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UB MTTQ VIỆT NAM TPHCM HỖ TRỢ CÁC HỘ DÂN 
BỊ SẠT LỞ NHÀ Ở TỈNH BÌNH THUẬN 

rong mùa gió Bấc vừa qua, do gió 
thổi mạnh kết hợp với triều cường 
đã khiến nhà của 30 hộ dân ở thôn 

Tiến Đức bị sập hoàn toàn. 

 

Nhiều hộ dân xã Tiến Thành bị mất nhà do biển 
xâm thực 

Đoàn công tác của Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, do đồng 
chí Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã 
đến trao quà, hỗ trợ cho 30 hộ dân nghèo 

bị sập nhà do biển xâm thực tại thôn Tiến 
Đức, xã Tiến Thành, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận với số tiền 5 triệu 
đồng/mỗi hộ. 

Trong mùa gió Bấc vừa qua, do gió 
thổi mạnh kết hợp với triều cường đã 
khiến nhà của 30 hộ dân ở thôn Tiến Đức 
bị sập hoàn toàn. 

Theo thống kê, hiện ở khu vực này 
còn khoảng 115 căn nhà của các hộ dân 
đang có nguy cơ bị sạt lở do biển xâm 
thực. UBND thành phố Phan Thiết đang 
gấp rút hoàn thành khu tái định cư mới để 
di dời bà con về nơi an toàn. 

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

(ngày 20 tháng 6) 

__________________________________ 

BĐBP BÌNH THUẬN:  

KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH VỚI CÁC LOẠI TỘI PHẠM 

hời gian qua, tình hình buôn lậu trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận diễn ra hết 
sức phức tạp, với những phương 

thức hoạt động tinh vi, đã gây không ít 
khó khăn cho các lực lượng chức năng. 
Trước tình hình đó, BĐBP Bình Thuận đã 
phối hợp với lực lượng chức năng, thực 
hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 
đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu 
cũng như các loại tội phạm khác trên biển, 
bước đầu thu được nhiều kết quả. 

BĐBP Bình Thuận quản lý địa bàn 
có chiều dài bờ biển 192km và 1 huyện 
đảo Phú Quý. Khu vực này lâu nay tồn tại 
một số điểm nóng về tình hình an ninh trật 

tự, tệ nạn xã hội, đặc biệt là nạn buôn lậu 
xăng dầu, thuốc nổ, tội phạm ma túy. Các 
đối tượng vận chuyển ma túy và buôn lậu, 
gian lận thương mại đã sử dụng nhiều thủ 
đoạn hết sức tinh vi, như vận chuyển 
hàng vào khu vực đông tàu bè qua lại 
cảng, tập kết hàng trên các thuyền nhỏ để 
dễ vận chuyển đến khu vực đất liền, sau 
đó trộn lẫn hàng hóa trên thuyền để đưa 
hàng vào nội địa tiêu thụ. 

Trước tình hình trên, BĐBP Bình 
Thuận đã phối hợp với lực lượng chức 
năng thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ, 
chủ động đấu tranh không khoan nhượng 
với các loại tội phạm. Bộ Chỉ huy BĐBP 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

T 

T 
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tỉnh thường xuyên cử lực lượng chuyên 
trách xuống địa bàn nắm tình hình, chốt 
chặn ở những khu vực trọng điểm, để kịp 
thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động 
buôn lậu, vận chuyển ma túy trái phép 
trên địa bàn. 

 

Đối tượng Nguyễn Chí Hùng bị BĐBP Bình Thuận 
bắt giữ ngày 2-4-2017 vì hành vi tàng trữ, mua bán 
trái phép chất ma túy. Ảnh: Đức Hiệp 

Từ đầu năm 2016 đến nay, đơn vị đã 
bắt 10 vụ/26 đối tượng buôn lậu dầu trên 
biển, tang vật thu giữ trên 40.000 lít dầu 
DO; 5 vụ/8 đối tượng buôn bán thuốc lá 
nhập lậu, tang vật gồm 8.000 gói thuốc lá 
các loại và 20kg thuốc nổ, 30 kíp nổ. 

Điển hình, vào ngày 7-4, tại khu neo 
đậu tàu thuyền cảng cá Phan Thiết, Tổ 
công tác Đồn BP Thanh Hải (BĐBP Bình 
Thuận) đã tiến hành kiểm tra phương tiện 
BT 96632 TS, do ông Nguyễn Văn Bê, trú 
tại phường Đức Long, TP Phan Thiết làm 
chủ phương tiện. Trên thuyền có 12 lao 
động do ông Nguyễn Văn Ty, cùng trú tại 
phường Đức Long làm Thuyền trưởng. 

Qua kiểm tra, đội công tác phát hiện, 
thu giữ 2 gói thuốc nổ được gói bằng giấy 
xi măng, có trọng lượng 401g, 2 kíp nổ và 
11,5cm dây cháy chậm được cất giấu 
trong túi hành lý của thuyền trưởng Ty. 
Ông Ty khai nhận đã mua số thuốc nổ 
trên để đánh bắt cá. Chiều 7-4, khi ông 
mang số thuốc nổ trên chuẩn bị ra biển sử 
dụng thì bị lực lượng Đồn BP Thanh Hải 
phát hiện, bắt giữ. 

Đối với tội phạm ma túy, từ đầu năm 
2017 đến nay, BĐBP Bình Thuận đã bắt 
giữ 15 vụ/20 đối tượng vận chuyển ma túy 
trái phép, thu giữ 40,124g ma túy đá, 

30,513g heroin. Điển hình, vào lúc 15 giờ, 
ngày 16-3, tại khu phố 1, phường Mũi Né, 
TP Phan Thiết, lực lượng Phòng chống 
ma túy và tội phạm, Đồn BP Mũi Né 
(BĐBP Bình Thuận) đã bắt quả tang 1 đối 
tượng đang có hành vi mua bán, tàng trữ 
trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là 
Lê Nguyên Phúc, SN 1988, thường trú tại 
khu phố 6, phường Mũi Né, TP Phan 
Thiết. Tang vật thu được gồm 19 túi ni 
lông, bên trong chứa ma túy, 1 xe máy 
biển kiểm soát 86B3-113.72 và nhiều tang 
vật khác. 

Tại Đồn BP Mũi Né, Lê Nguyên Phúc 
khai nhận, toàn bộ số ma túy trên là ma 
túy đá (tương đương khoảng 100 tép) do 
y mua của 1 đối tượng tại TP Hồ Chí 
Minh, đem về bán cho các con nghiện tại 
địa phương. Đồn BP Mũi Né đã phối hợp 
với các cơ quan chức năng tiếp tục điều 
tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng 
theo quy định của pháp luật. 

Đại tá Trần Kim Ly, Trưởng phòng 
Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP 
Bình Thuận cho biết: “Thời gian qua, 
BĐBP Bình Thuận đã nỗ lực đấu tranh với 
hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại 
trên vùng biển, đảo của tỉnh và thường 
xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực 
lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn 
các hoạt động vi phạm pháp luật diễn ra 
trên địa bàn. Song song với đó, đơn vị còn 
chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, xây dựng phong trào quần chúng 
bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh ngăn 
chặn, đẩy lùi tình trạng mua bán, vận 
chuyển hàng lậu qua khu vực biên giới 
biển”. 

Với những việc làm thiết thực như 
trên, nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương 
mại cũng như những hành vi vi phạm 
pháp luật khác đã được BĐBP Bình 
Thuận phát hiện và ngăn chặn kịp thời. 
Tình hình hoạt động của các loại tội phạm 
trên địa bàn đã giảm dần, góp phần ổn 
định an ninh trật tự vùng biển của Tổ 
quốc. 

Đức Hiệp // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2017  

(ngày 22 tháng 6)
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CHUẨN BỊ KHỞI CÔNG ĐƯỜNG DẪN VÀO CHK 
PHAN THIẾT 

ường dẫn vào cảng hàng không 
Phan Thiết (Bình Thuận) sẽ được 
khởi công vào cuối năm 2017. 

 

Phối cảnh cảng hàng không Phan Thiết, Bình 
Thuận. 

Chiều 27/6, ông Nguyễn Hồng Hải, 
Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận cho biết, 
tuyến đường dẫn vào CHK Phan Thiết 
đang được gấp rút hoàn tất các thủ tục 
liên quan và dự kiến khởi công vào dịp 
cuối năm 2017. 

Theo đó, tuyến đường kết nối CHK 
Phan Thiết được thiết kế có chiều dài 
tuyến gần 3,7km, vận tốc thiết kế 80km/h, 
bề rộng mặt đường 13,5m. Trên tuyến xây 
dựng một nút giao cùng mức kết nối với 
đường ĐT.706B. Tuyến đường này đi qua 

xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết, (tỉnh 
Bình Thuận) và kết nối với cảng hàng 
không Phan Thiết với tổng mức đầu tư 
khoảng 116 tỷ đồng, bằng nguồn vốn 
ngân sách của tỉnh do Sở GTVT Bình 
Thuận làm chủ đầu tư. 

Theo Sở GTVT tuyến đường được 
đầu tư trong 2 giai đoạn. Trong đó giai 
đoạn 1 (2017-2018) thi công nền đường 
đắp đất tầng phủ dày 30cm, hệ thống 
thoát nước và tường chắn. Giai đoạn 2 
(2018-2020) thi công hoàn thiện mặt 
đường bê tông nhựa và hệ thống cây 
xanh, điện chiếu sáng, ATGT. 

Trước đó vào tháng 1/2015, Bộ 
Quốc phòng, Bộ GTVT và UBND tỉnh Bình 
Thuận đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 
CHK Phan Thiết. CHK Phan Thiết được 
quy hoạch là CHK lưỡng dụng, phục vụ 
mục đích quân sự và hàng không dân 
dụng, tổng diện tích 543 ha, có thể tiếp 
nhận 500.000 khách/năm.  

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

(ngày 27 tháng 6) 

__________________________________ 

BỘ QUỐC PHÒNG ĐỒNG Ý NÂNG SÂN BAY 
PHAN THIẾT ĐẠT CẤP 4E 

ây được coi là dự án quan trọng 
của tỉnh Bình Thuận, khi hoàn 
thành sẽ góp phần thu hút đầu tư, 

thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nói 
chung và ngành dịch vụ du lịch của tỉnh 
nói riêng.  

Ngày 21-6, tin từ UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết mới đây, trong buổi làm 
việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tại trụ 
sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân 
Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư 

Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, đã thống nhất cao và chia sẻ với 
nguyện vọng mong mỏi của lãnh đạo và 
nhân dân tỉnh Bình Thuận trong việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng sân bay Phan Thiết 
đáp ứng yêu cầu cảng hàng không quốc 
tế hiện đại (đạt cấp 4E). 

Dự án đầu tư xây dựng sân bay 
Phan Thiết, Bình Thuận được Thủ tướng 
Chính phủ đồng ý về chủ trương xây dựng 
trong năm 2014 theo hình thức xây dựng - 

Đ 

Đ 
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chuyển giao (BT) đối với khu bay quân sự 
và hình thức xây dựng - kinh doanh - 
chuyển giao (BOT) đối với hạng mục hàng 
không dân dụng. 

 

Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bình 
Thuận khảo sát sân bay Phan Thiết. 

Bộ Quốc phòng là cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền đối với khu bay quân 
sự và UBND tỉnh Bình Thuận là cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền đối với hạng 
mục hàng không dân dụng. Đây được coi 
là dự án quan trọng của tỉnh Bình Thuận, 
khi hoàn thành sẽ góp phần thu hút đầu 
tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nói 
chung và ngành dịch vụ du lịch của tỉnh 
nói riêng. Đặc biệt là góp phần đưa Bình 
Thuận trở thành trung tâm du lịch-thể thao 
biển mang tầm quốc gia. Mặt khác, việc 
đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết còn 
có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đảm 
bảo quốc phòng an ninh. 

Tại buổi làm việc, Bộ Quốc phòng đã 
đồng ý với hai nội dung kiến nghị của tỉnh 

Bình Thuận liên quan đến bố trí ngân 
sách giải phóng mặt bằng và sử dụng 
nguồn dự phòng của dự án BT cho việc 
nâng cấp sân bay Phan Thiết từ cấp 4C 
lên 4E. 

Ngay sau buổi làm việc với Bộ Quốc 
phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc 
Hai đã chỉ đạo Sở GTVT cùng với nhà 
đầu tư BOT hạng mục hàng không dân 
dụng phối hợp làm việc với các cơ quan 
chức năng của Bộ GTVT để sớm trình 
phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sân bay 
Phan Thiết từ cấp 4C lên cấp 4E; phối 
hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và các đơn 
vị thuộc Bộ Quốc phòng điều chỉnh, bổ 
sung báo cáo nghiên cứu khả thi hạng 
mục hàng không dân dụng của nhà đầu tư 
BOT để đồng bộ với quy mô sân bay cấp 
4E. 

Bên cạnh đó, chủ tịch UBND tỉnh 
cũng đã chỉ đạo các sở, ngành và địa 
phương có liên quan khẩn trương hoàn 
thành công tác bồi thường, giải phóng mặt 
bằng các hộ, tổ chức còn lại trong dự án 
sân bay Phan Thiết, đài dẫn đường xa 
phục vụ hoạt động của sân bay Phan 
Thiết, khu gia đình quân nhân và nhà 
công vụ để bàn giao toàn bộ mặt bằng 
cho các nhà đầu tư vào cuối tháng 8-
2017. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 21 tháng 6) 

__________________________________ 

BỘ TÀI NGUYÊN LÝ GIẢI VIỆC CẤP GIẤY NHẬN 
CHÌM 1 TRIỆU M3 BÙN THẢI 

ộ TN&MT vừa ký giấy phép chấp 
thuận cho công ty TNHH điện lực 
Vĩnh Tân 1 nhận chìm gần 1 triệu 

m3 bùn, cát ra vùng biển thuộc xã Vĩnh 
Tân (Bình Thuận). 

Tổng diện tích được phép nhận chìm 
là 30 ha mặt nước biển, nơi nhận chìm có 
độ sâu không quá 30 m. 

Ngoài ra, Bộ TN&MT còn đưa ra 
hàng loạt các điều kiện như đơn vị giám 
sát, vận chuyển, quan trắc khác để đảm 
bảo an toàn về môi trường khi nhận chìm. 

Theo Bộ TN&MT, công ty TNHH 
Điện lực Vĩnh Tân 1 đã nộp hồ sơ đề nghị 
cấp giấy phép nhận chìm ở biển vật liệu 
nạo vét vũng quay tàu và khu nước trước 

B 
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bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 1. 

 

Khu bảo tồn Hòn Cau, tỉnh Bình Thuận 

 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tại Bình Thuận. 

Vật, chất đề nghị được cấp giấy 
phép nhận chìm là cát, vỏ sò, sạn sỏi, cát 
kết phong hóa, cát pha, đá phong hóa, sét 
và bùn trầm tích thu được từ hoạt động 

nạo vét vũng quay tàu và khu nước trước 
bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 1. 

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị 
cấp giấy phép, Bộ TN-MT đã thành lập 
Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép 
với sự tham gia của các chuyên gia trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường, sinh thái, hải 
dương học; BQL Khu bảo tồn Hòn Cau, 
UBND tỉnh Bình Thuận và đại diện các bộ, 
ngành liên quan.  

 Cùng với việc tổ chức thẩm định hồ 
sơ, Bộ TN-MT đã có văn bản lấy ý kiến 
của các bộ: Quốc phòng, Giao thông vận 
tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Ban 
quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau xin ý 
kiến về hồ sơ cấp phép nhận chìm.... 

Khu vực nhận chìm thuộc vùng biển 
xã Vĩnh Tân, huyên Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận, có diện tích 30 ha, cách Khu bảo 
tồn Hòn Cau là 8 km. 

Thời gian được phép nhận chìm chỉ 
thực hiện từ tháng 6 đến hết tháng 10 
năm 2017. 

Kiên Trung // http://vietnamnet.vn.- 
2017 (ngày 29 tháng 6) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG  

VÀ CÔNG NGHIỆP 

hiều 2/6, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
công bố Quyết định thành lập Ban 
quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh 
Bình Thuận.  

Ông Phan Dương Cường, Giám đốc 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho 
biết, Ban quản lý sẽ phát huy tính năng 
động, sáng tạo đề ra nhiều giải pháp nâng 
cao chất lượng công trình, quản lý nguồn 
vốn đầu tư có hiệu quả, tiết kiệm chi phí 

trong qua trình đầu tư, đảm bảo tiến độ thi 
công xây dựng công trình. 

Ban quản lý sẽ nỗ lực phát huy tính 
chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, 
đồng thời phải đoàn kết, phát huy tính 
sáng tạo, không ngừng cải tiến phương 
pháp làm việc và nâng cao trách nhiệm cá 
nhân, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ 
UBND tỉnh giao phó. 

Ông Lương Văn Hải, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh, thời 
gian qua, các Ban Quản lý dự án của tỉnh, 

C 
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của Sở đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong 
việc quản lý tốt các dự án, nguồn vốn đầu 
tư, tiến độ các công trình, nhưng vẫn còn 
một số hạn chế nhất định. 

Trên cơ sở tình hình thực tiễn đặt ra, 
UBND tỉnh đã quyết định thành lập các 
Ban quản lý dự án trực thuộc. Qua đó 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi 
mới phương thức quản lý, phát huy hiệu 
quả nguồn vốn đầu tư.  

Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 
và công nghiệp tỉnh cần nhanh chóng kiện 
toàn tổ chức, nhân sự, hoàn thiện các thủ 
tục pháp lý theo đúng quy định, ông 
Lương Văn Hải nói./.  

Nguyễn Thanh // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 2 tháng 6) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN KIẾN NGHỊ MỞ RỘNG 3 CẦU TRÊN 
QUỐC LỘ 1 

ình Thuận kiến nghị Bộ Giao thông 
Vận tải chỉ đạo sớm thi công mở 
rộng nền, mặt đường, lắp đặt dải 

phân cách giữa một số đoạn tuyến và mở 
rộng 3 cầu trên Quốc lộ 1, đoạn Phan 
Thiết - Đồng Nai. 

 

Bình Thuận kiến nghị lắp đặt dải phân cách 
một số tuyến đường để giảm tai nạn giao 
thông. Ảnh: TTXVN 

Ngày 2/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận có văn bản kiến nghị Bộ Giao 
thông Vận tải chỉ đạo sớm thi công mở 
rộng nền, mặt đường, lắp đặt dải phân 
cách giữa một số đoạn tuyến và mở rộng 
3 cầu trên Quốc lộ 1, đoạn Phan Thiết - 
Đồng Nai nhằm giảm thiểu tai nạn giao 
thông. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình 
Thuận, trong 5 tháng đầu năm nay, tình 
hình tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 

1 (đoạn không có dải phân cách giữa qua 
địa bàn huyện Hàm Thuận Nam , Hàm 
Tân, tỉnh Bình Thuận) diễn biến phức tạp, 
nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông 
vẫn còn cao, nhất là tai nạn giao thông đối 
đầu giữa các phương tiện ôtô. 

Thống kê từ ngày 16/12/2016 đến 
ngày 15/5/2017 cho thấy, tai nạn giao 
thông đoạn đường trên đã xảy ra 26 vụ, 
làm chết 18 người, làm bị thương 5 
người. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ tai 
nạn giao thông tăng 30% và số người chết 
tăng 38,5%, số người bị thương giảm 
50%. 

Ngày 18/4/2017, Bộ Giao thông Vận 
tải đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư 
xây dựng công trình cải tạo nền, mặt 
đường Quốc lộ 1 đoạn Phan Thiết – Đồng 
Nai theo hình thức BOT tại Quyết định số 
1141/QĐ-BGTVT. 

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đã 
phê duyệt bổ sung đầu tư mở rộng nền, 
mặt đường, lắp đặt dải phân cách các 
đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Bình Thuận 
và mở rộng cầu Phú Sung, cầu Ông 
Hạnh, cầu Tà Mon. Hiện nay, Tổng công 
ty 319 (Bộ Quốc phòng) đã thi công hoàn 
thành việc mở rộng nền, mặt đường và 
lắp đặt dải phân cách giữa 6,3 km (đoạn 
từ Km 1725+200 đến Km 1731+500). 

Nhằm góp phần hạn chế, giảm tai 
nạn giao thông do đối đầu, UBND tỉnh 

B 
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Bình Thuận đề nghị Bộ Giao thông Vận tải 
quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan 
sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án, 
ưu tiên triển khai thi công các đoạn tuyến 
còn lại và các cầu qua địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. 

Trước đó, ngày 1/6, UBND tỉnh Bình 
Thuận cũng có văn bản gửi Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam về những bất cập tại 
các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường 
bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Cụ thể, 
việc đặt trạm thu phí tại vị trí nào thì nhân 
dân địa phương có xe ô tô ở khu vực 
xung quanh trạm thu phí bị thiệt thòi, bất 
cập trong việc thu phí. 

Chẳng hạn như tại trạm Sông Phan 
(Bình Thuận) thu giá dịch vụ sử dụng 
đường bộ Quốc lộ 1 đoạn Phan Thiết – 
Đồng Nai dài 113,7 km; trong đó đoạn qua 
địa phận tỉnh Bình Thuận dài 70 km và 
trạm Km1661+600 với chiều dài dự án là 
50 km với mức phí 35 ngàn đồng đối với 
xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi. 

Tuy nhiên, ô tô của nhân dân địa 
phương ở khu vực lân cận trạm thu phí 
này khi lưu thông qua trạm thu phí chỉ vài 
km cũng thu phí bằng mức thu phí cả dự 
án là bất cập. Đồng thời, chất lượng cung 
cấp dịch vụ chưa tốt vào những ngày cuối 
tuần, lễ, tết xe ô tô đều bị ùn ứ do thu phí 
chậm. 

Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận kiến 
nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần có 
chính sách giảm mức thu giá dịch vụ sử 
dụng đường bộ đối với xe ô tô có biển số 
ở địa phương với mức giảm phù hợp với 
từng vị trí đặt trạm để đảm bảo quyền lợi 
của người dân địa phương tại khu vực 
trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. 
Nguyên do vì lưu lượng ô tô của địa 
phương qua trạm không nhiều nhằm ưu 
đãi cho địa phương nơi đặt trạm thu giá 
dịch vụ sử dụng đường bộ./.  

Nguyễn Thanh // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 2 tháng 6) 

__________________________________ 

20 NĂM TRỒNG RỪNG, KẾT HỢP TÔN TẠO VƯỜN 
CÂY LƯU NIỆM “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC” 

ới đây, tại thôn Ba Bàu, xã Hàm 
Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam 
(Bình Thuận) Cty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Bình Thuận đã long trọng tổ chức 
lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện nhiệm vụ 
trồng rừng, kết hợp tôn tạo Vườn cây lưu 
niệm “Đời đời nhớ ơn Bác” và khởi công 
trồng rừng năm 2017. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn 
Tiến Dũng, TGĐ Cty TNHH MTV Lâm 
nghiệp Bình Thuận cho biết, đầu năm 
1997, trước tình hình Chính phủ có chủ 
trương hạn chế khai thác gỗ từ rừng tự 
nhiên và xuất khẩu gỗ phải qua gia công 
chế biến. Từ đó, Cty đã đề ra chiến lược 
thực hiện dự án để đầu tư kinh doanh gỗ 
rừng trồng. Bắt đầu tư dự án trồng rừng 
tại huyện Hàm Thuận Nam – nơi chúng ta 
đang đứng và làm lễ kỷ niệm 20 năm 
trồng rừng. 

Trải qua nhiều năm mày mò tìm 
kiếm, thử nghiệm nhiều loại cây trồng 
thích hợp; cải tạo đồng ruộng, khai hoang 
đất; vay vốn, tìm nguồn vốn, huy động vốn 
đầu tư…đến nay Cty đã cùng hợp tác với 
các đối tác đã trồng trên 8.000 ha, trong 
đó có khoảng 2.500 ha keo lai, 3.500 ha 
bạch đàn và khoảng 2.000 ha cao su. Nhờ 
đó, mỗi năm Cty  đã đưa vào khai thác gỗ  
rừng trồng bình quân trên 500 ha, tại các 
huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, 
Bắc Bình. 

Theo ông Dũng, nhìn lại 20 năm 
thực hiện nhiệm vụ trồng rừng, bên cạnh 
lợi ích về mặt kinh tế mang lại doanh thu 
cho Cty hàng năm từ 70- 80 tỷ đồng, còn 
đóng góp ngân sách nhà nước hàng năm 
trên 20 tỷ đồng, đồng thời mang lại lợi ích 
rất lớn cho môi trường và xã hội; cải thiện 
môi trường sinh thái trên nhiều vùng đất 

M 
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nghèo nàn, phủ xanh đất trống đồi trọc, 
điều hòa khí hậu, tích trữ điều hòa nguồn 
nước sông suối, chống sói mòn, góp phần 
tái tạo môi sinh phát triển nên những vùng 
đất trù phú hơn. Đặc biệt, việc trồng rừng 
còn góp phần tạo công việc làm hàng năm 
cho hàng ngàn lao động thời vụ tại địa 
phương; đóng góp hàng trăm triệu đồng 
cho các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp 
nghĩa trên các địa bàn hoạt động của Cty. 

“Nhân kỷ niệm 20 năm thực hiện 
nhiệm vụ trồng rừng, Cty kết hợp tôn tạo 
Vườn cây lưu niệm “Đời đời nhớ ơn Bác”; 
công trình được Tỉnh ủy, HĐND và UBND 
Tỉnh tạo lập nhân kỷ niệm ngày sinh Bác 
19/5/1999 tại nơi đây. Nhiều loài cây bản 
địa được siêu tập về đây tạo thành quần 
thể sinh thái, tô đậm thêm ý nghĩa cho khu 
lưu niệm Đời đời nhớ ơn Bác. Khu lưu 
niệm được tôn tạo trong năm 2015, đến 
nay tiếp tục thực hiện..." , ông Dũng nhấn 
mạnh. 

Được biết, hiện nay Cty có trên 
18.000 ha đất lâm nghiệp, trồng trên 
10.000 ha rừng trồng, hàng năm trồng 
mới khai thác gần 1.000 ha. 

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ 
kỷ niệm: 

 

 

 

 

 

KS // http://nongnghiep.vn.- 2017 
(ngày 3 tháng 6) 
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500 SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
"SINH VIÊN VỚI BIỂN, ĐẢO TỔ QUỐC" 

gày 4-6, tại huyện đảo Phú Quý 
(tỉnh Bình Thuận), Trung ương 
Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ 

chức chương trình “Sinh viên với biển, 
đảo Tổ quốc” năm 2017, với sự tham gia 
của 500 sinh viên ưu tú trên toàn quốc. 

 

500 sinh viên tiêu biểu trên toàn quốc làm lễ 
chào cờ trước cột cờ Tổ quốc.  

500 sinh viên đã làm lễ chào cờ 
trước cột cờ Tổ quốc do Trung ương 
Hội sinh viên Việt Nam xây dựng gửi 
tặng người dân huyện đảo Phú Quý và 
cùng 100 bạn sinh viên của tỉnh Bình 
Thuận mặc áo cờ đỏ sao vàng, xếp chữ 
“Vững chủ quyền khởi nghiệp từ biển”. 
"Vững chủ quyền khởi nghiệp từ biển" 
cũng chính là chủ đề của chương trình 
"Sinh viên với biển đảo Tổ Quốc" năm 
nay, không chỉ nhằm giáo dục lòng yêu 
nước, niềm tin và ý thức trách nhiệm 
bảo vệ biển đảo cho sinh viên, mà còn 
lan tỏa thông điệp khởi nghiệp từ biển, 
phát triển kinh tế vững mạnh của lực 
lượng trí thức trẻ, đem tinh hoa kiến 
thức thế giới về xây dựng quê hương 
ngày càng giàu đẹp, góp phần vào sự 
nghiệp phát triển kinh tế và giữ vững 
chủ quyền đất nước. 

Tiêu điểm của chương trình là 
"Đêm nghệ thuật hướng về biển, đảo" 

với nhiều tiết mục đặc sắc do các ca sĩ: 
Vũ Cát Tường, Erik, Cao Bá Hưng, Chi 
Pu và các bạn sinh viên thể hiện. Tại 
đêm nhạc, Trung ương Hội Sinh viên 
Việt Nam đã có những phần quà ý nghĩa 
để góp phần ủng hộ cho sự phát triển 
của Phú Quý. Cụ thể, Trung ương Hội 
Sinh viên Việt Nam đã tặng 30 suất học 
bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 
các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
nhưng có ý thức vươn lên đạt thành tích 
cao trong học tập. 

 

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn.  

Bên cạnh đó, Trung ương Hội Sinh 
viên Việt Nam cũng trao tặng website 
Phuquytravel.com.vn cho huyện đảo 
Phú Quý để góp phần mang hình ảnh 
của Phú Quý đến gần hơn với nhu cầu 
của khách du lịch. Website cung cấp 
hình ảnh và thông tin danh lam thắng 
cảnh trên đảo, các dịch vụ về du lịch, ăn 
ở và di chuyển, giúp cho khách du lịch ở 
bất cứ đâu trên thế giới cũng có thể truy 
cập và tìm hiểu về Phú Quý.   

Vũ Hoa // 
http://hanoimoi.com.vn.- 2017  

(ngày 4 tháng 6) 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

N 
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600 BẠN TRẺ XẾP CHỮ 'VỮNG CHỦ QUYỀN 
KHỞI NGHIỆP TỪ BIỂN 

00 sinh viên đến từ mọi miền Tổ 
quốc cùng 100 thanh niên và ngư 
dân trẻ của tỉnh Bình Thuận đã 

cùng nhau xếp chữ “Vững chủ quyền, 
khởi nghiệp từ biển”, tạo nên một hình 
ảnh vô cùng hoành tráng và ý nghĩa. 

 

Hoạt động kể trên trong khuôn 
khổ chương trình “Sinh viên với biển 
đảo Tổ quốc” năm 2017, được tổ chức 
tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) 
trong ba ngày từ 2 - 4/6/2017. 

Chương trình do T.Ư Hội Sinh 
viên Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn 
Bình Thuận và một số đơn vị liên quan 
tổ chức, nhằm mục đích 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; hưởng ứng 
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 
– 08/6/2017). 

500 sinh viên đến từ mọi miền Tổ 
quốc cùng 100 thanh niên và ngư dân 
trẻ của tỉnh Bình Thuận đã cùng nhau 
xếp chữ “Vững chủ quyền, khởi nghiệp 
từ biển”, tạo nên một hình ảnh vô cùng 
hoành tráng và ý nghĩa. 

“Vững chủ quyền khởi nghiệp từ 
biển” cũng chính là chủ đề của chương 
trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” 
năm 2017. Thông điệp của chương 
trình không chỉ nhằm giáo dục lòng 
yêu nước, niềm tin và ý thức trách 
nhiệm cho các bạn sinh viên về bảo vệ 
biển đảo, mà còn lan tỏa thông điệp 
khởi nghiệp từ biển, phát triển kinh tế 
vững mạnh bằng tri thức trẻ. 

 

 

BTC hy vọng, những hình ảnh 
đặc biệt này sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông 
điệp đến đông đảo bạn trẻ cũng như 
người dân Việt Nam về tình yêu biển 
đảo và khát khao, quyết tâm làm giàu 
từ biển. 

Lưu Trinh // 
http://www.tienphong.vn.- 2017  

(ngày 3 tháng 6) 
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TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LÀM 
PHIM NGẮN VỀ BIỂN ĐẢO 

hú Quý – hòn đảo nhỏ xinh đẹp 
thuộc tỉnh Bình Thuận hiện lên 
lộng lẫy trong những thước phim 

đang được giới trẻ chia sẻ rộng rãi trong 
cộng đồng mạng. Đây chính là video 
giới thiệu về chiến dịch “Sinh viên với 
biển, đảo Tổ quốc năm 2017” do Trung 
Ương Hội Sinh Viên Việt Nam phát 
động. 

 

Việt Nam không thiếu những hòn 
đảo, những bờ biển đẹp với giá trị kinh 
tế, văn hoá và xã hội to lớn. Có thể vì 
thế mà cái tên Phú Quý dường như vẫn 
còn khá xa lạ với nhiều người. Nằm 
cách thành phố Phan Thiết 120km, Phú 
Quý sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, những 
bãi cát trắng vắng người và làn nước 
biển xanh trong có thể nhìn thấy đáy. 

Vẻ đẹp và tiềm năng của Phú Quý 
được mô tả sống động trong video dài 
gần 4 phút, lấy cảm hứng từ một câu 
chuyện có thật về một chàng trai trẻ sinh 
ra và lớn lên ở Phú Quý. 

Sau thời gian học tập xa nhà, 
chàng trai đó đã trở về, mang theo kiến 
thức, tình yêu, và quyết tâm lập nghiệp 
trên quê hương mình để đưa những 
tiềm năng du lịch của Phú Quý bay cao 
hơn. Đó cũng là thông điệp mà “Sinh 
viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2017 
muốn gửi gắm đến các bạn sinh viên nói 
riêng và người trẻ nói chung: “Vững chủ 
quyền, khởi nghiệp từ biển”. 

Năm năm trở lại đây, Trung ương 
Hội sinh viên Việt Nam luôn tích cực 
đưa các bạn sinh viên tới những đảo 
tiền tiêu của Tổ quốc, bày tỏ sự kiên trì 
trong công cuộc tuyên truyền tình yêu 
biển đảo và quyết tâm bảo vệ chủ quyền 
biển đảo Việt Nam.  

Đồng thời, nhắc nhở các bạn trẻ 
luôn ghi nhớ giữ gìn chủ quyền và phát 
triển kinh tế biển đảo không chỉ cần 
những lời kêu gọi, mà còn rất cần cả 
hành động thực tế. Những hòn đảo ngọc 
như Phú Quý có thể vươn mình phát 
triển hay không, phụ thuộc rất nhiều vào 
hành động của thế hệ trẻ. 

Từ ngày 2-4/6, Đảo Phú Quý sẽ 
đón 500 sinh viên xuất sắc từ khắp mọi 
miền Tổ quốc tham gia vào trại hè “Sinh 
viên với biển đảo Tổ quốc 2017”. Tại 
đây, nhiều hoạt động phong phú như tìm 
hiểu văn hoá, tuyên truyền về chủ quyền 
biển đảo, thăm và trao quà cho ngư dân 
có hoàn cảnh khó khăn, hay triển lãm 
ảnh về vẻ đẹp của Phú Quý sẽ được tổ 
chức.  

Đặc biệt, một website quảng bá du 
lịch Phú Quý cũng sẽ được xây dựng, 
đưa hình ảnh thiên nhiên và con người 
nơi đây đến với nhiều người hơn.  

Toàn bộ các thước phim, hình ảnh 
đẹp truyền thông từ chương trình sẽ 
được dùng để đưa vào website này. Hy 
vọng rằng đây sẽ giống như ngọn đuốc 
truyền cảm hứng, để ngày càng nhiều 
người trẻ thêm yêu, hiểu và có những 
hành động thiết thực để đưa bảo vệ và 
xây dựng biển đảo quê hương, vì một 
Việt Nam ngày càng trù phú. 

Ngọc Trang // 
http://giaoducthoidai.vn.- 2017  

(ngày 1 tháng 6) 
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TRUYỀN CẢM HỨNG YÊU BIỂN, ĐẢO CHO SINH VIÊN 

ưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo 
Việt Nam diễn ra từ ngày 1 đến 8-
6, Trung ương Hội Sinh viên Việt 

Nam vừa khởi động Chương trình “Sinh 
viên với biển, đảo Tổ quốc” lần thứ V năm 
2017. Một trong những điểm nhấn nổi bật 
và cũng là nét mới trong chương trình 
năm nay là Ban tổ chức đã thiết kế, sáng 
tạo một bộ ảnh với thông điệp “Vững chủ 
quyền-Khởi nghiệp từ biển”. 

Xuất hiện trong bộ ảnh là 22 gương 
mặt trẻ ở các lĩnh vực khác nhau, đó là 
những tên tuổi gần gũi với đông đảo sinh 
viên như các nghệ sĩ trẻ Nhã Phương, 
Bích Phương, Chi Pu, Nguyễn Phi Phi 
Anh; người mẫu Lan Khuê; cầu thủ bóng 
đá Công Phượng; vận động viên cầu lông 
Phạm Hồng Nam; PGS, TS trẻ nhất Việt 
Nam, giảng viên Trần Xuân Bách; Giám 
đốc điều hành cụm rạp chiếu phim và khu 
vui chơi Beta Cineplex, doanh nhân trẻ 
Bùi Quang Minh… Mỗi người một phong 
thái, một cá tính, một con đường phát 
triển riêng, nhưng đứng trong quang cảnh 
trời xanh, biển rộng, non nước thanh bình 
và lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, 
họ đều có điểm chung là lòng tự hào, tinh 
thần yêu nước, sức trẻ xông pha và ý chí 
vươn lên làm “cột mốc” chủ quyền biển, 
đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Điểm đặc biệt là bên cạnh khuôn 
dung rạng ngời sức trẻ, mỗi tấm hình còn 
in những dòng tâm sự, niềm tin, tình cảm 
bày tỏ khát vọng chinh phục và giữ gìn 
biển, đảo Việt Nam của mỗi bạn trẻ. Trần 
Quang Hưng, Phó trưởng Ban Thanh niên 
trường học Thành đoàn Hà Nội, bày tỏ: 
“Tuổi trẻ Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực 
hết hình, thế hệ sau nối bước cha anh vì 
một Việt Nam giàu mạnh để giữ gìn và 
bảo vệ biển, đảo thân thương”. Đặng Văn 
Linh, Chủ nhiệm CLB Ngư dân trẻ thôn 
Đông Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý, 
tỉnh Bình Thuận, chia sẻ: “Tôi muốn 
những đoàn thuyền đánh cá mang Quốc 
kỳ Việt Nam sẽ luôn tung bay trên biển 
trời Việt Nam hôm nay và cả nhiều năm 
sau nữa”. Đạo diễn trẻ Nguyên Phi Phi 

Anh tâm sự: “Mỗi lần đứng trước biển, tôi 
thấy mình nhỏ bé. Nhưng cũng mỗi lần 
như vậy, tôi được biển truyền cho một 
nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Vì biển là cội 
nguồn, là lịch sử, là một phần không thể 
tách rời của dân tộc Việt Nam”. Lê Hoàng 
Giang, một thanh niên đầy hoài bão và 
cũng là người Việt Nam đầu tiên chinh 
phục Bắc Cực, bộc bạch: “Sức mạnh ý chí 
của con người không có điểm kết thúc và 
tình yêu dành cho biển, đảo quê hương 
cũng vậy. Tôi mong các bạn sinh viên hãy 
tìm đến và thực sự trải nghiệm cuộc sống 
ở các vùng biển, hải đảo của Việt Nam”. 

Có thể nói rằng, việc thiết kế bộ ảnh 
tuyên truyền về biển, đảo cho sinh viên là 
một cách tiếp cận mới của Trung ương 
Hội Sinh viên Việt Nam. Mỗi tấm ảnh 
được dàn dựng khéo léo, có sự kết hợp 
hài hòa cả nội dung và hình thức, cả tình 
và cảnh, cả ý chí niềm tin của gương mặt 
đại diện và thông điệp giàu ý nghĩa giáo 
dục nên rất bắt mắt, lôi cuốn giới trẻ hiện 
nay. Thông qua cách làm mới mẻ này, 
Ban tổ chức hy vọng sẽ góp phần động 
viên các bạn sinh viên và giới trẻ cả nước 
thêm hiểu, thêm yêu biển, đảo của Tổ 
quốc ta. 

Hiện cả nước có 2,2 triệu sinh viên. 
Lựa chọn 22 gương mặt trong bộ ảnh 
trong Chương trình “Sinh viên với biển, 
đảo Tổ quốc” với hàm ý mỗi gương mặt 
sẽ lan truyền cảm hứng tình yêu biển, đảo 
Việt Nam cho 100.000 sinh viên. Việc tận 
dụng hình ảnh của những người trẻ nổi 
tiếng để chuyển tải thông điệp về biển, 
đảo Tổ quốc là cách làm sáng tạo, phù 
hợp với xu hướng, thị hiếu, gu thẩm mỹ 
của sinh viên hiện nay là thích những gì 
gần gũi, thân thuộc với đời sống tinh thần, 
tình cảm của họ. Cách làm này nhẹ 
nhàng, đơn giản mà vẫn đạt được mục 
đích, hiệu quả giáo dục, nâng cao nhận 
thức về biển, đảo cho đội ngũ tri thức trẻ 
tương lai. 

Anh Thảo // http://www.qdnd.vn.- 2017 
(ngày 4 tháng 6) 

H 
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HÀNH TRÌNH SINH VIÊN VỚI BIỂN, ĐẢO TỔ QUỐC:  

LAN TỎA TÌNH YÊU, PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

gày 2/6, 500 sinh viên ưu tú cùng 
200 đại biểu đến huyện đảo Phú 
Quý (Bình Thuận) bắt đầu Hành 

trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” 
năm 2017. Ngày đầu của hành trình diễn 
ra nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có 
triển lãm “Ý tưởng sinh viên phát triển kinh 
tế biển đảo”, thu hút nhiều ý tưởng độc, lạ. 

 

Trong ngày đầu trên đảo Phú Quý, đoàn Hành 
trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” tổ chức 
nhiều chương trình ý nghĩa.  

Trăn trở và hành động 

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ vượt sóng, 
12 giờ ngày 2/6, tàu chở đoàn 500 sinh 
viên ưu tú cùng một số gương mặt trẻ tiêu 
biểu trên các lĩnh vực tham gia Hành trình 
“Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 
2017 cập đảo Phú Quý (Bình Thuận). 
Không quản nắng như đổ lửa, đông đảo 
người dân trên đảo, cùng các tình nguyện 
viên đứng đợi sẵn trước cảng hò reo, vẫy 
chào đoàn khiến mọi mệt mỏi gần như tan 
biến. Mở đầu Hành trình “Sinh viên với 
biển, đảo Tổ quốc” năm 2017 là triển lãm 
“Ý tưởng sinh viên phát triển kinh tế biển 
đảo” tại bãi Triều Dương (Phú Quý). Đây 
là hoạt động nhằm tuyên truyền về mục 
đích và chủ đề của chương trình: “Vững 
chủ quyền và khởi nghiệp từ biển” thu hút 
15 ý tưởng. Anh Nguyễn Minh Triết, Phó 
Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội SVVN, 
Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư 
Đoàn, Trưởng ban tổ chức Hành trình cho 
biết, có nhiều mô hình tính thực tiễn cao, 
có thể ứng dụng ngay vào đời sống của 

nhân dân trên các đảo, vùng biển, như: 
Hệ thống tạo nước ngọt từ nước biển sử 
dụng hệ năng lượng mặt trời (ĐH Bách 
khoa TPHCM); Tháp rau hữu cơ (ĐH 
Nông lâm TPHCM); Thiết kế và chế tạo 
bóng đèn tuýp LED tích điện (ĐH Bách 
khoa Hà Nội)… 

 

Triển lãm “Ý tưởng sinh viên phát triển kinh tế 
biển đảo” có nhiều mô hình tính thực tiễn cao, 
có thể ứng dụng ngay vào đời sống của nhân 
dân trên các đảo, vùng biển.  

Đây là năm thứ 2, Trần Trung Kiên 
(SN 1995), Chủ tịch Hội SVVN ĐH Kiến 
trúc Hà Nội tham gia Hành trình. Năm 
ngoái, khi tham gia Hành trình tại đảo Cô 
Tô (Quảng Ninh), Kiên nung nấu quyết 
tâm phải làm một mô hình, sản phẩm nào 
đó có ý nghĩa về biển đảo. Nhận thấy nhà 
giàn có vị trí quan trọng trong việc xây 
dựng, phát triển kinh tế biển và quản lý, 
giữ vững chủ quyền trên biển, sau rất 
nhiều trăn trở, Kiên cho ra đời ý tưởng 
liên quan đến nhà giàn. Vượt qua hàng 
ngàn cây số từ Hà Nội ra đảo Phú Quý, 
Kiên giới thiệu mô hình “Hoa của biển – 
Thiết kế nhà giàn đa chức năng DK1” với 
đông đảo người dân và các bạn. “Đây là 
mô hình nhà giàn được thiết kế giống như 
một bông hoa sen, vừa đảm bảo tính kỹ 
thuật, tiện ích vừa có yếu tố thẩm mỹ. Nhà 
giàn tự động cụp vào khi gặp thời tiết xấu 
hay khi có tình huống nguy hiểm; khi thời 
tiết đẹp, nhà giàn mở ra giống như một 
bông hoa sen đang nở”, Kiên hào hứng 
nói. 

N 
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Tham gia triển lãm, sinh viên Trần 
Thị Xuân An, khoa Kinh tế, ĐH Nông lâm 
TPHCM giới thiệu mô hình Tháp rau hữu 
cơ thông minh. An chia sẻ, mô hình này 
rất phù hợp với người dân trên đảo trong 
điều kiện thiếu nước ngọt và thiếu đất 
trồng. Tháp rau được thiết kế với 56 hốc 
rau/trụ, trung bình mỗi trụ được 5-10 
kg/lần. Dung dịch dinh dưỡng của tháp 
rau được pha chế từ dịch trùng quế và 
rong biển, hoàn toàn không có hóa chất 
độc hại. “Điều tuyệt vời nhất là không cần 
lo ngại về sự thất thường của thời tiết. 
Dung dịch dinh dưỡng được bơm hoàn 
toàn tự động từ dưới thùng lên đỉnh. Vòi 
phun sương đặt trên đỉnh của trụ sẽ cung 
cấp dinh dưỡng cho rễ cây và rớt lại về 
thùng qua bộ lọc cặn, tiết kiệm được 98% 
lượng nước tưới”, Xuân An giới thiệu về 
tính ưu việt của mô hình. Ngoài ra, Xuân 
An và nhóm bạn Plusfarm còn mang đến 
triển lãm mô hình Nhà nấm thông minh, 
cung cấp các sản phẩm nấm sạch. 

Lan tỏa tình yêu biển đảo 

Trong ngày đầu trên đảo Phú Quý, 
đoàn Hành trình “Sinh viên với biển, đảo 
Tổ quốc” tổ chức nhiều chương trình ý 
nghĩa như tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân 
và giúp ngư dân treo cờ trên thuyền đánh 
cá; thăm gia đình em Ngô Quang Duy, đội 
viên dũng cảm cứu người bị đuối nước; 
khởi công công trình thanh niên xây dựng 
khuôn viên tại cột cờ Tổ quốc, đảo Phú 
Quý. Cột cờ được T.Ư Hội SVVN xây 
dựng và khánh thành từ năm 2016, trị giá 
350 triệu đồng với sự đóng góp của sinh 
viên và các tổ chức, doanh nghiệp. Phát 
biểu tại lễ khởi công công trình thanh niên 
xây dựng khuôn viên tại cột cờ Tổ quốc, 
đồng chí Lê Hồng Lợi, Phó Bí thư thường 
trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú 
Quý cho biết, Cột cờ Tổ quốc có ý nghĩa 
rất quan trọng với người dân huyện đảo 
Phú Quý, đã góp phần khẳng định chủ 
quyền biển, đảo Tổ quốc, tiếp thêm cho 
người dân huyện đảo tình yêu và quyết 
tâm xây dựng đảo ngày càng phát triển 
giàu mạnh. 

Sinh ra và lớn lên tại đảo Phú Quý, 
Mai Thị Huyền Trâm, sinh viên Cao đẳng 
Cộng đồng Bình Thuận, tình nguyện viên 

của chương trình chia sẻ, huyện đảo Phú 
Quý vẫn còn hoang sơ nhưng môi trường 
ở đây rất trong lành, sạch và nhiều cây 
xanh; hải sản ngon, giá rẻ. Khi làm tình 
nguyện viên của chương trình này, Trâm 
muốn giới thiệu cho đông đảo các bạn trẻ 
cũng như các đại biểu từ mọi miền đất 
nước những nét đẹp đặc trưng rất riêng 
của Phú Quý. “Hy vọng, qua những 
chương trình này, hình ảnh vùng đảo Phú 
Quý xinh đẹp, thân thiện sẽ được nhiều 
người biết đến”, Trâm nói. 

 

Lễ khởi công công trình thanh niên xây dựng 
khuôn viên tại cột cờ Tổ quốc, đảo Phú Quý.  

Là một đại biểu tham dự hành trình, 
diễn viên Chi Pu chia sẻ, khi lên tàu, cô bị 
say sóng người cứ lao đao, đau đầu, 
tưởng không đủ sức để tham gia hành 
trình. Nhưng, đặt chân lên đảo, nhận 
được tình cảm nồng ấm, thân thiện của 
người dân khiến cô cảm thấy phấn chấn, 
hào hứng. “Không hẳn khi tham gia 
chương trình này, mình mới thể hiện tình 
yêu biển đảo của mình. Trong cuộc sống 
hàng ngày, mình cũng hay cập nhật thông 
tin về biển đảo, đi du lịch ở các vùng biển 
đảo của Tổ quốc, góp phần giới thiệu với 
nhiều người. Hy vọng các bạn trẻ cũng 
vậy. Yêu biển đảo, bảo vệ chủ quyền bắt 
đầu từ những việc nhỏ, thường trực hàng 
ngày và lan tỏa tình yêu đó cho những 
người xung quanh mình”, nữ diễn viên 
chia sẻ. 

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch 
Thường trực T.Ư Hội SVVN, Trưởng ban 
Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Trưởng 
ban tổ chức Hành trình cho biết, có nhiều 
mô hình tính thực tiễn cao, có thể ứng 
dụng ngay vào đời sống của nhân dân 
trên các đảo, vùng biển, như: Hệ thống 
tạo nước ngọt từ nước biển sử dụng hệ 
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năng lượng mặt trời (ĐH Bách khoa 
TPHCM); Tháp rau hữu cơ (ĐH Nông lâm 
TPHCM); Thiết kế và chế tạo bóng đèn 
tuýp LED tích điện (ĐH Bách khoa Hà 
Nội)… 

Lưu Trinh // 
http://www.tienphong.vn.- 2017  

(ngày 3 tháng 6)

__________________________________ 

CHI PU “CHÁY HẾT MÌNH” CÙNG 500 SINH VIÊN 
TẠI ĐẢO PHÚ QUÝ, BÌNH THUẬN 

ới đây, Chi Pu có mặt tại đảo 
Phú Quý, Bình Thuận để tham 
gia chương trình “Sinh viên với 

biển, đảo Tổ quốc” với vai trò người 
đồng hành chính thức. Vừa đến đảo, nữ 
diễn viên đã được người dân và sinh 
viên chào đón rất nồng nhiệt. 

 

Chi Pu cùng các bạn thanh niên tham gia 
nhiều hoạt động ý nghĩa. Ảnh: Huy Hoàng  

Tại đây, Chi Pu đã tham dự khai 
trương triển lãm “Ý tưởng sinh viên phát 
triển kinh tế biển, đảo”. Đây là hoạt động 
có ý nghĩa nổi bật nhằm tuyên truyền về 
mục đích và chủ đề của chương trình: 
“Vững chủ quyền và khởi nghiệp từ 
biển”.  

Nữ diễn viên Chi Pu chăm chú lắng 
nghe sinh viên thuyết trình về các dự án 
đã được các bạn dày công nghiên cứu, 
sáng tạo và thực hiện. Trả lời phỏng vấn 
truyền thông, Chi Pu bày tỏ sự ấn tượng 
và ngưỡng mộ trước tình yêu biển đảo 
Tổ quốc của sinh viên được hiện thực 
hóa thành những dự án thiết thực, mang 
tính thực tế cao. 

Hoạt động tiếp theo mà Chi Pu 
tham gia trong ngày là trao tặng cờ Tổ 
quốc cho ngư dân tại đảo. Đây cũng là 
hoạt động mang ý nghĩa rất lớn trong 
chương trình. Đối với ngư dân, khi nào 
ra khơi, ra ngư trường thì lá cờ Tổ quốc 
cũng luôn kiêu hãnh tung bay trên nóc 
cabin để khẳng định niềm tự hào dân 
tộc, đánh dấu cột mốc chủ quyền thiêng 
liêng của quốc gia trên biển. Chi Pu 
cùng đại diện Trung ương Hội Sinh viên 
Việt Nam và những thanh niên trẻ tiêu 
biểu đã ghé cảng, đi canô ra thuyền để 
trao tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân. 

 "Lá cờ trên thuyền của các ngư 
dân đã bạc màu qua bao sương gió và 
những lần ra khơi. Chi hi vọng lá cờ đỏ 
sao vàng mới sẽ tiếp thêm sức mạnh, cổ 
vũ ngư dân vươn khơi bám biển, góp 
phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng 
liêng của Tổ quốc. Biển là nhà, đảo là 
quên hương. Chi tin rằng trái tim của 
mỗi người dân Việt Nam luôn hướng về 
biển đảo" – nữ diễn viên Chi Pu bày tỏ. 

Chi Pu chia sẻ, cô bị say sóng khi 
đi tàu 4 tiếng ra đảo. Tuy nhiên, trước 
sự chào đón nồng nhiệt và sự thân thiện 
của bà con đảo Phú Quý cùng 500 sinh 
viên ưu tú khắp cả nước, nữ diễn viên 
cảm thấy hạnh phúc khi được truyền lửa 
cho các hoạt động ý nghĩa tại đây. Trong 
vai trò người đồng hành chính thức, Chi 
Pu mong mỏi các bạn trẻ hãy luôn vững 
tình yêu biển đảo và lan tỏa tình yêu đó 
cho những người xung quanh. 

M.T // http://laodong.com.vn/.- 2017 
(ngày 4 tháng 6) 

M 
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PHỤ HUYNH BÌNH THUẬN HỒ HỞI VÌ NHIỀU 
ĐỔI MỚI CỦA KỲ THI QUỐC GIA NĂM NAY 

âm lý đi thi cũng quan trọng lắm! Nó 
thoải mái, tự tin không áp lực thì làm 
bài sẽ tốt hơn. Giống như đội bóng 

được đá trên sân nhà, sẽ có rất nhiều lợi 
thế  

LTS: Hôm nay, trên toàn quốc các 
thí sinh đã hoàn thành xong ngày thi 
đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông 
quốc gia 2017.  

Tác giả Phan Tuyết đã gửi đến 
Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam những 
chia sẻ của các vị phụ huynh có con 
em tham gia kỳ thi quốc gia năm nay.  

Đồng thời, tác giả bày tỏ sự phấn 
khởi của mình trước những đổi mới 
của kỳ thi năm nay. Ngoài tiết kiệm 
được thời gian, tiền của, tạo được tâm 
lý thoải mái cho gia đình, cho các em 
học sinh trước một kỳ thi quy mô, quan 
trọng như kỳ thi quốc gia. 

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc 
giả bài viết. 

Sáng nay, cùng với thí sinh trong cả 
nước, Bình Thuận có 11.824 thí sinh tham 
dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 
2017. 

 

Hình ảnh một điểm thi trung học phổ thông 
quốc gia tại Bình Thuận. (Ảnh: tác giả Phan 
Tuyết)  

Toàn tỉnh có 26 điểm thi được đặt tại 
các trường trung học phổ thông trên 9 
huyện, thị xã, thành phố với 1.940 em thí 
sinh dự thi để xét tốt nghiệp trung học phổ 

thông và 9.344 em thí sinh dự thi để xét 
tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. 

Điểm thi được đặt tại các trường 
hoặc liên trường trung học phổ thông ở 
các huyện, thị xã đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho học sinh và gia đình các em. 

Chị Lan ở phường Phước Hội thị 
xã La Gi vui mừng cho biết: 

 “Mấy năm trước, tôi đưa con đầu đi 
thi tận Sài Gòn. Hai mẹ con phải đi trước 
mấy ngày để mướn nhà trọ, lo tiền xe, tiền 
ăn ở cho con thi hai đợt mất cả chục triệu. 
Nhưng năm nay, đứa em thi cách nhà có 
hơn cây số, vừa không tốn tiền như trước, 
vừa thoải mái về tâm lý vì con thi ngay 
trường học của mình”. 

Chị Mai ở Phước Lộc cũng chia 
sẻ: “Mấy năm thi ở thành phố, buổi sáng 
sợ tắc đường nên hai mẹ con phải đi từ 4 
giờ đến trường ngồi đợi cho chắc ăn. Con 
thì mệt mỏi vào phòng thi, mẹ cũng ngồi 
vạ vật ngoài đường ngóng chờ chứ chẳng 
biết nằm nghỉ ở đâu vì về nhà trọ lại xa 
quá. Giờ con thi gần nhà, đưa con tới 
trường, tôi về nhà dọn dẹp rồi đến giờ mới 
đi đón”.  

Anh Hùng ở xã Tân Tiến cũng chia 
sẻ nỗi vất vả đưa con đi thi trước đây 
của mình:  

“Vì khắp nơi đổ về Sài Gòn để thi 
nên giá phòng trọ tăng cao, đồ ăn thức 
uống đắt đỏ. Hai cha con đi 15 ngày (vì 
cháu thi hai khối nên phải di chuyển hai 
nơi) nhà phải bán đi một con heo với bầy 
gà mới đủ tiền để hai cha con lên đường.  

Nhưng có mà bán đã tốt, mấy đứa 
cùng xóm nhà nghèo, ba mẹ phải chạy 
đôn, chạy đáo quanh làng mới mượn 
được mấy trăm ngàn cho con tự đi thi để 
giảm bớt chi phí. Một mình đi xa, mọi thứ 
cứ tự phải lo, nhìn mà thấy tội!”. 

Một phụ huynh gần đó cũng lên 
tiếng:  

T 
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“Năm nay, học sinh và phụ huynh 
không chỉ đỡ mất công đi xa như những 
năm trước mà tâm lý cả nhà cũng thấy 
thoải mái. Sáng đưa con vào trường, tôi 
hỏi con có run không? Nó nói cũng bình 
thường thôi mà mẹ vì thi ở ngay trường 
con đã học 3 năm rồi.  

Thấy nó tự tin mình cũng bớt lo 
nhiều. Đôi khi tâm lý cũng quan trọng lắm. 
Nó thoải mái, tự tin không bị áp lực thì làm 
bài sẽ tốt hơn thôi. Giống như đội bóng 
được đá trên sân nhà, sẽ có rất nhiều lợi 
thế.” 

 

Hình ảnh thanh niên tình nguyện phát cơm 
miễn phí cho các thí sinh. (Ảnh: tác giả Phan 
Tuyết) 

Những học sinh ở xa địa điểm thi, 
sáng sớm phụ huynh cũng chở con đến 
trường bằng xe máy. Buổi trưa, đoàn viên 

các trường trung học phổ thông đã tổ 
chức phát cơm từ thiện, trái cây, nước 
uống cho phụ huynh và học sinh. Nhiều 
em đã tranh thủ vào trường nghỉ ngơi để 
lấy sức cho môn thi buổi chiều.  

Do có đội tình nguyện viên luôn túc 
trực ngay cổng trường để hỗ trợ thí sinh 
khi cần thiết. Vì thế, chở con tới cổng, cha 
mẹ dặn dò con làm bài cẩn thận. 

Người về nhà, người ra các quán 
nước ngồi đợi. Ngoài cổng trường, không 
còn thấy tình cảnh phụ huynh mệt mỏi, vạ 
vật ngồi như những năm trước. 

Nhiều phụ huynh đã vui mừng bày tỏ 
sự phấn khởi của mình trước những đổi 
mới của kỳ thi năm nay. Ngoài tiết kiệm 
được thời gian, tiền của, tạo được tâm lý 
thoải mái cho gia đình, cho các em học 
sinh trước một kỳ thi quy mô, quan trọng 
như kỳ thi quốc gia.  

Ngoài ra, năm nay các em thí sinh 
còn được xét nhiều nguyện vọng và sẽ có 
nhiều cơ hội để lựa chọn hơn. Điều này, 
đã giải tỏa được những mối lo trong lòng 
của các bậc phụ huynh. 

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

(ngày 23 tháng 6) 

__________________________________ 

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH MUỐN DUY TRÌ HÌNH THỨC 
THI THPT TẠI CHỖ 

ầu hết các thí sinh ở tỉnh Bình Thuận đều 
cho rằng với hình thức thi tại chỗ như 
năm nay quá thuận lợi cho các em. 

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ 
thông Quốc gia năm 2017, hầu hết các thí sinh 
ở tỉnh Bình Thuận đều cho rằng với hình thức 
thi tại chỗ “học sinh trường nào thi tại trường 
đó” như năm nay thuận lợi cho các em. 

 “Mấy ngày nay em làm bài cũng ổn. Em 
cảm thấy việc được làm bài thi ở ngay tại 
trường thì thoải mái hơn. Thứ nhất, đỡ mất công 
đi lại. Thứ hai, học sinh trường nào đi thi ở 
trường đó thì tâm lý bình tĩnh hơn.”-em Hoàng 
Quốc Khánh, học sinh lớp 12 chuyên Anh của 

Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng 
Đạo (thành phố Phan Thiết) chia sẻ. 

Theo các bậc phụ huynh, việc đổi mới 
hình thức thi như thế này cần được duy trì. 

Cách đây 5 năm, ông Phan Trọng Tấn 
nhà ở Phan Thiết từng đưa con vào TP. Hồ Chí 
Minh thi Đại học. Tiền đi lại, ăn nghỉ mất hơn 
10.000.000 đồng, đó là chưa kể đến việc bỏ 
công ăn việc làm cả tuần để cùng con đi thi. 
Năm nay, đứa thứ hai của ông Tấn học thi ngay 
tại trường đang học gần nhà, nên gia đình 
không tốn kém và không còn lo lắng như 
trước./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017  
(ngày 24 tháng 6) 

H 
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PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT 

ính đến cuối tháng 6/2017, dù mới 
bước vào mùa mưa, bệnh sốt xuất 
huyết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

đã có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng.  

Bên cạnh các biện pháp về kiểm 
soát, xử lý các ổ dịch, ngành Y tế Bình 
Thuận đang đẩy mạnh thực hiện chiến 
dịch tuyên truyền nhằm huy động cả cộng 
đồng chủ động phòng, chống bệnh sốt 
xuất huyết.  

 

Bác sỹ thăm khám cho các bệnh nhân. Ảnh: 
Hoàng Hải-TTXVN 

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cùng Trung 
tâm Y tế dự phòng tỉnh đang tích cực triển 
khai các biện pháp để xử lý triệt để các ổ 
dịch nhỏ, không để lây lan phòng ngừa tại 
các điểm có nguy cơ phát triển thành dịch 
lớn.  

Ngành Y tế tiến hành phun hóa chất 
diệt muỗi chủ động tại các xã có nguy cơ 
cao, nơi bệnh có nguy cơ lây lan, phát 
triển; phát động chiến dịch diệt lăng quăng 
trên diện rộng, phát quang bụi rậm… Xác 
định ý thức người dân về phòng chống 
bệnh là quan trọng nhất, ngành Y tế vận 
động, kêu gọi người dân phòng bệnh sốt 
xuất huyết thông qua chú ý vệ sinh nhà 
cửa, không gian sống, khơi thông cống 
rãnh, tránh ao tù nước đọng; dự trữ nước 
đúng cách để không phát sinh muỗi, lăng 
quăng… Bên cạnh đó, ngành Y tế chuẩn 

bị cơ số thuốc, hóa chất để chủ động xử lý 
kịp thời khi có dịch xảy ra.  

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự 
phòng tỉnh Bình Thuận, từ đầu năm đến 
nay, toàn tỉnh ghi nhận 700 ca mắc bệnh 
sốt xuất huyết, tăng 50 ca so với cùng kỳ 
năm 2016. Bệnh nhân mắc bệnh chủ yếu 
là trẻ dưới 15 tuổi. 

Bệnh bắt đầu gia tăng từ cuối tháng 
4 đến nay. Huyện Hàm Thuận Nam hiện 
là địa phương có số ca mắc bệnh nhiều 
nhất với 151 ca, tăng 150% so với cùng 
kỳ năm 2016. 

Trong đó, xã Tân Thành có số ca 
bệnh tăng đột biến. Cùng kỳ năm trước, 
toàn xã chỉ ghi nhận một ca mắc, đến thời 
điểm này, toàn xã ghi nhận 34 ca. Số ca 
mắc liên tục tăng từ đầu tháng 5/2017 đến 
nay.  

Bác sỹ Phan Thị Thu, Trạm trưởng 
Trạm y tế xã Tân Thành cho biết: So với 
những năm trước, bệnh sốt xuất huyết 
trên địa bàn có dấu hiệu tăng nhanh. 
Nhiều nhất là thôn Văn Kê với 22 ca tại 3 
ổ dịch.  

Những trận mưa lớn gần đây khiến 
độ ẩm tăng cao và muỗi sinh trưởng 
nhanh. Bên cạnh đó, phần lớn người dân 
nơi đây đào ao để chứa nước tưới thanh 
long và thói quen tích trữ nước mưa sinh 
hoạt đã tạo điều kiện cho muỗi sinh 
trưởng. Ý thức phòng bệnh của người dân 
còn hạn chế là nguyên nhân khiến bệnh 
gia tăng.  

Theo bác sỹ Phan Thị Thu, trong 
tháng 6/2017, Trạm Y tế xã Tân Thành đã 
gửi 5 mẫu bệnh sốt xuất huyết đến viện 
Pasteur Nha Trang để xét nghiệm.  

Kết quả cho thấy, trên địa bàn xã 
hiện có hai mẫu mắc bệnh sốt xuất huyết 
do tuýp vi rút Dengue 2. Đây là tuýp vi rút 
có có khả năng tái nhiễm cao, dễ lây lan 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

T 
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thành dịch và gây tử vong. Trong thời gian 
tới, bệnh sốt xuất huyết sẽ tiếp tục diễn 
biến phức tạp hơn. 

Ngay sau khi bệnh sốt xuất huyết gia 
tăng nhanh trên địa bàn huyện Hàm 
Thuận Nam, Trung tâm Y tế huyện đã 
phối hợp với chính quyền địa phương ra 
quân chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa 
chất xử lí triệt để các ổ dịch nhỏ. 

Đồng thời, tuyên truyền vận động 
người dân nâng cao y thức phòng bệnh, 

diệt muỗi, diệt lăng quăng, vệ sinh môi 
trường sống.  

Tuy nhiên, công tác phòng chống 
bệnh trên địa bàn còn gặp rất nhiều khó 
khăn bởi người dân chưa nhận thức được 
mức độ nguy hiểm cũng như cách phòng 
bệnh, một số người dân còn chủ quan lơ 
là và ỷ lại ngành y tế…/.  

Hồng Hiếu // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 30 tháng 6) 

__________________________________ 

BĐBP BÌNH THUẬN BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT 
CHO HỘ NGHÈO 

gày 1-6, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 
Thuận phối hợp với Tổng Công ty 
thăm dò khai thác dầu khí tổ chức 

bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình 
ông Nguyễn Đức Nghĩa, trú tại khu phố 2, 
phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình 
Thuận. 

Căn nhà được xây mới có diện tích 
50m2 với kinh phí xây dựng trên 120 triệu 
đồng, trong đó Tổng Công ty thăm dò, 
khai thác dầu khí và Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ, 
chiến sĩ Đồn BP Phước Lộc giúp đỡ ngày 
công xây dựng công trình.  

Ông Nguyễn Đức Nghĩa năm nay 93 
tuổi, thuộc diện hộ nghèo. Trước đó, hai 
vợ chồng ông sinh sống trong căn nhà gỗ 
cũ nát, nhưng không có điều kiện để sửa 
chữa. 

Nhân dịp này, BĐBP Bình Thuận và 
các nhà tài trợ cũng đã tặng quà và những 
vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho gia đình 
ông Nghĩa. 

Đình Phú // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2017 

(ngày 2 tháng 6) 

__________________________________ 

TRỤC VỚT TÀU CÁ BỊ CHÌM TẠI VÙNG BIỂN MŨI NÉ 

 

Tàu cá BT 95947 TS mắc cạn bị sóng đánh 
chìm tại khu vực Hòn Lao, Mũi Né, TP Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

gày 4-6, báo cáo của Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh 
Bình Thuận cho biết, cơ quan này 

đang chỉ đạo Đồn Biên phòng Mũi Né phối 
hợp với chính quyền địa phương huy 
động các tàu thuyền đang hoạt động trong 
vùng biển Mũi Né, thuộc khu vực Hòn Lao 
hỗ trợ trục vớt và lai dắt tàu cá BT 95947 
TS bị chìm gần bờ. 

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 
2-6, hai tàu cá hành nghề giã cào đôi của 
Bến Tre là: BT 94957 TS ông Lê Văn Ty, 
sinh năm 1989, trú tại ấp 3, xã Bình Thới, 

N 

N 
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huyện Bình Đại, Bến Tre làm thuyền 
trưởng và tàu BT 95947 TS do ông Trịnh 
Văn Mỹ, sinh năm 1972, trú ấp 4, xã Bình 
Thắng, huyện Bình Đại, Bến Tre làm 
thuyền trưởng, trên mỗi tàu có 10 lao 
động. Khi đang hoạt động tại vùng biển 
cách Mũi Né 22 hải lý về hướng đông nam 
thì tàu cá BT 95947 TS bị hư máy và 
được tàu cá BT 94957 TS lai dắt vào bờ 
để sửa chữa. 

Đến khoảng 3 giờ ngày 3-6, khi đến 
khu vực Hòn Lao, Mũi Né do không biết 
luồng lạch hai tàu đã đi vào bãi đá, bị mắc 
cạn. Tàu BT 94957 TS hoạt động được đã 
thoát ra ngoài nhưng tàu BT 95947 TS bị 
hỏng máy không thoát ra ngoài được và bị 
sóng đánh chìm ngập nửa thân tàu. Vị trí 

tàu bị chìm chỉ cách bờ khoảng vài chục 
mét. 

Chủ hai tàu cá này là ông Lưu 
Hoàng Lương, sinh năm 1960, trú ấp 3, xã 
Bình Thời, huyện Bình Đại, Bến Tre. Tất 
cả 20 thuyền viên trên hai tàu cá đều 
được đưa vào bờ an toàn. 

Hiện, Đồn Biên phòng Mũi Né phối 
hợp với UBND phường Mũi Né huy động 
các tàu cá của ngư dân địa phương tổ 
chức trục vớt, kéo tàu cá bị chìm vào bờ 
để sửa chữa. 

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

(ngày  4 tháng 6) 

__________________________________ 

SẴN SÀNG ỨNG CỨU TÀU NƯỚC NGOÀI MẮC CẠN 
GẦN ĐẢO PHÚ QUÝ  

ối 11/6, tàu Minh Hoàng 06 xuất 
phát từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra 
khu vực tàu bị mắc cạn để thực hiện 

công tác cứu hộ cho tàu. Đến trưa 12/6, 
tàu Minh Hoàng 06 đã tới khu vực tàu 
Chemroad Journey bị mắc cạn.  

Sáng 13/6, liên quan đến việc tàu 
vận tải Chemroad Journey (quốc tịch 
Calmal Island) bị mắc cạn gần đảo Phú 
Qúy, ông Nguyễn Hùng Tân - Chánh Văn 
phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho 
biết: Bình Thuận đã chuẩn bị lực lượng 
cũng như phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ 
ứng cứu tàu vận tải Chemroad Journey 
khi có yêu cầu. 

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 phút 
ngày 10/6, tàu vận tải Chemroad Journey 
(quốc tịch Calmal Island) bị mắc cạn tại vị 
trí cách Phan Thiết khoảng 73 hải lý về 
hướng Đông Nam và cách đảo Phú Quý 
(Bình Thuận) khoảng 28 hải lý về hướng 
Nam. 

Tàu bị mắc cạn khi đang hành trình 
từ Singapore đi Trung Quốc; trên tàu có 
27 thuyền viên. Tàu vận tải Chemroad 
Journey có trọng tải 33.500 tấn; trên tàu 

chở khoảng 30.000 tấn hóa chất, khoảng 
700 tấn dầu FO. Hiện tàu đang nghiêng 
15,5 độ về bên mạn trái, các thuyền viên 
trên tàu an toàn. 

Tối 11/6, tàu Minh Hoàng 06 xuất 
phát từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra khu vực 
tàu bị mắc cạn để thực hiện công tác cứu 
hộ cho tàu. Đến trưa 12/6, tàu Minh 
Hoàng 06 đã tới khu vực tàu Chemroad 
Journey bị mắc cạn. Theo nhận định ban 
đầu của các đơn vị cứu hộ là tàu bị mắc 
cạn trên dãi đá ngầm. Tính đến trưa ngày 
13/6, tại khu vực tàu Chemroad Journey 
mắc cạn có hai tàu đang túc trực là tàu 
Minh Hoàng 06 và tàu Cảnh sát biển 
6008. Bộ đội biên phòng Bình Thuận cũng 
đã chuẩn bị một tàu cứu hộ và sẽ xuất 
phát khi có yêu cầu. 

Hiện Sở Tài nguyên Môi trường Bình 
Thuận đang phối hợp chặt chẽ với Cảng 
vụ Hàng hải Bình Thuận theo dõi diễn 
biến sự việc, sẵn sàng phối hợp ứng cứu 
và tham mưu UBND tỉnh Bình Thuận các 
biện pháp ứng phó nếu có sự cố tràn dầu. 

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

(ngày 13 tháng 6) 

T 
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8 NGƯỜI NHÁI LẶN THÁM SÁT TÀU CHỞ HÓA CHẤT 
MẮC CẠN 

iện đã xác định vỏ tàu chở 30.000 
tấn hóa chất này đã bị xước sâu 
nhưng vẫn trong tình trạng an toàn. 

Ngày 14-6, tin từ UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết các chuyên gia về ứng 
cứu dầu tràn và chuyên gia hóa học của 
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã lên 
đường đến đảo Phú Quý, kiểm tra hiện 
trạng con tàu Chemroad Journey chở gần 
30.000 tấn hóa chất đang mắc cạn. Tàu 
này mắc cạn tại hòn Đá Tý, cách Phú Quý 
khoảng 28 hải lý. 

Công ty Dịch vụ Vận tải High Sea, 
đại lý và đại diện cho Công ty Nippon 
Salvage Co., Ltd- Japan, cũng cho biết 
chủ tàu đã thuê một tàu cứu hộ chuyên 
dụng từ Philippines và tàu cứu hộ này 
đang trên đường đến hiện trường. Dự 
kiến chiều tối nay tàu cứu hộ này sẽ tiếp 
cận tàu bị nạn. Cũng theo High Sea, nếu 
tàu Philippines đến hiện trường không kéo 
được thì chủ tàu chọn phương án chuyển 
hóa chất trên tàu sang tàu cứu hộ.  

Được biết phía chủ tàu đã đưa tới 
hiện trường sáu chuyên gia Nhật Bản và 
hai chuyên gia Hàn Quốc để lặn thám sát 
và quay phim hiện trạng vỏ tàu. Hiện xác 
định vỏ tàu đã bị xước sâu nhưng vẫn 
trong tình trạng an toàn. Tàu chỉ nghiêng 
hơn 11 độ so với lúc đầu là 15,5 độ. 

Ngày 13-6, Đại tá Phạm Văn Tỵ, Phó 
Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm 
kiếm cứu nạn, cũng đã có mặt tại Bình 
Thuận để có cuộc họp khẩn liên quan đến 
con tàu mắc cạn này..  

Ông Tỵ đã truyền đạt lại ý kiến chỉ 
đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 
phải tìm mọi giải pháp cứu hộ con tàu 
Chemroad Journey an toàn, không được 
để xảy ra sự cố tràn dầu, hóa chất từ con 
tàu này ra biển. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 14 tháng 6) 

__________________________________ 

BẢO VỆ THÀNH CÔNG CON RÙA BIỂN NẶNG 
TRÊN 100KG 

ội tình nguyên viên (TNV) tham gia 
chương trình "Tình nguyện viên 
bảo tồn rùa biển năm 2017" đã bảo 

vệ được một cá thể rùa biển khoảng 30 
năm tuổi, dài hơn 1,2m, cân nặng khoảng 
100kg.  

Ngày 1-6, Ban quản lý Khu bảo tổn 
biển Hòn Cau (tỉnh Bình Thuận) cho biết 
vừa cùng với các tình nguyện viên (TNV) 
và một số tổ chức liên quan cứu hộ thành 
công một cá thể rùa biển nặng trên 100kg, 
dài trên 1,2m. Ngoài ra, trong dịp này, các 
TNV và các chuyên gia, tổ chức cũng đã 
phát hiện và di dời 113 trứng rùa biển về 
nơi ấp nở an toàn. 

 

Con rùa biển nặng trên 100kg lên bờ đẻ trứng. 

Chương trình "Tình nguyện viên bảo 
vệ rùa biển năm 2017" do Khu bảo tồn 
biển Hòn Cau phối hợp với các tổ chức 
liên quan như: Quỹ Môi trường toàn cầu, 
Chương trình tài trợ các dự án vừa và nhỏ 

H 

Đ 
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tại Việt Nam GEF SGP, Tổ chức Bảo tồn 
Thiên nhiên Quốc tế tại Việt Nam (IUCN 
Việt Nam)… tổ chức.  

Trong đợt đầu tiên (từ ngày 28 đến 
ngày 31-5), nhóm TNV đã được tham gia 
các hoạt động tập huấn di dời và bảo vệ 
các ổ trứng rùa biển, tham gia dọn dẹp vệ 
sinh, rác thải tại các bãi đẻ trên đảo. 
Chương trình kéo dài đến ngày 5-7. 

Một số hình ảnh hoạt động của TNV 
và các chuyên gia trong đợt công tác bảo 
vệ các bãi rùa đẻ đầu tiên:  

 

Các TNV, chuyên gia, nhân viên Khu bảo tồn 
biển Hòn Cau tham gia công tác bảo vệ rùa 
biển 2017. 

 

Khảo sát một số bãi đẻ của rùa biển trên đảo 
Hòn Cau. 

 

Tham gia công tác dọn dẹp vệ sinh trên đảo 
Hòn Cau. 

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

(ngày 01 tháng 6) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN KIẾN NGHỊ GIẢM PHÍ ĐƯỜNG BỘ 
ĐỐI VỚI XE Ô TÔ TRONG TỈNH 

 tô của người dân tỉnh Bình Thuận ở 
khu vực lân cận trạm thu phí khi lưu 
thông qua trạm thu phí chỉ vài km 

cũng thu phí bằng mức thu phí cả dự án 
là bất cập. 

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công 
văn gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam 
tham gia ý kiến về những bất cập trong 
việc thu phí sử dụng đường bộ ở các trạm 
thu phí trên Quốc lộ 1A đi qua tỉnh này. 
Trong đó, tỉnh Bình Thuận đề nghị Tổng 
cục Đường bộ xem xét giảm giá thu phí 
qua trạm thu phí BOT (Xây dựng – Vận 

hành – Chuyển giao) cho ô tô của người 
dân địa phương. 

 

Trạm thu phí Sông Phan ở tỉnh Bình Thuận. 

Ô 
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Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận đang triển khai thu giá dịch vụ sử 
dụng đường bộ tại 2 trạm trên tuyến Quốc 
lộ 1 là trạm Sông Phan (huyện Hàm 
Thuận Nam) và trạm Km1661+600 (huyện 
Bắc Bình). 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, hiện 
nay trên cả nước, xét thấy việc đặt trạm 
thu phí tại vị trí nào thì nhân dân địa 
phương có xe ô tô ở khu vực xung quanh 
trạm thu phí bị thiệt thòi, bất cập trong việc 
thu phí. Như tại Trạm Sông Phan thu giá 
dịch vụ sử dụng đường bộ Quốc lộ 1 đoạn 
Phan Thiết – Đồng Nai dài 113,7 km 
(trong  đó đoạn qua địa phận tỉnh Bình 
Thuận dài 70 km) và trạm Km1661+600 
với chiều dài dự án là 50 km với mức phí 
35.000 đồng đối với xe con dưới 10 chỗ 
ngồi. Tuy nhiên, ô tô của nhân dân địa 
phương ở khu vực lân cận trạm thu phí 
khi lưu thông qua trạm thu phí chỉ vài km 

cũng thu phí bằng mức thu phí cả dự án 
là bất cập. Đồng thời, chất lượng cung 
cấp dịch vụ chưa tốt vào những ngày cuối 
tuần, lễ, tết xe ô tô đều bị ùn ứ do thu phí 
chậm. 

UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng, để 
đảm bảo quyền lợi của người dân địa 
phương tại khu vực trạm thu giá dịch vụ 
sử dụng đường bộ, đề nghị Tổng  cục 
Đường bộ Việt Nam xem xét tổng hợp 
báo cáo Bộ Giao thông Vận tải cần có 
chính sách giảm mức thu giá dịch vụ sử 
dụng đường bộ đối với xe ô tô có biển số 
ở địa phương với mức giảm phù hợp với 
từng vị trí đặt trạm, vì lưu lượng ô tô của 
địa phương qua trạm không nhiều, nhằm 
ưu đãi cho địa phương nơi đặt trạm thu 
giá dịch vụ sử dụng đường bộ.  

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

(ngày 2 tháng 6) 
__________________________________ 

LƯU Ý VỤ MẠO NGƯỜI NHÀ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO  

rường hợp phát hiện có dấu hiệu 
khả nghi mạo danh người nhà 
lãnh đạo thì yêu cầu các cơ quan 

chức năng kiểm tra, xác minh, làm rõ, 
xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

Ngày 15-6, ông Nguyễn Ngọc Hai, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký 
công văn gởi lãnh đạo các sở, ban 
ngành, mặt trận, đoàn thể và chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố 
trong tỉnh. 

Công văn này cho biết, thời gian 
gần đây xuất hiện một số cá nhân liên 
hệ công tác với các Bộ, cơ quan, địa 
phương tự giới thiệu, tự nhận là người 
thân, người nhà của các nhiều cán bộ 
lãnh đạo để nhờ hỗ trợ, can thiệp một 
số việc liên quan. 

Thực hiện Công văn số 1801 
ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Văn 
phòng Quốc hội, và Công văn số 5760 
ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Văn 

phòng Chính phủ về việc xử lý các cá 
nhân tự giới thiệu, tự nhận là người 
thân, người nhà lãnh đạo; Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, 
ban ngành, mặt trận đoàn thể cấp tỉnh, 
chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành 
phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, 
đơn vị trực thuộc đề cao cảnh giác, 
không để các đối tượng này lợi dụng 
thực hiện các hành vi không đúng quy 
định pháp luật. 

Đồng thời trong xử lý công việc, 
thực hiện đúng quy định, không được 
để các mối quan hệ, yếu tố bên ngoài 
chi phối, ảnh hưởng đến hoạt động 
công vụ. Trường hợp phát hiện có dấu 
hiệu khả nghi, yêu cầu các cơ quan 
chức năng kiểm tra, xác minh, làm rõ, 
xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

 Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 15 tháng 6) 

T 
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CẤM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRUY CẬP MẠNG 
XÃ HỘI GIỜ HÀNH CHÍNH 

ỉnh Bình Thuận vừa có công văn 
yêu cầu các cơ quan chức năng 
chấn chỉnh lại tác phong, đạo đức 

công chức. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận 
yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương 
phải xây dựng quy chế về chuẩn mực đạo 
đức trong thi hành công vụ, trong công tác 
và khi tiếp xúc với nhân dân; chấn chỉnh, 
xử lý tình trạng công chức dùng mạng xã 
hội để tuyên truyền, đăng tải, bình luận 
các thông tin và hình ảnh trái với thuần 
phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức xã hội 
hoặc những thông tin thiếu chính xác, 
không trung thực. 

Đặc biệt, công chức, viên chức 
không được truy cập, đăng tải, bình luận 
hoặc sử dụng mạng xã hội để làm việc 
riêng trong giờ hành chính. Tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ 
quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên 
tự kiểm tra, kiểm soát đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức ở ngành, đơn vị, địa 
phương mình trong việc tu dưỡng, rèn 
luyện đạo đức, tác phong, thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ được giao để kịp thời 
giáo dục, xử lý theo quy định./. 

Nguyễn Trang // http://vov.vn.- 
2017 (ngày 28 tháng 6) 

Cùng đưa tin: Bưu điện.- 2017.- Số 
77 (ngày 29 tháng 6).- Tr. 2

________________________________ 

TỈNH YÊU CẦU NGỪNG, DOANH NGHIỆP VẪN TỰ Ý 
LẤN BIỂN 

ù tỉnh đã yêu cầu ngưng thi công 
nhưng chủ đầu tư dự án Khu du 
lịch Biển Lặng (Mũi Né, Phan 

Thiết) vẫn cho xe vào cào, múc cát. 

 

Ngày 6-6, dù đã được yêu cầu ngừng việc san 
lấp nhưng công ty này vẫn đưa cơ giới vào đào 
bới cát trái phép 

Ngày 6-6, tin từ Sở TN&MT Bình 
Thuận cho biết, đã bắt quả tang và lập 
biên bản yêu cầu Công ty TNHH Minh 

Vinh chủ đầu tư dự án Khu du lịch Biển 
Lặng (Mũi Né, Phan Thiết) phải dừng 
ngay việc tự ý đào bới lấp bờ biển. 

Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết: tỉnh sẽ kiên quyết xử 
nghiêm vụ việc này bởi trước đó tỉnh đã 
có văn bản yêu cầu ngừng ngay việc san 
lấp sau khi phát hiện công ty lén lút đưa 
cơ giới đến hiện trường đào bới. 

Được biết, ngày 30-5, ông Nguyễn 
Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận đã ký công văn gởi các Sở 
KH&ĐT, TN&MT, GTVT và Sở Xây dựng 
yêu cầu làm việc với Công ty Minh Vinh và 
khẳng định việc công ty tự ý hạ cốt nền 
đất phía đồi, tự ý lấy đất phía đồi để san 
lấp mặt bằng phía biển, xây dựng công 
trình trong thời gian giấy phép xây dựng 
đã hết hiệu lực… là hành vi vi phạm pháp 
luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và an 
toàn giao thông 

T 

D 
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Tỉnh cũng yêu cầu Công ty có biện 
pháp khắc phục, khôi phục lại hiện trạng 
ban đầu tại vị trí đất đã tác động (phía 
đồi); tạm dừng tất cả các hoạt động liên 
quan đến đầu tư xây dựng dự án Khu du 
lịch Biển Lặng. Khẩn trương liên hệ với 
Sở Xây dựng để được hướng dẫn và thực 
hiện các thủ tục xin cấp phép xây dựng 
theo quy định (vì 02 giấy phép đã cấp 
trước đây hiện đã hết hiệu lực). 

Sau khi được cấp phép xây dựng 
phải tổ chức thi công xây dựng theo đúng 
nội dung Giấy phép được Sở Xây dựng 
cấp. Đồng thời, có cam kết cụ thể tiến độ 
thực hiện dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu 
tư. Nội nung này phải thực hiện xong và 
báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5-6. 

Ngoài ra tỉnh còn giao UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách 
nhiệm quản lý đối với các dự án du lịch 
trên địa bàn tỉnh nói chung, cũng như các 
dự án từ khu vực Long Sơn - Suối Nước 

(Phan Thiết) đến xã Hòa Thắng (huyện 
Bắc Bình). 

Hướng dẫn và yêu cầu các chủ đầu 
tư phải tuân thủ đầy đủ, đúng quy định 
của pháp luật về đầu tư, đất đai, môi 
trường, xây dựng, an toàn giao thông (bảo 
vệ hành lang đường bộ) trong quá trình 
triển khai đầu tư xây dựng và tổ chức hoạt 
động của dự án. Nếu còn để xảy ra 
trường hợp chậm phát hiện, chưa xử lý 
kịp thời các hành vi vi phạm như dự án 
Khu du lịch Biển Lặng của Công ty TNHH 
Minh Vinh thì Thủ trưởng các sở, ngành, 
địa phương liên quan phải chịu trách 
nhiệm kiểm điểm, xử lý theo quy định. 

Thế nhưng đã dù đã quá hạn báo 
cáo cho UBND tỉnh nhưng Công ty này 
vẫn không thực hiện, tiếp tục đào bới, san 
lấp lấn biển gây bức xúc trong dư luận. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 6 tháng 6)

__________________________________ 

CẤP PHÉP NHẬN CHÌM Ở BIỂN HƠN 900 NGHÌN M3 
VẬT LIỆU NẠO VÉT 

ây là khối lượng vật chất từ hoạt 
động nạo vét vũng quay tàu và 
khu nước trước bến chuyên dùng 

phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 
thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong (Bình Thuận) mà Công 
ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 được phép 
nhận chìm ở biển theo Giấy phép số 
1517/GP-BTNMT, ngày 23-6-2017, của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ 
trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký. 

Theo đó, vật chất được phép nhận 
chìm bao gồm: cát, vỏ sò, sạn sỏi, cát kết 
phong hóa, cát pha, đá phong hóa, sét 
và bùn trầm tích thu được từ hoạt động 
nạo vét vũng quay tàu và khu nước 
trước bến chuyên dùng phục vụ Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Thành phần 
vật chất được phép nhận chìm không 
chứa chất phóng xạ, chất độc, chất thải 
nguy hại vượt quy chuẩn an toàn bức xạ, 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Khối 

lượng vật chất được phép nhận chìm là 
918.533m3, bao gồm 20% là bùn và 80% 
là cát, vỏ sò, sạn sỏi, cát kết phong hóa, 
cát pha, đá phong hóa, sét cát. 

 

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong (Bình Thuận). 

Khu vực nhận chìm thuộc vùng biển 
xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận, có diện tích 30ha, độ sâu lớn 
nhất -36,1m tính từ mực “0” cao độ hệ 

Đ 
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thống quốc gia, tại vị trí cách Khu bảo tồn 
biển Hòn Cau khoảng 8km. Phương tiện 
chuyên chở vật chất nhận chìm gồm sáu 
xà lan phễu tự hành chuyên dụng, công 
suất 1.200 tấn/xà lan, hai tàu lai dắt 
800CV; mỗi xà lan vận chuyển tối đa hai 
lượt/ngày; cách thức nhận chìm theo 
hình thức mở đáy xà lan. 

Hoạt động nhận chìm chỉ được 
phép thực hiện từ tháng 6 đến hết ngày 
31-10-2017. 

Việc kiểm tra, giám sát hoạt động 
nhận chìm được thực hiện do Tổng cục 
Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì, phối 
hợp Tổng cục Môi trường, Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận 
và các cơ quan, đơn vị có liên quan của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Ban Quản lý khu bảo tồn biển Hòn Cau, 
Hội Nghề cá tỉnh Bình Thuận cùng chính 
quyền địa phương xã Vĩnh Tân. 

 

Cầu cảng nhập than Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 1 đang được xây dựng. 

Viện Hải dương học thuộc Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
thực hiện quan trắc, giám sát độc lập 
hoạt động nhận chìm. Trong đó, có trách 
nhiệm kiểm tra việc lắp đặt, niêm phong 
thiết bị nhận dạng tự động AIS và 
camera, máy ảnh gắn trên phương tiện 
chuyên chở vật chất nhận chìm; cử cán 
bộ chuyên môn có mặt trên phương tiện 
chuyên chở vật chất nhận chìm để giám 
sát vị trí, khối lượng vật chất nhận chìm, 
hành trình vận chuyển trong suốt quá 
trình nhận chìm. 

Thực hiện quan trắc, giám sát tại 13 
điểm; các thông số quan trắc gồm: pH, 

ôxy hòa tan (DO), tổng chất rắn lơ lửng 
(TSS), độ lắng trầm tích, các thông số 
sinh thái, các thông số đánh giá chất 
lượng hệ sinh thái. Tần suất quan trắc 
thực hiện ba lần/ngày; tại mỗi điểm quan 
trắc ba tầng: tầng mặt, tầng giữa và tầng 
đáy trong suốt quá trình nhận chìm. 

Giấy phép cũng quy định, Công ty 
TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 phải dừng 
ngay hoạt động khi phát hiện một trong 
các thông số quan trắc, giám sát môi 
trường vượt giá trị giới hạn quy định 
trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng nước biển; khi nhận được 
thông báo của Viện Hải dương học về 
việc vận chuyển vật chất nhận chìm 
không đúng hành trình hoặc không đúng 
vị trí hoặc kết quả giám sát phát hiện 
khối lượng vật chất nhận chìm trên 
phương tiện chuyên chở trong quá trình 
vận chuyển đến vị trí nhận chìm bị hao 
hụt so với khối lượng chất tải khi rời vị trí 
nạo vét hoặc một trong các thông số 
giám sát môi trường vượt giá trị giới hạn; 
khi nhận được yêu cầu dừng hoạt động 
nhận chìm của cơ quan có thẩm quyền. 
Hoạt động nhận chìm chỉ được phép tiếp 
tục thực hiện khi có các giải pháp khắc 
phục được Bộ Tài nguyên và Môi trường 
chấp thuận. 

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 
phải niêm yết công khai kế hoạch quản lý 
môi trường của Dự án nhận chìm ở biển 
tại UBND xã Vĩnh Tân, Văn phòng công 
trường Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 
trước khi thực hiện. Thông báo về thời 
gian bắt đầu nhận chìm, thông tin về các 
phương tiện chuyên chở vật chất nhận 
chìm, đơn vị giám sát thi công, giám sát 
môi trường với các cơ quan chức năng 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh 
Bình Thuận, Cảng vụ hàng hải Bình 
Thuận, Ban Quản lý khu bảo tồn biển 
Hòn Cau, chính quyền địa phương làm 
cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát. 

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

(ngày 29 tháng 6) 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06 năm 2017 - 29 - 

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

CÓ TRẠM CÂN LƯU ĐỘNG, XE QUÁ TẢI ĐÃ SỢ BỊ PHẠT 

ừ ngày có trạm cân lưu động đặt tại 
QL1A (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) 
thì xe quá tải, quá khổ giảm hẳn. 

 

Thanh tra trạm kiểm tra tải trọng lưu động TC041 
đang tiến hành kiểm tra tải trọng phương tiện. 

Ngày 7/6, ông Mai Ngọc Bình, Phó 
Chánh Thanh tra Sở GTVT Bình Thuận cho 
biết, từ ngày 23-31/5 trạm trạm cân TC041 
(đặt tại Km 0+300, QL1A đi vào khu vực 
khai thác khoáng sản núi Tà Dôn, xã Hàm 
Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) lượng xe quá 
tải, quá khổ vắng bóng hẳn. Cũng theo ông 
Bình, trước đó TTGT đã kiểm tra 45 trường 
hợp, trong đó có 14 trường hợp vi phạm lỗi 
quá tải, một trường hợp tài xế bị tước 
GPLX, phạt tiền gần 64 triệu đồng. 

Ông Bình nhận định: Sau khi có thông 
báo kết luận của liên bộ Công an – GTVT 
về kết thúc quy chế phối hợp 12593 và chỉ 
đạo của Công an tỉnh, lực lượng CSGT và 
cảnh sát cơ động đã ngưng tham gia phối 
hợp tại trạm từ tháng 10/2016. Trước tình 
hình đó, lực lượng TTGT đã tổ chức tăng 

cường kiểm soát tải trọng xe bằng cân xách 
tay trên các tuyến đường địa phương, các 
tuyến quốc lộ được ủy thác quản lý, các đầu 
mối hàng hóa, vật liệu, với việc đặt trạm cân 
lưu động tại tuyến đường Km 0+300 đường 
lên khu vực mỏ đá Tà Dôn là ví dụ điển 
hình. Để đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho lực 
lượng TTGT thực hiện nhiệm vụ khi có tình 
hình phức tạp xảy ra, phía Thanh tra Sở 
cũng đã đề nghị sự trợ giúp từ lực lượng 
CSGT, Cảnh sát cơ động và công an cấp 
huyện nơi đặt trạm cân trợ giúp khi cần 
thiết. 

Một ngày theo chân TTGT xử phạt xe 
quá tải, PV Báo Giao thông ghi nhận xe quá 
tải trên đường vào khu vực khai thác 
khoáng sản núi Tà Dôn đã vắng bóng. Lực 
lượng TTGT đã kiểm tra hàng chục phương 
tiện chở các mặt hàng như: xi măng, đất, đá 
nhưng đều không phát hiện xe nào chở quá 
tải, quá khổ. 

Nhà bà Nguyễn Thị Thu, kinh doanh 
nước giải khát ven đường này cho biết, 
trước đây tuyến đường này xe ben, xe bồn, 
xe tải chở đất đá vượt thành thùng, không 
che chắn kéo theo bụi bặm chạy cả ngày 
khiến người dân bức xúc. Từ ngày có trạm 
cân lưu động thì xe qua đây chở đúng quy 
định, xe quá tải quá thùng giảm hẳn, những 
hộ dân sống hai bên đường cảm thấy an 
tâm hơn khi ra đường… 

Lê Nghĩa // http://www.atgt.vn.- 2017 
(ngày 7 tháng 6)

__________________________________ 

GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHU VỰC 

 GIÁP RANH BÌNH THUẬN - ĐỒNG NAI  

BND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản 
gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc giải 
quyết tình trạng ô nhiễm môi trường 

tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh này.  

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề 
nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát 

phòng chống tội phạm về môi trường tỉnh 
Đồng Nai, UBND huyện Xuân Lộc tăng 
cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ về môi 
trường tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh 
Bình Thuận và Đồng Nai. 

Đặc biệt là giám sát về môi trường đối 
với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

T 

U 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06 năm 2017 - 30 - 

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

viên Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm, 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Bột mỳ Thành 
Tâm và các trang trại chăn nuôi heo của 
Công ty An Phú Khánh 6, An Phú Khánh 7, 
An Phát Tám. 

 

Hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy sản xuất 
cồn Tùng Lâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: 
baobinhthuan.com.vn  

Trên cơ sở đó yêu cầu các trang trại 
chăn nuôi heo nói trên khẩn trương xây 
dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải 
tập trung theo đúng nội dung Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh 

Đồng Nai phê duyệt; lót bạt chống thấm các 
ao chứa nước thải sau xử lý; không xả 
nước thải chưa qua xử lý vào sông Ui. 

Đồng thời, yêu cầu Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà máy 
sản xuất cồn Tùng Lâm, Công ty trách 
nhiệm hữu hạn Bột mỳ Thành Tâm tăng 
cường vận hành hệ thống xử lý nước thải 
tập trung, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt 
quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi 
trường. 

Thời gian qua, tình trạng ô nhiễm môi 
trường tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh 
Bình Thuận và Đồng Nai (lưu vực sông 
Giêng, sông Dinh) diễn biến phức tạp, gây 
bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là người 
dân sinh sống tại hạ lưu các con sông nói 
trên, nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động 
của các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại khu 
vực chưa đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi 
trường. 

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

2017 (ngày 26 tháng 6) 

__________________________________ 

MK SUGAR VN PHẢI DỪNG VIỆC THỬ NGHIỆM XỬ LÝ 
NƯỚC THẢI 

iện đã hết thời gian cho phép Công 
ty TNHH MK sugar VN vận hành thử 
nghiệm hệ thống xử lý khí thải, nước 

thải. 

Ngày 15-6, ông Phạm Văn Nam, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã có công 
văn gởi Sở TN&MT, UBND huyện Hàm 
Thuận Bắc và Công ty TNHH MK sugar VN 
lien quan đến việc Công ty này đang vận 
hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải, 
khí thải. 

 Công văn này cho biết, hiện đã hết 
thời gian cho phép Công ty này vận hành 
thử nghiệm. Do đó yêu cầu Công ty thực 
hiện nghiêm túc việc dừng vận hành thử 
nghiệm hệ thống trên.  

Công ty phải có trách nhiệm hoàn tất 
các hồ sơ, thủ tục môi trường và các hồ sơ 
khác có liên quan gởi cấp thẩm quyền phê 
duyệt theo quy định.  

Tỉnh cũng giao cho UBND huyện Hàm 
Thuận Bắc chỉ đạo Phòng TN&MT giám sát 
chặt chẽ việc dừng vận hành thử nghiệm hệ 
thống xử lý nước thải, khí thải của Công ty 
để kịp thời báo cáo cho Sở TN&MT, Phòng 
Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi 
trường Công an Bình Thuận để phối hợp 
giải quyết. 

Được biết, dù hết thời gian cho phép 
nhưng Công ty này vẫn vận hành hệ thống 
xử lý nước thải lên đến hàng trăm m3/ngày 
đêm. Theo phản ảnh của người dân xung 
quanh nhà máy đường của Công ty thì 
ngoài ô nhiễm không khí, nước thải của đưa 
ra môi trường khiến ảnh hưởng lớn đến đời 
sống, sinh hoạt của dân.  

Nhà máy đường của Công ty MK 
sugar Việt Nam tại Bình Thuận. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 15 tháng 6) 
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MÔ HÌNH TỔ LIÊN QUÂN HÓA GIẢI TỤ ĐIỂM 
PHỨC TẠP CẢNG CÁ 

ột trong những mô hình hay trong 
phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ 
được Bộ Công an biểu dương, ghi 

nhận là mô hình “Tổ liên quân phòng chống 
tội phạm” phường Đức Thắng, TP Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận.  

Sự sáng tạo của chính quyền địa 
phương trong huy động nguồn lực xã hội 
hóa nhằm xây dựng, duy trì và phát triển mô 
hình, từ đó tạo nên sức sống mạnh mẽ cho 
phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa 
bàn. 

Nói về xuất phát điểm ra đời của mô 
hình Tổ liên quân phòng chống tội phạm” 
phường Đức Thắng, Thiếu tá Nguyễn Văn 
Ngoan, Phó Trưởng Công an phường chia 
sẻ: là địa bàn có cảng cá, lại tiếp giáp với 
chợ Phan Thiết, tập trung lớn lượng người 
ngoại tỉnh từ các nơi đổ về sinh sống, làm 
ăn, phường Đức Thắng nhiều năm được 
xem là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nảy 
sinh phức tạp về ANTT. 

 

“Tổ liên quân phòng chống tội phạm” phường 
Đức Thắng và bảo vệ cảng đi tuần tra tại khu vực 
Cảng cá Phan Thiết.  

Nhất là tại các khu phố 4, 5, 6, 7 và  
bên trong khu vực Cảng cá Phan Thiết, địa 
bàn giáp ranh giữa khu phố 4 (phường Đức 
Thắng) và khu phố 7 (phường Lạc Đạo), bởi 
vậy chẳng phải ngẫu nhiên khi cấp ủy, 
chính quyền phường Đức Thắng đã quyết 
định lựa chọn lấy địa bàn các khu phố 4, 5, 
6, 7 và khu vực Cảng cá Phan Thiết để xây 
dựng và thí điểm triển khai mô hình “Tổ liên 
quân phòng chống tội phạm”.  

Trong đó “nóng” nhất là tại địa bàn khu 
phố 4, khu phố 7 và khu vực bên trong cảng 
cá. Nếu như khu phố 4 với hàng chục con 
ngách nhỏ đan xen chằng chịt, nơi tội phạm 
và tệ nạn ma túy trú ngụ hàng chục năm 
trời, thì khu phố 7 lại có đặc thù riêng, khu 
phố này chạy dài bao quanh gần như trọn 
cảng cá, ranh giới phân định chỉ là một bức 
tường bao.  

Cũng bởi gần cảng, nên khu phố 7 tập 
trung lượng người tứ xứ đổ về trú ngụ, 
buôn bán làm ăn sôi động, tấp nập nhất 
phường và đương nhiên cũng là  địa bàn 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT 
nhất.  

“Nói có sách, mách có chứng”, Thiếu 
tá Nguyễn Văn Ngoan cho hay, toàn 
phường có 149 đối tượng có tiền án, tiền sự 
thì 118 đối tượng tập trung trú ngụ làm ăn 
sinh sống tại đây, chiếm tới gần 80% số đối 
tượng có tiền án, tiền sự của toàn phường, 
đấy là chưa nhắc tới 91% con nghiện...  

Chẳng thế mà, trước thời điểm mô 
hình “Tổ liên quân phòng chống tội phạm” 
phường Đức Thắng được thiết lập, tại khu 
vực này đã từng xảy ra 2 vụ giết người, 3 
vụ gây lộn, đánh chém nhau, chưa kể xảy 
ra hàng chục vụ trộm cắp. Vừa chẵn 1 năm 
kể từ ngày tổ liên quân thành lập, những vụ 
việc phức tạp về ANTT trên địa bàn giảm 
hẳn.  

Gần 1h chiều, quây quần bên mâm 
cơm đạm bạc, anh Minh, anh Nghĩa, anh 
Hùng, anh Hà, anh Khai, 5 thành viên kíp 
trực ban ngày của “Tổ liên quân phòng 
chống tội phạm” phường Đức Thắng vừa 
vội vã ăn cơm trưa vừa tranh thủ trao đổi 
công việc. Nhanh nhẹn gắp thức ăn vào 
từng bát cho mọi người, chị Một vừa đon đả 
giục anh em tranh thủ ăn cơm. 

Tuy chẳng phải là thành viên trong tổ 
nhưng với anh em trong “Tổ liên quân 
phòng chống tội phạm” phường Đức Thắng 
này thì chị Phan Thị Một giống như người 
trong nhà. Bữa cơm trưa nay do một tay chị 
nấu. Nhà chị Một ở khu phố 5, cách trụ sở 
của tổ liên quân gần 2 cây số, thi thoảng chị 
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ghé lại thăm, động viên anh em. Thấy anh 
em bữa ăn thiếu gạo, thiếu mắm, thiếu tí 
rau xanh, chị lại chẳng nề hà mang gạo 
mắm, thức ăn từ nhà tới ủng hộ. 

Bữa trưa muộn chưa kịp kết thúc, 
nhận được tin báo có vụ cãi lộn gay gắt xảy 
ra bên trong cảng, buông vội bát cơm còn 
đang ăn dở, cả tốp lại tức tốc lên đường. 
Vừa thấy tổ liên quân cùng cán bộ Công an 
phường kịp thời xuất hiện, đám thanh niên 
gây hấn mới hậm hực bỏ đi...  

Tranh thủ ít phút nghỉ ngơi giữa ca 
trực, anh Nguyễn Văn Minh, Trưởng ban 
Bảo vệ dân  phố phường Đức Thắng, Tổ 
trưởng tổ liên quân chia sẻ, 5 thành viên ở 
đây thuộc kíp trực ca ngày, số thành viên 
còn lại được chia thành 2 kíp trực đêm, đảm 
bảo duy trì tuần tra 24/24, khép kín địa bàn.  

Thành viên Tổ liên quân được hình 
thành từ nhiều lực lượng gồm: Công an, 
quân sự, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ 
và bảo vệ Cảng Phan Thiết, trong đó quá 
nửa là lực lượng bảo vệ dân phố và dân 
quân tự vệ. Một số thành viên thuộc lực 
lượng quần chúng tự nguyện tuy không 
thuộc diện có hưởng lương nhưng vẫn 
hăng hái tham gia phong trào.  

Thấu hiểu và tháo gỡ phần nào khó 
khăn về kinh phí hoạt động của mô hình, 
cũng như tạo điều kiện cho anh em tổ liên 
quân có thêm thu nhập, chính quyền 
phường Đức Thắng đã chủ động đề xuất 
với TP Phan Thiết giao cho tổ liên quân 

quản lý một bãi trông giữ ôtô, xe máy tại địa 
bàn. Nguồn thu từ việc trông giữ xe, ngoài 
nộp ngân sách theo quy định, sẽ được trích 
lại một phần để tạo nguồn kinh phí thường 
xuyên phục vụ duy trì hoạt động của mô 
hình, hỗ trợ giúp anh em trong tổ liên quân 
cải thiện phần nào cuộc sống.  

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Cảng cá Phan 
Thiết tạo điều kiện bố trí cho anh em trong 
tổ liên quân tham gia bốc xếp hàng ra vào 
cảng, tăng nguồn thu nhập thường xuyên, 
đấy là chưa kể rất nhiều doanh nghiệp và 
quần chúng nhân dân trên địa bàn nhiệt tình 
giúp đỡ, ủng hộ. 

Đúng như Thượng tá Nguyễn Hữu 
Thành, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong 
trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bình 
Thuận, người từng có nhiều năm gắn bó với 
công tác xây dựng phong trào ở địa phương 
nhìn nhận, mô hình “Tổ liên quân phòng 
chống tội phạm” phường Đức Thắng đã 
chứng tỏ được sức sống, phát huy mạnh 
mẽ được hiệu quả trong giữ gìn ANTT, 
phòng chống tội phạm tại địa bàn chính là 
nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương đã 
sáng tạo trong vận dụng một số cơ chế để 
tạo nguồn thu, hỗ trợ một phần kinh phí và 
phát huy nguồn lực xã hội hóa để nuôi sống 
phong trào. Một khi “Nhà nước và nhân dân 
cùng làm” thì việc gì cũng sẽ thành công. 

Tâm Phạm // http://cand.com.vn/.- 2017 
(ngày 12 tháng 6) 

__________________________________ 

NHỌC NHẰN TRẺ MƯU SINH 

ình Thuận với bãi biển Mũi Né đẹp 
như một bức tranh thủy mặc đã trở 
thành điểm đến của nhiều du khách. 

Cái nắng hối hả của đất Bình Thuận được 
cộng hưởng từ những bãi cát dài càng làm 
cảm giác thêm oi bức.  

Thế nhưng, dưới cái nắng chói chang 
ấy, vẫn có những đứa trẻ hàng ngày phải lo 
cuộc sống mưu sinh. Ở cái tuổi “ăn chưa 
no, lo chưa tới” nhưng gánh nặng cuộc 
sống vẫn đè nặng lên vai các em. Dù nắng 
hay mưa, các em vẫn hiện diện tại đây. Sự 
có mặt của các em ít tạo nên một nốt trầm 
trong lòng mọi người. 

Từ tờ mờ sáng, khi mặt trời còn chưa 
ló rạng đã thấy những đứa trẻ hồn nhiên 
xuất hiện ở Mũi Né. Mỗi em với những hoàn 
cảnh khác nhau lại chuẩn bị hối hả cho một 
ngày mưu sinh. Có em phải đi bộ 3 - 4 cây 
số để có mặt thật sớm mong sao kiếm được 
ít tiền từ việc phục vụ du khách. Với các 
em, thời gian nghỉ hè là một dịp để kiếm 
sống bởi đây là mùa khách du lịch đến đông 
nhất. Không ai bảo ai, các em cứ việc ai nấy 
làm không giống như tính cách ở độ tuổi ấy. 

Để có tiền, các em làm nhiều việc 
khác nhau, có em thì phục vụ du khách 
dùng ván trượt trên các bãi cát, em bán đồ 
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ăn, em bán quà lưu niệm, em bán hàng 
rong, em cho khách thuê chiếu để ngồi ăn 
uống và nghỉ ngơi, lại có những em phục vụ 
xoa bóp massage cho du khách. Nhìn cảnh 
vất vả mưu sinh của các em, nhiều người 
chỉ biết cảm thương bằng những tiếng thở 
dài. 

 

Những trẻ em phục vụ ván trượt cho du khách ở 
Mũi Né 

 Giữa trưa nắng chang chang nhưng 
với nhiều em, bữa trưa chỉ là một ổ bánh mì 

khô khốc cộng với mấy chai nước. Em 
Tuấn, miệng nhai bánh mì ngồi nghỉ trưa, 
chia sẻ: “Mỗi ngày em phục vụ khách dùng 
ván trượt chạy đi chạy lại trên bãi cát dài 
cuồng chân cũng chỉ được vài chục ngàn, 
hôm nào khách thương cho thêm thì đỡ 
hơn. Tiền làm được về phải đưa cho gia 
đình, mùa hè du khách đông phải tranh thủ 
làm chứ không dám nghĩ đến chuyện được 
nghỉ hè”. Khi mặt trời đứng bóng, nhìn trên 
những bãi cát dài mới thấy sự nghiệt ngã 
bởi cái nắng cháy da cháy thịt đã làm cho 
mặt các em đen sạm.  

Mỗi đồng tiền kiếm được như chất 
chứa những nỗi buồn, vì cuộc sống ngày 
càng khó khăn nên các em phải lăn lộn mưu 
sinh qua ngày. Đằng sau cái vẻ đẹp diễm 
ảo của Mũi Né là những khoảng lặng của 
cuộc sống khó khăn vất vả trên đôi vai của 
những đứa trẻ ngây thơ. 

Lê Khắc Niên // 
http://giaoducthoidai.vn.- 2017  

(ngày 6 tháng 6)

__________________________________ 

TKV CHI TRẢ HƠN 65 TỶ ĐỒNG CHO DN BỊ ẢNH 
HƯỞNG DỰ ÁN CẢNG KÊ GÀ  

ập đoàn Công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa 
chuyển hơn 65 tỷ đồng để hỗ trợ bồi 

thường thiệt hại cho 9 doanh nghiệp bị 
ảnh hưởng do dừng dự án cảng Kê Gà. 

Báo Thanh niên đưa tin, chiều 2/6, 
ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường Bình Thuận, cho biết TKV đã 
chuyển đến Trung tâm phát triển quỹ đất 
(thuộc Sở TN -MT Bình Thuận) số tiền 
hơn 65 tỉ đồng để bồi thường cho 9 dự án 
(DA) bị thiệt hại sau khi ngừng DA cảng 
nước sâu Kê Gà. 

Ngày 1/6, Trung tâm phát triển Quỹ 
đất tỉnh đã chi trả cho 8/9 DA bị thiệt hại 
như sau: DA Thảo My 1.373.000.000 
đồng (làm tròn); DA Phương Bắc 
1.225.000.000; DA Hương Bắc 
1.952.000.000; DA Minh Ngọc 
1.598.000.000; DA Thạnh Đạt 
3.919.000.000; DA Thạnh Lợi 

630.000.000; DA Đồi Phong Lan 
30.991.000.000 và DA Thế Giới Xanh là 
22.756.000.000 đồng. Chủ DA Tân Thành 
Minh chưa nhận tiền. 

 

TKV đã chi trả hơn 65 tỷ đồng cho DN bị ảnh 
hưởng dự án cảng Kê Gà. Ảnh: VOV 

Cũng theo báo Thanh niên, trước đó, 
UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị TKV chi 
trả số tiền đợt 1 cho 9 DA bị thiệt hại là 
85,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một 
số khoản bồi thường do các DA du lịch bị 

T 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06 năm 2017 - 34 - 

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

thiệt hại kê khai như chi phí cơ hội đầu tư, 
lãi suất ngân hàng nhưng không được 
TKV chấp nhận. 

Theo VOV, hơn 15 năm trước, thực 
hiện lời mời gọi đầu tư của tỉnh Bình 
Thuận, nhiều doanh nghiệp đã đến đầu tư 
xây dựng các khu du lịch cao cấp tại khu 
vực biển Kê Gà. 

Năm 2005, khi các dự án đang triển 
khai và một số đã đi vào hoạt động, thì Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bất ngờ 
thông báo ngừng làm du lịch để nhường 

đất cho TKV để xây dựng cảng Kê Gà với 
mục đích vận chuyển bô xit Tây Nguyên. 

Tuy nhiên, do không khả thi, năm 
2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu 
cầu dừng dự án cảng nước sâu này. 

Sau đó, các doanh nghiệp bị thiệt hại 
do chủ trương làm cảng Kê Gà liên tục có 
đơn kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền 
yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại. 

Đỗ Thu Thoan  // http://vietq.vn.- 2017 
(ngày 3 tháng 6)

__________________________________ 

PHAN THIẾT HỌP BÁO VỀ VỤ CƯỠNG CHẾ ĐẤT GÂY 
XÔN XAO MẠNG XÃ HỘI 

hững ngày qua, trên mạng xã hội 
facebook lan truyền hàng loạt hình 
ảnh và video clip về vụ cưỡng chế 
nhà và đất của gia đình bà Lê Thị 

Sửu. 

Những ngày qua, trên mạng xã hội 
facebook lan truyền hàng loạt hình ảnh và 
video clip về vụ cưỡng chế nhà và đất của 
gia đình bà Lê Thị Sửu ở xã Tiến Thành, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, gây 
xôn xao dư luận. 

Chiều nay (7/6), Ủy ban nhân dân 
thành phố Phan Thiết đã tổ chức họp báo 
để thông tin cụ thể về vụ việc.  

Theo Ủy ban nhân dân thành phố 
Phan Thiết, Dự án Tổ hợp Thung lũng Đại 
Dương của Công ty Delta Valley Bình 
Thuận đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 
2008. Dự án này nằm trên địa bàn xã Tiến 
Thành có tổng diện tích hơn 1.000 héc-ta, 
đầu tư kinh doanh các dịch vụ sân golf, 
bungalow, khách sạn, nhà hàng và các loại 
hình giải trí khác. 

Theo hướng dẫn của Tổng cục Quản 
lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
đây là dự án thuộc trường hợp Nhà nước 
thu hồi đất theo quy định để sử dụng vào 
mục đích phát triển kinh tế. Thực hiện chỉ 
đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, 
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã 

tiến hành các bước thu hồi đất để giao cho 
chủ đầu tư.  

Dự án có diện tích lớn, nên được chia 
thành nhiều khu vực để kiểm kê thu hồi. 
Riêng khu dân cư dọc theo đường ĐT 719 
rộng 25,7 héc-ta có 103 hộ dân và 2 tổ chức 
thuộc diện thu hồi. Đến nay, hầu hết các hộ 
dân đã nhận tiền đền bù và giao đất. 

 

UBND TP Phan Thiết tổ chức họp báo về vụ 
cưỡng chế đất gây xôn xao dư luận.   

Riêng hộ bà Lê Thị Sửu có diện tích 
đất hơn 32.000 m2, được nhà nước áp giá 
đền bù và hỗ trợ với tổng số tiền hơn 6 tỷ 
đồng và được bố trí 2 lô đất liền kề tại khu 
tái định cư. Tuy nhiên, gia đình bà Sửu 
không đồng ý. Trong đơn khiếu nại, bà Sửu 
cho rằng tài sản gia đình bà đang phát triển 
tốt, nên phải xét hỗ trợ theo diện “hộ kinh tế 
đang phát triển” chứ không phải “hộ nông 
nghiệp” để tránh thiệt thòi cho gia đình. 
Do đó dẫn đến việc chống đối. 

N 
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Gia đình bà Lê Thị Sửu dựng lại lều tạm trên đất 
cưỡng chế ở xã Tiến Thành.  

Ngày 29/5, Ban cưỡng chế đã tiến 
hành tháo dỡ nhà cửa, tài sản, vật kiến trúc 
và cây cối trên đất của gia đình bà Sửu. 
Trước khi cưỡng chế, chính quyền địa 
phương đã chuẩn bị nơi ở tạm cho gia đình. 
Tuy nhiên, tối cùng ngày, gia đình bà Sửu 
tiếp tục quay trở lại dựng lều trên phần đất 
bị cưỡng chế.  

Ngày 30/5, Ban cưỡng chế tiếp tục 
công việc tháo dỡ. Bà Sửu chống đối lực 
lượng cưỡng chế. Lúc này, có một người 
phụ nữ đứng tuổi mặc áo nhà sư được mời 
đến khu vực cưỡng chế. Một số người trong 
nhà đã khiêng chiếc giường có cụ bà 93 
tuổi là mẹ ruột của bà Sửu đi từ lều tạm ra 
đường. Người nhà đã ghi lại hình ảnh đưa 
lên facebook. 

 

Hình ảnh bà cụ 93 tuổi nằm trên giường được 
người nhà khiêng đi trong khu vực cưỡng chế 
(ảnh cắt từ Clip trên facebook)  

Ông Đỗ Ngọc Điệp, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố Phan Thiết cho biết 
những hình ảnh phản cảm đó đã tác động 
xấu đến dư luận xã hội, làm ảnh hưởng uy 
tín của Đảng bộ và chính quyền địa 
phương. Hiện tại, gia đình bà Lê Thị Sửu đã 
quay lại dựng một lều tạm trên đất cũ, tình 
hình có thể phức tạp hơn trong những ngày 
tới.  

“Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan 
chức năng của thành phố phối hợp chặt chẽ 
với xã, để làm sao có biện pháp xử lý tiếp 
theo. Phải tiếp tục cưỡng chế thu hồi đất và 
giải quyết dứt điểm. Không thể để như thế, 
vì sẽ làm lây lan sang qua các hộ nằm trong 
dự án cũng như lây lan đến các dự án khác” 
- Ông Điệp cho biết./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 7 tháng 6) 

__________________________________ 

RỪNG GIÁP RANH VẪN... NÓNG 

QL rừng phòng hộ Sông Lũy, huyện 
Bắc Bình hiện đang quản lý trên 
24.000ha rừng với 35 tiểu khu, và là 

điểm “nóng” phá rừng ở Bình Thuận. 

6 tháng đầu năm 2017, mặc dù đơn vị 
đã tăng cường tuần tra truy quét, tuy nhiên 
rừng vẫn bị chặt phá. Đó là nhận định của 
ông Nguyễn Bá Triển, Trưởng ban BQL 
rừng phòng hộ Sông Lũy.   

Nhiều “điểm nóng” cần xử lý 

Nhất là 3 tháng đầu năm, tình trạng 
phá rừng tập trung tại 2 xã Phan Tiến và 
Phan Sơn (Bắc Bình) - nơi thuần đồng bào 

dân tộc thiểu số sinh sống và có diện tích 
rừng lớn. Ở vùng nội huyện sau khi khai 
thác, lâm tặc vận chuyển củi, trụ, đũa từ 
rừng về tập kết tại địa bàn dân cư do các 
đối tượng đầu nậu thực hiện, sau đó đưa đi 
tiêu thụ ở thôn Nhì Bí, xã Phan Tiến và thôn 
3 Ka Lúc, xã Phan Sơn. 

Còn ở vùng giáp ranh tình hình sử 
dụng xe cải tiến để vào rừng khai thác, vận 
chuyển gỗ của dân các xã Ninh Loan, Ninh 
Gia (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) khá 
thường xuyên. Tất cả gỗ chuyển về huyện 
Đức Trọng tiêu thụ. 

B 
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Những lò đốt than được đơn vị phá bỏ 

Theo BQL rừng phòng hộ Sông Lũy, 
nhiều đối tượng đầu nậu chuyên thuê mướn 
người dân vào rừng khai thác lâm sản rồi 
bán lại cho chính mình. Cụ thể, ở nội huyện 
họ chính là người dân xã Bình Tân và thị 
trấn Lương Sơn (Bắc Bình) và dân Đức 
Trọng, tạm trú xã Phan Sơn. Còn tại vùng 
giáp ranh các đối tượng đều là dân huyện 
Đức Trọng dùng xe cải tiến xuống vùng giáp 
ranh ở xã Phan Sơn khai thác gỗ đưa về 
Lâm Đồng. 

Bước sang quí II/2017, tuy tình hình 
phá rừng đã giảm nhưng vẫn còn xuất hiện 
một số điểm nóng cần xử lý như tại tiểu khu 
135, 136 giáp ranh 2 xã Phan Tiến, Sông 
Lũy (khu vực dân cư Nhì Bí đi Ho Lao) có 
gần chục xe bò (loại một con kéo) của bà 
con người dân tộc lén lút vào rừng khai thác 
gỗ Săng đá chuyển về các thôn Tú Sơn, 
Sông Khiêng (xã Sông Lũy, Bắc Bình) bán 
cho dân Sông Lũy.   

Giải pháp nào khống chế lâm tặc? 

Theo ông Triển, sở dĩ tình trạng phá 
rừng trên lâm phận thuộc địa phận quản lý 
của BQL rừng phòng hộ Sông Lũy phức 
tạp, bởi nơi đây có 3 xã thuần đồng bào dân 
tộc sinh sống, đường rừng gần 60km lại 
giáp ranh 3 huyện Bắc Bình (Bình Thuận) 
và Đức Trọng, Di Linh (Lâm Đồng). Bên 
cạnh đó khu dân cư lại quá gần rừng nên 
dân lợi dụng, trà trộn vào các rẫy cà phê để 
phá rừng. 

“Mặc dù đơn vị đã tăng cường lực 
lượng, phối hợp với kiểm lâm truy quét 
nhưng chưa hiệu quả, nhất là mùa mưa. 
Các đối tượng rất manh động và trà trộn 
vào dân nên chúng tôi không làm được gì”, 
ông Triển nói. Hiện tỉnh Bình Thuận đã lập 
trạm chốt liên huyện Bắc Bình - Đức Trọng - 
Di Linh số II. Trạm xây xong rồi, đang chờ 

kinh phí và quy chế phối hợp để hoạt 
động. “Khi đó tình trạng phá rừng sẽ được 
kiểm soát bởi trạm có đầy đủ chủ rừng, 
kiểm lâm, công an, bộ đội...”, ông Triển chia 
sẻ. 

Ở khu tái định cư Phan Sơn - Phan 
Lâm rất nhiều thanh niên người dân tộc 
thiểu số sử dụng xe máy độ chế để 
chuyển lâm sản trái phép. Bên cạnh đó, 
tình trạng hầm than trong rừng tại tiểu khu 
103, 130, 131, 129 (thôn Ka Lúc, xã Phan 
Sơn) của một số hộ dân các xã Phan 
Thanh, Phan Hòa (Bắc Bình) vẫn ồn 
tại. Nhiều đầu nậu ở xã Sông Lũy vẫn còn 
đứng ra canh đường và thu mua lâm sản 
trái phép ở xã Phan Tiến… 

6 tháng đầu năm tại BQL rừng phòng 
hộ Sông Lũy xảy nhiều vụ nổi cộm. Điển 
hình là vụ chống người thi hành công vụ 
của đối tượng Hồ Trọng Đãi, ngụ xã Sông 
Lũy, huyện Bắc Bình xảy ra tối ngày 24/1. 

 

Bắt được đối tượng phá rừng 

Khi bị phát hiện đang đưa lâm sản 
khai thác trái phép lên xe ô tô biển số 86C-
049.86 tại đường QL 28B (tiểu khu 79) đoạn 
gần hồ thủy điện Bắc Bình, đối tượng cùng 
tay chân đi trên xe ô tô biển số 86C-032.02 
đến la ó, chửi bới, đánh cán bộ BVR, dọa 
giết và khống chế họ để đạp số lâm sản trên 
xe 86C-049.86 xuống đường, đánh xe tẩu 
thoát trước sự bất lực của lực lượng BVR. 

Hay trường hợp ông Đặng Văn Hảo - 
Phó trưởng Trạm QLBVR Phan Sơn bị đối 
tượng Trúc (ngụ xã Hồng Thái) hành hung 
gây thương tích nặng vào ngày 26/3. 

Kim Sơ // http://nongnghiep.vn.- 2017 
(ngày 16 tháng 6) 
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DỒN DẬP ĐÓN DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 
NGHÌN TỶ 

ố lượng dự án nhà máy năng lượng 
tái tạo có tổng mức đầu tư phổ biến 
khoảng 1.200-1.400 tỷ đồng không 

ngừng tăng lên. 

Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
trao quyết định và tiếp nhận cam kết đầu 
tư vào mảng năng lượng tái tạo của 20 
doanh nghiệp nhằm đa dạng hóa hình 
thức sản xuất năng lượng, từng bước 
thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm 
năng lượng lớn của cả nước trong vài 
năm tới. 

Nổi bật trong số này là bản cam kết 
xây dựng 3 nhà máy sản xuất điện gió và 
điện mặt trời của Tập đoàn Đức Long Gia 
Lai với tổng vốn đầu tư gần 13.800 tỷ 
đồng. Riêng dự án lớn nhất với công suất 
thiết kế 200 MW đặt tại thành phố Phan 
Thiết ước tính lên đến 6.000 tỷ. Ban lãnh 
đạo doanh nghiệp này cho biết, đây chỉ là 
bước đầu tiên của chiến lược rót khoảng 
30.000 tỷ đồng vào các dự án năng lượng 
tái tạo kết hợp du lịch, giai đoạn từ nay 
đến 2020. 

Trước đó, Tổng công ty Phát điện 3 
cũng đề xuất UBND tỉnh Ninh Thuận đăng 
ký đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời 
với công suất lắp đặt phát điện dự kiến 
350 MW. Tổng mức đầu tư dự án này 
khoảng 9.576 tỷ đồng, dự kiến triển khai 
từ giữa 2018 đến đầu năm 2021. 

Hiện Bình Thuận và Ninh Thuận là 
hai địa phương dẫn đầu cả nước trong thu 
hút đầu tư năng lượng tái tạo nhờ phần 
lớn diện tích có cường độ bức xạ nhiệt 
trung bình khoảng 5 kWh trên một mét 
vuông, ít mưa và số giờ nắng luôn duy trì 
ở mức lý tưởng. 

Dù điều kiện tự nhiên không thuận 
lợi bằng, nhưng một số địa phương lân 
cận như Khánh Hoà, Quảng Trị, Bình 

Định… cũng thu hút nhiều doanh nghiệp 
trong và ngoài nước cam kết rót vốn. 
Cách đây không lâu, UBND tỉnh Khánh 
Hoà đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 
hai dự án năng lượng mặt trời do Tổng 
công ty Điện lực miền Trung và một 
doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh làm 
chủ đầu tư, ước tính tổng vốn trên 4.300 
tỷ đồng. 

 

Mục tiêu tổng công suất điện gió và điện mặt 
trời đến năm 2030 lần lượt đạt 6.000 MW và 
12.000 MW. 

Mới đây nhất, Công ty Fujiwara 
(Nhật Bản) cũng nhận được giấy phép 
đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời và 
điện gió tại Bình Định với tổng vốn tương 
đương 1.446 tỷ đồng. Theo tiến độ đăng 
ký đầu tư, dự án sẽ triển khai ngay trong 
năm nay và dự kiến hoàn thành giai đoạn 
đầu vào quý I/2019. 

Thời gian gần đây, ngày càng nhiều 
doanh nghiệp ngoài ngành cũng không 
giấu tham vọng lấn sân vào mảng năng 
lượng tái tạo. Ông Nguyễn Thanh Hùng, 
Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần 
Bamboo Capital cho biết, doanh nghiệp 
này dự kiến huy động nguồn vốn 300 triệu 
USD thông qua phát hành trái phiếu, 
chứng quyền với quyền mua cổ phần nắm 
giữ giai đoạn từ năm 2017 đến 2020. 
Trong đó, khoảng 100 triệu USD sẽ rót 
vào các dự án năng lượng tái tạo. 

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

S 
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Theo tờ trình kế hoạch hoạt động 
trong năm nay, công ty sẽ thúc đẩy thủ tục 
để triển khai xây dựng nhà máy điện năng 
lượng mặt trời có công suất thiết kế 140 
MW tại tỉnh Long An. Bên cạnh đó, công 
ty đang xin chủ trương đầu tư dự án điện 
mặt trời tại hồ Phú Ninh (Quảng Nam) và 
Ninh Thuận, đồng thời tận dụng lợi thế 
quan hệ quốc tế nhằm thu hút nguồn vốn 
và kinh nghiệm từ các nhà đầu tư nước 
ngoài. 

“Chúng tôi dự kiến năm 2018 sẽ 
chính thức bán điện và ghi nhận doanh 
thu từ mảng năng lượng. Đến năm 2020, 
mảng kinh doanh này được vận hành hiệu 
quả sẽ mang lại bước đột phá lớn về 
nguồn thu cho công ty”, ông Hùng chia sẻ. 

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn 
Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Năng 
lượng tái tạo (Viện Năng lượng) lý giải 
việc doanh nghiệp đua nhau lập kế hoạch, 
cam kết đầu tư và trực tiếp đầu tư vào 
năng lượng tái tạo xuất phát từ nhiều yếu 
tố. Trước hết là do nhu cầu năng lượng 
tăng cao, trong khi nguồn cung từ nhiên 
liệu hoá thạch ngày càng đắt đỏ và cạn 
kiệt. 

Bên cạnh đó, công nghệ bước vào 
giai đoạn chín muồi giúp doanh nghiệp 

tiếp cận dễ hơn, đồng thời thu hẹp chênh 
lệch chi phí năng lượng quy dẫn (LCOE) 
so với nhiệt điện. Cách đây vài năm, chi 
phí sản xuất điện gió khoảng 3.500 đồng 
một kWh thì nay giảm xuống còn 2.200-
2.500 đồng. 

“Cơ chế khuyến khích phát triển các 
dự án điện mặt trời vừa được ban hành 
hồi tháng 4 năm nay cũng phần nào tác 
động đến quyết định đầu tư của doanh 
nghiệp. Hiện giá mua điện tại điểm giao 
nhận điện nâng lên 2.086 đồng (tương 
đương 9,35 cent một kWh). Ngoài ra, chủ 
đầu tư còn được hưởng nhiều ưu đãi thuế 
suất như miễn thuế nhập khẩu đối với 
hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố 
định, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất, tiền thuê mặt nước tại vị trí công 
trình, đường dây, trạm biến áp đấu nối với 
lưới điện”, ông Tuấn nói và dự đoán trong 
tương lai ngắn hạn, nhiều khả năng Chính 
phủ cũng sẽ cân nhắc việc tăng giá điện 
gió để hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đầu 
tư nhằm hoàn thành mục tiêu tổng công 
suất 6.000 MW vào năm 2030. 

Phương Đông // 
http://vnexpress.net/.- 2017  

(ngày 6 tháng 6) 

__________________________________ 

NHIỀU DỰ ÁN ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ĐẦU TƯ VÀO 
BÌNH THUẬN 

ình Thuận tạo điều kiện thuận lợi để 
huy động vốn từ các thành phần 
kinh tế nhằm khai thác lợi thế về 

năng lượng mặt trời một cách tối ưu.  

Bình Thuận được biết đến là một 
trong những tỉnh khô hạn nhất cả nước. 
Tuy nhiên đây lại là điều kiện thuận lợi để 
Bình Thuận phát triển điện mặt trời, một 
trong những nguồn năng lượng sạch đang 
được thế giới hướng đến. 

Điều kiện thiên nhiên nắng nhiều là 
yếu tố quan trọng giúp Bình Thuận dẫn 
đầu trong nhóm các địa phương phát triển 
toàn diện ngành công nghiệp điện.  

Cụ thể, nhờ ít mưa, số giờ nắng 
trong năm luôn ở mức lý tưởng và phần 
lớn diện tích có cường độ bức xạ nhiệt 
trung bình khoảng 5 kWh/m2, mà địa 
phương có nhiều lợi thế để phát triển 
năng lượng mặt trời. Tiềm năng điện mặt 
trời của Bình Thuận đang được rất nhiều 
nhà đầu tư quan tâm và mong muốn triển 
khai dự án. 

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Đối với 
quy hoạch phát triển điện mặt trời, quan 
điểm của tỉnh là tạo điều kiện thuận lợi để 
huy động vốn từ các thành phần kinh tế 

B 
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nhằm khai thác lợi thế về tài nguyên năng 
lượng lẫn đất đai một cách tối ưu.  

Quy hoạch này cũng gắn với chiến 
lược phát triển năng lượng chung và hài 
hòa với phát triển của các ngành kinh tế 
khác, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội 
thiết thực cho địa phương…  

Cơ cấu thu hút đầu tư của tỉnh 
chuyển đổi rõ nét theo hướng khuyến 
khích phát triển năng lượng sạch song 
hành với các ngành kinh tế mũi nhọn, 
nhằm từng bước thực hiện mục tiêu trở 
thành trung tâm năng lượng của cả nước 
vào năm 2020 với tổng công suất đạt trên 
12.000 MW. 

Tính đến tháng 6/2017, đã có 5 dự 
án điện mặt trời được cấp quyết định chủ 
trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu 
tư tại huyện Tuy Phong, Bắc Bình và 
thành phố Phan Thiết với tổng vốn đầu tư 
trên 14.800 tỷ đồng.  

Trong đó có dự án lớn như: nhà máy 
sản xuất điện mặt trời, công suất 200 MW 
tại xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan 
Thiết, diện tích 309 ha. Nhà máy sản xuất 
điện mặt trời, công suất 150 MW tại huyện 

Bắc Bình và thành phố Phan Thiết, diện 
tích 211 ha...  

Bên cạnh đó, đến nay UBND tỉnh 
cũng có văn bản chấp thuận chủ trương 
khảo sát, nghiên cứu đầu tư gần 30 dự án 
điện mặt trời xin đăng ký triển khai trên địa 
bàn Bình Thuận. Trong đó có 2 dự án đã 
lập bổ sung quy hoạch phát triển điện lực 
tỉnh và được Bộ Công Thương phê duyệt 
là: Nhà máy Điện mặt trời Eco Seido 
(công suất 40 MW) và Nhà máy Điện mặt 
trời Đa Mi (công suất 47 MW). 

Hiện trên toàn địa bàn Bình Thuận 
có hơn 40 vị trí quy hoạch đưa vào danh 
mục thu hút dự án điện mặt trời với nhu 
cầu sử dụng đất khoảng 7.730 ha. Trong 
đó tập trung nhiều nhất là ở khu vực Bắc 
Bình, Tuy Phong, Hàm Tân…  

Theo quy hoạch, đến năm 2030 tỉnh 
Bình Thuận có thể thu hút đầu tư phát 
triển các dự án nhà máy năng lượng mặt 
trời tổng công suất trên 4.000 MW. Đây là 
một trong những điều kiện thuận lợi để 
Bình Thuận trở thành Trung tâm năng 
lượng sạch trong tương lai./.  

Nguyễn Thanh // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 10 tháng 6)

__________________________________ 

ĐIỆN VĨNH TÂN 1 CAM KẾT:  

“CHỈ CHUYỂN CÁT, KHÔNG ĐỔ CHẤT THẢI ĐỘC HẠI” 

iên quan đến phần nhận chìm ở biển 
do nạo vét xây cảng, chủ đầu tư Dự 
án Nhà máy nhiệt điện đốt than BOT 

Vĩnh Tân 1  khẳng định vật chất nhận 
chìm không phải là chất thải, không có 
thành phần kim loại nặng gây độc hại ô 
nhiễm. Việc nhận chìm không gây tác 
động đến hệ sinh thái đảo  Hòn Cau và 
các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy 
hải sản và giao thông đường thủy tại khu 
vực. 

Những gì sẽ được nhận chìm 
dưới biển? 

Sau khoảng 2 năm xây dựng, Dự án 
Nhà máy nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh 

Tân 1 (đặt tại Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận) đã triển khai được 68% tiến 
độ. Dự án có công suất 2x620MW với 
tổng mức đầu tư 1,755 tỷ USD. Theo chủ 
đầu tư, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 
1 (Cty Điện Vĩnh Tân 1), dự án dự kiến sẽ 
phát điện thương mại vào cuối năm 2018, 
nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện tại 
miền Nam Việt Nam giai đoạn sau 2018. 

Trong các hạng mục, cảng than của 
Nhà máy điện BOT Vĩnh Tân 1 là hạ tầng 
rất quan trọng để cấp nhiên liệu trong vận 
hành Nhà máy. Thiết kế của cảng than 
bao gồm công tác xây dựng, lắp đặt thiết 

L 
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bị bốc đỡ than và nạo vét khu nước trước 
bến, vũng quay tàu và luồng hàng hải cho 
các tàu than ra vào cảng. 

 

Cảng than đã sẵn sàng để lắp dựng, hiện đang 
chờ nạo vét 

Thực hiện quy định của Luật tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo số 
2015 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) và 
Nghị định số 40/2016/NĐ-CP của Chính 
phủ, ngày 26/8/2016, Cty Điện Vĩnh Tân 1 
đã trình Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 
nhận chìm ở biển để Bộ Tài nguyên và 
 Môi trường (TN&MT) xem xét, cấp phép. 
Hồ sơ nhận chìm này được lập theo nội 
dung của Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường (ĐTM) của Dự án cảng than Nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã được duyệt 
bởi Bộ TN&MT tại Quyết định số 
1571/QĐ-BTNMT ngày 24/7/2014.  

Với phạm vi nạo vét tại khu nước 
trước bến và vũng quay tàu để tiếp nhận 
tàu 30,000DWT theo thiết kế, tổng khối 
lượng vật liệu nạo vét là 918.513m3. 
Thành phần chủ yếu được nạo vét bao 
gồm cát, vỏ sò, đá phong hóa, sét, bùn 
trầm tích... trong đó khối lượng cát chiếm 
khoảng 80%. Kết quả thử nghiệm các 
mẫu trầm tích đáy biển cho thấy đều đạt 
QCVN: 43-2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng trầm tích, 
đặc biệt không phát hiện thấy dioxin và 
PCB, phù hợp với quy định của Luật Tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo về 
các loại vật liệu được phép nhận chìm. 

Cam kết tuân thủ các biện pháp 
bảo vệ môi trường 

Khu vực dự kiến nhận chìm đã được 
nêu trong Báo cáo ĐTM được duyệt và 
được chấp thuận bằng văn bản bởi UBND 
tỉnh Bình Thuận vào năm 2010. Khu vực 

này cách đảo Hòn Cau 8km về phía Bắc, 
có độ sâu tự nhiên từ -31,6 đến -36,1m, 
không chịu tác động của dòng hải lưu và 
chịu ảnh hưởng nhỏ do hoạt động bán 
nhật triều. 

Qua khảo sát năm 2012, khu vực 
nhận chìm không phát hiện có hệ sinh thái 
san hô, thành phần các loài sinh vật biển 
khác và số lượng cũng không phong phú. 
Để giảm thiểu tác động đến môi trường 
biển, đặc biệt là tại khu vực đảo Hòn Cau, 
trong hồ sơ này cũng đề xuất thời điểm thi 
công từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm 
là thời gian phù hợp nhất về điều kiện khí 
tượng thủy văn để thi công nạo vét và 
nhận chìm mà không gây tác động bất lợi 
đến môi trường.  

Ông Phan Ngọc Cẩm Thành- Phó 
Tổng giám đốc Cty Điện Vĩnh Tân 1- cho 
biết,  trong quá trình triển khai, Cty sẽ 
nghiêm túc tuân thủ các biện pháp về bảo 
vệ môi trường và giám sát chặt chẽ hoạt 
động của nhà thầu trong quá trình thi 
công, bao gồm giám sát hành trình, giám 
sát qua camera, quan trắc môi trường 
biển... Cty cũng cam kết luôn phối hợp với 
các cơ quan chức năng tiến hành quan 
trắc, giám sát chặt chẽ quá trình nhận 
chìm ở biển, dừng ngay mọi hoạt động 
nhận chìm, áp dụng ngay các biện pháp 
khắc phục và thông báo cho các cơ quan 
chức năng nếu phát hiện có nguy cơ ảnh 
hưởng đến hệ sinh thái tại Khu bảo tồn 
Hòn Cau và các hoạt động nuôi trồng, 
đánh bắt thủy sản và giao thông đường 
thủy tại khu vực. 

“Phương án nhận chìm chỉ tác động 
mang tính cục bộ, tạm thời trong thời gian 
thi công 153 ngay tại khu vực nhận chìm. 
Môi trường nước biển sẽ trở lại trạng thái 
ban đầu sau khi quá trình đổ vật liệu nạo 
vét kết thúc. Công ty sẽ hỗ trợ cung cấp 
bộ lọc chất rắn lơ lửng cho các hộ nuôi 
tôm trên bờ trong trường hợp gây ảnh 
hưởng tới hoạt động nuôi tôm do tăng độ 
đục trong quá trình nạo vét. Dự án sẽ bồi 
thường thiệt hại theo quy định của pháp 
luật khi gây tác động tới Khu bảo tồn biển 
Hòn Cau do các sự cố trong quá trình nạo 
vét gây ra theo quy định tại Điều 75 Luật 
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Đa dạng sinh học năm 2008”- ông Phan 
Ngọc Cẩm Thành khẳng định 

Dự án Nhà máy nhiệt điện đốt than 
BOT Vĩnh Tân 1 là một trong số các dự án 
trọng điểm đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt trong Quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét 
đến năm 2030. Việc Hồ sơ nhận chìm 

nhanh chóng được Bộ TN&MT phê duyệt 
sẽ góp phần đảm bảo tiến độ xây dựng và 
vận hành dự án như đã cam kết với Chính 
phủ Việt Nam.  

Bách Nguyễn // 
http://baophapluat.vn.- 2017  

(ngày 19 tháng 6) 

__________________________________ 

NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 ĐỐT THAN LẦN ĐẦU 
TỔ MÁY SỐ 2 

heo Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 
Vĩnh Tân, ngày 27/6 tại Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Tổ 
máy số 2 Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 đã thực hiện đốt than lần đầu thành 
công, đánh dấu cột mốc quan trọng ban 
đầu làm cơ sở để tiến hành thử nghiệm 
các bước tiếp theo của Tổ máy số 2, tiến 
tới đưa tổ máy vào vận hành thương mại 
vào cuối năm 2017, góp phần thúc đẩy 
hoàn thành toàn bộ công trình vào giữa 
năm 2018.  

Các hệ thống xử lý khí thải (hệ thống 
khử lưu huỳnh bằng nước biển - FGD, hệ 
thống lọc bụi tĩnh điện - ESP) đã được 
đưa vào vận hành ngay từ khi đốt lò, đảm 
bảo môi trường trong quá trình thử 
nghiệm cũng như khi nhà máy chính thức 
đi vào hoạt động sẽ không có cột khói đen 
tại ống khói. 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 
4 được xây dựng tại xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận do Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam làm Chủ đầu tư là một 
trong những dự án trọng điểm của Chính 
phủ, nằm trong quy hoạch Tổng sơ đồ 
điện VII, Tổng Công ty Phát điện 3/Ban 
Quản lý Nhiệt điện Vĩnh Tân là đơn vị 
quản lý dự án. 

Dự án được khởi công vào ngày 
09/3/2014 gồm 2 tổ máy, tổng công suất 
lắp đặt 1.200 MW. Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4 là nhà máy nhiệt điện than có 
quy mô lớn đầu tiên sử dụng công nghệ lò 

hơi thông số trên tới hạn (Super Critical) 
được xây dựng ở Việt Nam. 

 

Tổ máy số 2 Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 đã thực hiện đốt than lần đầu thành công  

Theo kế hoạch, tổ máy đầu tiên của 
nhà máy sẽ được đưa vào vận hành sau 
46 tháng lắp đặt, xây dựng (dự kiến cuối 
năm 2017), tổ máy thứ 2 sau tổ máy thứ 
nhất khoảng 6 tháng (dự kiến cuối tháng 
6/2018). Nhà máy sẽ được đấu nối với hệ 
thống điện quốc gia thông qua lưới điện 
đồng bộ 500kV. 

Sau khi hoàn thành, hàng năm Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sẽ cung cấp 
cho hệ thống điện khoảng 7,2 tỷ kWh, góp 
phần đảm bảo cung cấp điện năng cho 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình 
Thuận nói riêng và các tỉnh phía Nam nói 
chung. 

Yến Nhi// http://vnmedia.vn.- 2017 
(ngày 29 tháng 6) 

T 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06 năm 2017 - 42 - 

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

NHỮNG MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 
HẤP DẪN Ở BÌNH THUẬN 

hiều mô hình nông nghiệp công 
nghệ cao ở Bình Thuận như trồng 
thanh long leo giàn, trồng dưa lưới 

trong nhà màng không chỉ cho thấy sự nổi 
bật về tính hiện đại mà còn mang lại hiệu 
quả kinh tế cao. 

Các mô hình trên được HTX Nông 
nghiệp công nghệ cao Bình Minh triển 
khai tại vùng đất cát khu Lê, xã Hàm 
Thắng, huyện Bắc Bình, nơi nắng và gió. 
Hầu hết, phần lớn diện tích đất ở đây bỏ 
trống. Khi áp dụng sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao cho thấy cây sinh trưởng 
và phát triển tốt.   

Thanh long leo giàn năng suất 
vượt trội 

Lâu nay nông dân Bình Thuận chủ 
yếu trồng thanh long leo trụ, song hiện 
nay tại khu trồng thử nghiệm nhiều cây ăn 
trái thuộc HTX Nông nghiệp công nghệ 
cao Bình Minh triển khai trồng kiểu leo 
giàn. 

 

Thanh long trồng leo giàn tươi tốt ở HTX Nông 
nghiệp công nghệ cao Bình Minh 

Theo quan sát chúng tôi, so với cách 
trồng thanh long truyền thống thì cách 
trồng thanh long theo hướng công nghệ 
cao của HTX khác xa. Cụ thể, khoảng 
cách trồng giữa 2 hàng rộng đến 4m, 
riêng khoảng cách giữa các trụ bê tông là 
3m, ở giữa các trụ có thêm 3 trụ phụ, nên 
khoảng cách giữa các trụ hầu như không 
có. Theo đó, thanh long sẽ phát triển, leo 
theo giàn, khít với nhau. 

Lý giải về cách trồng nay, ông Phạm 
Văn Minh, Giám đốc HTX Nông nghiệp 
công nghệ cao Bình Minh cho biết, sở dĩ 
khoảng cách trồng giữa các hàng rộng 
nhằm mục đích để dễ dàng đưa máy móc, 
thiết bị bón phân, tưới nước tự động vào 
để chăm sóc cây. 

Theo tính toán, cách trồng thanh 
long này mỗi ha đất có thể trồng gần 
3.000 trụ thanh long, gần gấp 3 lần trồng 
bình thường. Từ đó, giúp người trồng tăng 
tối đa hiệu quả trên một đơn vị diện tích, 
đồng nghĩa tăng sản phẩm đầu ra. 

“Về năng suất thanh long đạt bình 
quân khoảng 60 tấn/ha, gấp đôi so với 
trồng truyền thống. Hiệu quả nhất của 
HTX trong thời gian qua vẫn là cây thanh 
long. Hiện chúng tôi đã được 1 đối tác bên 
Úc (Amazonia) chấp nhận là vùng thanh 
long Oganic của họ”, ông Minh nói. 

Được biết, HTX đang triển khai 
1,5ha trồng thanh long theo công nghệ 
cao. Diện tích thanh long này nằm trong 
dự án với quy mô 60ha của HTX.   

Dưa lưới trong nhà màng 

Bên cạnh trồng thanh long leo giàn, 
HTX còn triển khai mô hình trồng dưa lưới 
công nghệ cao. Hiện HTX đã xây dựng 
“ngôi nhà” màng rộng 2.000m2 đang gieo 
ươm giống cây dưa lưới, chuẩn bị xuống 
giống. 

 

HTX trồng dưa trong nhà màng lưới hứa hẹn 
mang lại thu nhập cao 

N 
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Ông Minh cho biết, đây là lứa xuống 
giống đầu tiên của HTX và loại dưa lưới 
này cũng là sản phẩm đầu tư chính của 
HTX trong thời gian tới. 

Dưa trồng trong nhà màng được sử 
dụng khay xốp để gieo hạt. Hạt giống 
được gieo 1 hạt/lỗ. Khay ươm được đặt 
trong nhà ươm có che mưa và lưới chắn 
côn trùng. Hạt giống được tưới giữ ẩm 
hằng ngày. Sau khi gieo từ 7 - 10 ngày, 
khi cây xuất hiện lá thứ 2 thì tiến hành 
trồng. 

Quá trình sinh trưởng, phát triển của 
loại dưa lưới này là 2,5 tháng, tương 
đương 75 ngày tuổi sẽ cho thu hoạch, có 
thể sản xuất liên tục với hơn 4 lứa/năm 
mà không cần phụ thuộc điều kiện thời 
tiết. Cây dưa lưới sẽ được trồng bán thủy 
canh. Quá trình chăm sóc, cây phát triển 
trong nhà màng sẽ được kiểm soát chặt 
chẽ về nhiệt độ, hệ thống tưới nhỏ giọt 
đến từng bầu cây. 

Theo đại diện HTX, mục đích sử 
dụng nhà màng để bảo vệ cây trồng tránh 
được những bất lợi về thời tiết, côn trùng, 
qua đó hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV 
và giảm công lao động. Trong khi đó trồng 
dưa lới trong nhà màng cho năng suất cao 
(bình quân 4 tấn/1.000m2), chi phí khá 
thấp. 

Theo tính toán của ông Minh, ngoài 
diện tích 2.000m2 hiện có, trong năm nay 
HTX sẽ tiến hành đầu tư thêm 4 nhà 
màng với tổng diện tích 8.000m2 để sản 

xuất 1ha dưa lưới sạch theo công nghệ 
cao và trong tương lai sẽ đầu tư tổng diện 
tích 5ha, với tổng chi phí khoảng 22 tỷ 
đồng. 

Riêng về đầu ra sản phẩm, hiện tại 
HTX đã liên kết với một HTX trồng dưa 
lưới khác tại Bình Phước là Nguyên 
Khang Garden, bao tiêu sản phẩm với giá 
27.000 đồng/kg. Mặt khác, HTX đang có 
kế hoạch phối hợp với Sở KH-CN Bình 
Thuận thực hiện đề tài 5ha rau sạch. 

+ Những bước khởi đầu mà HTX nông 
nghiệp công nghệ cao Bình Minh thực hiện 
tại vùng đất Hòa Thắng cho thấy, đây là 
hướng hiện đại, hứa hẹn mang lại giá trị 
kinh tế và phù hợp xu hướng phát triển. 

+ Ông Phan Văn Tấn, PGĐ Sở NN-
PTNT Bình Thuận cho biết, để phát triển 
ngành nông nghiệp bền vững, có khả năng 
cạnh tranh và thích ứng với điều kiện biến 
đổi khí hậu và phù hợp với yêu cầu của thị 
trường, Bình Thuận xác định phát triển sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
là xu hướng tất yếu. Vì vậy tỉnh đã xây 
dựng đề án phát triển phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 
2020; đồng thời đề xuất với Bộ NN-PTNT; 
Thủ tướng Chính phủ thành lập khu ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ cao tại huyện 
Bắc Bình với diện tích 2.000ha. 

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

(ngày 12 tháng 6) 

__________________________________ 

ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT THANH LONG VIETGAP, 

GLOBALGAP 

hằm nâng cao chất lượng sản 
phẩm quả thanh long, đảm bảo 
VSATTP và phục vụ cho yêu cầu 

xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao 
cho người trồng, tỉnh Bình Thuận đang 
đẩy mạnh SX thanh long theo tiêu chuẩn 
VietGAP và GlobalGAP. 

Bình Thuận là thủ phủ trồng thanh 
long của cả nước, với diện tích trên 

26.500ha, sản lượng trên 500 ngàn 
tấn/năm. Trong đó, khoảng 80 - 85% sản 
lượng trái thanh long Bình Thuận dành 
cho xuất khẩu, chủ yếu sang Trung Quốc 
qua đường tiểu ngạch. 

Để nâng cao năng lực sản xuất, tăng 
giá trị sản phẩm, tỉnh đang tích cực triển 
khai đồng bộ các giải pháp xúc tiến 
thương mại, tiếp cận thị trường, thu hút 

N 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06 năm 2017 - 44 - 

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

các DN tham gia chế biến, tiêu thụ trái 
thanh long. Song song đó, đẩy mạnh sản 
xuất thanh long VietGAP và GlobalGAP. 

 

Bình Thuận đang đẩy mạnh sản xuất thanh 
long VietGAP, GlobalGAP 

Ông Phan Văn Tấn, PGĐ Sở NN-
PTNT Bình Thuận cho biết, đến nay toàn 
tỉnh có khoảng 262ha thanh long được 
cấp chứng nhận GlobalGap và hơn 
9.200ha thanh long được cấp chứng nhận 
VietGap với 450 tổ nhóm và 12 HTX. Và 
dự kiến đến cuối năm 2017, toàn tỉnh sẽ 
nâng diện tích SX thanh long VietGAP lên 
đến gần 10.000ha. 

“Để nâng cao chuỗi giá trị thanh 
long, xuất khẩu chính ngạch, các hộ dân 
buộc phải SX thanh long theo tiêu chuẩn 
VietGAP, GlobalGAP nhằm tạo ra trái 
thanh long chất lượng, đáp ứng nhu cầu 
thị trường. Để làm được điều này, chúng 
tôi đang vận động doanh nghiệp liên 
doanh, liên kết, ký kết hợp đồng bao tiêu. 
Đồng thời đào tạo, tập huấn cho cán bộ 
khuyến nông về cây thanh long, các tổ 
trưởng THT, cán bộ HTX, THT, xã viên 
nòng cốt để có thể nhân rộng, xây dựng 
những đơn vị SX kinh doanh thanh long 
mạnh”, ông Tấn chia sẻ. 

Về lợi ích mang lại khi sản xuất 
thanh long VietGAP, theo nông dân, chi 
phí SX giảm từ 20 - 30% so với SX thanh 
long theo cách truyền thống, do hạn chế 
dùng thuốc BVTV độc hại và giảm được 
lượng phân bón, trong khi đó sản phẩm 
an toàn, bởi người trồng tuân thủ nghiêm 
ngặt quy trình SX. 

Nông dân Nguyễn Minh Tấn ở xã 
Hàm Minh (Hàm Thuận Nam) cho biết, gia 

đình ông có 2ha thanh long (2.000 trụ) đã 
duy trì SX thanh long VietGAP từ năm 
2012 cho đến nay. Nhờ áp dụng tốt các 
biện pháp kỹ thuật theo tiêu chuẩn 
VietGAP nên những năm qua vườn thanh 
long sinh trưởng và phát triển tốt, mỗi năm 
thu hoạch 4 lứa (2 chính vụ, 2 trái vụ), 
năng suất 1 trụ đạt 50kg/năm, sau khi trừ 
chi phí gia đình ông lãi hàng trăm triệu 
đồng/ha. 

 

Để tăng giá trị xuất khẩu và thu nhập, nông dân 
phải SX thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP và 
GlobalGAP 

Ông Nguyễn Đăng Sơn, Chủ tịch 
UBND xã Hàm Minh cho biết, xác định 
mục tiêu để phát triển thanh long bền 
vững, xuất khẩu thanh long vào thị trường 
khó tính nên thời gian qua địa phương 
luôn định hướng cho bà con sản xuất 
thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP và 
GlobalGAP. Đến nay toàn xã đã có 
1.043/1.500ha thanh long VietGAP, với 
hơn 48 tổ nhóm và trang trại. Diện tích 
trên ngày càng được mở rộng. 

Còn ông Trần Đình Trung, GĐ HTX 
thanh long Thuận Tiến, xã Hàm Liêm 
(Hàm Thuận Bắc) cho biết, nhờ sản xuất 
được thanh long VietGAP và GlobalGAP 
nên đến nay HTX đã xuất được 60% sản 
lượng sang Pháp, Đức và Hà Lan. Về giá 
bán xuất khẩu chính ngạch, theo ông 
Trung tăng hơn 50% so với bán trôi nổi 
trên thị trường. Được biết, hiện toàn HTX 
có 12 thành viên với gần 25ha thanh long 
đạt VietGAP và GlobalGAP với sản lượng 
gần 1.000 tấn/năm. 

Kim Sơ // http://nongnghiep.vn.- 2017 
(ngày 13 tháng 6) 
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NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO:  

HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẤT YẾU CỦA BÌNH THUẬN 

ình Thuận xác định phát triển sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao là xu hướng tất yếu, 

nhằm tạo bước đột phá nâng cao sức 
cạnh tranh của nền nông nghiệp địa 
phương trong quá trình hội nhập. 

 

Nông nghiệp công nghệ cao: Hướng phát triển 
tất yếu của Bình Thuận. Ảnh Chương Đài - 
TTXVN  

Để phát triển ngành nông nghiệp 
vững chắc, có khả năng cạnh tranh và 
thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, 
phù hợp với yêu cầu của thị trường, tỉnh 
Bình Thuận xác định phát triển sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 
xu hướng tất yếu, nhằm tạo bước đột phá 
để nâng cao sức cạnh tranh của nền nông 
nghiệp địa phương trong quá trình hội 
nhập. 

Bình Thuận là tỉnh có cả vùng đồi 
núi, đồng bằng, ven biển với những tiểu 
vùng khí hậu đặc trưng, lợi thế phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao toàn diện với 
những sản phẩm cạnh tranh theo hướng 
tập trung, chất lượng cao, bền vững. 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã có một 
số mô hình sản xuất ứng dụng kỹ thuật và 
công nghệ tiên tiến ở quy mô doanh 
nghiệp và hợp tác xã như trồng thanh long 
theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP... 

Toàn tỉnh có hơn 600.000 ha diện 
tích đất nông nghiệp, nhưng hiệu quả sản 
xuất vẫn chưa cao, nông sản làm ra chất 

lượng thấp và sức cạnh tranh trên thị 
trường còn thấp. 

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao của tỉnh ước tính đến đầu 
năm 2017 chiếm khoảng 4% trong tổng 
giá trị sản phẩm của ngành. 

Ông Phạm Hữa Thủ, Trưởng Phòng 
Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Bình Thuận cho biết, trong 
hoạt động sản xuất nông nghiệp, tỉnh 
cũng đã bước đầu ứng dụng nhiều tiến bộ 
kỹ thuật vào sản xuất cho thanh long, 
canh tác lúa. 

Ví dụ: hệ thống nước nhỏ giọt trên 
thanh long, đã nhân rộng phát triển nhiều 
khu vực trên toàn tỉnh, với khoảng 10.000 
ha. 

Trong sản xuất chăn nuôi, cũng có 
nhiều mô hình trang trại chăn nuôi khép 
kín, năng suất chất lượng sản phẩm cao. 
Nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi Gap 
trên một số vườn rau phát triển có hiệu 
quả. 

Tỉnh Bình Thuận xác định phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao, giá trị gia 
tăng không còn con đường nào khác là 
đẩy mạnh phát triển công nghệ cao. 

Đi đầu trong mô hình nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ là chăn nuôi bò sữa, 
bò thịt công nghệ cao tại xã Sông Bình 
(huyện Bắc Bình) của công ty Công ty 
TNHH Thông Thuận. 

Công ty đã nhập nuôi 1.000 con bò 
giống, tính đến tháng 6/2017, đàn bò đã 
sinh sản được gần 700 con bò con. Từ 
giống bò đến chăn nuôi tại đây được thực 
hiện hoàn toàn theo mô hình nông nghiệp 
công nghệ cao. 

Trong giai đoạn đến năm 2020, 
Công ty TNHH Thông Thuận sẽ triển khai 
5 dự án với tổng diện tích 825 ha, tổng 
vốn đầu tư 4.527 tỷ đồng, gồm dự án 
trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, 
bò thịt công nghệ cao tại xã Sông Bình; 

B 
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Dự án cụm công nghiệp Sông Bình; Dự 
án Nhà máy chế biến sữa Thông Thuận 
và Dự án Nhà máy sản xuất nước giải 
khát Thông Thuận. 

Ông Lê Bảo Nguyên, Phó Tổng giám 
đốc Công ty cổ phần Thông Thuận cho 
biết: “Trong chăn nuôi, chúng tôi áp dụng 
công nghệ quản lý đàn của tập đoàn 
Dlavan, quản lý được các chỉ tiêu tốt về 
sữa, các bệnh của bò, và thời gian động 
dục chính xác để quản lý đàn. Trong giai 
đoạn đến năm 2020, nơi đây sẽ là trang 
trại chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ 
cao, với tổng đàn 23.600 con”.  

Một mô hình ứng dụng công nghệ 
cao trong trồng thanh long lần đầu tiên 
của tỉnh cũng đang được triển khai tại xã 
Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. 

Mô hình này không trồng thanh long 
theo cách truyền thống là trồng từng trụ, 
mà trồng theo hình thức dây leo từng 
giàn, vừa tiết kiệm diện tích, hiệu quả kinh 
tế cao gấp 2 lần so với truyền thống. Mô 
hình canh tác sử dụng hoàn toàn theo 
phương pháp hữu cơ, tạo ra sản phẩm 
sạch, không sử dụng thuốc hóa học… 

Ông Phạm Văn Minh, Tổng Giám 
đốc Công ty cổ phần nông nghiệp công 
nghệ cao Đông Á (đơn vị triển khai trồng 
thanh long giàn) cho biết, công ty đã triển 
khai 1,5 ha trồng thanh long theo hướng 
công nghệ cao; diện tích thanh long này 
nằm trong dự án với quy mô 60ha. 

Công ty sẽ tăng sản phẩm đầu ra, 
giá thành sẽ cao, nếu đáp ứng được một 

số tiêu chuẩn sạch và hiện tại doanh 
nghiệp đã có đối tác ở bên nước 
Australia. Họ đã đồng ý công nhận sản 
phẩm của doanh nghiệp là thanh long 
Oganic (thanh long sạch). 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao một cách toàn diện, tỉnh Bình Thuận 
đang hình thành vùng sản xuất thanh long 
theo hướng ứng dụng nông nghiệp công 
nghiệp cao với quy mô 10.000 ha, tại hai 
huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận 
Bắc. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai dự 
án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao 2.000 ha tại huyện Bắc Bình. Hiện 
nay, tỉnh đã cơ bản đầu tư xong hệ thống 
nước, phục vụ tưới 2.000 ha khu vực này. 

Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ về 
kỹ thuật, công nghệ sản xuất cho ngành 
nông nghiệp khu vực duyên hải Nam 
Trung Bộ nói chung và tỉnh Bình Thuận 
nói riêng, tạo ra các sản phẩm nông 
nghiệp công nghệ cao. 

Đồng thời, tư vấn, chuyển giao công 
nghệ và phổ biến nhân rộng mô hình, 
ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công 
nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực công 
nghệ cao… phục vụ cho ngành nông 
nghiệp khu vực duyên hải Nam Trung Bộ 
và tỉnh Bình Thuận. 

Nguyễn Thanh // http://bnews.vn.- 
2017 (ngày 30 tháng 6)

__________________________________ 

NÔNG DÂN TRỒNG THANH LONG BỚT LO VÌ GIÁ 
ỔN ĐỊNH 

ặc dù thanh long tại một số địa 
bàn tại Bình Thuận mất mùa 
nhưng vì nguồn cung vừa đủ 

nên giá bán luôn ở ngưỡng cao. 

Ghi nhận của phóng viên tại các 
vườn thanh long thuộc địa bàn huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, giá 

thanh long bán tại vườn luôn giao 
động từ mức 14.000 – 16.000đồng/kg. 
Đối với các loại thanh long canh tác 
theo mô hình VietGap giá cũng giao 
động trong ngưỡng 20.000 đồng/kg. 

Theo ông Nguyễn Văn Dũng 
(huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

M 
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Thuận): “Nếu so sánh với những năm 
trước, thanh long tại khu vực gần đây 
và một số vùng lân lận bị mất mùa nhẹ 
do mưa nắng thất thường. Cũng vì 
điều này, giá thanh long luôn đạt 
ngưỡng cao do nguồn cung không dư 
với nhu cầu của thị trường”. 

 

Nông dân trồng thanh long bớt lo vì giá ổn 
định. 

Được biết, từ đầu năm đến nay 
giá thanh long trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận luôn đạt ngưỡng cao. Thậm chí, 
có thời điểm cách đây 2-3 tháng, giá 
thanh long trái vụ loại I lên đến 
20.000đồng/kg và thanh long VietGap 
lên đến ngưỡng 25.000đồng/kg. 

Ông Tháp (H. Hàm Thuận Nam, 
Bình Thuận) chia sẻ: “Ngoài vấn đề 
thời tiết thất thường, ảnh hưởng trực 
tiếp đến chất lượng sản phẩm thì vẫn 
còn tâm lý nặng nề của nông dân vì lo 
lắng sản phẩm bị mất giá khi vào mùa. 

Từ đó, một số hộ còn thờ ơ, trồng cho 
có, cầm cự cũng như không hết lòng 
trong việc chăm sóc khiến cho nguồn 
cung thấp đẩy giá lên cao”. 

Nhận định về thị trường thanh 
long, Cục thống kê Bình Thuận cho 
rằng, diện tích cây thanh long có phát 
triển nhưng không ồ ạt như các năm 
trước. 

Dự báo trong trong thời gian tới, 
diện tích thanh long trồng mới sẽ 
chững lại do 2 năm gần đây giá thanh 
long không ôn định, giá thường giảm 
thấp khi vào mùa, tình hình thời tiết 
thất thường, xuất hiện nhiều sâu bệnh, 
việc chong đèn ra hoa trái vụ khó khăn 
hơn, một số nhà vườn thua lỗ nên 
không mạnh dạn đầu tư. 

Được biết, ước sản lượng thu 
hoạch thanh long 5 tháng đầu năm 
trên địa bàn tỉnh đạt 277.079 tấn, tăng 
4,1% so với cùng kỳ năm trước. Tùy 
vào từng vùng, giá bán thanh long tùy 
từng loại xoay quanh mức 11.000-
12.000đồng/kg. 

 Đức Hồng // 
http://www.phapluatplus.vn.- 2017 

(ngày 10 tháng 6) 

__________________________________ 

THANH LONG BÌNH THUẬN VẪN GIỮ GIÁ ỔN ĐỊNH 

ừ đầu năm đến nay, giá thanh long 
ở Bình Thuận được thương lái thu 
mua ổn định dao động từ 14-20 

ngàn đồng/kg, nhờ vậy nông dân thu 
hoạch thanh long có nguồn thu nhập ổn 
định. 

Chị Võ Thị Hồng Loan, một thương 
lái thu mua thanh long ở xã Hàm Cường, 
huyện Hàm Thuận Nam, cho biết, sở dĩ 
thanh long thời gian qua được giá là nhờ 
thị trường các nước, nhất là Trung Quốc 

tiêu thụ khá mạnh nên giá luôn ở mức 
cao. Với giá này, người trồng thanh có thể 
thu lãi từ 90 – 100 triệu đồng/ha/vụ, nếu 
chăm sốc tốt. 

Toàn tỉnh Bình Thuận có trên 26.500 
ha thanh long, sản lượng thu hoạch 5 
tháng đầu năm ước đạt 277.079 tấn, tăng 
4,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Kim Sơ // http://nongnghiep.vn.- 2017 
(ngày 13 tháng 6) 

T 
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ĐỊA CHỈ NHỮNG CƠ SỞ CUNG CẤP THANH LONG 
BÌNH THUẬN "CHUẨN" 

hanh long Bình Thuận đang chiếm 
đa số lượng thanh long xuất khẩu 
của Việt Nam do có chất lượng vượt 

trội, đáp ứng được các tiêu chuẩn của thị 
trường quốc tế. Hiện có gần 100 đơn vị và 
cá nhân được cấp phép sử dụng chỉ dẫn 
địa lý Bình Thuận cho sản phẩm thanh 
long.  

Do yếu tố địa lý, khí hậu và điều kiện 
thổ nhưỡng đặc trưng nên thanh long 
Bình Thuận có vị thanh mát, đậm đà rất 
khác biệt so với thanh long trồng ở vùng 
khác và có khả năng bảo quản lâu trong 
môi trường tự nhiên. Sản phẩm này có 
dấu hiệu đặc trưng là hình bầu dục, tai lá 
xanh, vỏ chuyển màu đỏ khi bắt đầu chín, 
thịt quả màu trắng đục có nhiều hạt nhỏ 
màu đen, vị ngọt hơi chua và trọng lượng 
trung bình 300 – 380 g/quả. Tỷ lệ phần ăn 
được của quả đạt 68 – 72%. 

Các chỉ tiêu hóa lý của thanh long 
Bình Thuận tính trên 100g thịt quả: Hàm 
lượng nước 84,10g, hàm lượng xơ 0,97g, 
hàm lượng Protein 0,93g, hàm lượng 
Glucose 7,8g, hàm lượng Carbohydrat 
10,21g. Hàm lượng trung bình tính trên 
1kg thịt quả: Vitamin C 0,45mg, Vitamin 
B1 0,12mg, Vitamin B3 1,06mg, năng 
lượng 49,15 Kcal. 

Danh sách đầy đủ các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất và cá nhân được cấp phép 
sử dụng chỉ dẫn địa lý Bình Thuận cho 
sản phẩm Thanh Long quý độc giả có thể 
xem tại đây. 

Đức Anh // 
http://khoahocphattrien.vn.- 2017  

(ngày 13 tháng 6)  

__________________________________ 

NHỮNG NƠI CHO RA ĐỜI NƯỚC MẮM PHAN THIẾT 
"XỊN" 

ước mắm Phan Thiết, một trong 
những sản vật nổi tiếng nhất của 
tỉnh Bình Thuận, được bảo hộ chỉ 

dẫn địa lý từ năm 2007 và hiện nay có 
tổng cộng 51 doanh nghiệp và cơ sở sản 
xuất được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn 
Phan Thiết cho sản phẩm nước mắm.  

 

Một đặc điểm dễ nhận biết của nước 
mắm Phan Thiết là việc nguồn cá nguyên 
liệu sẽ quyết định màu sắc của sản phẩm: 
Nước mắm có màu vàng rơm nếu sản 
xuất từ cá cơm và màu vàng nâu nếu sản 
xuất từ cá nục hoặc các loại cá khác. 

Tuy nhiên, đặc điểm chung của 
nước mắm Phan Thiết là cá nguyên liệu 
đều có hàm lượng protein cao được đánh 
bắt ở vùng biển Bình Thuận và lân cận. 
Các nhà sản xuất sử dụng muối sạch tại 
địa phương để cho ra thành phẩm nước 
mắm có mùi thơm đặc trưng, độ trong 
sánh, vị ngọt đậm của đạm và có hậu vị 
rõ. 

Các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất 
được cấp phép sử dụng chỉ dẫn địa lý 
Phan Thiết cho sản phẩm nước mắm đều 
phải tuân thủ các điều kiện chặt chẽ về 

T 

N 

https://drive.google.com/file/d/0BxG211rAQoRtQ0xKUnktSFp4WkU/view?usp=sharing


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06 năm 2017 - 49 - 

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

nguồn nguyên liệu, quy trình kỹ thuật sản 
xuất với phương pháp gài nén bằng hai 
loại dụng cụ chính là thùng gỗ và lu sành. 
Cá nguyên liệu cũng phải được ủ chượp 
trong thời gian từ 8 đến 12 tháng và toàn 
bộ quy trình sản xuất, đóng chai nước 
mắm đều phải được thực hiện tại khu vực 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Danh sách đầy đủ các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất được phép sử dụng chỉ 
dẫn địa lý Phan Thiết cho sản phẩm nước 
mắm quý độc giả có thể xem tại đây. 

Đức Anh // 
http://khoahocphattrien.vn.- 2017  

(ngày 13 tháng 6) 

__________________________________ 

CÁCH PHÂN BIỆT NƯỚC MẮM PHAN THIẾT VỚI 
CÁC LOẠI NƯỚC MẮM KHÁC 

rên thị trường có rất nhiều sản 
phẩm nước mắm khác nhau với 
nhiều mẫu mã, nhãn mác. Vậy làm 

sao để phân biết các loại nước mắm này 
với nước mắm Phan Thiết chính hiệu?  

Bao gói sản phẩm đáp ứng các quy 
định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ 
sở sản xuất nước mắm - Điều kiện bảo 
đảm an toàn thực phẩm (QCVN 02-
16:2012/BNNPTNT). 

Trên bao bì thương phẩm (trực tiếp 
và gián tiếp) phải ghi nhãn theo quy định 
hiện hành của pháp luật về ghi nhãn 
hàng hoá và sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn 
địa lý, tem chỉ dẫn địa lý, logo chỉ dẫn 
địa lý theo quy định. 

 

Logo nước mắm Phan Thiết. Ảnh: UBND tỉnh 
Bình Thuận. 

Trên bao bì phải ghi rõ các thông 
tin như sau: 

- Tên sản phẩm : ghi theo phân loại 
là nước mắm đặc biệt, nước mắm 
thượng hạng, nước mắm loại 1; 
 
- Tên cơ sở sản xuất; 
 
- Địa chỉ nơi sản xuất; 
 
- Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu; 
 
- Ngày sản xuất; 
 
- Thời hạn sử dụng; 
 
- Thể tích thực. 

Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh 
doanh đã được cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý: sử dụng lô 
gô chỉ dẫn địa lý trong hoạt động kinh 
doanh thương mại. 

Lô gô luôn được bố trí ở vị trí trang 
trọng, dễ nhận diện nhất trên nhãn sản 
phẩm và/hoặc trên bao bì thương phẩm 
của sản phẩm, hoặc trên giấy tờ giao 
dịch, biển hiệu, phương tiện kinh doanh 
nước mắm mang chỉ dẫn địa lý Phan 
Thiết. 

Nước mắm đã đóng chai được bảo 
quản trong nhà có mái che ở điều kiện 
tự nhiên của môi trường. 

Phương Thảo - Hương Trang // 
http://khoahocphattrien.vn.- 2017  

(ngày 15 tháng 6) 

T 
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MUỐI DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM PHAN THIẾT 
ĐẶC BIỆT NHƯ THẾ NÀO 

uối để sản xuất nước mắm Phan 
Thiết là muối thực phẩm có hàm 
lượng NaCl không nhỏ hơn 97 % 

tính theo khối lượng khô. Muối được sản 
xuất tại Bình Thuận.  

Muối để sản xuất nước mắm Phan 
Thiết là muối thực phẩm có hàm lượng 
NaCl không nhỏ hơn 97 % tính theo khối 
lượng khô. Muối được sản xuất tại Bình 
Thuận. Hạt muối cứng, trong, và không 
lẫn các tạp chất không hoà tan như bùn, 
đất, cát làm giảm độ thẩm thấu của muối 
vào cá và phân huỷ các tạp chất khiến 
nước mắm bị chát và đắng. 

 

Muối dùng để sản xuất nước mắm Phan Thiết 
rất đặc biệt. Ảnh: Đài Phát Thanh. 

Muối phải được để ở chỗ có vị trí 
cao và được bảo quản tối thiểu là 60 ngày 

trước khi đưa vào sản xuất. Trong suốt 
quá trình đó, với độ ẩm không khí trên 
75% muối sẽ tự hút ẩm làm tan chảy các 
tạp chất và trở thành muối ướt.  

Bảng phân loại muối theo tính 
chất hoá học 

Loại 
muối 

NaCl 
(%) 

H2O 
(%) 

Tạp 
chất 

không 
tan (%) 

Tạp 
chất 
hoà 
tan 
(%) 

- Muối 
hạng 1 
(loại 1) 

 

90 

 

07 

 

0,50 

 

2,50 

 

- Muối 
hạng 2 
(loại 2) 

 

85 

 

10 

 

0,65 

 

4,35 

 

- Muối 
hạng 3 
(loại 3) 

80 13 0.85 6,20 

Phương Thảo - Hương Trang // 
http://khoahocphattrien.vn.-2017  

(ngày 19 tháng 6) 

__________________________________ 

NGUYÊN LIỆU THÔ ĐỂ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM 
PHAN THIẾT 

ánh giá chất lượng nước mắm chủ 
yếu là hàm lượng đạm axit amin, 
kết quá của sự phân giải protêin từ 

thịt cá. Vì vậy, kết cấu tô chức của thịt 
từng lọai cá sẽ ảnh hưởng đến quá trình 
sản xuất và chất lượng nước mắm.  

Những loại cá nào có cơ cấu tố chức 
lỏng lẻo, thịt mềm, mỏng mình, ít vấy thì 
dễ chế biến, chượp mau chín hơn. Qua 

cách phân tích trên cho thấy hiện nay, các 
loài cá sống ở tầng nước nổi và giữa như 
cá cơm, cá nục... dùng để làm nguyên liệu 
sản xuât nước măm là có hiệu quả nhất. 

Bình Thuận có vùng biển rộng dài, 
nghề đánh bắt phát triển, với điều kiện 
thời tiết thích hợp, lượng cá cơm, cá nục 
được tập trung nối thành từng đàn lớn, có 
khi từ 10 - 20 tấn. Sự xuất hiện pho biến 

M 

Đ 
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các loài cá này ở vùng gần bờ biến Bình 
Thuận. Khi vào mùa các nhà sản xuất 
nước mắm thường chọn nguyên liệu ngay 
tại bãi biến, cảng cá nên nguyên liệu được 
đưa vào chượp đều trong tình trạng tươi. 

 

Cá cơm dùng để làm nguyên liệu sản xuất 
nước mắm. Ảnh: Tour du lịch Phan Thiết. 

 

Cá nục dùng làm nguyên liệu sản xuất nước 
mắm. Ảnh: VOV. 

Hiện nay nước mắm Phan Thiết 
được chượp chủ yếu từ loại cá cơm trắng 
và cá cơm sọc than. Chúng là loại cá có 
hàm lượng protêin cao phù hợp nhât cho 
việc chê biến nước mắm hiện nay, nên 
nước mắm Phan Thiết có mùi vị thơm 
ngon, màu sắc vàng và sáng đẹp. Còn 
nước mắm chế biến từ cá nục có màu nâu 
vàng, màu sắc không sáng bằng nước 
mắm từ cá cơm nhưng hàm lượng đạm 
luôn rất cao. 

Nguyên liệu được dùng để sản xuất 
nước mắm Phan Thiết là giống cá cơm, 
cá nục và một số loại cá khác, được đánh 
bắt trong vùng biển thuộc lãnh hải của tỉnh 
Bình Thuận. Cá không có mùi ôi, ươn. Cá 
nục là loại nục suông và nục sồ nhỏ. Cá 
cơm chủ yếu là loại cá cơm sọc phấn 
trắng và cá cơm sọc than. Cá được đánh 
bắt theo phương pháp lưới vây, lưới vó, 
pha xúc. 

Cá cơm đánh bắt về được chọn lựa 
kỹ, bỏ những con to hay nhỏ quá hoặc 
không tươi. Không được rửa lại trước khi 
muối vì trước khi đem lên bờ, cá đã được 
rửa bằng nước biển. 

Phương Thảo - Hương Trang // 
http://khoahocphattrien.vn.- 2017  

(ngày 19 tháng 6) 

__________________________________ 

NGUỒN GỐC, XUẤT XỨ NƯỚC MẮM PHAN THIẾT 

han Thiết có biến thiên nhiệt độ 
giữa các tháng không lớn, ít 
mưa, nhiều nắng và gió là 

những điều kiện lý tưởng cho việc cá 
chín trong muối. Nhờ đó, nước mắm 
Phan Thiết có hương vị đặc trưng.  

Nguồn gốc nước mắm Phan 
Thiết 

Bình Thuận có vùng biển rộng 
dài, nghề đánh bắt phát triển, với điều 
kiện thời tiết thích hợp, lượng cá cơm, 
cá nục được tập trung nối thành từng 
đàn lớn, có khi từ 10 - 20 tấn. Nước 

mắm chế biến từ các cơm có mùi vị 
thơm ngon, màu sắc vàng và sáng 
đẹp. Còn nước mắm chế biến từ cá 
nục có màu nâu vàng, màu sắc không 
sáng bằng nước mắm từ cá cơm 
nhưng hàm lượng đạm luôn rất cao. 
Chất lượng mà nó có được là nhờ các 
điều kiện về vùng biển, tài nguyên 
rừng và bí quyết truyền thống của nhà 
sản xuất. 

Giả thiết về tên gọi Phan Thiết 
cho rằng: Khi chưa có người Việt định 
cư, người Chăm gọi vùng đất này là 
"Hamu Lithít" - "Hamu" là xóm ruộng 

P 
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bằng, "Lithít" là ở gần biển. Khi bắt đầu 
có người Việt định cư, vẫn chưa ai có 
ý định đặt ngay cho vùng đất này một 
tên gọi mới bằng tiếng Việt. Lâu dần, 
âm cuối "Lithit" lại được gắn liền với 
âm "Phan" tách từ phiên âm của tên 
hai vùng Phan Rang, Phan Rí mà 
thành ra Phan Tiết (tên gọi ngày xưa) 
và sau này người ta gọi chuẩn với cái 
tên là Phan Thiết. 

 

Vùng đất Phan Thiết - Bình Thuận với bờ 
biển trải dài. Ảnh: Đặc sản Phan Thiết. 

Vùng đất này khi xưa thuộc 
vương quốc Chămpa, sau này sáp 
nhập vào Đại Việt. Hành chính được 
xác lập cùng thời gian hình thành tỉnh 
Bình Thuận ngày nay, nhưng khi ấy nó 
chưa được xác định địa giới và cấp 
hành chính gì. 

Dân cư Phan Thiết chủ yếu là 
người Việt, có một bộ phận người gốc 
Hoa sinh sống trong trung tâm thành 
phố, tập trung nhiều ở phường Đức 
Nghĩa và Lạc Đạo. Ngư nghiệp là 
ngành nghề lâu đời của người Phan 
Thiết. Cùng với La Gi và Phú Quý, 
Phan Thiết là ngư trường lớn của tỉnh 
Bình Thuận. Song song đó, Phan Thiết 
là nơi được thiên nhiên ưu đãi một khí 
hậu tự nhiên phù hợp với nghề sản 
xuất nước mắm. Biến thiên nhiệt độ 
giữa các tháng không lớn, ít mưa, 
nhiều nắng và gió là những điều kiện 
tự nhiên lý tưởng cho quá trình cá chín 
trong muối. Nhờ đó, nước mắm Phan 

Thiết có hương vị đặc trưng mà nước 
mắm ở nơi khác không thể có. 

 

Nước mắm Phan Thiết. Ảnh: Nước mắm 
Phan Thiết Mũi Né. 

Khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 
20, về mặt dân số cũng như kinh tế, 
Phan Thiết đã là một đô thị lớn của 
vùng duyên hải Trung kỳ. Phố Hài, Mũi 
Né là những cửa biển sầm uất với ghe 
thuyền từ Trung Kỳ, Nam Kỳ đến chở 
nước mắm, cá khô, dầu rái, trầm 
hương... vào Sài Gòn, ra Đà Nẵng 
buôn bán. Thậm chí có cả tàu thuyền 
Trung Quốc từ Quảng Đông, Hải Nam 
- qua đường biển từ Hội An - đến giao 
thương. 

Xuất xứ nước mắm Phan Thiết 
được bảo hộ Chỉ dẫn địa lý là nước 
mắm được làm từ cá cơm, cá nục 
và một số loại cá khác: 

- Được đánh bắt trong vùng biển 
thuộc lãnh hải của tỉnh Bình Thuận và 
các vùng biển lân cận. Cá nục là loại 
nục suông và nục sồ nhỏ. Cá cơm chủ 
yếu là loại cá cơm sọc phấn trắng và 
cá cơm sọc than. 

- Cá được đánh bắt theo phương 
pháp lưới vây, lưới vó, pha xúc. 

- Được sản xuất và đóng chai tại 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận. 

Phương Thảo - Hương Trang // 
http://khoahocphattrien.vn.- 2017  

(ngày 17 tháng 6) 
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ĐA DẠNG THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ 

rong tháng 5.2017 tổng số lượt 
khách đến nghỉ dưỡng, tham quan 
và lưu trú tại Bình Thuận đạt 379,2 

ngàn lượt khách, luỹ kế 5 tháng đạt 
1.929,4 ngàn lượt (tăng 9,58% so với 
cùng kỳ năm trước), doanh thu ước đạt 
888 tỉ đồng, luỹ kế 5 tháng đạt 4.534 tỉ 
đồng (tăng 18,49% so với cùng kỳ năm 
trước).  

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2017, 
Bình Thuận đã đón hơn 248 ngàn lượt 
khách quốc tế (tăng 17,5%), tính riêng 
trong tháng 5 đã có du khách từ 118 
nước, khu vực khác nhau đến Bình Thuận 
(tăng 4 nước so với tháng trước), trong đó 
du khách Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc 
chiếm tỷ trọng khá cao.  

Nguyên Vũ / Văn hóa.- 2017.- Số 2948 
(ngày 2 tháng 6).- Tr. 6 

__________________________________ 

CÓ MỘT “TIỂU SA MẠC SAHARA” Ở BÌNH THUẬN 

à một trong những đồi cát trắng nổi 
tiếng nhất Việt Nam, đồi cát bay ở 
Phan Thiết ( Bình Thuận) được hình 

thành hằng trăm năm. Cát trải thảm tự 
nhiên giống những bãi sa mạc ở xứ xở 
Châu Phi, làm mê đắm lòng người. 

 

Nằm ở khu phố 5, phường Mũi Né, 
cách trung tâm thành phố Phan Thiết 20 
km, đồi cát Mũi Né trải dài trên diện tích 
rộng gần 50ha. 

 

Đồi cát trải dài, với nhiều màu sắc 
khác nhau, hình thành từ hàng trăm ngàn 
năm kiến tạo địa chất. 

 

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 

T 

L 
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Từ trên đồi cát, phóng tầm mắt ra xa 
bạn có thể ngắm trọn vẹn Mũi Né và bờ 
biển xung quanh. 

 

 

Cát ở đây thay đổi màu theo ánh 
sáng mặt trời chiếu vào trong ngày., 
Những thời khắc mà tuyệt tác thiên nhiên 
ở đây hiển hiện vẻ đẹp nhất là lúc 5-9h và 
16-18h. 

 

 

Người dân ở đây thường gọi là đồi 
cát bay vì gió biển thổi vào làm bay lớp 
mỏng phía trên tạo nên hàng trăm hình 
thù khác nhau.. 

 

 

Đây cũng là nơi thăm quan thu hút 
khác du lịch bởi vẻ đẹp mênh mông đồi 
cát, hình dạng và đa sắc màu của cát. 
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Đồi cát Mũi Né chính là một món quà 
vô giá mà thiên nhiên ban tặng, là đề tài 
nghệ thuật, khơi nguồn cảm hứng cho 
nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh. 

 Sỹ Đồng // http://infonet.vn.- 2017 
(ngày 26 tháng 6) 

__________________________________ 

TUYỆT QUÁ KÊ GÀ! 

ãi biển khu vực Kê Gà (Bình 
Thuận) hiện ra trong mắt chúng tôi 
thấp thoáng sau những rặng cây và 

ghềnh đá. Sau hơn nửa giờ xe chạy từ 
khu resort Mũi Né, chẳng mấy chốc đã 
được hít hà vị biển mặn mòi phảng phất 
xung quanh.  

Chúng tôi nhanh chóng rời ô tô di 
chuyển ven bờ cát cong mềm theo sự 
hướng dẫn của người dân nơi này. Để đi 
từ đất liền để đón thuyền ra được ngọn 
hải đăng Kê Gà có thể bằng xe máy, cũng 
có thể đi bộ khoảng 500m để cảm nhận rõ 
nhất sự phóng khoáng mà nồng nàn từ 
biển. 

 

Hải đăng Kê Gà một trong số những ngọn đèn 
biển có tuổi đời cao nhất Đông Nam Á 

Những con sóng bạc đầu; Hàng phi 
lao vi vu; Cát mịn êm dưới chân trần; Gió 
ào ạt ngập tràn cảm xúc. Hơi muối bốc lên 
tạo làn sương mỏng nhập nhòa gần xa. 
Thiên nhiên với nắng, gió, cát và biển bao 
la nhường nào… 

Xa xa, ngọn đèn biển Kê Gà hiên 
ngang bền bỉ cùng năm tháng. Kê Gà 
trong ánh chiều, vừa nguy nga vừa trầm 
tĩnh làm xốn xang tâm trí du khách. Rất 
nhiều máy ảnh được đưa lên để bắt từng 
khoảnh khắc trong hoàng hôn. Những 
mỏm đá ven bờ dưới lớp màu bazan trầm 
tích với bao khuôn vẻ hình thù khác nhau 
cũng là một ấn tượng khó phai. 

 

Đã nhiều lần ra thăm biển Phan Thiết (Bình 
Thuận), vậy mà lần đầu tiên về Hàm Thuận 
Nam, đến với Kê Gà, tôi không khỏi thốt lên: 
“Ôi, đẹp quá!”… 

B 
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Mặt trời rọi những tia nắng trên biển, 
lấp loáng như ngàn sao ánh kim. Gió táp 
vào má, sóng liếm bàn chân; mọi người 
như hòa vào thiên nhiên khoáng đạt. 
Chiếc thuyền chòng chành rồi bắt đầu 
cuộc vượt biển. Trước mặt, sau lưng, bên 
trái, bên phải  tất cả là biển, biển mênh 
mang, biển nhiều cung bậc là một trải 
nghiệm cực kỳ thú vị. 

 

Mũi Kê Gà nằm tại xã Thuận Quý, huyện Hàm 
Thuận Nam, cách Phan Thiết khoảng 30 km 
Ảnh: Viet Bach  

Thuyền cập vào ven bờ phía hải 
đăng Kê Gà sau khoảng 15-20 phút 
nghênh mũi dịch tiến. Con đường nhỏ 
thơm ngát mùi hoa sứ, rợp sắc màu hoa 
giấy dẫn lối du khách lên tham quan ngọn 
đèn biển. Qua từng bậc cầu thang xoáy 
trôn ốc, cảm nhận từng giây phút hồi hộp 
và khám phá. Òa lên bao câu cảm thán: 
“Chao ôi tuyệt vời!”. 

 

Nếu Phan Thiết nổi tiếng với những bãi biển 
đẹp, bãi cát dài trắng mịn, thì Mũi Kê Gà lại có 
thêm những phiến đá kỳ lạ xếp thành đủ hình 
thù gợi sự hiếu kỳ cho du khách Ảnh: Viet 
Bach  

Kê Gà là 1 trong số những ngọn đèn 
biển có tuổi đời cao nhất Đông Nam Á. 
Dưới kia là một vùng biển Hàm Thuận 
Nam trải rộng, thuyền bè qua lại và bến 
đỗ san sát. Trên cao là bầu trời xanh biếc 
thiết tha. Đất trời Tổ quốc là đây, vẻ đẹp 

kỳ thú của biển đảo quê hương là đây. 
Gió tít tận tầng không hào phóng quá. 

 

Con đường tuyệt đẹp dẫn lên ngọn hải đăng. 
Ảnh: Doan Vien Che  

Ánh mắt dõi hướng Bắc, hướng 
Nam, rồi phía Đông, phía Tây bồi hồi tâm 
trí. Những cánh chim én chao liệng bên 
ngọn hải đăng. Thu vào tầm mắt, kéo 
khung cảnh biển trời lại gần, quả thật 
đúng là một trải nghiệm có một không hai. 

 

Dù cho những khu nghỉ dưỡng cứ lần lượt mọc 
lên, nhưng Mũi Kê Gà vẫn giữ được nét hoang 
sơ, bình dị vốn có của thiên nhiên vùng biển 
với những rặng thùy dương và phiến đá kỳ lạ 
Ảnh: Long Gia  

Tôi tạm biệt Kê Gà trong chiều 
muộn. Vẫn là ráng chiều như bao ráng 
chiều ở biển nơi khác. Vẫn bàn chân trần 
say sưa cùng cát mịn. Ngoái lại nhìn ngọn 
đèn biển sừng sững soi rọi hàng trăm hải 
lý, trong lòng dâng đầy nuối tiếc, vẫn thèm 
lắm những dịp về thăm lại nơi này.  

Phạm Quỳnh // 
http://phunuvietnam.vn.- 2017  

(ngày 27 tháng 6) 
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THÚ VỊ NHỮNG KINH NGHIỆM ĐI BIỂN KÊ GÀ – 
BÌNH THUẬN 

ê Gà là vùng biển lý tưởng để đưa 
gia đình hoặc cùng bạn bè trải qua 
kỳ nghỉ mùa hè 2017. Không cần 

mua tour, du khách vẫn có thể lên kế 
hoạch tự khám phá và thư giãn. 

 

Khu vực này có nhiều resort, nhà 
nghỉ, homestay và không xa Phan Thiết 
nên không phải lo về chỗ ở. Đặc biệt, có 
thể giăng lều ngủ an toàn. Nếu không vào 
khu du lịch sinh thái, dã ngoại, du khách 
nên hỏi kỹ người dân về những điểm tắm 
an toàn với những bãi nước nông, không 
có sóng ngầm và đá ngầm. Riêng khu vực 
dã ngoại được khai thác, giá vé vào cổng 
25.000 đồng/khách, khách thoải mái tắm 
biển, vui chơi vì có bảo vệ, cứu hộ thường 
xuyên trên bãi biển. Hơn nữa, khu vực 
này biển an toàn. Ngoài ra, đơn vị khai 
thác cũng đầu tư nhiều trò chơi trên biển, 
trên bờ phục vụ du khách với nhiều sản 
phẩm đã được tính vào vé vô cổng. Trên 
biển, người ta cũng giăng phao, cắm cờ 
để giới hạn vùng nước an toàn cho du 
khách. 

Biển Kê Gà nên đi vào buổi sáng 
hoặc chiều, tránh buổi trưa rất nắng, thiếu 
bóng mát. Thời điểm khám phá hải đăng 
lý tưởng nhất là trước 9 giờ sáng và sau 3 
giờ chiều vì phải di chuyển trên đảo từ bãi 
biển lên hải đăng. Riêng tắm biển thì có 
thể cả ngày. Trên biển, có những lều trú 
nắng, để du khách có thể tắm biển trong 
lều được bố trí trên biển. Ở khu dã ngoại 
và nhà dân đều có nhiều khoảng sân 
rộng, không gian cho khách nghỉ ngơi, ăn 
uống dưới bóng dừa hoặc tán phi lao. Nếu 
đi vào ngày thường, trừ cuối tuần và ngày 
lễ, vùng biển thanh bình này rất lý tưởng 
cho khách cần nghỉ ngơi, thư giãn sau 
công việc căng thẳng và du khách không 
thích đám đông.  

Mùa này biển rất nắng. Kem chống 
nắng, dưỡng da và các phụ kiện đi biển 
như kính mát, khăn choàng mỏng… 
không thể thiếu. Không chỉ bảo vệ da, 
chống nóng mà các phụ kiện còn góp 
phần cho những bức ảnh đẹp hơn trên 
nền xanh biếc của biển. Vì thế, du khách 
nên chọn những gam màu nóng hoặc 
màu đậm cho phụ kiện, ngoài trang phục 
gọn nhẹ và thoáng mát. Cuối cùng, nếu 
không có thời gian, khách chỉ cần hai 
ngày để khám phá và trải nghiệm vùng 
biển này. Nếu lưu trú ở khu vực lân cận, 
khách chỉ cần một buổi hoặc một ngày để 
khám phá Kê Gà./. 

 // http://www.dulichvn.org.vn.- 2017 
(ngày 7 tháng 6) 

__________________________________ 

TỚI BÌNH THUẬN ĐỪNG QUÊN GHÉ THĂM ĐỒI CÁT 
"BIẾN HÌNH" 

ới hình dạng thay đổi theo giờ và 
màu cát thay đổi do đặc điểm kiến 
tạo, đồi cát hồng (đồi cát Mũi Né, 

đồi cát bay) giống hết bức tranh đơn sắc 
đầy quyến rũ khiến du khách dừng chân 
không muốn về.  

K 

V 
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Đồi cát hồng nằm trải dài từ tỉnh Bình 
Thuận đến Ninh Thuận, nhưng điểm tham quan 
chính của đồi cát và được xem là đẹp nhất nằm 
trên đường ra Mũi Né, nằm đối diện Suối Tiên. 
Ảnh: Hoàng Khải Nam. 

 

Hiện tại, người ta chưa thể xác định 
được diện tích cụ thể của đồi cát này. Ảnh: 
Hoàng Khải Nam. 

 

Tên gọi bắt nguồn từ việc đồi cát có màu 
sắc chính là vàng, là mỏ sắt cổ tồn tại hàng 
trăm năm kiến tạo nên. Ảnh: AmateurPic. 

 

 

Sở dĩ người ta gọi là đồi cát bay vì hình 
dáng của đồi cát thay đổi theo giờ, theo ngày, 
theo tháng và không có hình dáng nhất định. 
Ảnh: Khoi Tran. 

 

Trò chơi trên cát phổ biến nhất chính là 
trượt cát bằng ván. Ảnh: Kay. 

 

Đây là điểm tham quan thu hút khá nhiều 
du khách do hình dáng đẹp của cát và màu sắc 
cát. Ảnh: Trung Đức. 
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Ảnh: Trung Đức. 

 

Đồi cát này có tới 18 màu sắc khác nhau 
như màu đỏ, màu trắng, màu hồng, màu trắng 
xám, màu đỏ đen… Ảnh: Zing. 

 

Việc tạo nên hình dáng trăm hình, trăm 
dáng của cát là do gió bào mòn và thổi bay lớp 
cát mỏng manh phía trên. Ảnh: Zing. 

 

Giờ tham quan thích hợp nhất của đồi cát 
từ 5h - 8h vì lúc này cát vẫn còn mát. Nếu đi 
trưa quá, cát sẽ nóng lên do mặt trời. Ảnh: 
Zing. 

 

Đồi cát bay là nguồn cảm hưng vô tận 
của các nhà nhiếp ảnh, cát muôn hình, muôn 
vẻ cùng với những hoạt động, sinh sống của 
người dân trên cát góp phần cho ra những tác 
phẩm đẹp. Ảnh: Kay. 

 

Ảnh: Zing. 

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

(ngày 24 tháng 6) 
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NGẨN NGƠ NGẮM BIỂN HAWAII Ở COCO BEACHCAMP 
BÌNH THUẬN 

ằm ở vùng ngoại ô thị xã LaGi, 
Bình Thuận, khu du lịch Coco 
Beachcamp nhỏ nhắn, xinh xắn, 

lãng mạn như cổ tích, đang là điểm đến 
được nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình và 
nhiều công ty chọn làm điểm đến nghỉ 
dưỡng, vui chơi, thư giãn. 

 

Một bãi biến đầy màu sắc 

Chỉ mới hình thành cách đây vài 
năm nhưng Coco Beachcamp đã thu hút 
khách du lịch bằng rất nhiều điểm mới lạ, 
hấp dẫn, độc đáo với một phong cách trẻ 
trung. Vào đến địa phận của khu du lịch, 
chúng tôi như lạc vào một thế giới khác, 
đầy màu sắc và hấp dẫn. Coco 
Beachcamp không phải là resort với 
phòng ốc tiện nghi mà rất khác biệt, theo 
tiêu chí gần như nói không với công nghệ. 
Do đó, trong các phòng nghỉ sẽ không có 
ti vi, điện thoại. Có nhiều loại phòng nghỉ 
để khách có thể lựa chọn theo sở thích. 

Nếu bạn đi cùng gia đình, có con 
nhỏ thì có thể nghỉ tại những căn nhà gỗ 
xinh xắn, nhiều màu sắc tươi trẻ nằm tựa 
lưng sau đồi cát. Mỗi buổi sáng thức giấc, 
có thể tận hưởng không khí trong lành, 
bình yên ngắm đàn ngỗng tung tăng đi 
kiếm mồi. 

 

 

Căn phòng bằng gỗ xinh xắn, gần gũi với thiên 
nhiên, không có điện thoại, ti vi, tránh xa với 
thế giới công nghệ 

 

Những bậc thang gỗ dẫn lên nhà gỗ. Mỗi nhà 
có một màu khác nhau 

 

Du khách chào buổi sáng trong lành 

Nếu bạn thích trải nghiệm cảm giác 
hòa mình vào thiên nhiên thì có thể chọn 

N 
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thuê lều dựng ngay trên bờ biển, để thức 
và ngủ cùng tiếng sóng vỗ. 

Đặc biệt, độc đáo hơn, bạn cũng có 
thể chọn nhà… trên cây gió lộng trong 
những ngày lưu trú tại đây. 

 

Khác với những bãi biển du lịch 
khác, du khách sẽ phải trả tiền mỗi khi 
muốn ngồi nghỉ ngơi, thư giãn thì tại Coco 
Beachcamp, bạn chỉ cần mua vé vào cổng 
là có thể vô tư sử dụng tất cả các dịch vụ 
trên bãi biển (50 ngàn đồng/vé cho ngày 
trong tuần và 100 ngàn đồng/vé cho 
những ngày cuối tuần). 

 

 

Cách bày trí ở bãi biển khiến du khách ngẩn 
ngơ. Đây là nơi hấp dẫn cho các bạn thích 
selfie hoặc chụp ảnh. 

 

Trong khu được bố trí một quán bar 
để phục vụ nhu cầu ăn, uống cho du 
khách. Quầy bar nằm dưới cây dương cổ 
thụ là điểm nhấn trung tâm vào ban đêm 
với các giai điệu nhạc Latin, Flamengo 
hay Deep house, reggea, R&B...từ các 
dàn loa Bose với âm thanh vừa phải để 
bạn có thể vừa nhâm nhi đồ uống, vừa 
tán gẫu với bạn bè. Không gian ở đây gợi 
nhớ về một hình ảnh trên biển đâu đó ở 
Hawaii, Maldives hay vùng Nam Mỹ xa 
xôi… 
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Khắp bãi biển được bố trí đủ các thể 
loại ghế: ghế lười, ghế gỗ, xích đu, võng, 
thậm chí có cả giường đặt ngay trên bãi 
biển. Giường và các loại ghế ngồi ở đây 
cũng được bài trí khá lãng mạn, du khách 
đến đây có cảm giác như đang lạc vào 
một bộ phim tình cảm vô cùng lãng mạn. 
Vào buổi tối, những một mini bar cũng 
được bố trí ngay trên bãi biển để phục vụ 
du khách. Quầy bar là một chiếc xe bán 
tải được thiết kế như một quán bar với đủ 
loại rượu. 

 

 

 

 

 

Ẩm thực tại Coco Beachcamp tươi 
ngon, đặc biệt nhất là những bữa tiệc 
BBQ với đủ loại cá, mực, sò, ốc. Coco 
Beachcamp thường xuyên tổ chức tiệc 
BBQ với nhiều loại hải sản và các món 
ngon khác. Bạn sẽ ngồi trong không gian 
lãng mạn nhìn thẳng ra biển, vừa nghe 
tiếng sóng vỗ, tiếng ghe tàu đánh cá, vừa 
thưởng thức đồ ăn BBQ nướng tại chỗ. 
Rất thú vị! 

Coco Beachcamp chỉ cách TP.HCM 
khoảng 160km, bạn có thể đến bằng xe 
du lịch, xe giường nằm với giá từ 
120.000-150.000 đồng. Ngoài ra, cung 
đường từ TP.HCM đến Coco Beachcamp 
dễ đi và khá đẹp, bạn cũng có thể cùng 
bạn bè chạy xe máy, vừa đi vừa ngắm 
cảnh. 

 Việt Hoa - Phương Nam // 
http://plo.vn.- 2017 (ngày 23 tháng 6) 
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MƯỚT MẮT TRƯỚC PHONG CẢNH CỦA SA MẠC 
SAHARA PHIÊN BẢN VIỆT 

àu Trắng (Bàu Cát, Bàu Sen, Bạch 
Hồ) là địa điểm du lịch nổi bật tại 
Mũi Né - Phan Thiết. Nơi đây được 

du khách ví von là sa mạc Sahara phiên 
bản Việt.  

 

Bàu Trắng thuộc địa phận thôn Hồng 
Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, 
cách Phan Thiết (Bình Thuận) khoảng 40 
km. Ảnh: Quân Trần. 

 

Theo truyền thuyết nơi đây là hồ lớn, sau 
người dân đắp đập cát chạy vắt ngang hồ 
để đi qua. Ảnh: Thang Ngo. 

 

 

Hồ lớn này từ đó bị chia thành 2 phần: 
tiểu hồ và đại hồ. Do “Bàu” trong tiếng địa 
phương nghĩa là “hồ” nên từ rất lâu, người 
địa phương đã gọi là tiểu hồ là Bàu. Ảnh: 
Dulichvietnam360. 

 

Năm 1867 khi Nguyễn Thông đi ngang 
qua đây, thấy cảnh đẹp của Bàu Trắng 
mà cụ gọi là “Bạch Hồ”. Ảnh: Foody. 

 

“Bạch Hồ” bắt đầu xuất hiện trong thơ của 
Nguyễn Thông và cũng từ đó trở thành 
tên mà giới thi nhân gán cho Bàu Trắng. 
Ảnh: Pham Linh. 

B 
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Bàu Trắng chia thành 2 phần bởi một đồi 
cát vắt ngang qua. Nhân dân ở đây từ xưa 
đã gọi là Bàu Ông và Bàu Bà. Ảnh: Vu 
Long. 

 

Bàu Bà rộng hơn Bàu Ông và chứa lượng 
nước nhiều hơn. Độ sâu của Bàu Bà là 19m 
vào mùa mưa. Xung quanh Bàu Bà trồng rất 
nhiều sen. Sen được cư dân trồng với mục 
đích thu hoạch hạt và ngó. Thế nhưng, 
chính việc trồng sen tại khu vực này khiến 
cho cảnh quan thêm phần đặc sắc. Ảnh: Vu 
Long. 

 

Bàu Trắng không chỉ là nơi cung cấp nước 
ngọt mà còn là thắng cảnh đẹp ở khu vực 
Hòa Thắng-Bắc Bình. Ảnh: Thao Nguyen. 

 

Nếu như Mũi Né nhộn nhịp với nhiều resort 
và các bãi tắm đẹp thì trái lại Bàu Trắng còn 
rất hoang sơ và chưa được khai thác. Ảnh: 
Dr. Duc Thinh. 

 

Thế nhưng, chính vẻ đẹp hoang sơ đó cùng 
với những đụn cát trải dài khiến cho nơi đây 
trở thành một trong những nơi dành cho du 
khách trổ tài nhiếp ảnh. Ảnh: Dzung Viet Le. 

 

Du khách có thể đến với Bàu Trắng bằng 
hai cung đường: Từ Hòn Rơm, đi xe Jeep 
men theo đường đến Mũi Né, qua chợ Mũi 
Né, Đồi Hồng thì chạy dọc bãi biển khoảng 
một tiếng là vào tới Bàu Trắng. Ảnh: Phước 
Bình. 

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

(ngày 18 tháng 6)
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KHẮC KHOẢI LÀNG CHÀI MŨI NÉ 

ơn 20 năm trước, Mũi Né (thuộc 
TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) 
chỉ là một làng chài nghèo ven biển 

với những con đường cát phủ bụi mờ, 
nằm lọt thỏm giữa mênh mông cát trắng.  

 

Một góc làng chài Mũi Né 

Sau sự kiện nhật thực toàn phần vào 
ngày 24-10-1995, rất đông khách du lịch 
trong lẫn ngoài nước đến chiêm ngưỡng, 
Mũi Né như “nàng công chúa ngủ trong 
rừng” bừng tỉnh. Chỉ trong một thời gian 
ngắn, rất nhiều dự án du lịch đã được 
triển khai với tốc độ nhanh chóng, biến 
vùng đất hoang vu này trở thành “thủ đô 
resort”, “thiên đường nghỉ dưỡng” của Việt 
Nam. Thế nhưng mới đây quay lại Mũi Né, 
làng chài vẫn nằm đó nhưng thu hẹp hơn, 
ô nhiễm hơn, sắc thái thì phai nhạt dần… 

Ký ức miền đất hoang sơ 

Chúng tôi đến làng chài Mũi Né vào 
buổi sáng sớm, khi không khí còn hơi 
sương. Gác chân lên đầu mũi thuyền, đôi 
tay thoăn thoắt đan tấm lưới bị rách sau 
chuyến đi biển, lão ngư Lê Văn Bảy (74 
tuổi), người gắn bó với làng chài Mũi Né 
đã hơn 50 năm, nói: “Hơn 20 năm trước, 
Mũi Né vốn là dải đất hiền hòa, dân cư 
thưa thớt, sống chủ yếu bằng nghề chài 
lưới dọc bãi biển”. Nói về nguồn gốc cái 
tên Mũi Né, ông Bảy cho biết, xuất phát từ 
việc ngư dân đánh cá, mỗi khi đi biển gặp 
bão, thường đến đây nương náu. “Mũi” là 
cái mũi đất đưa ra biển, còn “Né” có nghĩa 
là để né tránh. Theo một truyền thuyết 
khác thì tên gọi này xuất phát từ công 
chúa Út của vua Chăm tên là công chúa 
Chuột. Năm 16 tuổi, công chúa bị mắc 

bệnh nan y nên đã cho xây dựng miếu Am 
để tu tại Hòn Rơm, lấy biệt danh là Nà Né. 
Lâu dần, người dân đọc trại chữ Nà Né 
thành Mũi Né, “Né” là tên của công chúa 
Út, còn “Mũi” là mũi đất đưa ra biển. 

Nhớ về thời kỳ trước năm 1995, ông 
Bảy bảo, khi đó Mũi Né nghèo nhưng đẹp 
và rất yên bình: “Ngày ấy, người dân trong 
vùng chủ yếu đi lại trên những con đường 
cát phủ mờ, đi đâu cũng nhìn thấy dừa, 
dừa bao kín cả làng chài. Hồi đó, đường 
từ Mũi Né ra Phan Thiết chỉ có hơn 20 cây 
số nhưng người dân trong vùng phải mất 
gần một ngày đi trên chiếc xe than vận tốc 
vài cây số một giờ mới tới nơi”. Thấy ông 
Bảy nói chuyện với người lạ, bà Lê Thị 
Tính, một người dân làng chài, năm nay 
66 tuổi, chạy lại góp chuyện. Bà kể, có lẽ 
Mũi Né sẽ vẫn mãi chỉ vậy nếu không có 
sự kiện nhật thực toàn phần năm 2015. 
“Tôi còn nhớ như in, vào hôm đó cả làng 
chài bất ngờ rộn ràng hẳn lên khi có hàng 
trăm người ồ ạt kéo về. Khắp làng không 
hiểu có chuyện gì cho đến khi biết được 
chỗ mình đang ở là nơi quan sát nhật 
thực rõ nhất”, bà Tính kể. 

Nhật thực qua đi, nhưng Mũi Né với 
những đồi cát trắng đỏ, những bãi biển 
trải dài như thảm lụa, những rặng dừa 
xanh ngát, biển xanh rộng sóng xô miên 
man… đã kịp “chạy” vào ống kính của nhà 
khoa học, du khách khắp nơi trong và 
ngoài nước. Chỉ một thời gian ngắn, vùng 
đất hoang sơ trở nên sầm uất với hệ 
thống resort, nhà hàng, khách sạn. Chính 
từ đây, do việc quy hoạch hạn chế, du lịch 
Mũi Né như một đứa trẻ đang dậy thì mà 
tấm áo mới may đã nhanh chóng trở nên 
chật chội, dần bộc lộ hạn chế. 

Những nỗi niềm 

Chỉ tay về khu resort nằm sát làng 
chài, ông Bảy cho biết, những bãi biển 
đẹp nhất của Mũi Né giờ đã bị nhà hàng, 
resort vây kín, người dân không còn lối đi 
xuống bãi biển để được đầm mình trên 
chính bãi tắm quê nhà. Đáng nói hơn, 
trong hệ thống resort ở Mũi Né, số lượng 

H 
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các resort có xây hệ thống xử lý nước thải 
rất hạn chế, đa phần là thải xuống hầm, 
để thấm dần và phân hủy tự nhiên, hoặc 
tệ hơn là xả luôn xuống mương cho chảy 
thẳng ra biển. Đường ra Mũi Né giờ lổm 
chổm, bên thì có hành lang đi bộ, bên lại 
không. Làng chài cũng phải nhường đất 
cho dự án du lịch nên phải lui về một góc. 
“Đất đai có hạn, con người ngày càng 
đông, làng chài giờ đã chật hẹp, ngột ngạt 
và ô nhiễm nghiêm trọng”, ông Bảy than.  

 

Người dân làng chài Mũi Né với nỗi buồn cảnh 
quan đổi thay 

Để tìm hiểu thêm, chúng tôi liên hệ 
với UBND phường Mũi Né và được một 
cán bộ dẫn qua làng chài. Trong buổi 
chiều nắng gắt, từ xa đã nghe mùi tanh 
hôi bốc lên từ mặt nước đen ngòm. Hai du 
khách người nước ngoài đi phía trước 
vừa lấy tay bịt mũi, vừa đi nhanh như 
muốn chạy thoát ra khỏi khu vực. Qua tìm 
hiểu, tình trạng ô nhiễm nặng ở làng chài 

là do hàng chục hộ làm cá cơm, khi sản 
xuất không xây dựng hệ thống xử lý thải 
mà vô tư đổ thẳng ra biển. Chúng tôi 
không tin vào mắt mình khi ở một địa 
danh như Mũi Né vốn yên bình, thơ mộng, 
giờ nhếch nhác, ô nhiễm kinh hoàng với 
đủ loại rác, nước thải như vậy. 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bình Thuận cũng từng thừa nhận, 
việc Mũi Né phát triển quá nhanh, công 
tác quy hoạch lúc đó còn hạn chế đã 
khiến bức tranh làng chài xưa kia trở nên 
biến dạng, manh mún. Một điều không thể 
phủ nhận là nhờ du lịch Mũi Né phát triển 
đã làm vùng đất này thay da đổi thịt. Thế 
nhưng, hệ lụy mà nó gây ra cũng đang là 
những bài toán khiến ngành chức năng 
địa phương phải nhanh chóng tìm lời giải, 
nhất là bài toán ô nhiễm môi trường và 
quy hoạch. 

Chúng tôi rời Mũi Né khi bóng tối 
dần buông trên biển, làng chài lên đèn. 
Ông Bảy bắt tay tôi nói: “Người dân làng 
chài vẫn hiền hòa, đôn hậu như xưa, 
nhưng chỉ có cảnh quan là đổi thay thôi”. 
Chúng tôi ra về mà trong lòng vương vấn 
nỗi buồn mênh mông của biển. 

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

(ngày 29 tháng 6) 

__________________________________ 

MŨI NÉ ‘LỘT XÁC’ SAU 2 THẬP KỈ 

au 20 năm hình thành và phát triển, 
thương hiệu du lịch Mũi Né - Phan 
Thiết đã có một cuộc “lột xác” ấn 

tượng về việc khẳng định chỗ đứng trên 
thị trường du lịch trong nước và quốc tế. 

Top ‘thiên đường nghỉ dưỡng’ của 
Việt Nam 

Theo nhận định của các chuyên gia, 
trong 20 năm qua tốc độ đầu tư mạnh mẽ 
Mũi Né đã trở thành điểm đến hấp dẫn, là 
một trong những “thiên đường nghỉ 
dưỡng” của Việt Nam. Đến nay, Mũi Né 
đã thu hút hơn 200 dự án đầu tư du lịch. 

Cùng với đó, hạ tầng giao thông đến Mũi 
Né đang hoàn thiện cũng là một điểm 
cộng. Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sẽ 
hoàn thành; sân bay Phan Thiết đang 
được xây dựng.  

Với những nét đặc trưng riêng nên 
Phan Thiết là nơi tổ chức nhiều sự kiện 
lớn như Festival Thuyền buồm quốc tế, 
Giải Lướt ván buồm thế giới tranh Cup 
PWA, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế, Vòng 
thi Hoa hậu Trái đất thế giới, Vòng chung 
kết cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 
2014, các giải thi đấu golf quốc tế…  

S 
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Theo thống kê của Sở Văn hoá - du 
lịch Bình Thuận, trong quý 1/2017, toàn 
tỉnh đón hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch 
(tăng 9,81% so với cùng kỳ năm 2016), 
trong đó khách du lịch quốc tế khoảng 
156.843 lượt khách (tăng 19,92% so với 
cùng kỳ 2016).  

Đáng chú ý, du khách nội địa luôn 
chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu khách 
đến, khoảng hơn 80% tổng lượt khách. 
Trong những năm tới, Mũi Né sẽ là “tam 
giác vàng” phát triển du lịch TP. HCM - Đà 
Lạt - Phan Thiết với sản phẩm liên kết 
“Chợ Sài Gòn - Hoa Đà Lạt - Biển Mũi Né 
”. 

Với vị trí địa lý do thiên nhiên ban 
cho thuận lợi để phát triển ngành công 
nghiệp du lịch như: có đường bờ biển dài 
192 km, diện tích vùng biển là 52.000 
km2, thuận lợi cho ngành công nghiệp chế 
biến thủy, hải sản. 

Như vậy, du lịch Phan Thiết không 
những tự hào về 20 năm hội nhập và phát 
triển với sự năng động của một thương 
hiệu du lịch quốc gia đã được khẳng định, 
mà còn có những đóng góp xứng đáng 
vào sự phát triển chung của ngành Du lịch 
Việt Nam, đưa hình ảnh Mũi Né trở thành 
điểm đến an toàn, thân thiện và chất 
lượng đến với bạn bè quốc tế. 

Queen Pearl- “Thỏi nam châm” 
hút giới đầu tư 

 

Với Queen Pearl, diện mạo du lịch Mũi Né sẽ 
“lột xác” với nhiều dịch vụ đẳng cấp. 

Sức hút của du khách cùng với sự 
phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông 

là nguyên nhân quan trọng nhất thúc đẩy 
tiềm năng và sự phát triển của các dự án 
bất động sản nghỉ dưỡng tại Mũi Né, đồng 
thời giúp thành phố biển này trở thành 
tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt của 
giới kinh doanh bất động sản.  

Bên cạnh phân khúc bất động sản 
nghỉ dưỡng cao cấp, gần đây dự án Phố 
thương mại Queen Pearl Mũi Né, thuộc 
phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tầm 
trung do Công ty Bất động sản Danh Khôi 
phát triển cũng nhận được nhiều sự quan 
tâm của các khách hàng, giới đầu tư. 

Queen Pearl sở hữu vị trí đắc địa khi 
tọa lạc ngay vòng xoay Mũi Né trung tâm 
kết nối giữa thành phố Phan Thiết, sân 
bay Phan Thiết và “thủ đô resort” Mũi Né.  

Tương phản với sự yên bình của 
biệt thự ven biển là dãy phố thương mại 
Mũi Né Square được quy hoạch trên mặt 
tiền đường Nguyễn Thông - Đại lộ Võ 
Nguyên Giáp trải dài hơn 1km. Đây là nơi 
diễn ra các hoạt động giao thương mua 
bán sầm uất, thuận tiện cho cư dân, hộ 
gia đình có nhu cầu kinh doanh tại nhà 
hoặc cho thuê đều thu được giá trị vượt 
trội bởi các yếu tố: Nhu cầu mua sắm, vị 
trí đặc biệt thuận tiện và dân cư đông đúc. 

Không chỉ vậy, tại Queen Pearl Mũi 
Né còn có khu phố Tây sầm uất, nhộn 
nhịp. Cũng giống những khu phố tập trung 
dân du lịch ở nhiều nước, phố Tây tại đây 
sẽ luôn nhộn nhịp du khách từ khắp nơi 
đổ về - là nơi gắn kết cộng đồng và trao 
đổi văn hóa. Đặc biệt, đến phố Tây tại 
Queen Pearl Mũi Né và trải nghiệm cảm 
giác ngồi bên vỉa hè để thưởng thức vài 
cốc bia, ngắm nhìn đường phố và tám 
chuyện cùng bạn bè chắc chắn sẽ là kỉ 
niệm vô cùng thú vị đối với du khách. 

Ông Nguyễn Ngọc Anh - GĐ Kinh 
doanh công ty Danh Khôi chia sẻ, “Cái 
được lớn nhất của đầu tư bất động sản tại 
Mũi Né hiện nay là vừa tích lũy tài sản 
dưới hình thức Second Home vừa khai 
thác thương mại và vừa gia tăng được giá 
trị trong tương lai”.  

Tấn Tài // http://vietnamnet.vn.- 2017 
(ngày 9 tháng 6) 
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