thời 

 Đỗ Khắc Thể / Người cao tuổi.- 2017.- 
Số 79 (ngày 18 tháng 5).- Tr. 12 

__________________________________ 

MÊ PU CHƯA THỂ GỌI LÀ “LÀNG UNG THƯ” Ở 

BÌNH THUẬN 

ại buổi làm việc của đoàn công tác 
Bộ Y tế, Viện Pasteur Nha Trang 
khẳng định ở Bình Thuận chưa có 

làng ung thư. 

Tại buổi làm việc của đoàn công tác 
Bộ Y tế với UBND tỉnh Bình Thuận vào 
ngày 16/5, Viện Pasteur Nha Trang khẳng 
định ở Bình Thuận chưa có làng ung thư.  

Tiến sĩ Viên Quang Mai, Viện trưởng 
Viện Pasteur Nha Trang cho biết, sau khi 
ngành Y tế địa phương báo cáo về trường 
hợp xã Mê Pu, huyện Đức Linh có nhiều 
người tử vong do ung thư, cơ quan này 

đã 2 lần đến vào lấy mẫu và tổ chức kiểm 
tra đánh giá. 

 

Do có nhiều người chết vì ung thư, nên xã Mê 
Pu được người dân gọi là làng ung thư  

N 
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Kết quả cho thấy chỉ tiêu về tỷ lệ 
bệnh nhân bị nghi ung thư trên 100.000 
dân đều thấp hơn so với tiêu chí công bố 
của Chương trình Tầm soát ung thư Quốc 
gia. Mức quy định làng ung thư là trung 
bình 110 ca trên 100.000 dân, còn ở Mê 
Pu (Bình Thuận) mới có dưới 90 ca. Do 
vậy, chưa thể gọi đây là làng ung thư. 

 

Người dân Mê Pu nghi do nguồn nước sinh 
hoạt bị ô nhiễm  

Tiến sĩ Viên Quang Mai cho biết 
thêm: “Ngay tại Mê Pu vào năm 2015 và 
2016, chúng tôi đã vào kiểm tra đánh giá, 
tất cả các chỉ số về asen, không có chỉ số 
nào vượt. Chỉ số nguy cơ ung thư và chỉ 
số ung thư trên 100.000 dân chúng ta còn 
thấp. Điều này khẳng định lại lần nữa, 
hôm nay có các đồng chí trong UBND 
tỉnh, chúng ta an tâm về chuyện này”. 

Trước đó, Đài TNVN đã phản ánh 
chừng 10 năm trở lại đây, tại xã Mê Pu, 
huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đã có 

hơn 125 người chết do mắc ung thư kiến 
người dân hoang mang. 

Viện Pasteur Nha Trang và Trung 
tâm Y tế Dự phòng Bình Thuận đã tiến 
hành điều tra, khảo sát điều kiện địa lý, 
địa chất, tình hình sử dụng nguồn nước 
cũng như lấy mẫu nước tại đây để phân 
tích các chỉ số. 

 

Một người bị ung thu hầu tại thôn 5, xã Mê Pu. 
Ảnh chụp vào tháng 7/2015.    

Tiến sĩ Viên Quang Mai cho biết, ông 
mới nhận thêm thông tin ở thị xã La Gi, 
tỉnh Bình Thuận có một làng nghi có nhiều 
người mắc bệnh ung thư.  

Tới đây, Viện Pasteur Nha Trang sẽ 
cử cán bộ chuyên môn đến kiểm tra và lấy 
mẫu nước để đánh giá tình hình. Sau khi 
có kết quả, viện sẽ thông báo cho ngành y 
tế địa phương./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 17 tháng 5) 

__________________________________ 

HỦY 15 VĂN BẢN ĐƯỢC ĐÓNG DẤU SAI PHẠM 

áng ngày 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã ký công văn 
yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Phan 

Thiết hủy 15 văn bản sai phạm do đóng con dấu 
mới tại UBND TP.Phan Thiết và yêu cầu xử lý 
nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan.  

Theo đó, giao Chủ tịch UBND thành phố 
Phan Thiết chỉ đạo chấn chỉnh công tác văn thư 
theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-
BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về việc 
hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp 
lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; đồng 
thời, chấm dứt việc đăng ký lấy số văn bản 
trước. 

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm làm 
rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy 
định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân 
có liên quan trong việc để xảy ra những thiếu 
sót. 

Kết quả thực hiện và kiểm điểm, xử lý 
trách nhiệm tập thể và cá nhân, UBND thành 
phố Phan Thiết báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội 
vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 
10/2017.   

V. Nhất / Đại đoàn kết.- 2019.- Số 130 
(ngày 10 tháng 5).- Tr. 10 

Cùng đưa tin: Nhân dân.- 2017.- Số 22497 
(ngày 10 tháng 5).- Tr. 3 

S 
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YÊU CẦU XEM LẠI VỤ CÀO CÁT LÀM SẠCH BIỂN  

ỉnh Bình Thuận yêu cầu thị xã La Gi 
kiểm tra việc doanh nghiệp cào cát 
làm vệ sinh bãi biển bị xử phạt. Nếu 

đúng như báo phản ánh, cần biểu dương. 

Ngày 30-5, ông Nguyễn Đức Hòa, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã 
có văn bản gửi Sở TN&MT, UBND thị xã 
La Gi yêu cầu làm rõ thông tin về bài viết 
“Cào cát dọn sạch bãi biển bị xử phạt” mà 
Pháp Luật TP.HCM đã phản ảnh ngày 27-
5. 

Theo đó, tỉnh yêu cầu UBND thị xã 
La Gi kiểm tra cụ thể lại hồ sơ liên quan, 
đánh giá cụ thể tình hình, tính chất, mức 
độ của vụ việc để có biện pháp xử lý tiếp 
theo theo đúng quy định, phù hợp. 

 

Vũng nước đọng đang được chủ khu du lịch 
đặt biển cảnh báo. Ảnh: P.Nam 

"Nếu thật sự là hành vi múc cát để 
lấp lại vũng nước tù đọng gây mất mỹ 
quan, ô nhiễm và khắc phục một số sự cố 
do triều cường gây ra (như nội dung báo 
Pháp Luật TP.HCM phản ánh) thì hướng 
dẫn người có liên quan thực hiện theo 
đúng quy định. Đồng thời cần động viên, 
khuyến khích để nhân rộng gương điển 
hình. Báo cáo kết quả cho UBND tỉnh 
trước ngày 10-6", văn bản nêu. 

Tỉnh cũng chỉ đạo: Đối với vấn đề an 
ninh trật tự, vệ sinh môi trường, kinh 
doanh dịch vụ tại khu vực bãi biển Cam 
Bình và dự án Khu du lịch Coco 
Beachcamp, yêu cầu UBND thị xa La Gi 
chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND 
xã Tân Phước tăng cường trách nhiệm 
quản lý nhà nước đối với công tác an ninh 
trật tự, vệ sinh môi trường, kinh doanh 

dịch vụ của người dân và các dự án du 
lịch tại khu vực.  

Kiểm tra, xử lý kịp thời và nghiêm 
khắc đối với một số đối tượng có hành vi 
gây rối an ninh trật tự, đe dọa, uy hiếp 
nhân viên các khu du lịch và du khách tại 
địa bàn.  

Kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với 
tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về an 
ninh trật tự, vệ sinh môi trường, kinh 
doanh dịch vụ không đúng quy định. Tổ 
chức sắp xếp lại việc kinh doanh dịch vụ 
xe bò chở khách du lịch của người dân tại 
khu vực; phải có quy định cụ thể, rõ ràng 
về điểm đón - trả khách, tuyến đường đi, 
phục vụ theo thứ tự, không để xảy ra 
tranh, giành khách; có biện pháp cụ thể 
trong vấn đề vệ sinh môi trường, tuyệt đối 
không để phân bò, nước tiểu bò thải trực 
tiếp xuống nước biển và trên bãi biển. 

Người điều khiển xe bò chở khách 
phải có trang phục gọn gàng, sạch sẽ, 
hành vi ứng xử lịch sự, có ý thức bảo vệ 
và xây dựng môi trường kinh doanh 
chung... Nếu trường hợp nào không chấp 
hành thì phải xử lý thật nghiêm khắc, nếu 
tái phạm thì không cho kinh doanh nữa. 
Báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước 
ngày 15-6. 

 

Vũng nước mất vệ sinh, doanh nghiệp thuê 
người san lấp bi xử phạt. Ảnh: PN 

Như đã đưa, năm nào cũng vậy, khu 
du lịch Coco Beachcamp (Tân Phước, La 
Gi) cũng bị triều cường tạo ra một đoạn 
xói lở dài đọng nước trước bãi biển khu 
du lịch. Thấy rác rến, phân bò gây mất vệ 
sinh quá phản cảm và nguy hiểm cho du 

T 
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khách nên hàng năm chủ khu du lịch đều 
thuê xe múc cào cát tại chỗ, san lấp làm 
vệ sinh. 

Tuy nhiên theo ông Trần Qúi Lễ, 
Giám đốc khu du lịch, ngày 17-5 ông vừa 
thuê xe múc đến làm vệ sinh thì bị xã lập 
biên bản cho rằng đã khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng. Đến ngày 19-5, 
UBND thị xã La Gi lại ra quyết định xử 
phạt 35 triệu đồng vì cho rằng người lái xe 
múc thuê đã vi phạm, giao quyết cho nhân 
viên khu du lịch Coco Beachcamp!  

Được biết sau khi biết mình bị xử 
phạt, do đã phá sản, bán nhà, chỉ lái xe 
thuê nên người tài xế sợ quá đã bỏ trốn 
và quyết định hiện vẫn chưa biết giao cho 
ai. 

Hiện vũng nước đọng đang được 
chủ khu du lịch đặt biển cảnh báo còn 
đống cát và chiếc xe múc đang được xã 
giữ nguyên hiện trạng. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 30 tháng 5) 

__________________________________ 

CẢNG CÁ LA GI Ô NHIỄM TRẦM TRỌNG KHIẾN DÂN 
KHÓ THỞ 

ảng cá thị xã La Gi, tỉnh Bình 
Thuận hiện bị ô nhiễm trầm trọng, 
ảnh hưởng đến sức khỏe của 

người dân 

Vào thời điểm này, nước ở cảng La 
Gi đen ngòm, bốc mùi thối nồng nặc. Rác 
đọng lại ven bờ lâu ngày thành từng lớp 
khiến ô nhiễm ngày càng trầm trọng hơn. 

Mỗi lần tấp thuyền vào bán hải sản 
và neo đậu trong cảng, ngư dân đều có 
cảm giác khó thở vì quá hôi thối. 

 

Nước bẩn từ các cơ sở chế biến hải sản và 
nước đá được thải trực tiếp ra cảng La Gi  

Ông Nguyễn Nhược, ngư dân 
phường Phước Lộc, thị xã La Gi cho biết: 
“Cảng La Gi đã ô nhiễm từ 5-7 năm về 
trước. Nó bùn đọng, ghe cộ hôi thối khó 
chịu lắm. Dân ở đây thường bị viêm 
xoang, viêm mũi”. 

 

Không ai dám ngồi lâu ở cảng La Gi vì sợ 
mắc bệnh đường hô hấp 

Tại khu vực cảng La Gi có hơn chục 
cơ sở chế biến hải sản và nước đá thải 
trực tiếp nguồn nước bẩn xuống cảng cá. 
Do cửa biển quá hẹp, nguồn nước ô 
nhiễm không được thoát ra cửa, tù đọng 
lâu ngày là nguyên nhân làm ô nhiễm 
trầm trọng.  

Ông Hoàng Công Phượng, ngư dân 
địa phương cho biết: “Nó bị mùi là do 
công ty thải chất dơ bẩn ra đây. Cho nên, 
chúng ta cần phải nạo vét đồ dơ, đổ bẩn 
đó”. 

Cảng cá La Gi có đông tàu thuyền 
đánh bắt hải sản thường xuyên ra vào neo 
đậu. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến 
nghị, nhưng đến nay chính quyền thị xã 
La Gi vẫn chưa có giải pháp để xử lý tình 
trạng ô nhiễm./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 4 tháng 5) 

C 
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HAI THÁNG TRỤC VỚT SÀ LAN, NHÓM THỢ LẶN BỊ 
'XÙ' TIỀN CÔNG  

ần 60 ngày đêm đánh vật với từng 
con sóng, chống chọi với cái lạnh 
khắc nghiệt để trục vớt sà lan chở 

đá bị chìm tại cửa biển thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận, nhưng đội thợ lặn bị chủ thuê 
“quên” trả tiền công. 

 

Ông Giáp phản ánh sự việc với phóng viên.  

Sau sự cố sà lan chở đá bị chìm tại 
cảng cá thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, 
ngày 24/1/2013, Công ty TNHH thương 
mại Tuấn Tâm (gọi tắt là Công ty Tuấn 
Tâm, do ông Nguyễn Tấn Hùng làm giám 
đốc) ký hợp đồng trục vớt sà lan và đá với 
Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình 
giao thông đường thủy Quang Minh (gọi 
tắt là Công ty Quang Minh, do ông Bùi 
Thanh Tùng làm giám đốc), đơn giá giao 
khoán trọn gói 450 triệu đồng. Công ty 
Quang Minh có trách nhiệm hàn chỗ bị 
thủng của sà lan, kéo vào bờ, trục vớt 
toàn bộ khối lượng đá bị chìm. 

Thực hiện hợp đồng này, ông Bùi 
Thanh Tùng giao toàn bộ công việc cho 
ông Nguyễn Văn Chung (lúc đầu ông 
Chung là nhân viên của Công ty Quang 
Minh, về sau làm nhà thầu tự do). Ông 
Chung đã thuê mướn nhóm thợ lặn của 
ông Trịnh Đằng Giáp (SN 1984, ngụ tại 
TP.HCM) ra thị xã La Gi trục vớt sà lan. 

Ông Giáp cho biết, đội lặn thỏa 
thuận với ông Chung số tiền trục vớt là 65 
triệu đồng, không bao gồm chi phí ăn ở và 
phương tiện vật tư phục vụ trục vớt. Công 

việc trục vớt hết sức phức tạp, vất vả do 
phụ thuộc vào thủy triều. Để đẩy nhanh 
tiến độ, ông Tùng còn đích thân nhắn ông 
Giáp kêu đội làm việc cả ngày mùng Sáu 
tết (tức ngày 15/2/2013), làm cả đêm để 
đưa sà lan ra sớm, tránh nước ròng, đối 
mặt với sóng dữ. 

Đội đã làm từ ngày 15/2 - 12/4/2013 
(56 ngày). “Khi hoàn thành việc trục vớt, 
tôi đề nghị Công ty Quang Minh thanh 
toán số tiền còn nợ là 205 triệu đồng bao 
gồm tiền công, tiền ăn, ở, tiền thuê các 
phương tiện để trục vớt sà lan và đá. 
Nhưng đã bốn năm trôi qua, ông Bùi 
Thanh Tùng vẫn chưa chịu trả, trong khi 
đời sống của nhóm thợ lặn hết sức khó 
khăn, phải chạy ăn từng bữa” - ông Giáp 
bức xúc nói. 

Trước yêu cầu trên, ngày 22/7/2013, 
ông Tùng gửi văn bản cho ông Giáp cho 
rằng, Công ty Quang Minh không hề thiếu 
nợ như ông Giáp trình bày, trái lại đã chi 
cho ông Giáp rất nhiều tiền. Tất cả các 
khoản chi đều rất “tế nhị”, chi sai nguyên 
tắc tài chính, không thể thu hồi. 

Trong công văn này, ông Tùng lý 
giải: do ông Chung không có tư cách pháp 
nhân nên đã mượn Công ty Quang Minh 
ký kết với Công ty Tuấn Tâm để thực hiện 
hợp đồng. Công ty Quang Minh không 
trực tiếp thực hiện công việc mà giao toàn 
bộ cho ông Chung. Ông Chung là người 
trực tiếp nhận việc trục vớt sà lan chìm ở 
La Gi và cũng là người đề xuất giá thi 
công với Công ty Tuấn Tâm. 

“Trong quá trình thực hiện, ông 
Chung chủ động mua sắm, thuê mướn 
đơn vị khác để thi công công trình. Công 
ty Quang Minh hoàn toàn không chịu trách 
nhiệm về việc mua sắm, thuê mướn này. 
Với số tiền khoán gọn của công trình, ông 
Chung có quyền thực hiện mọi việc có thể 
để hoàn thành công việc. Công ty Quang 
Minh không hề biết các giao dịch giữa ông 
Giáp và ông Chung…” - văn bản do ông 
Bùi Thanh Tùng ký, nêu rõ. 

G 
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Khi phóng viên báo Phụ Nữ phản 
ánh những bức xúc của người lao động, 
ông Tùng phân bua: Sau khi khi ký hợp 
đồng với Công ty Tuấn Tâm, ông Tùng 
giao toàn bộ công việc trong hợp đồng 
cho ông Chung thực hiện. Giá trị hợp 
đồng là 450 triệu đồng, nhưng trên thực 
tế, ông Tùng đã trả cho ông Chung nhiều 
hơn số tiền này. Giữa ông và ông Chung 
không hề có bất cứ giấy tờ ràng buộc nào. 

Ông Tùng khẳng định, giữa ông và 
ông Giáp không có quan hệ gì, ông chỉ 
làm việc với ông Chung. Tuy nhiên, lời 
giải thích của ông Tùng đã mâu thuẫn khi 
chính ông thừa nhận mình nhiều lần trực 
tiếp giao tiền cho ông Giáp. 

Khi phóng viên đặt câu hỏi, Công ty 
Quang Minh ký hợp đồng nhưng lại giao 
toàn bộ công việc cho ông Nguyễn Văn 
Chung và phủi bỏ trách nhiệm khi sử dụng 
người lao động, vậy vấn đề sử dụng lao 
động của công ty có đúng hay không, ông 
Tùng thừa nhận: “Tôi giao công việc cho 
ông Chung và không biết ông Chung sử 
dụng những ai. Điều này tôi thừa nhận 

sai, do lúc đó mới thành lập công ty nên 
chưa có kinh nghiệm…”.  

Phóng viên ngỏ ý muốn gặp ông 
Chung để tìm hiểu sự việc nhưng ông 
Tùng cho biết, ông Chung đã bán nhà đi 
đâu không rõ, đồng thời cho phóng viên 
sáu số điện thoại của ông Chung, nhưng 
cả sáu số đều không liên lạc được. 

Theo Luật sư Hồ Nguyên Lễ (Đoàn 
Luật sư TP.HCM), Công ty Quang Minh 
thông qua ông Chung thuê nhóm thợ lặn 
do ông Giáp làm đại diện, do vậy, mối 
quan hệ giữa Công ty Quang Minh và 
nhóm thợ lặn do ông Giáp đại diện là 
quan hệ dân sự cung cấp dịch vụ.  

Theo điều 520 Bộ luật Dân sự năm 
2005, nhóm thợ lặn do ông Trịnh Đằng 
Giáp đại diện có quyền yêu cầu Công ty 
Quang Minh trả đủ tiền dịch vụ cho bên 
cung ứng, tức tiền công trục vớt sà lan và 
khối đá bị chìm. 

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

(ngày 6 tháng 5)

__________________________________ 

XUẤT HIỆN NHIỀU DOANH NGHIỆP MA KINH 
DOANH TÔM GIỐNG 

hòng An ninh Kinh tế của các tỉnh 
Ninh Thuận và Bình Thuận (PA81) 
tiến hành thanh tra đột xuất 17 cơ 

sở SXKD giống tôm nước lợ... 

Trong các ngày từ 29/4 đến 03/5, 
Tổng cục Thủy sản (Bộ NN – PTNT) chủ 
trì, phối hợp cùng với Cục An ninh Kinh tế 
Nông, Lâm, Ngư nghiệp - Bộ Công an 
(A86) và Phòng An ninh Kinh tế của các 
tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận (PA81) 
tiến hành thanh tra đột xuất 17 cơ sở 
SXKD giống tôm nước lợ trên địa bàn hai 
tỉnh. 

Kết quả thanh tra cho thấy có 3/6 cơ 
sở không cung cấp được các giấy tờ về 
điều kiện cơ sở; kiểm dịch tôm giống. Có 
3/6 cơ sở không xuất trình được các giấy 
tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ số 

tôm sú giống đang nuôi giữ. Có 3/6 cơ sở 
không thực hiện việc kiểm dịch trước khi 
đưa tôm giống ra thị trường; không xét 
nghiệm bệnh trước khi cho sinh sản; 
không thực hiện ghi chép hồ sơ trong quá 
trình sản xuất, kinh doanh giống theo quy 
định. Có 3/6 cơ sở chưa kiểm tra điều 
kiện SXKD theo quy định tại Thông tư 
45/2014 của Bộ NN - PTNT 

Căn cứ vào các quy định pháp luật 
hiện hành, đoàn thanh tra quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi 
với số tiền 4.000.000 đồng đối với cơ sở 
sản xuất giống Ngô Thành Được ở xóm 7, 
Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận; xử 
phạt 8.000.000 đồng đối với Cty sản xuất 
giống thuỷ sản Tứ Quý ở Ninh Chữ, Ninh 
Hải, Ninh Thuận; xử phạt 19.000.000 

P 
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đồng đối với Cty TNHH Sản xuất giống 
thuỷ sản Hoàng Nguyên - Ninh Thuận ở 
Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh 
Thuận. 

Ngoài ra, theo kết luận thanh tra có 
11 cơ sở không có tên theo địa chỉ đăng 
ký. Đoàn thanh tra cho rằng các cơ sở 
này chỉ thu gom tôm giống không rõ 
nguồn gốc, đưa ra thị trường và không 
thực hiện bất kỳ một hoạt động kiểm tra, 
kiểm soát nào. 

Khi vận chuyển tôm giống đi tiêu thụ 
tại một số tỉnh, nếu bị kiểm tra thì chỉ thực 
hiện kiểm dịch lại (nếu tôm giống đạt các 
quy định thì được tiếp tục lưu thông, thả 
nuôi) và phương tiện vận chuyển chỉ bị xử 
phạt vi phạm hành chính với số tiền từ 3 
đến 4 triệu đồng. Tuy nhiên, phương tiện 
vận chuyển một chuyến thường có từ 4 - 
5 cơ sở thuê nên với mức phạt như thế là 
không đủ sức răn đe, trong khi lơi nhuận 
cao gấp bội. 

Như vậy một lượng lớn tôm giống 
không đảm bảo chất lượng hàng ngày vẫn 
được vận chuyển và thả nuôi tại các tỉnh. 

Đoàn thanh tra đã đề nghị Phòng An 
ninh Kinh tế (PA81) tỉnh Ninh Thuận làm 
việc với Công ty TNHH Dịch vụ vận tải 
Duyên Hải để làm rõ đối với một số cơ sở 
thuê Cty vận chuyển tôm giống về các tỉnh 
Miền Tây và thông tin về cho Đoàn thanh 
tra để phối hợp xử lý. 

11 cơ sở sản xuất giống thuỷ sản không 
có tại địa chỉ, cụ thể như sau: 

1. Cơ sở sản xuất Bình Long (Lâm Ngọc 
Bình), địa chỉ: Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, 
Ninh Thuận  

2. Công ty TNHH MTV Đại Việt, địa chỉ: 
Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận  

3. Công ty TNHH Giống thuỷ sản Giáng 
Ngọc; địc chỉ: Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, 
Ninh Thuận  

4. Công ty TNHH Tôm giống Ninh Thuận, 
địa chỉ: Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh 
Thuận  

5. Công ty TNHH giống thuỷ sản Phát Phú, 
địa chỉ: Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh 
Thuận  

6. Tôm giống Bảo Trân, địa chỉ: Phú Thọ, 
Phan Rang, Ninh Thuận  

7. Tôm giống Thiên Phú Thịnh, địa chỉ: Phú 
Thọ, Phan Rang, Ninh Thuận  

8. Tôm giống Cà Ná, địa chỉ: Xóm 7, Vĩnh 
Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận  

9. Tôm giống Vĩnh Hảo, địa chỉ: Xóm 7, 
Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận  

10. Tôm giống Phan Ngọc, địa chỉ: Xóm 7, 
Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận  

11. Công ty TNHH Phát triển tôm giống 
Việt Á - CP, địa chỉ: Số 23 Lê Hồng Phong, Phú 

Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận 

 Văn Hùng // 
http://nongnghiep.vn.- 2017  

(ngày 16 tháng 5) 

__________________________________ 

TIẾP TỤC XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN CÂY CHẾT, NƯỚC 
GIẾNG NHIỄM MẶN Ở VĨNH TÂN, BÌNH THUẬN  

iên quan đến việc cây trồng chết 
hàng loạt, nước giếng bị nhiễm mặn 
ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong 

(Bình Thuận), UBND tỉnh Bình Thuận đã 
thống nhất việc chọn đơn vị độc lập để 
làm rõ nguyên nhân cây chết, nước giếng 
bị nhiễm mặn, đất bị ngập úng nước và 
nhiễm mặn tại xã Vĩnh Tân (huyện Tuy 
Phong), từ đó đưa ra các giải pháp khắc 
phục, bồi thường hỗ trợ cho người dân.  

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận 
thống nhất chọn Viện Môi trường và Tài 
nguyên thuộc Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện việc 
xác định nguyên nhân cây chết, nước 
giếng của các hộ dân bị nhiễm mặn, đất bị 
ngập úng nước, nhiễm mặn và phạm vi 
ảnh hưởng, mức độ thiệt hại của các hộ 
dân sinh sống tại khu vực sân xe Chùa 
Linh Sơn Tự, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong. 

L 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 05 năm 2017 - 37 - 

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

Viện Môi trường và Tài nguyên có 
trách nhiệm xác định nội dung công việc, 
thực hiện dự toán kinh phí, thời gian thực 
hiện... gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 
để chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm 
định. Trong trường hợp xác định nguyên 
nhân từ bãi thải xỉ của Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 2 (Công ty Nhiệt điện Vĩnh 
Tân) gây ra, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 
có trách nhiệm chi trả số tiền trên. 

Trước đó, kết quả khảo sát thực tế 
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Bình Thuận cho thấy, hiện tượng cây chết 
tại khu vực gần bãi xỉ của Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 2 (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 
Phong) cho thấy: Cây trồng có hiện tượng 
trụi lá, khô cành, một số cây còn lại tuy 
vẫn còn ra lá non nhưng bộ rễ đã bị hư 
thối, những cây trồng càng xa bãi thải xỉ 
than của nhà máy vẫn phát triển bình 
thường. 

Những khu vực ngập úng chủ yếu là 
vùng gần bãi thải xỉ, nước ngầm tại các 
giếng đào xấp xỉ gần bằng mặt đất, có 
giếng bỏ hoang không sử dụng. 

Kết quả phân tích hàm lượng Clorua, 
tổng số muối tan của 4 mẫu nước giếng 
đào của người dân, 10 mẫu đất và 4 mẫu 
tro xỉ trong bãi thải xỉ, 5 mẫu nước tại các 
hồ chứa trong bãi thải xỉ của Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân cho thấy: Hàm lượng 
Clorua trong nước ngầm của 3/4 hộ dân 

vượt từ 1,2 lần đến 1,8 lần; hàm lượng 
Clorua trong 4/5 hồ nước để phục vụ nhu 
cầu tưới tro, xỉ vượt từ 1,05 lần đến 1,8 
lần; hàm lượng tổng số muối tan trong đất 
tại khu vực sân xe Chùa Linh Sơn Tự gần 
bãi thải xỉ cho thấy đất tại khu vực này 
mặn và rất mặn. 

Bước đầu xác định cây chết có thể 
do nhiều nguyên nhân như đất bị ngập 
úng nước, nguồn nước và đất bị nhiễm 
mặn. Tuy nhiên, chưa thể xác định được 
nguyên nhân dẫn đến nước giếng, đất của 
các hộ dân bị nhiễm mặn. 

Để xác định nguồn nước gây ngập 
úng tại khu vực có phải là do nước từ bãi 
thải xỉ thẩm thấu ra khu dân cư hoặc một 
nguồn nước ngầm nào mới trồi lên (vì đây 
là vùng khô hạn từ lâu nay) và nguyên 
nhân đất, nước tại khu vực bị nhiễm mặn, 
UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Tài 
nguyên và Môi trường chọn đơn vị độc lập 
có đủ chức năng, năng lực theo quy định 
của pháp luật để làm rõ nguyên nhân cây 
chết, nước giếng của các hộ dân bị nhiễm 
mặn, đất bị ngập úng nước và nhiễm mặn, 
phạm vi ảnh hưởng và mức độ thiệt hại... 
từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục 
cũng như bồi thường hỗ trợ cho các hộ 
dân (nếu có ảnh hưởng do bãi thải xỉ). 

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

(ngày 17 tháng 5) 

__________________________________ 

OAN ÁN “PHÁ RỪNG” Ở PHAN THIẾT:  

KHỞI TỐ, BẮT GIAM OAN RỒI “PHỦI” TRÁCH 
NHIỆM BỒI THƯỜNG! 

au gần 3 năm bị khởi tố, gần 4 
tháng bị bắt giam oan về tội “Vi 
phạm các quy định về khai thác, 

bảo vệ rừng”, đến ngày 28/2 vừa qua 3 
cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ 
Phan Thiết là ông Nguyễn Quang Dũng, 
Nguyễn Văn Chỉ và Huỳnh Văn Năm đã 
được đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ bị 
can với căn cứ do “chuyển biến của tình 

hình” thay đổi chính sách pháp luật nên 
hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội 
nữa. 

Trải qua 2 vòng tố tụng với nhiều 
phiên tòa bị hoãn để trả hồ sơ điều tra 
bổ sung nhưng vẫn không thể buộc tội 
được các ông Dũng, Chỉ và Năm vào tội 
phá rừng, ngày 27/2/2017, VKSND tỉnh 
Bình Thuận đã ra quyết định “ Đình chỉ 

S 
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vụ án hình sự” và quyết định “ Đình chỉ 
vụ án đối với bị can” với căn cứ “do 
chuyển biến tình hình”. Cả 3 ông Dũng, 
Chỉ, Năm tiếp tục khiếu nại vì cho rằng 
căn cứ đình chỉ như vậy là không đúng 
căn cứ pháp luật, làm phương hại 
nghiêm trọng đến danh dự, quyền lợi 
của họ. 

 

Từ trái qua ông Nguyễn Văn Chỉ, Nguyễn 
Quang Dũng và Huỳnh Văn Năm sau khi 
được đình chỉ vụ án. Ảnh: Tuổi trẻ 

Trở về sau ba năm mang thân 
phận bị can, ông Nguyễn Quang Dũng 
từ một đảng viên 30 năm tuổi Đảng, 
nguyên Trưởng ban Ban Quản lý rừng 
phòng hộ (BQLRPH) Phan Thiết, chỉ vì 
khắc phục hậu quả bão lũ mà vướng án 
oan, nay gần như kiệt quệ cả về thể chất 
lẫn tinh thần. Ông Nguyễn Văn Chỉ (SN 
1963), cũng từ một Trưởng phòng Kỹ 
thuật của BQLRPH Phan Thiết, ông 
Huỳnh Văn Năm từ một kiểm lâm viên 
gương mẫu vì nôn nóng thực thi công vụ 
mà bị khởi tố, bắt giam oan. Sau khi 
được đình chỉ, vì miếng cơm manh áo 
mưu sinh, các ông Dũng, Chỉ và Năm 
gắng gượng quay lại công tác tại 
BQLRPH Hồng Phú. “Dù anh em đồng 
nghiệp cũng thông cảm nhưng vì cái 
quyết định đình chỉ với căn cứ không 
đúng pháp luật như trên của VKSND 
tỉnh Bình Thuận khiến chúng tôi rất đau 
đớn, mặc cảm, thấy như mình là kẻ 
phạm tội được pháp luật khoan hồng, 
được mọi người tạo điều kiện cho chúng 
tôi tái hòa nhập cộng đồng vậy. Chúng 
tôi vô cùng uất ức vì nỗi oan này, quyết 
phải khiếu nại đến cùng chứ không thể 
để những người khởi tố, bắt giam oan 
chúng tôi nay ban ơn tha miễn cho 

chúng tôi như thế được…”, ông Dũng 
cay đắng trình bày.  

Theo các quyết định đình chỉ của 
VKSND tỉnh Bình Thuận, căn cứ đình 
chỉ là do trong quá trình giải quyết vụ án, 
ngày 28/6/2016 Bộ NN&PTNT ban hành 
Thông tư 21 quy định về khai thác, tận 
dụng, tận thu lâm sản (thay thế Thông tư 
35 năm 2011); đồng thời ngày 1/11/2016 
Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 
49 về Quy chế quản lý rừng. Theo đó, 
việc khai thác, tận thu, tận dụng gỗ rừng 
trong rừng sản xuất do chủ rừng tự 
quyết định, không phải xin phép. Theo 
lập luận của VKSND tỉnh Bình Thuận thì 
do có sự chuyển biến tình hình nên 
hành vi của ông Dũng không còn nguy 
hiểm cho xã hội nữa. Đó là căn cứ để 
giải oan cho ông Dũng và hai đồng 
nghiệp thoát khỏi cái án “bị can” như cái 
thòng lọng treo trên đầu họ suốt 3 năm 
qua. Tuy nhiên, bằng Quyết định đình 
chỉ như trên, VKSND tỉnh Bình Thuận 
không chỉ “ban ơn” tha miễn cho những 
người đã bị chính họ khởi tố, bắt giam 
oan mà còn “phủi” luôn trách nhiệm bồi 
thường oan sai cho các công dân trên 
một cách ngoạn mục. Các ông Dũng, 
Chỉ và Năm khẳng định, các ông đã bị 
khởi tố, bắt giam oan thì phải nhận được 
quyết định đình chỉ với căn cứ “hành vi 
không cấu thành tội phạm” để được 
minh oan và được bồi thường.  

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã có 
bài phản ánh, vào tháng 4/2012 bão số 
1 đổ bộ vào xã Tiến Thành làm gãy đổ 
một số cây keo lá tràm do BQLRPH 
Phan Thiết quản lý. Theo cáo buộc, mặc 
dù không được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cấp phép khai thác tận thu 
nhưng ông Nguyễn Quang Dũng đã tổ 
chức việc khai thác lâm sản trái phép, 
trực tiếp ký hợp đồng thuê nhân công, 
chỉ đạo cấp dưới lập phương án khai 
thác và kiểm tra giám sát việc khai thác 
lâm sản trái phép. Ông Chỉ lập phương 
án thu gom và trực tiếp kiểm tra, giám 
sát việc khai thác và ký nghiệm thu số 
lượng lâm sản trái phép; ông Năm biết 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 05 năm 2017 - 39 - 

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

sự việc nhưng vẫn tham gia kiểm tra 
giám sát, ký hồ sơ nghiệm thu. Số lượng 
gỗ bị quy kết khai thác trái phép là 
66,162m3 gỗ tròn keo lá tràm, thuộc 
trường hợp “phạm tội trong trường hợp 
rất nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều 175 
về tội “Vi phạm các quy định về khai 
thác và bảo vệ rừng”. 

Các ông Dũng, Năm, Chỉ tiếp tục 
kêu oan, cho việc họ thi hành công vụ 
tận thu cây gãy đổ khắc phục hậu quả 
bão lũ không thể coi là khai thác rừng 
trái phép. Hơn nữa, việc tận thu cây đổ 
thực hiện tại khoảnh rừng đã ra ngoài 
quy hoạch rừng sản xuất nên không 
phải là khách thể của tội danh trên. Dù 
không có căn cứ buộc họ vào tội danh 
trên nhưng VKSND tỉnh Bình Thuận vẫn 
“cố đấm ăn xôi” cho rằng hành vi của họ 
đủ yếu tố cấu thành tội phạm nhưng do 
chuyển biến tình hình nên được tha 
miễn. Lập luận như vậy là khiên cưỡng, 

không thuyết phục, cố ý làm sai lệch bản 
chất sự việc để “phủi” trách nhiệm khắc 
phục hậu quả vụ án oan. Cần phải 
khẳng định, hành vi phá rừng (nếu có) 
vẫn rất nguy hiểm, chưa bao giờ không 
còn nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt trong 
giai đoạn hiện nay.  

Bản chất sự việc đã sáng tỏ, việc 
cơ quan tố tụng của tỉnh Bình Thuận 
khởi tố, bắt giam các ông Dũng, Chỉ, 
Năm về hành vi vi phạm các quy định về 
khai thác, bảo vệ rừng là trái pháp luật, 
oan sai. Đề nghị VKSND tỉnh Bình 
Thuận thẳng thắn, công tâm xem xét lại 
sự việc một cách toàn diện, trả lại công 
lý cho ba ông Nguyễn Quang Dũng, 
Nguyễn Văn Chỉ và Huỳnh Văn Năm - 
dẫu muộn.  

Trần Nguyên // 
http://baophapluat.vn.- 2017  

(ngày 21 tháng 5) 

__________________________________ 

HIỂM HỌA “BOM GAS” TRÊN TÀU CÁ 

hi tàu đang đánh bắt trên biển thì 
bất ngờ cháy nổ vì bình gas rò rỉ 
trong lúc các lao động đang nấu 

ăn. Vụ việc khiến tàu bị cháy rồi chìm, 
cả 4 lao động trên tàu đều bị thương. 

Trên mỗi chiếc tàu ra khơi đánh bắt 
hải sản dài ngày đều được ngư dân 
trang bị từ 3-4 bình gas để phục vụ việc 
nấu nướng trên biển. Những bình gas 
này do không được bảo quản, kiểm tra 
an toàn thường xuyên đã liên tiếp gây 
họa cho tàu cá và ngư dân. Nhiều ngư 
dân đang ví việc mang bình gas lên tàu 
cá không khác nào như đưa “bom” lên 
tàu. 

Nhiều tai nạn thương tâm 

Ngồi chờ bạn thuyền trên cảng cá 
Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), ông Phạm 
Nữa (70 tuổi, ngư dân tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu) vẫn còn nhớ như in cảnh 
tượng bàng hoàng của ngư dân địa 

phương khi xảy ra vụ nổ bình gas trên 
tàu cá vào tháng 2 vừa rồi. Khi đó, tàu 
cá BV 94157-TS do ông Nguyễn Thành 
Thái (ngụ huyện Long Điền) làm thuyền 
trưởng, đang đánh bắt trên vùng biển 
cách mũi Vũng Tàu khoảng 32 hải lý thì 
bình gas trên tàu cá phát nổ. Vụ nổ đã 
làm 12 thuyền viên bị thương, 1 người 
tử vong và làm tàu cá cháy hoàn toàn. 

Còn trước đó, đầu năm 2016, ngư 
dân tại tỉnh Bình Thuận cũng tỏ ra lo 
lắng không kém khi tàu BTh 97965-TS, 
công suất 245CV, hành nghề bẫy mực 
và bạch tuộc, do ông Trần Văn Ý (ngụ 
thị xã La Gi) làm thuyền trưởng, đang 
đánh bắt trên biển thì bất ngờ cháy nổ vì 
bình gas rò rỉ trong lúc các lao động 
đang nấu ăn. Vụ việc khiến tàu bị cháy 
rồi chìm, cả 4 lao động trên tàu đều bị 
thương. Cũng trong năm 2016, tàu cá 
mang số hiệu QNg 96569-TS do ông 
Nguyễn Ngữ (ngụ huyện Lý Sơn, tỉnh 

K 
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Quảng Ngãi) làm chủ tàu, đang đánh bắt 
hải sản tại vùng biển nói trên thì bình 
gas trên tàu bất ngờ bị nổ, khiến thuyền 
trưởng Nguyễn Văn Lượng tử vong, một 
ngư dân khác bị thương nặng. 

 

Nhiều bình gas đã gỉ sét, lại để lộ thiên nên 
rất dễ xảy ra cháy nổ 

 Anh Bùi Văn Thành (ngư dân 
phường Đức Long, TP Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận) lo lắng: “Sau khi nghe 
nhiều vụ tai nạn do cháy nổ bình gas 
trên tàu cá, chúng tôi khá lo lắng nên đã 
chuyển qua dùng bếp than để nấu ăn”. 
Còn lão ngư Lê Văn Thịnh (ngư dân tỉnh 
Quảng Ngãi) cho rằng, nhiều tàu thuyền 
để bình gas ngay ngoài cabin tàu, tiếp 
xúc trực tiếp với ánh nắng và nước biển, 
bình gas lại cũ nên rất nguy hiểm. Trong 
khi đó, do thường xuyên đi đánh bắt trên 
biển dài ngày, nhiều ngư dân khi rảnh lại 
bày ra đun nấu ăn nhậu, khi say thì ngủ 
quên nên dễ xảy ra họa. 

Đừng chủ quan 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, lâu 
nay ngư dân ít quan tâm đến công tác 
đảm bảo an toàn cháy nổ cũng như ít 
khi kiểm tra thiết bị nấu nướng trên tàu 
trong lúc đánh bắt trên biển. Ghé thăm 
một số tàu đang neo đậu tại cảng cá 
Phan Thiết, hầu hết các thuyền đánh bắt 
xa bờ đều sử dụng bình gas loại 12kg, 
một số tàu không bảo quản bình gas ở 
những nơi an toàn mà để lộ thiên, nhiều 
bình gas đã bị gỉ sét, có tàu còn cột bình 
gas thành từng chum, tiếp xúc trực tiếp 
với không khí bên ngoài.  

Theo ông Trịnh Minh Hiển, Phó 
Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy 
chữa cháy (PCCC) và Cứu hộ cứu nạn 
Công an tỉnh Bình Thuận, nguyên nhân 
chính dẫn đến các vụ cháy nổ bình gas 
trên tàu cá đa phần do ngư dân thiếu 
cẩn trọng trong quá trình nấu nướng. 
Bên cạnh đó, ông Hiển cho biết việc 
bình gas hay cháy nổ trên tàu cá còn 
liên quan đến sự cố về kỹ thuật. Cụ thể, 
dây dẫn gas (từ bình gas qua bếp) hiện 
nay được làm bằng cao su, còn đầu mối 
nối bình gas lại làm bằng sắt nên trong 
quá trình ngư dân đi biển dài ngày, 
những bộ phận này rất dễ bị nước biển 
và sự va đập do sóng biển lớn bào mòn, 
gây hở khí gas ra bên ngoài. Do vậy, 
ngành chức năng khuyến cáo bà con 
ngư dân khi sử dụng bình gas nấu ăn 
cần chọn thương hiệu gas có uy tín. 
Trước khi vươn khơi, cần kiểm tra bình 
gas cẩn thận, nhất là bình gas phải 
được gia cố chắc chắn, tránh bị sóng 
biển đánh rơi ra bên ngoài. Đồng thời, 
khi nấu nướng trên tàu, bà con ngư dân 
phải cử người trông coi, tránh bất cẩn 
như quên tắt bếp. 

Theo quy định, tất cả các tàu cá khi 
hoạt động trên biển phải kiểm tra định kỳ 
hàng năm, các chủ tàu phải có đầy đủ 
trang thiết bị bảo đảm an toàn và phòng 
chống cháy nổ trên tàu như phao cứu 
sinh, bình cứu hỏa... Tuy nhiên, điều 
đáng báo động là hiện nay nhiều ngư 
dân chủ yếu sử dụng loại bình gas thông 
thường nên chưa đảm bảo các quy 
chuẩn, như bình gas phải dày hơn, hay 
những phụ kiện khác của bình gas phải 
đảm bảo vận hành tốt khi hoạt động trên 
biển. Ngư dân mong các ngành chức 
năng sớm có những nghiên cứu, tìm ra 
những loại bình gas, hay loại bếp đun 
nấu nào khác có đủ độ an toàn khi nấu 
ăn trên biển. 

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

(ngày 13 tháng 5) 
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ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ PHƯƠNG TIỆN 
HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN 

gày 31/5, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã có văn bản chỉ đạo tăng 
cường công tác quản lý hoạt 

động khai thác thủy sản, quản lý tàu cá, 
đảm bảo an toàn cho người và phương 
tiện hoạt động trên biển. 

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận 
giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 
và địa phương liên quan khẩn trương 
triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức 
tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ 
việc đóng mới tàu cá theo quy hoạch; 
không cho phép đóng mới phát triển tàu 
cá để làm nghề lưới kéo dưới mọi hình 
thức (bao gồm cả nghề lưới kéo đơn và 
nghề lưới kéo đôi). 

 

Bình Thuận: Đảm bảo an toàn cho người và 
phương tiện hoạt động trên biển. Ảnh: 
Nguyễn Thanh – TTXVN  

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm 
việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá và cấp 
giấy phép khai thác thủy sản. Đối với 
việc cấp giấy phép khai thác thủy sản 
phải thống nhất giữa vùng hoạt động 
của giấy phép khai thác thủy sản với 
vùng hoạt động của giấy chứng nhận an 
toàn kỹ thuật tàu cá; hiệu lực của giấy 
phép khai thác thủy sản phải thống nhất 
với hiệu lực của giấy chứng nhận an 
toàn kỹ thuật tàu cá. 

Ngoài ra, tăng cường thẩm định, 
phê duyệt hồ sơ thiết kế đối với tàu cá 
có hồ sơ thiết kế và kiểm tra an toàn kỹ 
thuật, từ khầu thẩm định hồ sơ thiết kế, 
giám sát quá trình đóng mới, nâng cấp, 
sửa chữa đối với tàu cá có công suất từ 
90 CV trở lên; nghiêm cấm việc lắp đặt 
các loại máy kém chất lượng, máy bộ 
(động cơ ô tô, máy kéo được thủy hóa, 
các máy tàu không rõ nguồn gốc xuất 
xứ) xuống tàu cá. 

"Chỉ đạo Thanh tra chuyên ngành 
thủy sản tăng cường tuần tra, kiểm tra 
và xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá 
vi phạm các quy định của pháp luật như: 
không mang theo đầy đủ các trang thiết 
bị đảm bảo an toàn khi hoạt động trên 
biển, không thực hiện đánh dấu tàu cá, 
không có số đăng ký, không thực hiện 
ghi nhật ký khai thác thủy sản; sử dụng 
các loại ngư cụ cấm, đặc biệt là các 
trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, 
chất độc để khai thác thủy sản", văn bản 
của UBND tỉnh yêu cầu. 

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến quy định về khai thác thủy sản, 
kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của 
nước ngoài khi tàu cá các nước khác vi 
phạm; tổ chức cho ngư dân ký cam kết 
không vi phạm vùng biển nước ngoài để 
đánh bắt hải sản; đối với các chủ tàu cá 
có tàu cá vi phạm vùng biển các nước 
để khai thác hải sản trái phép thì không 
xem xét hỗ trợ để hưởng các chính sách 
đã được Nhà nước ban hành, đồng thời 
tước quyền sử dụng bằng thuyền 
trưởng, giấy phép khai thác thủy sản đối 
với thuyền trưởng và tàu cá vi phạm. 

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

(ngày 31 tháng 5) 

N 
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ĐÃ CHỌN ĐƠN VỊ XÁC ĐỊNH GIẾNG NHIỄM MẶN Ở 
VĨNH TÂN 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
thống nhất chọn Viện Môi 
trường và Tài nguyên là đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ xác định nguyên 
nhân cây chết, giếng nhiễm mặn, đất 
bị úng nước nhiễm mặn.  

Ngày 17-5, ông Nguyễn Ngọc Hai, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã có 
công văn hỏa tốc gửi Sở TN&MT, Sở 
Tài chính và Viện Môi trường và Tài 
nguyên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM 
liên quan đến việc chọn đơn vị độc lập 
để làm rõ nguyên nhân cây chết; đất 
và giếng nước bị nhiễm mặn ở Vĩnh 
Tân (Tuy Phong). 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
thống nhất chọn Viện Môi trường và 
Tài nguyên là đơn vị thực hiện nhiệm 
vụ xác định nguyên nhân cây chết, 
giếng nhiễm mặn, đất bị úng nước 
nhiễm mặn. Cụ thể làm rõ phạm vi ảnh 
hưởng, mức độ thiệt hại của các hộ 
dân sinh sống tại khu vực chùa Linh 
Sơn Tự thuộc thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh 
Tân. Viện Môi trường và Tài nguyên có 
trách nhiệm xác định nội dung công 
việc, dự toán kinh phí, thời gian thực 
hiện… gửi Sở TN&MT, Sở Tài chính 
thẩm định. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài 
chính tạm ứng kinh phí sự nghiệp môi 
trường để thực hiện nhiệm vụ trên. 
Đặc biệt, trong trường hợp xác định 
được nguyên nhân từ bãi thải xỉ của 
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ra 
thì Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân có 
trách nhiệm chi trả số tiền trên theo 
quy định của Luật Môi trường. 

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa 
tin, trước tình hình cây trôm của người 
dân chết hàng loạt, giếng nước bị 
nhiễm mặn, UBND tỉnh đã thành lập 
đoàn khảo sát. Kết quả khảo sát trước 
đó ở khu vực bãi xỉ này cho hay cây có 
hiện tượng trụi lá, khô cành, một số 
cây còn lại tuy vẫn còn ra lá non 
nhưng bộ rễ đã bị hư thối. Những cây 
trồng xa bãi thải xỉ của Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 2 thì vẫn phát triển bình 
thường. 

Riêng khu vực ngập úng chủ yếu 
là vùng gần bãi thải xỉ, nước ngầm tại 
các giếng đào xấp xỉ gần bằng mặt 
đất. Kết quả phân tích nhiều mẫu thu 
tại bãi thải xỉ của Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân cho thấy hàm lượng clorua 
trong nước ngầm của 3/4 hộ dân vượt 
1,2-1,8 lần; hàm lượng tổng số muối 
tan trong đất tại khu vực chùa Linh 
Sơn Tự (gần bãi thải xỉ) cho thấy đất 
tại khu vực này mặn và rất mặn... 

Bước đầu xác định cây chết có 
thể do nhiều nguyên nhân nhưng cũng 
không loại trừ nước từ bãi xỉ thẩm thấu 
ra ngoài ảnh hưởng đến chất lượng 
nước dưới đất. Được biết bãi xỉ này có 
diện tích 64 ha, theo thiết kế có chiều 
cao 27 m và hiện nay đang tiếp nhận 
lượng tro xỉ cực lớn bởi chỉ riêng Nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 mỗi ngày đã 
thải ra hơn 3.000 tấn tro xỉ. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 17 tháng 5) 

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

C 
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VÌ SAO BÌNH THUẬN 'KHUYÊN' KHÔNG DÙNG NƯỚC 
NGẦM GẦN BÃI XỈ VĨNH TÂN? 

ết quả phân tích nhiều mẫu thu tại 
bãi thải xỉ của nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2 cho thấy hàm lượng 

clorua trong nước ngầm vượt ngưỡng 
từ 1,2 – 18 lần.  

Ngày 30/4, ông Nguyễn Ngọc Hai, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết 
vừa ký văn bản khuyến cáo người dân 
ngụ gần bãi xỉ của nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2 tạm thời không sử dụng 
nguồn nước giếng (nước ngầm) vào 
mục đích tưới tiêu cho cây trồng cũng 
như ăn uống do xác định khu vực này 
xảy ra ô nhiễm. Hiện sở TN&MT tỉnh 
Bình Thuận và UBND huyện Tuy Phong 
đang triển khai nội dung văn bản này 
đến người dân. 

 

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 

Cũng theo ông Hai, trước mắt, 
UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu công 
ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cung cấp toàn bộ 
hồ sơ thiết kế nhà máy có thể hiện điều 
kiện địa chất công trình, địa chất thủy 
văn; hồ sơ hoàn công bãi thải xỉ của nhà 
máy; báo cáo cụ thể việc sử dụng nguồn 
nước để tưới bãi thải xỉ; trộn tro bay 
trong thời gian qua như lưu lượng, chất 
lượng sử dụng của từng nguồn nước… 
để phục vụ cho việc xác định nguồn gây 
ô nhiễm đất, nước ngầm tại khu vực gần 
bãi thải xỉ. 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu 
cầu ban Giám đốc công ty Nhiệt điện 
Vĩnh Tân phải nhanh chóng xác định 

nguồn cung cấp nước bị ô nhiễm nhiễm 
mặn để cách ly, tuyệt đối không sử dụng 
cho mục đích tưới nước giảm thiểu bụi 
ở bãi thải xỉ. Đặc biệt là nguồn nước lấy 
từ nhà máy để phục vụ tưới tro, xỉ trong 
bãi thải xỉ. UBND tỉnh Bình Thuận yêu 
cầu kiên quyết xử lý nghiêm đối với các 
trường hợp gây ô nhiễm môi trường tại 
khu vực. 

Ông Hai cho biết thêm, sau khi 
nắm được thông tin nhiều cây trồng nằm 
gần bãi thải xỉ của nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2 khô héo, trụi lá; nhiều cây thì 
thối gốc; trong khi đó, cây trồng tại các 
khu vực xa hơn thì phát triển bình 
thường… cơ quan chức năng của tỉnh 
Bình Thuận đã tiến hành lấy hàng loạt 
mẫu tại bãi thải xỉ của nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 2. Kết quả kiểm nghiệm 
xác định, hàm lượng clorua trong nước 
ngầm ở khu vực gần đó vượt ngưỡng từ 
1,2 - 1,8 lần, hàm lượng tổng số muối 
tan trong đất gần bãi thải xỉ cho thấy đất 
tại khu vực này rất mặn. 

 

Bãi thải xỉ than nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 
2, nơi xảy ra sự cố. 

“Hiện tại, cơ quan chức năng của 
tỉnh vẫn đang tìm nguyên nhân cụ thể 
gây ra tình trạng trên để có hướng khắc 
phục. Chúng tôi vẫn chưa có cơ sở kết 
luận nguyên nhân gây ra thực trạng trên 
là do tình trạng nước thẩm thấu từ bãi 
thải xỉ ra môi trường xung quanh gây 

K 
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ảnh hưởng đến hoa màu, nước sinh 
hoạt của người dân. Lý do là tại các thời 
điểm khảo sát không phát hiện dòng 
chảy từ bãi thải xỉ rò rỉ ra môi trường 
xung quanh”, ông Hai nói. 

Trả lời về việc cơ quan nào của 
tỉnh Bình Thuận sẽ chịu trách nhiệm 
chính trong việc tìm nguyên nhân sự cố, 
ông Hải cho hay, UBND tỉnh đã quyết 
định giao sở TN&MT tỉnh Bình Thuận 
chọn một đơn vị độc lập có đủ chức 
năng, năng lực để làm rõ nguyên nhân ô 
nhiễm đất, nước ngầm quanh khu vực 
bãi thải xỉ của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2. Cùng với đó, sở TN&MT tỉnh 
Bình Thuận cũng được giao tiến hành 
đánh giá tình trạng nước giếng của các 
hộ dân bị nhiễm mặn, đất bị ngập úng 
nước và nhiễm mặn, phạm vi ảnh 
hưởng và mức độ thiệt hại... để đưa ra 
các giải pháp khắc phục cũng như bồi 
thường hỗ trợ cho các hộ dân, nếu xác 
định ảnh hưởng do bãi thải xỉ. 

Thông tin về hướng giải quyết lâu 
dài đối với các hộ dân ngụ gần bãi thải 
xỉ của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, 
ông Hải trả lời, việc xảy ra ô nhiễm này 
cho thấy cần phải có hướng giải quyết 
lâu dài đối với cuộc sống của người dân. 
Chính vì thế, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
giao cho UBND huyện Tuy Phong xây 
dựng các lộ trình để di dời và bố trí đất 
sản xuất cho các hộ dân bị ảnh hưởng. 

Cũng trao đổi với PV, lãnh đạo sở 
TN&MT tỉnh Bình Thuận cho biết, các 
đơn vị của Sở đang gấp rút thực hiện 
các công tác để xác định nguồn gây ô 

nhiễm nước, đất tại khu vực gần bãi thải 
xỉ của nhà máy. “Hiện các công tác này 
vẫn đang thực hiện nên chưa thể thông 
tin cho báo chí”, vị lãnh đạo này nói.  

Qua tìm hiểu của PV thì được biết, 
hiện phòng Cảnh sát phòng chống tội 
phạm về môi trường (PC49 - Công an 
Bình Thuận) đang thực hiện việc giám 
sát chặt các nhà máy tại khu vực trung 
tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân trong việc thực 
hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. 
Thông tin từ PC49 cho biết, Công an 
tỉnh Bình Thuận sẽ kiên quyết xử lý 
nghiêm các hiện tượng gây hại đến môi 
trường và cuộc sống của người dân. 

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thuộc 
trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đóng tại địa 
bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận do 
công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân điều hành, 
quản lý. Nhà máy do tổng công ty Phát điện 
3 (tập đoàn Điện lực Việt Nam) làm chủ đầu 
tư. Nhà máy gồm 2 tổ máy với tổng công 
suất 1.244 MW, cung cấp khoảng 7,5 tỷ 
kWh/năm, góp phần quan trọng trong việc 
đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam. 
Riêng với vấn đề tái sử dụng tro, xỉ, hiện tại, 
công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã ký hợp đồng 
với công ty cổ phần Đầu tư Mãi Xanh, bao 
tiêu toàn bộ lượng tro, xỉ của nhà máy để 
sản xuất vật liệu xây dựng, gạch không 
nung.  

V.Cường - N.Trần // 
http://www.nguoiduatin.vn.-2017  

(ngày 01 tháng 5) 

Cùng đưa tin: Đời sống & Pháp luật.- 
2017.- Số 53 (ngày 3 tháng 5).- Tr. 9 

__________________________________ 

THANH LONG CÔNG NGHỆ CAO: VỪA TRỒNG VỪA LO! 

hanh long công nghệ cao đang là 
hướng đi mới cho nông dân Bình 
Thuận, song việc đầu tư, chính 

sách, quy trình giải quyết bệnh cho cây 
thanh long đang là mối quan tâm của 
nông dân thực hiện dự án.  

Có thể điểm qua, những trang trại 
đình đám hiện nay với một thử thách 
quá lớn khi trồng thanh long ứng dụng 
công nghệ cao. Đầu tiên, đó là khu 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
2.000 ha của huyện Bắc Bình. Đối với 
người nông dân, thanh long là cây 

T 
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trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao 
cho chính họ tại các vùng nông thôn 
của tỉnh.  

Khi trái thanh long đang có dấu 
hiệu chông chênh, thì việc triển khai 
trồng thanh long ứng dụng công nghệ 
cao đang mở ra một hướng đi mới góp 
phần phát triển bền vững cây thanh 
long Bình Thuận. Một trong số đó là 
mô hình trồng thanh long leo giàn, theo 
hướng công nghệ cao tại xã Hòa 
Thắng, huyện Bắc Bình. 

 

Trồng thanh long ứng dụng công nghệ cao 
mở ra hướng đi mới cho nông dân Bình 
Thuận. 

Nằm trong Khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao Lê Hồng Phong, 
mô hình trồng thanh long leo giàn của 
Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ 
cao Đông Á đang cho trái non rất sung 
sức. Ông Phạm Văn Minh - Tổng Giám 
đốc Công ty CP Nông nghiệp Công 
nghệ cao Đông Á cho biết:  

Một yếu tố thuận lợi nữa là hiện 
nay dự án cấp nước khu Lê Hồng 
Phong đã hoàn thành và có kênh nước 
đi qua khu vực này. Từ đó, vấn đề 
nước sẽ được giải quyết và sẽ phát 
huy được lợi thế cho phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Công 
ty cũng trồng thử nghiệm một số loại 
cây ứng dụng công nghệ cao như: 
thanh long, mãng cầu, đinh lăng, ổi, 
dưa lưới… trên vùng đất này. 

Trở lại mô hình thanh long công 
nghệ cao, ông Minh đã mạnh dạn thử 
nghiệm, khi thanh long được trồng 
theo phương pháp treo giàn, khoảng 
cách giữa 2 hàng là 4 mét, nhằm mục 
đích để dễ dàng đưa máy móc, thiết bị 
bón phân, tưới nước tự động vào 
chăm sóc cây. Riêng khoảng cách 
giữa các trụ bê tông là 3 mét, ở giữa 
các trụ có thêm 3 trụ phụ giúp cây 
thanh long phát triển, leo theo giàn. 

Ông Minh cho biết: theo tính toán, 
trồng theo hướng công nghệ cao thì 1 
ha đất có thể trồng hơn 2.000 trụ thanh 
long, gấp 2 lần so với cách trồng 
truyền thống. Qua đó, tăng tối đa hiệu 
quả trên một diện tích, tăng sản phẩm 
đầu ra, giá thành cao. Còn năng suất 
thanh long đạt bình quân khoảng 60 
tấn/ha, gấp đôi bình thường. 

 

Cũng như ông Minh, trang trại 
Bình An có diện tích hơn 100ha, trong 
đó gần 90ha trồng thanh long, diện tích 
còn lại dành cho chăn nuôi. Thanh 
long tại Trang trại Bình An được trồng 
theo phương pháp treo giàn theo 
hướng công nghệ cao nhằm tăng tối 
đa hiệu quả trên một diện tích, tăng 
sản phẩm đầu ra và thuận lợi cho việc 
làm cỏ, bón phân, thu hái. 

Theo tính toán, trồng theo hướng 
treo giàn thì 1 ha đất có thể trồng gần 
3.000 trụ thanh long, gần gấp 3 lần 
trồng bình thường. Bình quân mỗi 
hecta thanh long của Trang trại cho lãi 
400 - 600 triệu đồng một năm. Trang 
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trại cũng tạo việc làm và thu nhập ổn 
định cho gần 100 lao động địa 
phương. 

 

"Chúng tôi không chỉ trồng mà còn đang 
thử nghiệm nước ép thanh long, thanh 
long sấy dẻo 100% là sản phẩm sạch tự 
nhiên. Phải đi bằng con đường này thì 
thanh long của địa phương mới có chỗ 
đứng trên thị trường. Không lý gì trên 
vùng đất tiềm năng, lợi thế mà người nông 
dân cứ khổ, cứ bị ép giá”, chủ trang trại 
Bình An chia sẻ. “Tuy nhiên, điều lo lắng là 
trong khi chúng tôi muốn đảm bảo an toàn 
cho khu vực trồng trọt thì không ít hộ vẫn 
làm theo kiểu cũ, xử lý bệnh tật không 

đúng quy trình, đôi lần chúng tôi rơi vào 
tình trạng khó nói”. 

Theo các chủ trang trại, quan 
trọng nhất vẫn là chính sách cho nông 
nghiệp, cụ thể hơn là cho cây thanh 
long. Nông dân trồng thanh long cũng 
nên tìm hiểu và sử dụng phân bón hữu 
cơ để có sản phẩm sạch. 

Bên cạnh đó, để đứng vững và có 
giá trị trên thương trường, các HTX 
Thanh long, doanh nghiệp, chủ đầu tư 
cần ngồi lại với nhau để liên kết, tạo 
thành chuỗi để đảm bảo không xảy ra 
tình trạng được mùa mất giá. Không 
để một thị trường chi phối và dìm chết 
giá trị kinh tế của sản phẩm. Chỉ có 
như thế thanh long mới thật sự phát 
triển lâu dài, đời sống nông dân sẽ 
không còn bấp bênh. 

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

(ngày 11 tháng 5) 

__________________________________ 

CHÔNG CHÊNH THANH LONG TỰ PHÁT 

ừ đầu năm đến nay, giá trái 
thanh long luôn ở mức cao nên 
nông dân tỉnh Bình Thuận rất 

phấn khởi, tìm cách mở rộng diện tích 
trồng loại cây ăn trái này.  

 

Thấy được giá, nhiều hộ dân tỉnh Bình 
Thuận tiếp tục mở rộng diện tích cây thanh 
long 

Tuy nhiên, việc phát triển thanh 
long không theo quy hoạch đang tiềm 
ẩn nhiều rủi ro.  

Được giá là trồng 

Dạo qua một số huyện trồng 
thanh long lớn nhất tỉnh Bình Thuận 
như Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Thuận Nam, hàng loạt vườn thanh 
long nằm ven các tuyến kênh, đất 
ruộng và cả những khu đất đồi, được 
người dân trồng trụ, giâm cành. Theo 
ông Võ Huy Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội 
Thanh long Bình Thuận, từ đầu năm 
2017 đến nay, nhờ thị trường các 
nước (nhất là Trung Quốc) tiêu thụ khá 
mạnh nên giá thanh long luôn ở mức 
cao từ 16.000 - 20.000 đồng/kg. Với 
giá này, người nông dân một vụ có thể 

T 
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thu lời từ 90 - 100 triệu đồng/ha. 
Thanh long liên tục giữ giá cao nên 
người dân ở Bình Thuận đang tìm 
cách mở rộng diện tích trồng mới mà 
không lường trước hệ lụy từ việc làm 
này. 

Vừa xuất được lứa thanh long với 
giá cao, thu lời gần 100 triệu đồng/ha, 
ông Lê Khôi (ngụ huyện Hàm Thuận 
Bắc) phấn khởi cho biết: “Vài tháng 
gần đây, giá thanh long liên tục ổn định 
nên bà con rất vui. Tranh thủ thời điểm 
này, tôi cải tạo thêm 5 sào đất lúa để 
trồng thanh long”. Cùng suy nghĩ như 
ông Khôi, nhiều hộ dân ở huyện Hàm 
Thuận Nam, Hàm Tân… có thời điểm 
phải đổ thanh long ra đường vì không 
bán được, nay lại cơi nới thêm đất để 
trồng mới loại cây ăn trái này. “Thấy 
thanh long được giá là chúng tôi trồng 
thêm. Trồng thanh long cũng giống 
như một canh bạc, được ăn cả, ngã về 
không”, ông Nguyễn Văn Trọng (ngụ 
huyện Hàm Thuận Nam) chia sẻ. Biết 
là sản xuất loại cây ăn trái này rất 
chông chênh, nhưng tại sao nông dân 
vẫn mở rộng thêm diện tích? Giải thích 
một cách đơn giản, bà Đào Thị Duyên 
(ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) cho biết: 
“Dù sao trồng thanh long vẫn hơn 
trồng lúa, trồng bắp. Mà giờ nó lại 
đang có giá, nếu trúng một vụ thì bằng 
cả chục năm làm lúa!”. 

Nguy cơ phá vỡ quy hoạch lần 2 

Theo quy hoạch phát triển thanh 
long của UBND tỉnh Bình Thuận đến 
năm 2015 là 15.000ha. Tuy nhiên, đến 
tháng 12-2015, thực tế diện tích thanh 
long đã vượt quy hoạch hơn 10.000ha 
(khoảng 26.000ha). Chính nguồn lãi 
khá cao từ cây thanh long đã làm nông 
dân mở rộng ồ ạt diện tích. Để rồi sau 
đó, khi cung vượt cầu, nông dân Bình 
Thuận đã nhiều lần ngậm ngùi đổ bỏ 
hàng chục tấn thanh long vì không bán 
được cho ai. Trước tình hình này, cuối 
năm 2015, UBND tỉnh Bình Thuận đã 

thông qua quy hoạch phát triển cây 
thanh long đến năm 2020 là 28.000ha; 
định hướng đến năm 2025 sẽ mở rộng 
lên 30.000ha. Thế nhưng, xem ra lần 
quy hoạch này cũng đang có nguy cơ 
đổ vỡ khi diện tích loại cây ăn trái này 
đang ngày càng tăng lên một cách 
chóng mặt. Ông Phạm Hữu Thủ, 
Trưởng phòng Nông nghiệp, Sở NN-
PTNT tỉnh Bình Thuận, cho biết chỉ 
tính trong năm 2016 và 3 tháng đầu 
năm 2017, địa phương đã phát triển 
thêm trên 1.000ha cây thanh long, 
nâng tổng diện tích cây thanh long 
toàn tỉnh lên hơn 27.100ha. Một số 
chuyên gia cho rằng, với sự phát triển 
diện tích nhanh chóng như hiện tại, 
nếu tỉnh Bình Thuận không có biện 
pháp để kìm hãm thì quy hoạch phát 
triển cây thanh long lần hai của tỉnh có 
nguy cơ đổ vỡ. 

Ngoài ra, đại diện Sở NN-PTNT 
tỉnh Bình Thuận cũng thẳng thắn thừa 
nhận, hiện nay cơ sở hạ tầng của các 
vùng tập trung sản xuất thanh long 
trong tỉnh còn thiếu và yếu; tình hình 
sâu bệnh trên cây thanh long ngày 
càng gia tăng; người dân còn lạm 
dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản 
xuất. Trong khi đó, các doanh nghiệp 
trong tỉnh còn chưa có đủ năng lực và 
kinh nghiệm trong việc xúc tiến thương 
mại để mở rộng, phát triển thị trường 
xuất khẩu mà chủ yếu lệ thuộc vào thị 
trường Trung Quốc nên thiếu bền 
vững. “Hiện nay, khoảng 80% sản 
lượng thanh long của địa phương 
được xuất sang Trung Quốc chủ yếu 
bằng đường tiểu ngạch. Điều này 
khiến ta lệ thuộc vào họ, chỉ cần phía 
họ có động thái như ngừng thu mua, 
hay áp dụng tiêu chuẩn nào đó là 
chúng ta bị thụ động ngay”, ông Thủ 
nhấn mạnh. 

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

(ngày 23 tháng 5) 
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125.000 LƯỢT KHÁCH ĐỔ VỀ BÌNH THUẬN DỊP 
LỄ 30.4 VÀ 1.5 

heo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình 
Thuận, dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, 
Bình Thuận đón khoảng 125.000 

lượt du khách, trong đó có khoảng 9.500 
lượt khách quốc tế, chủ yếu là khách Nga, 
Trung Quốc, Thái Lan, Đức, Hàn Quốc, 
Mỹ…  

Theo ghi nhận, trong 4 ngày nghỉ lễ, 
khu du lịch cao cấp Hàm Tiến – Mũi Né đã 
kín phòng, công suất xấp xỉ 95%. Tuy 
không có tình trạng quá tải nhưng trên 
đường dẫn vào các khu du lịch xe cộ nối 
đuôi nhau kéo dài hàng km. Tại các resort, 
khách sạn, xe khách 54 chỗ cùng các loại 
xe du lịch gia đình đậu kín khiến giao 
thông qua lại khó khăn.  

Tại các bãi tắm nổi tiếng như Đồi 
Dương, Đá Ông Địa, Hòn Rơm, chúng tôi 
cũng ghi nhận tình trạng đông khách hơn 
so với mọi năm. Các nhà tắm nước ngọt 
tại đây luôn ở tình trạng quá tải, nhiều 
người phải đợi hàng giờ mới đến lượt 
mình. Riêng tại bãi tắm Đồi Dương (TP 
Phan Thiết), do lượng khách quá đông và 
rác thải vứt trên bãi biển khá nhiều, lực 
lượng thu gom rác không xuể nên có tình 
trạng rác vương vãi khắp nơi. 

Đặc biệt, năm nay có một lượng 
khách đột biến ra du lịch tại đảo Phú Quý. 
Các tàu khách đều kín chỗ, vé tàu khách 
trong 4 ngày nghỉ lễ đã bán hết từ nhiều 
ngày trước đó. Riêng các khách sạn, nhà 
nghỉ luôn trong tình trạng cháy phòng.  

Nhìn chung, giá phòng và dịch vụ 
trong dịp lễ chỉ tăng khoảng 12%. Thông 
tin từ Sở VHTTDL Bình Thuận, từ đường 
dây nóng hỗ trợ du khách và cơ quan 
chức năng tại các địa phương thì không 
có tình trạng chặt chém, chèo kéo, ép 
khách. 

 

Bến Tàu Phú Quý  đông khách xếp hàng 

 

Khách ăn uống trên bè ngoài đảo Phú Quý  

 

Khách xếp hàng chờ tắm nước ngọt  

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

(ngày 02 tháng 5)

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 

T 
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NHIỀU LOẠI HÌNH VUI CHƠI ĐẶC SẮC TẠI MŨI NÉ 

ính riêng thời điểm từ ngày 28-4 đến 
2-5, các khu du lịch cao cấp Hàm 
Tiến và hệ thống khách sạn resort 

tại Mũi Né, Phan Thiết đều cháy phòng.  

Thông tin từ Sở VH-TT&DL tỉnh Bình 
Thuận, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 
bốn ngày, Bình Thuận đón khoảng 
125.000 lượt du khách đến tham quan và 
nghỉ dưỡng, trong đó có khoảng 56.000 
lượt khách lưu trú (tăng 7% so với năm 
2016). Khách đi về trong ngày có 65.000 
lượt, riêng khách quốc tế có 9.100 lượt 
(tăng 16% so với năm 2016), đông nhất là 
khách Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Đức, 
Hàn Quốc, Mỹ… 

Theo một số khu du lịch, resort lớn 
tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né, mặc dù 
nhu cầu đặt phòng nghỉ tại Phan Thiết dịp 
30-4 và 1-5 rất lớn nhưng nhìn chung giá 
phòng và dịch vụ tại khu vực Hàm Tiến - 
Mũi Né chỉ tăng khoảng 12%. Bởi theo 
một số doanh nghiệp du lịch, lượng phòng 
nghỉ dịp này phần lớn được khách hàng 
đặt từ đầu năm nên giá ổn định.  

Dịp lễ này, khách nghỉ dưỡng tại TP 
biển có thể chọn lựa cho mình những tour 
nghỉ lễ rất độc đáo như đua xe vượt địa 
hình trên cát, tham quan và mua sắm tại 
chợ Phan Thiết, tham quan công viên biển 
Đồi Dương, công viên Đá Ông Địa, làng 
chài Mũi Né, Bàu Trắng với nhiều dịch vụ 
hấp dẫn.  

Du khách cũng có thể thưởng lãm 
cuộc thi sáng tác tượng cát của các nghệ 
nhân nữ thế giới tại công viên tượng cát, 
xem sân khấu nhạc nước với vở nhạc 
kịch “Huyền thoại làng chài”, vui cùng lễ 
hội diều ở The Cliff Resort, trải nghiệm 
hoạt động sản xuất thanh long Phú Mỹ, 
thưởng thức nghệ thuật truyền thống dân 
tộc Chăm trên tháp Pô Sah Inư, các 
chương trình nghệ thuật dân gian.  

Ngoài ra, du khách còn được thưởng 
thức tiệc buffet hải sản và các món ăn 
khác tại Lễ hội ẩm thực đường phố, tham 
gia các trò chơi và xem biểu diễn các môn 
thể thao trên biển và trên đồi cát cũng như 

các lễ hội dân gian của người dân Phan 
Thiết. Tối nay (1-5), tại Sea Link City 
(Phan Thiết) sẽ diễn ra đêm nhạc Khánh 
Ly với chủ đề "Biển nhớ". Ngoài giọng ca 
Khánh Ly, chương trình còn có sự góp 
mặt của các ca sĩ Lệ Thu, Kim Anh, 
Quang Thành… 

Ngoài khu vực Mũi Né, Phan Thiết 
cháy phòng ở các khu vực Tiến Thành - 
Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và thị xã La 
Gi cũng đông kín du khách. Được biết 
ngay từ đầu tháng 4 một số resort khu 
vực này như Sao Mai, Xóm Chài, Bờ Biển 
Vàng, Non Nước, Sài Gòn - Suối Nhum, 
Đồi Sứ, Ánh Dương, Princess D’ Annam 
Resort, Mỏm Đá Chim, Đất Lành, Coco 
Beach Camp… đều chuẩn bị nhiều dịch 
vụ giải trí như lửa trại, trò chơi lớn, tiệc 
đêm, biểu diễn văn nghệ để sẵn sàng đón 
khách đoàn.  

Một trong những địa chỉ “nóng” của 
Bình Thuận được du khách rất quan tâm 
trong dịp này chính là đảo Phú Quý. 
Thống kê từ bộ phận trực đường dây 
nóng hỗ trợ du khách, trước dịp lễ đã có 
nhiều cuộc điện thoại của du khách hỏi 
thông tin về Phú Quý như lịch tàu, vé tàu, 
điểm tham quan trên đảo, các thủ tục…  

Thông tin từ Hiệp hội Du lịch tỉnh 
Bình Thuận, để chào đón lượng du khách 
đến dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay an toàn, 
thân thiện và chất lượng, ngành du lịch đã 
triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật 
tự, an toàn giao thông, duy trì môi trường 
du lịch luôn trong lành, giá cả lưu trú và 
các dịch vụ đảm bảo được niêm yết và 
bán theo giá niêm yết. Đặc biệt luôn duy 
trì sự thông suốt hai số điện thoại đường 
dây nóng 0623.608.222 và 0623.810.801 
sẵn sàng thông tin và hỗ trợ du khách…  

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều 
người, khu vực Đồi Dương, Phan Thiết có 
nhiều du khách tổ chức ăn nhậu xả rác 
bừa bãi dù Ban Quản lý Khu du lịch Đồi 
Dương đã đặt thùng đựng rác khắp nơi. 

T 
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Biển Phan Thiết - Mũi Né chật kín du khách. 
Ảnh: PN 

 

Du khách tham quan Trường Dục Thanh (Phan 
Thiết). Ảnh: PN 

 

Nhiều du khách nước ngoài tại Khu du lịch Mũi 
Né. Ảnh: PN 

 

Lễ hội ẩm thực đường phố Mũi Né. Ảnh: PN 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 01 tháng 5)

___________________________________ 

NGƯỜI DÂN PHAN THIẾT TẮM BIỂN “GIẢI NHIỆT” 
NGÀY 1/5 

gười dân TP. Phan Thiết và du 
khách đổ về bãi biển Đồi Dương 
để vui chơi, tắm biển trong ngày 

nghỉ lễ 1/5. 

Từ 16h chiều 1/5, bãi biển Đồi 
Dương (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đã 
đông nghịt người dân và du khách. Do 
lượng người đổ về biển quá đông, các bãi 
giữ xe máy gần bờ biển gần như quá tải. 
Ngoài các bãi giữ xe của tại các khách 
sạn ven biển, bãi xe của Đồi Dương, các 
bãi giữ xe của các khu vực lân cận như: 
trường Chính trị, trường Cao đẳng Bình 
Thuận… cũng được mở để phục vụ nhu 
cầu của khách du lịch ngày lễ. 

 

Biển Đồi Dương, TP. Phan Thiết chiều 1/5. 

 

N 
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Lực lượng bảo vệ an ninh dịp lễ túc 
trực hỗ trợ du khách tham quan thành phố 
dịp lễ cũng được huy động để trông xe và 
trực dọc các tuyến đường. Giá giữ xe máy 
và xe ô tô không tăng nhiều so với ngày 
thường, với giá 5.000 đồng một xe máy và 
30.000 đồng một xe ô tô. 

Bãi tắm Đồi Dương buổi chiều có 
sóng nhẹ, mặt biển khá phẳng rất thuận 
lợi để tắm biển. Nhiều gia đình hay các 
nhóm bạn trẻ còn tổ chức picnic, chơi 
bóng chuyền, hóng mát... 

Lượng khách các nơi đổ về đông, 
bãi biển Đồi Dương trở nên sôi động. Tuy 
nhiên, nhiều người dân và du khách tổ 
chức ăn uống ngay trên bãi biển nhưng lại 
xả rác tại chỗ, để lại những hình ảnh 
không đẹp. 

Lê Nghĩa // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2017 

(ngày 01 tháng 5) 

__________________________________ 

LƯỚT TRÊN NGỌN SÓNG  

ái cần nhất để phát triển du lịch 
Bình Thuận là gì? Giao thông - 
câu trả lời tưởng như từ một 

tỉnh miền núi cheo leo nào đó. Vùng 
biển du lịch đã nổi tiếng này nằm nơi 
bằng phẳng, có cuống ruột Quốc lộ 1A 
chạy qua,… sao lại cần giao thông tiên 
quyết đến thế?  

Giao  thông, hạ tầng giao thông 
hóa ra là việc phải đi đầu đến hai bước 
mới có thể thúc đẩy phát triển du lịch 
và kinh tế xã hội nói chung. Để hưởng 
du lịch êm đềm mà phải trả giá chịu bị 
“tra tấn” trên đường tới là điều đắn đo 
của phần lớn du khách. 

Khách nội địa thôi, từ TP Hồ Chí 
Minh đến cũng chỉ một khúc đường mà 
phải chạy xe mấy giờ, nghe đã ngại. 
Khách nước ngoài, nghe nói Phan 
Thiết, Mũi Né thì thích nhưng nghe 
phải mất vài giờ đường trên Quốc lộ 
1A, cũng ngập ngừng. Sao không có 
cao tốc từ Sài Gòn ra, sao không có 
sân bay trực tiếp?  

Có, sẽ có sân bay, sẽ hoài lâu 
nay, nhưng chưa thấy. Theo kế hoạch, 
năm 2017 này sẽ khởi công xây dựng 
sân bay Phan Thiết, để đến năm 2019 
hoàn thành. Nhưng lại hoãn, chờ làm 
lại thiết kế, không phải sân bay nội địa, 

tiến thẳng lên sân bay quốc tế lớn, trực 
tiếp đón du khách nước ngoài. 

Ừ thì chờ, thế cũng tốt, nhưng du 
lịch được xác định là ngành kinh tế mũi 
nhọn của tỉnh cứ tiếp tục phải xếp 
hàng chờ mũi nhọn giao thông. Câu 
chuyện nào với các doanh nhân cũng 
dẫn đến cái chốt cao tốc và chờ đợi 
nối với cao tốc từ TP Hồ Chí Minh? 
Cao tốc đã có đến Dầu Giây rồi, chỉ 
cần nối tiếp một khúc nữa là đến Phan 
Thiết bằng phẳng… 

Mũi Né mới cách nay không lâu 
lắm chỉ là làng chài nhỏ ven biển. Năm 
2000, nhiều người khắp nơi mò mẫm 
tìm, đổ xô đến chỉ để xem nhật thực. 
Đó là một lần hiếm hoi nhật thực được 
nhìn thấy từ nơi này. Dân làng chài lần 
đầu thấy “khách Tây”, và khách lần 
đầu đến, thấy xứ này biển trời yên ả, 
hoang dã, đồn nhau đến… 

Từ dịp trời cho này, làng chài rũ 
bùn đứng dậy làm du lịch. 17 năm, từ 
ngơ ngác nay vẫn còn “bỡ ngỡ”, truyền 
thống chưa mấy dày dặn, chưa phát 
huy được hết thế mạnh để thành “con 
nhà nghề”… 

Dân đi phượt xe máy ước mơ làm 
những chuyến chạy vòng quanh đất 
Việt dọc theo đường biển, vừa đi vừa 

C 
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nghỉ, thưởng thức thiên nhiên, nếm 
món địa phương. Phan Thiết nằm 
đúng chặng nghỉ, lại có cua huỳnh đế, 
ốc vú nàng, cá chình biển, cá mú đen, 
cá hồng biển… Biển thì có, nhưng 
chưa thấy những quán chuyên món 
này. 

Vùng biển êm đềm này phù hợp 
với tuyến hàng hải, các cuộc đua 
thuyền buồm, các môn thể thao dưới 
nước, có thể móc nối để hội nhập.  

Các nước chung quanh không có 
những vùng biển như thế này, các 
cuộc chơi lớn của thế giới thì ngại 
chưa đủ tầm, chưa đủ vốn. Một cuộc 
“dạo” thuyền buồm quốc tế được tổ 
chức tại Phan Thiết làm lộ ra nhiều 
khâu bất cập, thế là thôi luôn. Dám 
nghĩ đến đấy, nhưng không đủ lực làm 
tiếp, không vời được anh em “chống 
lưng”. 

Không thi thố tầm quốc tế, ta về ta 
tắm biển ta. Quanh quẩn thế thôi, rồi 
có người nước ngoài tới đầu tư. Cũng 
không phải đầu tư gì ghê gớm, xuất 
phát chỉ là ham vui - ông Pascal, người 
Pháp, kể. 

Ông là người đầu tiên mang môn 
lướt ván buồm, lướt ván diều vào vùng 
biển đầy gió này. Các môn thể thao 
nước bùng lên. Ván, buồm, diều được 
nhập về, các câu lạc bộ huấn luyện 
cấp tốc cho người chơi, lúc no gió thì 
tự phát đua với nhau… 

Các loại hình du lịch không truyền 
thống đang mò mẫm. Khám phá biển, 
thể thao nước, đến nghỉ dưỡng, spa, 
trị bệnh… 

Khách đến khách đi, phụ thuộc 
trăm thứ, cả những thứ ngoài tầm tay. 
Du khách Nga, châu Âu từng đến 
nhiều, rồi họ đi vì kinh tế họ xuống. 
Nay loại khách này trở lại, nhưng dạt 
xuống từ Nha Trang, nơi khách Trung 

Quốc ào tới bát nháo theo những 
chuyến bay thẳng.  

Thất thế vì thiếu sân bay, vùng 
biển Phan Thiết như nhà đẹp nằm 
trong hẻm cụt, chỉ hứng lại khách dạt 
từ các nơi khác.  

Không trông chờ, ỷ lại các điều 
kiện khác, Tỉnh ủy Bình Thuận ra nghị 
quyết xác định du lịch là ngành kinh tế 
mũi nhọn, đưa Phan Thiết thành đô thị 
du lịch, chỉ ra kế hoạch trong vài năm 
tới cần xây dựng hạ tầng vật chất 
tương đối đồng bộ, đến năm 2020 đưa 
tỉnh trở thành trung tâm du lịch thể 
thao biển mang tầm quốc gia, Mũi Né 
trở thành khu du lịch quốc gia, kéo đảo 
Phú Quý tiến tiếp. 

Bà Võ Hoàng Tuyết Linh, Phó 
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du 
lịch tỉnh Bình Thuận cho biết: Tỉnh đã 
đề ra kế hoạch dài hơi thúc đẩy phát 
triển du lịch, theo đó đặt ra chỉ tiêu 
trong giai đoạn hiện nay mỗi năm Bình 
Thuận thu hút khách quốc tế tăng 10-
12%, khách nội địa tăng 14%, phấn 
đấu đến năm 2020 ngành du lịch sẽ 
đóng góp 8-10% GDP của tỉnh. 

Hưởng ứng kế hoạch phát triển, 
ngay sau hội nghị xúc tiến đầu tư do 
tỉnh tổ chức, 36 nhà đầu tư nước ngoài 
cam kết ký kết hợp tác đầu tư. 

Tại biển Mũi Né, các cơ sở dịch 
vụ thuyền buồm, lướt ván, thể thao 
dưới nước phát triển với đầu tư và trực 
tiếp điều hành của các nhà đầu tư 
nước ngoài đến từ Pháp, Nga, Hàn 
Quốc… 

Biển một bên, hoàng hôn rồi lại 
bình minh, các con thuyền, nào buồm, 
nào chèo, nào máy lướt sóng. Và cả 
những người nghiêng ngả khéo léo 
lướt trên ngọn sóng. 

Hồng Nga / Cảnh sát toàn cầu.- 
2017.- Số 189.- Tr. 14 
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LẦN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM CÓ DU LỊCH TRÊN 
KHÔNG BẰNG KHINH KHÍ CẦU  

ần đầu tiên, Việt Nam có loại hình 
du lịch trên không bằng khinh khí 
cầu, và Phan Thiết là nơi đầu tiên 

du khách có cơ hội trải nghiệm cảm 
giác tuyệt vời khi du lịch trên không 
bằng khinh khí cầu. 

 

Du lịch bằng khinh khí cầu đã có mặt tại 
Việt Nam.   

Khinh khí cầu đã từng xuất hiện ở 
Việt Nam trong những năm gần đây, 
tuy nhiên, người dân hầu như mới chỉ 
biết đến qua những lễ hội khinh khí 
cầu ở Phan Thiết (Bình Thuận), ở Huế, 
TP Hồ Chí Minh… Một số người có cơ 
hội được trải nghiệm chuyến bay trên 
khinh khí cầu trong những lễ hội này, 
nhưng cũng chỉ trong một thời gian 
ngắn.  

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu 
thay đổi từ khi VietnamBalloons.com – 
nhà khai thác khinh khí cầu đầu tiên tại 
Việt Nam đã đưa dịch vụ bay bằng 
khinh khí cầu vào khai thác tại Việt 
Nam, và điểm đầu tiên là tại Phan 
Thiết.   

Tomas Valiukas – nhà khai thác 
khinh khí cầu tại Việt Nam cho biết, 
trong một kỳ nghỉ ở Việt Nam, ông bị 
cảnh đẹp ở Việt Nam hấp dẫn, và rồi 
ông nghĩ, nếu được ngắm những cảnh 
đẹp này từ trên cao thì sẽ rất tuyệt vời. 
Khi ý tưởng hình thành, Tomas đã đi 

khắp Việt Nam trong vòng 2 năm, mời 
các phi công chuyên nghiệp về đánh 
giá khả năng và tìm kiếm được một số 
địa điểm tốt để có thể đưa khinh khí 
cầu vào hoạt động. Phan Thiết là địa 
điểm đầu tiên được chọn. 

 

Ngắm vẻ đẹp Phan Thiết từ khinh khí cầu.   

Agne, người đã giành huy 
chương đồng trong giải vô địch thế giới 
về bay khinh khí cầu năm 2014, phi 
công của VietnamBalloons.com chia 
sẻ: “Hầu hết những nơi mà khinh khí 
cầu bay trên thế giới chỉ là những cánh 
đồng không và không có gì nhiều để 
chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Mọi người 
thường bay ở đó chỉ để trải nghiệm 
cảm giác bay trong khinh khí cùng với 
gió.  

Nhưng ở Việt Nam thì khác hắn, 
bạn có thể tìm thấy sa mạc với ao hồ, 
biển, rừng, sông ngòi, ruộng đồng, 
làng quê, thuyền đánh cá, đền thờ, đồi 
cát trắng, cát đỏ, những ngọn núi xa 
xôi... Đặc biệt là trải nghiệm cảm giác 
được bay trên biển mà không nhiều 
nơi trên thế giới có được. Chính vì vậy, 
được bay trên khinh khí cầu ở Việt 
Nam là một trải nghiệm tuyệt vời”.  

Nói về độ an toàn trong các 
chuyến bay bằng kinh khí cầu tại Phan 
Thiết, Arturas - một phi công dày dạn 

L 
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kinh nghiệm trong các chuyến bay kinh 
khí cầu cho biết, buổi sáng ở Phan 
Thiết rất lặng gió, nên rất an toàn cho 
các chuyến bay bằng khinh khí cầu.  

Trên thế giới, du lịch bằng khinh 
khí cầu là một trong những dịch vụ 
được nhiều người yêu thích. Thậm chí, 
có nhiều người còn tổ chức sinh nhật, 
cầu hôn, tổ chức lễ cưới… trên khinh 
khí cầu. Nhiều cặp tình nhân cũng rất 
thích cảm giác trải nghiệm cảm giác du 
lịch trên không bằng khinh khí cầu…  

Tại Việt Nam, theo Tomas 
Valiukas cho biết, đến nay, khách hàng 
chủ yếu của Vietnam Balloons là 
những cặp đôi yêu thích du lịch lãng 

mạn, những doanh nhân, một số 
người Việt cũng tổ chức tiệc mừng 
sinh nhật, tiệc độc thân, cũng có người 
đưa cả gia đình và bạn bè đi trải 
nghiệm dịch vụ này trong những dịp lễ 
tết đặc biệt.  

“Mặc dù mới bắt đầu ở Việt Nam, 
và mới chỉ phục vụ được nhu cầu cho 
14 khách/ngày, nhưng chúng tôi sẽ 
nhanh chóng tăng cường số lượng 
khinh khí cầu và phi công để có thể 
đáp ứng được nhu cầu của khách 
hàng”, ông Tomas cho biết. 

Phương Lan // http://baotintuc.vn.- 
2017 (ngày 6 tháng 5) 

__________________________________ 

ALOHA BEACH CAMP ĐÃ HOÀN THÀNH 80% 

ây là thông tin được nhà phát 
triển dự án Thắng Lợi Group 
cho biết về tiến độ dư án Aloha 

(Phan Thiết, Bình Thuận). Aloha là đô 
thị Thương mại – Giải trí – Sinh thái có 
diện tích 15ha, với tổng mức đầu tư 
3.200 tỷ đồng. Đây được xem là thiên 
đường giải trí mang đậm phong cách 
Hawaii. 

 

Tổng thể phân kỳ 1 dự án Aloha đang 
được khẩn trương đầu tư xây dựng. 

Aloha Beach Camp là tiểu khu 
đầu tiên đã hoàn thiện được 80% với 
hệ thống hồ bơi, nhà gỗ cùng các tiện 

ích nghỉ dưỡng, giải trí khác. Riêng tòa 
Ruby và trung tâm thương mại 
Diamond đang được tiến hành đổ sàn 
tầng 1 để bàn giao cho khách hàng và 
đón khách du lịch trong năm nay. Dự 
kiến công trình sẽ được cất nóc vào 
tháng 7 tới. 

Aloha là một trong 3 dự án trọng 
điểm của tỉnh Bình Thuận. Dự án tọa 
lạc tại tại vị trí chiến lược liền kề 2 sân 
bay quốc tế Long Thành và Phan 
Thiết, kết nối trực tiếp cao tốc Dầu 
Giây – Phan Thiết và gần các danh 
lam thắng cảnh nổi tiếng như: Khu du 
lịch Núi Tà Cú, bãi Đá Nhảy, dinh Thầy 
Thím, ngọn Hải đăng cổ nhất Đông 
Dương. Aloha sở hữu một trong những 
bãi biển đẹp nhất và là trung tâm của 
50 resort nghỉ dưỡng cao cấp ở khu 
vực Mũi Né. 

Cao Cường // 
http://www.baoxaydung.com.vn.- 2017 

(ngày 31 tháng 5) 

Đ 
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