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ĐẢNG, NHÀ NƯỚC LUÔN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC 
CƠ SỞ, TỔ CHỨC TÔN GIÁO PHÁT TRIỂN 

hiều 22/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc 
Thịnh tiếp Đoàn đại biểu chức sắc 

tôn giáo, người có uy tín các dân tộc tỉnh 
Bình Thuận. 

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 
ảnh Bác Hồ cho các đại biểu. Ảnh: Nguyễn 
Dân/TTXVN  

Trò chuyện với 43 đại biểu trong Đoàn, 
Phó Chủ tịch nước đánh giá cao đóng góp 
của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong việc 
tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn 
kết, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước. 

Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tích cực 
hưởng ứng các phong trào thi đua yêu 
nước, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam chủ trì như: Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, 
Ngày vì người nghèo, Toàn dân tham gia 
bảo vệ môi trường…phù hợp với đặc 
điểm, phong tục, tập quán, bản sắc văn 
hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số và 
các tôn giáo trong tỉnh. 

Đồng thời, đồng bào các dân tộc thiểu 
số, đồng bào các tôn giáo cũng nhiệt tình 
tham gia các phong trào thi đua của mỗi 
tôn giáo, tiêu biểu như: Đạo pháp – dân 
tộc – chủ nghĩa xã hội, Sống phúc âm 

trong lòng dân tộc, Sống phúc âm phụng 
sự Thiên chúa – phục vụ Tổ quốc; Nước 
vinh đạo sáng…; góp phần thể hiện niềm 
tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, 
các tổ chức tôn giáo. 

Phó Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, 
Nhà nước luôn tạo điều kiện cho các cơ 
sở, tổ chức tôn giáo phát triển với đường 
hướng, phương châm hành động gắn bó 
với dân tộc. Thời gian tới, Phó Chủ tịch 
nước đề nghị các chức sắc tôn giáo, 
người có uy tín các dân tộc tỉnh Bình 
Thuận tiếp tục phát huy vai trò vận động, 
dìu dắt tín đồ của tổ chức mình đồng hành 
cùng dân tộc; tham gia đóng góp xây 
dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu 
đẹp. 

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với 
các đại biểu chức sắc các tôn giáo. Ảnh: 
Nguyễn Dân/TTXVN 

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 
Bình Thuận cho biết: Tỉnh hiện có 34 dân 
tộc thiểu số với gần 85.000 người, chiếm 
tỷ lệ 7,6% dân số của tỉnh; trong đó có 
đồng bào các dân tộc Chăm, Tày, Nùng, 
Hoa, Hơrê, Rai… Đồng bào Chăm là dân 
tộc thiểu số đông nhất với hơn 38.000 
người. Về tôn giáo, trên địa bàn tỉnh hiện 
có 8 tôn giáo chính thức hoạt động gồm: 
Phật giáo, Công giáo, Đạo Tin lành, Đạo 
Cao Đài, Bàlamôn giáo, Hồi giáo Bàni, 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

C 
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Cộng đồng Tôn giáo Baha’i, Tịnh độ cư sĩ 
Phật hội Việt Nam. 

Tổng số tín đồ các tôn giáo trong tỉnh 
có gần 500.000 người, chiếm khoảng 38% 
dân số toàn tỉnh. Trong tất cả các tôn 
giáo, dân tộc có 1.748 vị chức sắc, nhà tu 
hành; gần 3.000 chức việc các tôn giáo. 8 
tôn giáo chính thức hoạt động trên địa bàn 
tỉnh có tổng cộng 468 cơ sở thờ tự. Thời 
gian gần đây, nhiều cơ sở thờ tự được 
sửa chữa, xây dựng mới khang trang, 
thuận lợi cho việc sinh hoạt tôn giáo của 
tín đồ, giúp cho các tôn giáo yên tâm hành 
đạo. 

Hàng năm Mặt trận Tổ quốc các cấp 
tại tỉnh Bình Thuận đều tổ chức gặp mặt 
chức sắc tôn giáo, dân tộc, người tiêu 

biểu để thông báo tình hình kinh tế - xã 
hội; nghe các vị đại biểu trao đổi, đề xuất 
các ý kiến nhằm triển khai thực hiện tốt 
các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ của 
địa phương; tổ chức thăm, chúc mừng 
các cơ sở thờ tự, cá nhân tiêu biểu nhân 
các dịp lễ trọng các tôn giáo. 

Đa số tín đồ, chức sắc các tôn giáo 
đều thể hiện tín ngưỡng thuần tuý; chấp 
hành tốt các quy định của Đảng, Nhà 
nước về lĩnh vực tôn giáo; tích cực tham 
gia các phong trào, cuộc vận động ở địa 
phương; tuyên truyền, vận động nhân dân 
đoàn kết, tương thân tương ái, chăm lo 
phát triển kinh tế gia đình. 

Hiền Hạnh // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 22 tháng 8) 

__________________________________ 

ĐOÀN CÔNG TÁC ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI 
LÀM VIỆC TẠI BÌNH THUẬN 

gày 2/8, Đoàn công tác Ủy ban 
Kinh tế của Quốc hội do đồng chí 
Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy 

ban làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc 
với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về tình hình 
thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 
và dự án đường cao tốc Bắc Nam qua địa 
bàn tỉnh. 

 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ 
Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: 
Nguyễn Thanh/TTXVN  

Báo cáo với Đoàn công tác, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai 
cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2017, 

tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục 
chuyển biến tích cực trên các mặt, chất 
lượng nền kinh tế gia tăng, đời sống của 
nhân dân được cải thiện so với trước. 
Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng 
đầu năm tăng 6,68% so với cùng kỳ năm 
trước, chất lượng tăng trưởng được cải 
thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng 
hướng. 

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải 
phóng mặt bằng có nhiều cố gắng; việc rà 
soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 
doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh 
doanh và thu hút đầu tư được tập trung 
triển khai thực hiện có hiệu quả, do đó 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp có nhiều kết quả tích cực. Thu 
ngân sách Nhà nước ước 6 tháng đầu 
năm đạt 64,8% dự toán và tăng 14,7% so 
với cùng kỳ năm trước. 

Đối với Dự án đường cao tốc Bắc Nam 
(đoạn qua địa bàn Bình thuận), hiện nay, 
mặt đường quốc lộ 1A đoạn Phan Thiết – 
Đồng Nai rất hẹp, không có dải phân cách 
giữa, một số vị trí có yếu tố kỹ thuật bị giới 
hạn như cầu hẹp, nhiều đoạn cong cua 

N 
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liên tiếp. Đặc biệt, đây là đoạn cuối của 
quốc lộ 1 đến Thành phố Hồ Chí Minh nên 
lưu lượng lưu thông rất lớn, dẫn đến tình 
trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường 
xuyên, khi xảy ra tai nạn thì gần như giao 
thông bị tắt nghẽn hoàn toàn trong thời 
gian dài vì không có tuyến tránh nào khác. 
Theo số liệu thống kê trong 3 năm (2014 – 
2016) và 6 tháng đầu năm 2017, tuyến 
quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Bình Thuận đã 
xảy ra 569 vụ tai nạn giao thông, làm chết 
417 người, bị thương 299 người. 

Do vậy, việc sớm đầu tư xây dựng 
đường cao tốc qua địa bàn tỉnh Bình 
Thuận đặc biệt là đoạn tuyến Dầu Giây – 
Phan Thiết là hết sức cần thiết và bức 
xúc, nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông đi 
lại đang tăng cao trong khu vực, giảm tải 
lưu lượng, hạn chế ùn tắc giao thông và 
tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1, rút 
ngắn thời gian đi từ Thành phố Hồ Chí 
Minh và các tỉnh đến Bình Thuận, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
cho Bình Thuận và khu vực. 

Đối với công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng dự án đường cao tốc 
Dầu Giây – Phan Thiết, đến nay đã hoàn 
tất các thủ tục thông báo thu hồi đất, kiểm 
kê tài sản, xét pháp lý nguồn gốc đất và 
cơ bản phê duyệt phương án bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư cho các hộ bị giải tỏa 
với 541 hồ sơ, diện tích thu hồi 287 ha, 
trong đó có 28 hộ phải tái định cư tập 
trung, kinh phí trên 218  tỷ đồng. Đồng 

thời, để bố trí tái định cư cho các hộ dân 
có nhà ở, đất ở bị thu hồi, tỉnh đã triển 
khai đầu tư Khu tái định cư xã Tân Lập, 
huyện Hàm Thuận Nam với kinh phí đầu 
tư 5,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay Bộ 
Giao thông vận tải chưa bố trí kinh phí để 
chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người 
dân, tổ chức có đất bị thu hồi. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm 
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng 
Thanh đánh giá cao kết quả phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian 
qua, đặc biệt là những kết quả về thu 
ngân sách, phát triển du lịch… Đồng chí 
Vũ Hồng Thanh đề nghị Bình Thuận tiếp 
tục phát huy những lợi thế, vận dụng các 
giải pháp đồng bộ để hoàn thành tốt mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối 
năm. Trong đó, cần tập trung rà soát tình 
hình thực hiện các quy hoạch; xem xét 
cập nhật điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp 
với xu hướng, tình hình thực tế của địa 
phương; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà 
đầu tư triển khai thực hiện dự án. Bên 
cạnh đó, cần ưu tiên phát triển du lịch, vì 
đây là thế mạnh của tỉnh; chú ý phát triển 
nguồn năng lượng sạch như: điện mặt 
trời, điện gió… Đối với những kiến nghị 
của tỉnh về xây dựng đường cao tốc và 
vấn đề kinh tế - xã hội, Đoàn sẽ ghi nhận, 
tổng hợp và trình Quốc hội xem xét. 

Nguyễn Thanh // http://baotintuc.vn.- 
2017 (ngày 2 tháng 8) 

__________________________________ 

ỦY BAN KINH TẾ QH KHẢO SÁT DỰ ÁN CAO TỐC 
DẦU GIÂY-PHAN THIẾT 

ự án cao tốc Dầu Giây-Phan 
Thiết cần sớm triển khai để khơi 
thông cửa ngõ vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam. 

Chiều 1/8, Đoàn công tác Quốc hội 
do ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy 
ban Kinh tế Quốc hội đã có buổi đi 
thực địa khảo sát hiện trường dự án 

cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết. Đây là 
một trong những phân đoạn thuộc 
tuyến cao tốc Bắc-Nam đã được Quốc 
hội thông qua. Cùng đi với đoàn có 
Thứ trưởng Lê Đình Thọ, đại diện các 
Cục, Vụ thuộc Bộ GTVT và lãnh đạo 
hai tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận. 

D 
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Tại hiện trường, đoàn công tác đã 
khảo sát tại các vị trí nút giao, điểm kết 
nối của tuyến cao tốc Bắc - Nam với 
QL1 và các tuyến đường trên địa bàn 
2 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận. Báo cáo 
với Đoàn công tác, ông Từ Nam 
Thành, PGĐ Sở GTVT Đồng Nai cho 
biết: dự án cao tốc Dầu Giây-Phan 
Thiết có chiều dài 98,7 đoạn qua tỉnh 
Đồng Nai dài 51km đi qua các huyện 
Thống Nhất, Thị xã Long Khánh, Cẩm 
Mỹ, Xuân Lộc. Đến nay công tác 
GPMB tái định cư của dự án được 
tách thành tiểu dự án, UBND tỉnh đã 
giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất làm 
chủ đầu tư tiểu dự án. 

 

Đoàn công tác Quốc hội khảo sát hiện 
trường dự án cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết 
chiều 1/8. 

Theo đó diện tích đất thu hồi là 
412,05ha, kinh phí bồi thường GPMB 
là 861,252 tỷ đồng. Hiện nay đã cơ 
bản hoàn tất công tác đo đạc, kiểm kê 
về đất đai, thống kê nhà cửa. Trong 
thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục phối 
hợp với Ban QLDA 1 và các đơn vị liên 
quan tiến hành các bước tiếp theo để 
thực hiện công tác GPMB của dự án. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, sau 
khi có chủ trương về việc thực hiện 
cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết, tỉnh đã 
chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tập 
trung thực hiện công tác bồi thường 
GPMB. Đến nay đã hoàn tất các thủ 
tục thông báo thu hồi đất, kiểm kê tài 
sản, xét pháp lý nguồn gốc đất và cơ 

bản phê duyệt phương án bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư. 

Đoạn cao tốc qua Bình Thuận có 
541 hộ phải giải tỏa, diện tích thu hồi 
287 ha, trong đó có 28 hộ phải tái định 
cư tập trung với kinh phí trên 218 tỷ 
đồng. Đồng thời để bố trí tái định cư, 
tỉnh đã triển khai đầu tư Khu tái định 
cư xã Tân Lập (huyện Hàm Thuận 
Nam) với kinh phí đầu tư 5,2 tỷ đồng. 
Ngay khi Quốc hội thông qua chủ 
trương đầu tư dự án đường cao tốc 
Bắc-Nam, UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến 
nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố 
trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định 
cư và phối hợp với Bộ GTVT ưu tiên 
triển khai sớm nhất tuyến cao tốc Dầu 
Giây-Phan Thiết để phát triển kinh tế 
xã hội và góp phần kéo giảm TNGT 
trên tuyến QL1 đi qua địa bàn tỉnh. 

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ 
cho biết vừa qua Quốc hội đã chấp 
thuận chủ trương đầu tư xây dựng 
tuyến cao tốc Bắc-Nam kết nối từ các 
tỉnh Tây Bắc kéo dài đến tận Cà Mau. 
Tuy nhiên, theo kế hoạch đầu tư trung 
hạn do nguồn lực có hạn nên phải đầu 
tư phân kỳ và phải ưu tiên đầu tư 
trước các đoạn cấp bách và sau đó cố 
gắng tiếp tục hoàn thành các phân 
đoạn còn lại. Riêng đoạn cao tốc Dầu 
Giây - Phan Thiết cùng với đoạn Hà 
Nội - Vinh nằm trong dự án đường cao 
tốc Bắc-Nam là những đoạn quan 
trọng cần đầu tư trước. 

“Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy 
khu vực này có tốc độ phát triển kinh 
tế năng động bậc nhất cả nước. Chính 
vì vậy cần sớm đầu tư đường cao tốc 
để kết nối giao thông tạo thuận lợi giao 
thương hàng hóa phát triển kinh tế - xã 
hội”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ nói. 

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

(ngày 01 tháng 8) 
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CHUYỆN BÁC PHÚC LÀM VIỆC PHÚC 

ác Nguyễn Vĩnh Phúc (sinh năm 
1953, trú tại Khu phố 3, phường Phú 
Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận) là một cán bộ hưu trí luôn giúp các 
gia đình liệt sĩ tìm được phần mộ của người 
thân hy sinh trong chiến tranh, giúp nhiều 
cựu tù chính trị, nhiều thương, bệnh binh 
được thụ hưởng các chế độ chính sách đãi 
ngộ của Đảng, Nhà nước, nhưng do nhiều 
lý do trước đó, họ chưa được hưởng... 

 

Bác Nguyễn Vĩnh Phúc đang giúp đỡ một thân 
nhân gia đình liệt sĩ tìm kiếm thông tin liệt sĩ trên 
mạng. Ảnh: Xuân Hoàng 

Bác Phúc quê gốc ở xã Hương Đô, 
huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 9-
1969, học xong lớp 9, mới 16 tuổi, chàng 
thanh niên Nguyễn Vĩnh Phúc đã tình 
nguyện vào Quân đội. Được biên chế vào 
Tiểu đoàn 8, pháo cao xạ của Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, trực tiếp tham gia 
chiến đấu ở các trận địa pháo trong tỉnh và 
chiến trường Lào. Năm 1974, phục viên về 
tiếp tục đi học lớp 10, rồi thi đỗ vào Trường 
Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc. Năm 1981, 
ra trường được điều động vào công tác ở 
tỉnh Bình Thuận. Từ năm 1993 đến năm 
2007, là Phó Chi cục trưởng rồi Chi Cục 
trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình 
Thuận. Bác được nghỉ hưu năm 2009. 

Từng là người có uy tín, trách nhiệm 
trong công tác, nghỉ hưu chưa được bao 
lâu, bác được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi 
bộ Khu phố và trúng cử vào đại biểu HĐND 
phường Phú Thủy. Nhờ có kiến thức về vi 
tính, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, bác Phúc 

lên mạng tìm hiểu và được biết, hiện có rất 
nhiều gia đình đăng tin tìm mộ liệt sĩ. Thế là 
bác nảy ra ý định dành thời gian để giúp các 
gia đình liệt sĩ tìm kiếm thông tin về người 
thân của mình hy sinh nhưng chưa tìm 
được phần mộ. 

Nghĩ là làm, không để lãng phí thời gian, 
hằng ngày, trên chiếc xe máy đời cũ, bác 
lặng lẽ một mình mang máy ảnh, sổ tay lặn 
lội tìm đến các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh 
để chụp ảnh, ghi chép các thông tin trên 
từng tấm bia liệt sĩ hoặc tìm đến các cơ 
quan chức năng, đơn vị Quân đội để tìm 
kiếm thông tin về phần mộ các liệt sĩ. Cứ 
như thế, bác Phúc đã lặn lội khắp các nghĩa 
trang trong tỉnh để tìm kiếm, ghi chép, chụp 
hình. 

Khi có tư liệu trong tay, bác sắp xếp, 
phân chia, xử lý thông tin. Những ngôi mộ 
có thông tin tên tuổi, địa chỉ rõ ràng, bác 
tổng hợp để đưa lên các trang điện tử giúp 
thân nhân các liệt sĩ dễ tìm kiếm, tra cứu. 
Không chỉ đi tìm kiếm, xác định thông tin và 
đưa lên mạng, bác còn luôn sẵn lòng dẫn 
các gia đình liệt sĩ đến tận nơi người thân 
của họ yên nghỉ để tìm kiếm, vì sợ họ không 
thông thạo đường đi. 

Cho đến nay, bác đã ghi chép, chụp ảnh 
và đưa lên mạng, tại trang “Hỗ trợ các gia 
đình liệt sĩ” và http://baohatinh.vn khoảng 
trên 2.000 danh tính liệt sĩ là người Hà Tĩnh 
ở các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc và 
kết hợp với ông Nguyễn Sỹ Hồ ở tỉnh Bình 
Dương đưa lên trang “Người đưa đò” trên 
5.000 danh tính liệt sĩ của toàn quốc hy sinh 
ở Bình Thuận; giúp trên 200 gia đình liệt sĩ 
biết mộ người thân. Không nề hà bất cứ 
việc gì, ai có nhu cầu tìm kiếm mộ liệt sĩ, chỉ 
cần gọi điện hoặc gửi thư, email nhờ giúp 
đỡ là bác Phúc luôn sẵn sàng tìm mọi cách 
để giúp. 

Điển hình như trường hợp của liệt sĩ 
Phan Hữu Châu, quê ở xã Quỳnh Đôi, 
huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, hy sinh 
tháng 12-1971, tại suối Cá Trê. Với những 
thông tin ít ỏi được gia đình cung cấp, bác 
đã cất công tìm kiếm. Mất khá nhiều thời 

B 
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gian, đến nhiều nơi, hỏi nhiều cựu chiến 
binh..., sau đó bác đã tìm ra vị trí chôn cất 
liệt sĩ Châu. Nhưng hài cốt liệt sĩ Châu đã 
được cất bốc về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh từ 
lâu. Không biết do đâu, phần hài cốt chuyển 
về lại không được ghi tên, tuổi trên bia mộ... 

Bằng linh cảm và những kinh nghiệm có 
được, bác khuyên gia đình xin được lấy 
mẫu đi xét nghiệm AND. Được sự giúp đỡ 
của các cơ quan chức năng, kết quả xét 
nghiệm AND đã xác định đúng đó là hài cốt 
liệt sĩ Phan Hữu Châu. Không thể nói hết 
được sự vui mừng của gia đình liệt sĩ Phan 
Hữu Châu. Thế là sau bao năm tìm kiếm họ 
đã có phần mộ của người thân. 

Không chỉ giúp các gia đình liệt sĩ sớm 
tìm được phần mộ của người thân, bác 
Phúc còn giúp nhiều cựu tù chính trị, nhiều 
thương, bệnh binh được thụ hưởng các chế 
độ chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước, 
nhưng do nhiều lý do trước đó, họ chưa 
được hưởng. Điển hình như bà Đinh Thị Ít 
(SN 1934, trú tại Khu phố 3, phường Phú 
Thủy) và bà Nguyễn Thị Thảo (trú tại Khu 
phố 3, phường Xuân An, TP Phan Thiết). 2 
bà hoạt động trong kháng chiến chống Mỹ, 
bị địch bắt tù đày. Sau này được giải quyết 
chế độ thương binh theo Nghị định 
28/1995/NĐ-CP, nhưng chưa được hưởng 
trợ cấp theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP của 
Chính phủ. 

Hay như trường hợp bà Nguyễn Thị 
Tâm (SN 1951, trú tại Khu phố 3, phường 
Phú Thủy, TP Phan Thiết). Bà Tâm về nghỉ, 
hưởng chế độ mất sức lao động, vừa là 
thương binh, nhưng lại chỉ được tỉnh Bình 
Thuận cho hưởng một chế độ. Bà Trần Thị 
Yến (SN 1945, trú tại Khu phố 13, phường 
Phú Thủy, TP Phan Thiết) bị cắt chế độ 
thương binh sai quy định từ năm 1982 đến 
nay… Còn rất nhiều trường hợp tương tự 
đã hàng chục năm ôm đơn đi khắp nơi 
khiếu nại đòi chế độ của mình, nhưng 
không được, đã tìm đến nhờ bác Phúc giúp 
đỡ... 

Biết là rất khó, bởi hầu hết các trường 
hợp này đã được các cấp chuyên môn của 
tỉnh trả lời là không được hưởng chế độ, 
thậm chí có nhiều trường hợp đã có trả lời 

của Chủ tịch UBND tỉnh là không được 
hưởng... Nhưng không thể cầm lòng khi 
nhìn thấy những tấm thân già ôm thương tật 
đi khiếu kiện, bác Phúc đã nhận lời giúp đỡ. 
Phải mất mấy tháng trời ôm tài liệu đi tìm 
người hỏi, người hỗ trợ, đến xin gặp cán bộ 
chuyên trách, luật sư... rồi lại về lên mạng 
tra cứu, tìm tòi các loại văn bản, thông tư, 
nghị định... Tìm được rồi, bác lại viết đơn 
kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng 
như Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cục 
Người có công... yêu cầu giúp đỡ. Thế 
nhưng, vẫn có nhiều cơ quan chức năng đã 
không ngần ngại ban hành văn bản viện 
dẫn nhiều lý do cho rằng những trường hợp 
kể trên không thể giải quyết được. 

Không nản lòng, bác Phúc tiếp tục hành 
trình “gõ cửa” các cơ quan chức năng. Thấy 
bác Phúc lặn lội suốt ngày đêm vì việc làm 
phúc, nhiều người cho rằng bác “bị 
khùng”,“ôm rơm rặm bụng”. Thế rồi, “công 
không phụ lòng người”, nhân kỷ niệm 41 
năm Ngày giải phóng Bình Thuận 
(19/4/1975 – 19/4/2016), nhiều cựu tù trong 
tỉnh đã được cơ quan chức năng giải quyết 
chính sách, trong đó có những trường hợp 
mà bác Phúc giúp đỡ như các bà Đinh Thị 
Ít, Đỗ Thị Hải, Lê Thị Út Minh, Nguyễn Thị 
Ba, Nguyễn Thị Thảo... Niềm vui nhân lên 
niềm vui, khi trường hợp của bà Yến, bà 
Tâm cũng đã có văn bản của Cục Người có 
công, Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội 
trả lời là đối tượng được đồng thời hưởng 
cả 2 chế độ mất sức lao động và thương 
binh... 

Biết bác Phúc làm việc phúc cũng tốn 
khá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc, 
nhưng chưa bao giờ thấy bác Phúc chán 
nản với công việc của mình. Tôi cũng biết 
chắc chắn rằng, mỗi khi nhận được thông 
tin của người thân các liệt sĩ báo đã tìm 
thấy mộ liệt sĩ nhờ thông tin của bác, hay 
một ai đó báo tin đã được thụ hưởng chế độ 
chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước, 
niềm vui trong bác lại được nhân lên gấp 
bội và đó chính là động lực sống để bác 
quên đi sự mệt mỏi của tuổi già. 

Xuân Hoàng // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2017 

(ngày 1 tháng 8) 
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GIA TỘC ANH HÙNG 

à mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tới 
sinh năm 1926, hiện đang sống tại 
thôn 1, xã Hồng Sơn, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.  

 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tới nhìn chân 
dung mình trong iPad 

Mẹ có chồng và 2 người con hy sinh. 
Mẹ ruột và hai con gái của mẹ cũng là Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng. 

Những người mẹ thầm lặng 

Mẹ đón chúng tôi bằng nụ cười hồn 
hậu. “Mẹ tôi là Bà mẹ Việt Nam anh hùng 
Trần Thị Sửu, có 3 con hy sinh và một 
thương binh nặng. Em gái tôi là Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng Võ Thị Hoa, cũng có 
chồng và 2 con là liệt sĩ”, mẹ kể. Thật bất 
ngờ khi chúng tôi đang bước vào một gia 
tộc của các thế hệ Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng. 

Ký ức những ngày chiến tranh cuồn 
cuộn trở về, đầy ắp trong lòng mẹ. Mẹ 
nhớ những ngày chống Pháp với tầm 
vông vạt nhọn đánh giặc. Bà Trần Thị 
Sửu, mẹ ruột của mẹ là Hội trưởng Hội 
Mẹ chiến sĩ. Những năm đầu cuộc kháng 
chiến, bộ đội gặp khó khăn, sống dựa vào 
dân, đồng bào ở đây đã trở thành một bộ 
phận của lực lượng hậu cần trực tiếp, tại 
chỗ. Hội Mẹ  chiến sĩ và Hội Phụ nữ gắn 
chặt trong công tác nuôi quân, lo cho các 
chiến sĩ từng chiếc chăn, tấm áo. Mẹ nhớ 
các má, trong đó có mẹ mình đi trước vận 
động bà con, các chị trẻ theo sau gánh 
đầy những gánh quà, nhất là dịp lễ, ngày 
tết. Mùa đông đến, xúc động trước những 
lời kêu gọi của các má, đồng bào sẵn lòng 
quyên góp quần áo, khăn mền cho bộ đội. 

Và mẹ không ngăn được xúc cảm bật lên 
bài hát đã nằm lòng suốt mấy mươi năm: 

“… Lấy chiếc áo che thân cho hàng 
ngàn chiến sĩ/ Nơi sa trường chịu lạnh 
giữa đêm đông /Hỡi ai những kẻ có lòng 
/Nghĩ đến chiến sĩ mùa đông tới rồi /Mùa 
đông lạnh lắm ai ơi!/ Biết bao chiến sĩ 
đêm đông xa nhà…”.  

Bà mẹ chiến sĩ ấy trong thời chống Mỹ 
tiếp tục nuôi giấu cán bộ, dũng cảm gánh 
xương trâu bò bị cà-nông địch bắn chết, đi 
đấu tranh trực diện đòi bồi thường thiệt 
hại cho đồng bào. Người mẹ ấy dám dang 
tay cản xe tăng địch càn hoa màu. Chiến 
tranh càng ác liệt, mẹ càng mong đợi anh 
em đi tập kết trở về… 

“Mẹ tôi mất năm 1960, lúc Đồng khởi 
mới lên. Anh em tập kết sau ngày hòa 
bình về nhưng không gặp mẹ. Hồng Sơn 
này có nhiều bà mẹ thầm lặng như mẹ tôi. 
Cực khổ, hy sinh nhiều nhưng không kịp 
thấy ngày hòa bình”, mẹ Võ Thị Tới bùi 
ngùi nói.  

Mẹ say sưa kể về những ngày thanh 
xuân sôi nổi tham gia chống Pháp, thời 
mẹ là Trung đội trưởng trung đội nữ du 
kích thôn Dân Bình Tây, xã Dân Thạnh 
(nay là xã Hồng Sơn). Mẹ nhớ đến năm 
1949, toàn xã có gần 400 nam nữ thanh 
niên vào dân quân du kích, mỗi thôn có 
một trung đội nữ và một trung đội nam 
dân quân, mỗi xóm có từ 1 đến 2 tổ, mỗi 
tổ trên 15 người. Với sự nhanh nhẹn và 
linh hoạt, cô trung đội trưởng trung đội nữ 
du kích thôn Dân Bình Tây cùng một số 
chị em nắm tình hình liên lạc, đưa đường 
cho bộ đội đột nhập vào Ma Lâm diệt ác… 

Trên nền ngôi nhà xưa, bao câu 
chuyện thời kháng chiến sống dậy. Hai chị 
em nhắc lại nhiều chị em làm binh vận rất 
giỏi. Đâu ai ngờ dưới những gánh gạo là 
vũ khí chị em lấy được, mang về cho du 
kích. Ở tuổi ngoài 80, các bà mẹ vẫn còn 
nhớ như in những tấm gương anh hùng 
của người dân Hồng Sơn, từng ông già 
liều chết ôm vật giết Tây để giải thoát cho 

B 
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bộ đội, đến em bé liên lạc để bảo vệ bí 
mật cơ quan, đã ưỡn lồng ngực trẻ thơ 
hứng những loạt đạn tàn bạo của kẻ thù. 
Các mẹ nhớ ngọn lửa rực sáng đêm đêm 
trên đất làng, soi đường cho thanh thiếu 
niên toàn huyện về họp, cắm trại, mở lớp 
huấn luyện; nhớ ngọn đèn thắp lên từ 
bóng tối, soi những đêm học bình dân học 
vụ, có mẹ tập viết i tờ bằng đôi bàn tay 
chai cứng… 

Những ngày nồng nhiệt, trong sáng 
đó, cô đội trưởng dân quân du kích mới 
20 tuổi được học cảm tình Đảng. Tháng 
sau, nữ đội trưởng Võ Thị Tới được kết 
nạp Đảng nhưng cô sợ mình lấy chồng, 
sinh con sẽ bỏ bê việc của Đảng. Việc vào 
Đảng ngày ấy với mẹ rất hệ trọng, thiêng 
liêng. Rồi cô nữ trung đội dân quân lao 
vào công tác, chống càn, đánh giặc. Ở 
Hồng Sơn thời đó ai cũng lao vào kháng 
chiến, quên việc mẹ đã chuẩn bị vào 
Đảng. “Dù vậy, mẹ vẫn tự nhủ phải sống 
xứng đáng, như một đảng viên, theo lời 
dạy của Bác Hồ”. Lời mẹ nói từ đáy lòng, 
được chứng thực bằng máu thịt cuộc đời 
trong cuộc kháng chiến ác liệt… 

Tiếp tế, nuôi giấu cán bộ lúc bấy giờ 
trở thành nhiệm vụ chính nhưng vô cùng 
khó khăn, nguy hiểm nhưng với tấm lòng 
kiên trung dành cho cách mạng, mẹ vẫn 
duy trì các hũ gạo, hộp thơ bí mật ở nhiều 
điểm hẹn, vẫn đưa được vào vùng căn cứ 
những thứ cần thiết như gạo, thuốc, mắm 
muối, cá khô, quần áo… Bị những tên ác 
ôn, chiêu hồi chỉ điểm, mẹ nhiều lần bị 
địch bắt vào tù vì tội “tiếp tế cho Việt 
cộng”. Mẹ bị địch mang xuống nhà tù 
Phan Thiết thẩm vấn, khai thác. Mẹ nhất 
quán trong lời khai “mang cơm ra đồng 
cho chăn trâu”, nên 4 lần bị bắt đều được 
thả. “Người dân Hồng Sơn vẫn tìm cách 
tiếp tế cho cách mạng bằng mọi cách. 
Chúng không cho tôi mang cá ra thì tôi 
mần, kho ở nhà, gởi cho mỗi đứa chăn 
trâu mỗi đứa một ít, dồn đống lại thành 
một nồi lớn, mang cho du kích. Ngày tết 
anh em ngoài căn cứ vẫn đầy đủ bánh tét, 
thịt heo. Địch biết mà không làm gì được”, 
mẹ tủm tỉm cười, kể. 

Những năm tháng ấy, từng liếp mì vẫn 
lên xanh, để dành cho bộ đội ăn no đánh 

giặc. Mẹ vẫn tranh thủ cắm những cây mì 
ở những nơi nào có thể cắm được, để cán 
bộ, du kích khi đói có thể nhổ mì luộc ăn 
đỡ lòng… Mẹ không sao quên được 
những ngày tận cùng đói khổ, tủi cực. Bị 
ghi vào bảng đen “Gia đình Việt cộng”, 
ngôi nhà mẹ luôn bị bọn chỉ điểm rình rập. 
Hàng xóm dù rất thương mẹ cũng không 
ai dám qua lại. Lúc vào mùa, mẹ không 
thuê mướn ai được, do sợ bị “liên lụy với 
Việt cộng”. Năm ấy, mẹ có thai gần ngày 
sinh, gia đình cách mạng bị cô lập, phải tự 
mình đi cày.   

Tất cả lịch sử đau thương, anh hùng 
của gia tộc, trên vùng đất anh hùng được 
mẹ khắc ghi vào tâm khảm. Mẹ khắc ghi 
vào lòng những bài hát cách mạng, những 
câu thơ binh vận vì đó là vũ khí giúp mẹ 
chiến đấu với kẻ thù. Mẹ muốn con cháu 
ghi chép lại để hiểu những công việc làm 
thầm lặng của những người mẹ, người vợ 
bám đất, giữ làng, cưu mang cán bộ, 
đánh giặc bằng đấu tranh chính trị, binh 
vận, quân sự… Vâng, như lời nói cuối 
cùng của chồng mẹ trước giờ vĩnh biệt: 
“Dân ở trong lòng địch. Cách mạng luôn ở 
trong dân”, khi mỗi người dân đều là 
những chiến sĩ thầm lặng, thì kẻ thù 
không thể nào tiêu diệt được cách mạng. 

Nếu với mẹ Võ Thị Hoa, ký ức bọc 
nước bị gai cào rách không bao giờ quên 
được thì với mẹ Võ Thị Tới, những “vòng 
tròn” trên những luống cày luôn khắc sâu 
vào lòng mẹ. Mẹ kể: “Khi chồng con đi 
thoát ly hết, nhà chỉ còn mẹ và mấy đứa 
nhỏ. Không ai cày ruộng, những người 
đàn bà phải làm việc nặng nhọc này. Trời 
mưa tầm tã, hai chị em, hai đôi trâu cày 
ruộng dưới mưa. Thấy mẹ bụng vượt mặt, 
vẫn đứng trên cái bừa cày ruộng, bà con 
rất xót xa mà không giúp gì được cho mẹ”. 

Cách mạng luôn ở trong lòng dân 

“Gian nan nhiều nỗi, khổ thì nhiều 
năm”, mẹ Võ Thị Tới thốt lên lời cảm thán 
từ chính cuộc đời máu thịt của mình. Gian 
nan là vậy, khổ là vậy nhưng người mẹ 
gần đến ngày sinh con vẫn kiên gan cày 
bừa, đã kiên cường vượt lên đói nghèo, 
bom đạn, âm thầm chịu đựng nhiều nỗi 
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khổ, lặng lẽ nuôi con khôn lớn, cho chồng 
nhẹ gánh đi kháng chiến. 

Chồng mẹ - ông Nguyễn Văn Của,  bộ 
đội thời chống Pháp. Trong kháng chiến 
chống Mỹ, lại tiếp tục cầm súng chiến đấu, 
trong đơn vị Tiểu đoàn 86 của tỉnh. Miệt 
mài với nhiệm vụ người lính, chồng mẹ ít 
khi về nhà. Nhưng con trai mẹ - anh 
Nguyễn Quang Long thì luôn nhớ đến cha 
mình. Anh mặc bộ quân phục của cha, cứ 
đòi đi bộ đội như cha. Cha đi miệt mài lo 
việc nước, anh Long không đợi lớn mới đi 
bộ đội. Đang đi học, anh bỏ về nhà, đi 
cùng một anh ở đội vũ trang của tỉnh. Con 
đi rừng sâu núi thẳm, mẹ thấy thương 
con, vừa lo lắng… Từ buổi chia tay, anh 
Long không gặp lại mẹ lần nào nữa. 

Hai năm sau, mẹ nhận được tin báo tử 
con trai. Nghe tin con hy sinh, mẹ chết đi 
sống lại nhiều lần. Mẹ ôm vào lòng chiếc 
áo mới tinh mẹ vừa may còn chưa kịp gửi 
cho con… 

Nhiều bà mẹ ở Hồng Sơn tiếp tục khóc 
những người con đã ngã xuống cho Tổ 
quốc. Những năm sau Mậu Thân 1968, 
Hồng Sơn là một xã giữ vị trí cửa ngõ vào 
chiến khu Lê Hồng Phong và căn cứ của 
huyện Thuận Phong, trở thành trọng điểm 
dồn dân, lập ấp, bình định cấp tốc của 
địch. Một đêm anh Phụng từ căn cứ về 
thăm mẹ. Mẹ mừng rỡ đón con, hối hả 
dọn cơm cho con ăn, chắt chiu từng thứ, 
nào khô mắm, thức ăn, quần áo bỏ vào ba 
lô con… Biết kẻ thù đang rình rập, giăng 
mắc mạng lưới chỉ điểm khắp nơi, mẹ lại 
hối con đi sớm, căn dặn: “Con cắt đường 

đi ngã Bàu Sen, đừng đi ngã Bàu Tam 
Lang, nguy hiểm lắm!”. 

Nhưng đồng đội anh lại chọn đi ngã 
“Bàu Tam Lang” để không phải đi đường 
vòng, để rồi rơi vào ổ phục kích của địch. 
“Đoàn đi ba người, một đứa quay lại lấy 
vắt cơm bỏ quên, đi ngã khác nên sống. 
Hai chiến sĩ đi đường “Bàu Tam Lang” hy 
sinh, trong đó có thằng Phụng, con mẹ…”, 
mẹ nghẹn ngào kể. 

Mang xác con về chôn, lòng mẹ đau xé 
ruột. Con trai mẹ mới 17 tuổi, chưa có 
người yêu. Mẹ chôn con trong khu đất 
vườn nhà. Nỗi đau của mẹ không dừng lại 
ở đó. Càng về gần cuối cuộc chiến tranh, 
trong cơn giãy chết, kẻ thù càng tàn bạo. 
Vào tháng 3-1975, trên đường đi công tác, 
chồng mẹ bị địch phục kích, bị bắn trọng 
thương. Địch đưa ông Nguyễn Văn Của 
vào đồn. Chúng lục soát người ông lấy hết 
tiền và dùng những ngón đòn tra tấn bắt 
ông khai ra bí mật của cách mạng. Người 
chiến sĩ kiên cường ấy đã nhìn thẳng vào 
mặt quân thù, ưỡn ngực, dõng dạc nói: 
“Tao là chiến sĩ cách mạng. Dân ở trong 
lòng địch. Cách mạng luôn ở trong lòng 
dân. Cách mạng cuối cùng sẽ thắng. Bắt 
được tao tụi bây có bắn thì bắn đi!”. 
Những loạt đạn của kẻ thù ghim vào ngực 
người chiến sĩ kiên trung. Chồng mẹ đã 
ngã xuống trong tư thế của người anh 
hùng…  

Trầm Hương // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017 (ngày 20 

tháng 8) 

__________________________________ 

LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN TẶNG 1.000 CỜ TỔ QUỐC 
CHO NGHIỆP ĐOÀN NGHỀ CÁ 

áng 1.8, LĐLĐ tỉnh Bình Thuận đến 
thăm huyện đảo Lý Sơn (tỉnh 
Quảng Ngãi). Tại đây, đoàn đã tổ 

chức lễ trao tặng 1.000 cờ tổ quốc cho 
đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá (NĐNC) 
An Hải và NĐNC An Vĩnh.  

Đây là 2 NĐNC thành lập đầu tiên tại 
tỉnh Quảng Ngãi với trên 1.000 đoàn viên 

CĐ của 100 tàu cá chuyên đánh bắt ở 
ngư trường quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa, Việt Nam. Tại buổi lễ, Chủ 
tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi Trần Văn 
Thanh chân thành cảm ơn sự quan tâm 
đặc biệt của LĐLĐ tỉnh Bình Thuận dành 
cho đoàn viên NĐNC và khẳng định đây là 
việc làm có ý nghĩa thiết thực của tổ chức 

S 
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CĐ đồng hành cùng ngư dân vươn khơi 
bám biển, khẳng định chủ quyền biển đảo 
của tổ quốc. 

 

Quang cảnh buổi lễ tặng cờ tổ quốc tại huyện 
đảo Lý Sơn.  

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi Trần 
Văn Thanh cũng cho biết, trong mỗi 
chuyến ra khơi đánh bắt thủy sản dài ngày 
trên biển, cùng với việc chuẩn bị tổn phí, 
ngư dân Quảng Ngãi đã duy trì thường 
xuyên việc treo cờ tổ quốc trên tàu để thể 
hiện tinh thần yêu nước, tăng ý chí kiên 
trung, bất khuất, đoàn kết vượt qua thiên 
tai, bám biển, mưu sinh, bảo vệ chủ 
quyền lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc. 

Quang Tuyến // 
http://laodong.com.vn/.- 2017  

(ngày 01 tháng 8) 

__________________________________ 

3 VẤN ĐỀ CỐT LÕI CỦA VỤ NHẬN CHÌM 1 TRIỆU M3 
BÙN, CÁT 

ề nghị Chính phủ cho tạm 
dừng việc cho Công ty 
TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 

đổ bùn, cát xuống vùng biển.”  

Thời gian qua dư luận xã hội rất lo 
lắng, bức xúc trước việc Bộ TN&MT cấp 
phép cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh 
Tân 1 nhận chìm bùn, cát xuống vùng 
biển gần Khu bảo tồn biển Hòn Cau (Bình 
Thuận). Dư luận lo ngại là có cơ sở bởi 
việc nhận chìm này có nhiều nguy cơ gây 
ra những hậu quả nghiêm trọng về môi 
trường, đặc biệt là ảnh hưởng đến sinh kế 
của người dân. Dư luận bức xúc bởi việc 
cấp phép này có rất nhiều vấn đề bất hợp 
lý, mập mờ, chưa được làm rõ.  

Từ khi có dự án nhận chìm bùn, cát 
xuống biển đến nay, tôi đã có nhiều ý kiến 
phản biện trên báo chí. Hôm nay tôi chốt 
lại các quan điểm chính thức của tôi, xem 
như trút tấm lòng cả đời với biển cả đến 
những nhà lãnh đạo có trách nhiệm của 
đất nước trước vấn đề hệ trọng này.  

1. Không thể chấp nhận cho đổ 
xuống vùng biển mà Bộ TN&MT đã cho 
phép vì nó quá gần Khu bảo tồn biển 
Hòn Cau.  

Khu bảo tồn biển này là thương hiệu, 
uy tín của Việt Nam đối với thế giới trong 
bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đa 
dạng sinh học. Thế nhưng bây giờ Bộ 
TN&MT cho đổ gần 1 triệu m3 bùn, cát 
xuống vùng biển chỉ cách vành đai Khu 
bảo tồn biển Hòn Cau chưa đến 2 km, 
chắc chắn sẽ gây ra tác động khôn lường. 
Nhiều người tính toán với lượng thải 
khổng lồ đó, nền đáy biển sẽ cao lên 3-7 
m. Tuy nhiên, đây là vùng biển nước trồi, 
có động lực rất mạnh nên bùn, cát đổ 
xuống sẽ lan ra rất nhanh nên đáy biển 
khu vực đổ xuống chỉ cao thêm 3 cm. Tôi 
cho rằng chỉ một tiếng đồng hồ sau khi đổ 
xuống, Khu bảo tồn Hòn Cau đã phải 
gánh chịu hậu quả. Nguy hiểm nhất là với 
động lực ở vùng biển này, độ đục sẽ phát 
tán rất nhanh, làm cản trở quá trình sinh 
hóa địa, khiến các loài sinh vật bị hủy diệt 
ngay sau đó.  

Do đó, phải tìm vị trí khác hoặc 
phương án xử lý khác đối với lượng bùn, 
cát nạo vét chứ dứt khoát không được đổ 
xuống vị trí gần Khu bảo tồn biển Hòn 
Cau như vậy! 

“Đ 
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2. Phải tiếp tục làm rõ rất nhiều vấn 
đề xung quanh việc cho nhận chìm gần 
cả triệu m3 bùn, cát xuống biển.  

Tôi thống nhất là chúng ta cần phát 
triển, cần điện và môi trường cũng rất cần. 
Ở các nước phát triển, họ đảm bảo đủ 
điện nhưng vì sao không có những vấn đề 
về môi trường? Là vì khi làm các dự án, 
họ đã đánh giá tác động rất bài bản, khoa 
học, trung thực. Trong dự án nhận chìm 
của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, 
các cơ quan quản lý nhà nước đã làm 
được điều đó chưa?  

Vừa qua Bộ TN&MT thuê nhiều đơn 
vị, tổ chức khảo sát, đánh giá nhưng vẫn 
còn rất nhiều vấn đề chưa được làm rõ. 
Đó là phải tính toán kinh tế, nếu đổ ở vị trí 
vùng biển đó, anh được lợi bao nhiêu tiền, 
xã hội được lợi gì? Hay anh thiệt thòi bao 
nhiêu tiền, xã hội mất mát thứ gì? Tất cả 
phải công khai cho người dân biết.  

Mặt khác, Bộ TN&MT đã hỏi ý kiến 
người dân trong vùng đó chưa? Nếu có 
thì cứ công khai ra. Vừa rồi Bộ TN&MT 
chỉ mới tập trung điều tra tự nhiên mà 
chưa điều tra về mặt xã hội, bởi phát triển 
phải phù hợp với quy luật xã hội - đây là 
điều vô cùng quan trọng. 

Trước khi cấp phép, đáng lẽ Bộ 
TN&MT phải tập trung điều tra về mặt xã 
hội học vì vùng biển đó chính là cuộc 
sống của người dân. Bộ phải đi điều tra 
dân chúng để xem sinh kế, nắm rõ hằng 
ngày bà con sống bằng gì, mỗi ngày họ 
kiếm được bao nhiêu ở biển; bây giờ anh 
đổ xuống đó thì họ mất mát gì, cá tôm sẽ 
như thế nào… Xuyên suốt quá trình triển 
khai dự án này, tôi chưa bao giờ nghe họ 
nói đến sinh kế của người dân, cũng 
không dám mạnh dạn đề cập việc xã hội 
mất gì, ai chịu những mất mát này khi họ 
làm dự án đó.  

Đó là chưa nói đến chuyện hồ sơ dự 
án có quá nhiều vấn đề không minh bạch, 
bất ổn. Nếu minh bạch sao lại tự tiện mạo 
danh các nhà khoa học trong hồ sơ dự án. 
Đến nay, việc khai khống tên các nhà 
khoa học trong dự án cũng chưa được 
làm rõ, chưa chính thức trả lời cho dư 

luận. Đó là chưa kể việc làm này tạo ra 
một tiền lệ rất xấu và nguy hiểm đối với xã 
hội, xâm hại uy tín giới nghiên cứu khoa 
học Việt Nam.   

3. Không được mạo hiểm cho đổ 
xuống biển để đến khi xảy ra sự cố rồi 
mới cho dừng lại.  

Qua báo chí, tôi thấy phía Bộ TN&MT 
có nói nếu xảy ra sự cố thì cho dừng lại. 

Khi nói vậy đã chứng tỏ Bộ cũng chưa 
chắc chắn là không ảnh hưởng. Rõ ràng 
đây là một việc làm mạo hiểm. Đã xảy ra 
sự cố môi trường thì sao dừng lại được! 
Anh có thể dừng việc đổ bùn, cát chứ có 
dừng được hậu quả không? Ai phải chịu 
trách nhiệm về những thiệt hại nếu xảy 
ra? 

Tôi muốn nhấn mạnh thiệt hại ở đây 
không phải là tiền mà là sinh mệnh của 
người dân, của cả xã hội bây giờ và 
tương lai nữa.  

Trong quản lý môi trường, nguyên tắc 
quan trọng nhất là phòng ngừa. Do đó 
những cái gì còn lăn tăn, dù một vài phần 
trăm thôi cũng phải dừng lại để tiếp tục 
nghiên cứu. Rõ ràng việc nhận chìm này 
phải được tiếp tục nghiên cứu. Hậu quả 
vụ Formosa còn nhiều vấn đề xã hội rất 
lớn chưa được giải quyết hết, Bộ TN&MT 
không thấy sao? 

* * * 

Từ những lý do trên, với tư cách một 
nhà khoa học về hải dương, tôi khẩn thiết 
đề nghị Thủ tướng Chính phủ cân nhắc kỹ 
lưỡng mọi bề; chỉ đạo tạm dừng việc cho 
Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 đổ 
bùn, cát xuống vùng biển.  

Tôi cũng đề nghị Chính phủ yêu cầu 
các cơ quan liên quan tạm dừng lại để giải 
quyết tất cả vấn đề xã hội liên quan đến 
dự án này. Thà chậm còn hơn mất cả 
cuộc sống của hàng triệu con người.  

TS NGUYỄN TÁC AN, nguyên Viện 
trưởng Viện Hải dương học Nha Trang 

Tấn Lộc // http://plo.vn.- 2017  
(ngày 3 tháng 8)  
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BỘ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG ĐỀ XUẤT DÙNG 
BÙN NẠO VÉT VĨNH TÂN ĐỂ LẤN BIỂN 

hay vì nhận chìm 1 triệu mét khối 
chất nạo vét xuống biển, Bộ Tài 
nguyên - Môi trường (TN-MT) đề 

xuất phương án đổ vào khu vực Cảng 
tổng hợp Vĩnh Tân... 

Trước sự quan tâm của dư luận, 
chiều nay (9/8), UBND tỉnh Bình Thuận 
cho biết, Bộ TN-MT và lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận, hai bên đã thống nhất đề nghị 
Chính phủ cho Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 đổ gần 1 triệu 
mét khối vật chất nạo vét vào khu vực san 
lấp để làm Cảng tổng hợp Vĩnh Tân, công 
trình nằm liền kề. 

 

Phối cảnh Cảng tổng hợp Vĩnh Tân, có thể đây 
là nơi đổ gần 1 triệu m3 bùn cát từ dự án Vĩnh 
Tân 1 thay vì đổ ra biển. Ảnh: VOV. 

Theo thông tin chính thức từ UBND 
tỉnh Bình Thuận, tại cuộc làm việc mới 
đây, Bộ TN-MT và lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận đã thống nhất kiến nghị Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc xem xét cho Công ty 
Điện lực Vĩnh Tân 1 đổ vật chất nạo vét 
vào khu vực Cảng tổng hợp Vĩnh Tân 
trong phần diện tích dự kiến đổ vật chất 
nạo vét của dự án Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4 (của Tổng công ty Phát điện 
3). 

Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng chỉ 
đạo Bộ Công Thương trao đổi với các bên 
liên quan để trước ngày 15/8/2017 thống 
nhất phương án để Công ty Điện lực Vĩnh 
Tân 1 đổ vật chất nạo vét vào khu vực dự 
án cảng liền kế nói trên, đảm bảo hài hòa 
lợi ích giữa các bên. 

Đồng thời, Bộ Công Thương cần chỉ 
đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà 
soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên 
quan; thành lập một đơn vị quản lý, điều 
phối chung các hoạt động của các đơn vị 
tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong. 

Bộ TN-MT và lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận cũng kiến nghị Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc giao Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh 
Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan chuyên 
môn tiến hành khảo sát, quy hoạch các vị 
trí cần sử dụng vật chất nạo vét để san 
lấp, lấn biển, chống sạt lở bờ biển trên địa 
bàn Bình Thuận; đánh giá các mặt về cơ 
sở khoa học, thực tiễn, kinh tế - xã hội để 
sử dụng vật chất nạo vét san lấp, lấn biển, 
chống xâm thực, sạt lờ bờ biển trong thời 
gian tới. 

 

Tới đây sẽ thành lập 1 đơn vị quản lý chung 
các đơn vị ở Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Ảnh: 
VOV. 

Quan điểm của tỉnh Bình Thuận là 
mọi hoạt động liên quan đều phải đảm 
bảo an toàn cho môi trường và cuộc sống 
của người dân địa phương. 

Nguồn tin từ Bộ TN-MT cho biết, Bộ 
đã trình Thủ tướng phương án sử dụng 
gần 1 triệu mét khối vật chất nạo vét của 
Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 đổ 
vào khu vực thuộc dự án Cảng tổng hợp 
Vĩnh Tân. Đây cũng là đề xuất của tỉnh 
Bình Thuận. 

Theo Bộ TN-MT, chất thu được từ 
hoạt động nạo vét vũng quay tàu và khu 

T 
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trước bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân 1 có các thông số cơ 
lý tốt, chịu được tải cao, có thể sử dụng 
để san lấp biển. 

Dự án Cảng tổng hợp Vĩnh Tân có 
tổng diện tích hơn 141ha mặt nước, trong 
đó khoảng 51 ha dùng để san lấp xây 
dựng kho bãi, hạ tầng giao thông nội bộ 
cảng và dịch vụ cảng; khoảng 90ha để 
làm khu mặt nước của cảng (gồm công 
trình thủy công, khu quay trở tàu…). Đại 
diện Cảng cho biết khu vực lấn biển có 
thể tiếp nhận ngay 1 triệu mét khối vật 
chất nạo vét. 

 

Vũng quay tàu trước nhà máy Vĩnh Tân 1. Ảnh: 
Phước Tuấn/Vnexpress. 

Trước đó, Bộ TN-MT đã cấp phép 
cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 
nhận chìm gần 1 triệu mét khối bùn, cát, 
vỏ sò, sạn sỏi ra vùng biển thuộc xã Vĩnh 
Tân (Tuy Phong, Bình Thuận). Thời gian 

thực hiện từ tháng 6 đến 10. Khu vực biển 
nhận chìm có diện tích 30ha, cách Hòn 
Cau 8 km và nơi nhận chìm độ sâu lớn 
nhất là 31 - 36m. 

Đại diện Bộ TN-MT khẳng định giấy 
phép nhận chìm mới là căn cứ để chủ đầu 
tư tiến hành các bước lập hồ sơ đề nghị 
giao khu vực biển và các khâu chuẩn bị 
khác, chưa phải giao biển cho doanh 
nghiệp. 

Quyết định này vấp phải sự phản đối 
của một số nhà khoa học và tổ chức liên 
quan, vì cho rằng có thể xảy ra "thảm họa 
môi trường". Thủ tướng đã yêu cầu Bộ 
TN-MT, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công 
nghệ kiểm tra, đánh giá mức độ tác động 
môi trường nếu thực hiện phương án 
nhận chìm. 

Tỉnh Bình Thuận sau đó có văn bản 
gửi một số cơ quan Trung ương và Bộ 
TN-MT đề xuất dùng chất nạo vét san lấp 
công trình kè biển chống sạt lở ở Cảng 
tổng hợp Vĩnh Tân. Đề xuất này nhận 
được sự đồng thuận cao của giới khoa 
học. Theo tiến sĩ Tô Văn Trường, chủ đầu 
tư cần chấp thuận giải pháp này dù tốn 
kém về kinh tế hơn rất nhiều so với 
phương án nhận chìm ra biển Bình 
Thuận. 

Lệ Thủy // http://kinhtedothi.vn.- 2017 
(ngày 9 tháng 8) 

__________________________________ 

NHIỀU CHUYÊN GIA ỦNG HỘ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 
BÙN THẢI Ở VĨNH TÂN 

ác chuyên gia môi trường cho rằng, 
dùng bùn thải để san lấp sẽ ít ảnh 
hưởng đến môi trường hơn là đổ 

xuống biển. 

Ngay khi thông tin về Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Thuận và Bộ Tài nguyên – Môi 
trường đã thống nhất đề nghị Chính phủ 
cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực 
Vĩnh Tân 1 đổ gần 1 triệu m3 vật chất nạo 
vét vào khu vực san lấp để làm Cảng tổng 
hợp Vĩnh Tân, công trình nằm liền kề, 

thay vì nhận chìm ra biển Vĩnh Tân, nhiều 
chuyên gia môi trường tại Thành phố Hồ 
Chí Minh đã lên tiếng ủng hộ chủ trương 
này. 

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá, 
Chuyên gia về môi trường tại Thành phố 
Hồ Chí Minh cho rằng thay vì nhấn chìm 
bùn thải xuống biển gây nguy hại thì nên 
dùng để san lấp làm cảng, bờ kè vẫn là 
phương án khả thi nhất. Vì vậy ông rất 
hoan ngành chủ trương này của Ủy ban 

C 
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Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Bộ Tài 
Nguyên-Môi trường. 

 

Vật liệu nạo vét cảng quay tàu ở Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 1 có thể được dùng làm kè chắn 
xói lở ở một số vị trí ven biển Tuy Phong.  

Ông Bá nói: “Tôi hoan nghênh chủ 
trương mới này. Nó là chất thải nhưng 
biết sử dụng như một tài nguyên để chống 
sạt lở. Tuy nhiên chống sạt lở không có 
nghĩa là lấn biển, không có nghĩa là đổ đại 
xuống mà là tạo xi măng cho nó hoặc là 
kết gắn thế nào đó để khả năng rò rỉ chất 
độc, chất bẩn dòng thải đó không ra biển.  

Muốn làm được thì phải có công trình, 
phải có một dự án như thế nào, sau đó là 

đánh giá tác động môi trường để theo dõi, 
sau đánh giá tác động môi trường thì cần 
làm gì nữa để tránh được tác hại. Tất 
nhiên chủ trương đó tôi ủng hộ”. 

Đồng quan điểm với chuyên gia Lê 
Huy Bá, Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình 
Tuấn, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học 
Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ 
Chí Minh cho rằng, dùng bùn thải để san 
lấp sẽ ít ảnh hưởng đến môi trường hơn 
là đổ xuống biển. 

 “Tôi cho rằng đó là một quyết định 
đúng, vì đưa xuống biển thì nhiều nơi 
người ta vẫn làm, nhưng đưa chất thải 
gần khu bảo tồn thì sợ ảnh hưởng đến 
môi trường biển. Còn đất bùn nạo vét từ 
khu vực làm cảng dùng để san lấp mặt 
bằng thì đó là chuyện tốt. Nếu xét về quan 
điểm giữa chuyện đổ chất thải xuống biến 
và dùng để san lấp thì chắc chắn việc 
dùng chất bùn thải để san lấp thì tác động 
của nó đến môi trường chắc chắn sẽ ít 
hơn nhiều”, ông Tuấn nhấn mạnh./. 

Cao Thoa // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 10 tháng 8) 

__________________________________ 

TRÌNH CHÍNH PHỦ PHƯƠNG ÁN KHÔNG NHẬN CHÌM 1 
TRIỆU M³ VẬT CHẤT XUỐNG BIỂN BÌNH THUẬN 

ãnh đạo Bộ TN-MT cho biết, đã có 
văn bản thỏa thuận, thống nhất 
không nhận chìm 1 triệu m³ vật chất 

nạo vét của Công ty THHH Điện lực Vĩnh 
Tân 1 xuống vùng biển Tuy Phong, Bình 
Thuận. 

 

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tỉnh Bình Thuận. 
Ảnh: NGUYỄN TIẾN 

Ngày 9-8, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và 
Môi trường (TN-MT) cho biết, Bộ trưởng 
Bộ TN-MT Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cùng 
lãnh đạo các cơ quan liên quan đã có văn 
bản thỏa thuận, thống nhất không nhận 
chìm 1 triệu m³ vật chất nạo vét của Công 
ty THHH Điện lực Vĩnh Tân 1 xuống vùng 
biển Tuy Phong, Bình Thuận.  

Theo đó, Bộ TN-MT thống nhất trình 
Chính phủ phương án mà địa phương đã 
đề xuất, cụ thể là toàn bộ khối lượng vật 
chất gần 1 triệu m³ của Công ty TNHH 
Điện lực Vĩnh Tân 1 sẽ được đổ vào khu 
vực Cảng tổng hợp Vĩnh Tân mà không 
nhận chìm như kế hoạch trước đó. Khu 
vực đổ là nơi san lấp cho khu neo trú tàu 
thuyền và phần diện tích này trước đó 

L 
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Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân 
đã thỏa thuận, đồng ý cho dự án Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân đổ khối lượng vật 
chất nạo vét. Trên các cơ sở của văn bản 
thỏa thuận này, Bộ TN-MT sẽ kiến nghị 
Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương 
án. 

Văn bản nêu trên cũng kiến nghị Thủ 
tướng chỉ đạo Bộ Công thương trao đổi 
với các bên liên quan trong tháng 8-2017 
thống nhất được phương án để Công ty 
TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 đổ vật chất 
vào vị trí đã nêu, đảm bảo hài hòa lợi ích 
của các bên; đồng thời chỉ đạo các cơ 
quan chức năng tiến hành rà soát, điều 
chỉnh các quy hoạch có liên quan, thành 
lập một đơn vị quản lý, điều phối chung 

các hoạt động của các đơn vị tại Trung 
tâm Điện lực Vĩnh Tân.  

Bộ TN-MT cũng đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ giao Bộ NN-PTNT chủ trì, phối 
hợp với UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo 
các cơ quan chuyên môn khảo sát, quy 
hoạch các vị trí cần sử dụng vật chất nạo 
vét để san lấp, lấn biển, chống sạt lở bờ 
biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đánh 
giá các mặt về cơ sở khoa học, thực tiễn, 
kinh tế - xã hội để sử dụng vật chất nạo 
vét san lấp, lấn biển, chống xâm thực, sạt 
lở bờ biển. 

Anh Phương // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017  

(ngày 10 tháng 8) 

__________________________________ 

BIẾN VÙNG SA MẠC THÀNH RỪNG XANH Ở 
BÌNH THUẬN 

hiều vùng đồi cát hoang hóa ở 
huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
đã được phủ xanh bằng những 

cánh rừng. 

 

Kiểm tra tỷ lệ cây rừng Phi lao sống sót ở khu 
vực Giếng Hộc, xã Hòa Thắng. 

Những năm qua, nhờ sự nỗ lực của 
Ban quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng 
Phong và người dân địa phương, nhiều 
vùng đồi cát hoang hóa ở huyện Bắc 
Bình, tỉnh Bình Thuận đã được phủ xanh 
bằng những cánh rừng trồng hiệu quả, 
qua đó góp phần chống sa mạc hóa, giảm 
ảnh hưởng của thiên tai, lưu trữ nguồn 

nước ngầm cho sản xuất nông nghiệp 
trong khu vực.  

Giếng Hộc là một trong những vùng 
khắc nghiệt nhất ở xã Hòa Thắng, huyện 
Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Đất đai ở đây 
chủ yếu là những triền cát, đồi cát trải dài, 
quanh năm thốc gió. Những năm trước, 
gần như đây là vùng sa mạc toàn đất 
trống đồi trọc. Nhưng nay trên những dải 
đồi cát ấy đã có những mảng xanh liên 
tiếp nối dài, vươn lên sức sống mới. 
Những cánh rừng phi lao và keo lưỡi liềm 
được trồng từ hơn hai năm trước đang 
phát triển xanh tươi.  

Ông Võ Trường Giang, Trưởng trạm 
Quản lý bảo vệ rừng Giếng Hộc thuộc 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng 
Phong cho biết: “Khu vực này rất khó vận 
chuyển cây để trồng rừng. Anh em cũng 
đã vận dụng theo nhân công tại địa 
phương và dụng cụ thô sơ để trồng và 
thực hiện chăm sóc. Các cây đã hai năm 
tuổi, mới được xanh tốt như hôm nay”. 

Ngoài vùng Giếng Hộc, Ban Quản lý 
rừng phòng hộ Lê Hồng Phong đã triển 
khai trồng rừng chống sa mạc hóa và biến 

N 
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đổi khí hậu tại nhiều khu vực khác ở 
huyện Bắc Bình. Hằng năm, đơn vị tiến 
hành trồng trung bình khoảng hơn 334 
héc-ta rừng. Cây giống được chuẩn bị kỹ 
lưỡng, trồng theo kỹ thuật bổ sung hạt tích 
nước trong đất, nên tỷ lệ sống sót cao với 
mật độ 1.166 cây/héc-ta. Đây là đơn vị 
được đánh giá đi đầu về trồng rừng chống 
sa mạc hóa trên địa bàn Bình Thuận. 

 

Nhiều diện tích đất cát khô cằn ở huyện Bắc 
Bình (Bình Thuận) đã được phủ xanh. 

Ông Lê Văn Tình, Trưởng phòng Tổ 
chức hành chính – Ban Quản lý rừng 
phòng hộ Lê Hồng Phong cho biết: “Đến 
nay đơn vị đã trồng được hơn 4.476 héc-
ta. Qua thực hiện các dự án mang lại hiệu 

quả chống cát bay, hạn chế được thiên tai 
lũ lụt. Đặc biệt là bảo vệ được diện tích 
hoa màu của nhân dân địa phương nơi 
đơn vị đóng chân”. 

Nhờ có sự tham gia của người dân địa 
phương, công tác này mang lại hiệu quả 
tích cực. Ông Nguyễn Văn Tám (người 
thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng) là một 
trong những hộ nhận khoán chăm sóc và 
bảo vệ rừng đã hơn 5 năm cùng tham gia 
công tác trồng rừng ở đây chia sẻ: sau khi 
được nhận khoán, tôi trồng cây bảo vệ 
chống cháy, ngăn không cho trâu bò vào 
phá. Hàng năm tôi làm cỏ, chăm sóc 
rừng. Trồng lên được rất tốt. Nói chung có 
lợi cho địa phương, cho nhân dân ở đây”. 

Mùa mưa năm nay, Ban quản lý rừng 
phòng hộ Lê Hồng Phong đang tiếp tục 
trồng thêm rừng theo kế hoạch do Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Bình Thuận phân bổ. Hàng trăm héc-ta 
rừng trồng mới đang được bổ sung sẽ 
góp phần chống hiện tượng sa mạc hóa 
trên các vùng đất khô cằn của địa 
phương./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 14 tháng 8 

__________________________________ 

SIÊU “HỐ BOM” TITAN BỨC TỬ KHU DU LỊCH, 
ĐE DỌA NGƯỜI DÂN 

rữ lượng chưa được thăm dò chính 
xác, điều kiện cơ sở vật chất, hạ 
tầng còn nhiều hạn chế nhưng hiện 

có đến 7 đơn vị được cấp phép khai thác 
khoáng sản titan-zircon tại huyện Hàm 
Thuận Nam với diện tích hơn 2.542ha.  

Ngổn ngang những nỗi lo 

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bình 
Thuận, trên địa bàn tỉnh đang có 7 dự án 
khai thác titan được bộ Tài nguyên và Môi 
trường cấp phép với diện tích hơn 
2.542ha. Hầu hết các dự án nằm trong 
quy hoạch tập trung tại xã Thuận Quý 
(huyện Hàm Thuận Nam). 

Tuy nhiên, điều lạ lùng là các dự án 
khai thác titan đều được quy hoạch dọc 
ven biển, nơi có địa hình tương đối cao. 
Dưới chân các mỏ titan là đường dân sinh 
và khu dân cư. Các chuyên gia cho biết, 
với địa hình này, quá trình khai thác luôn 
tiềm ẩn nguy cơ rất cao về sự cố môi 
trường. 

Mặt khác, các đơn vị tham gia khai 
thác titan mặc dù được cấp phép nhưng 
tiềm lực và năng lực khai thác lại có phần 
hạn chế. Cho đến thời điểm hiện tại, gần 
như tất cả các dự án được cấp phép đều 
bị buộc tạm ngừng do không đủ điều kiện 
khai thác. 

T 
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Theo phản ánh của người dân, mặc dù 
bị chính quyền tỉnh Bình Thuận “tuýt còi”, 
tước quyền khai thác, các doanh nghiệp 
trên vẫn lén lút đưa thiết bị máy móc và 
công nhân vào các mỏ titan để làm chui. 

 

Bụi phủ mù mịt trên những tuyến đường xe 
chở Titan đi ngang qua. 

Theo ghi nhận của PV, tại địa bàn xã 
Thuận Quý (huyện Hàm Thuận Nam), các 
quả đồi bị cày xới nham nhở, hàng loạt 
hồ chứa nhân tạo được hình thành trong 
quá trình khai thác titan. Phía ngoài được 
bao bọc bởi một lớp cát mỏng, bên trong 
là hàng ngàn mét khối bùn đỏ, nước đãi 
titan... 

Người dân trong vùng quen gọi các 
hồ chứa này là siêu “hố bom”. Bởi lẽ, hầu 
hết chúng đều nằm trên các quảđồi cao, 
dưới chân là khu dân cư. Mưa xuống là 
người dân lại thấp thỏm đứng ngồi không 
yên vì nguy cơ vỡ hồ chứa có thể xảy ra 
bất cứ lúc nào. 

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn 
Chiến (56 tuổi, trú huyện Hàm Thuận 
Nam) cho biết: “Mới đầu, khi nghe thông 
tin về việc triển khai các dự án khai thác 
titan tại Hàm Thuận Nam ai cũng phấn 
khởi. Bởi, người ta “vẽ” ra viễn cảnh xán 
lạn, thay đổi bộ mặt của địa phương. 
Nhưng các dự án triển khai được vài năm 
thì ai cũng “méo mặt” vì hệ lụy khôn lường 
từ việc khai thác titan gây ra. 

Cụ thể, các mỏ khai thác nằm ngay sát 
vách khu dân cư, tiếng ồn từ các phương 

tiện, trang thiết bị khai thác khiến chúng 
tôi inh tai, nhức óc”. 

“Đường sá thì phủ ngập bùn đất, bụi 
mù mịt, xuống cấp vì việc vận chuyển 
titan. Chỉ sau một thời gian ngắn, cảnh 
quan môi trường biến đổi chóng mặt, 
mặt đất bị cày xới, các hồ chứa nước đãi 
titan khổng lồ, chứa đầy bùn đỏ và quặng 
titan dần hình thành trên đỉnh các quả đồi. 

Mỗi khi trời mưa, chúng tôi lại nơm 
nớp lo sợ vỡ hồ chứa. Nhà cửa chúng tôi 
nằm ngay dưới chân các hồ chứa khổng 
lồ trên. Vỡ hồ là chết chắc”, ông Chiến 
cho biết thêm. 

Nguy cơ trên đã trở thành sự thật khi 
giữa năm 2016, một hồ chứa nước đãi 
titan trên địa bàn xã Thuận Quý bất 
ngờ bị vỡ. Hàng ngàn mét khối nước, 
bùn đỏ từ trên cao đổ xuống xé toạc đồi 
cát, cuốn theo đất, bùn đỏ tràn ngập khu 
vực rộng hàng ha, đổ ra biển. Hơn 
200m đường dân sinh bị cô lập do bùn vùi 
lấp. 

 

Hồ chứa nước đãi Titan có nguy cơ vỡ bất cứ 
lúc nào. 

“Chỉ sau một đêm, khắp nơi đâu đâu 
cũng toàn bùn đỏ, tài sản, vật dụng đều 
bị cuốn trôi theo dòng “lũ bùn”. Phải mất 
cả tuần lễ chúng tôi mới cơ bản dọn dẹp 
xong. Sau sự cố, phía doanh nghiệp cũng 
có hứa hẹn bồi thường. Tuy nhiên, “cơn 
lũ” trên chủ yếu là nước đãi trong quá 
trình khai thác titan, chứa đầy quặng kim 
loại. Nó tràn xuống, thấm sâu xuống 
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lòng đất. Hậu quả môi trường về lâu dài là 
không thể nói trước được”, ông Chiến bày 
tỏ thêm. 

Không chỉ là quả bom “hẹn giờ” treo 
lơ lửng trên đầu người dân, cuộc sống 
của các hộ dân sống gần khu mỏ titan 
cũng thực sự bịđảo lộn, bị cuốn theo 
“vòng xoáy” mang tên titan. 

Bà Trần Thị Năm (trú xã Thuận Quý, 
huyện Hàm Thuận Nam) bức xúc: “Máy 
móc hoạt động ầm ầm suốt ngày đêm, 
nhà tôi chỉ cách mỏ khai thác chưa tới 
800m nên ngồi trong nhà mà cứ như ngồi 
trên máy rung. Các chú thấy đấy, tường 
nhà đều bị nứt nẻ... chạy thành 
từng đường “lượn sóng”. Nếu hoạt động 
khai thác cứ rầm rộ diễn ra thì nhà chúng 
tôi không biết lúc nào sập. Chúng 
tôi đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp 
chính quyền”. 

Ngưng trệ các dự án du lịch 

Trước khi được đưa vào quy hoạch 
vùng trọng điểm khai thác titan, khu vực 
này là vùng đệm được rất nhiều nhà đầu 
tư nhắm đến để phát triển du lịch. Thực 
tế, rất nhiều người đã đổ không ít tiền 
bạc để đầu tư xây dựng các khu resort, 
nghỉ dưỡng tại đây.  

Bà Trần Thị Nam, chủ khu resort Hiếu 
Nam cho biết: “Vào tháng 6/2016, 
sự cố vỡ hồ chứa nước đãi titan của công 
ty Tân Quang Cường khiến khoảng 
3.000m³ bùn đỏ, nước thải quặng chảy 
tràn qua khu resort của chúng tôi gây ảnh 
hưởng nặng nề. Hầu hết đồ đạc, vật dụng 
trong khu du lịch đều bị cuốn trôi. Ao nuôi 
cá, vườn hoa lan mới đầu tư xây dựng 
trị giá hàng trăm triệu đồng cũng bị vùi lấp 
không thương tiếc. Sau sự cố trên, chúng 
tôi cũng không dám đầu tư nữa”. 

Cùng chung cảnh ngộ với bà Nam, 
ông Nguyễn Văn Đức (51 tuổi, trú xã 
Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam) bày 
tỏ: “Gia đình bỏ tiền đầu tư làm vườn với 
diện tích hơn 8.000m² nhưng sau 
sự cố vỡ hồ chứa thì hoàn toàn mất trắng, 
giờ cũng chẳng còn tâm trí làm tiếp nữa”. 

Không chỉ ông Đức, bà Nam, rất nhiều 
nhà đầu tư có ý định, thậm chí đã bắt tay 
vào việc xây dựng các khu du lịch, 
nghỉ dưỡng tại khu vực này cũng trở nên 
ngao ngán. Nhiều nhà đầu tư đã dừng 
triển khai đầu tư từ khi các doanh nghiệp 
khai khoáng “nhảy vào” xin được giấy 
phép khai thác titan từ bộ Tài nguyên và 
Môi trường. 

Liên quan đến vấn đề khai thác, 
sử dụng khoáng sản titan-zircon ở Bình 
Thuận, một số nhà khoa học đã chỉ ra 
hàng loạt bất cập. Theo đó, nhiều chuyên 
gia cho rằng, con số chính xác trữ lượng 
titan trên địa bàn Hàm Thuận Nam thực 
tế là “ảo”. Việc đánh giá trữ lượng, 
nhận định về “sức mạnh kinh tế” do titan 
mang lại đang có sự chênh lệch khá lớn 
so với thực tế. 

Chính UBND tỉnh Bình Thuận cũng 
thừa nhận việc lập quy hoạch khai thác 
titan nằm dọc ven biển, nơi có địa hình 
cao là không an toàn, rất dễ xảy ra 
sự cố môi trường. 

 

Hiệu quả chưa cao 

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Giám đốc 
sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cho 
biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 15 điểm 
mỏ quặng titan chủ yếu tập trung tại các 
huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Thuận Nam, Hàm Tân và Tuy Phong. Tuy 
nhiên, việc quản lý Nhà nước về tài nguyên 
khoáng sản, sa khoáng titan còn nhiều bất 
cập, chưa đem lại hiệu quả cao.  

Đến nay, bộ Tài nguyên và Môi 
trường đã cấp 8 giấy phép khai thác trên địa 
bàn tỉnh với tổng diện tích 2.542ha, tổng 
trữ lượng 7,5 triệu tấn. Trong đó, 1 giấy 
phép đã hết hạn, 2 giấy phép chưa đầu tư xây 
dựng cơ bản mỏ, các giấy phép còn lại có 
triển khai nhưng hiện tạm dừng khai 
thác để hoàn tất thủ tục theo quy định. 

 

Trang Chi // 
http://www.nguoiduatin.vn.-2017  

(ngày 16 tháng 8) 
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BÌNH THUẬN XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN 

ới diện tích canh tác lúa hơn 11.000 
ha, nằm trong lưu vực sông La 
Ngà, huyện Tánh Linh được xác 

định là một trong những vùng lúa trọng 
điểm của tỉnh Bình Thuận. 

 

Bình Thuận xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Ảnh 
minh họa: Lê Sen - TTXVN 

Để nâng cao chất lượng lúa gạo, đồng 
thời tạo động lực giúp nông dân có bước 
chuyển biến mạnh mẽ trong việc áp dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
năm 2011, huyện Tánh Linh triển khai 
chương trình sản xuất lúa chất lượng cao 
thông qua liên kết “bốn nhà” (nhà nông, 
nhà nước, nhà khoa học và doanh 
nghiệp). 

Đến nay, chương trình đã mang lại 
hiệu quả trong việc giúp nông dân mở 
rộng sản xuất, tăng thu nhập đồng thời 
góp phần nâng chất lượng lúa gạo Tánh 
Linh. 

Ông Hồ Quang Hùng ở thị trấn Lạc 
Tánh và là một trong những nông dân đầu 
tiên tham gia sản xuất lúa chất lượng cao 
ở huyện Tánh Linh. 

Chỉ từ sản xuất thí điểm vài sào đến 
nay gia đình ông Hùng đã có hơn 10 ha 
sản xuất lúa chất lượng cao. 

Nếu như trước đây với kiểu sản xuất 
lúa truyền thống, năng suất lúa chỉ đạt từ 
5- 6 tấn/ha nhưng với kiểu sản xuất lúa 
chất lượng cao như hiện nay, bình quân 

mỗi vụ gia đình ông Hùng thu về từ 7- 8 
tấn/ ha, có thời điểm như vụ Đông Xuân 
năng suất lên tới 9 tấn/ha. 

Theo ông Hồ Quang Hùng, việc sử 
dụng giống lúa xác nhận chất lượng cao 
được lấy từ Viện lúa Đồng bằng sông Cửu 
Long, các viện nghiên cứu, trường đại học 
chuyên về nông nghiệp… nên trong quá 
trình canh tác, lúa ít gặp sâu bệnh, kháng 
rầy, kháng bệnh nên gia đình tiết kiệm chi 
phí vật tư. 

Đồng thời, trong quá trình tham gia 
sản xuất, ngoài các nguồn hỗ trợ về 
giống, nông dân được tham gia các lớp 
tập huấn về kỹ thuật canh tác như: 3 
giảm, 3 tăng trong sản xuất lúa (giảm 
lượng giống gieo sạ- giảm lượng thuốc trừ 
sâu bệnh - giảm lượng phân đạm và tăng 
năng suất - tăng chất lượng lúa gạo - tăng 
hiệu quả kinh tế), cách sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật đúng cách… 

Hơn hết, sau thu hoạch, hạt lúa mang 
về đảm bảo chất lượng, đủ tiêu chuẩn 
xuất khẩu nên có đầu ra ổn định, giá 
thành cao hơn lúa sản xuất truyền thống 
từ 200 - 500 đồng/kg. 

Với giá thành khoảng 5.400 đồng/kg, 
sau khi trừ chi phí, mỗi ha gia đình ông 
thu về lợi nhuận từ 25 - 30 triệu đồng/vụ. 

Bà Trần Thị Lưu Vi, Phó Trưởng 
phòng Nông nghiệp huyện Tánh Linh cho 
biết, với mục tiêu tạo ra sản phẩm đồng 
nhất, đáp ứng thị trường tiêu thụ, đến nay, 
toàn huyện đã xây dựng được vùng sản 
xuất lúa chất lượng cao với diện tích 
3.000 ha tại 27 khu vực đồng lúa của 10 
xã, thị trấn trong huyện. 

Ngoài hiệu quả kinh tế cải thiện thu 
nhập đối với nông dân, chương trình sản 
xuất lúa chất lượng cao giúp nông dân 
thay đổi tập quán canh tác từ sản xuất 
nhỏ lẻ chuyển sang sản xuất mô hình tập 
trung. 

V 
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Đồng thời, chương trình tạo mối liên 
kết “bốn nhà”, tạo được niềm tin cho nhà 
nông, từ đó nông dân mạnh dạn ứng dụng 
các tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là hạn chế 
sử dụng hóa chất trong sản xuất lúa, tạo 
ra gạo sạch.  

Khi mới đưa vào thực hiện chương 
trình sản xuất lúa chất lượng cao, địa 
phương còn gặp phải khó khăn về giống 
lúa. 

Tuy nhiên, năm 2016, huyện Tánh 
Linh quy hoạch và xây dựng vùng sản 
xuất lúa giống tập trung theo hướng xã hội 
hóa. 

Từ các mô hình trình diễn giống lúa 
xác nhận nhỏ lẻ đến nay, huyện đã từng 
bước nhân rộng sản xuất giống lúa chất 
lượng cao tại các xã, thị trấn với diện tích 
130 ha.  
 
Toàn huyện hiện có 3 hợp tác xã và 4 tổ 
hợp tác sản xuất giống lúa tại Đức Phú, 
Gia An, Lạc Tánh… 

Các giống lúa sử dụng chủ yếu là 
giống có nguồn gốc từ Viện lúa Đồng 
bằng sông Cửu Long như OM 4900, OM 
6162, OM5451… từng bước đáp ứng nhu 
cầu về giống trên địa bàn. 

Để nâng cao chất lượng vùng lúa chất 
lượng cao, Đại hội Đảng bộ huyện Tánh 
Linh, nhiệm kỳ 2016 - 2020 ban hành nghị 
quyết về việc nâng cao giá trị vùng lúa 
chất lượng cao. 

Đồng thời, thực hiện quyết định 
62/2013 của Chính phủ về chính sách 
khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 
sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây 
dựng cách đồng mẫu lớn, huyện Tánh 
Linh đẩy nhanh triển khai xây dựng cánh 
đồng mẫu lớn trên nền tảng 3.000ha lúa 
chất lượng cao hiện có. 

Theo phòng nông nghiệp huyện Tánh 
Linh, huyện đã triển khai xây dựng thí 
điểm cánh đồng mẫu lớn tại 2 xã Nghị 
Đức và Bắc Ruộng với 20ha. 

Bước đầu, người nông dân sử dụng 
cùng một giống trên diện tích thí điểm để 
áp dụng theo quy trình kỹ thuật. 

Doanh nghiệp đầu tư ứng trước vật tư, 
phân bón giúp nông dân có điều kiện 
thâm canh năng suất chất lượng và tiêu 
thụ sản phẩm thông qua hợp đồng. 

Từ kết quả đó, đến cuối năm 2017, 
Tánh Linh sẽ xây dựng cánh đồng lớn lúa 
thương phẩm với diện tích 300 ha tại các 
xã Bắc Ruộng, Huy Khiêm và Đức Bình. 

Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện 
sẽ hoàn thiện cánh đồng lớn với diện tích 
3.000 ha. 

Khó khăn hiện nay là việc mời gọi 
doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, 
tiêu thụ nông sản. 

Hiện trên địa bàn chỉ có 2 doanh 
nghiệp làm đầu mối tham gia thí điểm mô 
hình là Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản 
xuất thương mại Đại Nhật Phát và Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại 
Văn Bình Kim. 

Một số doanh nghiệp vẫn muốn duy trì 
cách thức thu mua nông sản thông qua 
thương lái, không muốn thông qua hợp 
đồng. 

Ngoài ra vấn đề khó khăn về nguồn 
vốn để bao tiêu sản phẩm cho nông dân, 
đầu tư phơi sấy, kho bãi… cũng khiến 
nhiều doanh nghiệp chưa tham gia. 

Theo bà Trần Thị Lưu Vi, Phó Trưởng 
phòng Nông nghiệp huyện Tánh Linh, để 
tạo thế ổn định về đầu vào, đầu ra, giúp 
nông dân yên tâm sản xuất, thời gian tới, 
huyện sẽ tiếp tục mời gọi doanh nghiệp 
trong và ngoài huyện thực hiện đầu tư liên 
kết sản xuất đối với toàn bộ diện tích. 

Đồng thời, huyện sẽ tạo điều kiện tốt 
nhất để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn 
mở rộng đầu tư, giải quyết vấn đề đầu ra 
cho nông sản. 

Hồng Hiếu // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 8 tháng 8) 
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BỔ SUNG 2 DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN VÀO QUY HOẠCH 
PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA 

ề việc bổ sung Dự án điện mặt trời 
Hồng Phong 1 và Dự án nhà máy 
điện gió Hòa Thắng 1.2 vào Quy 

hoạch phát triển điện lực quốc gia, mới 
đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 
1771/BXD-HĐXD gửi Bộ Công thương. 

 

Theo đó, để có cơ sở thẩm định, 
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê 
duyệt danh mục Dự án Nhà máy điện gió 
Hòa Thắng 1.2 và Dự án Nhà máy điện 
mặt trời Hồng Phong 1 vào Quy hoạch 
phát triển điện lực quốc gia hiệu chỉnh. 
Căn cứ theo nội dung Hồ sơ bổ sung quy 
hoạch gửi kèm Văn bản số 6067/BCT-
TCNL ngày 7/7/2017, Dự án điện mặt trời 
Hồng Phong 1 được xây dựng tại xã Hồng 
Phong (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) 
với công suất 250MW, diện tích đất sử 
dụng khoảng 350ha; dự án nhà máy điện 
gió Hòa Thắng 1.2 được xây dựng tại xã 
Hòa Thắng và thị trấn Chợ Lầu (huyện 
Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) với công suất 
100MW, diện tích đất sử dụng khoảng 
50ha. 

Hiện nay, phát triển dự án năng 
lượng tái tạo đang là xu hướng của nhiều 
nước trên thế giới và của Việt Nam. Việc 
triển khai đầu tư xây dựng các dự án này 
sẽ tạo ra nguồn năng lượng sạch góp 
phần bảo vệ môi trường và cung cấp 
nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội cho khu vực dự án. Bộ Xây dựng 
thống nhất sự cần thiết bổ sung 2 dự án 
trên vào Quy hoạch phát triển điện lực 
quốc gia. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả 

thi và hiệu quả dự án, Bộ Xây dựng đề 
nghị cần lưu ý một số nội dung sau: Đối 
với hồ sơ bổ sung quy hoạch cần bổ sung 
nội dung phân tích, đánh giá về năng lực 
tài chính và năng lực đầu tư xây dựng của 
Nhà đầu tư; thuyết minh và phân tích cụ 
thể về hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án 
để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của 
dự án. 

Về những nội dung có cấu phần xây 
dựng như: Kết cấu của các trụ tua bin gió, 
trạm biến áp, kết cấu lắp dựng các tấm 
pin năng lượng mặt trời; trạm biến áp; 
công trình nhà máy; hệ thống đường nội 
bộ; tuyến đường dây truyền tải đấu nối 
vào lưới điện chung của khu vực cần 
được thuyết minh tổng quan và bổ sung 
các bản vẽ cần thiết để thấy rõ được quy 
mô đầu tư xây dựng của dự án. 

Đối với Dự án nhà máy điện gió Hòa 
Thắng 1.2 nằm trong Quy hoạch điện gió 
tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020, tầm 
nhìn đến năm 2030 đã được Bộ trưởng 
Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định 
số 4715/QĐ-BCT ngày 16/8/2012, theo đó 
dự án có công suất 30MW. Hiện nay, dự 
án được nâng công suất lên 100MW. Do 
đó, Hồ sơ bổ sung quy hoạch cần bổ sung 
thuyết minh, phân tích về việc mở rộng 
quy mô đầu tư này để cho thấy sự cần 
thiết bổ sung dự án vào Quy hoạch phát 
triển điện lực quốc gia.  

Về phần nội dung chi phí đầu tư xây 
dựng công trình, cần nghiên cứu và xác 
định sơ bộ tổng mức đầu tư trên cơ sở 
tham khảo các công trình, dự án tương tự 
đã thực hiện hoặc phương pháp suất vốn 
đầu tư; cập nhật các Văn bản hướng dẫn 
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện 
hành đảm bảo các quy định tại Nghị định 
số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng. 

Tuyết Hạnh // 
http://www.baoxaydung.com.vn.- 2017 

(ngày 9 tháng 8) 
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CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI DÂN TỰ 
XÂY DỰNG NHÀ Ở THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ DU 

LỊCH BIỂN PHAN THIẾT 

ới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn 
bản số 1991/BXD-PTĐT gửi 
UBND tỉnh Bình Thuận trả lời 

Công văn số 2769/UBND-ĐTQH ngày 
24/7/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận. 

 

Ngày 24/7/2017 UBND tỉnh Bình 
Thuận đã có công văn số 2769/UBND-
ĐTQH gửi Bộ Xây dựng để báo cáo giải 
trình các nội dung liên quan khu vực được 
thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho 

người dân tự xây dựng nhà ở thuộc dự án 
Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. 

Theo Bộ Xây dựng: Căn cứ các quy 
hoạch đô thị được duyệt có liên quan, hồ 
sơ dự án và tình hình thực tế quản lý việc 
người dân tự xây dựng nhà ở theo quy 
hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt 
của dự án, Bộ Xây dựng chưa có cơ sở 
để xem xét đề nghị của UBND tỉnh Bình 
Thuận tại công văn số 2769/UBND-ĐTQH 
ngày 24/7/2017. Đề nghị UBND tỉnh Bình 
Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng và 
chủ đầu tư tiếp tục thực hiện ý kiến của 
Bộ Xây dựng tại công văn số 1141/BXD-
PTĐT ngày 22/5/2017. 

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

(ngày 31 tháng 8) 

__________________________________ 

ĐẨY NHANH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN SÂN 
BAY PHAN THIẾT 

ng Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh 
đã chỉ đạo cho các đơn vị liên quan 

tập trung tối đa cho công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng dự án sân bay Phan 
Thiết, sớm đưa dự án vào khai thác. 

Theo ông Nguyễn Ngọc Hai, tiến độ 
triển khai công tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng dự án Sân bay Phan Thiết hiện 
còn chậm. Nguyên nhân là do công tác 
phối hợp giữa các sở, ban, ngành có liên 
quan với UBND thành phố Phan Thiết 
chưa kịp thời, nhất là trong việc áp giá, lập 
phương án bồi thường, tham mưu những 
vấn đề phát sinh…. 

Để khắc phục những tồn tại này, tỉnh 
yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường 
phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn xác định 
tuổi cây trồng tại khu vực này để áp giá 
đền bù theo đúng quy định của pháp luật. 
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sớm áp 
giá bồi thường cho các hộ đã xét tính 
pháp lý; đồng thời tổ chức chi trả tiền bồi 
thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. 

Sân bay Phan Thiết có tổng diện tích 
xây dựng là 542 ha, được xây dựng tại xã 
Thiện Nghiệp (thành phố Phan Thiết). Đây 
sẽ là sân bay dân dụng và quân sự kết 
hợp, có chức năng phục vụ bay hàng 
không chung, bay phục vụ công tác tìm 
kiếm cứu nạn… 

Theo báo cáo, tổng diện tích đất thu 
hồi của dự án là 542 ha (khu đất cho quân 
sự 150 ha, khu đất dân dụng 145 ha, đất 
dùng chung 247 ha). Tổng số hộ, tổ chức 

M 

Ô 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 08 năm 2017 - 25 - 

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

có đất bị thu hồi là 48 hộ và 6 tổ chức. 
Đến nay, đã chi trả tiền bồi thường 40 hộ 
với kinh phí 60 tỷ đồng, còn 8 trường hợp 
chưa chi trả với kinh phí 20 tỷ đồng.  Chi 
trả cho 5 tổ chức với kinh phí 7 tỷ đồng. 
48 hộ và 5 tổ chức đã bàn giao mặt bằng 
khu dân dụng 145 ha cho Công ty Cổ 
phần Rạng Đông; tạm bàn giao khu dùng 
chung và khu quân sự là 397 ha cho Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý. 

 

Các phương tiện thi công động thổ, khởi công 
xây dựng sân bay Phan Thiết. 

Bình Thuận có vị trí địa lý thuận lợi, có 
điều kiện phát triển mạnh về kinh tế xã 

hội. Tuy nhiên do thiếu sân bay và đường 
giao thông không thuận lợi đã phần nào 
kiềm hãm sự phát triển của tỉnh trong thời 
gian qua. Khi sân bay Phan Thiết hoàn 
thành, sẽ là điều kiện để Bình Thuận tạo 
bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Giao thông thuận lợi sẽ tạo điều kiện 
các nhà đầu tư cũng như du khách đến 
Phan Thiết nhiều hơn. Bộ Quốc phòng 
cũng đã đồng ý với kiến nghị của tỉnh Bình 
Thuận cho việc nâng cấp sân bay Phan 
Thiết từ cấp 4C lên 4E. 

Sân bay Phan Thiết có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng trong phát triển kinh tế và 
an ninh quốc phòng. Việc đầu tư xây 
dựng sân bay Phan Thiết bằng hình thức 
BOT là bước đột phá trong thu hút đầu tư 
vào lĩnh vực giao thông vận tải và hàng 
không. 

Nguyễn Thanh // http://baotintuc.vn.- 
2017 (ngày 29 tháng 8) 

__________________________________ 

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SÂN BAY 
PHAN THIẾT 

ề việc góp ý kiến đối với hồ sơ điều 
chỉnh cục bộ quy hoạch sân bay 
Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020 

và định hướng đến năm 2030, vừa qua Bộ 
Xây dựng đã có Văn bản số 1789/BXD-
HTKT gửi Bộ Giao thông Vận tải. 

 
 

Theo đó, Bộ Xây dựng cơ bản thống 
nhất với nội dung điều chỉnh quy hoạch 
sân bay Phan Thiết giai đoạn đến năm 
2020 và định hướng đến năm 2030 của 
Bộ Giao thông vận tải. Căn cứ Luật sửa 
đổi một số điều của Luật Hàng không dân 
dụng Việt Nam số 61/2004/QH13 ngày 
21/11/2014, không có nội dung điều chỉnh 
cục bộ quy hoạch sân bay, đề nghị Bộ 
Giao thông Vận tải nghiên cứu, sửa đổi 
nội dung hồ sơ cho phù hợp nội dung quy 
hoạch đã quy định tại Luật Hàng không 
dân dụng Việt Nam. 

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh 
Bình Thuận phối hợp với Bộ Giao thông 
Vận tải bổ sung luận cứ và tính toán lưu 
lượng hành khách trong tương lai để xác 
định lộ trình đầu tư hợp lý, sử dụng hiệu 
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quả nguồn vốn đầu tư. Đối với các khu 
vực mở rộng trong điều chỉnh quy hoạch 
sân bay Phan Thiết cần xác định cụ thể về 
quy mô, công suất, diện tích các công 
trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho cảng 
hàng không như: hệ thống cấp nước, 
thoát nước, xử lý nước thải, cấp điện để 
làm cơ sở xác định quỹ đất. 

Đảm bảo sự phù hợp của cao độ 
nền xung quanh và cao độ của khu vực 
xây dựng, từ đó có phương án cụ thể 

thoát nước thải cũng như giải pháp hướng 
tuyến thoát nước tại các khu vực hiện hữu 
cũng như kết nối các khu vực mở rộng. 
Và cần có phương án nghiên cứu, bố trí 
quỹ đất trong cảng hàng không dành cho 
việc kết nối giữa cảng hàng không với hệ 
thống giao thông công cộng. 

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

(ngày 10 tháng 8)

__________________________________ 

GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG BIỂN 

au khi có kết luận của các nhà khoa 
học và chuyên gia, vụ việc di dời 
chất nạo vét của Nhà máy Nhiệt 

điện Vĩnh Tân 1 ở Bình Thuận chắc chắn 
sẽ tìm ra được giải pháp ổn thỏa. Và một 
điều đáng mừng qua vụ việc này là ý thức 
bảo vệ môi trường biển ngày càng được 
nhiều người quan tâm. 

 

Kể từ khi vụ làm ô nhiễm môi trường 
mang tên “Formosa” đã khiến nhiều người 
sợ hãi, không chỉ ở tầng những người 
hiểu biết đôi chút về tác hại của nó, ở 
những người cầm cân nảy mực để phê 
duyệt nó mà càng khủng khiếp với những 
người ngư dân quê mùa đã phải trả giá vì 
nó. Nỗi ám ảnh ấy thật khó phai mờ theo 
thời gian. 

Nghi ngờ, ấy là tâm trạng thường 
trực của hàng chục triệu người dân Việt 
Nam hiện nay mỗi khi động đến cụm từ 
“rác thải”, “nhà máy ven biển”, “ô nhiễm 
môi trường”… Nghi ngờ từ khi hình thành 
ý tưởng bất cứ dự án nào, rồi khi được 

phê duyệt, đến quá trình tư vấn, thi công, 
giám sát, nghiệm thu, và ngay cả đến khi 
vận hành. 

Nay đến vụ việc của Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 1 ở Bình Thuận thì cũng là 
điều dễ hiểu. 

Sự việc ồn ào bắt đầu từ khi Bộ 
TN&MT đã quyết định cấp phép cho Cty 
TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm 
hơn 918.500m3 chất nạo vét ra vùng biển 
thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. 
Thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 
10/2017. 

Sau khi thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến 
nhiều bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh 
Bình Thuận, Bộ TN&MT xác định đây 
không phải chất thải mà là vật liệu thu 
được sau quá trình nạo vét vũng quay tàu, 
phục vụ cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân. Trong đó 20% bùn, 80% cát, vỏ sò, 
cát pha, cát kết phong hóa, sét, bùn trầm 
tích... Loại vật, chất này bản chất đã nằm 
ở biển và nay được đưa lên để chuyển đi 
chỗ khác. Nó không chứa chất độc hại 
hay phóng xạ vượt chuẩn Việt Nam. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, khối 
lượng trên không thể đổ lên đất liền vì có 
khả năng nhiễm mặn, gây ô nhiễm môi 
trường. 

Đến đây, bài toán dường như chỉ có 
một đáp số, không chứa trên đất liền 
được, chắc chắn cũng không thể treo lơ 
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lửng trên không được, vậy thì đành cho 
nó trở về đúng “quê hương” của nó là biển 
cả, chứ biết làm sao bây giờ? Mặt khác, 
nhiều nước trên thế giới cũng đã dùng giải 
pháp này. 

Kết quả khảo sát mới đây cho hay, 
nơi dự định di chuyển vật liệu nạo vét có 
diện tích khoảng 36ha, nằm ngoài khu 
bảo tồn, cách đảo Hòn Cau tới 8km, trên 

một địa hình khá bằng phẳng và nghèo 
sinh vật biển... 

Thôi, có thể cũng là thêm một điều 
mừng nữa cho Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và 
cho nỗ lực bảo vệ môi trường biển của 
nước nhà. 

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

(ngày 01 tháng 8) 

__________________________________ 

NGƯ DÂN PHÚ QUÝ "KÊU CỨU" CHỦ TỊCH TỈNH 
VÌ NẠN ĐÁNH BẮT CÁ TẬN DIỆT 

ới đây, tại buổi đối thoại với 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận Nguyễn Ngọc Hai, ông 
Mai Văn Tiến - Chủ tịch 

Nghiệp đoàn nghề cá Tam Thanh - 
Phú Quý, huyện Phú Quý - cho biết: 
Những năm gần đây, sản lượng đánh 
bắt hải sản giảm đi đáng kể, nguồn thu 
nhập đã không đủ trang trải chi phí 
cuộc sống. 

Đáng nói, theo ông Tiến, nguyên 
nhân là do một lượng lớn tàu thuyền 
của các tỉnh “bạn” và tỉnh lân cận tập 
trung về Phú Quý để khai thác hành 
nghề giã cào bay, hoạt động quanh 
năm, thậm chí khai thác vào vùng biển 
cách bờ biển Phú Quý chỉ vài hải lý, 
đánh bắt theo kiểu tận thu, tận diệt.  

“Kính mong lãnh đạo tỉnh sớm có 
giải pháp hữu hiệu để chúng tôi có 
được việc làm và nguồn thu nhập ổn 
định, vững tin bám biển sản xuất, tham 
gia bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ 
quốc” – ông Tiến nhấn mạnh. 

Hiện nay, tại ngư trường huyện đảo 
Phú Quý, ngoài tàu cá trong tỉnh hoạt 
động, còn có các tàu cá ngoài tỉnh 
như: Kiên Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu… 

tập trung khai thác thủy sản và hoạt 
động bằng nghề giã cào đáy (tức nghề 
lưới kéo công suất lớn). 

Ông Phan Văn Tấn - Phó Giám đốc 
Sở NNPTNT tỉnh Bình Thuận - cho 
biết: Hằng năm, chi cục thủy sản phối 
hợp với huyện Phú Quý mở các lớp 
tuyên truyền về việc nghiêm cấm hành 
vi sử dụng chất nổ, sung điện để khai 
thác thủy sản. 

Từ đầu năm 2017 đến nay đã phát 
hiện được 2 trường hợp sử dụng xung 
điện để khai thác thủy sản; riêng vi 
phạm sử dụng chất nổ để khai thác 
thủy sản chưa phát hiện trường hợp 
nào do từ đầu năm đến nay cá cơm 
xuất hiện không nhiều nên tình hình có 
giảm. Ngoài ra, tàu cá vi phạm ngày 
càng tinh vi, nhanh chóng phi tang 
tang vật khi phát hiện có lực lượng 
chức năng kiểm tra nên rất khó phát 
hiện và xử lý theo quy định – ông Tấn 
cho biết. 

Hiện nay, huyện đảo Phú Quý là 
ngư trường trọng điểm nghề cá của 
tỉnh Bình Thuận. 

Minh Châu // https://laodong.vn.- 
2017 (ngày 28 tháng 8) 
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NHIỀU TRỞ NGẠI TRONG PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ 
TẠI BÌNH THUẬN 

ở Công Thương tỉnh Bình Thuận 
cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận có 19 dự án điện gió, với 

tổng công suất đăng ký là 1.192,5 MW đã 
được chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy 
chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương 
đầu tư. 

 

Trong số đó, có 9 dự án đã được cấp 
Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ 
trương đầu tư với tổng công suất 397,5 
MW; 10 dự án đang hoàn chỉnh hồ sơ 
theo góp ý.  

Được đánh giá là địa phương có nhiều 
tiềm năng điện gió, nhưng  phát triển điện 
gió tại Bình Thuận vẫn gặp nhiều trở ngại, 
chưa đạt mục tiêu đề ra. Trở ngại lớn nhất 
là giá mua điện gió vẫn thấp hơn giá 
thành đầu tư, nên chưa đủ sức hấp dẫn 
các tổ chức tài chính, tín dụng cho vay 
vốn để triển khai dự án trong lĩnh vực này. 
Đây cũng là nguyên nhân khiến các dự án 
thực hiện cầm chừng, kéo dài tiến độ.  

Bên cạnh đó, các dự án điện gió có chi 
phí sản xuất, chi phí đầu tư cao, không 
hấp dẫn các nhà đầu tư. Kết cấu hạ tầng 
chưa phát triển, chưa đáp ứng được các 
yêu cầu vận chuyển và lắp đặt các thiết bị 
siêu trường, siêu trọng của dự án điện 
gió; việc đền bù giải tỏa gặp nhiều khó 
khăn… cũng khiến công tác phát triển 
điện gió tại Bình Thuận gặp nhiều trở 
ngại. 

Nguyễn Thủy // 
http://baodauthau.vn.- 2017  

(ngày 1 tháng 8) 

__________________________________ 

THIẾU VỐN KHIẾN DỰ ÁN CẤP NƯỚC CHO NHIỆT ĐIỆN 
VĨNH TÂN PHẢI GIẢM HẠNG MỤC  

gày 17/8, UBND tỉnh Bình Thuận cho 
biết, tỉnh đã có văn bản chấp thuận chủ 
trương điều chỉnh dự án Cấp nước 

Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân - giai đoạn 1, 
do khó khăn về kinh phí. 

Theo văn bản của UBND tỉnh, thời gian 
thực hiện Dự án Cấp nước Trung tâm nhiệt 
điện Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong) giai đoạn 1 
đã kéo dài hơn 5 năm (quá thời gian thực hiện 
theo quy định đối với dự án nhóm B). Đồng 
thời, nguồn vốn Trung ương chỉ hỗ trợ được 
50 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách tỉnh cũng 
bố trí được 34 tỷ đồng, phần vốn còn lại phải 
bố trí để thực hiện hoàn thành dự án là 146 tỷ 
đồng, nên việc cân đối nguồn vốn để thực 
hiện dự án là rất khó khăn. 

Vì thế, UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất 
chủ trương cho phép cắt giảm các hạng mục 
chưa thi công, bao gồm, kênh nhánh và công 
trình trên kênh nhánh; nâng cấp hồ Đá Bạc, 
cống lấy nước, tràn xả lũ; đường giao thông 
kết hợp quản lý; chỉnh trang, cải tạo mặt bằng 
khuôn viên, hàng rào và các hạng mục công 
trình phụ khác tại Nhà quản lý hồ Đá Bạc. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, Dự án Cấp 
nước Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân có tổng 
mức đầu tư hơn 230 tỉ đồng, trong đó, nguồn 
vốn Trung ương hỗ trợ 150 tỉ đồng./. 

Nguyễn Thanh // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 17 tháng 8) 
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QUY TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG 
QUẢN LÝ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

iệc xác định rõ trách nhiệm của 
người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền cơ sở sẽ mang lại hiệu quả 

trong ngăn chặn tình trạng khai thác 
khoáng sản trái phép.  

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường 
Bình Thuận, tình trạng khai thác trái phép 
khoáng sản vật liệu xây dựng vật liệu xây 
dựng thông thường nói chung và khai thác 
cát nói riêng vẫn diễn ra ở nhiều nơi trong 
tỉnh, tập trung nhiều nhất là tại các huyện: 
Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam...  

Việc khai thác khoáng sản đã ảnh 
hưởng rất lớn đến môi trường, cảnh quan 
và đời sống của người dân. 

Năm 2016, Đoàn kiểm tra liên ngành 
của tỉnh Bình Thuận và UBND các huyện, 
thị xã, thành phố đã xử lý 197 vụ khai 
thác, vận chuyển trái phép khoáng sản vật 
liệu xây dựng, tổng số tiền phạt 1,5 tỷ 
đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn 
tỉnh đã xử lý 148 vụ, xử phạt hơn 1 tỷ 
đồng. 

Đặc biệt, khi bị lực lượng chức năng 
kiểm tra và phát hiện, một số đối tượng 
khai thác cát trái phép đã có biểu hiện 
chống đối, cản trở người thi hành công vụ. 
Gần đây nhất, vào ngày 28/6, tại thôn Lập 
Phước, xã Tân Lập (huyện Hàm Thuận 
Nam), đoàn công tác của UBND xã Tân 
Lập tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Hồ 
Ngọc Thạch đang tổ chức khai thác, mua 
bán, vận chuyển khoáng sản trái phép ở 4 
vị trí.  

UBND xã đã mời ông Thạch đến làm 
việc nhưng ông Thạch không hợp tác. Khi 
UBND xã Tân Lập và Công an huyện Hàm 
Thuận Nam đưa các phương tiện khai cát 
trái phép về trụ sở UBND xã, ông Thạch 
đã có hành vi cản trở, chống người thi 
hành công vụ… 

Ông Lê Hùng Việt, Phó Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận cho 
biết, hiện toàn tỉnh chỉ có 18 giấy phép 
khai thác cát xây dựng, trong đó 6 giấy 

phép khai thác cát bồi nền. Nguyên nhân 
dẫn đến việc khai thác cát trái phép là do 
nhu cầu cát xây dựng tăng cao, trong khi 
việc cấp phép khai thác vẫn còn nhiều bất 
cập.  

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được 
cấp quyền khai thác cát phải đóng các loại 
thuế, phí bảo vệ môi trường, cát khai thác 
phải bán với giá từ 200.000 đồng/m3 mới 
có lãi. Trong khi đó, đối tượng khai thác 
cát trái phép không phải đóng các loại 
thuế, phí nên thu lãi rất cao. Chính vì lợi 
nhuận lớn đem lại từ hoạt động khai thác 
cát, các đối tượng khai thác cát trái phép 
liều lĩnh, lộng hành. 

Hơn thế, công tác quản lý của UBND 
cấp xã, huyện, nơi có hoạt động khai thác 
khoáng sản trái phép còn hạn chế. Một số 
nơi còn buông lỏng quản lý, không xử lý 
kiên quyết. Đội ngũ cán bộ chuyên trách ở 
cấp huyện, đặc biệt là cấp xã còn thiếu và 
yếu.  

Ngoài ra, việc xử lý của cơ quan 
chức năng chưa đủ mạnh, thông thường 
các vụ khai thác cát trái phép chỉ xử phạt 
vi phạm hành chính. Nếu muốn xử lý hình 
sự phải chứng minh mức độ vi phạm lớn, 
có dấu hiệu của tội phạm hình sự mới bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự… 

Để chấn chỉnh tình trạng khai thác 
cát, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo 
UBND các huyện, thị xã, thành phố của 
tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà 
nước về khoáng sản ở địa phương; tăng 
cường thanh tra, kiểm tra việc khai thác 
khoáng sản vật liệu xây dựng thông 
thường.  

Đồng thời, UBND tỉnh xác định rõ 
trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ 
sở trong việc ngăn chặn tình trạng khai 
thác khoáng sản trái phép. Nơi nào để xảy 
ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư 
luận, kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm 
của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
quản lý địa bàn. 

V 
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UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở 
Tài nguyên và Môi trường chủ động, tăng 
cường nắm bắt thông tin dư luận, báo chí 
để phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng 
chống tội phạm về môi trường, Công an 
tỉnh và chính quyền địa phương kiểm tra, 
ngăn chặn, xử lý các điểm khai thác 
khoáng sản trái phép.  

Đối với các điểm, đối tượng khai 
thác khoáng sản trái phép đã phát hiện, 
xử lý cần có giải pháp tiếp tục theo dõi, 
không để tái diễn. 

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Bình Thuận tập trung rà 

soát, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư các 
dự án khai thác khoáng sản vật liệu xây 
dựng thông thường đã được cho phép và 
các mỏ doanh nghiệp đã trúng đấu giá 
sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy 
định để đi vào khai thác.  

Đối với những đơn vị không triển 
khai hoặc không đủ năng lực tài chính 
thực hiện quá thời gian quy định, Sở xem 
xét để tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy 
phép và đưa ra đấu giá theo quy định./.  

Nguyễn Thanh // http://bnews.vn.- 
2017 (ngày 27 tháng 8) 
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CHỦ TỊCH TỈNH BÌNH THUẬN ĐỐI THOẠI VỚI CÔNG NHÂN: 

SẼ KHỞI KIỆN DOANH NGHIỆP TRÂY Ỳ, NỢ BHXH 

gày 23.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận đã có buổi đối thoại trực tiếp 
với 250 cán bộ công đoàn, công 

nhân lao động, đại diện gần 80.000 công 
nhân lao động toàn tỉnh để nắm bắt tâm 
tư và tiếp nhận các bức xúc, kiến nghị. 

Tại buổi đối thoại, ông Võ Văn Hạnh - 
Chủ tịch Công đoàn Cty Bảo vệ An Hạnh, 
TP.Phan Thiết - cho biết: Việc tham gia 
BHXH, BHYT, BHTN có ý nghĩa thiết thực 
đối với công nhân lao động, là nguồn hỗ 
trợ rất lớn khi chúng tôi ốm đau, thai sản, 
nghỉ việc... Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 
một số doanh nghiệp trong tỉnh đã chiếm 
dụng tiền BHXH, BHYT mà chúng tôi đóng 
(hàng tháng vẫn trừ tiền BHXH, BHYT vào 
lương). Nhưng khi chúng tôi gặp khó 
khăn, có nhu cầu khám bệnh, trị bệnh, giải 
quyết chế độ thai sản và nghỉ việc thì cơ 
quan BHXH không chốt sổ vì doanh 
nghiệp còn nợ BHXH, ảnh hưởng lớn đến 
đời sống của chúng tôi. 

Công nhân lao động chúng tôi tha thiết 
đề nghị tỉnh có chủ trương, giải pháp để 
chỉ đạo, hướng dẫn hỗ trợ chúng tôi trong 
vấn đề này để chúng tôi ổn định cuộc 
sống. 

Sau khi lắng nghe các ý kiến của công 
nhân, ông Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định: “Tôi 
đã lắng nghe 18 ý kiến của công nhân lao 
động và trách nhiệm của chúng tôi là sẽ 
tiếp thu đầy đủ và có chỉ đạo giải quyết 
triệt để những kiến nghị của NLĐ. 

Đối với một số doanh nghiệp nợ 
BHXH, BHYT của công nhân thì các 
ngành liên quan phải phối hợp với LĐLĐ 
tỉnh Bình Thuận để khởi kiện ra tòa, đòi lại 
quyền lợi cho NLĐ. Đồng thời, phải 
thường xuyên tổ chức thanh kiểm tra việc 
thực hiện các quy định về pháp luật lao 
động của doanh nghiệp trên địa bàn” – 
ông Hai nhấn mạnh.  

Cũng tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận – Nguyễn Ngọc Hai đã 
trao 50 phần quà cho 50 công nhân lao 
động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần 
quà trị giá 1 triệu đồng; Tổng LĐLĐVN 
trao tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà ở 
“Mái ấm công đoàn” cho 5 đoàn viên; trao 
200 triệu đồng từ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm 
Lòng Vàng cho 13 điểm trường bị hạn hán 
để hỗ trợ kinh phí sửa chữa hệ thống 
nước sinh hoạt nhằm cung cấp đủ nước 
cho giáo viên và các em học sinh vào mùa 
khô hạn tại 13 điểm trường vùng hạn hán. 

Hà Anh Chiến // https://laodong.vn.- 
2017 (ngày 23 tháng 8) 

N 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 08 năm 2017 - 31 - 

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

TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU VỀ 
HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM 

gày 7-8, tại thị trấn Thuận Nam, 
huyện Hàm Thuận Nam, Sở Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Bình 

Thuận phối hợp UBND huyện Hàm Thuận 
Nam khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng 
bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của 
Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và 
pháp lý”. 

 

Đoàn viên thanh niên huyện Hàm Thuận Nam 
tìm hiểu các tư liệu về hai quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa của Việt Nam. 

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu 
về Hoàng Sa, Trường Sa là một hoạt 
động thông tin tuyên truyền quan trọng, 
nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh 
thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của 
nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên 
trong việc bảo vệ và khẳng định chủ 
quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư 
liệu lịch sử được công bố. 

Với nhiều tư liệu, văn bản, ấn phẩm và 
gần 100 bản đồ được trưng bày tại triển 
lãm, tập hợp các nguồn tư liệu đã được 
công bố từ trước đến nay của các nhà 
nghiên cứu, học giả trong nước và quốc 
tế; là một phần bằng chứng lịch sử và cơ 
sở pháp lý chứng minh chủ quyền của 
Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa trên Biển Đông. Những tư 
liệu cho thấy các nhà nước Việt Nam đã 

khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ 
quyền quốc gia đối với hai quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa liên tục, lâu dài, 
diễn ra trong hòa bình, được ghi nhận 
trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam 
và nhiều nước trên thế giới. 

Triển lãm gồm các nhóm tư liệu như: 
Phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn 
bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình 
phong kiến Việt Nam và chính quyền 
Pháp ở Đông Dương, thay mặt nhà nước 
Việt Nam đương thời, ban hành từ thế kỷ 
17 đến đầu thế kỷ 20, khẳng định quá 
trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền 
của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa. 

Triển lãm cũng trưng bày một số tư 
liệu, ấn phẩm do các nước phương Tây 
biên soạn và xuất bản từ thế kỷ 18 đến 
thế kỷ 19 liên quan đến chủ quyền của 
Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa và một số hình ảnh, tư liệu 
về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền 
của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa. 

Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm 
Văn hóa và Thể thao huyện Hàm Thuận 
Nam từ ngày 7 đến hết ngày 10-8, sẽ tạo 
điều kiện để các tầng lớp nhân dân trong 
huyện hiểu biết sâu sắc hơn về những 
bằng chứng khẳng định chủ quyền không 
thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Qua đó, 
khẳng định ý chí quyết tâm trong việc giữ 
gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ 
quốc. 

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

(ngày 7 tháng 8) 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

N 
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ĐẾN BÌNH ĐỨC NGẮM GỐM GỌ  

 tỉnh Bình Thuận có một làng Chăm 
quanh năm đỏ lửa. Đó là làng gốm 
Gọ thuộc thôn Bình Đức, xã Phan 

Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.  

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, 
nhờ vào đôi bàn tay khéo léo và đức tính 
cần cù, tỉ mỉ của những nghệ nhân, thợ 
thủ công, nghề gốm làng Gọ không chỉ 
bảo lưu nguyên giá trị văn hóa truyền 
thống mà còn tạo công ăn việc làm, giúp 
hàng trăm hộ dân thoát nghèo. 

Nét độc đáo làng nghề 

Giữa cái nắng gắt buổi trưa của miền 
đất Bình Thuận, con đường dẫn chúng tôi 
vào làng gốm Gọ không hề thưa bóng 
những phụ nữ đang thoăn thoắt dỡ những 
mẻ gốm màu đỏ ngói ra khỏi đống than 
rực hồng. Trong nhà, nhiều phụ nữ đủ lứa 
tuổi hì hục nhào đất, tạo hình cho các sản 
phấm gốm để kịp giao cho các mối hàng 
từ khắp các tỉnh, thành.  

Tiếp xúc với nghề gốm từ khi mới hơn 
10 tuổi, bà Dụng Thị Bương kể, nghề gốm 
ở thôn Bình Đức có từ rất lâu đời, được 
các gia đình người Chăm duy trì qua 
nhiều thế hệ. Quy trình làm gốm bao gồm 
nhiều khâu, nhiều công đoạn kết nối. 
Trong đó, việc chọn loại đất là công đoạn 
quan trọng nhất. 

 

Gốm của người Chăm Bình Thuận được nung 
lộ thiên 

“Theo kinh nghiệm dân gian của các 
nghệ nhân cao tuổi truyền lại, loại đất sét 

được sử dụng làm gốm phải có màu vàng 
nhạt, có độ dẻo và độ mịn vừa phải, 
không bị lẫn nhiều sạn, sỏi. Có đất rồi, 
người làm gốm phải đập, ủ, pha trộn, nhồi 
bóp - đây là công đoạn quyết định đến 
chất lượng sản phẩm sau khi nung”, bà 
Bương, chia sẻ.  

Trong căn nhà nhỏ của chị Trần Thị 
Hương, người gắn bó hàng chục năm với 
làng gốm Gọ, từ ngoài sân, hiên nhà đến 
gian bếp, đâu đâu cũng thấy đủ loại gốm. 
Gốm ở đây có màu ngói đỏ, lấm chấm 
một ít màu đen nâu như màu đất nung bị 
quá lửa làm cho sản phẩm gốm Bình Đức 
có nét độc đáo riêng, không nơi nào có 
được.  

Thợ làm gốm hầu hết là những phụ nữ 
Chăm, họ tạo hình sản phẩm gốm không 
dùng bàn xoay như nhiều dân tộc khác 
mà chỉ sử dụng những công cụ giản đơn 
theo phương pháp thủ công truyền thống, 
gồm một bàn kê, một miếng vải nhỏ.  

“Trước khi đặt đất sét lên bàn kê, 
chúng tôi rắc một ít cát trắng để chống 
dính. Sau đó dùng tay tạo hình cho sản 
phẩm bằng cách đi vòng tròn quanh bàn. 
Khi xương gốm dần hình thành, chúng tôi 
dùng một chiếc vòng tre vót mỏng và 
miếng vải nhúng nước vuốt lên mặt ngoài 
sản phẩm để tạo độ đều và láng mịn. 
Gốm sau khi tạo hình được để khô tự 
nhiên. Riêng các loại sản phẩm như bếp 
lò, khuôn đổ bánh xèo, bánh căn… thì 
được phơi trực tiếp ngoài nắng to để cứng 
lại”, chị Hương nói về quy trình làm xương 
gốm.  

Gốm sau khi được tạo hình để khô sẽ 
được đưa đi nung. Đến công đoạn này, bà 
Bương kêu mấy đứa cháu di chuyển 
khoảng 1.000 sản phẩm ra cánh đồng gần 
nhà rồi chất củi, rơm đốt.  

“Gốm của người Chăm được nung lộ 
thiên. Gốm và củi sắp xếp thành hàng 
ngang vuông góc với hướng gió thổi để 
gốm chín đều và tỷ lệ nổ, vỡ thấp. Gốm 
được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, từ 
dày đến mỏng. Thông thường, một lần 

Ở 
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nung mất từ 2-3 giờ tùy vào số lượng sản 
phẩm”, bà Bương nói.  

Một điều đặc biệt khác làm cho gốm 
làng Gọ nổi tiếng chính là màu sắc trên 
các sản phẩm. Khi gốm chín được đưa ra 
ngoài, người thợ sẽ dùng một loại nước 
làm từ trái thị rừng hoặc vỏ cây chùm dụ 
vảy lên mặt thân gốm để tạo hoa văn. 
Nhờ đó, gốm Chăm Bình Đức không chỉ 
có màu đỏ  ngói tươi tắn mà còn toát lên 
những vệt nâu đen trông như da báo trên 
thân gốm, trông rất lạ mắt. 

Phát huy giá trị truyền thống 

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 
(VH-TT-DL) tỉnh Bình Thuận, hiện nay tại 
địa phương có 26 thôn của người Chăm, 
nhưng chỉ có người Chăm ở thôn Bình 
Đức còn làm gốm với kỹ thuật và quy trình 
thủ công truyền thống. Đây là làng nghề 
thủ công riêng biệt, thể hiện bản sắc văn 
hóa của cộng đồng người Chăm.  

Năm 2012, Bộ VH-TT-DL đã quyết 
định đưa nghề gốm của người Chăm tỉnh 
Bình Thuận vào danh mục di sản văn hóa 
phi vật thể quốc gia, loại hình nghề thủ 
công truyền thống. 

Bà Bương nhớ lại những thăng trầm 
trong nghề làm gốm: “Trước đây, làng 
chúng tôi làm gốm chủ yếu vào lúc nông 
nhàn và chỉ phục vụ cho nhu cầu của bà 
con, dòng họ trong làng. Đến khi xã hội 
phát triển, những vật dụng sinh hoạt như 
bếp, lu, nồi niêu đều được hiện đại hóa 
nên những vật dụng làm bằng gốm trở 
nên lỗi thời. Có thời gian chúng tôi đã 
không sản xuất nữa”.  

Thế nhưng, những năm gần đây, 
người tiêu dùng, nhất là các nhà hàng có 
xu hướng sử dụng đồ đun nấu bằng gốm 

vì ít độc hại, lại mang nét dân dã. Làng 
gốm Gọ đã khởi sắc trở lại.  

“Gốm làng Gọ không chỉ khách du lịch 
ở các khu vực lân cận mua về sử dụng 
mà một số nhà hàng, khách sạn ở 
TPHCM, Đồng Nai… cũng ra tận làng đặt 
hàng với số lượng lớn”, bà Bương phấn 
khởi. 

Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của 
chính quyền địa phương và các tổ chức 
phi chính phủ, nghề làm gốm ở Bình Đức 
càng có cơ hội phát triển góp phần nâng 
cao thu nhập cho người dân, nhờ đó gìn 
giữ, phát huy những giá trị văn hóa đặc 
sắc.  

Hiện nay, sản phẩm gốm làng Gọ khá 
đa dạng và phong phú, có thể chia làm 3 
nhóm: đun nấu, đồ đựng và sản phẩm 
phục vụ du lịch. Gốm của người Chăm 
Bình Đức giá thành rẻ, nhiều kích cỡ và 
chủng loại, tiện lợi trong sử dụng, được 
nhiều tỉnh, thành ưa chuộng. 

Chỉ tay về người con gái cả của mình, 
bà Bương trải lòng: “Cho dù hiện nay thế 
hệ trẻ nhiều người không còn mặn mà với 
nghề làm gốm, nhưng trong mỗi gia đình 
người Chăm ở làng Gọ đều truyền nghề 
lại cho một thành viên để lưu truyền lại nét 
văn hóa cho thế hệ kế tiếp”. 

Rời làng gốm Gọ trong chiều muộn, 
nhà nhà, người người cùng lúc đốt mẻ 
gốm cuối ngày để kịp giao hàng cho 
khách hàng vào sáng hôm sau. Cả cánh 
đồng Gọ khói bay mù mịt, gió thổi cuốn 
những cột khói cao ngất bay xa… 

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

(ngày 30 tháng 8) 

__________________________________ 

NGƯỜI MẸ TRỒNG THANH LONG BẬT KHÓC NỨC NỞ 
KHI CON BẠI TRẬN OLYMPIA 

hàng trai của mẹ giỏi quá! Cảm ơn 
con!”, người mẹ trồng thanh long 
ôm con khóc nức nở. 

“Đường lên đỉnh Olympia” đã tìm ra chủ 
nhân của chiếc vòng nguyệt quế thứ 17, đó là 
chàng trai “vàng” của trường THPT Hải Lăng, 
Quảng Trị - Phan Đăng Nhật Minh. Vô số lời 

"C 
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chúc mừng được gửi đến Nhật Minh và đây 
được xem là kết quả xứng đáng cho những 
nỗ lực chàng trai Quảng Trị đã bỏ ra. 

 

Quốc Long – chàng trai từng mệnh danh là 
“thánh lội ngược dòng” 

Thế nhưng, bên cạnh ánh hào quang của 
nhà vô địch Olympia, có một chàng trai dù là 
người cuối cùng đặt chân đến đích nhưng vẫn 
để lại ấn tượng tốt đẹp cho khán giả. Đó là 
Phạm Quốc Long (trường THPT Trần Hưng 
Đạo, Bình Thuận) – người duy nhất trong 4 thí 
sinh xúc động đến rơi nước mắt trước khi 
bước vào phần thi Về đích. 

“Dù kết quả thế nào, em vẫn hạnh phúc 
khi có mặt tại trường quay S14 hôm nay”, 
Long nói. 

 

 

Gia đình Quốc Long có một vườn thanh 
long 

Quốc Long là con của một gia đình bình 
thường tại mảnh đất đầy nắng gió – Bình 
Thuận. Gia đình Long có một vườn thanh long 
lớn và anh chàng rất tự hào về sự ngon, ngọt 
những trái thanh long do chính bố mẹ mình 
làm ra, từng đem nó đến tặng những người 
làm chương trình. 

Khán giả đã xúc động biết bao khi nghe 
chàng trai Bình Thuận nói, cậu tham gia 
Olympia với mục đích quan trọng nhất là để 
bố mẹ được lên tivi. Ước mơ của bố mẹ Long 
là một lần được lên tivi và ở tuổi 16, bằng 

những nỗ lực của mình, chàng trai Bình 
Thuận đã biến ước mơ ấy thành sự thật theo 
cách vinh quanh nhất. 

 “Con trai của mẹ ngoan lắm, giỏi lắm”, “Ừ 
đây là con trai của chị!”, khoảnh khắc nghe 
mẹ nói những điều đó khi con trai giành giải 
nhất quý III là khoảnh khắc hạnh phúc tột đỉnh 
của Quốc Long. 

Và khi bước vào cuộc thi quan trọng nhất 
của cả hành trình leo núi, Quốc Long được cả 
bố mẹ dẫn đi thi. Ngay từ những phút đầu, mẹ 
Long đã rơi nước mắt khi nhìn con trên sân 
khấu, gương mặt đầy lo lắng trước cuộc thi 
cam go. Kết quả chung cuộc được ấn định, 
Quốc Long là người về đích cuối cùng. 

Trong khi ai nấy đều vây quanh nhà vô 
địch, dành những lời chúc hay nhất, tốt đẹp 
nhất cho quán quân thì mẹ Quốc Long lặng lẽ 
chạy đến ôm trầm lấy con trai, vừa khóc vừa 
nói: “Con trai mẹ, chàng trai của mẹ giỏi quá! 
Cảm ơn con”. Khoảnh khắc ấy khiến bất cứ ai 
chứng kiến cũng phải xúc động. 

Bà mẹ Bình Thuận nghẹn ngào chia sẻ: 
“Tôi tin Quốc Long, tôi tin con tôi, con làm 
được như vậy là tôi quá toại nguyện rồi. Dù 
con không chiến thắng nhưng tôi vẫn hạnh 
phúc vỡ òa”. 

 Mẹ Quốc Long chia sẻ, đứng trên sân 
khấu Olympia là ước mơ từ nhỏ của Quốc 
Long, không chỉ vì đây là sân chơi trí tuệ đáng 
khao khát của mọi học sinh mà còn vì muốn 
thỏa tâm nguyện được lên tivi của ba mẹ. 

Ở nhà, Quốc Long là một chàng trai 
ngoan hiền, chăm chỉ. Thứ bảy, chủ nhật 
được nghỉ học về nhà, Long không ngại nắng 
mưa, cùng bố mẹ ra vườn thanh long làm 
việc. 

 “Nhà Long không được như nhà mọi 
người. Dù con có trí tuệ, có chí hướng nhưng 
có những điều chưa thể làm được vì gia đình 
không có điều kiện. Làm mẹ, tôi cũng cảm 
thấy có lỗi với con”, mẹ Quốc Long xúc động 
nói. 

Riêng Quốc Long, cũng rất toại nguyện 
với kết quả này. Chàng trai muốn gửi lời cảm 
ơn chân thành nhất đến ba mẹ, những người 
luôn ủng hộ em trong suốt hành trình leo núi 
Olympia. 

Hạ Nhiên – Việt Linh // 
http://danviet.vn.- 2017 (ngày 28 tháng 8) 
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CẬN CẢNH RÙA BIỂN LÊN ĐẢO HÒN CAU ĐẺ TRỨNG 

on rùa biển nặng gần 100kg bò lên 
đảo Hòn Cau (xã Phước Thể, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) 
đẻ 110 quả trứng trước sự vui 

mừng của các nhân viên cứu hộ rùa biển. 

Ngày 13-8, ông Nguyễn Thanh Phúc, 
Phó Giám đốc Khu bảo tồn biển Hòn Cau 
(huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), cho 
biết vào rạng sáng cùng ngày, Đội cứu hộ 
rùa biển do Quỹ Môi trường toàn cầu 
(GEF) tài trợ đã phát hiện 1 cá thể rùa mẹ 
nặng gần 100kg, dài hơn 1,1m bò lên đảo 
Hòn Cau đẻ được 110 quả trứng. 

Trước đó ngày 11-8, rùa mẹ này đã bò 
lên bãi Nhất trên đảo Hòn Cau để tìm vị trí 
làm tổ đẻ trứng. Đến rạng sáng ngày 13-
8, con rùa này đã trở lại đảo Hòn Cau đẻ 
được 110 trứng rồi sau đó quay trở về 
biển. 

 

Con rùa biển nặng gần 100kg đang đẻ trứng. 

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Đội 
cứu hộ rùa biển trên đảo Hòn Cau đã di 
dời toàn bộ số trứng rùa này về khu ấp nở 
trứng rùa trên đảo an toàn. 

Trước đó, ngày 9-8, Khu bảo tổn biển 
Hòn Cau cũng đã bảo vệ và hỗ trợ ấp nở 

thành công một ổ trứng rùa với 92 con rùa 
con ra đời an toàn. Sau đó, toàn bộ số rùa 
con này đã được nhân viên khu bảo tồn 
đưa về với biển cả. 

 

Cận cảnh rùa biển đang đẻ trứng. 

 

Di dời toàn bộ 110 quả trứng rùa về nơi ấp nở 
an toàn. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, Khu bảo 
tồn biển Hòn Cau đã phát hiện và di dời 
thành công 5 ổ trứng rùa về nơi ấp nở an 
toàn. Hiện 4 ổ trứng này đều được ấp nở 
thành công với gần 400 con rùa con. 

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

(ngày 13 tháng 8) 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

C 
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HỖ TRỢ GẦN 16 TỈ ĐỒNG CHO TÀU ĐÁNH BẮT 
XA BỜ 

ỉnh Bình Thuận vừa duyệt chi ngân 
sách gần 16 tỉ đồng để hỗ trợ 182 
tàu công suất lớn chuyên khai thác 

hải sản, dịch vụ hậu cần xa bờ. Cụ thể, số 
tàu của các địa phương được hỗ trợ lần 
này: TP Phan Thiết 14 tàu, huyện Tuy 
Phong 2 tàu, thị xã La Gi 68 tàu, huyện 
đảo Phú Quý 98 tàu. 

 

Kinh tế biển là thế mạnh của tỉnh Bình Thuận 

Các khoản hỗ trợ bao gồm: đóng bảo 
hiểm (thân tàu và con người), mua máy 
thông tin liên lạc, tiền nhiên liệu để ra khơi 
khai thác hải sản. Tùy vào số thuyền viên 
và số chuyến ra khơi mà mỗi tàu sẽ được 
nhận khoản tiền hỗ trợ tương ứng. 

Bình Thuận là một trong số những tỉnh 
duyên hải miền Trung có số lượng lớn tàu 
khai thác hải sản với gần 8.000 chiếc, 
trong đó có gần 2.000 tàu công suất lớn 
đánh bắt xa bờ, làm dịch vụ hậu cần, thu 
mua, sơ chế sản phẩm trên biển. 

L.Trường // http://nld.com.vn.- 2017 
(ngày 21 tháng 8) 

__________________________________ 

VÌ SAO TAI NẠN TĂNG CAO TRÊN QL1 QUA 
BÌNH THUẬN? 

uyến QL1 qua địa bàn tỉnh Bình 
Thuận dù được nâng cấp, mở rộng 
nhưng thời gian qua liên tiếp xảy ra 

nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. 

 “Hung thần” xe khách 

Trong hai ngày cuối tháng 7, PV Báo 
Giao thông chạy dọc tuyến QL1 qua Bình 
Thuận và nhiều lần chứng kiến những 
đoàn xe khách phóng với tốc độ cao, bật 
xi-nhan chạy lấn làn khi vắng bóng CSGT, 
khiến các xe chạy ngược chiều phải vất 
vả né tránh. Ngay cả đoạn QL1 từ huyện 
Hàm Tân đến Hàm Thuận Nam có nhiều 
khúc quanh co, thiếu dải phân cách giữa, 

tài xế vẫn phóng nhanh, vượt ẩu rất nguy 
hiểm. 

 

"Thời gian tới, Ban ATGT tỉnh sẽ yêu cầu 
các cơ quan chức năng tăng cường TTKS, 
xử lý vi phạm giao thông trên tuyến QL1, 
đồng thời siết chặt các quy định pháp luật 
về kinh doanh vận tải, giám sát tốc độ từ 
thiết bị giám sát hành trình”. 

Ông Huỳnh Ngọc Thanh 
Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Thuận 

  

Trong tháng 7, trên QL1 đoạn qua 
Bình Thuận đã xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm 
trọng liên quan tới xe khách khiến 5 người 

T 

T 
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chết, 18 người bị thương. Rạng sáng 
19/7, trên QL1 đoạn qua xã Hàm Đức, 
huyện Hàm Thuận Bắc xảy ra vụ TNGT 
giữa 3 xe khách, làm 3 người chết, 16 
người bị thương. Khi điều tra vụ tai nạn 
này, cơ quan chức năng phát hiện cả 3 xe 
khách đều không bật thiết bị giám sát 
hành trình khi lưu thông. Mới đây, trưa 
25/7, trên đường đi thực tế, PV trực tiếp 
chứng kiến xe khách giường nằm BKS 
18N - 8589 lao xuống ven đường gần cầu 
Phú Long (xã Hàm Thắng, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Nguyên 
nhân do thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, 
mà xe khách chạy nhanh khiến xe lạc tay 
lái lao thẳng qua bên đường. Tối 26/7, ô 
tô chở 4 cán bộ Công an tỉnh Bình Thuận 
lưu thông trên QL1 đã bị xe tải BKS 89C-
133.68 điều khiển từ phía sau tông mạnh 
vào, đẩy xe này chui vào gầm xe tải phía 
trước khiến 2 người thiệt mạng, 2 người 
khác bị thương nặng. 

 

Xe khách giường nằm lao xuống ruộng trên 
QL1 đoạn qua xã Hàm Thắng, thị trấn Phú Long 
trưa 25/7  

Trên tuyến QL1 qua Bình Thuận, tình 
trạng người điều khiển xe máy vi phạm 
giao thông diễn ra khá phổ biến, với các 
lỗi như: Đi không đúng phần đường, làn 
đường… và vẫn tái diễn tình trạng người 
dân tự ý tháo tấm chống lóa trèo qua dải 
phân cách băng ngang quốc lộ. Điển hình, 
đoạn từ ngã tư Hàm Thắng đến thị trấn 
Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc) dài 
chưa đầy 5km có gần 10 tấm lưới chống 
lóa bị tháo dỡ để người dân tiện băng 
ngang đường. 

Gấp rút xóa “điểm đen” tai nạn 

Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh văn 
phòng Ban ATGT tỉnh Bình Thuận cho 
biết, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh 
xảy ra 233 vụ TNGT, làm 104 người chết, 
166 người bị thương. QL1 vẫn là “điểm 
nóng” khi có đến 54 người chết (chiếm 
trên 50%) và 24 người bị thương. 

 

Tình trạng tháo tấm chống lóa tiếp tục tái diễn 
trên QL1 qua Bình Thuận 

“Tuyến QL1 qua địa bàn đã được mở 
rộng, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vị trí 
“điểm đen” TNGT chưa được xử lý dứt 
điểm. Ngoài ra, tình trạng xe du lịch, xe 
khách hợp đồng hoạt động trá hình, xe 
buýt dừng, đỗ, đón trả khách không đúng 
nơi quy định, xe taxi chạy tốc độ cao còn 
xảy ra nhiều. Xe chở hàng quá khổ, quá 
tải có dấu hiệu tăng trở lại trên QL1 cũng 
góp phần làm tăng nguy cơ TNGT”, ông 
Thanh nói. 

Ông Bùi Duy Anh, Chi cục trưởng Chi 
cục QLĐB IV.1 (thuộc Cục Quản lý đường 
bộ IV) cho biết: Để đảm bảo ATGT trên 
QL1 qua Bình Thuận, hiện các nhà thầu 
đang thi công gói thầu số 29 bao gồm: 
Sửa chữa 16 cầu cũ và xử lý ngập úng 
đoạn Km 1631+980 - Km 1632+200 thuộc 
dự án đầu tư mở rộng QL1 các đoạn Km 
1589+300, Km 1642+00 và Km 1692+00 - 
Km 1720+800. “Trong quá trình thi công, 
chúng tôi sẽ phối hợp với Ban ATGT tỉnh, 
nhà thầu tăng cường công tác đảm bảo 
ATGT tránh để xảy ra ùn tắc, tai nạn”, ông 
Duy Anh cho hay. 

Vĩnh Phú // http://www.atgt.vn.- 2017 
(ngày 2 tháng 8) 
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TUYẾN ĐƯỜNG XUỐNG CẤP NGHIÊM TRỌNG  

iện nay, nhiều xã vùng nông thôn 
thuộc địa bàn huyện Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận đang tập 

trung xây dựng nông thôn mới và đã có 
không ít tiêu chí hoàn thành. Nhờ vậy, bộ 
mặt nông thôn ở các địa phương này thay 
đổi khi trường, trạm khang trang, sạch sẽ 
và những con đường bê tông ra đến tận 
cánh đồng.  

 

Thế nhưng ở thị trấn Ma Lâm, huyện 
Hàm Thuận Bắc vẫn có một tuyến đường 

(từ thị trấn đi xã Thuận Minh) hiện đang 
xuống cấp nghiêm trọng. 

Ông La Văn Sanh, một người dân địa 
phương cho biết: “Tuyến đường này có 
chiều dài chỉ khoảng 800m nhưng mặt 
đường nhiều "ổ gà, ổ voi" và cứ mưa là 
biến thành sông (xem ảnh). Tình trạng 
này đã diễn ra tới 10 năm, khiến việc đi lại 
của người dân chúng tôi rất khó khăn. Thế 
nhưng không hiểu vì lý do gì mà tuyến 
đường này vẫn chưa được ngành giao 
thông, chính quyền các cấp đầu tư sửa 
chữa hoặc làm mới". 

Vì sự an toàn của người dân, nhất là 
các học sinh trên địa bàn, rất mong chính 
quyền địa phương và ngành chức năng 
sớm quan tâm sửa chữa, tu bổ, nâng cấp 
tuyến đường. 

Đỗ Khắc Thể // http://www.qdnd.vn.- 
2017 (ngày 12 tháng 8) 

__________________________________ 

ÔM “BOM” XUỐNG BIỂN 

ể gia tăng lợi nhuận bất chính, thời 
gian gần đây, hàng loạt tàu thuyền 
đến từ nhiều tỉnh, thành khác đã 

kéo về khu vực biển Mũi Né (phường Mũi 
Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) sử 
dụng chất nổ để khai thác thủy hải sản, 
khiến người dân địa phương vô cùng bức 
xúc.  

Điều này không chỉ ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến nguồn lợi thủy sản, môi trường 
sinh thái, mà còn trực tiếp đe dọa đến tính 
mạng ngư dân. 

“Treo” tàu vì chất nổ 

Những ngày qua, dù đang trong mùa 
gió Nam, mùa khai thác thủy hải sản chính 
trong năm, nhưng nhiều tàu cá của bà con 
ngư dân phường Mũi Né vẫn phải nằm bờ 
vì không thể cạnh tranh lại với hàng loạt 
tàu hành nghề lưới mùng (chuyên đánh 

bắt cá cơm), trong đó có nhiều tàu sử 
dụng chất nổ để tận diệt nguồn thủy hải 
sản. 

 

Nhiều tàu thuyền ngư dân Mũi Né không thể ra 
khơi vì sự xuất hiện của tàu khai thác hải sản 
bằng chất nổ 

Bà Văn Thị Công Hòa, chủ tàu cá ở 
phường Mũi Né, bức xúc: “Những chiếc 
tàu này không biết từ nơi nào đến, họ 
dùng chất nổ ném xuống biển cả ngày lẫn 

H 

Đ 
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đêm khiến nguồn lợi thủy hải sản ngày 
càng cạn kiệt. Tàu hành nghề pha xúc 
(dùng đèn để nhử cá, tôm) của tôi giờ 
phải “treo” bờ vì có ra khơi cũng chẳng 
thu được gì”.  

Còn ngư dân N.V.T. lo lắng: “Tàu lưới 
mùng của họ ngang nhiên dùng lưới vây 
xung quanh các tàu cá của chúng tôi để 
khi ném chất nổ xuống, thủy hải sản chết 
nổi lên họ vớt dễ dàng. Việc làm này 
không chỉ khiến nguồn lợi thủy hải sản bị 
tận diệt mà còn đe dọa đến tính mạng, tài 
sản của chúng tôi. Hành động của họ 
chẳng khác nào ôm “bom” ném xuống 
biển!”.  

Theo các ngư dân phường Mũi Né, 
cách đây khoảng 5-6 năm, lượng tàu 
thuyền hành nghề lưới mùng tại vùng biển 
Mũi Né chỉ có chưa đến 100 chiếc. Tuy 
nhiên đến thời điểm này, đội tàu này đã 
phát triển trên 300 chiếc. Trong đó, có 
nhiều tàu mang số hiệu các tỉnh miền 
Trung như Ninh Thuận, Khánh Hòa… lẫn 
một số tàu ở địa phương cùng tham gia 
khai thác.  

Ngư dân kêu cứu khẩn cấp 

Bức xúc trước việc các tàu lưới mùng 
gia tăng hoạt động đánh bắt hải sản bằng 
chất nổ, vừa qua, 48 ngư dân tại phường 
Mũi Né đã đồng loạt gửi đơn lên Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị có biện 
pháp ngăn chặn.  

Bà Nguyễn Thị Thúy Loan, Phó Chủ 
tịch UBND phường Mũi Né, cho biết: “Có 
trường hợp ngư dân phường Mũi Né đang 
đánh bắt trên biển thì bị tàu khai thác 

bằng chất nổ dùng lưới vây quanh tàu đe 
dọa, nếu không chạy khỏi khu vực lưới 
quây họ sẽ ném chất nổ xuống biển. Sau 
đó, 2 lần họ ném chất nổ khiến ngư dân 
địa phương phải bỏ chạy. Câu hỏi đặt ra 
là nguồn chất nổ từ đâu mà ngư dân có? 
Nếu ta có sự phối hợp giữa các đơn vị 
chức năng liên quan chặn đứng được 
nguồn cung cấp, tăng chế tài xử phạt và 
thường xuyên tuần tra, kiểm soát thì mới 
có hy vọng chấm dứt được tình trạng 
này”. 

Trung tá Nguyễn Duy Thìn, Chính trị 
viên Đồn biên phòng Mũi Né, cho biết: 
“Sau khi nhận được phản ánh của bà con, 
chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị liên 
quan để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, 
những đối tượng sử dụng chất nổ ở nơi 
khác đến, phạm vi đánh bắt lại xa, 
phương tiện của chúng tôi hạn chế nên 
việc kiểm tra, kiểm soát gặp nhiều khó 
khăn. Việc bắt giữ các hành vi tàng trữ 
thuốc nổ trên tàu cá cũng rất khó khăn, 
bởi với số lượng nhỏ, các đối tượng dễ 
cất giấu hoặc chỉ cần nhìn thấy bóng dáng 
của lực lượng chức năng từ xa là vứt 
xuống biển để phi tang”. 

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, qua 
công tác kiểm tra, kiểm soát, lực lượng 
biên phòng tỉnh Bình Thuận đã phối hợp 
với các đơn vị liên quan bắt 5 vụ tàng trữ 
trái phép vật liệu nổ trên tàu cá để sử 
dụng trong khai thác hải sản. 

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

(ngày 12 tháng 8) 

__________________________________ 

NHIỀU SAI PHẠM TẠI CÔNG TY KHAI THÁC 

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BÌNH THUẬN 

ông ty Khai thác công trình thủy 
lợi Bình Thuận vừa bị phát hiện 
để xảy ra nhiều sai phạm trong 

đầu tư thi công các công trình thủy lợi. 

Theo kết luận của Sở NN-PTNT 
Bình Thuận, Công ty TNHH một thành 

viên Khai thác công trình thủy lợi Bình 
Thuận cùng với các nhà thầu đã tổ 
chức nghiệm thu, thanh toán đưa vào 
sử dụng không đúng quy định đối với 6 
công trình. Trong đó, 3 công trình thi 
công dở dang và đã dừng thi công 

C 
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nhưng đã được tổ chức nghiệm thu, 
thanh toán khối lượng nhiều hơn khối 
lượng thi công thực tế; 3 công trình thi 
công dở dang nhưng được tổ chức 
nghiệm thu, thanh toán công trình 
hoàn thành. 

 

Trụ sở Công ty Khai thác công trình thủy 
lợi Bình Thuận tại đường Lê Hồng 
Phong, TP Phan Thiết.  

Công ty này cũng đã cho dừng thi 
công nhiều năm các công trình dở 
dang (như: Kênh tiếp nước Suối Lách 
– Bàu Thiềm, đập Suối Lách, đập Ma 
Hý, tường chắn sóng hồ Cẩm Hang) 
nhưng không lập thủ tục xin chủ 
trương dừng thi công của cấp có thẩm 
quyền theo quy định, chia nhỏ nhiều 
công trình với giá trị đầu tư dưới 1 tỷ 
đồng không đúng quy định cùng hàng 
loạt sai phạm khác trong đầu tư thi 
công. 

Công ty Khai thác công trình thủy 
lợi Bình Thuận còn bị phát hiện thực 
hiện chưa đúng quy định về nâng bậc 
lương đối với người lao động, nhiều 
trường hợp người lao động đã đủ điều 
kiện xét nâng lương, nâng bậc nhưng 
công ty không thực hiện. Về nội dung 
điều hành theo kiểu "gia đình trị", kết 
luận cho biết, trong ban lãnh đạo chỉ 
có ông Phạm Ngọc Nam - Phó Tổng 
giám đốc là anh em cột chèo với ông 
Nguyễn Hoàng Tuấn - Tổng giám đốc 
công ty. Nhưng công ty có đến 18 
trường hợp người lao động có quan hệ 
họ tộc với ông Phạm Ngọc Nam và 
ông Nguyễn Hoàng Tuấn. Ngoài ra, từ 

năm 2000 đến nay, công ty này cho 3 
cán bộ chủ chốt trong bộ máy tạm ứng 
hơn 3,7 tỷ đồng nhưng đến 
nay chậm hoàn trả... 

 

Kết luận do Giám đốc Sở NN&PTNT Bình 
Thuận Mai Kiều ký .  

Trên cơ sở xác minh và kết luận, 
ông Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp Bình Thuận đã kiến nghị UBND 
tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở Nội vụ chủ 
trì và phối hợp với các sở ngành liên 
quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách 
nhiệm và có hình thức xử lý đối với 
người đứng đầu là ông Nguyễn Hoàng 
Tuấn - Tổng giám đốc công ty và các 
Phó tổng giám đốc phụ trách các lĩnh 
vực phân công để xảy ra những tồn 
tại, thiếu sót nêu trên. 

Trước đó, tập thể cán bộ viên chức 
Công ty Khai thác công trình thủy lợi 
Bình Thuận đã gửi đơn đến UBND tỉnh 
và Sở NN-PTNT tố cáo lãnh đạo công 
ty này có nhiều sai phạm, tiêu cực, 
tham nhũng./.   

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 25 tháng 8) 
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CHỦ TỊCH TTC ĐẶNG VĂN THÀNH:  

CHU KỲ GIẢM GIÁ LÀ THÁCH THỨC CỦA 
NGÀNH ĐƯỜNG 

ây là phát biểu của ông Đặng Văn 
Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC tại 
Hội thảo thường niên mía đường 

quốc tế TTC lần V tại TP.Phan Thiết, Bình 
Thuận do Hiệp hội mía đường Việt Nam 
(VSSA) và Tập đoàn TTC đồng tổ chức 
sáng nay, 17/08. 

Hội thảo lần này có chủ đề “Tái cơ cấu 
mía đường Việt Nam” với 400 khách mời 
đến từ 16 nền kinh tế, cùng tham gia đưa 
ra những giải pháp, bài học từ những kinh 
nghiệm của các quốc gia mía đuồng lớn 
trên thế giới. 

Theo báo cáo của VSSA, kết thúc niên 
vụ 2016-2017, sản lượng đường trong 
nước đạt gần 1,227 triệu tấn và là niên vụ 
thứ 3 liên tiếp có sản lượng đường sụt 
giảm. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ 
chậm, đường tồn kho tăng cao, sau 2018 
Asean áp dụng thuế nhập khẩu đường ở 
mức 0%...lại càng đặt ra yêu cầu thay đổi 
cho các doanh nghiệp cũng như ngành 
mía đuờng Việt Nam. 

 

Toàn cảnh Hội thảo mía đường quốc tế TTC lần 
5 tại Bình Thuận. 

Trước đó, trong kỳ Họp quốc hội vừa 
qua, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn 
Xuân Cường đã khẳng định, việc tái cơ 
cấu ngành mía đường là vấn đề cần phải 
quan tâm. Hiện nay, Việt Nam đang có 
khoảng 300.000 ha mía, sản lượng 5,4 
triệu tấn, mặc dù sản lượng không lớn 

nhưng có vai trò quan trọng tới an ninh 
lương thực nên phải quan tâm, phải thực 
hiện tái cơ cấu ngành này. 

Phát biểu tại Hội nghị lần này, ông 
Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ 
NN&PTNT cho biết, sau 22 năm triển khai 
trương trình 1 triệu tấn đường, sản lượng 
trung bình vào vụ cao nhất đạt 65 tấn 
mía/ha và 6,5 tấn đường/ ha. Trong 41 
nhà máy mía đường của cả nước đều 
từng bước tăng cường nâng cao năng lực 
cạnh tranh bằng việc nâng cao kỹ thuật, 
công suất các nhà máy đã tăng gấp hai 
lần so với năm 2000. 

Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập 
đoàn TTC cho biết, Tập đoàn đã có 38 
năm hình thành và phát triển trong 5 
ngành chủ lực và nhấn mạnh lại vai trò 
của doanh nhân trong việc phát triển các 
ngành. Ngành mía đường của TTC vẫn 
luôn trăn trở xoay quanh 3 mấu chốt: vùng 
nguyên liệu, sản xuất và thị trường. Việc 
phát triển mía đường của TTC hướng đến 
thực hiện chương trình nông dân có lời, 
nhà máy có lãi và có thể đa dạng hóa các 
sản phẩm cạnh đường. Tuy nhiên, chu kỳ 
giảm giá của ngành đường đang là thách 
thức của ngành đường hiện nay. 

TS Phạm Quốc Doanh, Chủ tịch Hiệp 
hội mía đường Việt Nam cho biết, trước 
1994 Việt Nam chỉ có 9 nhà máy mía 
đường với công suất khoảng 11 nghìn tấn 
đường/năm trong khi hiện nay là 41 nhà 
máy với sản lượng 140.000 tấn 
đường/năm. Dù vậy, ngành mía đường 
nước nhà còn yếu do các chính sách còn 
rời rạc, thiếu hệ thống, chưa tạo động lực 
cho ngành phát triển bền vững. 

Ông Doanh đưa ra các ví dụ về sự bất 
cập này đến từ các chính sách về đất đai; 
chính sách về hạ tầng giao thông  (chưa 
có công trình thủy lợi nào thực hiện cho 
vùng sản xuất); chính sách về hỗ trợ cơ 

Đ 
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giới hóa, giảm tổn thất trong sản xuất; 
chính sách khoa học và công nghệ... 

Cụ thể, việc phát triển các sản phẩm 
cạnh đường cũng được đưa ra bản thảo 
với chính sách khuyến khích phát triển 
sản phẩm phụ trợ mía đường. Ví dụ, sản 
xuất ethanol, rượu từ mật rỉ thu được từ 
quá trình kết tinh đường, qua quá trình lên 
men. Dù sản phẩm mật rỉ có biên lãi gộp 
thấp, dưới 1% nhưng nếu kinh doanh 
ethanol có thể đem lại tỷ suất lên đến 
30%... 

Hội thảo mía đường quốc tế năm nay 
sẽ gồm 3 phiên: Hội thảo về Chính sách 
tái cơ cấu mía đường-Kinh nghiệm quốc 
tế và giải pháp cho ngành mía đường kéo 
dài suốt ngày 17/08. Hai phiên còn lại là 
Hội thào chuyên de6296 Nông nghiệp-Tái 
cơ cấu dưới góc nhìn nông nghiệp và 
chuyên đề Kỹ thuật- Tái cơ cấu dưới góc 
nhìn kỹ thuật sản xuất công nghiệp mía 
đường sẽ tổ chức trong ngày mai 18/08. 

Hồng Phúc  // http://baodautu.vn.- 
2017 (ngày 17 tháng 8) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN SẼ THU HỒI GIẤY PHÉP VỚI TÀU CÁ, 
NGƯ DÂN BỊ NƯỚC NGOÀI BẮT GIỮ THẢ VỀ 

gày 25/8, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận đã ban hành văn bản 
triển khai một số biện pháp nhằm 

ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá, 
ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển 
nước ngoài.  

 

Bình Thuận sẽ thu hồi giấy phép với tàu cá, 
ngư dân bị nước ngoài bắt giữ thả về. Ảnh 
minh họa: Đoàn Hữu Trung - TTXVN 

Theo văn bản này, UBND tỉnh Bình 
Thuận yêu cầu các cơ quan, ban, ngành 
liên quan và chính quyền địa phương ven 
biển tập trung tổ chức các đợt sinh hoạt 
theo từng thôn, khu phố có tàu cá vi 
phạm; lập danh sách quản lý chặt chẽ tàu 
cá, ngư dân vi phạm; tổ chức kiểm điểm 
chủ tàu, thuyền trưởng vi phạm vùng biển 
nước ngoài trước cộng đồng địa phương. 
Tiếp tục buộc chủ tàu, thuyền trưởng viết 
cam kết không xâm phạm vùng biển nước 
ngoài. 

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố vùng biển thường xuyên 
theo dõi, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn 
kịp thời các trường hợp vi phạm, nhất là 
các trường hợp móc nối, môi giới đưa tàu 
đi hoạt động trái phép ở vùng biển nước 
ngoài. Đồng thời có biện pháp xử lý đối 
với cán bộ chính quyền cấp xã thiếu tinh 
thần trách nhiệm để ngư dân địa phương 
mình vi phạm vùng biển các nước khai 
thác, thu mua hải sản trái phép. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 
các cơ quan có liên quan tổ chức tốt mô 
hình Tổ đoàn kết khai thác hải sản trên 
biển đạt hiệu quả nhằm hỗ trợ nhau trong 
hoạt động khai thác hải sản, nâng cao 
hiệu quả sản xuất, bảo vệ tài sản và tính 
mạng của ngư dân trên biển. 

Bên cạnh đó, giữ gìn an ninh trật tự, 
góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển, 
đảo của Tổ Quốc; tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát tàu cá hoạt động từ khi xuất 
bến, ra ngư trường khai thác hải sản đến 
khi nhập bến, chú trọng tàu cá khai thác 
hải sản xa bờ. Đồng thời lập danh sách 
quản lý tàu cá và ngư dân vi phạm, kịp 
thời xác minh làm rõ nguyên nhân và xử lý 
nghiêm theo pháp luật để bảo đảm tính 
răn đe. 

N 
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Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận cũng chỉ 
đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tiến hành thu hồi Giấy phép khai thác 
thủy sản, chứng chỉ thuyền, máy trưởng 
và tạm dừng chuyển quyền sở hữu trong 
vòng 6 tháng đối với tàu cá, ngư dân bị 
nước ngoài bắt giữ thả về.  

Tỉnh không cấp Giấy phép khai thác 
thủy sản, không cho đăng ký mới đối với 
chủ tàu cá đã từng vi phạm vùng biển 
nước ngoài và bị nước ngoài bắt giữ, xử 
lý; không cho chủ tàu cá vi phạm vùng 
biển nước ngoài đăng ký hoặc đưa ra khỏi 
danh sách đăng ký đóng mới, nâng cấp 
tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của 
Chính phủ và không giải quyết các chính 
sách hỗ trợ khác theo Nghị định này. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, từ cuối 
năm 2015 đến nay, tình hình tàu cá và 

ngư dân Bình Thuận xâm phạm vùng biển 
nước ngoài để khai thác, thu mua hải sản 
trái phép, bị các nước trong khu vực bắt 
giữ, xử phạt, tịch thu tài sản có diễn biến 
phức tạp. Một số vụ việc nghiêm trọng đã 
gây thiệt hại không nhỏ đến sản xuất và 
đời sống của ngư dân. 

Trong khi đó, các giải pháp để giải 
quyết các chế độ, chính sách đối với lĩnh 
vực thủy sản vẫn còn nhiều bất cập, hạn 
chế; công tác xử lý vi phạm còn chưa 
đồng bộ và chưa nghiêm khắc, biện pháp 
chế tài chưa đủ tính răn đe. Đặc biệt 
chính quyền các địa phương vẫn chưa 
quyết liệt để xử lý triệt để tình trạng trên./.  

Nguyễn Thanh // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 25 tháng 8) 

__________________________________ 

BÀI TOÁN XỬ LÝ “RÁC KHỦNG” ĐỂ MŨI NÉ LUÔN 
THƠ MỘNG 

iải quyết triệt để tình trạng rác thải 
để Mũi Né mãi là hình ảnh đẹp 
trong lòng du khách, là bài toán lâu 

dài buộc phải tính đến. 

Vài năm trở lại đây, cứ đến mùa gió 
Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 Dương 
lịch, bờ biển ở vịnh Mũi Né, Bình Thuận 
lại bị rác thải trôi nổi dồn về, gây ô nhiễm 
các bãi tắm, khiến du khách ngán ngẩm. 
Sau khi du khách và báo chí phản ánh, 
ngành du lịch và chính quyền địa phương 
lại tổ chức các đợt ra quân dọn dẹp. Tuy 
nhiên, đó chỉ là giải pháp tình thế. Làm thế 
nào để giải quyết triệt để tình trạng này để 
Mũi Né mãi là hình ảnh đẹp trong lòng du 
khách, là bài toán lâu dài buộc phải tính 
đến. 

Suốt tháng qua, ngày nào các nhân 
viên khu nghỉ dưỡng Hoàng Ngọc cũng tổ 
chức dọn rác tấp vào trên bãi tắm. Có 
hôm, khu nghỉ dưỡng này huy động hơn 
chục người để dọn dẹp vệ sinh. Nhưng rồi 
sáng sớm hôm sau, bãi tắm lại đầy rác 
sau một đêm triều dâng. Rác không 

những trở thành nỗi kinh hoàng đối với du 
khách, mà với cả những người phục vụ ở 
đây.  

Anh Võ Tấn Phương, nhân viên khu 
nghỉ dưỡng Hoàng Ngọc cho biết: “Từ đây 
đến hết tháng, phía trên Rạng đổ về dọc 
theo bờ biển này dày đặc. Anh em làm rất 
vất vả. Nhưng mà qua một đêm, rác nó 
đầy lại rồi. Du khách rất phàn nàn". 

 

Nhân viên khu nghỉ dưỡng cao cấp Hoàng 
Ngọc hôm nào cũng phải tổ chức vệ sinh bãi 
biển. 

G 
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Tương tự vậy, nhiều cơ sở du lịch dọc 
vịnh Mũi Né cũng rất khổ sở với lượng rác 
khủng tấp vào bờ. Khách hàng, nhất là du 
khách quốc tế liên tục gửi email phàn nàn 
về vệ sinh môi trường ở đây cho các 
doanh nghiệp. Hứng chịu nhiều nhất là 
các khu du lịch ở khu vực Bãi Sau, khu 
Bờ Kè phường Mũi Né đến bãi biển Rạng, 
khu phố 2 và khu phố 4 của phường Hàm 
Tiến. 

Ông Ngô Ngọc Dũng, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường Hàm Tiến cho biết 
những năm qua địa phương rất vất vả với 
chuyện xử lý rác dọc biển. Chính quyền, 
các hội đoàn thể đã phối hợp với Hiệp hội 
Du lịch Bình Thuận từng tổ chức ra quân 
dọn dẹp vào các đợt cao điểm. Tuy nhiên, 
do lượng rác tấp vào rất lớn, nên không 
thể nào dọn dẹp bằng thủ công theo kiểu 
phong trào.  

Ông Dũng nói: “Hiện nay, xử lý rác 
mình chỉ làm cái ngọn thôi. Còn cái gốc là 
mình phải xây dựng đề án, chiến lược lâu 
dài. Và việc này phải nhờ các cấp ngành 
của tỉnh, thành phố và đặc biệt là các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ du lịch hưởng lợi 
trên mặt biển cũng phải tham gia, chung 
tay góp sức cùng địa phương mới thực 
hiện được”. 

Năm 2016, Ủy ban nhân dân phường 
Hàm Tiến đã lập đề án Thu gom rác dọc 
bãi biển. Theo đề xuất của phường, việc 
thu gom rác sẽ giao cho một tổ hợp quản 
lý đảm nhiệm. Tuy nhiên, đề án chưa thể 
triển khai vì một số khó khăn, nhất là về 
mặt kinh phí. 

Trước sự cấp thiết, tháng 6 vừa qua, 
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết 
cũng đã lập phương án triển khai thu gom, 
xử lý rác biển trôi dạt vào bờ trên địa bàn. 
Không những dọn rác dọc bờ, phương án 
này còn đưa ra biện pháp thu gom ngay 
khi rác thải còn ở ngoài biển chuẩn bị tấp 
vào. 

Ông Đặng Thanh Tiến, Phó phòng Tài 
nguyên Môi trường thành phố Phan Thiết, 
Bình Thuận cho biết: "Thành phố cũng đã 
tính toàn về phương án dùng một tổ hợp 
khoán cho một tổ hợp để thu gom, thu dọn 
hằng ngày. Đặc biệt nữa là phải ngăn 

chặn từ xa, phải đánh bắt, vớt nó ngoài 
biển thì mới ngăn ngừa được tình trạng 
rác trôi dạt vào bờ như hiện nay". 

Dự toán kinh phí dọn rác ở bờ biển và 
đầu tư các loại máy móc chuyên dụng thu 
gom rác từ xa lên đến cả tỷ đồng. Riêng 
máy sàng cát và làm sạch bãi biển đã tốn 
khoảng 400 đến 600 triệu. Kinh phí này, 
ngoài ngân sách nhà nước còn phải huy 
động từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du 
lịch. 

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp 
hội Du lịch Bình Thuận cho biết các doanh 
nghiệp du lịch địa phương rất mong mỏi 
điều này. Biển sạch là lợi ích chung của 
cả cộng đồng và các doanh nghiệp du lịch 
ở vịnh Mũi Né nổi tiếng thế giới: “Quan 
điểm này thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. 
Nếu có một đơn vị như vậy thì chúng tôi 
sẵn sàng cho ký hợp đồng với đơn vị đó 
để mà thực thi. Thí dụ anh chịu trách 
nhiệm dọn sạch bãi rác đó của khu vực 
dọc một tuyến như thế thì đỡ hơn. Anh 
đầu tư thiết bị đỡ hơn là từng doanh 
nghiệp đầu tư”. 

Cũng theo ông Khoa, ngoài việc xử lý 
rác trôi vào vịnh Mũi Né, ngành chức năng 
của tỉnh Bình Thuận cũng như thành phố 
Phan Thiết cần có biện pháp quản lý các 
nguồn phát sinh từ xa bằng việc nâng cao 
ý thức ngư dân, ý thức của cộng đồng 
dân cư ven biển, ven sông, các cơ sở sản 
xuất kinh doanh trên địa bàn... Giảm 
nguồn phát sinh, tất yếu lượng rác theo 
con sóng trôi nổi vào Mũi Né sẽ giảm 
theo. 

Bài toán xử lý rác ở vịnh Mũi Né cũng 
như các bãi tắm du lịch ở toàn thành phố 
Phan Thiết đã được gợi mở. Tuy nhiên, 
hiện nay những giải pháp đó từ cộng đồng 
doanh nghiệp và chính quyền địa phương 
chỉ mới dừng lại ở mức ý tưởng và dự 
thảo. Bao giờ các bên liên quan cùng 
nhau bắt tay thực hiện ngay giải pháp ấy, 
tỉnh Bình Thuận mới mong giữ được hình 
ảnh Mũi Né luôn đẹp và thơ mộng trong 
lòng du khách./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 29 tháng 8) 
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TỚI “CÁNH ĐỒNG” TRIỆU ĐÔ XEM TUA-BIN BIẾN 
GIÓ THÀNH… TIỀN 

rên một “cánh đồng” rộng chừng 
400 ha hướng biển Nam Trung bộ 
(Bình Thuận), hơn chục tua-bin trị 

giá gần 50 triệu USD đang ngày, đêm “xay 
gió” để sản sinh dòng điện “sạch” cho lưới 
điện quốc gia.  

 

 Với nguồn vốn tài trợ từ Ngân hàng 
Tái thiết Đức (KfW) và đối ứng của chủ 
đầu tư, sau 14 tháng thi công, đầu tháng 
9/2016, Dự án Điện gió Phú Lạc (Tuy 
Phong, Bình Thuận) đã hoàn thành và 
chính thức phát điện hoà lưới quốc gia 
thông qua đường dây 110kV Ninh Phước 
- Tuy Phong, góp phần cấp bổ sung 
nguồn điện “sạch” cho địa bàn Bình 
Thuận và các tỉnh phía Nam. 

 

Với công nghệ của tua-bin của Hãng 
Vestas (Đan Mạch), “cánh đồng” năng 
lượng Phú Lạc (giai đoan 1) có công suất 
24MW, chia đều cho 12 tua-bin phát điện. 
Theo thời giá hiện tại, suất đầu tư điện gió 
khoảng 2 triệu USD/MW. Như vậy, mỗi 
tua-bin điện gió này có giá trị 4 triệu 
USD.Dự kiến, giai đoạn 2, chủ đầu tư - 
Công ty CP Phong điện Thuận Bình sẽ 
phát triển thêm 13 tua-bin nữa để nâng 
công suất phát thêm 26MW. 

 

Theo ông Trần Vĩnh Thông - Cán bộ 
phụ trách vận hành Nhà máy Điện gió Phú 
Lạc (Công ty CP Phong điện Thuận Bình), 
thông qua các thiết bị quan trắc cho thấy, 
tỉnh Bình Thuận là địa điểm lý tưởng nhất 
để phát triển điện gió, với thời điểm “được 
mùa gió” vào khoảng tháng 1 và 2 hàng 
năm. Thời điểm này, có ngày toàn nhà 
máy sản lượng điện đạt tới 500MWh. 
Trong khi, giữa năm - thời điểm gió kém, 
con số này đạt thấp, có khi chỉ khoảng 
trên dưới 6MWh/ngày. Được biết, để gió 
biến thành… tiền, chỉ cần tốc độ gió 
khoảng 6,8m/s, cánh quạt (đường kính 
100m) sẽ quay, sau đó chuyển qua 1 bộ 
hộp số và “kích” tua-bin quay với tốc độ 
cao để sinh ra dòng điện. 

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

T 
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Theo quy hoạch tổng thể, “cánh đồng” 
năng lượng Phú Lạc không chỉ được đầu 
tư, phát triển điện gió mà trong tương lai, 
ở đây điện mặt trời, với những tấm pin 
năng lượng như thế này cũng sẽ được 
“mọc” lên dày hơn để đón nguồn nắng bất 
tận của vùng duyên hải cực Nam Trung 
bộ. 

 

Theo đuổi mục tiêu phát triển năng 
lượng xanh, bền vững, chủ đầu tư Dự án 
Điện gió Phú Lạc đang chủ trương xanh 
hoá diện tích đất trống dưới chân các tua-
bin bằng việc trồng cây ăn quả như xoài, 
mít… Ở một số vị trí khác, cư dân bản địa 
cũng được tham gia canh tác các loại cây 
như dưa hấu, atisô... 

 

Theo đại diện Công ty CP Phong điện 
Thuận Bình, sau 1 năm hoạt động, đến 
nay, Nhà máy Điện gió Phú Lạc đã phát 
được 56 triệu kWh. Theo đó, tổng thu 
khoảng 100 tỷ đồng, nhưng do vốn vay 
đầu tư dự án khá lớn (35 triệu EUR) nên 
phải dành 70% trong số đó để trả nợ ngân 
hàng, 20% cho chi phí vận hành… 

 

“Vòng đời” của 1 dự án khoảng 14 
năm. Nhưng nó cũng có thể dao động và 
phụ thuộc khá nhiều vào mức giá mua, 
bán điện cao hay thấp. Hiện tại, chúng tôi 
chỉ đang bán ở mức 7,8 cent/kWh”, ông 
Trần Vĩnh Thông - Cán bộ vận hành, 
Công ty CP Phong điện Thuận Bình cho 
hay 

Vũ Lanh // http://baophapluat.vn.- 2017 
(ngày 28 tháng 8) 

_________________________________ 

QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ 
NƯỚC THẢI TẠI TP PHAN THIẾT 

ề việc quy hoạch hệ thống thoát 
nước và xử lý nước thải tại phường 
Phú Hải, TP Phan Thiết, vừa qua 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử 
tri tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính 

phủ chuyển đến theo Văn bản số 
6944/VPCP-QHĐP. 

Nội dung kiến nghị: Ngày 29/10/2014, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

V 
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định số 1942/QĐ-TTg về việc quy hoạch 
05 nhà máy xử lý nước thải đô thị, nhưng 
đến nay mới chỉ có 01 nhà máy xử lý 
nước thải tại phường Phú Hải, TP Phan 
Thiết được xây dựng, còn lại 04 nhà máy 
chưa được xây dựng. 

 

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có 
Văn bản số 1858/BXD-HTKT trả lời Đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận như 
sau: Theo quy hoạch hệ thống thoát nước 
và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu 
công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai 
đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định số 1942/QĐ-
TTg ngày 29/10/2014 (quy hoạch thoát 
nước lưu vực sông Đồng Nai), TP Phan 
Thiết sẽ xây dựng 05 nhà máy xử lý nước 
thải (nhà máy số 1, nhà máy số 2, nhà 
máy Hàm Tiến, nhà máy Mũi Né, nhà máy 
Hòn Rơm) với tổng công suất đến năm 
2020 là 36.000 m3/ng.đ. 

Căn cứ theo quy hoạch này, trong thời 
gian vừa qua Bộ Xây dựng và chính 
quyền địa phương đã tích cực tìm kiếm 
nguồn lực đầu tư cho các dự án thoát 

nước và xử lý nước thải tại TP Phan Thiết 
để thực hiện quy hoạch nêu trên. 

Thông qua dự án phát triển đô thị vừa 
và nhỏ miền Trung - khoản vay ADB - 
Tiểu dự án Bình Thuận, nhà máy xử lý 
nước thải Phan Thiết đã được đầu tư xây 
dựng và chính thức đi vào vận hành vào 
năm 2015 đến nay công suất vận hành 
đạt khoảng hơn 90% công suất thiết kế. 
Qua quá trình sử dụng thực tế, các tuyến 
cống và nhà máy xử lý nước thải thuộc 
Dự án nêu trên đã phát huy hiệu quả tốt 
cho công tác thoát nước của thành phố. 

Tuy nhiên theo Quy hoạch này thì hiện 
nay 04 nhà máy xử lý nước thải gồm: Nhà 
máy số 2, nhà máy Hàm Tiến, nhà máy 
Mũi Né và nhà máy Hòn Rơm chưa được 
đầu tư xây dựng bởi vì ngân sách địa 
phương còn hạn chế không có khả năng 
đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước 
thải nêu trên, đồng thời cũng chưa tìm 
kiếm được nhà tài trợ cho các dự án này. 
Vì vậy trong thời gian tới UBND tỉnh Bình 
Thuận tích cực phối hợp với các Bộ, 
ngành liên quan tìm kiếm, kêu gọi các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu 
tư xây dựng các dự án trên. Bên cạnh đó, 
UBND tỉnh Bình Thuận cần xây dựng các 
giải pháp, cơ chế chính sách khuyến 
khích các nhà đầu tư nhằm huy động tối 
đa các nguồn lực để thực hiện xây dựng 
các nhà máy xử lý nước thải nêu trên để 
đảm bảo sự phát triển bền vững của đô 
thị cũng như bảo vệ môi trường và sức 
khỏe cộng đồng. 

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

(ngày 16 tháng 8) 

__________________________________ 

MẪU NƯỚC, ĐẤT KHU VỰC BÃI XỈ NHÀ MÁY NHIỆT 
ĐIỆN VĨNH TÂN 2 ĐẠT TIÊU CHUẨN 

hông tin từ Tổng Công ty Phát điện 
3 cho biết, kết quả phân tích mẫu 
nước, mẫu đất tại bãi xỉ và khu vực 

xung quanh bãi xỉ Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2 đều đạt so với tiêu chuẩn; 
nguyên nhân cây Trôm ở khu vực phía 

Tây bãi xỉ nhà máy bị rụng lá và thối rễ 
thời gian qua là do bị úng nước mưa. 

Liên quan đến thông tin đất nhiễm mặn 
và cây Trôm ở khu vực gần bãi xỉ Nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 bị rụng lá, 

T 
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Tổng Công ty Phát điện 3 cho biết, từ cuối 
năm 2016 đến tháng 2/2017, khu vực 
Vĩnh Tân có mưa rất nhiều và làm ngập 
úng cục bộ các khu vực trồng cây Trôm tại 
khu vực phía Tây bãi xỉ nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 2. Khu vực có cây Trôm bị 
úng nước và rụng lá là khu vực trũng nên 
nguy cơ ngập úng cao khi mưa nhiều. 

Ngày 10/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết 
định số 271/QĐ-STNMT về việc thành lập 
Đoàn kiểm tra lấy mẫu và phân tích mẫu 
đất, mẫu nước tại bãi xỉ và khu vực xung 
quanh bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 
2. Ngày 15/5/2017, Đoàn kiểm tra phối 
hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành 
lấy mẫu đất, mẫu nước, mẫu tro xỉ tại Nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và khu vực bãi 
xỉ. 

 

Hình ảnh cây trôm của người dân đã xanh trở 
lại 

Kết quả phân tích mẫu nước, mẫu đất 
tại bãi xỉ và khu vực xung quanh bãi xỉ 
nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đều đạt so 
với tiêu chuẩn. Tổng Công ty Phát điện 3 

đã báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận kết 
quả phân tích mẫu đất, mẫu nước ở bãi xỉ 
và khu vực xung quanh bãi xỉ nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và đề nghị UBND 
tỉnh Bình Thuận sớm công bố rộng rãi. 

Cùngvới kết cấu bãi xỉ không thể thấm 
nước ra bên ngoài môi trường, Tổng 
Công ty Phát điện 3 khẳng định, nguyên 
nhân cây Trôm ở khu vực phía Tây bãi xỉ 
nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 bị rụng lá 
và thối rễ thời gian qua là do bị úng nước 
mưa; đảm bảo không thể thấm nước bên 
trong bãi xỉ ra môi trường xung quanh. 

Hiện tại, qua khảo sát ở thời điểm hiện 
nay không còn hiện tượng ngập úng, các 
cây Trôm xung quanh bãi xỉ đã phát triển 
và mọc lá xanh tươi trở lại. 

Nhận thức được việc xây dựng và vận 
hành các nhà máy điện ở Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân phải gắn chặt với công tác 
bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, 
cùng với công tác an sinh xã hội, cộng 
đồng cho người dân địa phương. Các 
công việc được triển khai trong quá trình 
xây dựng và vận hành các Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 2 đều tuân thủ nghiêm túc 
về pháp luật bảo vệ môi trường và trách 
nhiệm với cộng đồng người dân bởi 
chúng tôi gắn bó với địa phương lâu dài. 

PV //http://baotainguyenmoitruong.vn.- 
2017 (ngày 22 tháng 8) 

__________________________________ 

DƯA LƯỚI CÔNG NGHỆ CAO Ở HÒA THẮNG 

ến thăm Hợp tác xã (HTX) nông 
nghiệp công nghệ cao Bình Minh 
tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình 

vào những ngày cuối tháng 7. Chúng tôi 
khá bất ngờ trên mảnh đất khô cằn, sỏi 
đá, nắng nhiều mưa ít này, lại có những 
mô hình nông nghiệp hiện đại.  

HTX là sự hợp tác của các thành 
viên cổ đông yêu nông nghiệp, muốn phát 
triển những thế mạnh nông nghiệp mà 
Bình Thuận có tiềm năng và đang bước 

đầu triển khai các hoạt động nghiên cứu 
ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình 
sản xuất dưa lưới công nghệ cao. 

Hiện HTX đang thí điểm trồng 5 loại 
giống dưa lưới của Nhật, Hà Lan trong hệ 
thống nhà màng được thiết kế theo công 
nghệ Israel. Mỗi nhà màng được xây 
dựng trên diện tích 2000 m2, tổng chi phí 
đầu tư khoảng 1,3 tỷ đồng. Sau thời gian 
2 tháng rưỡi chăm sóc, đến nay đã đến kỳ 
thu hoạch. Mặc dù năng suất không như 

Đ 
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mong đợi nhưng chất lượng dưa được 
các chuyên gia đánh giá cao khi dưa có 
màu trắng bông, vỏ giòn, vị ngọt thanh, ít 
hạt, mỗi quả trung bình nặng từ 0,6 đến 
khoảng 1kg. 

 

Mô hình dưa lưới trồng theo tiêu 
chuẩn công nghệ cao của HTX Bình Minh 
đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo 
địa phương và các ban ngành, chuyên gia 
nông nghiệp trong và ngoài tỉnh. Theo chủ 
trương phát triển nông nghiệp của Bình 
Thuận, xã Hòa Thắng là địa phương có 
nhiều tiềm năng về sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao. Nhiều dự án nước, du lịch 
được kêu gọi đầu tư vào địa phương này.  

Theo ông Phạm Văn Minh, thành 
viên của HTX Bình Minh tại xã Hòa 
Thắng: “Mô hình dưa lưới của HTX đã thu 
hút rất nhiều khách du lịch tham quan. 
Đây cũng là một trong những hướng đi 
của nhiều trang trại sản xuất nông nghiệp 
hiện nay, đó là phát triển nông nghiệp kết 
hợp du lịch sinh thái”. 

Xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình là 
một trong những địa phương khô hạn nhất 
tỉnh. Vào mùa khô, tình trạng hạn hán và 
hiện tượng cát bay, cát nhảy xảy ra tạo 
thành các đồi cát di động liên kết và 
chồng chất lên nhau, ngày đêm chuyển 
dịch từ biển đi vào đất liền làm lấp ruộng 
đồng, làng mạc, gây tác động mạnh mẽ 
đến sản xuất nông nghiệp của bà con. 
Tuy nhiên, nắng nhiều và cường độ cao 
như Hòa Thắng lại là điều kiện thuận lợi 
cho sự phát triển của mô hình dưa lưới 
được trồng trong nhà màng của HTX Bình 
Minh. Khi trồng cây trong nhà màng sẽ 
hạn chế được các đối tượng sâu bệnh hại 
và chủ động các khâu chăm sóc trong quá 
trình canh tác.  

Bình Thuận hiện nay là một tỉnh 
nông nghiệp với nhiều sản phẩm lợi thế 
được thị trường trong nước và thế giới 
công nhận như thanh long, lúa, nước 
mắm, hải sản tươi sống…Theo chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ, Bình Thuận 
cần quan tâm phát triển nông nghiệp gắn 
với xây dựng nông thôn mới, trong đó chú 
trọng phát triển các ngành nghề có lợi thế 
của địa phương. Đồng thời tiếp tục đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ 
để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có 
giá trị gia tăng cao, sản phẩm có uy tín, 
chất lượng và tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. 

// http://khoahocphattrien.vn.- 2017 
(ngày 6 tháng 8)

__________________________________ 

NÔNG DÂN BÌNH THUẬN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 
RAU AN TOÀN 

ừ hình thức sản xuất đơn lẻ, mạnh 
ai nấy làm, hiện nay nông dân xã 
Trà Tân cùng nhau vào hợp tác xã 

để liên kết xây dựng thương hiệu rau an 
toàn... 

Hợp tác xã rau an toàn Trà Tân là đơn 
vị kinh tế tập thể đầu tiên chuyên sản xuất 
rau an toàn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
Từ hình thức sản xuất đơn lẻ, mạnh ai 
nấy làm, hiện nay nông dân xã Trà Tân 

cùng nhau vào hợp tác xã để liên kết xây 
dựng thương hiệu rau an toàn của địa 
phương. Đây là hướng đi mới nhằm nâng 
cao giá trị sản phẩm, phát triển bền vững 
vùng chuyên canh cây rau ở huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận.  

Anh Chu Quang Nhiên ở thôn 1B, xã 
Trà Tân theo nghề trồng rau truyền thống 
từ 15 năm qua. Khu vườn rộng hơn 
1.500m2 trồng cải, xà lách, rau muống và 

T 
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một số loại rau vị khác, mỗi tháng cho thu 
nhập trên 15 triệu đồng. Đất vườn còn 
nhiều, nhưng anh chưa thể mở rộng thêm 
diện tích do còn hạn chế đầu ra. Mới đây, 
anh cùng 24 hộ dân trồng rau trong xã đã 
mạnh dạn tham gia Hợp tác xã rau an 
toàn Trà Tân do Hội nông dân và Ủy ban 
nhân dân xã thành lập. 

 

Xã Trà Tân là nơi đã hình thành vùng chuyên 
canh cây rau ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình 
Thuận. Trong ảnh là vườn rau của gia đình anh 
Chu Quang Nhiên.  

Anh Nhiên cho biết: "Bà con lâu nay 
làm rau chủ yếu bán nhỏ lẻ ở chợ, giá cả 
đôi khi còn bấp bênh lắm. Do vậy, bà con 
cũng muốn lập một cái hợp tác xã để có 
đầu ra an tâm hơn. Rau mình đi ra thị 
trường có thương hiệu, nhu cầu đầu ra tốt 
hơn sẽ mở rộng thêm diện tích”.  

Hợp tác xã rau an toàn Trà Tân được 
thành lập vào tháng 6/2017 với 25 thành 
viên. Hợp tác xã thực hiện hai khâu chiến 
lược, đó là cung ứng vật tư nông nghiệp 
và liên kết với doanh nghiệp thu mua sản 
phẩm cho xã viên với mức giá ổn định. 
Trong quá trình sản xuất, các thành viên 
của hợp tác xã được cung cấp giống, 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và kỹ 
thuật sản xuất rau an toàn thông qua các 
lớp tập huấn. Và ưu tiên hàng đầu là tìm 
kiếm đầu ra ổn định.  

Ông Phạm Ngọc Hạnh, một xã viên 
trồng rau an toàn nói: “Trước mắt là phải 
có đầu ra. Tôi cũng có ngồi hội thảo nhiều 
lần thì tất cả bên chính quyền và Chủ tịch 
hội nông dân khuyến khích vào rau an 
toàn. Tôi có yêu cầu là phải có đầu ra, 
chứ đừng để hàng trôi nổi vàng thau lẫn 
lộn, thì nhiều lúc chúng tôi bị thua thiệt". 

 

Các xã viên đều có cam kết thực hiện đúng quy 
trình sản xuất để giữ vững thương hiệu rau an 
toàn Trà Tân. 

Xã Trà Tân là nơi có điều kiện thổ 
nhưỡng và thời tiết thuận lợi để sản xuất 
mặt hàng rau, củ, quả. Khoảng 20 năm trở 
lại đây, ở Trà Tân đã hình thành nên vùng 
chuyên canh cây rau phân phối khắp các 
chợ lẻ trong huyện Đức Linh và một phần 
huyện Xuân Lộc của tỉnh Đồng Nai. Đặc 
biệt, rau cải, xà lách và rau muống Trà 
Tân có tiếng về độ tươi ngon, tuy nhiên, 
hình thức sản xuất của các hộ dân còn 
mang tính đơn lẻ, chưa có mối liên kết 
chặt chẽ trong khâu tiêu thụ. Hợp tác xã 
rau an toàn ra đời là điều kiện thuận lợi 
giúp nông dân liên kết phát triển sản xuất 
và mở rộng thị trường.  

Ông Phan Xuân Thông, Phó Chủ tịch 
Hội nông dân xã, Giám đốc Hợp tác xã 
rau an toàn Trà Tân, huyện Đức Linh cho 
biết, mặc dù chỉ mới vào hoạt động 
khoảng 2 tháng, nhưng nhiều đơn vị có 
nhu cầu về rau an toàn đã đến đặt hàng 
với hợp tác xã Trà Tân. Đó là tín hiệu 
đáng mừng.  

Ông Thông chia sẻ: "Vừa rồi có các 
doanh nghiệp ở Đồng Nai và TP HCM đặt 
vấn đề với hợp tác xã rau an toàn chúng 
tôi cung cấp rau với sản lượng khoảng 20 
tấn một ngày. Nhưng hiện tại chúng tôi 
mới cung cấp được một phần nào đó số 
lượng đặt ra, do vậy tới đây chúng tôi sẽ 
mở rộng thêm diện tích để cung cấp đủ số 
lượng đó”. 
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Khi sản xuất rau an toàn, mối quan tâm lớn 
nhất của ông Phạm Ngọc Hạnh (thôn 1B, xã Trà 
Tân) và bà con nông dân trong hợp tác xã là 
đầu ra ổn định. 

Để đảm bảo sản phẩm làm ra thực sự 
an toàn, mỗi thành viên trong hợp tác xã 
đều có bản cam kết thực hiện đúng quy 
trình kỹ thuật của Phòng Nông nghiệp 
huyện hướng dẫn. Phần lớn sử dụng 
phân bón hữu cơ và các loại chế phẩm 
sinh học và có thời gian cách ly hợp lý 
nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu 
dùng.  

Ông Đỗ Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã Trà Tân cho biết: “Địa 
phương Trà Tân chúng tôi rất thuận lợi để 
phát triển cây rau. Hiện nay cây rau chúng 
tôi đã có diện tích 30 ha mở rộng tại thôn 
1B, thôn 4 và thôn 5. Trong thời gian vừa 
qua, bà con nông dân đã được các cấp 
các ngành về chuyển giao khoa học, tập 
huấn làm sao để đi đúng hướng quy trình 
an toàn VietGAP". 

Toàn xã Trà Tân có 25 hộ trồng rau 
với tổng diện tích 30 ha, đến nay tất cả bà 
con đã vào hợp tác xã rau an toàn. Ngoài 
rau, địa phương này còn có 35 hộ trồng 
củ quả (như dưa leo, bí đao, mướp 
đắng...) với tổng diện tích 50 ha. Tới đây, 
các hộ này cũng sẽ kết nạp vào hợp tác 
xã rau an toàn để hình thành nên vùng 
sản xuất rau củ quả mang thương hiệu 
chung Trà Tân, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội của xã thuần nông này./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 15 tháng 8) 

__________________________________ 

TRỒNG THANH LONG GIÀN, MÔ HÌNH MỚI 

iện nay, mô hình ứng dụng công 
nghệ cao trong trồng thanh long 
đang được triển khai trên địa bàn 

tỉnh. Đây là mô hình kiểu mẫu có thể nhân 
rộng để bà con nông dân học tập và mạnh 
dạn thay đổi phương pháp truyền thống, 
tiết kiệm chi phí và tăng năng suất cây 
trồng. 

 

Khoảng cách giữa 2 hàng là 4 mét.  

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 hơn so với truyền thống. 

Mô hình này đang được triển khai tại 
huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân và 
huyện Hàm Thuận Nam. Thanh long trồng 
theo phương pháp treo giàn theo hướng 
công nghệ cao, nhằm tăng tối đa hiệu quả 
trên một diện tích, tăng sản phẩm đầu ra 
và thuận lợi cho việc làm cỏ, bón phân, 
thu hái. 

Theo tính toán, trồng theo hướng treo 
giàn thì 1 ha đất có thể trồng gần 3.000 
trụ thanh long, gần gấp 3 lần so cách 
trồng theo trụ truyền thống. Tại xã Hòa 
Thắng, huyện Bắc Bình, Công ty cổ phần 
nông nghiệp công nghệ cao Đông Á đã 
triển khai 1,5 ha trồng thanh long giàn; 
diện tích thanh long này nằm trong dự án 

H 
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với quy mô 60 ha của công ty. Khoảng 
cách giữa 2 hàng là 4 m, khoảng cách 
giữa các trụ bê tông là 3 m, ở giữa các trụ 
có thêm 3 trụ phụ giúp cây thanh long 
phát triển, leo theo giàn. Năng suất thanh 
long đạt bình quân khoảng 60 tấn/ha, gấp 
đôi bình thường. 

Mô hình canh tác sử dụng hoàn toàn 
theo phương pháp hữu cơ, tạo ra sản 
phẩm sạch, không sử dụng thuốc hóa 
học… Hiện tại một đối tác ở bên nước Úc 
đã chấp nhận và công nhận sản phẩm 
thanh long của công ty là thanh long 
Oganic (thanh long sạch). 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng mô hình mới 
một cách toàn diện, tỉnh ta đang hình 
thành vùng sản xuất thanh long theo 
hướng ứng dụng nông nghiệp công 
nghiệp cao với quy mô 10.000 ha, tại 2 
huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận 
Bắc. Với những tín hiệu tích cực bước 
đầu, Bình Thuận hứa hẹn sẽ tạo ra một 
nền nông nghiệp sạch, phát triển nhanh 
và không gây tổn hại đến môi trường. 

// http://khoahocphattrien.vn.- 2017 
(ngày 6 tháng 8) 

__________________________________ 

CÁCH TRỒNG HAY: TRÊN THANH LONG, DƯỚI NẤM 
ĐẶC SẢN-TĂNG THU NHẬP, LỢI ĐÔI ĐƯỜNG 

ựu chiến binh Nguyễn Văn Cước, 
thôn Hiệp Lễ, xã Tân Hải, thị xã La Gi 
Bình Thuận), không ngừng tìm tòi 

nghiên cứu và đã thành công với mô hình 
trồng xen canh độc đáo thanh long - nấm. 
Cách trồng hay này không chỉ đem lại hiệu 
quả kinh tế, tăng thu nhập mà còn tránh 
lãng phí đất, tận dụng làm phân bón thanh 
long-lợi cả đôi đường. 

  

Từ trồng thanh long… 

Năm 1985, Nguyễn Văn Cước với quân 
hàm Trung sĩ rời quân ngũ trở về địa 
phương xây dựng gia đình. Cuộc sống nơi 
thôn nghèo Hiệp Lễ khi đó rất khó khăn. 
Đường xá đi lại không thuận lợi, cách xa 
trung tâm huyện, người dân trồng lúa 1 vụ, 
sản phẩm làm ra chủ yếu tự cung tự cấp. 
Họ cũng chưa biết trồng cây gì, nuôi con gì 
cho phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng địa 
phương. Mặc dù chăm chỉ làm ăn nhưng cái 
đói, cái nghèo cứ đeo bám mãi. Bằng bản 
lĩnh người lính Cụ Hồ, ông Cước không 
ngừng trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế. 

 

Ông Cước với suy nghĩ, thanh long – 
một loại cây cho trái đẹp và ăn rất ngon, 
sao không trồng để xuất khẩu ra các 
nước?... 

Khoảng năm 1987, ông đầu tư trồng 150 
trụ thanh long quanh nhà. Sau 2 năm thanh 

C 
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long cho trái, đem ra chợ bán…rồi thương 
lái tìm đến thu mua. Nhờ vào khoản tiền tiết 
kiệm sau những lần bán thanh long, ông 
mua đất trồng thêm 400 trụ. Nhiều hộ dân 
Hiệp Lễ bắt đầu trồng và có cuộc sống khá 
hơn, đúng lúc có chủ trương chuyển dịch cơ 
cấu cây trồng. 

  … đến xen canh nấm 

 Cuối năm 2016, người ta thấy một ngôi 
nhà sàn nhỏ dựng lên bên cạnh ngôi nhà 
của ông Cước giữa cánh đồng bạt ngàn 
thanh long. Nhiều người bảo: ông Cước mở 
quán bán cà phê. Trên thực tế, đó là trang 
trại trồng nấm bào ngư và nấm tuyết, ông 
đang trồng thử nghiệm. Ông Cước cho 
rằng: người tiêu dùng đang hướng tới các 
loại thực phẩm sạch, phát triển tự nhiên... 
Nấm là loại “rau sạch” có thể đáp ứng được 
nhu cầu hiện nay. Hơn nữa, cây thanh long 
đang bước vào thời kỳ già cỗi, sâu bệnh 
nhiều, có thể tái trồng kết hợp với nấm rất 
phù hợp, tăng hiệu quả sử dụng đất một 
cách tối ưu, tăng thêm thu nhập… 

  

Nấm không đòi hỏi kỹ thuật cao và 
nhanh cho thu hoạch (nấm tuyết 15 ngày, 
nấm bào ngư gần 1 tháng). Trang trại nấm 
của ông Cước, cho đến nay gần 1 năm (tính 
cả thời gian trồng thử nghiệm), nhưng đã 
mang lại hiệu quả cao cho thu nhập khá. 
Ông Cước cho biết: trung bình mỗi ngày thu 
hoạch từ 20 – 30kg nấm bào ngư, 15 - 20 
kg nấm tuyết, có ngày thu hoạch đến gần 
100 kg, với giá bán trung bình 30 ngàn/kg 
loại A, loại B từ 25 - 27 ngàn/kg. 

Nấm sau khi thu hoạch được cung cấp 
cho các chợ trong vùng, đôi khi còn thiếu. 

Ông tiết lộ, đang mở thêm trại nữa để cung 
cấp ở siêu thị và một số nơi khác… Điều 
đáng nói là các phôi nấm sau thời gian thu 
hoạch còn được ông tận dụng trồng nấm 
rơm xen canh thanh long. Sau khi thu hoạch 
nấm rơm, phôi này tiếp tục làm phân bón 
cho thanh long trong vườn. 

 

Nói về quy trình của mô hình, ông Cước 
không ngần ngại chia sẻ và mong người 
trồng thanh long áp dụng, tăng thêm thu 
nhập. Ông cho biết, đầu tiên dựng trại trồng 
theo quy chuẩn trồng nấm, sau đó mua phôi 
nấm từ các nhà cung cấp. Nấm bào ngư, 
nấm tuyết trồng trong trại sạch sẽ kín gió, 
sau khi thu hoạch thải ra bịch phôi (chứa 
mùn cưa, bột bắp, cám gạo...). 

Phôi này sẽ được lược bỏ những thứ 
không cần thiết, cho ủ với vôi khoảng 5 - 6 
ngày, sau đó đưa đến khoảng đất trống 
dưới gốc thanh long, đổ xuống tạo thành 
luống, vạch một rãnh dài giữa ngọn luống, 
rải meo nấm (mọc lên cây nấm rơm), lấp 
(phôi) lại một lớp mỏng, phủ rơm giữ ẩm, 
trong vòng 15 ngày thu hoạch. Phôi này tiếp 
tục đem bón cho thanh long. Nấm rất dễ 
trồng, ưa nước sạch, không ưa phân thuốc 
khi trồng cần đảm bảo yếu tố này. 

Ông Võ Văn Luận - Chủ tịch Hội cựu 
chiến binh xã Tân Hảicho biết,anh Cước - 
xuất thân từ người lính, trở về đời thường, 
tự tìm tòi nghiên cứu vươn lên đã trở thành 
một trong những hội viên phát triển kinh tế 
tốt, có nhiều sáng kiến trong lao động sản 
xuất. Mô  

// http://danviet.vn.- 2017 
(ngày 6 tháng 8) 
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GIA TĂNG GIÁ TRỊ CHO TRÁI THANH LONG 

ới hơn 27 nghìn héc-ta, Bình Thuận 
là tỉnh có diện tích trồng thanh long 
lớn nhất cả nước, sản lượng đạt 

khoảng 500.000 tấn/năm. Tuy nhiên, để 
đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu 
thị trường, gia tăng giá trị trái thanh long, 
việc đầu tư chế biến thành sản phẩm 
công nghiệp từ trái thanh long đang được 
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tìm tòi, 
nghiên cứu và phát triển. 

Tìm tòi, nghiên cứu  

Chúng tôi tìm đến Hợp tác xã (HTX) 
Phan Long, cơ sở chuyên sản xuất thanh 
long sấy khô ở thôn Xuân Phú, xã Phong 
Nẫm, TP Phan Thiết để tìm hiểu về quá 
trình nghiên cứu làm ra sản phẩm thanh 
long sấy khô. Chủ tịch Hội đồng quản trị 
HTX Phan Long Trương Lương cho biết: 
Năm 2009, khi diện tích thanh long được 
mở rộng, sản lượng tăng nhanh, thanh 
long chủ yếu xuất khẩu trái tươi sang thị 
trường Trung Quốc, nhưng giá cả thường 
xuyên biến động. Có những thời điểm 
thanh long bán không được mà không biết 
làm sao, bởi thanh long tươi chỉ bảo quản 
được từ 20 đến 22 ngày, sau đó sẽ bị hư, 
thối phải đổ bỏ. Là một người đam mê 
khoa học kỹ thuật, anh Lương nghĩ muốn 
bảo quản thanh long được lâu hơn thì cần 
phải sấy khô như một số loại sản phẩm 
trái cây khác. Ðược sự hỗ trợ về chuyên 
môn và kỹ thuật của giảng viên Huỳnh 
Công Phóng, Khoa Cơ khí (Trường đại 
học Bách khoa TP Hồ Chí Minh), anh đã 
tìm tòi, tự mua linh kiện, thiết bị lắp ráp 
thử nghiệm một máy sấy khô thanh long 
với công suất một mẻ từ 10 đến 11 kg 
thanh long tươi cho ra gần 1 kg sấy khô. 

Lúc đầu sử dụng công nghệ sấy bằng 
điện trở, cho chất lượng sản phẩm không 
đều, thời gian sấy lâu, tốn điện. Qua nhiều 
lần nghiên cứu, thử nghiệm anh chuyển 
sang công nghệ sấy bằng chân không và 
thấy có hiệu quả, chất lượng sản phẩm ổn 
định, đặc biệt là công nghệ này có thể sấy 
được hầu hết các loại trái cây khác và một 
số mặt hàng thủy sản. Năm 2011, sản 

phẩm thanh long sấy khô được đưa ra thị 
trường, giới thiệu tại Hội chợ triển lãm 
Công, nông nghiệp tỉnh Bình Thuận, được 
nhiều khách tham quan ăn thử và đánh 
giá cao. 

 

Sơ chế thanh long trước khi ủ để chế biến 
thành rượu vang tại Hợp tác xã thanh long Hàm 
Ðức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). 

Từ thành công này, anh thành lập HTX 
Phan Long, sản xuất thanh long sấy khô 
với quy mô một máy sấy có công suất sấy 
350 kg thanh long tươi ra được 30 kg 
thanh long khô. Sản phẩm thanh long sấy 
khô dần được nhiều người biết đến, 
khách hàng nước ngoài đã tìm đến HTX 
ký hợp đồng mua sản phẩm. Có đơn hàng 
ổn định, bình quân một tháng, HTX sản 
xuất được một tấn thanh long sấy khô. 
Sản phẩm tiêu thụ ở thị trường trong 
nước với giá gần 600.000 đồng/kg; với 
đơn hàng xuất khẩu có giá từ 25 đến 30 
USD/kg. Sản phẩm của HTX hiện đã có 
mặt tại một số thị trường khó tính như: 
Anh, Mỹ, Hàn Quốc. 

Cũng với mong muốn giúp bà con 
nông dân ở địa phương giảm bớt khó 
khăn khi giá thanh long lên xuống thất 
thường, chị Lê Nguyện ở thôn 1, xã Hàm 
Ðức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) 
lại có suy nghĩ dùng thanh long làm 
nguyên liệu để sản xuất rượu vang từ 
thực tế người dân địa phương thường 
dùng thanh long làm nước ép, nước lên 
men để giải khát. Từ thanh long của nhà, 
chị thử làm và được nhiều người khen, 
ủng hộ. Tháng 12-2015, chị tập hợp một 
số bà con trồng thanh long ở địa phương 
thành lập HTX thanh long Hàm Ðức sản 

V 

http://nhandan.com.vn/cdn/vn/media/k2/items/src/3392/474f6e96bed53efbd7e2096f6ce06da7.jpg
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xuất rượu vang chế biến từ trái thanh 
long. 

Chị Nguyện cho biết, lúc đầu rượu 
vang được làm theo phương pháp truyền 
thống chất lượng chưa ổn định. Qua tham 
khảo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật làm 
rượu, tham quan học hỏi kinh nghiệm các 
cơ sở sản xuất rượu vang nho ở Ðà Lạt, 
HTX đã tìm ra được công thức sản xuất 
rượu vang thanh long đạt chất lượng cao. 
Theo đó, khoảng 10 kg thanh long tươi sẽ 
được 3 lít rượu vang. Tham gia Hội chợ 
Tết năm 2016, sản phẩm rượu vang thanh 
long của HTX Hàm Ðức bán với giá 
110.000 đồng/lít, nhận được sự đánh giá 
cao về chất lượng và giá cả hợp lý. 

Năm 2016, HTX thu mua 500 tấn 
thanh long của bà con nông dân địa 
phương, sản xuất được 72.000 lít rượu 
vang thanh long đỏ và rượu vang thanh 
long trắng. Sản phẩm đã có mặt tại nhiều 
điểm bán trong tỉnh, TP Hồ Chí Minh, Ðà 
Nẵng, An Giang và một số tỉnh lân cận. 
Hiện, HTX đang thực hiện nhiều chương 
trình xúc tiến thương mại ở trong và ngoài 
nước để giới thiệu, quảng bá sản phẩm. 

Ða dạng sản phẩm 

Theo thống kê, đến nay, tỉnh Bình 
Thuận có 15 cơ sở, doanh nghiệp sản 
xuất, chế biến các sản phẩm từ thanh 
long. Các sản phẩm được sản xuất gồm: 
thanh long sấy khô, sấy dẻo, si-rô, nước 
ép, rượu vang thanh long. 

Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Rau 
quả Bình Thuận Võ Huy Hoàng cho biết, 
nhà máy của ông có công suất 1.000 kg 
thanh long tươi cho ra 100 kg thanh long 
sấy khô, bình quân 10 kg thanh long tươi 
được 1 kg thành phẩm. Với giá mua đầu 
vào 4.000 đồng/kg thì nhà sản xuất chỉ 
phải chi 40.000 đồng nguyên liệu. Sau khi 
sấy ra 1 kg thành phẩm bán cho khách 
hàng nước ngoài được hơn 400.000 
đồng, trừ tất cả các chi phí thì vẫn lãi gấp 
nhiều lần. Sản phẩm của doanh nghiệp 
hiện đang được các khách hàng Nhật 
Bản, Hàn Quốc và Mỹ đặt mua. Gần đây, 
số lượng đơn hàng nhiều, với công suất 
của nhà máy không đủ đáp ứng nhu cầu, 
khách hàng đã yêu cầu đơn vị mở rộng 

nhà máy, nâng công suất chế biến lên 300 
kg thành phẩm. Ðến thời điểm này, doanh 
nghiệp đã thành công trong việc tận dụng 
trái thanh long không đủ tiêu chuẩn bán ra 
thị trường chế biến thành sản phẩm sấy 
phục vụ cho xuất khẩu, đồng thời cũng 
làm tăng giá trị của mặt hàng này. 

Hiện, sản lượng thanh long của tỉnh 
Bình Thuận đạt hơn 500.000 tấn, chủ yếu 
phục vụ xuất khẩu. Ngoài ra, sản lượng 
thu hoạch không đạt quy cách xuất khẩu 
cũng còn tương đối nhiều được bán với 
giá thấp, thậm chí phải đem bỏ. Theo 
thống kê, các cơ sở sản xuất, doanh 
nghiệp đã thu mua khoảng từ 2.000 đến 
3.000 tấn thanh long này để chế biến ra 
các sản phẩm cung cấp ra thị trường, góp 
phần giải quyết bài toán tiêu thụ thanh 
long dư thừa, không chỉ tăng thu nhập cho 
bà con nông dân mà còn mang lại hiệu 
quả rất lớn về mặt xã hội. 

Ðể hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia 
chế biến các sản phẩm từ thanh long, 
năm 2011, tỉnh Bình Thuận trích từ ngân 
sách nhà nước có thu hồi hơn 4,6 tỷ đồng 
cho Công ty TNHH Rồng Xanh thực hiện 
Dự án "Ðầu tư trang thiết bị và chuyển 
giao công nghệ sản xuất, kinh doanh các 
sản phẩm chế biến từ trái thanh long". Kết 
quả đã có ba dòng sản phẩm được công 
ty sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị 
trường là nước ép thanh long - nha đam 
với quy mô sản xuất 105.000 chai/tháng; 
nước ép thanh long - dừa và thanh long - 
chanh với quy mô 45.000 sản 
phẩm/tháng. Sở Công thương tỉnh Bình 
Thuận cũng triển khai thực hiện chương 
trình khuyến nông, đã hỗ trợ HTX Phan 
Long ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất 
thanh long sấy, công suất 120 tấn thành 
phẩm với kinh phí 50 triệu đồng; từ nguồn 
kinh phí địa phương, hỗ trợ 100 triệu đồng 
cho HTX thanh long Hàm Ðức ứng dụng 
máy móc, thiết bị chế biến rượu vang 
thanh long. 

Năm 2016, UBND tỉnh Bình Thuận tổ 
chức Bình chọn sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu; trong đó đã bình chọn 
và tôn vinh chín sản phẩm chế biến từ 
thanh long, gồm: thanh long sấy ruột đỏ, 
ruột trắng của Công ty CP rau quả sấy 
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12B; sản phẩm si-rô, rượu vang của cơ 
sở sản xuất thực phẩm Ngọc Uyên; thanh 
long sấy của HTX Phan Long; thanh long 
sấy dẻo của Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Xuất nhập khẩu Bé Dũng; thanh 
long đỏ lên men của Công ty TNHH nước 
ép Phúc Hà; rượu vang thanh long đỏ của 
HTX thanh long Hàm Ðức. Ðồng thời, 
cũng đã hỗ trợ các cơ sở sản xuất đưa 
các sản phẩm đạt giải tham gia Hội chợ 
triển lãm sản phẩm công, nông nghiệp 
tiêu biểu khu vực phía nam, nhằm quảng 
bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ 
cho các sản phẩm. 

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, gia 
tăng giá trị cho trái thanh long, giảm áp 
lực khâu tiêu thụ trái tươi, Giám đốc Sở 
Công thương tỉnh Bình Thuận Ðỗ Minh 
Kính cho biết, hiện tỉnh đang kêu gọi các 
nhà đầu tư ở trong và ngoài nước có năng 
lực cả về vốn, kỹ thuật xây dựng nhà máy 
sản xuất, chế biến các sản phẩm từ thanh 
long. Cùng với đó, tỉnh cũng ban hành 
Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, 
thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất 
các sản phẩm lợi thế của tỉnh giai đoạn 
2016-2020, trong đó sản phẩm thanh long 
chế biến được thụ hưởng chính sách này. 

Ô-xtrây-li-a chính thức cho phép nhập khẩu 
thanh long Việt Nam  

Bộ Công thương ngày 28-8 cho biết, sau trái 
vải và trái xoài, mới đây, Chính phủ Ô-xtrây-li-a đã 
chính thức công bố cho phép nhập khẩu trái thanh 
long của Việt Nam. Ðến thời điểm hiện tại, Việt 
Nam là nước duy nhất được cấp phép nhập khẩu 
thanh long tươi vào nước này. 

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Ô-
xtrây-li-a sẽ đánh giá tính phù hợp của việc nhập 
khẩu so với các điều kiện nhập khẩu được áp 
dụng đối với nhập khẩu thanh long từ Việt Nam 
như: Trước khi nhập khẩu vào Ô-xtrây-li-a, doanh 
nghiệp cần có giấy phép hợp lệ do Bộ Nông 
nghiệp và Nguồn nước Ô-xtrây-li-a cấp. Muốn có 
giấy phép, doanh nghiệp nhập khẩu cần nộp đơn 
xin phép nhập khẩu (có thể xin trên mạng in-tơ-
nét). Trước khi xuất khẩu, thanh long phải được 
Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam kiểm dịch và cấp 
giấy chứng nhận không bị nhiễm côn trùng trong 
diện kiểm soát an toàn sinh học (kiểm dịch). 

Bất cứ lô hàng nào không có đầy đủ giấy 
chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc chứng từ ghi 
không nhất quán với nhãn hàng sẽ bị giữ lại cho 
đến khi Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Ô-xtrây-li-
a tham vấn với Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam để 
làm rõ và ra quyết định. 

PV 

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

(ngày 29 tháng 8) 

__________________________________ 

MÔ HÌNH QUẢN LÝ BỆNH ĐỐM NÂU 

ệnh đốm nâu trên cây thanh long 
thường xuất hiện trong mùa mưa, 
hiện chưa có thuốc BVTV đặc trị 

mà chủ yếu phòng là chính bằng cách 
quản lý mầm bệnh. 

Tỉnh Bình Thuận có nhiều hộ nông dân 
áp dụng quy trình quản lý bệnh đốm nâu 
theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt - 
BVTV rất hiệu quả.   

Tích cực phòng trừ 

Theo Chi cục Trồng trọt - BVTV Bình 
Thuận, tính đến đầu tháng 8/2017, diện 
tích thanh long nhiễm bệnh đốm nâu trên 
toàn tỉnh gần 6.000ha, trong đó nhiễm nhẹ 
4.985ha, nhiễm trung bình 796ha và 
nhiễm nặng 175ha. Bệnh phát sinh gây 

hại tại các huyện Hàm Thuận Nam 
2.697ha, Hàm Thuận Bắc 1.586ha, Bắc 
Bình 1.327ha… Nhận thấy việc phòng trừ 
bệnh đốm nâu là cần thiết, nhiều hộ trồng 
thanh long đã có ý thức vệ sinh ruộng 
vườn, cắt tỉa, thu gom và xử lý cành, trái 
bị bệnh. 

Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã có 
khoảng 3.000ha thanh long được cắt tỉa, 
với hơn 2.658 tấn cành trái được thu gom 
và tiêu hủy. Trong đó, diện tích vườn 
thanh long được vệ sinh gần 1.100ha. 
Theo dự báo, với diễn biến thời tiết như 
hiện nay, bệnh đốm nâu có khả năng gia 
tăng cả về diện tích nhiễm cũng như mức 
độ thiệt hại. 

B 
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Nhiều vườn thanh long sạch bệnh đốm nâu 
nhờ quy trình hướng dẫn phòng trừ của Chi 
cục Trồng trọt - BVTV 

Chính vì vậy, mới đây tại cuộc họp liên 
quan về tình hình bệnh đốm nâu, ông 
Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận đã chỉ đạo các địa phương 
tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình, 
diễn biến của bệnh, tiếp tục tuyên truyền, 
phổ biến quy trình phòng chống bệnh đã 
được Chi cục Trồng trọt - BVTV ban hành. 
Đồng thời, giao chi cục chỉ đạo Trạm 
Trồng trọt - BVTV các huyện tăng cường 
công tác điều tra diễn biến của bệnh, đặc 
biệt những khu vực nhiễm nặng, hướng 
dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả.   

Quản lý bệnh đốm nâu hiệu quả 

Trước tình hình bệnh đốm nâu xuất 
hiện trở lại trong mùa mưa, nhiều nông 
dân áp dụng quy trình phòng từ bệnh đốm 
nâu theo hiệu quả. Tiêu biểu là vườn 
thanh long 200 trụ của gia đình chị Lê 
Huyền Trân, thôn Phú Thái, xã Hàm Trí 
(Hàm Thuận Bắc) đã hết lo bệnh đốm nâu 
do nắm được “bí kíp” phòng trừ. Trong khi 
đó các vườn lân cận nhà chị bị héo úa, 
suy kiệt vì bệnh đốm nâu và một số loại 
sâu bệnh khác “tấn công” dữ dội. 

Gặp chúng tôi, chị Trân chia sẻ: 
"Trước đây vườn thanh long nhà tôi cũng 
như các vườn khác thường xuyên bị bệnh 
đốm nâu tấn công trong mùa mưa, khiến 
năng suất và chất lượng trái giảm rõ rệt. 
Tuy nhiên từ vụ chong đèn năm 2016 đến 
nay, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của KS 
Trần Minh Tân, Phó Chi cục trưởng Chi 
cục Trồng trọt - BVTV về cách phòng trừ, 
đã giúp vườn khống chế được bệnh đốm 
nâu gây hại". 

Cũng theo chị Trân, quy trình quản lý 
bệnh đốm nâu khá đơn giản đó là phun 
thuốc trừ nấm bệnh BORDEAUX M25WP 
cop (4-4-1), liều lượng 3 gói/16 lít nước, 
định kỳ 1 tuần/lần. Mùa mưa 4 - 5 ngày 
phun 1 lần, mùa nắng 7 - 8 ngày phun 1 
lần. 

 

Bệnh đốm nâu trên thanh long thời gian qua 
khiến nông dân lao đao 

Ngoài ra, thực hiện bón phân theo quy 
trình của Cty Daito Humix, trong đó bón 
lần 1: Lân phos phorite (1kg) + Daito 
humix Thanh long 1 (1kg)/1 trụ. Bón lần 2: 
Daito humix Thanh long 2 (1kg)/1 trụ, giai 
đoạn nụ đến hoa nở. Bón lần 3: Daito 
humix Thanh long 3 (1kg)/1 trụ, từ sau rút 
râu đến thu hoạch. 

Kỹ sư Trần Minh Tân cho biết, đây là 
quy trình phòng trừ bệnh đốm nâu được 
chi cục học từ Đài Loan, tuy nhiên có cải 
tiến trong việc phun thuốc như trên để 
tăng hiệu quả. Qua theo dõi, đối với các 
vườn thanh long thường xuyên vệ sinh kết 
hợp với quy trình phòng trừ được chi cục 
hướng dẫn sẽ đạt hiệu quả gần như 
100%. 

“Không chỉ gia đình chị Trân áp dụng 
quy trình phòng trừ được chúng tôi hướng 
dẫn hiệu quả, mà nhiều nông dân khác 
trong tỉnh đang áp dụng quy trình này cho 
kết quả tương tự. Trong đó nhiều vườn 
nhờ áp dụng quy trình này đã không còn 
bệnh đốm nâu tấn công”, KS Tân chia sẻ. 

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

(ngày 21 tháng 8) 
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NƯỚC MẮM PHAN THIẾT NỔI TIẾNG CỠ NÀO? 

ước mắm Phan Thiết được Tổ 
chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là 
Top 50 đặc sản quà tặng Việt Nam 

(lần 1 - 2013).  

Người Việt Nam luôn tự hào rằng họ 
có nhiều món ăn có mùi vị thơm ngon độc 
nhất vô nhị. Và trong bất kỳ một dịp lễ 
nào, họ cũng luôn chuẩn bị một bữa tiệc 
lớn với rất nhiều món ăn, và ở đó, bạn 
luôn tìm thấy hai món là cơm và nước 
mắm, tức là một bữa ăn được chuẩn bị 
công phu thì không thể thiếu hai món đặc 
biệt này. 

Năm 1809 Phan Thiết có Tổng Đức 
Thắng chuyên sản xuất nước mắm bán ra 
đàng ngoài. Lúc đó ngư dân dùng nghe 
bâu vận chuyến nước măm và các loại hải 
sản khô ra các tỉnh phía bắc đê bán. Vào 
thế kỷ 19, mỗi năm 2 lân Nhà Nguyễn huy 
động trên 200 ghe thuyền chở sản vật về 
kinh thành, trong đó Phan Thiết có 3 ghe 
bầu chuên chở nước mắm, hải sản khô về 
kinh. 

Nghề sản xuất, chế biến nước mắm tại 
Phan Thiết đã hình thành cách đây hơn 
200 năm. Ngư dân đã sáng tạo ra phương 
pháp kéo rút sống lấy nước mắm từ thô 
sơ đến hoàn chỉnh. Vào thế kỉ 19, mỗi 
năm 2 lần Nhà Nguyễn huy động Phan 
Thiết chuyên chở 3 ghe bầu nước mắm, 
hải sản khô về kinh thành. Năm 1904, 
Công sứ Pháp ở Bình Thuận đã đánh giá 
Phan Thiết là một trung tâm quan trọng 
nhất của Trung Kỳ về khuếch trương 
thương mại và công nghiệp chế biến 
nước mắm. 

Theo "Địa chí Bình Thuận" từ cuối thế 
kỷ 19 đến năm 1930, nghề sản xuất nước 
mắm đã sớm trở thành một ngành công 
nhiệp độc đáo so với cả nước vừa là công 
nghiệp độc nhất trong nên kinh tê địa 
phương. Nước mắm Bình Thuận không 
những nhiều về số lượng mà có giá trị đặc 
biệt: giàu đạm, thơm ngon. Nước mắm cốt 
đế lâu trên 10 năm ngư dân gọi là nước 
mắm lú. Những người thợ lặng thường 
uống nước mắm lú để chống lạnh. Ngoài 

ra người ta còn dùng nó đế chữa các 
chứng đau bụng, cảm lạnh, trúng gió, ho 
khan, viêm họng. 

 

Nước mắm Phan Thiết được Tổ chức Kỷ lục Việt 
Nam công nhận là Top 50 đặc sản quà tặng Việt Nam 
(lần 1 - 2013). Ảnh: Nước mắm Phan Thiết Mũi Né. 

Sự tiêu thụ nước mắm đã phổ biến 
trên toàn thế giới và phổ biến trong các 
bữa ăn . Như đã đề cập đến ở tạp chí San 
Francissco Chronicle bếp trưởng đã gọi 
đó là thành phần “xúc tiến”, thứ mà người 
ta cần đến khi thức ăn của họ quá nhạt 
nhẽo hoặc cần phải có sự hoà trộn với 
nhau. Nước mắm, thứ chất lỏng có mùi 
đặc biệt, màu giống màu trà được coi là 
dầu thơm của các bữa ăn Á Đông đã xâm 
nhập vào cả bếp của người Phương Tây.  

Nước mắm Phan Thiết được bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý ngày 30 tháng 05 năm 2007. 
Tính đến ngày 22/11/2011 đã có 42 cơ sở 
sản xuất, kinh doanh sản phẩm nước 
mắm đã tình nguyện nộp đơn đăng ký và 
đã được cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa 
lý “Phan Thiết”, 36 cơ sở đã sử dụng tem 
chỉ dẫn địa lý với hơn 2 triệu tem. Từ khi 
nước mắm Phan Thiết được mang chỉ 
dẫn địa lý người sản xuất, kinh doanh đã 
thực sự thay đổi nhận thức, họ đã chú 
trọng đến điều kiện an toàn vệ sinh thực 
phẩm và giữ gìn thương hiệu nước mắm 
Phan Thiết. 

Nước mắm Phan Thiết được Tổ chức 
Kỷ lục Việt Nam công nhận là Top 50 đặc 
sản quà tặng Việt Nam (lần 1 - 2013). 

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

(ngày 7 tháng 8) 

N 
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NGHỀ LÀM MẮM 200 TUỔI TRỨ DANH Ở PHAN THIẾT 

gười dân làm nước mắm từ thời 
Phan Thiết mang tên Tổng Đức 
Thắng (1809), mỗi năm ủ chượp 

được 25 triệu lít.  

 

Nguồn cá nục dồi dào có thể thay thế cá cơm 
khi hết mùa đánh bắt. Ảnh: Bizmedia 

Nước mắm Phan Thiết xếp loại "lão 
làng", được người tiêu dùng trong và 
ngoài nước ưa chuộng. Cách đây 200 
năm, ngư dân ở nhiều tỉnh (Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên) đã vượt 
biển đến sinh sống ở vùng đất mới - chính 
là Phan Thiết ngày nay. Do lượng cá đánh 
bắt ở biển không tiêu thụ hết, nên họ nghĩ 
ra phương pháp ủ chượp cá với muối để 
làm nên nước mắm. 

Đến đầu thế kỷ 20, thương hiệu nước 
mắm Liên Thành của Phan Thiết bắt đầu 
nức tiếng trong Nam ngoài Bắc. Đời cha 
truyền con nối, nghề làm nước mắm được 
giữ gìn, tồn tại và phát triển cho đến ngày 
nay. Đặc sản trứ danh Phan Thiết được 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý từ năm 2007. Hiện 
có khoảng 200 cơ sở sản xuất trong thành 
phố, cung cấp 25 triệu lít mỗi năm cho thị 
trường. 

Nhờ có nguồn hải sản lớn, khí hậu ôn 
hòa, nhiều nắng ít mưa, Phan Thiết có đủ 
điều kiện thuận lợi để phát triển nghề làm 
nước mắm theo phương pháp ủ chượp 
truyền thống. Mắm Phan Thiết có hương 
thơm nồng đặc trưng, hậu vị ngọt chứ 
không gắt. 

Theo người dân, nước mắm Phan 
Thiết làm từ cá cơm sọc phấn trắng và 
sọc than ở vùng biển Bình Thuận có màu 
vàng rơm là ngon nhất. Mùa cá đánh bắt 

bắt đầu rộ vào tháng 4-8 âm lịch theo 
phương pháp lưới vây, lưới vó.  

Để mắm ngon đạt độ đạm cao nhất, 
người dân sẽ cẩn thận chọn những con cá 
cơm to bằng ngón tay út hoặc chiếc đũa. 
Hết mùa, vẫn có thể làm nước mắm từ cá 
nục, song phải chọn con nhỏ 9-12cm, mắt 
trong, da và vảy sáng, mới cho độ đạm 
cao và hương vị ngon không kém. 

Cá tươi được trộn đều với muối theo tỷ 
lệ 3:1. Muối phải sạch tinh khiết, ủ ít nhất 
sáu tháng nhằm giảm đi độ chát và đắng. 
Trước đây, người dân tốn nhiều sức lực 
để trộn cá với muối theo phương pháp thủ 
công. Song ngày nay quy mô sản xuất lớn 
hàng tấn cá, hầu hết các nhà lều ở Phan 
Thiết đều đầu tư hệ thống máy đảo trộn 
hiện đại, giúp tiết kiệm sức người, chượp 
cá thấm đều muối, đồng thời đảm bảo vệ 
sinh. 

Hiện Phan Thiết chủ yếu ủ chượp theo 
phương pháp gài nén. Cá chượp được ủ 
trong thùng gỗ (thùng lều) cao 2,5-3m, 
đường kính 2,5m dung tích chứa 4-6 tấn. 
Thùng lều được làm từ gỗ bằng lăng hoặc 
bời lời. Gỗ già được xử lý cẩn thận mới có 
thể chịu được độ mặn của muối; không bị 
mục, mối mọt trong thời gian dài và đặt 
trong hầm lợp tôn kín. 

Sau khi chượp đầy thùng lều, người 
dân sẽ phủ tiếp lên lớp muối dày, cài vỉ tre 
trên bề mặt và nén cá xuống thật chặt. 
Hỗn hợp ủ trong thời gian dài khoảng 10 
tháng, đảo trộn và cho nước cá chảy tự 
nhiên vào thùng trổ bằng gỗ, rồi pha với 
nước muối bơm lên lại thùng lều. Thời 
gian ủ chượp phải trên 12 tháng mới đảm 
bảo cá lên men và phân hủy hoàn toàn. 

Sau 12 tháng, thùng lều cho nước 
mắm có độ đạm cao nhất 30-35. Người 
dân rút mắm khoảng 3-4 lần cho đến khi 
độ đạm giảm dần còn 10 thì ngưng. 
Thành phẩm phải được giữ lại ít nhất một 
tháng trong các thùng chứa ở nhiệt độ 
thường, giúp phần muối bão hòa tiếp tục 
kết tinh tự nhiên, cho vị nước mắm dịu và 

N 
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thanh hơn. Đây cũng là bí quyết tạo nên 
hương vị đặc trưng của mắm Phan Thiết. 

Công đoạn cuối cùng là kiểm tra bằng 
cảm quan và lý hóa để đóng chai tự 
động theo từng độ đạm. Bản thân muối là 

chất bảo quản tự nhiên, nên nước mắm 
Phan Thiết có thể ăn dần cả năm mà 
không cần chất bảo quản. 

Thủy Hà // http://vnexpress.net.- 2017 
(ngày 9 tháng 8) 

__________________________________ 

ĐIỀU GÌ LÀM NÊN SẢN PHẨM NƯỚC MẮM 
PHAN THIẾT NGON HẢO HẠNG? 

ản xuất nước mắm là nghề truyền 
thống của ngư dân ở Việt Nam 
hàng trăm năm nay. Hơn thế nữa, 

nước mắm trong một thời gian dài được 
coi là sản phẩm mang đậm văn hoá và 
truyền thống gắn liền con người và cư dân 
Phan Thiết.  

1. Yếu tố tự nhiên 

Điều kiện khí hậu 

Biển Phan Thiết là vùng biển ít cát, ít 
phù sa nên cá sạch, không có mùi bùn. 
Khu vực sản xuất nước mắm nằm ven 
biển, khi cá được đánh bắt đưa vào sản 
xuất ngay. Do vậy, cá nguyên liệu đảm 
bảo được độ tươi nguyên. 

Điều kiện địa hình 

 

Bình Thuận có đầy đủ các điều kiện để sản 
xuất ra những sản phẩm nước mắm thơm 
ngon. Ảnh: Thực phẩm sạch. 

Khu vực thành phố Phan Thiết được 
hình thành bởi khu vực đồi cát, cồn cát 
ven biển và khu vực đồng bằng. 

• Vùng đồi cát và cồn cát ven biển chủ 
yếu là các dải đồi cát đỏ, trắng, vàng lượn 
sóng, phân bố dọc theo bờ biển. 

• Vùng đồng bằng phù sa, được tạo 
thành chủ yếu do phù sa của hệ thống 
sông, suối bồi đắp, gồm đồng bằng phù 
sa ven biển nhỏ hẹp ở các lưu vực sông 
Sông Quao và sông Cà Ty. 

Điều kiện về vùng biển 

Vùng biến Bình Thuận có khoang 500 
loài hái sản. Mùa cá nối từ tháng 6-10 với 
ba bãi cá chính: Phan Thiết - Phan Rí; 
Hàm Tân - Vũng Tàu, Tây Nam Phú Quý 
và ngoài khơi, chủ yếu là các loại cá cơm, 
cá nục, cá trích...chiếm 50-60% sản lượng 
khai thác hải sản trong năm. 

Các bãi cá đáy khai thác quanh năm. 
Sản lượng Thủy sản được các ngư dân 
đánh bẳt hàng năm trên 100.000 tấn. Với 
tiềm năng to lớn từ nguồn lợi thiên nhiên 
ưu đãi như vậy, từ lâu đã định hình các 
nghề truyền thống về chế biến thủy sản, 
đặc biệt là nghê sản xuât nước mắm. 

2. Yếu tố con người 

 

Cảnh người dân thu mua cá làm nguyên liệu 
sản xuất nước mắm. Ảnh: VOV 

Mỗi công đoạn để làm ra nước mắm 
đều được làm thủ công, phương pháp chế 
biến nước mắm chú yếu theo phương 

S 
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pháp cô truyền là phương pháp gài nén, 
dụng cụ chu yếu là thùng gỗ (bằng lăng...) 
và mái vú (bằng sành), cá được náo đảo 
liên tục đến khi chưọp (tức là muối) chín 
tiến hành kéo rút liên hoàn. Để làm ra thứ 

nước chấm truyền thống này, người dân 
phải tiến hành chượp chín từ 8-12 tháng. 

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

(ngày 20 tháng 8) 
__________________________________ 

8 ĐẶC SẢN NỨC TIẾNG, NGON "NUỐT LƯỠI" CỦA 
BÌNH THUẬN 

ải sản, bánh tráng, lòng heo,… là 
nguyên liệu quen thuộc để chế 
biến các đặc sản ở Bình Thuận. 

Bánh canh chả cá 

 

Ngoài những miếng chả cá được 
chiên vàng hay hấp trắng tinh, bánh canh 
chả cá ở Phan Thiết (Bình Thuận) còn 
thơm ngon bởi những sợi bánh canh nhỏ 
có màu trắng sữa. 

Bánh căn 

 

Được nướng chín bởi những chiếc 
khuôn làm từ gốm Bàu Trúc, bánh căn ở 
Bình Thuận vừa mang hơi thở của vùng 
đất của nắng và gió biển, vừa mang 
hương vị biển thông qua phần nhân hải 
sản hấp dẫn. 

Bánh hỏi lòng heo 

 

Đến Bình Thuận, cụ thể là thị trấn Phú 
Long, huyện Hàm Thuận Bắc, bạn sẽ bất 
ngờ bởi món ăn kết hợp giữa bánh hỏi và 
lòng lợn. 

Gỏi cá 

 

H 
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Gỏi cá Phan Thiết được chế biến từ 
những loài cá có sẵn như cá mai, cá suốt 
hay cá đục. Một đĩa gỏi cá ngon phải đạt 
đủ chuẩn về độ chua, độ cay của ớt, độ 
nồng thơm của hành tây ngâm giấm, tươi 
ngon của cá, độ giòn của những sợi rong 
tuyết,… 

Cá lồi xối mỡ 

 

Ở Bình Thuận, người ta có thể chế 
biến nhiều món ngon từ cá lồi như nấu 
canh chua, kho tỏi, tiêu hay ớt, nhưng hấp 
dẫn nhất vẫn là món cá lồi xối mỡ. 

Bánh quai vạc 

 

Bánh quai vạc không chỉ được bày 
bán tại các chợ, các con đường lớn nhỏ 
mà bạn còn dễ dàng thưởng thức ở các 
bãi biển của vùng đất này, như Mũi Né, 
Hòn Rơm… Bánh thu hút du khách ở lớp 
bột trong veo, dai mịn, com tôm lột đỏ au 
hấp dẫn. Song yếu tố khiến du khách 
muốn ăn lại lần nữa chính là chén nước 
mắm được pha chế từ loại mắm nổi danh 
của địa phương. 

Răng mực nướng 

  

Răng mực nướng là đặc sản địa 
phương cũng như món quà vặt quen 
thuộc của thanh thiếu niên. Điểm hấp dẫn 
của món ăn này không nằm ở tạo hình mà 
là ở vị dai, giòn nhấn nhá cùng bánh tráng 
nướng, tương ớt vui miệng. 

Bánh tráng nướng mắm ruốc 

 

Bánh tráng dùng cho món ăn này là 
bánh tráng gạo có rắc mè đen. Người bán 
sẽ trét một ít mắm ruốc lên bánh tráng, 
thêm trứng cút thái múi cau, nem, chả cá, 
hành hoa rồi nướng trên lửa than nhỏ. 

Ngọc Phạm // http://danviet.vn.- 2017 
(ngày 23 tháng 8)
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TÍCH CỰC CHUẨN BỊ ĐÓN KHÁCH NGHỈ LỄ 
QUỐC KHÁNH 

ới dự báo sẽ có hơn 40.000 lượt 
khách (khách quốc tế khoảng 12%) 
đến Phan Thiết - Bình Thuận tham 

quan và nghỉ ngơi dịp nghỉ lễ Quốc khánh 
2/9 năm nay kéo dài trong 3 ngày, nên 
ngay từ giữa tháng 8, tỉnh Bình Thuận đã 
triển khai nhiều giải pháp để khẳng định 
hình ảnh điểm đến an toàn và thân thiện 
chào đón khách.  

 

Ẩm thực biển  luôn hấp dẫn du khách 

Thông qua chỉ đạo của Sở Công 
Thương, Chi cục Quản lý thị trường Bình 
Thuận đã và đang tăng cường quản lý địa 
bàn, giám sát chặt chẽ các đối tượng kinh 
doanh, kịp thời phát hiện và ngăn chặn 
ngay các hành vi vi phạm pháp luật 
thương mại. Đối với những địa bàn có 
nhiều khu, điểm du lịch như thành phố 
Phan Thiết, thị xã La Gi, Tuy Phong, Hàm 
Thuận Nam sẽ chủ động thành lập các Tổ 
kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ trong suốt 
kỳ nghỉ lễ về vệ sinh an toàn thực phẩm, 
thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá 
niêm yết phòng nghỉ và dịch vụ, thực hiện 
ghi nhãn hàng hóa. Cũng trên địa bàn các 
trọng điểm du lịch công tác vệ sinh đảm 
bảo môi trường du lịch trong lành luôn 
được duy trì thường xuyên, nhất là tại các 
bãi biển, các khu vui chơi, giải trí thu hút 
du khách. 

Công tác bảo đảm an toàn trật tự cũng 
được triển khai liên tục. Ngành Công an 
thường xuyên phối hợp với các địa 
phương trọng điểm du lịch kiểm tra, kiểm 
soát tình hình an ninh trật tự, môi trường 
tự nhiên và xã hội để kip thời chấn chỉnh. 
Trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc 
khánh thường xuyên thực hiện công tác 
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, vệ sinh môi trường, quản lý dịch vụ 
hàng rong, nhất là tại các điểm tham 
quan, di tích lịch sử. Bên cạnh đảm bảo 
an ninh trật tự, ngành Du lịch Bình Thuận 
thực hiện nhiều giải pháp đối với công tác 
“thông tin hỗ trợ du khách”. Cụ thể, Trung 
tâm Thông tin xúc tiến du lịch tăng cường 
công tác hỗ trợ du khách tại Ga Phan 
Thiết; lắp đặt thêm trụ xoay thong tin du 
lịch tại Hàm Tiến, các pa nô thông báo số 
điện thoại đường dây nóng và đảm bảo 
thông suốt 2 số điện thoại đường dây 
nóng 0252.608222 và 0252.810801 tại 
các khu du lịch, điểm tham quan, khu mua 
sắm, ẩm thực, giải trí để sẵn sàng hỗ trợ 
khách du lịch khi đến tham quan, vui chơi 
và nghỉ dưỡng tại Bình Thuận. 

Do dịp lễ Quốc khánh năm nay cũng là 
thời điểm du lịch Bình Thuận hưởng ứng 
tham gia chương trình kích cầu du lịch nội 
địa, nên nhiều doanh nghiệp, hãng lũ 
hành, điểm tham quan thực hiện nhiều gói 
giảm giá từ 10 – 50% ản phẩm, dịch vụ, 
vé tour tuyến du lịch và vé tham quan, Đó 
là các doanh nghiệp: Pandanus Resort, 
Sealinks City, Muine Bay Resort, Làng 
Tre, The Beach Resort, khách sạn Hoàng 
Long, Lữ hành 1001 đêm, Lữ hành Mũi 
Né, Toàn Hương Phan Thiết, di tích Thap 
Pô Sah Inư. Bên cạnh đó, một số địa điểm 
tham quan độc đáo của địa phương cũng 
đã sẵn sàng chào đón du khách như sân 
khấu nhạc nước với vở nhạc kịch mới, 
công viên tượng cát Phan Thiết có thêm 

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 

V 
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một số tác phẩm mới của các nghệ nhân 
quốc tế, sản phẩm du lịch cộng đồng trải 
nghiệm hoạt động sản xuất thanh long 
Phú Mỹ… 

Cùng với việc ổn định giá cả, đầu tư 
nâng chất lượng dịch vụ của các doanh 
nghiệp và đảm bảo an ninh trật tự, môi 
trường sạch đẹp, điểm đến Phan Thiết - 

Bình Thuận còn làm hài lòng du khách 
khắp nơi với thời tiết lý tưởng, tổ chức các 
hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 
hấp dẫn và nhất là những bãi biển nhộn 
nhịp và trong lành./. 

// http://www.baodulich.net.- 2017 
(ngày 25 tháng 8) 

__________________________________ 

GHÉ THĂM CHỐN BỒNG LAI TIÊN CẢNH Ở 
BÌNH THUẬN 

uối Tiên (suối Tre) là khe nước nhỏ 
ở thành phố Phan Thiết, Bình 
Thuận. Khu vực này được du khách 

đặt cho là “chốn bồng lai tiên cảnh”.  

 

Suối Tiên thuộc địa phận phường Mũi 
Né, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. 
Ảnh: Khoitran. 

 

Trước đây, khe nước nhỏ này còn có 
tên gọi là suối Tre. Người Phan Thiết cũng 
ít ai biết Suối Tre vì nó nằm khuất sau 

những đồi cát cháy nắng. Ảnh: Đất Việt 
tour. 

 

Không gian tại đây đỏ rực bởi màu cát 
và nằm cách bãi biển không xa lắm. Có 
hàng nghìn nhũ cát lô nhô chĩa thẳng lên 
trời như đỉnh tháp. Cát bị mưa gió bào 
mòn nên có nhiều hình thù kỳ lạ, nhưng 
cứng như đá. Ảnh: Hpham. 

 

Từ trên cao nhìn xuống vào lúc chiều 
tối, khu vực này giống như một vùng lâu 
đài thành quách bị lãng quên. Ảnh: VND. 

S 
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Giữa những đỉnh nhọn có những khe, 
hẻm nhỏ để người ưa thám hiểm leo trèo 
nhưng lối nào cũng hẹp chỉ đủ một bàn 
chân. Ảnh: Paparazzi Stas. 

 

Để đến suối Tiên, du khách có thể hỏi 
thăm tới đường Huỳnh Thúc Kháng 
(phường Mũi Né, Phan Thiết), người dân 
sẽ chỉ cho bạn lối rẽ đi vào suối. Bạn có 
thể gửi xe, gửi luôn cả giày dép ở những 
nhà dân ở cạnh suối, để thoải mái lội chân 
trần khám phá danh thắng này. Ảnh: Đình 
Quí. 

 

Đi chân trần lội nước sẽ giúp du khách 
như rũ bỏ được mọi ưu phiền trong cuộc 
sống. Ảnh: Đình Quí. 

 

 

Ảnh: Ba Baloxanh. 

 

Một đặc điểm rất đặc biệt là lòng suối 
ở đây chỉ có cát nhưng cát lại không hề bị 
lún. Ảnh: Ba Baloxanh. 

 

Nước suối thường khá cạn. Ảnh: Đình 
Quí. 
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Để khám phá hết con suối bạn phải đi 
bộ khoảng hơn 4 km. Ảnh: Paparazzi 
Stas. 

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

(ngày 23 tháng 8) 

__________________________________ 

KHÁM PHÁ DÒNG SUỐI MANG SẮC ĐỎ ĐỘC ĐÁO Ở 
MŨI NÉ 

uối Tiên thuộc phường Hàm Tiến, 
thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình 
Thuận) được biết đến là một khe 

nước nhỏ cạnh Hòn Rơm chảy qua những 
đồi cát đỏ tạo những cột cát hình thù kỳ 
quái. 

 

Suối Tiên hấp dẫn du khách bởi sự độc đáo 
không nơi nào có được 

Bắt nguồn từ mạch nước cao khoảng 
6m tuôn trào từ động cát đã hình thành 
dòng suối nhỏ chạy dài hơn 2km uốn lượn 
nhịp nhàng. Suối Tiên nép mình quanh 
những nhũ đất sét pha cát bị bào mòn 
theo thời gian bởi những trận mưa, với 
các sắc chủ đạo như đỏ, nâu, vàng... 
mang nhiều hình thù lạ mắt. 

Bức tranh thiên nhiên với nhiều gam 
màu tương phản, sống động là điểm đặc 
biệt thu hút khách tham quan khi đặt chân 
tới nơi này. 

Nước suối Tiên chảy nhẹ nhàng, mực 
nước thấp bởi vậy du khách đến đây có 
thể đi bộ dọc lòng suối để cảm nhận sự 
mát lành ngay giữa vùng đất đầy nắng 
của vùng đất Mũi Né. 

 

Trải qua thời gian, cát bị mưa, gió bào 
mòn tạo nên những nhũ cát lô nhô, chĩa 
thẳng lên trời  

 

Dưới chân tháp bị nước bào mòn theo 
thời gian  

 

Du khách có cảm giác như mình đang đi 
trên những bãi biển cát đỏ 

S 
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Du khách có thể hòa mình vào với 
thiên nhiên hoang sơ  

 

Lòng suối thường khá cạn và bằng 
phẳng  

 

Du khách thích thú ghi lại những hình 
ảnh độc đáo tại đây 

 

Khi mưa xuống, nước suối chuyển 
sang màu trắng đục 

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

(ngày 7 tháng 8) 

__________________________________ 

KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP HOANG SƠ Ở ĐẢO HÒN CAU 

o không có người dân sinh sống 
lâu dài, đảo Hòn Cau còn giữ được 
nét hoang sơ, thanh bình với 

những bãi tắm tuyệt đẹp cùng những dải 
cát trắng mịn, nước biển trong xanh có thể 
nhìn thấy tận đáy. 

Choáng ngợp, say mê là những cảm 
xúc đầu tiên khi đến đảo Hòn Cau thuộc 
xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận.  

Chỉ cách đất liền khoảng 7 hải lý, đảo 
Hòn Cau hiện ra với những bãi biển 
hoang sơ tuyệt đẹp, những quần thể đá 

với nhiều hình dáng kỳ dị luôn thay đổi 
màu sắc theo mùa.  

Đặc biệt, vùng biển quanh đảo còn là 
ngôi nhà chung của hàng trăm loài san 
hô, rùa biển, cá heo, cá voi quý hiếm bậc 
nhất Việt Nam và thế giới. 

Hơn nữa, đây cũng là khu vực có rùa 
biển sinh sản, loại động vật quý hiếm có 
nguy cơ bị tuyệt chủng cao.  

>> Cùng SGGP khám phá vẻ đẹp tuyệt 
vời của đảo Hòn Cau: 

D 
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Đảo Hòn Cau (hay còn gọi Cù Lao 
Câu) có diện tích 140 ha. Năm 2010, Hòn 
Cau được công nhận là Khu bảo tồn biển. 
Toàn bộ diện tích của khu bảo tồn biển 
rộng khoảng 12.500 ha bao gồm cả diện 
tích đảo cùng vành đai bảo vệ và các 
vùng lõi, vùng đệm, vùng phục hồi sinh 
thái… 

 

Do không có người dân sinh sống lâu 
dài, đảo Hòn Cau còn giữ được nét hoang 
sơ, thanh bình. Đảo có 7 bãi chính nằm 
xung quanh là bãi Trước, Tràng Dão, Ăn 
Cướp, bãi Tiên, bãi Nhất, Mũi Tàu và bãi 
Lúa. Ở những khu vực này đều có bãi tắm 
tuyệt đẹp với những dải cát trắng mịn, 
nước biển trong xanh có thể nhìn thấy tận 
đáy. 

 

Khu bảo tồn biển Hòn Cau có hệ sinh 
thái đa dạng gồm rạn san hô, thảm cỏ 
biển… và cũng là nơi sinh sống và là bãi 
đẻ của nhiều loài thủy sinh vật quý hiếm, 
có giá trị kinh tế và sinh thái quan trọng, 
trong đó có rùa biển, loại động vật quý 
hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng cao. 

 

Trong năm 2016, Khu bảo tồn biển 
Hòn Cau phát hiện có 17 cá thể rùa mẹ 
lên bờ đẻ trứng và đã cứu hộ, di dời thành 
công 13 ổ trứng rùa về nới ấp nở an toàn.  

 

Theo đánh giá của các nhà khoa học, 
Hòn Cau là vùng biển có các rạn san hô 
nguyên thủy dài hơn 2 km, còn giữ được 
độ bao phủ cao với trên 230 loài san hô, 
trong đó có nhiều loài chỉ có ở vùng biển 
này. 

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

(ngày 31 tháng 8) 
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NHỮNG ĐIỂM DỪNG CHÂN TRÊN CÙ LAO THU 

ảo Phú Quý của Bình Thuận còn được 
biết với tên gọi khác là Cù Lao Thu, có 
khung cảnh hoang sơ và yên bình. 

 

Nếu hỏi hải đăng Triều Dương thì có lẽ 
nhiều người dân trên đảo không biết, bởi họ 
vẫn quen gọi là trụ đèn Triều Dương. Trước 
những con sóng lớn trắng xóa ập vào trụ đèn, 
ngọn hải đăng vẫn đứng vững phía trước Hòn 
Tranh xinh đẹp. Hải đăng nằm ngay cầu cảng 
Phú Quý để dẫn đường cho những con tàu 
cập cảng đúng hướng vào ban đêm. 

 

Nếu may mắn đến vạn An Thạnh vào 
ngày mở cửa bạn sẽ được chiêm ngưỡng bộ 
xương cá Voi từ năm 1963. Bộ xương dài 
khoảng 17 m, có một số chi tiết được phụng 
dựng lại, trưng bày trong ngôi nhà khá rộng 
cho du khách đến chiêm ngưỡng. Theo lời kể 
của người dân thì cá Ông (cá Voi, hoặc cá 
Heo) từng nhiều lần giúp ngư dân khi họ gặp 
nạn trên biển. Vì vậy, khi cá Ông chết (còn gọi 
là “lụy”) được ngư dân mai táng và thờ cúng 
rất long trọng. Hàng năm, người dân trên đảo 
làm lễ Nghinh Ông để tỏ lòng biết ơn vị cứu 
tinh đã giúp mình và mong ước gặp được 
nhiều thuận lợi khi đánh bắt xa bờ… 

 

Chùa Linh Quang là ngôi chùa cổ trên 
đảo, nằm ở địa phận xã Tam Thanh. Chùa có 
nghệ thuật kiến trúc độc đáo, toàn bộ mặt 
chính hướng về phía tây bắc. Với sự kết hợp 
giữa khung cảnh thiên nhiên và kiến trúc độc 
đáo, ngôi chùa tạo thành bức tranh sơn thủy 
hữu tình. 

 

Vịnh Triều Dương là một bãi tắm đẹp thu 
hút nhiều du khách. Ai ra đây đều ngỡ ngàng 
trước vẻ đẹp hoang sơ của bãi tắm, nước 
biển trong xanh, bờ cát trắng uốn lượn theo 
mặt nước biển. Không khí rất trong lành, du 
khách có thể thả hồn bên những hàng thông 
reo vi vu theo gió bên rặng dừa xanh. Phía 
trước là Hòn Tranh với những con tàu neo 
đậu gần bờ. 

 

Đ 
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Cột cờ Phú Quý được người dân hay gọi 
là cột cờ chủ quyền linh thiêng của đảo. Cột 
cờ được xây dựng sát bờ biển, đứng từ đây 
có thể ngắm được bờ biển trong xanh như 
ngọc bích. 

 

Qua những bậc thang sau chùa Linh Sơn 
trên núi Cao Cát bạn sẽ thấy một cảnh tượng 
thiên nhiên sơn thủy hữu tình, đứng trên là 
núi dưới xa kia là biển, thấp thoáng có những 
ngôi nhà, từng đường cong của đường biển 
mầu xanh. Những vết lồi lõm của từng khối đá 
tạo thành hình tượng ký thú, thu hút được 
nhiều du khách lên đây chụp hình. Đó là dấu 
vết của quá trình nứt gãy do núi lửa hàng triệu 
năm trước nơi đây tạo thành. 

 

Ngay dưới chân núi Cao Cát là miếu thờ 
Công chúa Bàn Tranh, người dân quen gọi 
miếu Bà Chúa. Bà được vinh danh là người 
đầu tiên lập ra hòn đảo Phú Quý giữa biển 
Đông. 

 

Cùng với nhà máy nhiệt điện trên đảo, với 
nguồn năng lượng gió đã cải thiện nguồn điện 
cho sinh hoạt của người dân. Ba tua-bin gió 
cũng góp phần tạo nên cảnh sắc riêng của 
đảo, thu hút được nhiều bạn trẻ đến check-in. 

 

Đi trên bộ trên những bậc thang bằng đá 
dưới tán cây rợp mát sẽ dẫn bạn đến với đỉnh 
núi Cấm, nơi có ngọn đèn công suất lớn hàng 
đêm phát sáng giúp người dân thuận thiện đi 
lại trên biển. Bên cạnh chân nhà đèn có tượng 
Bác và hình ảnh biểu tượng ngọn đuốc đang 
rực cháy nên người dân vẫn quen gọi là Đuốc 
Bác. 

 

Hải đăng Phú Quý là nơi cao nhất trên 
đảo, đi lên khu vực quan sát của ngọn hải 
đăng sẽ nhìn thấy toàn cảnh của hòn đảo với 
màu xanh của cây, những mái nhà san sát 
nhau. 

Nguyễn Sỹ Đức // 
http://www.dulich.vnexpress.net.- 2017 

(ngày 12 tháng 8) 
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1. "Quan hệ" với chị xong tiếp tục giở trò dâm ô với cô em / H.Nam // 

http://www.baogiaothong.vn.- 2017 (ngày 16 tháng 8) 

2. 8 người Trung Quốc làm 'chui' ở Nhiệt điện Vĩnh Tân / Phương Nam // 

http://plo.vn.- 2017 (ngày 30 tháng 8) 

3. Bắt băng nữ quái chuyên móc cốp xe để trộm tài sản / Lê Long // 

http://www.congan.com.vn.- 2017 (ngày 2 tháng 8) 

4. Bẫy ổ gà, ổ voi nguy hiểm giăng đầy Quốc lộ 1A / Hoài Nguyễn // 
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5. Bé 3 tuổi tử vong do hóc hạt lựu / Lê Huân // http://vietnamnet.vn.- 2017 (ngày 10 
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http://nongnghiep.vn.- 2017 (ngày 28 tháng 8) 

8. Bình Thuận truy nguyên nhân vụ tàu cá bị cháy, nổ trên biển / Kim Sơ // 
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 
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